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prisiųsdavo kitais numeriais pa. 
kvitą vimus.Iki šiol jau yra koks 150 as- 

menų žuvusių ir koks 1,000 ar 
daugiau sužeistų. Juodieji sude
gino universitetą ir užpuldinėja 
baltųjų mokytojų namus, plė
šia krautuves, daužo langus ir 
padeginėja namus bei auto ma
šinas.

Kun. Senskis “lošė” pirkdama; 
ir parduodamas vertybės’ popie 
rius ir tuo būdu prakišo milijo
nus doleriu.

Teisingumo ministdrijoš mi- 
nisteris J. Kruger jsakė uždaryk 
ti visus juodųjų universitetus 
ir mokyklas. Taipgi iki birželio 
29 d. uždraudė, žmonėms gru
puotis gatvėse bei viešose vie
tose. Pietų Afrikos ministeris 
pirmininkas J. Vorsteris pareiš
kė parlamentui, kad jis noris 
tvarkos betkokiomis priemonė
mis. Policija jau gavo teisę šau
dyti neklaužadus, būk tai be
sigindama. Riaušininkus ramin
ti vartojama helikopteriai ir šar
vuočiai. /

Italijoje yra demokratinė san
tvarka, rinkimuose dalyvauja 9 
politinės partijos, bet daugumos 
dėmesys kreipiamas į kovą, vyks
tančią tarp Italijos krikščionių 
demokratų ir komunistų. Prieš 
karą Italijoje komunistų parti
jos agentų buvo labai nedaug, 
jų Įtaka buvo menkutė, bet ka
ro metu jie sustiprėjo, o po ka
ro išvystė gana plačią partinę 
veiklą. Italijoje-krikščionys de
mokratai gaudavo balsų daugu
mą ir ilgus metus valdo kraštą. 
Dabar bijoma, kad komunistai 
šių rinkimų metu negautų dau
gumos ir nebandytų suktais bū-

Illinojaus Atstovų Rūmų at
stovai kaip sen. K. W. Course, 
R. Craig, J. F. Wall, L. F. Capuzi 
ir buvę atstovais J. E. Walker, 
F. P. North, ir "Northern Illinois 
Ready Mix an Mater, bendro
vės prezidentas F. L. Sheahen 
rinko pinigus ir papirkinėjo ki
tus Ulinojaus Atstovų Rūmų na
rius kad būtų priimtas cemento 
ir betono darbų bendrovėms pa
lankus įstatymas. Įstatymas 
buvo priimtas toks, kad. jo re
miantis cemento ir betono ben
drovių sunkvežimiai galėjo vežti 
žymiai didesnio svorio krovi

nius Ulinojaus greitkeliais.
Tie visi minėti kyšininkai yra 

atsidūrę teisme. Jų teismas jau 
eina prie pabaigos.- Į teismą yra 
pakliuvę tiek demokratų parti
jos, tiek ir respublikonų partijos 
atstovai. •

Paskutinis elementas rhe
nium buvo rastas 1925 metais. 
Vienas iš dabar rastųjų elemen
tų bus pavadintas “bicenten- 
nium”.

Rado tris naujus 
elementus

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540
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Dvi ligoninės slaugės, anksčiau 
dirbusios veteranų administraci
jos ligoninėje. Michigane, L. M. 
Perez ir F. B. Narcisco buvo pri
siekusiųjų teismo pripažintos 
kaltomis nužudžius ligoninėje 5 
ligonius, įmaišant nuodų į li
goniams suleidžiamus vaistus.

FBI jas suėmė,' o teisėjas iki 
teismo dienos paskyrė *4 mil. 
dol. užstatą.

