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AMERIKA NORI DISKREDITUOTI 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, - SAKO ARBATOV 

Amerikos mokslininkai lengviau gauna sovietų 
vizas, negu sovietų mokslininkai, rašo Izvestijos

MASKVA, Rusija. — Amerikos politikai ir žurnalistai, pasi
remdami neseniai pasirašytais Helsinkio aktais, nori diskredituoti 
Sovietų Sąjungą, — rašo Iz vesti jose sovietų propagandos virši
ninkas Gregory Arbatov.

PREZIDENTAS FORDAS SUTIKO

Vakar vakarą Henry Kisingeris informavo 
kongreso komitetų narius

WASHINGTON, D. C. — Trečiadienio naktį prezidentas G. 
Fordas nuvyko į aerodromą ir asmeniškai pasveikino sugrįžusį 
valstybės sekretorių Hen. Kisingerį.

Jis tvirtina, kad dabartiniu 
metu patys amerikiečiai turi bė
dų Helsinkio aktams vykdyti, 
bet jie nori visų dėmėsi nukreip
ti i Sovietų Sąjungą, kuri šiam 
darbui -dar nėra pasiruošusi.

— Amerikiečiai stengiasi dis
kredituoti sovietų vyriausybę,— 
sako Arbatov.

Neleidžia šeimoms susijungti
Arbatov tvirtina, kad Helsin

kyje pasirašytas nuostatas yra 
naujas, kuris reikalauja leisti 
šeimos nariams susijungti.. Va
karuose yra visa eilė žmonių, ku
rie negali gauti leidimo išvažiuo
ti iš rusų pavergtų kraštų.

Rusams reikia daugiau laiko 
instrukcijoms pakeisti ir paruoš
ti instrukcijas leidimas išvažiuo
ti. Tuo tarpu sovietų valdžia 
dar nėra sudariusi sąlygų žurna
listams važinėti. Kai reikalas 
bus sutvarkytas, tai ir žurnalis
tai galės laisvai važinėti.

Iš savo pusės Arbatov pridė
jo, kad dabartiniu metu Ame
rikos mokslininkai lengviau gau
na vizas Įvažiuoti Į Sovietų Są
jungą, negu sovietų mokslinin
kai gauna teisę įvažiuoti Į JAV. 
Be to, jis tvirtina, kad dabarti
niu metu Amerikoje spausdintų 
knygų yra daugiau Rusijoje, ne
gu rusiškų Amerikoje.

Mokslas ir astrologija
NEW YORKAS. — Grupė iš 

186 žymių mokslininkų išėjo Į 
kovą prieš “astrologijos šarla
tanus”, kurie dumia žmonėms 
akis tvirtandami, kad žvaigždės 
paveikia žmonių gyvenimą ir kad 
astrologija padeda iš žvaigždžių 
kaityti ateitį.

Minėta mokslininkų grupė, 
kuriai priklauso 18 Nobelio lau
reatų, pareiškė apgailestavimą, 
kad astrologijos “šarlatanams” 
žmones apgaudinėti be jokios 
kritikos talkininkauja net rimti 
laikraščiai ir žurnalai ir knygų 
leidėjai.

Astrologija išsivystė žiloje se
novėje, kol žmonės neturėjo jo
kio supratimo apie Visatą ir gal
vojo, kad tos žvaigždės, plane
tos ir kometos yra ko ne “pirštu 
pasiekiamos”,.dėlto galinčios do
mėtis žmonių gyvenimu.

Peru valdovas 
atleido varžtus

LIMA, Peru. — Prezidentą 
Juan Velasco iš prezidentūros iš
vijęs premjeras Morales Bermu
dez paskelbė tremtiniams amnes
tiją ir atidavė savininkams val
džios sustabdytus laikraščius. 
Dabartinis prezidentas nori grą
žinti suspenduotas laisves ir at
naujinti ekonominį gyvenimą.

IŠ VISO PASAULIO

CHICAGO. — Miesto vakari
nėje dalyje veikiančios oficialios 
kovai su narkotikais organizaci
jos (W. S. O.) direktorius ir trys 
jos tarnautojai pasirodė patys 
buvę narkotikų platintojai, val
džios namą, kuriame W. S. O. tu
ri savo ofisą, pavertę heroino 
paskirstymo centru. Policijai 
truko 9 mėnesius, kol j tą saiką 
išaiškino. Visi keturi suimti.

WASHINGTONAS. — Conti
nental Trailway autobuų kom
panija pasiskelbė visiems bedar
biams sumažinti važmos kainas 
per pusę. “Mes tikime, kad tai 
palengvins bedarbiams važinė
jimą darbo ieškoti”,'pasakė tos 
kompanijos pirmininkas. Jis dar 
pridūrė, kad Trailways savo sto
tyse ir terminaluose įveda ban
kus”, tai yra sąrašus vietų, kur 
reikalingi darbininkai.

LAWTON, Oklahoma. Vienas 
jaunas vyras Ted Kirk, 22, nu
siskundė dideliu galvos skaudė
jimu, o kai daktaras galvą pa
tikrino, rado joje 6 žaizdas, pa
darytas mažo kalibro šaudyklės 
kulipkomis. Kirk buvo rastas 
piktadarių išmestas pakelėj, kur 
gyvas ištvėrė apie 12 valandų, 
kol pravažiuojantis samaritonas 
jį nuvežė į ligoninę, bet spėjama, 
kad buvo tiek girtas, kad nieko 
neatsiminė ( kas su juo atsitiko.

SPRINGFIELD, Ill. — Guber
natorius Walker pasirašė bilių, 
kurio tikslas yra pagreitinti kri
minalinių bylų sprendimus lei
džiant prokurorams apeiti grand 
jury procedūras. Gubernatorius 
vetavo bilių. kurs reikalavo, kad 
būtų protokoluojamas kiekvie
nas prosekuterių ar jury narių 
pasakytas žodis.

PORTER VILE, Calif. — Smar
kiausias miškų gaisras Kalifor
nijoje šią vasarą “sprogo kaip 
atominė bomba”, per mažiau 
ka‘ip vieną valandą apėmęs tūks
tančius akrų tankių krūmų ir 
miško Sekvojos saugonėje (Se
quoia National Foret), Gaisrui 
gesinti sumobilizuota 1,800 ug
niagesių. net iš Aliaskos ir Flori
dos. Kol gaisrininkai spėjo iš
kirsti ir parkasti, gaisrui sulai
kyti alėjas, jau 14,000 akrų bu
vo paversti pajuodavusiais de
gėsiais.

Floridos teisme
TALLAHASSEE, Fla.—Flori

dos aukščiausiojo teismo teisė
ju pirmasis negras paskirtas Jo
seph Wooddrow Hatchett, 42, iki 
šiol buvęs U. S. valst. gynėjo pa
dėjėjas ir magistratas, sūnus 
juodadarbių tėvų — vaisių sky
nėjo ir namų tarnaitės.

Įvesdinant į pareigas, jis pri
siekė “visais atvejais ištikimai 
ir bešališkai siekti teisybės vi
siems“. •

Japonu šių metu paroda, Expo 75, dar vadinama Japonu Aquapolis, Japonę vandens miestas, pa
statytas Okinavos vandenyse. Tai savo rūšies plūduriuojantis miestas, kainavęs japonams 44 mi
lijonus doleriu, šis miestas yra dvieju aukšty, turi 119 ketvirtainiu jardę plotą, šį plūduriuo
jantį miestą galima pakelti 50 pėdu ir nuleisti. Kai nebus vietos Žemėje, japonai planuoja plū

duriuojančius miestus statyti vandenyje.

PORTUGALIJOS KOMUNISTAI GAVO
IŠ SSSR 5 MILIJONUS DOLERIŲ 

Komunistams parama maskuojama laivininkyste
ANTVERPEN. — Belgijos slaptoji tarnyba susekė penkių 

milijonų dolerių sumą, kurią sovietų Rusijos komunistai per so
vietų - belgų laivininkystės įstaigą “Transworld Marine Agency” 
Antverpene siuntė komunistų partijai Portugalijoje. Apie tai 
plačiai rašė daugumas Belgijos laikraščių.

Kaip plačiausiai skaitomas 
belgų dienrašgtis “Het Laatste 
Nieuws” praneša, ta pinigų su
ma praeitą sausio mėnesį pasiųs
ta Portugalijoje gyvenančiam 
Sovietų piliečiui vardu Vitalij 
Liutij, kurs ten figūruoja kaip 
Portugalijos (laivininkystės “E 
Pinto Basto” tarnautojas ir tuo 
pačiu metu oficialus atstovas 
valstybinės sovietų laivininkys
tės draugijos “Sovinflot”, kuri 
skaitoma kaip vadovaujančioji 
visoms kitoms užsieniuose vei
kiančioms sovietų laivininkystės 
įstaigoms.

Šių metų pradžioje jis (Vita
lij Liutij), “Transworld Marine 
Agency” išlaikomas, vieną savai
tę sukinėjosi Antverpene. Vie
nas tos draugijos atstovas pa
klaustas “paaiškino”, kad į Por
tugaliją persiųstoji pinigų su
ma buvo reikalinga apmokėti iš
laidoms, padarytoms steigiant 
Portugalijoje naują sovietų lai
vininkystės įstaigą (Reedrei), 
pavadinta “Marflot”.

Lisabona. — Portugalijos ar
mijos viršininkas gen. Carlos Fa- 
biao, kurio kariuomenės daliniai 
nulemtų bet kokią konfrontaci
ją, pareiškė, kad jis yra antiko- 
munistų šalininkas ir kaltino ge
nerolą Vasco Goncalves, kaip ar
mijos skaldymo kaltininką.

Gen. Fabiao sukritikavo pre
zidento pro-komunistų skaitomo 
generolo Goncalves nominavimą 
ginkluotų pajėgų viršininku, tuo- 
mi sumažintas galimybę, kad iš
varytas iš ministerių pirminin
ko pareigų (Goncalves) būtų 
skiriamas Portugalijos visų gin
klų rūšių vyriausiu viršininku.

Fabiao kalbėjo 240 karinin
kams ir kariams, pasiryžusiems 
išnaikinti komunistų įtaką ka
riuomenėje. Mitinge dalyvavo 
daug įtakingų disidentų, kurie 
privertė prezidentą Francisco 
da Costa pašalinti Goncalves iš 
ministerių pirmininko pareigų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Oficialus Egipto ir Izraelio 
valstybių sutarties pasirašymas 
turėjo būti vakar pasirašytas 
Ženevoje. Abi valstybės pakvie
tė kitu valstybių atstovus būti 
liudininkais taikos pasirašyme. 
Sovietų ambasadorius atsisakė 
dalyvauti tos sutarties pasirašy
mo ceremonijose..

♦ Izraelio parlamentas patvir
tina su Egiptu pasirašytą taikos 
sutartį, bet prezidentas Sadatas 
turės bėdos su savo atstovais. 
Jie reikalauja, kad būtų atiduo
tos visos Sinajaus žemės.

♦ Izraelio parlamentas 70 bal
sų prieš 43 priėmė pasirašytą lai
kinos sutarties projektą. Darinė
tis gen. Moshe Dayan balsavo 
prieš sutarties pasirašymą.

♦Gen. Dayanui balsavus prieš 
sutartį, parlamento darbiečių 
frakcijos pirmininkas Wertman 
pasiūlė išmesti gen. Dayaną iš 
karo komiteto narių skaičiaus.

Libane įvyko susirėmimų 
su palestiniečiais ir įsibrovusiais 
Izraelio partizanais, ieškančiais 
palestiniečių.

Amerikos laivyno specialis
tai rankioja sovietų jūros dugne 
pasodintus elektronikos klausy- 
tuvus. Rusams rūpėjo patirti 
Amerikos laivynui siunčiamos 
instrukcijos. Rusai apsodino 
klausytuvais visą San Francisco 
ir Los Angeles jūros pakraštį.

♦ Portugalijos kariuomenės 
ir aviacijos vadai pareikalavo iš
mesti gen. Vasco Goncalves iš 
štabo viršininko ir premjero pa
reigų.

Policija pakartotinai klau
sinėja Charles O’Brien apie Ja
mes Hoffos dingimą. Policija tu
ri duomenų, kad jis žino apie din
gimo aplinkybes.

Korėjos komunistai 
provokuoja Japoniją

TOKIO. — Japonijos vyriau
sybė, kuri pastaruoju laiku.siekė 
normalizuoti santykius su šiau
rine Korėja, šiomis dienomis bu
vo pritrenkta žinios, kad. šiauri
nės Korėjos patranklaivis Gel
tonojoj jūroj apšaudė japonų žve 
jų laivą su gyvais ir negyvais 
žvejais pasigrobė.

Japonų žvejų laivas Shoesie 
Maru buvo 50 tonų kuteris ir vi
sos įgulos turėjo 9 žvejus, kurie 
paimti nelaisvėn. Tai pirmas 
kartas kad šiaurės Korėjos ka
riškas laivas užpuolė ir nužudė 
japonų jūrininkus. Japonija 
kreipėsi į Raudonąjį Kryžių su 
prašymu bent per S. Korėjos 
Raudonąjį Kryžių gauti kokį pa
aiškinimą, ką tai reiškia.

