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MARQUETTE PARKO
Marquette Parko juodosios rasės kaimynai’vis kiršina ir ne

lieka' ramybėje Marquette Parko gyventojų. Jie dr. Martin 
ithęrio Kingo judėjimo vardu susirenka būriais, vadovaujami 
odųjų kunigų, ir stengiasi demonstruoti Marquette Parko gat- 
niįs. ?Paskutinis jų žygis buvo birželio' 15 d. vakare.

Apie 20 policininkų lydint, 
odukų būrys, kun. Jacksonui 
dovaujanf, atžygiavo 71 gatve 
pradėjo piketuoti nacių būsti- 
. .Policija toliau į Marquette 
trką neleido jiems žygiuoti. 
Kun. Jacksonas pareiškė, kad 
j- savo yra atsiekę, jie gavo 
licijos apsaugą ir todėl jie at- 
ukža planą žygiuoti kiekvieną 
karą i į Marquette Parką. . , 
Piketuojant nacių būstinę 
lonės buvo sulipę ant:stogų ir 
ebėjo įvykius, bet didesnių-peš- 
nių neįvyko ir nieks 'nesisvaide 
un e mmį ą- . -
Bet ir-tarpe juodųjų yra pro-I paleido į apyvartą didesnius 
ngų žmomų,’kurie žygininkus'gu reikėjo .pinigų kiekius, ku- 
Marquette Parką pasmerkia ir rfų tikras efektas tepasirodys 
k<y, kad tai tik padidina rasi-, 
j/neapykantą. Jiems pritaria 
Čikagos juodųjų gyventojų są- 

mga'. ' <
Kun^. Jącks.Qiio_5iadpvaujamos

i

Europos ekonomistai numato, 
kad recesija 1977-78 metais ga
li vėl pasirodyti. Jiė sprendimus 
daro matydami dabar didėjan
čią infliaciją, kuri vakarų Eu
ropoje žengia daug spartesniu 

, žingsniu nekaip Japonijoje ir 
Amerikoje. Vartojamų prekių 
kainos Europoje padidėjo vidu
tiniškai 12%, Japonijoje 9% ir 
JAV—6%.

Europos vyriausybės, norėda
mos nugalėti recensiją, 1975 m.

! ne

prezidenT® 
>ef Jimmy

Demokratu partijos kandidatu
- bernatorius Edmund Brown, Jr., bet 

tijos konferencijon, negu visi kiti 
nėja ir gubernatorium rūpinasi jo sesuo

pareigoms norėtu būti dabartinis KalrFemijos gu- 
C arteris yra surinkęs žymiai daugiau atstovę par- 

i kartu sudėjus. Kartu su’juo po mitingus važi-
:a Kelly.. į

BEIRUTAS, Libanas. — Jum blatas ir Arafatas suėmė pen 
! partizanus, trečiadienio vakare nušovusius Amerikos ambasai 
■ rių Libane, Franvis E, Meloy, jo patarėją Robert Waringa ir 

šoferi arabą Zah'eir Maghrabi.
i Arafatas ir Jumblatas prašo nekaltinti jų arba jų vadov; 
• jamų jėgų Amerikos ambasadoriaus nužudymu. Jie suėmė krir 
' halistus ir yra pasiryžę atiduoti juos Arabų Lygos kariams, k 
nagrinėtų jų bylą.

Prezidentas Fordas sukvietė patarėjus aptarti naujai susic 
riusiai padėčiai. Valstybės Departamentas imasi priemonių 
siems Amerikos piliečiams išvežti iš Beiruto ir kitų Labono srič

ŠIAURĖS ATLANTO MLNISTERIUS
Senus ginklus keičia naujesniais, 

daug tikslesniais ir galingesniais
BRIUSELIS, Belgija. — Krašto apsaugos sekretorius Don 

Rumsfeld pranešė Šiaurės Atlanto Sąjungos atominių gini 
planuotojams, kad JAV keičia senus atominius ginklus Vak 
Europai ir šiaurės Atlanto Sąjungos valstybėms ginti. Pirmadi

>0 E. 50th, buvo susirinkę Alar- 
jette Parke jau įsigiję namus 
iodukai pasitarti. Jie kaltina 
sliciją, kad ji jų neapšauganti. 
:e norėtų, kad Marquette Par- 
e dežuruotų juodieji policinin- 
ai. Susirinkime dalyvavo poli- 
jos nuovados viršininkas Sam 
blan ir. valstijos tardytojas 
emardas Carey. Juodieji namų 
ivininkai Marquette Parke įtei- 
ė jiems memorandumą. z

Apie 31 pietų Čikagos kunigų, 
kaitant 20 katalikų ir 11 pro- 
jstantų, kviečia savo parapjjie- 
ius nekreipti dėmesio-į nacius 
r nedalyvauti (jų veiksmuose, 
ie kviečia visus gyventi gėra
lai su kaimynais, nežiūrint ra- 
ės ir spalvos. Jie savo atsišau- 
imą į parapijiečius raštu išda- 
no gyventojams ir atspausdino 
arapijos žiniose.

WASHINGTONAS, D. C. — 
Lietuvos atstovas Washingtone 
p. Juozas Kajeckas, sūnaus Ga
brieliaus lydimas, išvyko į ligo
ninę sveikatos patikrinti.

Ona Kajeckienė, Lietuvos at- 
stovo,. Washingtone^ žmona,- nuo 
šių metų birželio 13 dienos va
karo ligoninėje, kur jai, kons- 

Swinef arba ispankos ligos j dantavus vieno plaučio sukriti-

ateityje. Pirmiausia pakilo pre
kių ir žaliavų kainos, o kiti kra- 
štųiūkio neigiami reiškiniai ateis 
vėliau..

ITikas dirbs su Altą
Vyriausias^.Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas ir Amerikos Lie
tuvių Tarybą sutarė glaudesnį

; Rusijos javą laukus

Didelis auto
. pardavimas

DETROITAS, — šiais 1976 
n. yra la"bai geras auto' masi
ni pardavimas. Jis viršija vidu- 
iniškai 41% 1975 m. pardavi- 
ną. Benzino krizei praėjus, ame- 
•ikiečiai daugiausiai vėl perka 
iidesnio tipo mašinas.

Autb mašinų gamybos ben- 
irovė GM savo mažo'modelio au
šo mašinų montavimo įmonę Ka
lifornijoje, South Gate, nutarė 
keisti ir pradėti š. m. rudenį 
montuoti vėl dideles mašinas.

skiepai jau paruošti ir Illifiojuje 
bus nuo tos ligos pradėta skie
pyti žmonės rugpiūčio 29 d. Pir
miausia bus skiepijama Čikaga 
ir artimiausių apskričių gyven
tojai. Skiepijimas bus (nemo
kamas.

Visi tie, kurie yra alergiški 
kiaušiniams, skiepus neturėtų 
priimti, nebent pasitarus su dak
taru. Swine flu skiepai gali bū
ti ne visi efektingi. Skiepų efek
tingumas gali suktis prie 70-80%

Skiepų didesnis veikimas ga
li pasireikšti santykiu 1:20 — 
skausmais ir karščiavimu. -To- 
kiais atvejais padeda aspirinas.

Skiepus Įleidžiantieji medici
nos asmenys bus įstatymu ar pa
rėdymais apsaugoti nuo teismų.

Kai. kurios skiepus gaminan
čios bendrovės negali gauti drau
dimo, o kitų bendrovių drauda
mas'yra išėjęs iš termino. Jos 
todėl - prašo vyriausybės pagal
bos, nes priešingu atveju galės 
būti .nepagaminta pakankamas 
skiepų skaičius.

mą, buvo padaryta operacija.

bendi'adarbia^iiną s. m. gegužėsL 
29 d. New Yorke įvykusiame pa
sitarime.

Pasitarime dalyvavo Altbs val
dybos nariai; pirm. dr. Kazys 
Bobelis, vieepirm; Teodoras Blin- 
strubas ir seki*, kun. Adolfas Sta
sys. Vlika atstovavo pirm. dr. 
šys. - Vliką atstovavo pirm, dr.' 
ninkai dr. Bromus Nemickas ir 
Jurgis Valaitis. JL

Kadangi abiejų organizacijų 
tikslas yra tas pats, o uždavi
niai labai panašūs, iš naujo bu- 
-vo pabrėžtas reikalas dirbamus 
darbus tikslingiau derinti. Dėl 
to buvo sutarta nuolatiniam pa
sikeitimui žiniomis turėti po vie
ną valdybos narį — ryšininką.

Pikietavo Maskvos 
“moksline paroda”
Chicagos Mokslo' ir Pramonės 

muziejuje sovietų . valdžią be- 
sikeisdama su -amerikiečiais 
“kultūrinėmis žiniomis”, buvo 
suruošusi “mokslinę parodą” 
apie sovietinį Sibirą, bet pikięti- 
ninkai privertė muziejaus vado
vybę uždaryti ir užrakyti muzie- 
jaus duris. Pikietųotojai aplipdė
visas muziejaus duris dideliais 1 Taip pat sutarta, reikalui iški- 
plakatais, kurie paneigė moksli
nį sovietinio Sibiro vertę. Be 
to, jie klausė parodą ruošusių- 
“sovietų mokslininkų”, kodėl so
vietui valdžia neleidžia žydams 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos.

— Sibiras nėra toks gražus, 
kurį rusų traukti paveikslai vaiz
duoja, bet tai yra..didžiausi ša- 
ti žemės plotai, kuriuose rusai 
laiko šimtus tūkstančių be teis
mo nubaustų politinių dabarti
nės valdžios priešų, — pareiškė 
protėstūotojai. Parodą ruošėsi 
atidaryti trečiadienį 4r pralai
kyti iki liepos, 13 dienos, bet ati
darymo di.eną teko parodą užda- 
ry^,-pį* 'į

Pikietųotojai uždarė ir užra
kino pačias didžiausias muzie
jaus duris, bet paliko atdaras

SKAITYTOJŲ DfiMEŠILI

Dėl didelio lietaus, drėgmės ir 
ilgu metų darbo trūkb pagrin
dinis ispausdinamos mašinos 
diržas, neleidęs baigti ketvirta
dienio laidos.

šiandien spausdiname ket
virtadienio ir penktadienio nu
merius, padarydami kelias es
mines pakaitas. Atsiprašome 
skaitytojų. -i

Amerikai reikalingos 
, , bazės Azijoje 
BAGUIO, Filipinų salos. — 

Amerikos ambasadorius*William 
*Sullivan pareiškė filipiniečiams, 
kad JAV gali padėti Pietų Azi
jos tautoms gintis nuo naujos vienas šonines.^Muziejaus pri- 
vergijos, bet Amerikai reikalin
gos karo bazės, atramos punk
tai, iš kurių galėtų organizuoti 
gynybą. Kai Amerikos lakūnai 
liepos mėnesį pasitrauks iš Ta- 
jaus, tai Filipinų salose esantis 
Clark aerodromas ir Subic įlan-

Ikoje esanti laivyno bazė bus vie
nintelės, iš kurių amerikiečiai 
galėtų organizuoti apsaugą. Bet 
gerai gynybai reikalingos dfrr 
kėlios bazės, iš kurių Amerikos 
kariai galėti padėti vietos tau
toms ginti savo laisvę.

žiūrėto j ai naudojasi šoninėmis 
durimis, bet lankytojai į parodą 
neina. Piki etuoto jai-informavo 
Chicagos laikraščius ir radijo Ži
nių stotis apie melagingą sovie
tų valdžios propagandą. Sovietų 
valdžia Sibire turi 48 mokslo 
darbus dirbančias stotis, bet 
prievartos darbo stovyklų yra 
kelis kartu-daugiau. Didokas 
mokslininkų skaičius Sibire dir
ba ne mokslo stotyse, bet kasy
klose, ir . miškuose, ir šiaurinėje 
esančiuose žuvavimo- centrtofe.Admfrftatracfja

■at— - J

ALASKVA. — Amerikos javų 
auginimo 3 žinovai šiomis die
nomis iš Maskvos išvyko Į Ki
jevą, kur jie išbus 3 savaites. 

‘Jie apvažiuM Ukrainos laukųs-ir 
stebės- bei tikrins javus kaip 
Amerikos žemės ūkio departa
mentas sako, jie žiūrės,. kiek 
daug.gamta .yra pridariusi Ru
sijos javams nuostolio. .

Maskva-buvo paskelbusi, kad 
ji tikisi-.-šiais • metais -užauginti 
žemkei^čiu javų. 60 milijonų to
nų, d -pasirodo, jog .bus labai ge 
rai, jei-gaus tik 45 mil. tonų.

lus, dažniau susitikti abipusiam 
svarbesnių veikios žygių aptari
mui ir derinimui. Pasitarime, 
trukusiame apie dvi valandas, 
draugingoje nuotaikoje, buvo pa
sikeista nuomonėmis bei žinio- 
mis< ir kitais rūpimais. klausi
mais. ' - ' Jis (E)

Kiek uždirba
Sovietų Sąjungoje
Radio Liberty padarė anali

zę 1976 m. sausio mėnesį mokė
tų atlyginimų samdiniams So- 
vietų Sąjungoje, JAV, Danijoje, 
Prancūzijoje Jr D. Britanijoje. 
Darbo atlygiai nurodyti kiekvie
no krašto savo valiuta, kuri pa
gal to krašto oficialų kursą pa
versta į JAV- dolerius.

Iš bruto atlyginimo atimti, vi
si mokestiniai išskaitymai ir pa
likta tik tai, ką darbininkas gau
na į rankas, šios studijos išva
dos yra tokios: Sov. Sąjungoje 
samdinys per mėnesįr j,, rankas 
gauna 193.51 dol. per valandą — 
1'40 dol.; JAV per mėn. 677.68 
dol., per vai. — 3.83 dol.; Da
nijoje per mėn. 544.24 dol., per 
vai. — 3.08 dol.; Prancūzijoje 
per mėn. 465.25 dol., per vai. —

mokėjimą
Optikos bendrovė R. M. Oril- 

laza Optical Co. 1975 m. yra ga
vusi 146.755 dol. iš Madicaid, o 
šiais metais jau spėjo “uždirbti” 
virš 90,000.