• /TALAHASSEE,. Florida,-.— 
Floridos valstybinio universiteto 
mokslininkai 'paskelbė atradę 
tris ar net šešis naujus elemen
tus. Tai yra pirmas naujų ele
mentų atradimas per 51 metų 
laikotarpį. Tuos elementus jis 
radę gindami protonų spindulius 
per thoriumo turinčią seną uo
lą, paimtą iš metalų kasyklos 
Pietų Afrikoje. Tos uolos tyri
nėjimas truko 7 metus. Moks
lininkai tvirtina, kad atradimu 
pradėta nauja era branduolinėje 
fizikoje”. ,

Trys naujieji elementai turi 
atominius numerius arba svorius 
116,124 ir 126. Mokslininkai ti
ki. kad ten yra dar kiti trys ele
mentai, kurie turi panašius nu
merius arba svorius.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentinis kandidatas eksgubern. 
Reaganas rinkiminėje kompani
joje iškėlė Panamos kanalo klau
simą, prikišdamas prez. Fordui, 
kad jis yra derybose dėl Pana
mos kanalo perdaug minkštas 
ir daro nuolaidas. Dabar, birže
lio -8, Amerikos Atstovų Rūmai, 
339 balsais prieš 12,1977 valsty
bės departamento išlaidų įstaty
me įrašė priedą, kad būtų vals
tybės departamentui nutraukia
mi pinigai, jei departamentas 
sutartyje nuolaidžiautų ir atsi
sakytų teisių į kanalą. Kitaip 
sakant, priedas reikalauja, kad 
sutartyje būtų apsaugota JAV 
gyvybiniai reikalai: nuosavybė,

Italijos komunistai, nepajėg
dami paveikti tikinčių italų. To- 
gliačiui mirus, pirmuoju partijos 
Sekretorium išrinko turtingą biz
nierių Enrico Berlinguerį, kuris 
sekmadieniais eina į bažnyčią. 
Be to, jis įtikino visą eilę tikin
čiųjų stoti į komunistų partiją ir 
dirbti kartu. Kad būtų galima 
lengviau įtikinti italus. Berlin- 
guer pareiškė, kad Italijos ko
munistai neklausys Maskvos nu
rodymų, liečiančių kitas itahi 
politines grupes. Berlinguerio 
dovaujami katalikai, komunistai 
tarsis su kitomis italų politinė
mis partjomis, sudarys reika
lingus koalicijas ir valdys kraš
tą. Be to, Berlinguer turi ne
paprastai dideles sumas pinigų 
rinkiminei propagandai. Italijo
je dar svarbiau — turėti gabius 
ir apdairius agitatorius. Komu
nistų ps. tija buvo sudariusi to
kių agitatorių didoką kiekį, jiems 
mokėjo keliones ir siuntinėja į 
mažesnius miestelius ir net kai
mus. Liūdniausia, kad keli dva
siškiai perėjo į komunistų eiles 
ir tinkinčiuosius ragina balsuoti 
už komunistus. Jie mano, kad 
Italijos komunistai bus kitokį ne
gu rusiškieji, lietuviškieji arba 
ukrainietiškieji.

Jeigu komunistai laimėtų Ita
lijos parlamento daugumą, tai 
tada turėtų pasikeisti Europos 
saugumo planai. Italija būtų 
vienintelis kraštas, sukomunistė- 
jęs demokratinių rinkimų keliu. 
Tikslias žinias gausime, kai bua 
suskaičiuoti balsai.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos juodųjų suvažiavime buvo 
išrinktas kanidatu j prezidentus 
Frederickas Douglas Kirkpatric- 
kas. Taipgi suvažiavimas nu
tarė steigti juodųjų politinę par
tiją, kuri nepriklausytų jokiai 
kitai partijai.

Pasaulio bažnyčių 
taryba ir JT smerkia

Libija, Tanzanija ir Beninas, 
Afrikos valstybės, reikalauja, 
kad Jungtinių Tautų saugumo 
taryba sušauktų ekstrą posėdį 
ir pasmerktų Pietų Afrikos vy
riausybės veiksmus malšinant 
riaušininkus. Gi pasaulio bažny
čių Taryba, turinti vyriausią 
būstinę Ženevoje, Šveicarijoje, 
ir kuriai vadovauja komunistuo
jantieji kunigai (pirmininku yra 
išrinktas Sovietų Rusijos baž
nyčios galva), paskelbė rezoliu
ciją kad ji solidarizuojanti su 
Pietų Afrikos juodaisiais ir 
smerkia P. Afrikos vyriausybę, 
kuri persekioja A. Afrikos juo
duosius, ir reikalauja, kad P. 
Afr. vyriausybė nustotų perse- 

■ kiojusi juoduošius brutaliomis 
i policijos priemonėmis.