Keturios jėgainės 
reikalingos remonto

Keturi iš septynių branduoli
niai (atominiai) reaktoriai, ku
riuos pasistatė ir operuoja Com
monwealth Edison kompanija, 
pasirodė reikalingi pataisymų ir 
per Darbo Dienos savaitgalį bu
vo uždaryti. Nė viename reak
toriuje nebuvo jokio radioakty
vumo pavojaus nei gyventojams, 
nei reaktorių tarnautojams. Rei
kalingi pataisymai truks nuo ke
lių dienų iki kelių savaičių, in
formuoja Branduolinės Regulia
cijos Komisijos pareigūnas Jan 
Strasma.

Ko Meany nemėgsta
WASHINGTONAS. — AFL- 

CIO prezidentas George Meany 
pasakė, kad Fordo ir Kisingerio 
detentės politika neabejotinai 
prisidėjo prie jėgos balanso pa
saulyje pakitimo — sumažėjimo 
Jungtinėse Valstybėse ir padi
dėjimo Sovietų Sąjungoje.

“Dtetentė yra, kuri dabar dik
tuoja naujus kviečių Sovietams 
pardavimo terminus, kurie Ame
rikos vartotojams kaštuos bili
jonus dolerių pabrangusiomis 
maisto produktų kainomis”, kal
bėjo Meany Darbo Dienos kal
boje per NBC radiją.

Kisingeris išvažiavo dešim
čiai dienų, bet Artimuose Rytuo
se jis užtruko lygiai dvi' savai
tes. Bet prezidentas labai pa
tenkintas, kad sekretorius pajė
gė sutaikyti abi puses ir priver
tė jas pasirašyti taikos sutartį. 
Prezidentas žino, kad taika kai
nuos žymiai mažiau, negu karas 
Artimuose Rytuose.

Prezidentas asmeniškai pas
veikimo sekretorių už sėkmingai 
baigtas derybas ir pridėjo, kad 
tiktai JAV atstovas galėjo su
vesti abi puses ir priversti pasi
rašyti taikos sutartį. Kaip Iz
raelis, taip ir Egiptas respektuo
ja JAV, todėl sekretoriui Kisin- 
geriui ir pavyko sutaikyti abi 
puses ir pasižadėti nevartoti ka
ro jėgos konfliktams spręsti. Dar 
ir šiandien yra nesutarimu tarp 
Egipto ir Izraelio, bet nėra to
kios problemos, kurios negalė
tum išspręsti taikos būdu.

Prezidentas Fordas jau vakar 
informavo kongreso vadus apie 
Sinajaus taikos kainą. Sekre
torius Kisingeris, ragindamas 
abi puses taikytis, turėjo priža
dėti duoti ekonominę Amerikos 
paramą ne tik Egiptui, bet ir Iz
raeliui atstatyti ūkį.

— Sinajaus taika gali kainuo
ti Amerikai bilijonus, bet tie bi
lijonai visvien bus mažesni, ne
gu nauji karo veiksmai ir karą 
sekantis aliejaus embargo, — 
pareiškė prezidentas Fordas. Jei
gu arabai dar kartą paskelbtų 
aliejaus embargo, tai nukentėtų 
ne tik Amerikos, bet ir kitų 
kraštų ūkis.

Sen. Hugh Scott, dar neiš
klausęs sekretoriaus Kisingerio, 
jau vakar pareiškė, kad kongre
sas patvirtins sekretoriaus pla
ną ekonominei Artimųjų Rytų 
paramai. Sen. Javits pareiškė 
įsitikinimą, kad senatas patvir
tins sekretoriaus Kisingerio pa
darytus pasižadėjimus. Pana
šius pareiškimus padarė sen. Per
cy, Clifford Case ir kiti.

Sekretorius Kisingeris kalbė
jo apie reikalingus šimtą sava
norių, elektronikos specialistų, 
tuojau vykti į Sinajaus kalnus. 
Tuo tarpu prezidentas Fordas 
pareiškė, kad reikės pasiųsti 200 
tokių specialistų Izraelio kariuo
menė nesitrauks, kol tiems spe
cialistams neperduos dabar vei
kiančių galingų elektronų stočių, 
sekančių visą Egipto karo jėgų 
judėjimą.

Pasirodo, kad JAV vyriausy
bė nesiųs jokių specialistų. Juos 
turės pasiųsti privati bendrovė, 
kuris turės organizuoti visą ka
ro jėgų judėjimą Sinajaus kal
nuose. Ta privati bendrovė sam
dys specialistus, mokės jiems su
tartas algas, ir prižiūrės radijo 
stočių tinkamą veiklą. Ten ne
bus siunčiamas nei vienas karys, 
kad JAV nebūtų įveltos į galimą 
naują konfliktą.

Iš Egipto ateinančios žinios sa
ko, kad pirmieji Amerikos elek

tronikos specialistai jau atvyko 
fizraėlf ir išvyko į Sinajaus kai-, 
nūs. Žydai specialistai nori su
pažindinti su dabar veikiančiom 
stotim, kad galėtų jas valdyti ir 
net pataisyti, jeigu kiltų reika
las.

Amerikos prezidentai buvo pa
žadėję paramą Egiptui, jeigu jis 
pasirašys taikos sutartį. Paramą 
paižadėjo ir Sovietų Sąjunga, 
bet ji nori, kad Egiptas pasi
rašytų vekselius. Egiptas jau 
dabar skolingas Sovietų Sąjun
gai bilijonus, bet negali nieko 
mokėti.

Laidojimų biznis
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Verslo Komisija (FTC) 
pasiūlė, kad būtų nustatytos fe
deralinės taisyklės, privalomos 
dviejų bilijonų dolerių metinių 
pajamų mirusiųjų laidojimo biz
niui ir kad be kitko taisyklės už
draustų graboriams balzamuoti 
mirusiųjų lavonus be šeimų lei
dimo.

Ta proga patiriama, kad JAV 
yra 22,000 laidojimo įstaigų, kad 
Amerikos Laidojimų Direktorių 
Sąjungai priklauso 14 tūkstan
čiu nariu, kad lavonu balzavimas 
laidojimo išlaidas padidna nuo 
$50 iki $200, kad JAV-bėse kas
met miršta po du milijonu žmo
nių, kad “vidutiniškos” laidoji
mo išlaidos siekia $3,100 ir kad 
didesnę laidojimo pajamų dalį 
sudaro karstų išpuošimas šilko 
paklodėmis, satino pagalvėlėmis 
ir specialiais matrasais. Taip pat 
gedulingi drabužiai ir batai ir 
įvairūs patarnavimai, reikalin
gi numirėlio papuošimui, dėlto 
balzavimas ir kosmetologija 
esanti būtina, paaiškino laidoto- 
jų sąjungos advokatai.

Vėsesnis.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:18.



J. VILIU ŠIS

Nereikalingas it- neprasmingas darbas
“Lithuanians ir

(Tęsinys)
Minėtus pirmiau 120 metų ca- 

ri ;tinės Rusijos režimas, kas lie
tę ekonominę«.tų laikų gerovę ir 
visas pilietines-ir žmogaus tei
sių laisves, — tai buvo rojus, pa
lyginant su šiandien komunisti
nės Rusijos diktatūra pavergus

Be jau anksčiau minėtų api
plėšimų, atėmimų visų, kad ir 
mažiausių turtų, sunkiai uždirb
tų iš tėvų tėvų generacijos, že
miau paduodama vykdyto ge
nocido balansas iš pirmųjų oku
pacijos laikų, paremtas dokumen
taliais faktais ir rusų tuolaiki
nės valdžios įsakymais:

a) 1941 m. birželio mėn. 14-18 
d. suimta ir išvežta į Sibirą 40,- 
000 Lietuvos gyventojų — vy
rų. moterų ir naujagymių vaikų, 
— nežmoniškose transporto^są- 
lygose, sugrūsta Į 871 gyvulinį 
vagoną. 12,000 žmonių nužudy
ta vietoje, kurie nespėta išga
benti dėl stokos transporto prie
monių.

Pagal vėliau rastus dokumen
tus paaiškėjo, kad rusai buvo už
planavę-išvežti-.-į Sibirą 700,000 
I ietuvos gyventojų. Taigi visą 
trečdali mūsų tautos.
Maskvos budeliai nespėjo įvyk
dyti to judošiško plano dėl pra
sidėjusio karo 1941 m. birželio

Canada” knyga
b) 1941 m. birželio mėn. 25-26 

d. Rainių miškelyje netoli Telšių 
rusai- nužudė bestiališku žiauru
mu 73 žmones, ištisas valandas 
prieš tai barbariškai kankinę;

c) 1941 m. birželio mėn; 26 d. 
Proviniškiuose, 30 klm. nuo 
Kauno, rusų kariuomenė kulkos
vaidžių ugnimi išžudė 450 visai 
nekaltų stovyklos gyventojų, ten 
uždarytų nekaltų žmonių;

d) 1941 m. birželio mėn. 2Td. 
rusų kareiviai sušaudė 300 ūki
ninkų Gaižiūnuose;

e) 1941 m. apie tą pat laiką 
Petrasūnuose, Panevėžyje, Kre
tingoje, Raseiniuose, Sargėnuo- 
se, ir pagaliau Červenėje; rusai 
išžudė viso apie 1,000 gyvento
ju;

f) Medic, daktarai.'gail. sesers 
ir ligoninės personalas, kurie ne
norėjo trauktis į Rusiją, — bu
vo žiauriai nužudyti, kaip pav. 
Panevėžyje. Rokiškyje ir t. t.

Prie progos reikia priminti, kad 
kiek vėliau, Katyn’e buvo nužu
dyta 10,000 lenkų karininkų, ku
rie buvo anksčiau patekę į Mas
kvos bolševikų rankas, kai Sta
linas pagal savo slaptą susita
rimą su Hitleriu (1939 m. rug- 

Tąčiau^piūčio mėn. 23 d. sutartis!) puo
lė Lenkijos valstybę iš užpaka
lio, kai pastaroji kovojo su vo
kiečiais.

Jei kalbamoj knygoj caristi-

Jeigu jaunuolis vietoje nerimsta, tai Cleveland© Broadview centre yra pakabinta padanga, ant 
kurios atsisėdęs atsilikęs jaunuolis gali bent savo raumenis stiprinti. Tame pačiame kambaryje 
yra pastatytas "arklys", kuriuo jaunuolis gali pajodinėti. Anksčiau atsilikėlius sodindavo į užda

rąs kamaras, bet dabar nustatyta, kad laisvė jiems daugiau padeda, negu kalinio vienutė

I 
I į
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išėjusi- iš spaudos-išgalima gauti knygų ^rinkoje

AMERIKOS- LIETUVIU POLITIKA
<>r. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos^lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50;

Knygos“ bus’išsiųst,>s?' jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu-adresu:

NAUJIENOS;
1739- So. Halsted St.,-Chicago, 111; 60608

j’ PUIKI KNYGA,-PARAŠYTA .SU MEILE
L LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS j

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da-

I lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
a ūkio švietimas -Lietuvoje.J?
1 Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
I' 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

I ? ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

| absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
| šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki

ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- į liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
t : 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 $5.00. 

I Gaunama Naujienose.
Čeki’ arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

j* NAUJIENOS ]

15 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

11 r vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
I Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

į I i lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės Viršeliais kaina 4 dol.
Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia Ir yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Ūiu- 
* slruota 300 psl. Kaina 7 dol.

Į ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
i i Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
, į ] Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
. £ Išversta Į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu*

1. vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 

itoriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. Į 3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.
Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

i 84 psl. Kaina $1.50.
f šie ir kiti leidimai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedantI* ar piniginę perlaida.

nėss Rusijos 120 metų režimas 
pavadintas tamsiausiu Lietuvos 
istorijoj, tai dabartinis komu
nistinis Rusijos okupacinis re
žimas turi būti pavadintas kru- 
viniškiausip ir pačiu barbariš- 
kiauiu paaulyje! Ir tai parodė 
tik pirmieji okupacijos metai, 

I kaip matėme iš anksčiau atvaiz
duotų faktų, o kas būtų su Lie
tuva, j ei tas okupacinis periodas 
truktų visą šimtmetį ?!

Nenuostabu dėlto, kad visi 
Lietuvos gyventojai, be luomų 
skirtumo, patyrę vienų metų bol
ševikinės Rusijos vergijos jun
gą laukė kokio nors stebuklo iš
silaisvinti. Vienintelė'viltis bu
vo bręstantis karas tarp vokie
čių ir rusų, kurio visi laukė 
kaip lietaus sausroje. Dėlto bir
želio mėn. 22' d. 1941 m. prasi
dėjęs karas ir buvo tuo laisvės 
prošvaiščio signalu. Visa Lietu
va spontaniškai sukilo prieš oku
pantus.- Sukilimas išsiplėtė’ žai
bo greitumu. Nors menkai gink
luoti sukilėliai, apsirūpinę tik 
lengvais ginklais, šautuvais ir 
atimtais iš betraukiančių rusų 
kulkosvaidžiais, išėjo prieš so
vietu tankus ir savo drąsą ir tė
vynės meilės vedini per pora 
dienų išvalė Kauną, Vilnių ir 
kitas žymesnes vietoves nuo 
Maskvos okupantų dar prieš vo-. 
kiečių kariuomenės ’ atsiradimą. 
Jau birželio 23 d. sukilėlių akti- 

' vistų štabas paskelbė per radiją 
apie Lietuvos Nepriklausomybės 

į atstatymą. Birželio mėn: 24 d. 
jjau buvo sudaryta ir paskelbta 
I Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės laikina vyriausybė su J. Am
brazevičium _ priešakyje, vokie
čiams sutrukdžius pulk. K. Škir
pai atvykti iš Berlyno į Lietuvą 
ministerio pirmininko parei
goms.