Toks gausus optinės bendro
vės uždarbis tik iš Madicaid yra 
įtartinas ir todėl piliečių pa
galbos departamentas lllinojuje 
sustabdė pinigų išmokėjimą mi
nėtai bendrovei.

pradėjo posėdžiauti Vakarų Eun 
komitetas, kuriam pirmon eilėn

Sekretorius Rumsfelda prane
šė atomo .ginklų specialistams, 
kad JAV dabartiniu metu keičia 
Europai ginti atominius ginklus. 
Dabar Europą nuo sovietų inva
zijos gynė 7,000 Amerikos atomi
niu raketų. Bet 'tos raketos vra 
sunkios naudoti, jos!gerokai ap- 
dulkeMTr^^piTidf^f^hsS^jos. 
visos keičiamos- naujesnėmis 
atominėmis raketomis. Naujos 
yra. žymiai mažesnės, jog leng
viau vartoti ir yra žymiai galin
gesnės už iki šio meto Europoje 
buvusias atomines raketas.

Naujų atomo ginklų svarbiau
sioji savybė yra ta, kad jos yra 
nepaprastai tikslios, Senos ato
mo ginklų priemonės taip pat 
buvo tikslios, bet kartais jos. ne
veikdavo taip, kaip turėjo veik
ti ir nebuvo garantijos, kad pa
taikys į taikini. Tuo tarpu nau
jai pagamintos atomo priemo
nės yra nepaprastai tikslios ii* 
lengvos naudoti.

pos atominių ginklų planuoti 
rūpi Vakarų Europos apsau

Atleistas nuo 
persekiojimo

Kaip žinia gegužės 7 d. 
vo-nužudyta Elk Grove Vili; 
Colombo ..šeimai tėvas, . mot 
ir IS 'Tnž sūnus. Nužudyme., 
apkaltinta Colombo duktė. 
tricia ir jos meilužis Lanyon 3 
chelis iš I^ke Villa, auto m; 
nų pardavėjas.

Mitchellis bendradarbiauja 
tardytojais -ir todėl jis teis 
metu nebus kaltininkas, bet 
liudininkas prieš savo meil 
Patriciją.

Illinojaus valstijos advok; 
sako, kad jei teismo metu 
aiškės, kad Mitchellis yra 
sioginis Colombo šeimos ži 
kas, tuomet jo atleidimas : 
persekiojimo automatiškai 
teks galios.

Senatorius Frank Church, laimėjęs 
savo valstijos pirminius rinkimus, 
nori gauti partijos nominaciją prezi
dento pareigoms. Jam atrodo, kad

2.59 dol.J D. Bntanijoje per u rinkiminės kovos, nes iki ito meto 
mėn 348.10 dol.,- per vai. — 1,83 jis n«i vi«nę rinkimy. Vi-
, , įur jam ar ketvirtoji
dol. -: -,T*.tty vl»t«. — ' z■■■■>■ -

Niekas nieko apie atomo gin
klų pakeitimą nežinojo. Ameri
kiečiai, niekam nieko nęaiški- 
nę, jau pakeitė senus atomo gin
klus • naujaisiais. Dabar, kada 
pats svarbiausias darbas jau at
liktas, tai sekretorius Rumsfeld 
informavo specialistus. Naujės-, 
nės atomo priemonės yra žymiai 
brangesnės, bet Europos apsaų- 
gai-Amerika nesigaiii darbo, pi
nigų ir ginklų. Seni ginklai bu-, 
vo parvežti i Ameriką o naujieji 
pastalyti strateginėse Europos 
vietose. Europą pasiekė ir nau
jiems ginklams aptarnauti pa
ruošę .žmones.

Sovietų karo vadovybės, šerda- 
ma nepaprastai didelį karių, vie
toj mažinusi divizijų skaičių. 

Joms parūpino geresnius ginklus 
ir amuniciją. Vakarų Europa bi
jojo, kad rusai, naudodami pa
pirkinėjimus. šnipus ir partijos 
narius, galės bandyti pavergti vi
są Europą. Sekretorius Rums
feld ir prezidentas Fordas, pa
tyrė apie sovietu pianus ir nau
ją apsiginklavimą, nutarė sustip
rinti Europos apsaugas. Jeigu 
sovietų maršalai bandys žygiuo
ti j vakarus, tai jiems teks susi
durti su naujesniais Amerikos 
atomo ginklais.

■ Iš Belgijos sekretorius Rums
feld skrenda j Nairobi, kad ga
lėtų susitarti su prezidentu Ke-

Viena bėda-nebėc 
tik kai dvi susėdi

SALT LAKE CITY, Utah. 
Kongreso “sekso skandalas” ] 
ėjusį sekmadienį dar dvigi 
padidėjo, kai šeštadienį buvo 
imtas kongresmanas Allan 
Howe (D„ Utah) besiderint 
kainos su dviem prostitutė 
kurios pasirodė besančios po 
jos agentės. Howe, norėda 
savo “skaistybę” įrodyti t 
prisidėjęs prie grupės kelių 
tų kongresmeanų. reikalau 
kad kongresmanas Wayne H 
staiga pagarsėjęs $16,000 n 
ne alga savo sugulovei, i 
trauktų iš abiejų Kongreso 
misijų kurioms jis pirmi 
kavo.

nyatta apie kraštui reikal 
apsaugą. Vėliau jis planuojj 
sukti į Zaire, kur su šios vai 
bės prezidentu aptars prakt 
paramą valstybės sienoms i: 
sai sričiai ginti.

Debesuotas, lis
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8
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SAKO, RAGANOS IK LAUMES
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Rausva spalva iki skaudžiai 
raudonos — tai energingųjų 'as
menybių spalva. Jos (ar jie), 
greitai orentuojasi, ypač pavo
jaus atveju. Bet turi jos palan
kumo ir histerijai. Taip pat ne
išvengia barnių su kaimynais.

i r aivos ir charakteris
Mo'erys ir vyrai, jauni ir su- 

brend nori žinoti savo būdą, bei 
charakterį. Tai žinant, nesunku Į 
atspėti savo arba kito asmens j 
ateit'. Seniau ir dabar žingei- 
džio- moterys, o kartais ir vyrai, i 
eina nas čigones ir burtininkes, - Ruda _ religingŲ žmonii? 
kad pasakytų teisybę, kas deda- Spajva> taipgi ramiųjų, kantrių- 
si si-' os kampeliuose, kas -buvo , jy įr studij0ZŲ. f-ja daugiau vy- 
praeitvje. kas bus ateityje. 1 riška spalva, ši grupė dažnai ne-

Xsnriklausomos Lietuvos ’0. pasiekia norimų, labai arikštų 
nr. G’inda Adomaitienė rašo apie i rezuitatų. Pasižymi ištikimumu 
būdo pažinimą iš mėgstamų meilėje> draugiškumu,. nes jiebūdo ]
spalvų ir tarp kita ko taip tei
gia:

Psichologai sako, kad žmonės, 
ypač moterys, kurios drąsiau žai
džia su spalvomis, leidžia visai 
nesąmoningai pažinti savo cha
rakterį, ar bent tuolaikines nuo
taikas. per spalvas, Moterį, ypač 
tas, kurios mėgsta virti, virtu
vės spalva labai charakterizuoja.

Psichologai štai ką sako apie 
spalvas, ypatingai moterų pa
sirinktą virtuvės spalvą.

y- 3alta soaiva — tai tų, ku
rios nesugeba padaryti ’ jokio 
spren limo. O dažnai ne tik spal
vų apsirinkime, bet ir šiaip gy
venime. Draugams ar kaimy
nams jos nepadaro jokio įspū
džio, dažnai pamirštama jų var
dai adresai ir telefonas. Tai ne
įdomios asmenybės, joms visur 
trūksta ryškumo charakteryje. 
Kantais jos stengiasi nuo visų 
pasislėpti. Gyvenime pasitenki
na tik užkulisiniu vaidmeniu.

Ružavas atspalvis — jos 
šeimininkė garbinga, neretai ža
vinti asmenybė, bet neperdaug 
did riojasi savo butu. Taip pat 
yra išlaidžių jų spalva, niekada 
re "a-ižymi taupumu. Tas tinka 
ir vyrams.

sugeba mylėti net savo priešą. 
Tai humanistai. Namų gyveni
me dažnai laimingi..

>- Žalia (visų atspalvių) — 
artistų spai\a. Taip pat mėgs
tančių Įvairumą darbe bei drau
gystėje. Jie dažnai keliauja, 
mėgsta gyvenime pakaitą. Tie 
žmonės linkę ligai gyventi.

* Violetinė — tai išdidžiųjų 
arogantų bei savanaudžių atspal
vis. šie žmonės lengvai nepra
leidžia-kitų klaidas ir pasižymi 
nekantrumu. Jie (jos) dažnai 
tinkami vadovauti organizaci
joms, pobūviams ir panašioms 
pareigoms. Dėl to jie nevisada 
būna mieli kaimynai.

-į- Geltona — mėgsta šeimi
ninkės, kurių kulinariniai gabu
mai labai riboti. Šis atspalvis 
nelabai mėgstamas vyrų.

•įr Juoda ir jos pilki atspalviai 
— melancholikų, pesimistų, 
“gloomy looking” žmonių spal
va. Jų nuotaika nuolat prislėg
ta, kažko bijo ir slepiasi nuo pa
saulio be rimtos priežasties. 
Sunku atspėti, ar jie pasirenka 
juodą spalvą, kaip tinkamą sa
vo nuotaikai, ar ši spalva pa
keičia jų charakteri.-

puikiu knyęu kurios papuos t>ct kokl4

bieiint*. M EI Al, gražiai įrišta. 392 psl

«

< < « «

knygy spintą ar lentyną.

PENKTIEJI

DIENO J ANT, gražiai grisia. 4tH psi
Or Kazys Griniuj ATSIMINIMAI IR. MINTYS. 11 lomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.U0. Muikstau virs 
*rof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ tSTO 

K-JA, 1 dalis. 2U8 psi.. įrišta — 33,00. minkštais vir 
•eliais — 82,00; II dalis, 225 psl 
tais . viršeliais ... ............. .

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO,
•Gerai B’ehnis, 

<eha:s.
/voza^ L<udž)us

Įrišta — S3.00. minKs

7

GANA TC JUNGO
gražiai įrištą. 416 psl 
492 psi minkštais vi r

RAŠTAI, Z5C ps)
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

$6.00 ę
$6.00 «
Gra- į 

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00 <<
S3.0C ?<

$1.00

$3.00

y
□ridėti 25 et pašto išlaidoms

v$3.00 ?<

TRYS viena jaunystes atsiminimai
33 psl.

in<j Narūne 
17(> osl
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GĖRIAI ŠIA DOVANA
Kivkvi'MiRs Ihitnis. kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu 
geibuvi.s. piivaio susipažinti su žemiau i>\ardiniomis knygorąjs 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais kaina 4 dol. 

r -į -.
Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. ALsiminimai Išeivio Daba 

k yra na uraii anksD.>mųjų alsim;nimų tąsa Th; yra Amerikoje beisi- 
Km lancin ;r patvariai isikurusio asmens isJonja Knyga gausiai iliu 
^ruo-a 300 psi Kaina 7 do^

F
ČIKAGlETgS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ 

AtHorr buvo Vilmujo Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir falangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kainas girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 nst. $1 50 Yra taip pat 
fsfersts j anglų kalha

O Kuraihs MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu- 
va ^spūdžiai Iliustruota foto nuo rauKomis 331 p^L $3.00.

* D. Kur«<fis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inlurisfo ir agitpropo propaganda bei 

^.užmaskavimai Abi knygos para-ytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNimuj SIENŲ KLAUSIMAIS.
Istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
pik Kaina $1 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

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

fr jrrtd#di«v 
č«k| ar piniginę perlaidu.

> Mėlynoji
šiai priimtina abiejų lyčįų i? .. 
šokio amžiaus žmonėms. Kiek
vienas ją pamėgsta vieąu ar ki
tu laiku, todėl neturi specialių 
charakterio žymių.

Ar tikrai žmones galima pa
ginti iš mėgiamų spalvų?

Atrodo, kad y;ri daug , tiesos. 
Paanalizavus draugus, dažaai 
tiesa pasitvirtina, tiK. patys 
to nepastebime. Jauni žmonės, 
ypatingai mergaitės, .dažnai ke|: 
šia spalvas kartu su bręstančiu, 
besikeičiančiu charakteriu ir tai 
yra natūralu. Atrodo,. ;kad šiais, 
laikais ir berniukai, o neretai 
ir užaugę vyrai, yra neakli spal
vomis. Tik moteriškoji gimįųė 
visada išdrįso pasirodyti su daug 
aštresnėm 'spalvom gal būt dėl 
to, kad jos nesibijo parodyti sa
vo charakterį-viešumoj e.

Prie visa to reikėtų pridėti, 
kad spalvos labai mažai daro įta
kos charakterio arba būdo kai
tai, todėl reikia palikti mėgsta
mas spalvas, o keisti savo bū
dą, kiekvieną dieną stengiatis 
tobulėti. K Sigutė Pašilytė 

l
Moderni matematika ir politika 
•v

žurnalistas ir LB veikėjas Jo
nas Vaičiūnas dvejuose “Lais
vosios Lietuvos” numeriuose, 
svarstė ir reiškė' nuomones ne
piktais žodžiais apie Bendruome
nę. 12 nr. pačioje, pabaigoje ti£ 
straipsnių taip. rašo: ’ ' t

— Dvi Bendruomenės paminė-: 
jau dėl tb, kad pradžioje Gerbia
mam Skaityto jui.bfftųTengviau, 
kaip sakoma, susigaudyti. Fak
tiškai dviejų Bendruomenių ne
sama, Dar kiti pajuokoms iš
sitaria. girdi, kas, nors dabar 
steigs trečią... Bet taip gali- svar
styti tik į esmę ne visai įsigilinę,. 
Bendruomenė yra viena, ji pri-. 
valo būti tik viena. Sk.2imas. dar. 
nereiškia antros Bendruomenės 
įsikūrimo. Ideologinėse,, patrio
tinėse organizacijose,- kur įsta
tais aprėžtos pažiūros, ir tai vyk
sta vidiniai 'nesutarimai, bet tai 
iar nereiškia, kad tų organizaci
jų pasidaro po dvi. O LB yra 
bendrinė organizacija;■'taip kaip- 
dabar • iš'' • dabar' -pagaminsi'
dvi ?. Tada jau kęturras? penkias 
ar šešias: kiek didesnių idėjų 
Bendruomenėje telpa. - -Reorga
nizacinės valdyba kilo iš sepos 
rezistencijos, bet ji kilo iš tos 
načios Bendruomenės, iš tų pa
čių lietuvių. į tiesą panašu, jei
gu šnekėtume apie dvi valdybas.