New Yorko mieste du juodu-’ 
kai Penktoje gatvėje sunaikino 
Pietų Afrikos oro linijos biuro 
įrengimus. Vienas jų naikino, o 
kitas saugojot Vėliau jie, atli
kę “darbą” pabėgo pėsčiomis.

Birželio 18 d. 
teismas pripažino 
kaltu nužudžius 
pripažino nekaltu dviejų dakta 
ro pacienčių nužudyme.

Kun. Senskis tuo būdu senus 
panaikintus * vertybės popierių 
kvitus užstatydavo South Holl 
and Trust and Savings ir kituo
se bankuose, išgaudamas 300,000 
doleriu.

MŪŠIAI LIBANE SUSTABDĖ PIRMĄJĮ 
AMERIKIEČIŲ KARAVANĄ 

lšt<Beiruto sekmadienį bandys išvažiuoti 
amerikiečiai, britai ir kiti

BEIRUTAS, Libanas. — Praeitą penktadienį buvo paruoš
tas pirmas automobiliu ir sunkvežimių karavanas iš Beiruto į 
Damaską. Jame turėjo išvežti nužudyto Amerikos ambasadoriaus 
ir jo patarėjo lavonus į Damaską, o iš ten karo lėktuvais juos būtų 
parvežę į Washingtoną.-

Bet karavanui vos spėj us ’ pa
siekti karo sritį, tuojau prasidė
jo susišaudymas, kurio karo va
dai nepajėgė sustabdyti.

Sirijos karo vadovygė buvo už
tikrinusi, leidimą amerikiečiams 
saugiai pasiekti Damaską. Pa
našų užtikrinmą davų Libane ko
vojantieji partizanų vadai ir pa
lestiniečiai.

Palestiniečiais negalima 
pasitikėti

Vos automobilių karavanas, pa
siekė “karo zoną”, tuojau prasi
dėjo susišaudymas. Buvo susiži
nota su abiejų pusių karo vadais, 
bet šie negalėjo išaiškinti, kodėl 
kilęs susišaudymas ir kodėl nie
kas neapjėgė sustabdyti.
' Penktadienį. išvykęs karava^ 

nas grįžo i 1

Paveiksle matome Amerikos raketą, kuri liepos 4 dieną nusileis planetos Marso paviršiuje. 
Jeigu viskas eis pagal mokslininku apskaičiavi mus, tai šis Landeris padarys trylika bandymu. 
Jis sius i Žemę Marso paviršiaus vaizdus dieną ir naktį. Jo siunčiamas Marso paviršiaus paveik
slas užtruks 18 minučių, ko! pasieks Žemę. Vėliau Landeris išbandys Marso paviršiu ir nusta
tys, ar ten dabar yra kokia gyvybė, ar ji kada anksčiau šioje planetoje yra buvusi. Mokslininkai 
apskaičiavo, kad Landeris privalės* pranešti svarbiu moksliniu žinių iš artimo Marso.

Tikrina sąskaitas 
C

WASHINGTONAS. — Balan
džio 30 Wall street'Journalas bu
vo parašęs, kad 9 Atstovų Rū
mų nariai į namus skrenda lėk
tuvais, bet sąskaitas skaičiuo
dami praneša, kad važiavo auto 
mašinomis. Tuo būdu -neteisė
tai išmaudami iš valdžios iždo 
didesnes pinigų sumas. Dabar 
teisingumo ministerija nori pa
tikrinti tas sąskaitas, nors atsto
vai jau yra grąžinę permokėtas 
pinigų sumas.