Sukilime aktyviai dalyvavo 
virš 130,000 Lietuvos gyventojų. 
•Laimėjimas pasiektas.gan dide
lėmis tų karžygių aukomis: 
4,000 su viršum užmuštų ir virš 
8,000 sužeistų sukilėlių (žiūr. 
knygą anglų kalboje A.. Budrec- 
kis’io “The Lithuanian National 
Revolt of 1941”. Tai puikus vei
kalas apie lietuvių sukilimą prieš 
rusus. J. V.). - i

Nauji okupantai, vokiečiai, 
traktavo Lietuvą, kaip priešo te
ritoriją, o taip pat turėdami sa
vo ateities politinius tikslus lai
mėto karo atveju, kurį laiką dar 
delsė, bet vėliau laikinosios Lie
tuvos vyriausybės nepripažino, 
ją suspendavo, ir įkūrė-'savo ci
vilinę valdžią karo reikalams, 
kaip kad ir kituose okupuotuose 
karo metu kraštuose. ■

1944 m. pabaigoj, jau karo 
baigmės išvakarėse, raudonoji 
•Maskvos armija, santarvinin
kams remiant, vėl okupavo Lie- 
vą su visomis neriboto teroro or
gijomis ir vėl uždėjo jai komu
nistinės Rusijos rėžinio Vergiją. 
Ištisa eilė kovotojų vėt nuėjo į 
pogrindį.

Aukščiau jau minėti pirmosios 
okupacijos laikų patyrimai pasi- 

1 reiškia dabar Lietuvoje dar žiau- 
! resnėmis rusifikacijos ir geno
cidinėmis priemonėmis.

Reikia tikrai stebėtis, kad 
t knygoj apie Knados lietuvius ne- 
• rado sau vietos aukščiau sumi- 
i nėti faktai apie jų išgyventus 
kryžiaus kelius, jų tėviškių ir 
tėvynės likimą, Lietuvos vis dar 
tebesitęsiantį pavergimą, — ypač 
kai ištisa eilė valstybių, tame 

' skaičiuje Kanada ir Jungtinės

Tautines šventes minėjimas rugsėjo 8-ją d
Šiais laikais įvairiose vietose 

iškilmingai minima mūsų tau
tinė šventė rugsėjo 8-ją dieną. 
Kartais dėl tam tikrų priežas
čių ši šventė minima kitomis 
dienomis. Aš čia trumpai papa-

Amerikos Valstybės, dar vis'ne- 
pripažįsta Rusijos teisę į Lietu
vos okupaciją!

Rodos mums turi būti kiek
vienam aišku, kad čia laisvame 
pasaulyje mes turime išnaudo
ti kiekvieną progą, kad tai visa 
viešai pademonstruoti, kai tuo 
tarpu mūsų broliams Lietuvoje 
yra burnos užrištos!

VIII .
Toliau knygoje (žiūr. 16 psl.) 

bandoma atpasakoti-.istorines 
priežastis masinės lietuvių emi
gracijos į Kanadą dar iš prieš- 
nepriklausomybinių Lietuvos lai
kų, prieš 1914—1918''m!.; t. y. 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą.

Nupieštas vaizdas, -tačiau ne
realus, bendro teoretinio pobū
džio ir visai ne būdingai lietuvių 
emigracijai į Kanadą. Pakarto
tinas. priminimas ano meto Lie
tuvoje buvusių,- tariamai; nepa
kenčiamų gyvenimo sąlygų dėl 
caristinės Rusijos • priespaudos 
imperialistinių tikslų plotmėje
— rusifikacijos, asmens laisvės 
yaržymo, kalbos ir,tikybos per
sekiojimą pravoslavijos piršimo, 
kūrybos varžymo, bado pasek
mės (1891 m. Rusijoje) ir t. t.
— buvo tik priežastys * pavie
niams - atsitikimams;- --bet -ne lie
tuvių masinei emigracijai. Taip 
pat ir nepasisekusių sukilimų 
Lietuvoje 1861 mg>-1863 'm.' ir 
1905 m. faktai, kaip-kad’ir ven
gimas jaunų vyrųipatekti į caro 
kariuomenę 1904^-1905' m. ru
sų-japonų ' karo metu, — lietė 
tik menką išeivijos kategoriją.’

Tai buvo tik politinio-pobūdžio 
emigrantai, ir tai-,'kurie’ nevyko 
tiesiog Į Kanadą,-bet dažniausiai 
pasitraukdavo per rubežių į. Prū
sus, į Vokietiją, ir tik aplinki
niais keliais atsidurdavo Šveica
rijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, 
o ir vėliau Amerikos kontinente. 
Panašiais motyvais vyko ir vyks
ta nežymus žmonių kilnojimasis 
pasaulyje ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš kitų tautų ir valstybių, daž
nai tik laikino pobūdžio. Pasi-' 
keitus politinėms gyvenimo są
lygoms savam krašte,-tie emi
grantai su mažom išimtim vėl 
grįžta.

Suminėję aukščiau minėtos 
emigracijos iš Lietuvos į Kana
dą priežatis, knygos autoriai iš
traukia ir patį, atrodo, stipriausi 
tam kozirį, trumpai išreikštą 
vienu sakiniu; “Underpopulated 
Canada offered opportunities 
and jobs that were not to be 
found in the overcrowded Lithu- 
anian countryside’* (Mano pa
braukta J. V.). Trdmpai ir aiš
kiai, nei pridėti, nei atimti! Reiš
kia per tirštai apgyventa Lietu
va vertė jos gyventojus emi
gruoti, ieškoti pragyvenimo šal
tinių svetur. Tokia išvada sa
vaime prašosi, nors tai neišlai
ko nei menkiausios kritikos, nie
ko bendra neturi su realybe ir 
tik klaidina angliškai skaitan
čią visuomenę, kuri yra gan toli 
nuo Lietuvos ir nepažįsta jos 
demografinių sąlygų. Lietuvoje 
nidkad nebuvo gyventojų per
tekliaus!

(Bus daugfcni)1

šakosiu apie šios šventės atsira
dimą.

Lietuvoje vadinamoji Lietu
vos Taryba 1918 metais vasario 
16-tą dieną paruošė deklaraci
ją, kurioje dar buvo pasakyta, 
jog pamatus Lietuvos valstybei 
turės galutinai nustatyti Stei
giamasis Seimas. Tas Steigia
masis Seimas, išrinktas demo
kratiniu būdu, susirinko 1920 
m. gegužės 15-tą dieną; ir tą pat 
dieną patvirtino Lietuvos Tary
bos Vasario 16 dienos sprendi
mą, kuriuo buvo paskelbta ne
priklausoma Lietuva.

Taigi tosios dienos — Vasario 
16-j i ir Gegužės 15-j i — buvo 
paskelbtos Lietuvoje kaip svar
bios tautinės šventės. Ir tos 
šventės visada Lietuvoje būdavo 
iškilmingai švenčiamos su viso
kiais gražiais prisiminimais.

Visiems yra žinoma, kad Lie
tuvoj 1926 metais gruodžio 17 
d. įvyko perversmas, ir valdžią 
į savo rankas perėmė kitokių 
pakraipų žmonės. O 1927 me
tais, artėjant gegužės mėnesiui, 
žmonės ėmė manyti apie artė-

jaučią Gegužės 15-tos dienosi 
šventę, bet tada vyriausybės pa
reigūnai ėmė aiškinti ir skelbti, 
kad Gegužės 15 d. šventė nu
keliama į rudenį, rugsėjo 8-tą 
dieną, prisimintiną, jog prieš 
500 metų kunigaikštis Vytautas 
Didysis ruošėsi užsidėti kara
liaus vainiką. Viską kitaip sa
kant — Gegužės 15 d- šventė 
buvo visiškai panaikinta. Toji 
rugsėjo 8 diena sutapo su Šv. 
Marijos atlaidais, kurie dauge
lyje vietų buvo švenčiami.

Būtų buvę daug geriau pada
ryta, jei Gegužės 15 d. tautinė 
šventė nebūtų buvus panaikinta, 
nes tokios šventės proga būda
vo daug geriau paaiškinti apie 
įvairius svarbius gyvenimo nuo
tykius. O rugsėjo 8 d. šventė 
galėjo būti pavadinta kaip tre
čioji tautinė šventė, nes pirmo
ji šventė būdavo Vasario 16-ją, 
o antroji — Gegužės 15-ją.

A. Kelmutis

PATRIOTIZMO DVASIĄ
CASTEL GONDOLFO, Italija. 

— Popiežius Paulius VI, kalbė
damas 8000 turistams ir pili
grimams savo vasaros reziden
cijoje nusiskundė, kad patriotiz
mo dvasia nyksta ir didėlė da
lis žmonių nebepaiso kitų žmo
nių teisių ir reikalų. “Beveik 
niekas nebekalba apie patriotiz
mą, kurs, apvalytas nuo nacio
nalizmo ir antagonizmo, yra ce
mentas, kurs padaro žmones jau
tresniais, tvirtesniais ir suvie
nytais. Dabar visi galvoja tik 
apie save. Visi stengiasi ko grei
čiau pasiekti sau naudą. Nebė
ra demokratiško broliškumo 
jausmo, respekto kitų žmonių 
reikalams ir teisėms ir per daž
nai trūksta nuoširdaus nuolan
kumo teisingumui, kurs padaro 
progresyvias reformas įmano
mas”.

PIRKITE JmV TAUPYMO BONUS

. Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė-

ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.

MIDLAND
SAVINGS
amd-loax Assoeur^or

ARCHEx AVEMUT
CHICAGO, MJJNOtt S®!

PHOMS „25MCS M

Passbook Savings. 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years * Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

It it pre»»rrt*d m s p-jMIc terv.co m cooperation Ta*

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where ykm bank.

Before you know rt, your Ametflcaa

Nov E Boidi pay S*»intereM whėn tn 
Tratvjifcf 4 5 yeam, 10 months (45 the first 
year). Banda are repkeed if kvt, stolen, <rxJF 
■eatroyed. When needed they can be cashed * \
•t year bank. Interest » act ftuhreci to «tate SĖ <

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years. ‘

1739 So. Halsted Street Chicago, ill. 6060S’
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

Gerbiamas Nerimavičiau!
Mano apylinkėje vyksta nepa

prasti nuotykiai: lietuviai dis
kutuoja apsuktų galvų klausimą! 
Tavernose ir parkuose, diskusi
jos apie apsuktas galvas, karto
jasi kasdieną. Ne visų diskutuo- 
tojų kalbas man pavyko užsira
šyti, bet užsirašiau ką sakė Ta
mošius Mastaitis ir žynys Jaš- 
mantas.

Tamošius Mastaitis, uolus 
“Draugo” skaitytojas, nugirdęs, 
kad to laikraščio redaktorių ir 
kaikurių bendradarbių apsisuko 
galvos, verkšlendamas šnekėjo: 
"Voje, voje! kaip tai galėjo pa
sidaryti ? Ar ilgai jie taip vaikš
tinės su apsuktoms galvomis?” 
Ir jau ruošėsi' važiuoti į “Drau
go” buveinę patikrinti, bet Jaš- 
mantas Tamošių sulaikė, saky
damas: ‘Tarnai, nesikarščiuok! 
Galvų apsukimas yra ne tik
ras, o tik alegoriškas arba paly
ginantis. “Draugo” žmonių gal
vos, kaip galvos, stovi vietoje, 
tik dalykai esą viduryje galvų 
yra susimaišę ar apsisukę“.

— šitame dalyke galime su
versti bėdą ant iliuzijų, — šne
kėjo žynys. — Jau ne nuo dabar 
žinoma, kad “Draugo” namai yra 
apsėsti iliuzijų. Mažne visi tė
veliai ir broliukai kenčia nuo to 
priepuolio, bet daugiausia ken
čia priekin išstatytas redakto
rius Bronius Kviklys. Kiti ką ra
šo — nerašo, Kviklys priverstas 
rašyti ir rašyti iliuzijose pasken- 
dusiame name, — baigė žynys.

Išklausęs žynio aiškinimų, gi
liai atsidūsėjau. Poną Kviklį aš 
gerbiu nuo anų laikų, kada jis 
redagavo “Mūsą Lietuvą”. Kiek 
darbo į tas keturias knygas įdė
ta! Ir tai gražiai suredaguotos!

Dabar imk tą gerą žmogų ir pas
kandink iliuzijose; oi! .

Pats didžiausias Kviklio suklu
pimas buvo paskelbimas, kad 
JAV prezidentas Fordas Helsin
kyje pardavė Lietuvą už grašius! 
30 grašių esą paėmęs! Ir su
skaičiuok tu man grašius nuo vie
no iki trisdešimto! Juk tikreny
bėje Kviklys' to pardavimo ne
matė, nes Helsinkyje nebuvo!

Aš ne kunigas, ne pamoksli
ninkas, da gi ne katalikas, bet 
gerbiu prisakymą: nekalbėk ne
tiesos. Kviklys kalbėjo netiesą 
apie šios šalies prezidentą ir pra
sikalto. Sunkiai prasikalto!

Satyrikas
Stebuklai

Tuoj po II Pas. karo važiuoja 
kartą vienoj kupė traukinyje ru
sas karininkas ir popas su kry
žium ant krūtinės. Karininkas 
panoro popą paerzinti, pajuokti. 
Pirmiausia atsiprašo popą ir pa
klausia, ar galėtų kai ko jį pa
klausti.