Pagaliau, skilimas kaip skili
mas. -Jis taip pat spręstinas tik 
taip: senoji valdyba nepajėgė.su
derinti lietuvių. Bendruomenėje, 
^riešingai,, daug daug kur nuro
dė netinkamą kelią. Dėl to su ma
žuma atskilo nuo Bendruome
nės esmės, o reorga'nizatoriai jau 
oradėjo tikrą bendruomenišką 
darbą, atlikdami gražių pasiro
dymų ir kviesdami visus lietu
vius. į vienybę, nežiūrint religi
nių,-profesinių, amžiaus, lyties, 
turto, vidaus pasaulžvalgų skir
tumų.

Okupantui palanki- spauda 
nuola reorgarriza’ciją. Net “Ne
muno kraštas” pasmerkė naują
ją valdybą.

Mažas paįyairinipas; ■ Elena 
Elena Juciūtė savo “PėdpS įpir- 
ties zonoje” vienur sako papa- 
:iai; pradžioje mes nežipfijpiūe, 
ar gerai padarėme ar ne, l>et ka
da politrukas mus išbarė, supra
tome. kad padairėfiie gerai,

Tai ir-reorganizacija padarė 
gerai, nes 6kupantas.it “b< 
darbi auto jai’^'prieš re^<M 
prieš naująją valdybą, .‘A^ėku, 
nes jiems lietuvių vienybė nepa
geidautina. f!

Lenkiški žettalv
šuo, avis ir rišta Išsirengė vi

zituoti Sovietiją. Višta sekan
čią dieną grįžo: “Valgyti neduo
da, o nori kad po du kiaušinius 
dė’iau kiekvieną dieną!” ji pa
siaiškino. • 'z

Ota- 
eiją,

Po savaitės grjzo • avis. “Vat- 
pryti nėra ko, o vilną kirpo po du 
kartus Savaitėje!” šuo sugrįžo 
po penkių metų.^

“Tai taip labai patiko T4
“ Ale kur tau1 Tik kartą vamp? 

teėjau, už tai penkis metus la
gerio gavau!”

ft

Bendruomenine Abra-kadabra: Filadelfijos politikie
riai dalino^ Bendruomenę į dvi dalis, bet išėjo trys 
Bendruomehės: Frontininkų, Registruota ir nei vie
niems, nei kitiems nepriklausoma. į*

Grįžtantis iš.. Kievo lenkas. Sekrętorkai išėjus, burblena 
incil/no viA/YAvnl • TIŽI -rvzv DMAX«z\,Tn.. .skundžiasi, viskas negerai: ne

draugiški santykiai su žmonėmis 
prekių stoka, tvarka — tai tik
ras balaganas ir t t.

’< ‘Keista” — įsikiša kitas. 
“Kai aš'ten. buvau, tai buvom 
entuziastiškai priimti ir visko 
buvo ik valios”... .. j '

‘Tai ponas tikriausiai buvai 
su ekskursija?”, T'

“Su TiTšudskiu!?. ~ i9?

Teisėjas: "“Kokią yra garan
tija, kad* kaltinamasis sakote!- 
^bę?— V 7 '

^Liudininkas: “pagarba teįs- 
nui, tai iš daugybės pažįstamų- 
jų jis vienas sako teisybę, kad 
išsėdėjęs visą dieną į meškerę 
norėdamas ir nė vienos žuvelės 
nepagavęs. _

sau po nosim Brežnevas: “Kvai
lutė! Juk kiaulės slaptų žinių 
nei disidentų raštų į užsienį n e- 

. išneša. Juqs išpešti gali tik ba
landžiai”. - (vp)

Dvi priežastys
Komunistinė spauda nuolat gi

riami, jog Sovietų užgrobtoje 
Lietuvoje už lankymą mokyklų 
nereikia mokėti.

Bet iš ko gi Lietuvos žmonės 
mokės, jei.’komunistinis režimas 
iš jiįyiską^ atima?

Darbininkai ir kolchozininkai 
gauna tiek atlyginimo, kad vos 
išgali silkę ir duonos nusipirkti.

Sako, raganos ir laumės 
Žudo, smaugdamos, vaikus, 
Paskui eina puotų kelti 
Į apžėlusius kapus.

Sako, dainas jos dainuoja, 
Dūksta šokio sūkury, 
Žmogų iŠ namų išvedę, 
Paklaidna pakely...

Sako; jei jos ką pamilo, 
Paežėje, prie vandens, 
Apkabinu -išbučiavę, 
■Meiliais pirštai užkutens...

-Sako, veidas jų raukšlėtas, 
Akys tamsios, kaip naktis: 
Ką ranka palies, paglostys — 
Su rudens lapu nuvys...

Sako, raganos ir laumės 
Buvo jaunos kaip ir mes. 
Prieš jų grožį rąildo saulė, 
Temdė dangų ir žvaigždes!

Sako, joms čiulbėjo paukščiai, 
Dainomis svaigino jas... 
Vėjai, žaisdami, kedeno 
Jų ilgas gelsvas kasas...
(Iš nesenai išleistos Vladės 

Butkienės - čekonytės poezijos 
knygos ^“Išmarginta drobė”).

Magaryčios

0 Kino teatruose dabar ma
da reklamuoti, kad jaunuoliai 
neleidžiami be tėvų. Vienam 
teatre buvo, tokia iškaba, bian- 
dien seansai vaikams, Suaugę 
be vaikų neįleidžiami”,.;

a Jaunimas, kuris dabar iš
deda teršti orą, vandenis* w dfis- |^{' 
ta nuo troškinančio ozono,’kai 
subręs, tai sakys, kad senoji 
karta visa tai padarę..^ s...

6 Pasaulinė revoliucija,vyk*.T 
sla dabar. Alvin . Tofflęr savp? 
knygoje “Ateities' sąjūdis’^
ko: “Mes pergyyenaiųe jaunį?-;v?, 
mo revoliuciją, sekso ^ręyoliucir^. 
ją, rasizmo revoliuciją, ekouo- .
minio sugriuvimo . revoliuciją, L , 
technikos, revoliuciją”.’ i.

Revoliucija prasidėjo, .pasak •* 
anų revoliuųijų, piūsų, LB.^r 
tose organizacinio gyvenimą.,,, 
srityse." ... .

• -Prie rusų caro buyo ge- , 
ri'au. Kai pasiųsdavau Lietuvon . 
dolerį, ten gaudavo,, 2. aukso 
rublius. 0 dabar bolševikų,yal-; 
džia už dolerį temoka 25 Lapei- r(\ 
kas, kurios užsienyje nieko.ne- V 
vertos- ; ;

q Beplėšikaujant ir. belupi-, 
kaujant Sovietų valdžios apęti:, 
tas dar padidėjo žerti j rieškų- { 
čiomis dolerius už ęiunęiainas 

. . . iš Amerikos dovanas ten esan?
ang v o tiems -saviškiams.  .Nors jie da

bar, trigubai pakėlė niūftųą, ^etz 
kai kurie mūsų laikraščiai „"pa
skelbė tylos sąmokslą muitams . t K 
panaikintj komitetui ir. jo ,yėįk.'

F lai. Tai kas ča dabar dar osi?
valdžiai praei-Į

1,242

V

• Seniau buvo dar keistes
nių madų. Senovėje Britanijoj 
jaunupliai ne tik ; „ 
ilgus ūsus, bet ir juos dažyda
vo mėlinai, žaliai arba ružavai.

S Alimentai 
įrodymas, kad 
reikia mokėti.

• Amerikos 
tais metais patarinėjo 
įvairūs komitetai, kuriems su
mokėjo 12 milijonus dolerių. ./ 
Jų tarpe buvo 53 naujai įsteig
ti;. vienas tokių vardu: Com- < 
mission on Federal Paperwork, 
nekalbant apie Ęgg Advisory 
Board ir panašius.

S Viename knygyne kaboj 
tokia reklama: “Kovok prieš' 
TV — pirk knygą”. Vienoje į 
raštinėje kabo toks plakatas: ’ 
“Dėmesio, prieš vartodamas ‘ 
liežuvį, vartok savo protą-”

yra geriausias 
už savo klaidas

■t

Don Pilotas
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Tūlas lenkų bajoras išleido sa- 
yo.sūpųstudijųotią Italiją ir.ne- 
iapsakomai nustebo, kai vos ke
letą mėnesių praėjus, sūnelis at
sirado namie, ■ Tėvui- neduodant 
įjainybės, sugrįžęs-ponaitis pasa
kė.; “Per visą vasarą manę mai
tino, žolėmis, tai ; paėmė baimė, 

,kąd. žiemą; atėjus; pradės duoti 
siena’.. v. . . .

Gyvas Stalino šešėlis
' Dažnai Maskvoje pasklinda 

?s gandai ir užsienio laikraščiai 
apie tai rašo, jog Brežnevas ser- 
ga} kad jis gali mirti ir t.t. Kar

kta suktesnis laikraštininkas jo ir 
: paklausėm. . ■

— Ar esate ^patenkintas savo 
naminiu daktaru?

— Kodėl ne?- — atsakė Brež
nevas. — Labai dažnai pasikal
bu. su- juo apie įvairias ligas. Jis 
man. prirašo visokių vaistų. Aš 
jų, žinoma, nevartoju ir, kaip 
matote> esu dar gyvas. ‘ (vp)

— Iš tavęs, -Kovalski, niekuo
met nebus,geras kareivis’ —ner
vinasi seržantas, treniruodamas 
naujoką. . >

Aš ir taip manau, — pri- 
tarė Kovalskis. — Tai gal j at 
šiandien galėčiau grįžti j civili- 
zaciją?

Berniokas pasipiršo. Mergio
tė atmetė.

, \ ^3 ** ’-V

—■- Ar dabar: eisi. nusišauti?
0, ne. Tokiais atvejais . aš 

esu:-pratęs skandintis! -
Skelbikas . ’

Nuoširdžiai ačiū tam,'kas pra
ėjusią savaitę pavogė- man tele
vizijos aparatą. Dabar paty
riau, kiek žmogus gali turėti 
laisvo laiko.-,-.-; rL-ri;T u : •

Neįvykęs konkursas
- , - i- f-r f ; * J- ’' ' / G V

Kbvotojąi, nuosmukį Chicagd- 
je įįsteigė”. “Asilo” premiją" 
kvailiausią . metų -straipsnį. Ta
čiau; nelaimė, įsikišo ^ryulįųglo- 
bos^draugija. Draugijos protes
te rašoma: “Istoriją rodo, jog 
asilai visada buvo išmintingi ir 
labai geri. Todėl neleistina, gre
tinti ištikimą žmogaus bičiulį su 
nenusimannančiu rašeiva”.

Brežnevo įsakymas
Visasąjunginės komunistų im

perijos vyriausia galva Brežne
vas, išklausęs savo /pavaldinių 
pranešimus, diktuoja sekretor- 
kai įsakymą visai Sovietų impe
ri jai£ (“‘Kadangi šiemet sovieti- 
jojdrpasireiškė badasJ.- Net; iš
braukite žodį “badas”? — stai
ga surinko' RrežnevaŠ^Jį— Taip 
rašyti negalima. Rašykite toliau: 
“Kadangi šremet sovietijoje pa
sireiškė grūdų trūkumas, todėl 
įsakau suvalgyti višu'.C balan
džius, kad jų nei vieną neliktų 
gyvo”. '

Išeidama sekretorka ir klau- 
Ja: “Kodėl balandžius,’o ne kiau
les?” -t Bet^sakymp nestrisu- 
čia.

PIRKITE JaV TAUPYMO BONUS

Wl
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A lot of people don’t

question of

simple to buy, 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special

Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

V3> k
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—Šiėmet sukako 75 m. kai bu- ma suruošti Anglijoje dainų 
ęvo įkurta Londono lietuvių pa- Šventę. Vaišės buvo užbaigtos 
rapija. Tos retos iškilmės buvo skaminomis dainomis.

/pradėtos minėti gegužio 23 d. — Gegužio 29- d- Lietuvių 
^Londono lietuvių bažnyčioje. Sodyboje prasidėjo tradicinis 
'Dalyvavo Europos lietuvių vys- Anglijos lietuvių sąskrydis. Ge- 
kupas A. L. Deksnys, Lietuvos gūžio 30 d. iškilmingas pamal- 
.atstovas V. Balickas su žmona das laikė ir sustiprinantį paino- 
ię pilna bažnyčia tautiečių. Ga-'kslą pasakė vysk. A. L. Deks-

'nytojas atnašavo šv. Mišių au- 
\ką ir jarh asistavo prel. J. Gu 
Stauskas ir kun. J. Sakevičius. 
■/Pamaldų metu Ganytojas sutei- 
■kė 5 jaunuoliams Sutvirtinimo 
sakramentą- ‘
/ Vėliau iškilmės buvo tęsia- 
;mos Sporto ir Socialinio klubo 
salėje. Čia ganytoją ir parapiją 
sveikino žodžiu .visa eilė iš įvai- 

irių kraštų atvykusių svečių.
Raštu sveikino Kauno arki vys

kupijos valdytojas vysk. L- Pa- 
Ąvilionisir įvairios Anglijos or
ganizacijos. Ganytojui sulau
kusiam 70 m,-amžiaus visi su- 
dainavo Ilgiausių metų. Minė- 

•jimas baigias Tautos himnu.

nys. Po pamaldų Londone; lie
tuvių choras, vadovaujamas J. 
Černio surliušė dainų koncertą. 
Pianinu skambino. Australijos 
lietuvaitė V. Inkrataitė ir daina
vo solo R. Liptrotl. O sodybos 
aikštėje tautinius šokius šdko 
Londopp tautinių šokių grupė 
ir Gloucesterio jaunutės mer
gaitės. .Abidvi grupės atliko 10 
tautinių šokių. Londono tauti
nių šokių grupė pademonstra
vo tuos šokius, kuriuos šoks 
tautinių šokių šventėje Chica
go j e.