PIETŲ AFRIKOJE NERAMUMAI PLEČIASI
Pietų Afrikos naramumus pradėjo vieno provincijos miesto 

mokiniai, kai į mokyklas buvo Įvesta privalomas mokymas afri
kiečių kalbos. Vėliau tie mokinių pradėti neramumai virtorasi- 

mėmis peštynėmis o po kelių dienų-apėmė jatF-«sa- Pietų -Afrikos 
teritoriją, išvirsdami į politines riaušęs ir net Į. kovas.

•Sunku pasirinkti
WASHINGTONAS. — Robert 

Randall turi pavojingą akių Ii* 
gą — glaukomą, ir .turi apsi
spręsti, ar likti nusikaltėliu įs
tatymams ar likti aklu. Jis ne
nori to nei kito, dėl to jis krei
pėsi į Drug Enforcement Admi
nistration, kad leistų jam turė
ti marijuanos, kaip, valdžios kon
troliuojamo vaisto. Marijuana 
glaukomos neišgydys, bet.suma- 
žins akių spaudimą ir sulėtins 
apakimą. Randollo advokatai 
aiškina kad gydytojų nuomone, 
be marijuanos jis neteks regė
jimo, o turėdamas marijuanos 
turės viltį. . ... ■■ .

geresnis išvykimas iš Beiruto. 
Nutarta karavaną siųsti sekma
dienį. .

Paaiškėjo, kad iš Beiruto tuo 
pačių metu nori išvykti ne tik 
amerikiečiai, bet Libano sosti
nėje dar pasilikusieji britai, pran 
zūzai, graikai ir kiti. Į Damas- 
ką važiuoja ir kitų užsienio vals
tybių konsulariniai ir diplomati
niai atstovai. Nušovus Ameri
kos ambasadorių, niekas Beirute 
negali būti saugus.
Prezidentas tarėsi su patarėjais!

WASHINGTONAS, D. C. — 
Praeitą ketvirtadienį preziden
tas Fordas turėjo sakyti rinki
mines kalbas, bet jis pasiliko Wa
shingtone Libano klausimams 
spęsti. Baltuose Rūmuose buvo 
sušauktas pasitarimas bėgamie
siems reikalams aptarti.

Pasitarime dalyvavo JAV ka
ro jėgų štabo viršininkas gen. 
George Brown, CIA direktoriuš 
George Bush,. Baltųjų Rūmų šta
bo narys Richard Chėnney, Liba
no reikalų specialistas Dean 
Brown ir sekretorius Henry Ki- 
singeris.

Jie nutarę pirmą karavaną iš
siųsti iš Libano penktadienį, o 
antrąjį šeštadienį. Bet šešta
dienį paaiškėjo, kad penktadienį 
išvykęs karavanas buvo privers
tas sugrįžti. Pafrontė neklauso 
vadų įsakymų, nieko nepradžia.

Suimti dar keli ambadoriaus 
žudikai

Iš Beiruto ateinančios žinios 
sako, kad penktadienį Beirute 
buvo suimti dar keturi Ameri
kos ambasados žudikai. Nusta
tyta, kad ambasadoriaus nužu
dymas buvo iš anksto, organi
zuotas. Suimta visa partizanų 
grupės vadovybė, kuri. suplana
vo ir Įvykdė ambasadoriaus nu
žudymą.
RUSIŠKI VAISTAI AMERIKOJ

.Bristol-Myers bendrovė pra
neša, kad ji yra gavusi teisę 
pardavinėti JAV rusų išrastus 
prieš vėžĮ vaistus.