— Prašau, — atsako popas.
— Man būtų įdomu sužinoti, 

kaip jūs išlaikėt iki šiol savo 
kryžių ?

— Ogi taip, kaip ir jūs savo 
antpečius, — atsako popas.

Karininkas dar nenurimsta, 
dar prašo leisti klausti. Popui 
sutinkant, vėl paklausė:

— Ar jūs tikit stebuklais?
— Tikiu.
— Pasakykit man, kodėl tie 

stebuklai visi yra buvę seniau, 
kodėl jų nebūna dabar?

— Kaip tai nebūna? Dabar 
daugiau’būna stebuklų, negu se
niau. Kristus stebuklingai pape
nėjo minią tik vieną kartą, o da
bar kolchozininkai uždirba per 
metus tiek, kad per pusantro mė-

Taip pavergtoje Lietuvoje žmonės juokiasi iš bolševikinės žemės ūkio 
mechanizacijos. Ši iliustracija, pavadinta "Iš kapitalinio remonto", pa
imta iš žurn. "Šluotos" nr. 13, 1975 m., su kuria šluoja LKP CK leidy

kla Vilniuje.

nėšio suvalgo ir visą likusį laiką 
Į stebuklingai maitinasi.

(Krizas Pleperis, 
“77 Anekdotai”)

Maldos buvo išklausytos...

Concordia miestelyje, Missou
ri valstijoje, vienas po kito kilo 
7 gaisrai — aiškūs padegimai 
septyniuose namuose. To mies
telio gydytojas dr. J. Rush su
organizavo maldininkus prašyti 
dieviškos pagalbos surasti pade
gėją Sekančią dieną buvo išaiš
kinta ir įrodyta,'kad padegėjas 
yra dr. J. Rush. 1874 m. jis bu
vo nuteistas ir pakartas.

Kalbų integracija
Sir Meiring Beck, gydytojas ir 

senatorius iš Capetown, Pietų 
Afrikoje, visą savo gyvenimą už
sispyrusiai pageidavo, kad jo šei
mos ir šeimynos nariai kalbėtų 
tik angliškai pirmadieniais, afri- 
kaniškai antradieniais, prancū
ziškai trečiadieniais, vokiškai 
ketvirtadieniais ir itališkai penk
tadieniais.

Tokio dar neragavo
Tėvas nusivedė Jonuką į ge

rą restoraną ir siūlė pasirinkti 
geriausią valgį. Jonukas pasi
rinko maltos mėsos kotletą — 
hamburgerį. Tėvas ir sako jam:

— Tu hamburgerių valgai veik 
kasdien. Pasirink ką nors kitą.

— Bet aš dar niekuomet ne
valgiau hamburgerio už keturis 
dolerius, -— atsakė Jonukas.

Bijo, kaip velnias kryžiaus...

Draugo 198 nr. VI. Rmjs pa
sikalbėjime su adv. P. Žumbakiu 
tarp kita taip rašo:

“Advokatui pilstant kavą, žiū
riu į R. Kalantos nuotrauką. P. 
žumbakis skaniai nusišypsojo ir 
taria:

— Buvo pas mane užsukę sve
čiai iš okup. Lietuvos. Bet kai 
pamatė R. Kalantos nuotrauką, 
pasakė, kad šitam kambaryje 
daugiau negali būti, ir išėjo”.

Prošvaistė ir griaustinis
V. Ročiūnas, Draugo 192 nr. 

aprašydamas svarstymus apie 
tarptautinę detentę ir lietuvišką 
įtampą Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitės metu, tarp vi
sokių dalykų taip teigia:

—-Stasys Barzdukas, PLB gar
bės pirmininkas, buvo vienas 
iš aktyviausių pokalbio dalyvių 
visoje studijų savaitėje. Jis sa
kė: Esame pasimetę, daug ke
liame klausimų, o nesiekiame ri
botis vienu, kitu dalyku ir ieško
ti sprendimų.

Betgi tą dieną laike paskaitų 
ir diskusijų net nepastebimai 
įvyko nemalonių dalykų, įžei- 
džiant garbės svečią ir paskaiti
ninką bei diskusijų dalyvį, va
rant lauk jį iš Vliko. Tik skaity
kime:

— Vytautas Vaitiekūnas, Vli
ko narys, Lietuvos Laisvės ko
miteto narys, visuomenininkas, 
politikas ir rašto žmogus, refe
ravo apie laisvinimo pastangų

paskelbtas netinkamu mokyti, į 
nes pasisakė prieš sen. Joseph 

I McCarthy taktiką viešuose ap- 
| klausinėjimuose. 1935 m. sen. j
Ernest Gruening pareiškė, kad 

|Rockie netinka būti prefesorium, 
nes agituoja už pergalę Pietų

I Vietname.

Katinas, žvirblis ir žmogus

žvirblis įmetė miežio grūdą į 
pilną vandens avies pėdą ir ta
rė padaręs alų. Sulesęs tą grū
dą ir užgėręs tuo alum, pradėjo 
voliotis. Bet katinas capt paga
vo jį ir jau ruošėsi suėsti, žvirb
lis ir sako katinui, jį letena lai
kančiam:

— Ei, tu pagone, nors persi
žegnotum prieš valgį... Katinas 
pakėlė savo leteną žegnonei, o 
žvirblis purpt ir pabėgo. Praei
damas žmogus visa tai matė ir 
pasakė;

— Ne girtas — nesivoliok, ne 
katalikas — nesižegnok.

statė, kad tik 8 kraiikai tegali > 
būti viename bloke.

— Visoje Arizonos valstijoje I 
yra uždrausta nušauti ir medžio- j 
ti kupranugarius, o Portland 
mieste, Maine valstijoje, yra 
draudžiama kutenti mergaitėms 
pasmakrius su plunksniniais dul
kintojais. New Hamshire vals
tijos įstatymai draudžia užsta
tyti drabužius, kuriais esi apsi
rengęs, gi Pietų Karolinos vals
tija draudžia užpakalines kelnių 
kišenes, nes ten yra puiki vieta 
įdėti puspantinį buteliuką.

Teisių magistras

Magaryčios
• Filmų gamintojas buvo taip 

labai patenkintas pelnu iš filmo 
The Ten Commandments, kad pa
samdė grpę rašeivų paruošti dar 
kitus 10 Dievo įsakymų.

• Hollywood© žvaigždė šventė 
savo sidabrinę vedybų sukaktį: 
ji skyrėsi ir vedė 25 kartus.

• Mažiau laiko užima atlikti 
darbą teisingai ir gerai, negu iš
aiškinti apie blogai atliktą dar
bą. Jei netikite — paklauskite 
bendruomenininkų.

• Pennsylvanijos valstija pa
gamina virš 60% visų Amerikos 
grybų produkcijos. Cicero mies
telio veikėjų antrosios pusės pir
moji pusė pataria tenykštiems 
nesekmingiems LB politikie
riams, vieton kiršyti Amerikos 
lietuvius, įsijungti į naudingą 
darbą — rinkti grybus.

• Ant vieno sunkvežimio ata
trankos pastebėtas toks užra
šas: “Šis trokas sustojąs prieš 
traukinį, blondines ir brunetes, 
o prieš raudongalves — traukia
si 50 yardų atgal”.

• Vysk. Fulton J. Sheen per 
TV pareiškė: “Anglas niekada 
neatsimena istorijos, airis — 
negali jos pamiršti, rusas jos ne
sukuria, o amerikiečiai negali iš 
jos pasimokyti”.

persjektyvą dabartinės detentės, 
o taip pat ir ateities akivaizdoje. 
Jis išryškino mūsų pagrindinių 
veiksnių laisvinimo darbų struk
tūrą. Po Helsinkio konferenci
jos būdai ir priemonės turės bū
ti peržiūrėti ir pritaikyti šių są
lygų reikalavimams.

Apie tą peržiūrėjimą ir pritai
kymą skaitė paskaitą Algis Rau- 
linaitis iš Kalifornijos. Jis pa
gal korespondentą ir lietuviškos 
politikos žinovus lietė tą patį V. 
Vaitiekūną:

— Referentas pabrėžė, kad jo 
tema ’— Vliko perorganizavi
mas iš partijų fikcijos į realų 
veiksnį, neturi tikslo Vliko griau
ti, bet iškelti praplėtos ir struk
tūros reikalą. Pakeitimas būti
nas ir reikalingas nes dabar Vli- 
ke esančių 14 organizacijų tik
tai pusė savarankiškai besireiš- 
kia. Prelegento nuomone, kad 
grupės, kurios nebeturi susirin
kimų, nebegali- išrinkti valdybų 
ar per mažai turi narių, neturėtų 
būti fiktyvūs Vliko atstovai.

Areštuotas įstatymų vardan...

— West Virginijos valstijoj, 
Nicholas apskrityje), kunigams 
yra uždrausta sakyti anekdotus 
ir kitokias juokingas istorijas 
bei pasakojimus iš sakyklos. Gi 
kaimyninėje Virginijos valsti
joj yra uždrausta laikyti palaidą 
ar pririštą arklį arba virš viene- 
rių metų ;kumeliuką viešose mal
dos vietose. Kadaise Norfolk 
miesto' valdžia buvo visai ne
draugiška ’ arkliams: įjuos už
drausta; šerti gatvėse ir jMinėti 
Chesapeake pakrančių 'vandeny
se. Toje valstijoje griežtai drau
džiama skelbti ar garsinti antka
piuose.

— Springfieldo mieste, Mis
souri valstijoj, uždrausta šešta
dieniais pardavinėti pasukas — 
buttermilk. Tos valstijos polici
jos tarnautojams yra uždrausta 
kramtyti tabaką laike tarnybos, 
o St. Louis miesto pieno išvežio
to j ai turi išlaikyti kilnumo sti
lių: jiems yra uždrausta bėgti 
dirbant. ,

— Mississippi valstijos Town 
of Star miesto valdžia išleido po
tvarkį, draudžiantį kritikuoti 
valdinius namus, gi kaimyninės 
Alabamos Brewton miestas už
draudė savo gatvėmis važinėti 
motoriniais laiveliais. Visoje 
valstijoj uždrausta pilstyti drus
ką ant geležinkelio bėgių ir vie
šai plauti, gerkles gargaliuojant. 
Tuscombia- miestelio taryba nu-
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Vytautas Vaitiekūnas kaip tik 
yra vienintelis Vliko narys be 

- veikiančios partijos ir be jos val
dybos, o taip pat be narių.

S. Bukis
Kovotojai; seniau ir dabar—

Karalius Firas Antrasis, vai-

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGSĖJO 7 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ

dęs Persiją nuo 458 iki 484 me
tų, žuvo kovoje su priešais. Toje 
pat kovoje žuvo 39 jo sūnūs.

-Moderniuose laikuose kai ku
rie išeivijos veikėjai vietoj ko
vojus su Lietuvos okupantu, kar
tu su'savo vaikais tapo bendra- 
darbiautojais, konfrontaciją ir 
kovą su priešu palikdami paverg
tiesiems...

Valgiaraščio kilmė
Valgiaraštis arba Menu pirmą 

kartą buvo panaudotas 1489 me
tais Vokietijoje. Tik jo tikslas 
buvo visai kitoks. Valgių sąra
šą sudarė Ratisbonos kunigaikš
čio Henriko virėjas, kad jo po
nai per daug neprivalgytų pir
mųjų patiekalų.

PIKNIKĄ. Turi vilko plauką
Knygos “Sentenced to Life” 

autorius prof. John Rocke buvo

Mfuarn

1

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

t

Taupykite dabar.

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

r palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.
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smerkia Ameriką ir preziden
tą Fordą, o giria Prancūzijos 
prezidentą, ar už tai, kad 
Prancūzijoj mūsų pasiuntiny
bė jau seniai yra atiduota ko
munistinio okupanto atsto
vams ir oficialiai neegzistuo-
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reikalų ministerijoj yra mūši; 
vėliava taip, kaip ji plėvesuo- 
ja Washingtone State Depar
tamento įėjimo salėje tarp ki
tų laisvų valstybių vėliavų, su 
parašu — Lithuania?

Ar Prancūzijos prezidentas 
yra padaręs nors vieną Vasario 
16 d. proga pareiškimą taip, 
kaip kad Amerikos vyriausybėja. Ar Prancūzijos užsienio

Kitose JAV vietose:
metams $26.00
pusei metu -$14.00
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Būtinai reikia skaityti Naujienas
Šiomis dienomis Amerikos lietuviai, besirūpiną gy

vybiniais gimtinio mūsų krašto reikalais, galėjo įsiti
kinti, kad be Naujienų tikslios informacijos apie Lietu
vos laisvės bylą negali gauti. Apie Lietuvą, Helsinkio 
konferenciją ir įvairius Lietuvos bylos aspektus daug 
rašoma, bet nieko tikslaus ir teisingo neparašoma.

Praeitą savaitę, rugpjūčio 21 dieną, Chicagoje ma
rijonų lietuviams leidžiamas dienraštis jau turėjo Dr. 
Kazio Bobelio, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko, 
raštą apie Helsinkio konferencijos interpretaciją ir Drau
ge paskelbtus įvairius Amerikos lietuvių visuomenės 
klaidinimus, bet straipsnio Draugas nedėjo.