Žmonių buvo suvažiavusiu iš 
visos Anglijos. Taip pat matėsi 
svečių ir iš kitų pasaulio žemy-

Birželio tragedijy minėjimas
East Chicagos, Ind., lietuvių 

bendruomenės apylinkės valdyba 
suruošė birželio 6 dieną viešą 
birželio įvykių minėjimą. Kun. 
Sabaliauskas atlaikė bažnyčioje
iškilmingas mišias ir pasakė tu
riningą pamokslą apie žiaurius 
lietuvių trėmimus į šaltąjį Sibi-

Laisvės Varpas yra pakabintas Philadelphi a Nepriklausomybės salėje. Varpo saugotojai 
nutarė JAV 2C0 metu nepriklausomybės sukakJes proga leisti paliesti Laisvės Varpą. Paveiksle 
matome lankytojliečiančią varpa.

kova prieš juos
Kasdieną spaudos puslapiuo-1 

? skaitome apie įvairias žmonių 
įžudynes, kurios atliekamos dau
giausia šaunamais ginklais, š. 
nnklų piktadarių rankose yra di
džiausias arsenalas. Kongrese ir 
senate jau nuo senai vyksta sti
prūs debatai dėl šaunamų ginklų 
kontrolės. Kongrese griežtos š. 
ginklų kontrolės šalininkai tvir
tina, kad iš žmonių rankų atė
mus dabar jų turimus šaunamus 
ginklus, kriminaliniai nusikalti
mai drastiškai sumažėtų.

aivoj i ar amerikie- 
š. ginklus 
pačių ap-

prieš tuos

Vakarų didžiųjų greito žygio 
I prieš tįrono Stalino nusilpusias 
armijas. (.

Taut vilos paskaita buvo irgi 
palydėta karštais plojimais. Po 
to visi pavaišinti kavute ir ska- 

I niais pyragaičiais, pačių ponių 
pagamintais. Nors buvo karšta 
diena, bet visi skirstėsi namo

kuokuose IBM kortelėse patiekia 
; itio.-v klausinius:

1. Ar tu tiki, kad naujas fe
deralinis š. ginklų kontrolės įsta
tymas sumažintų nusikaltimus 
jūsų apylinkėje?

2. Kaip
ėiai turi teisę turėti 
medžioju.'.ui ir savo 
saugai ?

3. Ar balsuotume!
Įstatimdavius, kurie stipriai re
mia federalinj š. ginklų kontro
lės įstatymą?

4. Ar tu tiki, kad federalinė 
ar valstijos valdžia turi teisę 
konfiskuoti šaunamus ginklus iš 
Įstatymus gerbiančių piliečių?

Aišku ir be aiškinimų, kad 
prieš federalinj š. ginklų kon
trolės įstatymą ‘visomis išgalė
mis priešinasi tų ginklų gamybos

/ — Gegužio 28 d. Londono 
lietuvių parapija suruošė cho
rui vakarienę. Tai buvo dalinis 
atsidėkojimas choristams už jų 
nuolatinį giedojimą bažnyčioje. 
Dalyvavo vysk. A. L. Deksnys, 
-choristai ir kviesti svečiai. Ga
nytoją su to vakaro dalyviais 
supažindino choro vedėjas J. 
Černis.. Sveikinimuose buvo pa
reikšta daug gražių .minčių ir 
Sumanymų. : Prisimintas buvęs 
’choro vedėjas V. Mamaitis, ku
lis ir dabar ’toje srityje dar
buojasi Amerikoje. Kelta min-

nų.
— Iš" Amerikos į Londoną 

atvyko pasisvečiuoti D. Mamai- 
tytė. Anksčiau ji gyveno Lon
done, kur jos tėvelis buvo lie
tuvių parapijos vargonininku 
jr choro’vedėju- Vėliau visi iš 
Londono išvažiavo į Ameriką. 
Nud to laiko jau praėjo apie 16 
metų, tai vėl yra įdomu pama
tyti Londoną ir aplankyti buvu
sius pažįstamus.

c — Gegužio 31 cLLondone mi
rė Stasys Puidokas. Velionis 
buvo gimęs 1917 m. Šakių aps. 
Lietuvoje darbavosi šaulių irįfis, kad susitarus su Škotijos 

įlifeluvių chorais, gal būtų gąli-ijaunimo organizacijose. Antrą-
L1 . ... ■------—------ — -------- 3-------------- -

~7 ’*; ■ . ‘’ -

T.' / Ilgamečio BALFO pirmininko,
' prelato J. B.KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
. .. ■ :

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
- < Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sią dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trenSlješ vietas. Knygą pasiųsime Adresatui, jei prisių- 

site čekį arba Money Orderįtokiu adresu:

jį karą praleido tarnaudamas 
ginkluotuose daliniuose. Pasku
tiniu laiku tarnavo gen. Ander- 
so daliniuose. Po demobiliza
cijos apsigyveno • 
čia sukūrė šeimą. Birželio 7 d. 
už velionį buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos Londono 
lietuvių bažnyčioje, 
giminės, artimieji 
draugai. Velionio palaikai 
pačią dieną 
krematorijume. Po visų cere
monijų velionio našlė ir jos ke
turios' sesutės, Sporto ir Socia
linio klubo .patalpose suruošė 
dalyviams iškilmingus pietus.

— Amerikos 200 m. sukak
čiai paminėti, Anglija birželio 
2 d. išleido 11 p. vertės pašto

rą ir partizanų ikovas su komu
nistų teroru. Per mišias giedojo 
parapijos choras ir solistė Da-j^ 
na Stankaitytė atvykusi net iš 
Chicagos, IH. f

šalia to, solistė pagiedojo dar gera nuotaika ir. džiaugėsi, kad rūpinti ir dar labiau terorizuosią 
dvi giesmes;, lietuviškai “Ak j-birželio tragedijų 35 metų su- tvarkingus, ramius krašto gy- 
mielas Tėve” * (muzika Si- kakties paminėjimas buvo susi- ventojus.
nius) ir lotyniškai “Panis An- rinkę gana daug ir akademijas i 
gelicus”. Jos gražus balsas ir • baigusio jaunimo, kaip pa v. V. ‘

Tačiau iš kitos pusės š. gink
lų savininkus ginantieji prieši
nasi griežtam ginklu kontrolės ____
įstatymo pravedimui, tvirtinda- """ininkai^jie daro dabar 
mi, kad visokie piktadariai, kn- milžiniškus peinus. iš kito tas-
minalistai nepaklus tokiam įsta
tymui ir savo turimų š. ginklu 
neatiduos. Nors ir būtų griežtas 
įstatymas š. ginklus turėti, bet 
piktadariai sugebės jais apsi-

Prieš š. ginklų kontrolę stip-

So. /Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

/ Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
. Z/-... ' 88 puslapiai. Kaina $1.00.'

Aid-knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
/' ■ // / *- pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
2

ko žiūrint, irgi netikėtina, kad 
visokie teroristai ir kriminalis
tai paklustų tam įstatymui ir at
sisakytų š. ginklu savo “profesi
jos” žygdarbiams vykdyti. Lie
tuviškai tariant, šiame reikale 
išeina ir taip blogai ir taip ne
gerai. / J'tis

v- . . k ; vadovauja Kaliforni- Į 
begalo jausmingas giesmių is- Brazaitis, A. Brazaitis, B. Da- . , . TT : <tT>-iv- o- I.j .. ’ - ,. r. įjos senatorius H. L. bill hi-.pildymas žavėjo klausytojus ir mastus, V. Damasius, R. Gm- J, . . .. ..... „I. ■, ' • .. , - ,■ . , . -v i r. tt t - 4 d j chardsin . Jis siuntmejamuo.se jsielą verte kreiptis į dangišką causkas, R. Hohusa A. Skund-.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUA7IŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus' darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
: v Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
keturių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurną viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
Eulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir kt
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Ordėrj , *
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

" vardu ir pasiųsti:
j. 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60808

SODYBŲ PIEVELES.
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. 1 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
'■ Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip . 

felg užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
perdarinėj*. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $145. Jeigu 
km toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
atyati tokiu adresu: / I

NAUJIENOS,
1739 Sa. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

Tėvą ir prašyti gelbėti verkian-.ra, R./Valavičius, ir kiti. Aukų _ 
ęią Lietuvą. buvo surinkta 150 dol. laisvės f

■Po mišių, visi susirinko į pa-jkovai. Korespondentas •
rapijos salę, kur vyko pats birže- ■ / - ------- — i
lio įvykių minėjimas ir meninė MARQUETTE PARKE SUIMTI 
programa. Susirinkimą atidarė 
valdybos pirmininkas Vitas Da
mascus ir.paprašė visus mirusius 
už Lietuvos laisvę atsistojus pa
gerbti. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Sabaliauskas.

Po to, buvo paprašyta Jūratė 
Tautvilaitė, irgi iš Chicagos, Hl.; 
atlikti meninę programą. Solis
tė padainavo, - -pati su gitara 
skambindama, net keturias liau
dies dainas: “Kaip verkiančio

”, “Pražydo pirmos mels
vos žibuoklės”, “Ledus Nemune 
išplaus” ir-“Aras”. .

Ji net ir muziką savo susikū
rė, o jos balsas toks gražus ir 
balso spalva tokiašvelni, maloni, 
dar labai geras ir teisingas lie
tuviškų žodžių ištarimas, visa 

®tairi&ip klausytojus" sužavėjo,

• Londone ir .. T . , v ,. n. . ęią Lietuvą.
Prof. Vaclovo Biržiškos

Dalyvavo 
ir ginklo 

t? 
buvo sudeginti

ženklą. Jo piešinyje buv. Ame- smuiko’ 
rikos patrioto Benjamino 
Franklino atvaizdas.

— Iš Australijos Į Angliją 
atvyko pasisveičiuoti J. Pakal
nis. Ta proga aplankė senus 
pažįstamus, gyvenančius Lon
done ir Manchesteryje.

: ' - J’ ... ’ —.1 Z-'s.;

-— Birželio 4 d. Lieturių” Na
muose lankėsi vysk. A. L. Dek
snys. Ganytoją pasveikino Są
jungos pirm. J. Alkis. Svečius 
su Ganytoju supažindino Ben
drovės pirm. S. Nenortas. Pa
sakyta kalbų ir jaukiai pasisve
čiuota. į 7

— Golborne. staiga mirė Pra
nas Mikalauskas. Velionis bu
vo gimęs 1926 m. ir gyveno 
Kretingoje- Į Angliją atvyko po 
antrojo karo. Palaidotas vietos 
kapinėse. . • _ ■

— Susisiekimo nelaimėje 
tragiškai žuvo karys Kristupas 
Gramauskas, 24 m. amžiaus. 
Velionis tarnavo anglų kariuo
menėje ir važiuodamas moto
ciklu mirtinai užsimušė. Palai
dotas Leigh miesto kapinėse.

— Nottinghame paminėta J. 
Šukaičio 50 m. amžiaus sukak
tis. Sukaktininkas yra veiklus 
organizacijų narys ir spaudos 
platintojas.

-— Glasgowe mirė Stasys Pa
laima, 78 m. amžiaus. Velionis 
buvo gimęs Ukmergės apskri
tyje. Savanoriu tarnavo Lietu
vos kariuomenėje ir dalyvavo 
nepriklausomybės kovose. Vė
liau, Lietuvoje tarnavo eiguliu.

TRYS BALTI, TRYS JUODI į
Sekmadienį buvo suimti šeši 

asmenys pradėję muštis prie 
White Castle restorano prie 7100 
S. -Western avė., per .pusę my-, 
lios į rytus nuo Marquette Par
ko. " j.;. ^/Z ;’// '' ’

Restorano sargas juodis pa
matęs automobilių aikštėje baltą 
žmogų besišlapinant bandė jį iš
varyti, bet du kiti baltieji už
sistojo varomąjį ir netrukus įsi
jungė trys juodžiai. Restorano 
sargas, norėdamas pabaidyti iš
šovė iš revolverio tris šūvius.

Suimti už netvarkos kėlimą 
visi šeši asmenys, o restorano 
sargas už šaudymą miesto ribo
se ir dar neregistruotu ginklu 
perduotas teismui.

SKAITYK uv KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

. Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuos*

< ■/ viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

kad po kiekvienos /dainos jai 
plojo ir plojo ir šaukė “bis”. Ši
ta jauna solistė ir‘net universi
tetą baigusi panelė tūrėtų ap
lankyti visas lietuvių /kolonijas 
ir jiems išdainuoti.; lietuviškų 
dainų grožį. -Į - / Į/

Už meninės programos išpildy
mą Jūratė buvo pagerbta jai 
įteikiant gražų raudonų rožių bu- 
kietą, kurį padavė-šešių metų 
graži mergaitė Juliana . Kazragy- 
tė.

Ričardas Holuša paskaitė- iš 
Juciutės knygos ašarų ir kan
čių keletą ištraukų/'

Po to buvo iškviestas politinis 
kalinys Dr. Juozas Tautvilą, ku- ’ 
ris savo turiningoje paskaitoje 
plačiau išdėstė Sovietų Rusijos 
klastą, melą, terorą' ir nekaltų 
žmonių išžudymus, kurių pri- 
skaitoma net 350,000 žuvusiųjų. 
Vien tik birželio naktį iš 14. ir 
15 buvo areštuota 34,260 ne
kaltų žmonių ir gyvuliniuose 
vagonuose išvežta į šaltąjį Si
birą, kur jie beveik visi' nuo ba
do ir šalčio išmirė, žuvo apie 
36,000 gražiausio-mūsų jauni
mo, išėjusio į miškus ir su gink
lu gynusio lietuvių gyventojus 
nuo NKVD plėšikavimo, teroro 

Į Angliją atvyko po antrojo ka-! ir žmonių areštavimo. Taip “Miš- 
ro. ir apsigyveno Škotijoje. (ko Broliai” kovojo už Lietuvos 

f V[. Vytenietis laisvę, nes tikėjosi susilaukti iš

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Citadelės įspūdžiai okv 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasmmss, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymia nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. / * .

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS. THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. - . - . '

1739 South Halsted Street, Chicago, m. 60608

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Dėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

1739 So. Halsted St, Chicago, HĮ. 60608

Dr. Kazio šidlaiisko,- knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į kraštu politiką. 102 psL Kaina $1.50. 

Knygos biis išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

t

UNIVERSAL

) -i NAUIIBNOS, CHICAGO t, IIX.— FRIDAY, JUNE 18, 1976

1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metate. , ’ ' \ > TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TaupykiteĮdabar 
pas mus

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. .ii*.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ISL1C

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

siuntmejamuo.se
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Naujienos eina kasdien. išskiriant

ti Europą nuo kurios r.ers
patikėjusios neįveikiama sovietų karo galybe. Visi so
vietų karo vadai yra paruosti pasauliui pavergtt Jų 
strategija yra aiški: grobti kiekvieną valstybę pirma 
pasitaikiusia proga. Dar nėra, nei vieno Rusijos kainiy- 
npr kuris būtų nenukentėjęs nuo sovietų karo jėgos, po
licijos arba atsiųstų šnipų-

. z 7
'■ Dar labiau paragino amerikiečius stiprinti krašto 

apsaugą sovietų valdžios nutarimas įsteigti koloniją 
Afrikoje. Brežnevo pasakojimai apie norą taikiai su
gyventi ir padidinti prekybą tiek paveikė valstybės sek
retorių, kad jis visai pramiegojo sovietų karo medžia
gos siuntimą į Angolą ir įsistiprinimą šioje Portugali
jos kolonijoje. , . ' , . r

Kįekvienam buvo aišku, kad sekretoriaus Kisin- 
gerio Angolos reikalu padaryti pareiškimai buvo tušti. 
Ne tiktai pats Brežnevas, bet ir kai kurie naujai iškilę

$26.00
$14.00

sekmadienius. Leidžia Naujiesu Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago
BĮ. 60608. Telef, HAymarket 1-6100. _ . .. .

Pinigus reikia silpti pašto Money. Afrikos vadai turėjo drąsos pranešti, kad su Kisingeriu
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius. nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro šeštadieniais — iki 12 vaL

Amerika pasiryžusi ginti Europą
Nėra to blogo, kad neišeitų Į gerą. Panašiai atsiti

ko ir su labai plačiu sovietų propagandos planu kariš
koms ir teisinėms pakaitoms padaryti ne tik Rytų Eu
ropoje, bet Centralinėje ir Vakarinėje jos dalyje. Sovie 
tų propagandos agentūros, josios galingiausias valdo
vas Leonidas Brežnevas, ir įvairūs agentai, sulindę j 
nekaltas organizacijas, kaip iš didelio trimito tvirtino, 
kad sovietų valdžia ne tik laimėjo visą Rytų Europą, bet 
patvirtino Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą faktą 
ir ruošiasi tolimesniems žygiams" į vakarus.

Prezidentas Fordas, pajutęs šitokį sovietinės pro
pagandos spaudimą, padarė pakaitas krašto apsaugos 
administracijoj ir įsakė sustiprinti ne tik Amerikos ap
saugą naujesnėmis priemonėmis, bet sustiprinti Vaka
rų Europos ir visos šiaurės Atlanto valstybių apsaugą. 
Oficialiai nieko nepranešta, kad pats prezidentas Hel
sinkyje Brežnevui pasakė, kad nebus jokio naujo susi
tarimo, jeigu nebus strateginių ginklų inspekcijos. Kol 
šitas klausimas nebus išaiškintas, tai apie jokią preky
bą, išskyrus badaujantiems rusams reikalingą duoną, 
nebus jokios kalbos. Amerika nepasiryžusi duoti 'Mask
vai jokių naujų kreditų, kol nebus aptarti ir sutarti ne 
tik Europos, bet ir rišo pasaulio taikos klausimai.

Bet JAV vyriausybė ir atsakingi kongreso komi
tetai jau praeitais metais ėmėsi priemonių krašto ap
saugai sustiprinti. Jau sausio mėnesį sekretorius Donald 
Rumsfeld, nuskridęs į Atlanto valstybių krašto apsau
gos ministerių pasitarimą, pranešė suvažiavusiems mi- 
nisteriams, kad JAV pakeis dabartinius geroka! pase
nusius atomo ginklus Vakarų Europai ganti. Apie nau
jas priemones Vakarų Europai * ginti niekas neprasita
rė, kol pats sekretorius Rumsfeld viešai paskelbė apie 
amerikiečių daromas pakaitas. Iš krašto apsaugos sek
retoriaus padaryto pranešimo atomo specialistams aiš
kėja, kad reikalingos pakaitos jau padarytos. Amerikk 
ne tik pagamino reikalingą kiekį naujesnių, galinges
nių ir lengviau vartojamų atomo ginklų. Senieji, sun
kūs ir nepaslankūs ginklai jau atšaukiami iš Europos, 
o naujieji jau įrengiami į savo rietas, kad galėtų apgin-

jie ir tartis nebenori. Kiekvienam buvo aišku, kad ne kal
bos buvo reikalingos, bet kas nors stipresnis. Reikėjo 
amerikiečių pasiryžimo imtis apsaugos priemonių. At
rodo, kad toks pasiryžimas buvo padalytas, Europos ap
saugos priemonės sustiprintos "ir imamasi .žingsnių so
vietų ekspansijai Afrikoje sustabdyti.

Gegužės pradžioje sekertorius Kisingeris buvo nu
skridęs į Afriką. Pati svarbiausioji jo bazė buvo Kenija. 
Jis skraidė po visą Afrikos kontinentą, bet ris sugrįždąr 
vo į Keniją ir tarėsi su naujai persitvarkusios britų ko
lonijos iškilusiais vadais, kuriems Angolos Jvykiai pra
vėrė akis. Ne tik Kenijai, bet ir kitoms .Afrikos valsty
bėms reikėjo rūpintis krašto apsauga. Nuo,.beginklės 
Angolos Kenija būtų galėjusi gintis, bet nuo modernių 
sovietų tankų, aviacijos ir Kubos kareivių’ vargu patį 
Kenija būtų pajėgusi apsiginti. ,Afrikiečiams kilo klau
simas, kas gali suteikti modernius ginklus .naujai susida
riusių valstybių apsaugai? Sovietų Sąjungos parama va
dams jau buvo žinoma. Kitos valstybės negalėjo teikti 
reikalingų modernių ginklų, todėl ir teko kraiptis į Ame-

Lituanistikos studijos Vitaiųje
Rėl Amerikos lietuvių jau- 

. nimo kelionių į Vilniaus uni
versitetą studijuoti lietuvių 

kalbos, Lietuvių Bendruome
nėje kilo aštrių ginčų. Tai bu
vo viena iš kelių priežasčių 
privedusių LB prie skilimo.

Antroji priežastis, tai pro- 
bolševikiniai vadovėliai Apie 
juos jau buvo rašyta “Naujie
nose” 197K.5.29.

Barzdukas LB tas studijas 
propaguoja ir remia. LB gar
bės pirmi Stasys Barzdukas sa 
ko: “Išeivijos jaunimui rj’- 
šiai su tauta ok. tėvynėje yra 
būtini” (“Draugas” 1976. 4. 
24, straipsnis “Prasmingo -Gy
venimo Keliu”)..

(R.) LB toms studijoms grie 
žtai priešinasi. Ii aiškina, kad 
tai nėra. lietuvių kalbos studi
jos, bet kad tenai .kartu užma
skuotai yra varoma ir komu
nistinė propaganda, :su tikslu, 
neprityrusių .ir nemačiusių ra 

isų komunistų žiaurumo ir lie 
tuvių tautos naikinimo, jau
nuolių • tarpe palaužti antiko
munistinį nusistatymą. Pažiū 

rėki, ką apie tas studijas sako 
pats .Lietuvos .okupantas, Lu- 
ris tas studijas .rengia.

“Gimtąsis .kraštas” (Vilnius, 
1976. 5. LO) .tuo reikalu atspau 
sdino:straipsnį “Kas kodėl už
simerkia?..” Pirmiausiai, kaip 
jau įprasta ir pridera bolševi
kiniam “G. k.” smarkiai, pik- 
-tai ir .užgaulingai dšsįkolioja—:

Ką savo kelionių metu Afrikoje Kisingeris yra pa
daręs, tuo tarpu sunku spręsti, bet JAV krašto -apsaugos 
sekretoriaus Donald Rumsfeld kelionė į Keniją jau gali' 
daugiau pasakyti, šiaurės Atlanto atomo specialistams 
ir laikraštininkams sekertorius Rumsfeld pranešė, kad 
jis skrenda.! Keniją ir tarsis su prezidentu Jomo Kenyat-' 
ta apie galimą amerikiečių paramą Kenijai, kad ji galė
tų pasipriešinti sovietų ekspansijai Pietų Afrikoje. . Be 
to, sekretorius Rumsfeld, be Kenijos, dar skrenda .į .Zai
re, kur su minėtos valstybės prezidentu tarsis, .tais pa
čiais klausimais.

Sekretoriaus Rumsfeld pranešimą Europos -atomo- 
specialistams apie Vakarų .Europos u sumodernintą gy
nybą ir pasiryžimą padėti Afrikos valstybėms "ginti sa
vo teises nuo naujo pavergimo daro teigiamos įtakos-vi
same pasaulyje. Ypatingai ta įtaka didelė Europoje, 
kur atsirado valstybininkų, patikėjusių -sovietų propa
gandos tvirtinimais. Jų-buvo ir mūsų-tarpe. Jiems-buvo 
lengviau lietuvių tarpe sėti paniką ar nepasitikėjimą 
amerikiečiais. Bet amerikiečių pasiryžimas gintis ir pa
dėti savo draugams gintis keičia tuščios , sovietų propa
gandos sukeliąs nuotaikas. Kartu su Amerika 'laisvės

nebe “Naujienoms’’, _o kanadi- 
škiam “Tėviškės žiburiams’!. t

“G.: k.” jrašo: “Čia nesunku
pastebėti, kg tame savo .kaka
rieku labiausiai pabrėžia <dėr 
dūlės žiburiežiai. Ogi tai, kad 
tik, apsaugok viešpatie, nors 
maža dalelytė minimą .iliuzi
jų... netaptų‘-tikrove. .Kad tik 
jaunimas neskubėtų pasisve- 
.čiuoti Tarybų Lietuvoje.” , 

Kaip matome ,iš aukščiau

- daro mūšy patriotinė spaudi, 
tuos ryšius ^ugeat(j uodama.* 

į Čia reikia suprasti ir lietuvių 
■ kalbos studijas Vilniuje.

Pagal SL Barzduką išeina, 
kad “Gimtasis kraštas”, “Vil
nis” :ir “Laisvė” -yra patrioti
nė spaudą, nes jie augestijuo- 
jąu- jaunimo ryšius, apsilanky 
mus ir studijas ok. tėvynėje. O 
visa kita lietuviška spauda, 
jau nebe patriotinė. Apsaugok 
Viešpatie nuo tokios šnekos ir 
pasimetimo.

štai kelios Astos Paškevičiūtės 
laiško ištraukos: “Šią (19®) 
vasarą dalyvavau lituanisti

kos kursuose Vilniaus Uniyer 
sitete... Dauguma paskaitų bu 
vo lietuvių kalbos reikalais, 
betlbuvo ir skirtų bendram la
vinimui.”

lindo kaip yla iš maišo. .Kas 
yra tas bendras lavinimas? 
Tai supažindinimas studentų 
su žymiųjų .žmonių pasisaky
mais, jų mintimis' _ir ii dejomis. 
Rusų fašistinėje komunistų 
imperijoje tėra tik trys žymie- 
ji žmonės: Karl Marx, Triėd- 
rich Engels ir Vladimir ’ll jič 
Uljanov-Lenin. ■_ > ;

O "kiti visi, •tai -supuvusių va 
Ikarų -buržuazijos pusiau išsi
gimę rplepėtojai. Pas 'bolševi
kus, žmogus, .kuris nėra .nuo
dugniai, giliai ir aš pagrindų 
išstudijavęs tuos iris, tikrai, 
išsigimusius, fantastus ‘lišmin

Barzddko ir .Lietuvos okupan
to nuomonės ir tikslai sutam
pa, dėl' užatiančfo lietuvių jau 
nimo lankymosi „okup. tėvy
nėje.

Toliau “G.'k.” sako:
’ “Nevargindami ilgais aiškiu 

nimais, pasiremsime “gyvu 
liudininku”, štai čikagietės A& 
tos Paškevičiūtės laiškas, pa
buvojęs jau ne viename užjū
rio -Laikraštyje.”

Turbūt :komunistinėje “Vil
nyje” ir '"Laisvėje”, ^kituose 
lietuvių laikraščiuose nepaste
bėjau.

Kaliforniįos guhernatarius Edrnwnd 
’ Brown Jr. laimėjo Kalifornijos pir- 
' minios rinkimus. Jis norėtu būti eta- 

makratų parti Los kandidatas powi- 
donto pareigoms, bet nežinia, ar kon-

■ vertei j a -U .nominuos.

būti do-

tųtiškai? Kas draudžia ,eiti j 
lietuviškas krautuves ir -ten 
kalbėti vien lietuviškai?, .La
bai gaila, ikad Asta nematė lir 
negirdėjoj :kad Vilniųjė ’kas 
antras žmogus .kalba ■rusiškai.

beatskiria nuo .rasų?
Ji nematė, kad gatviųpava- 

dinimai užrašyti Lietuvos so
stinėjerusiškai. Ji negirdėjo, 
kad Vilniaus aerodrome tar
nautojai 'kalba !tik rusiškai, 
kad Vilniaus gėlžkeiio stotyje 
tarnautojai kalba tik rusiškai,
kad Vilniaus paštertarnautojai

lavinimo. /
-Tautos, ir valstybės istorija 

yra dėstoma tik rusų imperi
jos istorija, o kiek paliečiama 
Lietuva, kaip tos imperijos <da 
lis, -tai j oš istorija yfa jia lie
kama :visai iš pagrindų sukla
stota.