Dr. Bobelis Amerikos lietuviams yra gerai pažįs
tamas gydytojas ir visuomenės veikėjas. Jau kelinti me
tai jis vadovauja Amerikos Lietuvių Tarybai, kurią su
organizavo seni Amerikos visuomenės veikėjai, besirū
piną Lietuvos laisvės reikalais. Amerikos Lietuvių Tary
bą sudaro pačios didžiosios Amerikos lietuvių politinės 
grupės ir du dideli fratemalūs susivienijimai. Tai pati 
didžiausioji Amerikos lietuvių organizacija, kuri atli
kusi daug naudingo darbo pavergtai lietuvių tautai.

Daug visiems Amerikos lietuviams naudingų darbų 
yra atlikęs ir Dr. Kazys Bobelis. Būdamas didžiausios 
lietuvių organizacijos priešakyje, Dr. Bobelis Lietuvos 
laisvės reikalais paskutiniu metu du kartu buvo Baltuo
se Rūmuose. Šių metų vasario 27 dieną Dr. Bobelis va
dovavo lietuvių, latvių ir estų delegacijai, kalbėjusiai 
su prezidentu Fordu Baltuose Rūmuose, o šių metų lie
pos 25 dieną jis vadovavo etninių grupių delegacijai, pri
imtai Baltuose Rūmuose, ir ilgai besikalbėjusiai su pre
zidentu Geraldu Fordu. Vėliau jis buvo pakviestas pa
sakyti dvi kalbas per galingą Amerikos radijo stotį, ku
ria pasiekiami ir pavergtos Lietuvos gyventojai.

Dr. Bobeliui pasitiki ne tiktai katalikiškos Amerikos 
lietuvių organizacijos, kurios jį pasiuntė į Amerikos Lie
tuvių Tarybą, bet juo pasitiki ir visos kitos Amerikos lie
tuvių politinės ir visos kitos Amerikos lietuvių politinės 
grupės, kurios jį išrinko Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininku. Šindien vargu Amerikoje rasime kita žmo
gų, kuris turėtų tokį didelį pasitikėjimą, kokį turi Dr. 
Bobelis. Kiekvienas Dr. Bobelio pareiškimas atidžiai 
klausomas ir skaitomas.

Dr. Bobelis, grįžęs iš Washingtono, net namo neva- 
žaivo, bet atvyko į Amerikos Lietuvių Tarybos centrą, 
kur jo laukė visi Amerikos lietuvių dienraščių ir savait
raščių korespondentai, kad gyvu žodžiu galėtų išgirsti 
pasikalbėjimą su prezidentu Fordu. Dr. Bobelio pareiš
kimai buvo visoje Amerikos lietuvių spaudoje, išskyrus 
marijonų lietuviams paruoštas žinias. O kai įvyko Hel
sinkio konferencija ir 35 valstybių galvų buvo pasirašyti 
saugumo ir bendradarbiavimo aktai, tai marijonai pra
dėjo pūsti į vieną dūdą su Brežnevu. Lietuva jiems bu
vo parduota, pardavėjai pasiėmė 30 Judo grašių ir pana
šiai. Ką jie rašė apie“ kitą dienraštį”, panagrinėsime vė
liau, bet ką jie padarė su Dr. Bobeliu, norime parodyti 
šiandien. Pralaikę savaitę ir, ko gero, patyrę, kad jis 
bus spausdinamas kitame dienraštyje, šių metų rugsėjo 
2 dienos Drauge jie atmušė Dr. Bobelio straipsnį. Pirma 
negu duodami jį rinkti, jie jį taip apibalvonino, kad auto
rius vargu ar jį beatpažintų. Bet kokio autoriaus straips
nius braukyti yra nepadoru, bet braukyti Dr. Bobelio 
straipsnius yra dar aršiau. Dr. Bobelis yra pačiame ko
vos už Lietuvos laisvę sūkuryje, jis turi daugiau žinių, 
negu moderatorius kartu su visais jo patarėjais. Iš 
pirmo Dr. Bobelio rašinio paragrafo Draugas nubraukė 
šį sakinį:

“Mes visi tuo džiaugiamės ir didžiuojamės”.
Iš antro paragrafo nubraukė šias mintis:

“Suprantame, kad Draugas irgi giliai išgyvena 
ir rūpinasi Lietuvos laisvės byla. Mums sekėsi gra
žiai bendradarbiauti, ginant Lietuvos lietuvių teises 
prieš okupantą ir nuolatiniai keliant ir skiepijant 
lietuvių visuomenei svarbą tęsti mūsų pasipriešini
mą prieš tautos engėją, jungiant Amerikos lietu
vius vieningam darbui”.
Bet ne vienas, o keli paragrafai išbraukti po prezi

dento Fordo nuomonės apie sen. Jacksono pareiškimą. 
Ten trūksta:

“Gal gerb. Draugo redaktorius galėtų lietuvių 
visuomeeni pranešti koks kitos valstybės vadas ir 
įgaliotas asmuo padarė pareiškimą, nors fš dalies 
prilygstančias prie prez. Fordo padaryto .pareiški
mo. O gal kiti mūsų veiksnių atstovai žino?... Ko
kiu tikslu Draugo redaktoriai klaidina visuomenę, 
netiksliai ir vienašališkai ją informuodamas, ir už
gauna valstybę ir jos prezidentą, kurie tiek daug 
yra padėję Lietuvos byloje”.
Neturime vietos visoms Draugo redaktoriaus iš 'Dr. 

Bobelio straipsnio iškirptom citatom. Naujienos spaus
dina visą Dr. Bobelio raštą. Tiktai visą, o ne apkarpyta 
straipsnį perskaičius galima susidaryti pilnas vaizdas 
apie Dr. Bobelio pareikštas mintis.

jai' 33 r.utal Jaro?
Kokiu tikslu “Draugo” redak 

torius klaidina visuomenę, ne
tiksliai ir vienašališkai ją in
formuodamas, ir užgauna va Is 
tybę ir jos prezidentą, kurie 
tiek daug yra padėję Lietuvos 
byloje.

Tai yra mintys ir klausimai, 
kurie skrieja per daugelio lie
tuvių galvas.

Šiame, didelės įtampos, sa
votiško neaiškumo periode, 
mes visi turime būti ypatingai 
atsargūs ir santūrūs, daryda
mi staigias išvadas ir skelbda
mi pareiškimus, o svarbiau
sia, pareiškimus apie mūsų 
draugus.

Ateitis parodys tikrąją Hel
sinkio konferencijos reikšmę. 
Sovietų Sąjunga okupuotuose 
kraštuose ir visame pasaulyje 
siekia įrodyti paskleisti savo 
interpretaciją, kad dabar Lie
tuvos okupacija jau yra visų 
pripažinta, kad reikalas baig
tas, užmirškite savo Lietuvą ir 
dirbkite, kurkite Sovietų Są
jungai!

Aišku, kad šitokia jų inter
pretacija neatitinka tiesai. Tai 
tik okupanto pastangos patei
sinti savo smurto veiksmus, 
juos legalizuoti. Jie nesiskai
to nei su tikrove, nei su teisybe, 
nei su morale, kad tik savo tiks 
lą atsiektų ir pavergtuosius 
mūsų brolius ir seses moraliai 
sužlugdytų.

Mūsų pareiga Sovietų inter
pretaciją atmesti kaip melą ir 
užtikrinti savo pavergtus tau
tiečius, kad mes esame su jais, 
viską sekame, budime ir gina
me Lietuvos interesus.

Taigi, “Drauge” skelbimas, 
net vedamuosiuose, kad Ame
rika ir jos prezidentas parda
vė Lietuvą, yra priėmimas ir 
rėmimas sovietinių okupantų 
interpretacijos, žalingai vei
das į Lietuvos žmonių dvasią 
ir jokiu būdu nėra mūsų palai
kytinas tuo labiau, kad pats 
prezidentas Fordas oficialiai 
paskelbė, jog Amerika Lietu
vos inkorporacijos nepripažįs
ta ir Helsinkio konferencija 
tam nusistatymui neturės jo
kios įtakos.

Aišku, būtų buvę dar geriau, 
'ei prezidentas tai būtų pakar
ojęs Helsinkyje, bet, jei turi

me pareiškimą Washingtone, 
paskelbtą oficialiuose J. A. V. 
dokumentuose ir paskelbtą per 
Amerikos Balsą (Voice of Ame 
rica) okupuotos Lietuvos lie
tuviams, kodėl mums jį reikia 
ignoruoti?

Tvirtinimas, kad J. A. V. 
Helsinkio konferencijoj pripa
žino Lietuvos inkarporavimą 
ir nepaisymas prezidento Fordo 
pareiškimo net gali būti mums 
nenaudingas.

Ignoruodami ir užgaudami 
savo stipriausią gynėją ir jo pa
reiškimą lyg laikydami bever
čiu, mes galime padėti iškelti ki
tai nuomonei Valstybės departa
mente, kuri Lietuvos reikalui 
gali būti labai nepalanki!

Ar “Draugo” redaktorius to 
siekia?

Pagaliau Helsinkio susitari
mą pasirašė ir Vatikanas. Ne
gi, mes galėtumėm kaltinti ir 
skelbti, kad ir popiežius Pau
lius VI, be kurio žinios tas pa
sirašymas negalėjo įvykti, būtų 
pardavęs katalikišką Lietuvą 
— ateistinei Sovietų Sąjun
gai? 1

Amerikos Lietuvių Taryba 
turi aiškų savo veiklos planą. 
Vasario 27 d. paskelbėme, kad 
pirmoji fazė mūsų dabartinės 
veiklos yra užtikrinti ir išgau
ti iš J. A. V. deklaraciją, kad 
jos ir lolipu nepripažins Lietu

vos okupacijos ir kad HrfskL- 
kio konferencija tp nepakeis. 

. Tą atsiekę, mes dabar perei
sime į antrąją fazę mūsų nu
statyto veiklos plano.

Gerb. Redaktoriau, prašau, 
griežtai atmesti Sovietų Sąjun
gos teikiamą Helsinkio konfe
rencijos interpretaciją ir išryš
kinkite daugiau Amerikos ir 
prezidento Fordo oficialią po
ziciją Baltijos kraštų klausi
me; ji yra mums naudinga ir 
remia mūsų siekimus.

Tai stiprins Lietuvos žmo
nių dvasią, tai mus visus la
biau jungs bendram darbui ir 
visi kartu dirbdami būsime 
stipresni.

Su pagarba
Dr. Kazys Bobelis 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas

Rugpiūčio men. 21 d. 1975 m. 
Chicago, Illinois

KODĖL PASMERKTA, 0 NUSITARTA?
P. STRAVINSKAS

Pasisakau dėl Juozo Gailos, 
JAV LB Valdybos pirmininko 
straipsnio “Kodėl nesi tarta, o 
pasmerkta”, paskelbto 1975. 
VIII. 22 d. “Darbininke”, kur 
motyvuojamas JAV LB Tary
bos atsisakymas tartis su susi
dariusia dabartinei JAV LB 
vadovybei organizuota opozi
cija dėl atstatymo Bendruome
nėje taikos ir vienybės.

I. — Ar vertėjo tartis?

Mano nuomone, ne tik ver
tėjo, bet dar ir būtinai reikėjo. 
Reikėjo dėl to, kad tai JAV LB 
dabartinės vadovybės opozi
ciją sudaro daug žymių mūsų 
visuomenės veikėjų, didelio 
autoriteto asmenybių, turinčių 
pasitikėjimą ir paramą išeivi

jos lietuvių masėse. Jau dabar 
ta organizuota opozicija, siek
dama pertvarkyti JAV LB ki
tais pagrindais, yra toli pa
žengusi visos JAV LB peror
ganizavimo federaliniais pa
grindais kryptimi. Tas, saky
čiau, “revoliucinis” sąjūdis 
plečiasi, vykstant LB opozici
jos kovai su LB dabartine va
dovybe, ir jis, jei nebus jų tarp 
savęs bekovojančiųjų pusių 
geros valios susitarimu sustab
dytas, taip greitai nesibaigs. 
Jis baigsis tik po ilgo laiko, kai 
viena ar kita šalis išseks jėgas 
arba visa JAV Bendruomenė 
sužlugs savo gruvėsiuose. Tie, 
kurie šios labai gilios JAV LB 
krizės metu, dėl savo ambicijų 
ir, kaip jau rašiau, dėl nupuo
lusio angelo didybės, atsisako 
tartis su JAV LB organizuotos 
vadovvbe — su JAV LB Reor
ganizacine Taryba, pasiima vi

są atsakomybę už savo prieš
taravimų pasekmes.
II. — Kaip į tai atsako JAV LB 
valdybos pirm. Juozas Gaila?