.Geografija, yra mokoma tik 
rusų imperijos geografija. Ki
tos -visos mokslo - šakos taip 
tpai yra užtrauktos ant griežto 
.komunistinio kurpalio.. Tai 
Toks yra bendras., komunisti- 
Tiis lavinimas. Tai turėtų ge

rai įsisąmoninti St. Barzdu- 
kas ir ikiti-LB vadai; -

Toliau .Asta -Paškevičiūtė _są 
vo laiške rašo: “Naudingiau
sia man buvo kasdieninis lie-> 
tuvių'kalbos vartojimas.”

rusiškai, o tięins, kurie nesu
pranta rųsiškat "kdip Asta, pa ; 
šaukia -vertėją ir “malonumas 
kalbėti rien lietariškži’V

. .liauti po Lietuvą. Nuvažiavo
me j Ignalinos .kraštą, -Lur jū- 
rėjome progą stebėtis Igetu- 
vos miškais ir ėžerąįs.” S..-jLur 
Ignalinos krašto JimflnėšZ ’ Jais 
stebėtis ir su jais'kalbėtis*.oku- 
.panto agentai neprileido.;• ,r>;

“Rangiau sušipažinnm^-S'SŪ 
Čiurlioniu Kaune -(Čiurlionio 
paveikslą . galerijoj e ūr.Jlraski 
ninkuose, Čiurlionio namuo
se, "kur girdėjome■ jo kurinių).

dien nelaido su tėvais, bro
liais, seserimis -ar -draugėmis, 
jei jų .turi, kalbėti lietnviš-'

žAsta P.: “Koks malonumas 
kalbėti -vien lietuviškai .gatvėj

✓ ‘t T.. " ‘ * *■ r ’ "* ** -. • '

- . , . ■ Tter sugrįžkime’prie St. -Bar r-se ir 'krautuvėse!?' - iį ' A . x„, .• „■
kovon stos visas pasaulis. Kremliaus valdovai šias nuo-|zduko. ,Tame pačiame -“Brau- Kas. Astrai draudžia' Chica-|ne ir'VlhmiJe-

gė*.’ Nr. :jis sako: “Tad gerai goję gatvėse kalbėti vien iie-taikasžino.

langėj ė, kur Baltija ’ švelniai 
•bangavo.” a '

JLietnvių 'Palangoje jį Tjau ’ 
nebematė, -su jais nesikalbėjo., 
Vasaros metu "Palanga virstą 
rusišku kurortu. -

“Matėmežymesnes vietas 
Anykščiuose, Trakuose, "Kau-

. - C.<V - .

'(Nukelta *į "5 pšL

JONAS AUGUSTAITIS

ALEKSANDRAS TENISONAS - 
ŽEMAITUOS GIRIŲ TAKAIS
Taciau pakeltoji žemės norma (150 ha.) neatsta

tė lenkų dvarininkų sumažėjusią įtakų Lietuvoj. Sku
biai vykdoma reforma su 80 ha norma, sužlugdė len
kų dvarininkų ūkišką padėtį ir jų įtaką. Bet susipra
tusioms lietuviams dvarininkams (pvz. Putvinskiams 
iš Pavėšupio dvaro bei svetimtaučiams, lojaliems Lie
tuvai. dviem broliam Zubovams) buvo paliktos di
desnes normos. Putvinskių dvaruose jau prieš pir
mąjį pasaulinį karą ėjo slaptas spaudos platinimas; 
Zulxivm Vladimiras ir Dimitrijus — rėmė visais 
būdais lietuvių tautos prisikėlimą ir Lietuvos valsty
bės atstatymą. Neminint ir kitu lojalių Lietuvai dva
rininku. ar tai geru ūkininkų, ar suprantančių lietu
vių aspiracijas ir jiems buvo paliktos didesnės že
mės normos. Tačiau daugumas lenkų buvo priešingi 
Lietuvos atgimimui ir veikė prieš...

l ž B A I G A * t

Aleksandras Tenisonas gimė 181K8 m. kovo 21 d. 
Lapmiškyje (l^apmežos) prie pat Latvijos ir Estijos 
sienos. 11X12 m. kartu su tėvais persikėlė į Pušinę, į 
leisiu apskritį, kur jo tėvas buvo paskirtas miškų 
žvalgu (objezdčiku) Teisių miškų urėdijoje (Telšcv- 
skoje lesničestvo). . v

A. Tcnisonas 1909 m. baigė Tverų pradžios 
kvklą ir įstojo į Rygos Miesto gimnaziją, kuri# ^haigė 
1917 m. Po to įstojo į Petrogrado universitetą^ gam
tos skyrių, 1918 m. grįžo Lietuvon,.1919—1920 m. mo

kytojavo Telšių gimnazijoje, 1^22 m., išlaikęs prie 
Miškų Inspekcijos girininko egzaminus, tą pat rude
nį buvo paskirtas girininku be girininkijos Telšių mi
škų urėdijoje. Nuo 1923 m. balandžio 23 d. buvo pa
skirtas Plungės, o nuo 1931 •m^Telšių girininku. 1944 
m. spalio 7 d. pasitraukė į Vokietija ir Schonbergo gi
rininkijoje ėjo girininko padėjėjo pareigas. 1945 m. 
rudeni persikėlė į Dilhngeno, prie Dunojaus, DP sto

ki u debesėliai pasiekė jo eglynus, tuoj -didžiu debe
siu sudulko ir šlapgiris, >Iš visų pAkraščių kilo 'ir -vil
nijo gelsti Aulkių sūkuriai, ir greit-visa girių mėlynė, 
visa panorama, paskendo -žiedadulkių migloje. Su
žavėtas stebėjau, kaip žydėjo miškas, kaip žydėjo gi
rių jūra!”... (žem. Girių takais, psl. 166—167).

Kaip sodas su savo vaismedžiais reikalauja glo
bos ir priežiūros, taip ir miškas, teikiantis žmonėms

vykią, o iš ten 1W7 m. rudenį jį Antverpeną pas dukrą 
Žentą ir žentą Jurgį, Belgijos pilietį.

A. Tenisonas nuo Pušinės laikų didesnę savo jau
nystės dalį yra praleidęs girių aplinkoje, tarp miški
ninkų. Jau keturių metų; amžiaus patyrė pirmą me
džioklę, kurią aprašė “Pušinės takeliuose”. Jau Pu
šinėje jis pajuto Dievo Sodo ir jų įgyventojų žvėrių 
paslaptingą pasaulį. Būdamas gimnazistu ir atosto
gaudamas. domėjosi miskais.ir jų tvarkymu. 1918 m. 
sugrįžus į vokiečių okupuotą -Lietuvą, Tverų girinin
kijoje buvo “užverbuotas” į vokiečių girininko rašti
nę raštininku, už 30 ostmarkių algos-mėnesiui, bet tu
rėjo visur vykti į miškus įkartu su vokiečių girininku 
Schlefereitu. Buvo pristatytas prie miškų eksploataci
jos, kai vasarą kaimai buvo priversti kirsti<xniŠką — 
pravesti geležinkelio linijai iš Tilžės į Mažeikius.

Gyvendamas ir augdamas prie šlapgirio, ;jis ap-’ 
rašė kaip žydi -Žemaitijos girios: “Laukiau, ką darys 
Šlapgiris? Jis vis dar čia pat pakalnėje susimąstęs 
rymojo. O greta su juo rymojo ir Sųrgėdų giria. Tik 
staiga anoje Surgėdų pusėje, .iš aukštųjų eglynų, svė- 
jalio sūkuriuojamas, pašoko gelsvas rūko verpetėlis, 
jam iš paskos kilo rūko debesėliai, ir greit visi Sur- 
.gėdai apsiniaukė žiedadulkių migla. Ta migla plau
kė palengva eglių viršūnėmis ir artėjo prie šlapgirio. 
Šlapgiris. matyt, pasiruošęs laukė. Kai pirmieji duL

naudą -ir sveikatą, kaip gyvas organizmas, Teik alau j a 
prežiūros ir globos. Deja, Lietuvos miškų aukštoji 
administracija —Miškų Departamento direktorius 'St 
Vaiciekauskis to nesuprato ir nevykdė. 1923 m, miško 
atželdinimui buvo biudžeto tvarka skirta 276,000 litų, 

Laikotarpis 1926 metais ” 259,000 ■*’ 
St Vaiciekausko 1928 ” 85,-000 ”
administravimo t 1933 ” ” 153,000 ”

•1936 ” 253,000
1937 m. naujų miškininkų jėgų ’mieratyva -buvo 

įsteigtas -3% nuo 'pardavimo pajamų datželdinimo fon
das ir tais metais buvo ^paskirta .atželdinimui jau 
357,000 litų, o 1938 m. —'.70o.000ditų (Žiūr.:.Giruis-Ai- 
das, 1967-68, »Nr. .25-26). »(A. Tenisonasssavo -girininki
jose atželdė‘tiek miškųq>lotų, kiek'per tą’jaiką buvo'iš-į 
kirsta ir dar Senų neąpželdytų .plotų).

Jis augęs ir brendęs girių ^prieglobstyje, jaute imi- 
šką, tą'Dievo Sodą — kaipo gyvų.organizmą, reika
laujantį priežiūros ir globos, ką įmantriai ^aprašė “Že-j 
inaitijos Girių Takais” knygęje įvairiuose skyriuose. 
Bene,tai -bus vienintelės. toks ^įdomus veikalas iš tvisos 
mūsų miškų literatūros... r ■' - * D

'(PABAIDA/ ų

SKAITYKITE IR TRATINKITE • 
.DIENRAŠTI ^NAUJIENAS’*

DR. VYTAUTO ANTANO D AMBRAVOS 
KALBA, PASAKYTA 1976. II. 15 CARACAS 

^LIETUVIAMS VASARIO 16 MINĖJIME 
(VENEZUELOJE)

Gerbiamas 'Prezidiume,
Garbingi Svečiai,
Mielas*.. Jaunime,
Vienos širdies,, vienų troškimų broliai-ir .sesės 

lietuviai L
Kai aš buvau jaunas mokinys, atsimenu, iškil

mingom progom dainuodavome: ‘Mano’.sieloj šian
dien šventė.-”

šiandien — -mano sieloj šventė, ^šventė, nes 'esu 
su jumis. -O ’kur-yre. lietuviai, 4en lietuviai — -saro 
šeima, ten šventė. Man ypačiai miela 'šiame Iškil
mingame -minėjimo rakte matyti gerai -pažįstamus 
Salzburgo lietuvių .veidus, su -kuriais ipinnatsiaisyM>- 
kario metais drauge difbome lietuviškoj darbą ir 
išvarėme gilią ragę. Turbūt-atsimena te »jr Haį, ’kad 
19415.ntetų’Vasario'16,'taigi ĮygiAi.priešztriŠdAŽinal 
tų, /Austrijoje rpesirodė-mūsųileiStasis pirm4»isę"<Tėyy- 
nėn” žurnalo numeris.

šiandien esame-vėl-vi si drauge. Tfl tsavo tarpe 
galime išsikalbėti, guostis, didžiuotis, džiaugtis jr 
naujai .ryžtis aukoti vdidesoę.darjbour jėgų dę|į ffiAvų 
Žemės .išlaisvinimui. „ - ' , •

'.Yra rieua, ’»kuo.mes .visi dikime: ; W '
Liftuua netūno ir nežus, -Lietums iitikf Htetiufin, 

rreiiūrint, 'kūr ^i išeiniįtts .vėjai 4>*trvBkgtų, “Tą garbę 
gavome užgimę." 'Mes buvome' ir liksime- garbir^os 
tautos —'garbingi .vaikai.

; /(Bus•
, — NAUJIENOS, CHICAGO 8, 1U------FRIDAY, JUNE 18, 1.976
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

f„ PR

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

Jose Ribera, ispanas Filosofas” (tapyba)

*

Velionis.-gimė Lietuvoj, Bir-
buvo nuvežę i šešias žymesnes Ižų mieste. Turėjo du brolius

ir dvi seseris.

buvo antrą kartą ištekėjusi už

JULIUI NORKUI

PERKRAUSTYMAi

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

r 2858 W. 63rd Street 
Valandų* pagal susitarimą.

Chicagos
Lietuvių
Laidotu viu a.
.Direktorių
Associacijos

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO^ TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»IW. 6$S0533

. Fax V*il»y Medical Center _.
__ SMI SUMMIT STĮJEET

ROUTE 58,, ELGIN, ILLINOIS“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST- 71st STREET 
' ‘ Ofisas: HEmlock 4-584$ ' 

Rssodią 388-2Z33''
OFISO VALANDOS: ? 

Pirmadienms ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį, nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. K. G. BALUKAS
AKU8ERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putetki Rd. (Crawford

Medical BuildingJ. T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei ueatsiiiepia. skambinu 374-8UO41

LITUANISTIKOS .
(Atkelta iš 4 psl.)

Buvimas Lietuvoje ir ten su 
sipažinimas au daugeliu ma
lonių Janonių mane paskatino 
daugiau skaityti lietuviškas 
knygas ir apskritai daugiau 
domėtis lietuviškomis temo
mis. Parsivežiau daug įspū
džių ir' dar daugiau prisimini
mų. Asta Paškevičiūtė”

Įš Astos Paškevičiūtės laiš- 
ko^matonie, kad Vilniaus Uni
versiteto lituanistus iš užjūrio

:?■
i

TTPs'I-m gavo Karalienės 
“žekryšfigf’ (Garter) ordeną
WINDSOR, Aaglija. — Buvęs 

Anglijos ministem pirmininkas 
Harold Wilson atsiklaupęs ant 
kelių, gavo iš karalienės Elzbie- 

Į tos rankų Grterio (keliaryšio, 
, žekryšio) ordinų ir- bajoro titu
lų Sir Harold, Knight of the 
Garter. Tas ‘'keliaryšio ordinas” 
yra pats aukščiausias britų už 
nuopelnus pagerbimas. Wilso- 
nas, darbietis, išbuvo keliais at-

LB vadai labai klysta, ma
nydami, kad Vilniaus Univer
sitetas, esąs griežtoje okupan
to-kontrolėj e, aišaugins užjū
rio lietuviams naujus Basana- 
vičus, šliupus, Kudirkas ir ki
tus dėl lietuvių tautos laisvės 
ir nepriklausomybės kovoto
jus. . A. PI

t INz. ZIGMĄ KALNĄ- 
KALINAUSKĄ AMŽINY

BĖN PALYDĖ JUS

ok. Lietuvos vietas.. Ir nei vie 
nu žodžiu'j i neprisimena, kad « 'Tėvas buvo miręs, o-motina 
tosė vietovėse jie būtų- susiti- buvo antrą kartą ištekėjusi už 
ke su ok. Lietuvos." jaunimu,'advokato, kuris ir rūpinosi au- Į 
kad tas jaunimas jiems būtų 
surengęs, nors, p aprašė ra u šią 
priėmimą jiems-pagerbti ir su 
sipažinti, -ar nors būtų suren
gęs- kukliausią šokių vakarą, 
kur jie būtų galėję" padraugau 
ti ir pasikalbėti su tuo’ jauniu 
iriu. Nuo to jaunimo, kaip nuo 
kokių raupsuotųjų^ jie - buvo 
visai izoliuoti taip, kaip ir pa- 
tį-Sovietų Sąjunga, kad yra 
jspygliuotomis, įęĮękti'intomis 
.yTSiomis įąupjįuofą-, n.uo . Ai-S°.
civilizuoto; vakarų pasaulio. Baigęs Biržų -gimnaziją,. įš-

A D? Kas "tie matelius'?žmonės, 
su kuriais Asta Susipažino?Tai 
studentų sekliai, išdresiruoti 
KGB agentai. Kitokių prie jų 
niekas neprileido. '- /

. Štai ponai, LB vadai, toks 
yta užjūrio lietuvių jaunimo 
bendravimas, su pavergtos Lie 
tavos jaunimu. Pagrindinis 
okupanto tikslas yra; per Vil
niaus Universitetą, tuose neap 
dairiuose ir neprityrusiuose 
jaunuoliuose palaužti antiru

sišką komunistinį nusistatymą 
ir juos padalyti palankius ru
siškajam" imperializmui. O 
taip palankumui ženklai'4 jau 
rodosi. Tai matome? aš Astos 
Paškevičiūtės parašyto laiško, 
pagal- SL flarzduko sampratą 
“patriotinei” spaudai, okupan 
to “Gimtajam kraštui”, o ne 
kiliems patriotiniams ~šio kra
što lietuviškiems laikraščiams.