Savo ilgame straipsnyje jis 
konstatuoja, kad JAV LB Ta
ryba savo pask. sesijoje (Cle- 
velande) nutarė su opozicija 
nesitarti, o ją pasmerkti, su
glaustai pasakius, štai dėl ko:

1) kad JAV LB sudarytai ko
misijai reikėtų tartis su tokiais 
negerais žmonėmis, kaip Al
dona Brusokienė, Andrius Juš
kevičius, D r. Zenonas Danile
vičius ir eilė kitų, ypač su B. 
Kemežaite, “vadinama” (gir
di, “maždaug trisdešimčia me
tų pavėluotai”... PS) jaunimo 
atstove”;

2) kad JAV LB Garbės Teis
mas “atėmė šešiems mėnesiams 
Bendruomenės teises A. Juš
kevičiui, dr. Danilevičiui iKde
šimčiai jų talkininkų”,;

3) kad jau primesnė LB Ta
ryba, taipgi buvusi Krašto Val
dyba1 “kantriai toleravusi įvai 
rius sauvaliavimus, v vykdomus 
minėtų asmenų”, bet “juo 
daugiau buvo jiems daroma 
nuolaidu, juo daugiau buvo 
susilaukiama sauvaliavimų”: 
LB Garbės Teismas buvo ap
krautas jų skundais;

4) kad /‘negavę norimų gar
bės teismo sprendimų, jie juos 
sufabrikavo ir skelbė, kad 
krašto valdyba jų nesilaikanti”;

5) kad “jie laužė įstatus ir 
kaltino krašto valdybą, kad 
pastaroji jų nesilaikanti”;

(Nukelta į 5 psL)

DR. A. J GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

10
Širdis, jos vožtuvai, venos ir kilos kraujagyslė 

gana dažnai gauna uždegimą nuo vietinių bakterinių 
kenksmingų žinidių. Bakterijos, patekusios j kraują per
eina ir per širdį. Senatvėje širdies raumuo daugiau ap
silpsta, tai jam ir visokių kalčių rasti nesunku. Bet 
jaunystėje širdies ligos daugumoj yra bakterinio 
pobūdžio, tai ir reumato veik keturi penktadaliai nuo 
jo išsivysto. Kraujo apytakon pakliuvusios bakterijos 
įstringa į širdies vožtuvų plėves: sukelia jų uždegimą, 
vožtuvai sugenda, tinkamai neužsidaro. Nuo to prasi
deda širdies liga.

Dažnai peršalimai, slogos, glandos, dantų pūli
niai, pūliuojančios žaizdos, limpamos ligos — gali 
kad ir tvirčiausią širdį sužaloti, jos vožtuvų plėves. 
Sužalotų vožtuvų net geriausias gydytojas negali pa- 
gvdvli. Todėl reikia labai saugotis, kad tokio sužalo
jimo išvengus. Kai tik atsiranda bakterijų židinių, juos 
būtina surasti ir išnaikinti. Nuo gakterinių židinių 
kraujuje sumažėja raudonųjų kraujo kūnelių kiekis. 
Žmogaus mažakraujystė prasideda nuo daugybės reiš
kinių: metalo apnuodijimas, vidurių sukietėjimas — 
nevirškinimas, blogu maistu apsinuodijimas — konser
vais. piktieji augliai, džiova, sifilis, reumatas, skran
džio žaizdos ir t. t.

Skrandžio ir žarnų žaizdos susiformuoja nuo nuo
latinio su*maislu nurijimo pūlių ir bakterijų perų iš 
danfų desnų — pyoorhca. pūliuojančių danių ir ligo

tų glandų. Tačiau daug prisideda ir girtuokliavimas, 
karšti valgiai, sriubos, gėrimai, kartūs, su .daug prie
skonių valgiai. Naudojimas per daug gyvulinio maisto, 
kuris gamina perviršių bakterijų viduriuose, jų nuo
dai nuo gedimo, rūgimo ir pūvimo paties maisto, su
žaloja ir netaiku visą virškinimo aparatą nudėvi.

VIDUTINIO AMŽIAUS ŽMOGAUS HIGIENA

Persiritus per pusę gyvenimo kelio, žmogaus kūne 
pradeda atsirasti daug negerovių, nuo kurių jo visi or
ganai jau ima silpnėti — dėl to, kad negauna jam būti
nai reikalingo, nesužaloto, tinkamo maisto. Dažnai bū
na, kad vidutinio amžiaus žmogus pradeda tukti, ir. lik 
dėlto, kad per daug valgo, šio amžiaus sulaukęs, jis 
turėtų mažiau valgyti — ncapsunkinti vidaus organų, 
jiems duoti progą savo užduoti darniai atlikti.

Žmogui pradėjus tukti, apaugant riebalais, nuo to 
nukenčia jo visi organai. Kai riebalai paveikia širdies 
audinius, jie taip pat veikia inkstus ir kraujagysles, ta
da širdžiai reikia sunkiau dirbti. Riebalų perteklius 
stipriai paspaudžia kraujagysles ir išsivysto arleriosklc- 
rozė. Dėl to visus organus sunkiau pasiekia kraujas. 
Tada kraujas jau būna nešvarus. Organų atmainos 
žmogaus kūne sparčiai pagreitina senėjimo žymes. 
Esant nejaukios senatvės prieangyje, patartina kiek
vienam stabtelėti ir neskubėti deginti žvakės abu galu 
vienu kartu.

Nutukimas daro daug žalos visiems vidaus orga
nams. Jiems tenka daugiau dirbti, kuomet visur kliu
do klodai lašinių. Jie vargina ir slegia audinius, var
gina širdį, ir riebalais suteršia visą kraują. Riebalų pc-r 
teklius kūne yra nelyginant dykaduonis, parazitas, ku
ris žmogui nedėkingai atsimoka ir net nelaiku į kapus 
nuvaro.

Kiekvienam riebiam žmogui būtina nors kartą per 
metus duoti gydytojui gerai save patikrinti, ar viskas 
tvarkoj, jei .ne tai bandyti tvarka atstatyti atatinkama 
maisto dieta ir vykdyti gydytojo nurodymus. Tik tokiu 
būdu įmanoma atitolinti ligos ir mirties pavojų.

Būtina leisti ir dantų gydytojui gerai patikrinti 
dantis bent kartą per metns. Jei yra gedimų — tuojau 
juos taisyti. Žinokit, tik sveiki dantys tegali gerai 
maistą sukramtyti ir jį perduoti vidaus organams dar
niai suvirškinti.

ANESTEZIJA — APMARINIMAS
Apmarinimas — lai vienas iš svarbiausių skirtu

mų tarp civilizuoto ir laukinio žmogaus. Civilizuo
tas žmogus toli pažengė medicinoje ir išmoko sutram
dyti skausmus.

Jau žiloje senovėje mokslininkai praleisdavo daug 
nemigo naktų, ieškodami vaistų visiškai sutramdyti 
žmogaus skausmus.

Vartant žilos senovės istorijos pagelhisius lapus 
randame paliktų neaiškių požymių, kad iš įvairių žo
lių ir <jų šaknų buvo pagaminta vaistų, tramdančių 
skausmus chirurginių operacijų metu.

Trečiajame šimtmetyje apie chirurgines operacijas 
jau randame šiek tiek aiškesnių užrašų. Daug sakoma 
apie gydytoją illalo, kuris darė operacijas, apmarin
damas ligonius kanapių sėklų dujų pagalba. Bet jo me 
todas niekur neužrašytas ir nežinoma, kaip tas apma- 
rinipias buvo daromas.

1816 metais Dr.k Oliver Holmes apmarinimas pa
vadino anastezija (anastesia — graikų žodis, reiškiąs 
be jausmo — be skausmo).

Per amžius Medicinoje ir Odontologijoje skambės 
šių žmonių vardai: Dr. Wells, Dr. Morton ir Dr. Jack-

son. Jie buvo anestezijos pionieriai, paaukoję savo>gy- 
vybes žmonijos labui. Dr. Wells atrado juoką sukelian
čias dujas, o daktarai Morton ir Jackson — eterį.

Bandymai su eteriu davė gerus rezultatus ir tas 
apmarinimo būdas pasidarė labai populiarus ir dauge
lyje ligoninių plačiai naudojamas.

1847 metais Anglijos chirurgas Sir Simpson išrado 
chloroformą ir jį sėkmingai naudoja žmogui apmarin
ti. Chloroformas ilgą laiką buvo pagrindinis anasteti- 
kas Europoje.

Visi trys išradėjai mirė būdami jauni. Jų išradi 
inai dabar labai branginami ir aukštai vertinami visa
me pasaulyje. Bet patiems išradėjams neteikė nieko 
gero. Sui>kus ir kruopštus darbas laboratorijose, nuo
vargis, rūpestis ir aplinkos abejingumas išradėjus įstū
mė į pesimizmą ir priartino mirtį. •

Daug gero žmonijai davė medicinos ir odontolo
gijos pažanga. Šiais laikais, beveik kiekviena nors ir 
komplikuočiausia operacija įmanoma, jei tik laiku pa
daroma, o svarbiausia, neskausminga. Ligoniams 
operacijų metu naudojamos įvairių rūšių anestezijos 
skausmams malšinti.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
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STRATTFORDO FESTIVALIU įSPuDZiAl
Atostogaujant Tillsonburge, 

Ont., ponia Agnietė Ratavičienė 
kartą nuvežė mane, p. V. Garne- 
lienę ir viešnią iš Čikagos savo 
seserį Mariją Kucinienę į garsų
jį Stratfordo festivalį. Čia nuo

Labai gerai Joan’ą vaidino ar
tistė Pat Galloway. Norėjosi tik, 
kad ji būtų kiek aukštesnė. Mo
teris, kad ir vidutinio ūgio, už
sivilkusi kariškus šarvus, juose 
pražūsta ir atrodo kaip mažas

Donough, kad būtų įtraukta į. komisionierius ir’Hugh R. Short 
pianą per^rindimui ir 69-oji gat

1953 m. vaidinami anglų garsaus 
dramaturgo ir poeto William’o 

i Shakespeare’o ir kitų klasikų vei
kalai.

Dideliame parke, tarp aukštų 
medžių, žalių pievų ir daugybės 
gėlių, stovi palapinės formos di
delis teatras. Nors bilietai iš 
anksto buvo užsakyti, bet reikė
jo dar patovėti eilėje, kad juos 
gauti. .

Man norėjosi šiame teatre pa
matyti kurį nors Šekspyro vei
kalą, bet bilietai buvo gauti tik 
į Bernard Shaw’s “Saint Joan” 
spektaklį William Hutt’o pasta
tyme.

A— ■ - -

CRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

, 2512 W. 47 ST, • FR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

berniukas, kurio heroizmas išei
na labai neįtikinantis. Man labai 
patiko artistas Leslie Yeo, vaidi
nęs Richardo de Beauchamst ro
lę. Savo aukštu ūgiu, puikia sti
linga vaidybine technika, labai 
gera dikcija ir mokėjimu nešio
ti tokį stilingą nepaprastai gra
žių suderintų spalvų kostiumą, 
mane jis tiesiog sužavėjo.

Gerai vaidino visi artistai ir 
impozantiškos buvo masinės sce
nos. Stebino šviesų bei garsų 
efektai ir muzikos garsai, lydė
jusieji kai kurias scenas.

Bet man įdomiausia buvo pa
matyti patį teatrą, kurio scena 
jau mūsų amžiuje pritaikyta 

Šekspyro ir kitų klasikų veika
lams, taip, kaip vaidinta Angli- 
pos karalienės Elzbietos I (1533 
—1603 m.)=laikais.

Tai visai kitokia, negu mūsų 
amžiaus scena ir teatro salė.

Apie 2,000 žiūrovų sėdi dvie
juose aukštuose ir visi puikiai 
mato prieš save sceną, kuri vos 
keliais laiptais pakilusį nuo par
terio grindų ir visai be užuolai
dų Artistai scenoje atsiranda 
iš požemių, nuo balkonų, iš sce
nos šonų, kartais ir nepamatai 
kaip ir iš kur jie atsiranda ir 
kur dingsta. Labai menkas de
koracijas, ar gal tik jų užuomi
nas, scenon atsineša vaidintojai 
ir patys išsineša pranykdami.

vė tarp Western ir Californijos 
gatvių.

1973 m. birželio 18 d. pasiųs
tas prašymas viriui minėtos įs
taigos vadovybei, nurodant įvai
rius motyvus: kaip tai ligoninė, 
greitosio pagalbos ambulansai 
ir aukšti namų savininkams nuo
savybių taksai ir kita.

Palaukus kiek laiko ir negau-

— deputy komisionierius.
Gavus viri minėtą raštą bu

vo apsidžiaugta, kad 69 gatvės 
pergrindimo reikalas juda.

Bet, kad visos sudėtos pastan
gos nebūtų apviltos, buvo kreip
tasi ir į apylinkės (wardo) ko- 
mitimaną Mr. F. Savicką, kad 
ir jis pagelbėtų užsimotam pro
jektui įgyvendyti. Jis trumpai 
ir aiškiai atsakė, kad tuos reika-

nant atsakymo, vice pirm. Juo- lūs jau žinąs...
zas Bagdžius paskambino tele
fonu į komisionieriaus įstaigą, 
prašydamas paskirti laiką pa
sikalbėti asmeniškai.

Sekretorei atsiliepus ir pasi
kalbėjus su savo viršininkais bir
želio 21 d. 10 vai. padaro apoint- 
menttą su Deputy komisionie- 
riu Mr. Hugh R. Short.

Atmetę visus savo reikalus ir 
nutraukę darbus J. Skeivys ir 
J. Bagdžius, iš vakaro gerai pa
siruošę, išskubėjo į pasitarimus 
ginti M. P. kolonijos reikalus.

Mr. H. R. Short, malonaus bū
do, atidžiai išklausė mudviejų 
įrodinėjimus gatvės pergrindi
mo reikalą ir atsakė, kad šiais 
metais biudžete neturima pini
gų, bet pažadėjo reikalą kelti ir 
kituose departmentuose, kaip 
tai: Biudžeto ir Engineering 
skyriuose.