' DR. PAUL DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, ’Westchesrer Communtiy kimikoi 
noi direKforius.

1938 S. Manheim WeMchesfer, Jlč
VALAiNDuS: darbo dienomis ir

anurą sesuoiem d—8 vai
TeU arua 562-Z/Z8

liKz.; Gi

DK. W. E1SIN- EISIMAS
AKUShKlJA IK MOTERŲ LtUOS 
GlNEKQUpGINS CHIRURGIJA f 

6132 Ave./ WA 5-2670
Valandos pagal -susitarimą. Jei neat- 

/ ~ sihepia.; skambinti^ Ml į34W01.

% TEU — BE 33893^ a

OR. A. B. GtEVECKAS
G Y ori OJAS: IR CHlKUKGAS

• SPteC.IALYSE AKIŲ LIGOS ' T 
3907_ Vy eątL03rd Street. j -

Valajicps pagal susitarimą.

DR. K. JI V. JUČAS 
4S9-4441-56146C5 . j- ■'

ODOS I_IGt>S LxHJRUkGYjA x
• . ’ - - - , ■- ■ ■ ■ ■ • - 

1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE; ' 

Telefonas ^atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-181^
Rezidencijos:.-PR 6-98CI

DR. X MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo S iki 7 vaL popiet

- . Tik susitarus.,
" Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS ' 
OPTOMiĖTRiSTAŠ,

KALBA LIETUVIŠKAI • ' 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149. 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses"' į- - -L' -
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS- SEIBUTIS
2 INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an^zad. nuo ,1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 Vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VAL/: pirm.4, an trad?, treciad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir .kitu* laiku 

pagal susitarimą. •

V. TumasGiiis, M. D., S. C
C K1XU R GA’S > 

2454 WSŠT;7Įtf STREET
. Ofise teUfu HEffūodfc 4-2123

Rszid. UleL:; Glbson 84195
Priima ligonius, pagal susitarimą. Del 
valandos skainbnfti tfelėf.“BE 4-2123.

* Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
x ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojornc 
(Arch Support*) ir t t.

2850 Wert 63rd St, Chicago. III. 6062$ 
■' - TelefPRctpect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

%

v

LeidimaL — Pilna apdraųda 
2ĖMA KALVA •*

R. ŠĖRĖ N A S 
Tel? WA 5-8063 -

Apdraustas perkraustymas/ 
iš įvairiu atstumu, 

‘ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

vejaji 8 metus Britanijos mi- 
msteriu pirmininku ir galutinai 
atJsakė iš tų pareigų praeitą * 
balandžio 5 dieną.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"T esto v i nuno malda kaip smilkalai pries tave, mano ranky pakė

limas kaip vakaro valgomoji auka".EKONOMINĖ GEROVĖ 
PRIEŠAKYJE

BAZELIS, TT- Šveicarų tarp-_________________ ___________ ____________
tautinis bankų centras praneša, arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėtų 
kad recesija yra nugalėta ir ji buvome pasįtventusiais pasiaukoto  jais arba savymyliais. Turime dėkoti 
negrįšianti. Dabar reiki M. esą, Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli- 

laukti tvirtos ekonominės gero
vės.

J; 2 Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą, Viešpačiui* kiek mes pasinaudojome savo progomis

mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prasyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir iĄtikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yra fiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rysieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 37,15 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 6062$ *
ŠV. RAITO- TYRINĖTOJAI

WMWWVVVWVVWMWWVWWVVVVWWVVVMW^AAMAA^WWM

Mielam bičiuliui inž.
ZIGMUI KALNUI 

m i r ,u s ,
jo žmonai Česei, dukrai Zitai ir seseriai dr. 
-Elenai Giedraitienei nuoširdžią užuojautą 

reiškia ■

V. Girdauskas ir 
dukra Giedrė.

Pranešame giminėms, draugams ir. pažįstamiems, kad P© trumpos li
gos 1976'm- birželio 16 d. 6:45 vai. ryto, sy. Kryžiaus ligoninėje, mirė 
musu mylima motina, sesuo, uošvė ir teta

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

gančia šeima. Į
“Velionį pažinojau nuo gim

nazijos pirmos klasės. Mėgo 
jis sportą ir buvo sukūręs fut
bolo komandą, kurios jis ir bu 
vo kapitonu. -

Taip pat jis buvo ir kultūri-į 
ričs organizacijos “Spindulys’’ 
nariu? Šioji, organizacija buvo 
apolitinė, mat kitos buvo reli
ginės. kaip ‘'Ateitininkai", ar
ba liberalinės, kaip “Aušrinin
kai.”. - \ .

■■%

gėles visoms progoms

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražįau«>~ L

piu papuošimui ir. sezoninės 
kapams gėlės. '

ROY R. PETRO (PUTVe “K'AS)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harkm Avo. — 586-1220

tojo- į karo mokyklą ir, .baigęs 
ją. Į si gi j o . kariūn o. aspiranlo- 
atsargos leitenanto laipsnį.
\i930 metų rudenį išvyko stu
dijoms į Čekoslovakiją ir įs
tojo į Brno Politechnikos Ins
titutą- —Geodezijos skyrių'-į. ku 
jriame ir studijavo ir įsigijo in 
žinieriaus laipsnį; šĄ

Grįžęs į Lietuvą, dirbo Sla- 
tybos valdyboje ir buvo. Geo
dezijos skyriaus referentu.

r Vėliau buvo. parke!tas į pil
nių, iš kurio, antrų kąrtą; bolr 

’ ševikams artėjant prie Lietu
vos, atvyko į Vokietiją irį iš 
jos,, kaip ir visi mes, pasiekė 
U.S.A, 1949 metais.

Ir vėl viskas iš naujo. Dar
bo ieškojimas, jo keitimas, ga
lų gale perėjo į Sanitarinį Dis- 
triktą — Potvinių skyritį. • Ja
me išlaikė visus reikalingus 
egzaminus ir gavo Civi,F Ser
vice—inžinieriaus laipsnį. Ta
me skyriuje jis. ištarnavo iki 
pinsijos ir šių melų kovo mė- 
nesy išėjo į pensiją.

Nėiigai jam Jeko pensinin- 
kauti. ’

šių metų birželio 5 d. rytą 
sustojo plakusi jo' širdis.

paliko’ jis' žmonelę česę. 
dukterį Zitą — Marčiulionienę 
ir seserį Eleną ir jo? vyrą Dr, 
D. Giedraitį ir daug savo drau 
gų. ypač biržiečių tarpe,■"•'.ku
rie visada -velionį prišimhjs 
kaip- jautrios širdies žmogų.

Tebūnie Tau lengva Ameri
kos žemelė, esanti toli nuo 
Tavo numylėto šiaurės - Rytų 
Licttivns kampelio ‘Biržų! 

. > - .V. Pranevičius

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
Pašalpos klubo pusmetinis nariu stb 
brinkimas įvyks sekmadienį, birželio 
20 (L, 1:00 vai. po pietų L Vaičaičio 
salėje. 4258 So. Maplewood Ave. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalą aptarti. Bus ir 
vaišės.

Rožė Dkftgalvi^ ra it.

AGOTA PIETUŠKIENĖ ,
V GABARTAITĖ -

; < Gyveno 4340 So. Artesian Avenue, Chicago. Illinois

Gimė Lietuvoje, Šakiu apskrityje. Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime duktė Irena ir žentas Vytas Radys, 

seserys — Bronė ,ir Juozas Karazijai.. Emilija ir Jurgis Gepneriai. se
serų vaikai — Arvydas Karazija su šeima, Saulius Karazija, Danutė 
Derenčienė su šeima, Irena Meiiienė su, šeima, Julija'ir Vincas Izokai-

Lietuvoje-liko motina Ona Gabartienė. brolis Viktoras ir sesuo Ade; 
lė Krotkienė su šeimomis, kiti giminės, draugai ir paųstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330:34 So. California Ave.
_. Laidotuvės įvyks šeštadieni, birželio 19 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto. 

. bus -atlydėta į šv;."Kryžiaus parapijos bažnyčią gedulingoms pamal- 
; doms; ūž velionės siela. ' -

Po pamaldų bus, nulydėta Į šv Kazimiero lietuvių . kapines;
Nuoširdžiai kyįeaame visus gimines, draugus, ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse, ’
■ - Nuliūdę lieka:

/ <- duktė, žentas, seserys ir kiti , giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. TeL LA 3-0440 ir LA 3-9852

mirus,, jo žmonai, sūnui, anūkui, seserims, 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime

■'Stasys ir Irena Pranskeyičiai 
Algis ir Sofija Palioniai

/' LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
- ■ * . ' ‘ v 4

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį senus jo. 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

-X \ -* -i’■ ~ -h y . ’ .

■' - v ' • jL • ......

1 ................ .. - - '

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608.
X

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE- 
DR.AUOUOS piknikas ivyks Vyčiu 
sode ir salėje. 2455 W. 47 SL birže 
lio 20 dieną, sekmadieni. Bus bute- _ 
tas ir užkandinė, Adolfo Ramonio !

maža. Kviečiami - visi. ’

EUDEIKIS
* - S. > > . X . . * . ' . - „n. "

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kA
u

ANTANAS M. PHILLIPS
* TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

' BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicerow I1L Pfione: OLympic 2-1003

LIETUVOS VARDO KILMĖ .
Daugelis hori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, De. 

mažai kas šį -klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose.. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ? \

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei dp doleriu atsiusite 
šiuo, adresu;

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
331-9. So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — UAW’INOS, CHICAGO I, ILL.— FRIDAY, .TUNE 18. 1976



IlAL estate

WG.

cįiipuni versi tetą medictaos dak

CHICAGO, ILL. 60629

PAVAROS IR VARDAS

ADRESAS

Every! 
fitter bit 

hurts YOy

[3
l kad

easy ways 
to'get the 
Zip Codes

BUILDERS AND. CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

Call Frank Zapolis 
32081/2 W< 95th St 

GA. 4-8654

Utter doesn't throw 'v 
Itself away, Utter 
doesn’t just happen. 
People cause lt-and 
only people can prevent 
k "People* means you 
Keep Amorist j

NAUJIENOS, 
1‘'39 So. Halsted SL, 
Chicago, Hl. 60608

' ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax ’ 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGEfiYBtS 
' ; ' Pardavimas ir Taisymas 

iM6 WEST 69th STREET 
TaW^ REpubllc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus •

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch .r Ava 
Chicago, III. S063Z T«L YA 7-5980

NAUJIENOS. CK "AGO *, ILL. - FRIDAY, JUNE 18, 1976

HEATING AND AIR- 
y ' CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago; Hl. 60609 ~TeeL VI 7-3447

—^.Vytauto Didžioji šauliu 
Rinktinės .šauliai, kurie: vyksta 
j Rockfordą, £ m. birželio mėn- 
20 d., 9 vai. -ryte renkasi šaulių 
namu ose. ’ ;■ . . ? ‘' (Pr.)

RENTING IN GENERAL 
Nu o m v•

Q Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

NAMU PIRKIMAS' • PARDAVIMAS 
„ s „ _ NOTAR1ATAS

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži 
nimni nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

REAL ESTATE ««« SALE 
Namai,. Žemė — Pardavimui

Branganybaa, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. . -

J237 WEST ttrd ST., CHICAGO
Tdėf. 434-4688 <

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

'VALDYMAS
VERTIMAI

p Ė M E S I a< - 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

■Tiktai :$7L pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.’

• Kreiptis:
A. L A U R A I T » S 

4645 So. ASHLAND AVE.
> 523-8775,

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
Tel., 254-5551 L.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

, 135-TA .IR ARCHER AVE.
Tel. 257-5861

/ people 
you & write to

SOPHIE BARČUS 
RADIJO. ŠEIMOS VALANDOS 

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

PIRKSIT — PARDUOSIT 
NUOMOSIT.•< 

ĮVAIRŪS. DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

z—' Didelis pasirinkimas pa? 
veikslų-ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordu kainos per pusę suma
žintos4 dail. Antano Pėtrikpnio 
Marquette Meno' galerijoj, 3215

REAL ESTATĘ FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

J When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
Address and add it to your 
address boot

2 Call your local fast Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can ba found 
on tbe Zip Map in tba 
business

PARKE išnuomojamas 
butas pirmame aujcšte. 

847-6888... . . s i .

Lietuvių kalba: '•ysdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30r- 
1 *00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 

-.ryto. - :. .. +-'_ /
- Telef.: HEmlock 4-2413

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ bu
tas antrame aukšte suaugusiems. 
Naujai remontuotas. Skambinti 
RE .4-8007 po.6 vaL vak.

Prevention of Kindness prane
ša, kad J^ržalicĮ.niėfu būna ak
tyvi prekyba įvairiais sprog
menimis — petardomis artė
jančiai Nepriklausomybės šven
tėt Nekalbant apie oro bei ap- 
lipkos -taršą, sprogmenys kieki 
vigais melais sužeidfestitaks- 
tančius žmonių, daugi 
^’ų- Taip paf praneši 
šiemet j apie tOŲ,0OŲt jariĮėigki^

paręigą..£QO iiieU-TH^S-irj-ger.- 
iįūyiol; sukaktį^ V^ėnęiančiai 
Amerikai. ;

Šia proga buvo suruoštas vi
sų jos gyventojų paradas. Jame 
iš didžiausių savo 
grupės, politinės partijos, mo-įrodė savo 
kyklos ir kitokios grupės. Pa

Praeitą šeštadieni, birželio 
12-tą, Chicaga atšventė vieną 
vieną didžiausių savo istorijos 
dienų- Tai buvo Amerikos 200 
metų nepriklausomybės sukak-

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

3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T I N A S

»: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
ugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonorai- 
tmmėjimu. šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

’alėtų didžiuotis it džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais

.Knygos apie žen^' ūkį atrodo ūk žemdirbiams skaityti, kadangi 
lietusiu tautos dauguma (88.12%> .buvo ūkininkai ir po pa- 
;kytu lietuvių1 absoliuti_dauguma jvra arba patys buvę ūki-

adąngi knyga su tokia meile Lietuvos 
:aityti f nebesinori pertraukti. Knyga 

“ .................. myli-

Pr^ezidentas Fordas turi vilties hi- 
mėti ręspubOkonŲ partijos nominaci
jas. prezidento^-parei^omsz bet-parti- 
įoš vadovybe gaIi ^pakreipti reikalus 
kita kryptimi ir pasirinkti Ronald 
Reaganą partijos kandidatu prezi^ 
dento pareigoms, .

• Vida- ‘Bendžiūtė,.:' Gintarė 
Gėęytę, -.Danutė -> Pliuškonytė, 
Lidija -ir-’ - jLorėta Radikaitės, 
Andrius Dragūnas, Andrius 
Danta ’ ir Vytautas Surdėnas 
baigė- .Vinco Krėvės litūanisti- 
.nę mokyklų-Philadęlphijpįe?5 ,

— Jūratė . Arštikytė,,$igųtė, 
Baltrušaitytę,' Virgiui ja 
tė' Judita r ■ Galinaitytė,' Vida 
Haenelytė, ”Ginfaras' ■ Baronas,” 
Jonas Galinantis, ir. Linas--gaba
lai tis. baigė Cicero aukšt. litua-. 
nistinę mokyklą. \ ^ ; •■ ą 

, —Baltię . Blossom .Gėlių krau-! 
tave,.*2451„jg, 69, Si,..parėmė 
liėtuyiską'- įspaudą■- -ir pagerbė- 
spaudos darbuotojus dovanoda
ma gėręs.Nąuūjienų banketo rei- 
kąlams.vYp^nga buvo, gražios 
rinktinių spalvų: gėlės stalų puo- 
šipiųi, taip put korsažai ir žie
dą, Naujienų./Vadovybė ir Ren-- 
Evans ^ krąutayės savininkams 
vans ■ krautvės. • savininkams 
nuoširdžiai;' dėkoja už gėles .-ię- 
skoningą^jų -parūbŠiiiią'1-'*'■ '~r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ : .
MARIA NOREIKIENfi —VYTAUTAS ŽUKAUSKAS ' 

2608 West 69th Št, Chicago, HL 60629 • TeVWA 5-2787 
Didelis pasirinkimas~gero$ rūšies jvairip preJcfy.

MAISTAS IŠ'EUROPOS SANDĖLIŲ.

šeštadienj Chicaga parodė, 
ką ji turi savo globoje, ir kaip 
ji gerbia savo rinktą miesto 
tvarkytoją Richard J- Daley, 
nes jo pastangomis .buvo, su
ruošta šis didelis paradas. : \ 
: Tarp visų grupiųi ir grupelių 
dalyvavo ir lietuviai. Apgailėti
na, kad j ų buvo į < toks - mažas 
skaičius. Chicaga skaitoma lais 
-vojo pasaulin lietuvių sostinė, 
o šiame parade dalyvavo .vos 
keli šimtai.- Lietuvių;-grupė • skai 
ciumi buvo - mažą. > Priešakyje 
ėjo Išganaieio rinktinės kelioli
ka narių, Cesevičienės vado
vaujama šaulių moterų grupė, 
A. Tričienės vadovaujamą, .tau
tiniais drabužiais pasipųošusiiį 
lietuvaičių grupė. Parade daly
vavo daug Įvairių viršininkų, 
bet nedaug kareivių- Matyt; 
kad maršavimas karšta.diena 
darosi sunkus. ' •
B ,P ojždašl o

Maršuojantieji lietuviai pa
rodė savo dėkingumą Chicagai, 
o šaligatviuose keliais atvejais, 
lietuviams buvo garsiai paplo
ta. O kai lietuviai priėjo prie 
Chicagos mero platformos, tai 
pats meras keliais atvejais svei
kino lietuvius, atpažindamas 
savo senus pažįstamus- Greta 
praeinančius lietuvius .sveikino 
sveikino ir aldermanas Jakšys. 
Matuojantieji lietuviai gerai, 
jautėsi. Maršavo Dr. Vytautas 
Dargis, Kristina Austin. Dr. F. 
Kaunas. Petras Stravinskas, K. 
Povilaitis, J. Kreivėnas ir dau
gelis kitų. Visi- jautėsi atlikę

•< PUIKI, KN¥GA, PARAŠYTA. SU .MEILE
JlWliVAi K ŽEMDIRBIAMS s. • ' yy • '• 

v Dn, Jūoza^p^^fas; žEMĖSlpKlO ŠVIETIMAS, Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966-metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Hų: Žemės ūkio Švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas TJėtuvoje. , ?

Autorius 'savu žodyje rašo 
nebūtu sutrukdęs 
griovęs gražiai iš 
nnr ir kultūridft 
tauta grU____  ______________ ____
ir prilygti pačioms Skiliosioms Europos tautoms’ 
rifi _

absoliuti Ii< _ 
sattli išblaškytu . _ . -
mukai, arba ūkininku vaitai; reiškia, kad ši. knyga bus brangi abso
liučiai lietuvi 
žėfaieivparastf .
autoriaus' skiriama Lietuvai /šiais ’ žodžiais: “Dėkingas sūnus 
mai Tėvynei Lietuvai V \ 4

Knygos 300 puslapių su daug vabalėliu 'ir lentelių’ kaina tik S5.00. 
Gaunama NaujietNser/L ’, , vĮ- \ x

čeki arba'lfopey Orderi siųsti tokiu adresu: 
' N A U.JI EN-0 S--ri-

1739 So. HALSTĖI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
' j - .r y + * *- V -

Gavę pinigus, tuojau knygą pariųsime.

M. A. Š7MKUS ’ .
Real Estate. Notary; Public. 

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

šymai ir kitokį blankai. 1 -

kingumą ir meilę Chicągąi h;
Amerikai —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JB URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, RREJPKTFĖS l 

MUTUAJL PEDĘRAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAŪSKAS, PreMdthtas'

2212 .Vv. Cermak Roą/ Chicago IF Virginia 7-7747

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

P8-5 vienintelį ' 
t flietuvi kailininką 

Chicagoje 

^aLNORMANĄ 
dmg^BURŠTEINĄ 

263-5826 
(jataigoa) ir 
677-6489 

(buto)

--^įKuių. Petras Dzegoraitis; 
bųy^s. yšv. - Pęjrp- bažnyčios viką?- 
i-ąs gautinose ^aij>.Tą{ ^sargybų 
tuopos- kapelionu" Bamberge, 
mirė birželio 4 d. St- Williams 
parapijoje-Cfevelandez 'Velionis 
buvo pasišyentęsLdetuvai ir ąr-; 
timui, ypatffitgąi^L savo ' tautie-:

JUBHJEJMŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu 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 pavergtu lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuriju 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.

Ujdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pust' metų — $16.00, 

irims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama eavaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Ateinantį sekmadienį, birželio 20 dieną, Chicagos jėzuitų 

centre bus pravesta kruvinų birželio įvykių minėj imas. Visi CrSL 
vagos lietuviai kviečiami minėjime dalyvauti, prisiminti lietuviams 
. -a.'.arytą didelę žalą ir, tomis dienom i s nukentėjusius mūsų tftų- 
t.ežius. Minėjimą ruošia Chicagos Lietuvių l'aryba, — pareiškė 
tarybos pirmininkė Kristina Austin.

Minėjimas prasidės 11:00 valandą ryto jėzuitų koplyčioje. 
Mišiee* atnašaus kun. Adolfas Stasys, Amerikos Lietuviu Tarybos 
sekretorius.

Pasibaigus mišioms tuojau bus uždėtas vainikas prie žu- 
visiųjų paminklo. Trumpą priminimą apie žiaurius sovietų poli
cijos ir kariuomenės darbus padarys Andrius Juškevičius. ■

— Baigus iškilmes prie paminklo, visi dalyviai kviečiami eiti 
į didžiąją salę, kur bus prisiminti birželio Įvykiai rusų pavergtoje 
Lietuvoje ir nurodytos gairės lietuvių veiklos netolimoje ateityje^ 
— pareiškė pirmininkė. ' f L’

— Minėjimą man teks pradėti, o vėliau paprašysiu Dr. Kazį 
Bobelį, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką papasakoti apie 
Lietuvos laisvei naudingus žingsnius, padarytus Washingtone, 
o vėliau p. Karolis Milkovaitis, šaulių Sąjungos pirmininkas, pa
darys pagrindinį birželio dienų pranešimą, ’ •

— Minėjime Lietuvos ir Amerikos himiuią< giedos solistė 
i’rudencija Bičkienė, — pareiškė Kristina Austin. — Kviečiu 
visus Amerikos lietuvius ir Lietuvos laisvės reikalais besirūpi-' 
nančias organizacijas šiame minėjime dalyvauti? Neturime laiko 
laiškams ar kitiems kvietimams pasiųsti. Prašome Jį prašymą 
skaityti kvietimu atvykti ir iškilmėse dalyvauti/— baigė pirmi
ninkė. ?■ v. ' 5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow RTTTį’S PU A T . "RSTAT'R su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šfl- ° rjOJ.rxi.lL

dymas gazu, garažas. 56-ta ir. Rock
well $22,000. ' ' v ; <-

2 -PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašiną garažas.

62-tra ir Talman. S29,900.
į3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360

pajamų per mėn. Brighton Parke- 
$28J)00. < V- :

— Lietuvių Tauragės Klubas 
birželio 26 d., šeštadienį, 6 vaL 
vak. Balio Pakšto salėje, 3800 
•Sd?<3atfi£rma‘Aw:, šaukia/DŪs- 
mėlinU'harių' susirinkimą. Na- 

turėti

mas Jbūtinas. Po susirinkimo— 
vai§y^Wbo'. Valdyba (pr:)

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir^-gatimų skaitytojų 
adresus. -

»»,įą~

HELI* v'AfrTČD — ?ČMAlE
Darbininkių reikia

fttnSEe«££AR¥H^AW
itelligeht person possessing high 

siegrae.. of secretarial skills needed in 
growing' -law firm. Position entails 
full secretarial duties and related" 
administratiye responsibilities for 
partner. Ex. salary. Please contact 

PAT VALENT, phone 348-7404.

radas vyko Wabash ir State 
gatvėmis, nuo Illinois^ jk,įį.,£00- 
greso gatvių.. ,

Pasižiūrėjus iš šalies — tai 
margaspalvė upė tekėjo iš šiau
rės į pietus. Įvairių tautų tauti
niai drabužiai spinduliavo įvai
riomis spalvomis. Pasiuvimu ir 
spalvomis vienos tautos drabu
žiai skyrėsi vieni nuo kitų. Kiek 
viena tautinė grupė reiškėsi sa- 

istorijosjvo formomis ir gabumais. Visi 
kultūrą ir pažangą.

Eisenos dalyviai reiškė dė-

Tel.. 436-2112. ' Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

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

Ntio trukšmą keliančių sprog
menų nukenčia ne tik žmonės, 
bet ir gyvuliai. Jų apsaugai rei- 

■ kia taip*' -pa t imtisprietnufiųĮ) 
geriausia^ laikant uždarose pa- 

■■ talpose^
— Ralttjds“ ansamblis/ Lon

don, Onf./ pakviestas dalyvauti 
Kultūrinės olimpiados progra
mose birželio 19-24 d. Cęnten-. 
nial .salėje. Ansamblis dalyvaus 

Tokį didelį tautyĮų^; ati<mryničę^kifmitsė HirŽėlio“! 9 
ir rasių skaičių ;■ a,7 -7,L * -i
lyti. Visi žiijome, kad Chicago^ | 
je gyvena daug žmonių, bet.p ra 
eitą šeštadienį bt^yo. vienintelį 
proga kitas tautas paniĄtytL 
Kas būtų norėjęs visa tai parna-t 
tyti, tai būtų turėjęs investuoti, 
daug laiko ir pinigų tuo tarptį 
Chicaga tai parodė dovanai^ 
Gaila, kad nedaugelis mūšų pa-' 
sinąudojo šia proga. ..

Parade aktyviai dalyvavo 
apie šimtas tūkstančių žmonių. 
Stebėtojų buvo arti milijono/ 
Atrodė, jog daugelis' buyp pri
lipę prie šviesos ■ stulpų, kad 
slenkanti tėkmė jų nepąsiimtų 
su savimi. Tūkstančiai; stębėjo 
eiseną nuo pradžios iki galo! 
Atrodė, kad net akys 'neturi lai-? 
ko mirkščioti.

RANGE’S
RREISI
WILDFIRE

išėjusi laukta ■> '
/ Juozės Vaičiūnienės knyga

WIMU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, dAug pareikslų. Kaina $2.00. v.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c, egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų, y ' ‘ .
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: ,

. NAUJIENOS,. .
1739 So. Halsted Št# Chicago, IDinois 60608

. Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

X BACEVIČIUS -- BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave.

MlieiMi

HOMEOWNERS POLICY

State Faun Fire/and Casualty Company

Witt IMI

t < iw b v i