Birželio 27 * d. komisionierius 
prisiunčia raštą, iš kurio vieną 
punktą pažodžiu pacituoju: 
“Dear Mr. Skeivys, please be

Praeitą rudenį vėlokai buvome 
nustebę pamatę dideles mašinas 
jau besidarbuojančias 69 gatvėj: 
nuskutant ir priruošiant naujo 
paviršiaus dengimui, kaip anks

WVIAMVVVVVVVVVMAAM/VVVVWVWWVWWWVVVVWVVVVVW 

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA MENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Kada ai būsiu nu«|f$ ir prirengus jums vietos, vėl ateisiu ir pa

siimsiu jus pas save, kad kur ag esu, ten ir jūs būtumėte". — Jono 14:3,

Brangūs broliai, visuomet atsiminkite mūsų Viešpaties pažadą sugrįžti, 
ir žinokime, kad dabar laikas jo nematomo čiabuvimo (gr. parousia); todėl 
sergėkime savo širdis, savo žodžius ir darbus ir net savo mintis. Turėkime 
vilties netolimoje ateityje sulaukti prisikėlimo permainos ir patapti tokiais, 
koks dabar yra mūsų brangus Atpirkėjas ir dalyvauti jo karalystės garbės 
apsireiškime. Sustiprinkime savo širdis ir paHuosuokime savo liežuvi ir ryž
kimės uoliai tarnauti mūsų Viešpačiui ir jo mylimiems tikėjimo namiškiams. 
Jei’ šita viltis buvo inkaras Viešpaties žmonėms praėjusiais amžiais, tai tuo 
labiau ji turi būti padrąsinimu mums, kurie gyvename Viešpaties sugryži- 
mo laikuose.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rvsleii? | tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

see
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

čiau mūsų buvo prašyta. Ir šiais 
metais jau turime kuo pasi
džiaugti — naujai išgrįsta 69-ta 
gatve nuo Western iki Califor
nia.
1 Namų sav. valdyba ir organi
zacija yra dėkingi miesto parei
gūnams už atliktą, gerą darbą, 
mūsų gražiajai kolonijai.

Iš įvykusio fakto, matome, 
kad organizuotą M. P. L. -N. S. 
Organizacija gali daug ką savo 
apylinkei padėti.

Mielieji tautiečiai, o ypač, pa
lei 69-tą gatvę gyveną namų sa
vininkai ir biznieriai, kurie dar 
nė pirštu neprisidėjote prie or
ganizacijos, kuri kovoja kartu ir 
už jus, prašau prisidėti ir remti 
namų savininkų valdybos pastan
gas, nors ir ateityje — dalyvau-

TEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Aikštė automobiliams pastatyti

taaesagaan i,i.....ii n ■nin,li

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beveriy Hills
GELI NYC 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 
kapa mg gėlės.

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

PERKRAUSTYMAI

1 MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
HŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Mt J.-MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2&1- WEST 71 st STREET

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

SR, FRANK PLECKAS >
OPTOMETRISTAS

kAlba* lietuviškai 
rt'TtV. 7fst St; — Tel: 737-5149 j 
Hkzina akis. Pritaiko akinius ir i 

“contact lenses”. .
Vii ĮMiga)' susiturima. Uždaryta tree.

DR.-LEONAS SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
M56 WEST 63rd STREET

l, Valif antrad. nuo 1—4 po pietų, 
' ketirtad. nuo 5—1 vai. vak.

Ofiso totef.: 776-2880
NavjM rei. telef.: 448-5545

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy atstu my. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

Š SOPHIE BARČUS
j, RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadieni ir sek-! 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai’ 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629
— ..... . g j

Neišpasakyto grožio stilingais, 
brangių medžiagų kotiumais iš- 
sipuošę artistai, apšviesti pasa
kiškų šviesų, trimitų garsų ly- 
dymos eisenos, neša kartu ir žiū
rovus į karalienės Elzbietos I 
karališkus rūmus.

Arba šiurpūs baugūs muzikos 
garsai, tamsios scenos su bau
ginančiais žaibais atbloškia ir 
žiūrovus*! viduramžio inkvizi
torių teismo salę. Ir nors sce
noje neparodomas liepsnojantis 
laužas, tu matai ant jos degan
čią Joaną.

Tokius pasakiškus išgyveįni- 
mus žiūrovas patiria sekdamas 
spektaklį kūrybingų režisorių 
veikalų pastatymą bei gerų gar
sių aktorių stilingos vaidybos 
dėka. Didele dalimi prisideda ir 
mūsų laikų modemiški teatrų 
Įrengimai: šviesų sistema, garsų 
priemonės efektams išgauti, vei
kalus palydinti muzika ir tobula 
salės akustika.

Tos moderniškos priemonės 
pritaikytos senoviškos konstruk
cijos Šekspyro laikų scenai ir 
veikalų statytojų bei pildytojų 
kūrybingumas daro Stratfordo 
Festivalio teatrą nuostabiai įdo
mų, naują ir patrauklų.

Esu labai dėkinga p. Agnietei 
Ratavičienei už suteiktą malo
nią progą pamatyti tą nuostabų 
Stratfordo Festivalio teatrą.

advised that this matter has been 
refered to the Engineering Divi
sion of the Bureau of the Streets 
for study and consideration”. Pa
sirašęs James J. McDonough •—

Nikaraguos banano 
begalinis godumas
WASHINGTONAS. — Kolum- 

nistas Jack Anderson savo skil
tyje, pavadintoje “Diktatorius 
Samoza ir godumas” rašo, kad 
Nikaraguoš diktatorius Anasta- 
sio Samoza,- populiariai vadina
mas “Didžioji' Banana”, yra vi
same pasaulyje godžiausias val
dovas.

Samozos šeima yra Į savo ran
kas suėmusi visą pusę privačios 
nuosavybės Nikaraguoje. Jų far- 
mų akrų skaičius būtų lygus su 
visos El Salvador respublikos 
teritrija.

Tie milžiniški turtai yra iš
spausti iš vargšų piliečių, kurių 
uždarbis yra apie 30 centų už 
darbo valandą. Nikaraguoš žmo
nės negali nė pajudėti nepadidi
nę' Samozos turtiį? Diktatorius

j ant susirinkime ir ruošiant de
monstracijas, parengimus ir kt.

Tegul būna lietuviškas obalsis 
“kur vienybė, ten ir galybė”!

Juozas Skeivys

KODĖL PASMERKTA, 
O NESITARTA?

(Atkelta iš 4 psl.) >
6) kad jie, negalėdami savo 

melo nuslėpti, pasirašė savo 
‘įstatus’;

7) kad jie “skundėsi, kad LB 
tarybos rinkimai bttvę suklas-' 
toti, gi patys pasiskelbė pirmi
ninkais be jokių rinkimų”;

8) kad “krašto valdyba! ir 
pagaliau taryba priėjo išvadą,'! 
kad bet kokios derybos su jais 
būtų beprasmės, nes jų kaltini
mai yra beprasmiai, o jų veik 
la remiasi melu ir pikta valia”; 
iš jų visų labiausiai pikta va-! 
lia ir sąmoningais faktų iškrai-; 
pymais pasireiškęs kan. V. Za-j 
karauskaš savo žodžiais, nū-! 
kreiptais prieš. LB' vadovus.

9) Straipsnis baigiamas dar 
šiais pridedamaisiais JAV LB 
opozicijos nurodytų veikėjų 
kaltinimais:

GAIDAS - - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07’So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

Mt VYT. ■ TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ŠAridra praktika, spec. MOTERŲ lis®» 
Ofttt*’2«2 WEST 59fh STREET 

Tote PR 8-1223
OFISO YAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir peftk* 2-4 ir 6-8 vai, vak. Seštadie- 
ni*ia-*3-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V» Tuma so ni s, M. D., S. G
C^H‘1 R U R/G A S

. 1454 WEST *71 st STREET
Ofise -tolofa HEmlock 4-2123
RwM. tolWF.f G Ibsen Ml 95

Priima ligonius 'pagal' susitarimą. Dėl 
ralandds 'skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neMUiliepia^^ tri telef. GI 8-6195.

p? Šileikis: o? p.
- ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

irt r Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
reL dažai. Speciali pagalba kojoms 

• ’ (Ai’elf Supports) ir t t
VaL: 8—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
U50 Waft- 63rd St., Chicago III. 60629 

Talefu P Respect 6-5084
1 r ' * —• ■ —

JOMST FIRES HURT 
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tbe oreles 'ase oZ 6ra.
So ABCc

hold Mtabes odUL 
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Marquette Parkas
Pavyzdys, kaip daug galima 

laimėti per savo organizacijas

G«rai organizuoti ir vieningi 
namų savininkai daug ką gali 
padaryti ir savo reikalus apginti.

žemiau paduotas fakto apra
šymas parodo, kad mums reikia 
dar stipriau jungtis į didesnę 
grupę savus reikalus ir toliau 
ginti.

M. P. L. N. S. 0., Juozui Skei
viui ir v. p. Juozui Bagdžiui tuo 
laiku vadovaujant sužinota, kad 
1973 m. birželio pradžioj miesto 
vadovybė yra sudariusi planus 
pergrįsti ir Marquette Parko 
apylinkėj kai kurias magistra
les gatves, bet išleidžiant mūsų 
kolonijoj — 69-tą gatvę tarp 
Western ir California gatvių, kur 
yra didelis judėjimas.

Pirmininkas J. Skeivys pasi- 
taręš su kitais valdybos nariais 
nutarė skubiai' kreiptis su pra
šymu į Department of Streets 

^and Sanitation j gatvių biuro ko- 
I misionierių Mr. James J. Mc-

imk pelną nuo' maisto, kurį jie 
valgo, nuo drabužių, kuriuos jie 
dėvi, namų kuriuose gyvena, nuo 
bankų, kuriems jife prasiskolina. 
Joks kad ir mažiausias uždarbis 
nėišsisuka: Samoza turi intere
sus distileri j oje; cukraus fabri
kuose, cemento dirbtuvės, mėsos 
pakavimo įmonėse, kiaulių ir ra
guočių farmose, cigarų ir ciga
rečių produkcijoje, net sporte, 
rekreacijoje, kelionių agentūros, 
oro linijose, viešbučiuose, prosti
tucijos namuose; druskos kasyk
lose ir batų dirbtuvėse.

Kiekvienais metais diktato
rius Samoza sukelia apie 4 mili
jonus dolerių savo Nacionalistų 
liberalų partija.], tuos pinigus 
prievarta išreikalaujant iš val
džios įstaigų tarnautojų, išskai
čiuojant iš jų algų. Visi Samo
zos giminaičiai yra pasodinti į 
pelningiausias pareigas ir aukš
tesniuosius postus.

PASIŪLĖ AUT0$IOBILtAMS‘ 
PENKIŲ? METŲ. PLOKŠTES

r Ulinojaus valst. sekretorius 
Michael J. Howlett pasiūlė au
tomobiliams plokšteles nebe kiek
vienais metais garbinti naujas, 
o pradėti gaminti tokias, kurių 
nebereiktų keisti per penkerius 
metus. Howlett sako, kad tuo 
būdu Illinojahs mbkeččių’ mo
kėtojams- būtų sutaupyta kasmet 
po S21 milijoną. Howletto pa
siūlymu, automobilių savininkai 
galėtų pasilaikyti- tą patį nume
rį metais iš metų.

a) kad tie patys asmenys bu
vo pradėję {puolimus prieš 
Grandinėlę ir jos vadovą”;

b) kad “vykstant II PLJ kon 
greso paruošiamiesiems dar
bams, buvo pradėta akcija 
prieš rėn^ėjiis”;
i c) kad “LB įsteigus Simo'Ku 
dirkos Fondą,- prasidėjo ragi
nimai tam fondui neaukoti”;

d) kad' “šių- metų pavasarį.:, 
pasipylė kaltiniirtai LF valdy
bai; kad ji"susfriukdžiusi LP, 
... kad įtrauktos atlkbs S; Nėx 
ries vardu”... ;
• e) kad’“prieš-keletą mėne
sių buvo pradėtas kaltinti VLI 
Kės, phjuokraitias jo pirmi
ninkas ir valdyba”. Straipsrty 
pastebima, kad’ visais čia pa
minėtais atvejais puolimus 
vykdė ta pati žmonių grupė, 
ioj pačioj spaudoj, tais pačiais 
metodais: melu, demagogija, 
skundais’’.

Suglaustai supažindinęs skai- 
fytdjūs su Juozo Gailos straips
nio turiniu, toliau papunkčiui 
dėl tų visų jo kaltinimų pada
lysiu čia jam sdvo kritines pa
stabas.

(Bus daugiau)

b
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI*
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

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

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

—- iaitip ApikriHM Klubo narity 
susirinkimas ivyks rugsėjo 7 dien< 
3:00 vai. popiet Petronėlės svetainės 
salėje. 4Št)(r So. TaTmaW Ave. Nariai 
ir ju svečiai kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. Valdyba

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Av«4: Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

i

I

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-113$

i

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STRĖET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, lit 974-4410

3354 HASTED STREET

KEpuunc

Virginia 7-6672
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Pardavimui

PRIEŠ MOKSLO METUS

(Tikslus adresas)

Maisto kainos kitose šalyse

PAVARDE IR VARDAS
PIENAS DAR BRANGSTA

nos pakilo kiek mažiau kaip JAV, 
būtent Vakarų Vokietijoj 5.3% 
ir Australijoje 6.8%.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI. TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO
TIKRA TIESĄ

Prašome Iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

Call: Frank Zapoli
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

via tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

organizacija, kuri paskirsto pie
ną Chicagos mieste, o National 
Milk Producers Federation pra
našauja, kad iki lapkričio mė
nesio pienas pabrangs 8 centais 
galionui.

$16.00, 
JAV vietose metami 
— 2-50. Uit lėni uo
la vaitf nemokamai.

Farmų kooperatyvų praneši
mu, pieno kaina dar šį mėnesį 
bus pakelta 3 ar 4 centais ga
lionui. Tą pat praneša Chicago 
Milk Distributor, Inc., tai yra

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6*h STREET
Telef.: REpublIc 7-1 *41

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. SI.100 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

M1SCELLANEOUS FOR SALE 
{vairus Pardavimai

— Dariaus - Girėno lituanisti
nės mokyklos registracija bus 
rugsėjo mėn. 6 d. tarp 9 ir 12 
vai. Jaunimo Centre.

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690 

Canada

REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. 7-7200

Pavyzdžiui, gegužės 31 
pasibaigusiais praeitais 
maisto kainos JAV-bėse 
7.6 nuošimčiais; per tą

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.

SAVININKAS PARDUODA 
5 KAMBARIU 2 MIEGAMŲJŲ RANCH 

STILIAUS MŪRINĮ NAMĄ 
su formaliu valgomuoju ir iš gatvės 
Įvažiuojamu garažu geroje 83-čios ir 

Kedzie apylinkėje. 
Virš 30 tūkstančiu doleriu. 

TeL 787-6665.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKRJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS ĮPrie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų
Chicagos,

Philadelphijos, Los Angele
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

(Reguliari prenumerata — $10.00)

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAŪRAGAS.
Jis _ maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ 

263-5826
Į (i*taigo») ir 

677-8489 
(buto)

TeL (617) 969-1190
; arba

Galaxy Tour and Travels, 141 Linden Street,
Wellesley, Mass. 02181. Tel. (617) 237-5502
Is itų miestų galima skambinti Collect dienos 

metu Galaxy Tour and Travels arba Algirdui 
Mitkui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARLATAS — VERTIMAI.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LIETUVIŠKI SŪDYTI IR RŪKYTI 
MĖSOS PRODUKTAI: 

lašiniai kumpiai, skilandžiai, dešros, 
šoninės ir kitkas.

5200 So. WHIPPLE St.. 
CHICAGO. ILLINOIS 60632 
Gamintojas V. DŪKŠTAS.

Tel. 778-2537

— Tina Austin, J. P. Stevens 
Tekstilės reikmenų b-vės Madų 
ir stilių skyriaus vedėja, dova
nojo Naujienų pikniko Laimės 
šuliniui puošnią antklodę ir 
rankšluosčių rinkinį, kurie teks 
laimingiems pikniko dalyviams 
šį sekmadienį, rugsėjo 7 d. Polo
nia Grove, prie 46-tos ir Archer. 
Trečiosios kartos lietuvaitė Tina 
ir jos pusseserė June Lukas- 
Russell padės Rengimo komi
sijai priimti ir aptarnauti sve
čius.

PATARNAUTOJOS
Turinčios bent kiek praktikos viešbu
čių arba moteliu darbuose. Pilnam 
arba daliniam laikui. Nuolatinis dar

bas dienos arba nakties metu. 
Turi suprasti angliškai. 

Skambinti angliškai. 
Tel. 787-4950 arba 7874723.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU
TAS Brighton Parko apylinkėje. 

Tel. LA 3-7153.

(lėktuvas, viešbutis, maistas) 
Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko 

RUGSĖJO 25 D. IR SPALIO 16 D.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikafai.
V. VALANTINAS

— Sen. Frank D. Savickas 
(D. 27) drauge su Illinois val
stijos kongreso atstovais — Ma
digan, Beatty ir Terzik dalyvaus 
Naujienų piknike šį sekmadienį, 
tikslu pasimatyti su pažįstamais 
lietuviais ir susipažinti su dar 
nepažįstamais. Kartu su jais 
bus Chicagos miesto Tarybos 
narys — aldermanas Ken. 
Jaksy’s, kuris juos pakvietė ir 
globos kartu su Rengėjų komi
tetu.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

♦ Lietuvos Vyčių - sendrau
gių piknikas įvyks rugsėjo 6 d. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Pradžia 12 vai. vidudienį. Bus 
šilti pietūs, turtingas Laimės 
šulinys. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti linksmai praleisti 
laiką. Rengėjai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
TeleL 434-4660

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

— Akių Apsaugos Draugija 
praneša, kad šių metų Liepos 
ketvirtos šventėje Illinois val
stijoj nukentėjo tik 30 asmenų 
nuo įvairių sprogmenų ir petar
dų. Praeitais metais tokių bu
vo 42, daugiausiai vaikai arba 
jaunuoliai. Bet tie skaičiai lie
čia tik akių sužeidimus. Drau
gijos pareigūnai pareiškia, kad 
saugių sprogmenų nėra. Jie 
visi yra pavojingi akinis ir ki
toms kūno dalinis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

M. A. ŠIMKUS >. 
Real Estate. Notary Public.

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

šymą i ir kitoki blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Ilk 60629 8 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Amerikoje brangu, 
kitur dar brangiau
Produktų pirkėjai Amerikoje, 

kurie pagrįstai nusiskundžia dėl 
brangumo, gali rasti paguodą ži
nodami, kad kitur yra dar bran
giau, 

dieną 
metais 
pakilo 
patį laiką Argentinoje pakilo 
69.4 nuošimčiais, Britanijoje 
27%, Italijoje 21.5%, Brazili
joje 19.2.%

Jungtinių Valstybių Agrikul
tūros departamento padaryta 15 
kraštų apžvalga parodė, kad dve-

AmerikiečUi mėgsta žaisti pasagomis. Jie žaidžia prie namy, jie 
pasagas mėto ir didesnėse ekskursijose. Ne visuomet jie gali rasti 
tinkamą pievelę arba kiemą pasagoms mėtyti. Oklabomos, _ Bartes- 
ville gyventojai, mėgstantieji pasivažinėti po Ameriką, pasigamino 
lengvas ir pervežamas "pagalves" pasagoms mėtyti. Ekskursija su
stato savo mašinas, ant asfalto padeda pasagu pagalves ir žaidžia. 
Niekas jiems negali primesti, kad jie pramuša duobes asfalte arba 

išmindo pievą.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli

— Ponia Rosalia Gregeris, 
Centralia, I1L, grįžo iš atostogų 
aplankiusi gimines ir pažįsta
mus. Ponia K. Matuck, atosto
gavusi Konx apylinkėje, grižo 
į East Chicago, Ind.

— Emilija Markūnienė iš 
Skokie apylinkės pažadėjo da
lyvauti Naujienų piknike ir at
vežti Laimės šaltiniui dovaną, 
kuri tikrai patiks laimingam 
pikniko dalyvauk Ponia Markū
nienė yra aktyvi SLA ir kitose 
Amerikos lietuvių organizacijo
se, sociali jų pobūviuose ir dar
buose.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti Į pas
kutinę šio gražaus rudenėlio 
linksmą gegužinę rugsėjo 7 d. 
Bruzgulienės sodyboje, esančio
je 8274 S. Kean Avė., prieš Lie
tuvių Tautines kapines. Veiks 
virtuvė ir baras, gros Adolfo 
Ramonio orkestras.

Klubo Valdyba

— Kostas Karoblis, Lietuvos 
nepriklausomybės kovų dalyvis 
ir lietuviškos spaudos bei darbų 
rėmėjas, pranešė Naujienų pik
niko Rengėjų komisijai, kad at
vyks į Naujienų rudeninį pikni
ką ir atveš Laimės šuliniui ge
rą dovaną, kuri patiks laimingai 
ar laimingam pikniko dalyviui. 
Naujienų rudens piknikas bus 
šį sekmadienį Polonia Grove, 
prie 46-tos ir Archer Avė. Ren
gėjų komisija dėkoja už dova
nas ir maloniai kviečia visus 
tautiečius šį sekmadienį atvykti 
į pikniką.

— Gražina Sirutytė, New 
York, N. Y., baigusi pritaikomo 
meno mokyklą, tarnavo Helenic 
madų centre. Dabartinė darbo
vietė — Young & Rubican b-vė 
ją komandiravo į Atėnus iliu
struoti madų žurnalą.

Dalyvaukime Naujienų piknike
gos: laimės šulinys ir kt. At
vykę galėsite nusipirkti įvairių 
lietuviškų knygų, nes bus spau
dos kioskas.

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVBLAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554
— IBM korporacijos vadovy

bė Chicagoje dalyvavo šį pava
sarį Lietuvių Operos spektak
liuose ir stebėjosi, kad tokie 
operų pastatymai vyksta pietinė
je miesto dalyje. Jų manymu, 
tai turėtų būti miesto centre, 
kad ir daugiau amerikiečių ga
lėtų išgirsti, kurie dabar vis ven
gia važiuoti į nešinamą vietą. 
Praėjus kuriam laikui, Lietuvių 
Opera gavo iš IBM 500 dol. čekį 
kaip auką, kad tuo padėjus ben
druomenės kultūrinei veiklai. 
IBM įstaigose dirba Bronius Žu
kauskas, kuris ten eina analisto 
pareigas. Jis dainuoja Operos 
chore ir prisidėjo prie šios au
kos gavimo. Tai pirmoji auka, 
atėjusi Operai iš ne lietuvių.

Kitose šalyse per gegužės 31 
dieną pasibaigusius metus mais
to kainos pakilo: Japonijoje 
15.6%, Danijoj 13.6%; Meksi
koje 13.1%; šveidijoje 22.5%; 
Prancūzijoje 11.9%; Kanadoje 
11%; Belgijoje 10.4%; Olandi
joje 8.9%.

Pavieniais produktais: Sirloin 
steikas liepos 2 d. Washingtone 
buvo svaras $2.12, bet penkio
likoje kitų pasaulio sostinių — 
Tokio sirloin svaras buvo $15; 
$4.73 Kopenhagoje, $4.37 Bon- 
noje, $4.31 Stockholme; $4.05 
Briuselyje; $3.65 Hagoje, $3.36 
Romoje, bet tik $1.47 svaras 

Kanberroje (Australijoje); $1.27 
•Meksikos mieste; ir tik 77 
centai Brazilia (Brazilijos 
sostinėje) ir 62 centai Bue
nos Aires. "Porkčapai” Wash
ingtone ir kitur sukosi aplink $2. 
Vištiena ir pieno produktai irgi 
daugumoje kraštų panašiai, tik 
Buenos Aires “porkčapo” svaras 
tik 49 centai.

Visiems gerai žinoma, kad 
Naujienų laikraštis yra ne tik 
lietuvybės saugotojas, bet ir iš
laikytojas. Jo svarbiausias tiks
las taip pat yra vesti beatodai- 
rinę kovą su rusų okupantu už 
Lietuvos valstybės suverenumą, 
jos laisvę ir nepriklausopiybę.

Savo atsilankymu Jūs dar la
biau sustiprinsite ir dar daugiau 
paraginsite dirbti, kad lietuvy
bė dar labiau klestėtų, o tuo pa
čiu ir dienraštį paremsite.

Visi esate ne tik kviečiami, 
bet ir laukiami. - Todėl nepra
leiskite progos su draugais ir 
pažįstamais susitikti ir smagiai 
praleisti laiką.

Iki pasimatymo Naujienų pik
nike. ai bud

Rugsėjo mėn. 7 dieną, sek
madienį, Polonia Grove, 4604 
Archer Ave. (prie 46-tos gatvės) 
yra rengiamas Naujienų dien
raščio rudens piknikas. laibai 
geras autobusu privažiavimas, 
kas neturi nuosavo automobilio. 
Nereik toli važiuot, nes pikniko 
vieta yra lietuviškoj Brighton 
Parko kolonijoj.

Piknike galėsite skaniai pa
valgyti, nes veiks restoranas su 
pagamintais įvairiais lietuviš
kais valgiais ir skanumynais. O 
taip pat veiks baras su* įvai
riausiais gėrimais.

Meninę programą atliks Jūra
tė Ta u t vi laite, mūsų naujos kar
tos dainininkė. Ji padainuos 
lietuviškas subtilias dainas, ku
rios kerės pikniko dalyvių šir
dis. G. Joniko orkestras gros 
visokius šokius ir galėsite sma
giai pasišokti.

Numatyta ir kitokios pramo-

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko.
535.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. S18.250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų.
571.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas. Maruuette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

1% AUKŠTO. J8 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 bažnvčios. Jau laisvas. — 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. S26.500.

PLATUS LOTAS su ffaražu. Arti 
Maria High. Pigus. $5.900.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

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

Q Siunčiu '_____  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Memet raėjo 60 metp. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos Ueturlp dienraščio steigėjus be! 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 laisve, 
neidamos ir nesidėdamos l sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos 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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais ulsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuvlikų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|« fr Kanadoje metams — $30.00, putei metų

trlmf mėn. — S830, vienam mėn. $3.00. Kitose
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam m4n.
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

PraAoma naudoti žemiau e^tančių atkarpą

MEAT BONER
Needed at onee. First Class Experien
ced Man (Union Salary). Pension 
Plan, Health and Welfare. Paid Va

cation. Steady Work.
Apply in person or call:

243-5400
HOFFMAN MEAT PROCESSORS. INC.

9!J9 W. FULTON ST.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDDIO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE

< — NAUJUMO!, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1975