Daugiausia gaisrų pasaulyje 
pasitaiko JAV. Statistika rado, 
jog Amerikoje gaisrai sunaiki
na turto už 3 bil. dol. Į metus, 
nužudo 12,000 ir sužeidžia 300,- 
000 žmonių. '

Gaisrų didžiausias kaltininkas 
yra aukštas gyvenimo .standar
tas, koris reikalauja -visokių pa
togumų, padarytų iš lengvai de- gyvenimas ir kanalo priežiū- 
gamų ir nuodijančių medžiagų, ra. - ""

Kažkoks Frank Love. 655 W. 
Grace, užsimanė pasipinigauti. 
Jis pasigrobėHigland Parko dak
tarą ,L: Glukmaną ir dvi jo pa
cientas, Minnie ir Teresę Har
ris, ir nusivežęs nuošaliau, juos 
visus nužudė.

Nuteistas apgavikas 
kunigas

Kun. Normanas R. Senskis, 
buvęs docentu .Mayfairo univer
sitete; taikos 'teisėjo buvo pri
pažintas kaltu sukčiavus ir todėl 
nuteistas 18 mėn. kalėjimo baus
me. .

Katalikų kun. Senskis bankuo
se užstatinėjo beverčius verty
bės popierius, Imdamas iš bankų 
paskolas. Be to, jis pirkdavo 
vertybės popierius,’ gaudavo už 
juos pakvitavimus, bet verty-|^s"pri*m"tt demokratini Itlli- 
bės popierių brokeriui pra neš-, jaj komunistinės sistemos, ku
kavo, iad.pajęvi tavimų nėra ga-1 panajkins rinkimus, kaip bol- 
vęs. Brokeris tokiu atvejupanai-, ševikai padarė Rusijoje.

■-'"Sekrnadieni ir pirmadienį ita
lai renka atstovų rūmus, turin
čius 630 narių, ir senatą, turin
tį 315 narių. Be to, šiom dviem 
dienom bus renkama Romos sa
vivaldybė. Romos savivaldybės 
rinkimai yra labai svarbūs. Jei
gu komunistai pajėgtų pravesti 
daugumą į Romos savivaldybę, 
tai būsimai vyriausybei atsiras
tų sunkumų, nes komunistai visą 
laiką bandytų pakenkti centra
is nei valdžiai.

rinkiminei procagandai T J j j
ROMA, Italija. —• Politinės Italijos partijos praeitą penk

tadieni baigė rinkiminę propagandą; šeštadienį pailsės, o sekma
dienį ir pirmadienį dabos, kad visi Italijos piliečiai dalyvautų rin
kimuose. Viso pasaulio, ypač Amerikos ir europiečių dėmesy* 
kreipiamas į šiuos rinkimus, nes bus sprendžiamas Europos sau? 
gumo klausimas.

Atst. Savickas gina 
dirbančiųjų teises

1 'SPRINGFIELDAS. — Illino
jaus sen. F. D. Savickas labai 
žiaugiasi, kad respublikonų pa
siūlytas įstatymo priedas Illino
jaus senate buvo atmestas. Prie
dą buvo norėta prijungti prie 
Illinojaus darbininkų kompensa
cijos bei atlyginimo akto.

kompensacijos akto priedu 
kai kurie respublikonų atstovai 
norėjo sumenkinti ir apriboti iš
mokamas darbininkams kompen
sacijas ligos bei susižeidimo dar
be atžvilgiu,.- ir taipgi apriboti 

BeiruWirmutat^pa-|teises Pašalpos gavėjų (žmonos, 
vaikų), jei darbininkas, darbe 
nelafmėf Į-^ktiš', yraAižmuš^^

Be to, sen. Savickas praneša, 
kad Ulinojaus Senato komitetas 1 
imasi tyrinėti draudimo bendro
vių advokatų ir daktarų imamus 
už darbą bei už apdraudą atly
ginimus. Kitaip tariant, žiūrės 
ar teisėtai atlyginimai yra ke
liami. 4 -
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DIE IDS KLAUSIMAIS (2)

I. pasikalbėjimas LS Klubo susirinkime 
“Naujienų” klausimais 

būdamos visų dar labiau po jo skandalingo 
ir laikyda-1 įžeidimo Amerikos, ignoruo- 

riežtos kovos su oku-1 jaut JAV 200 metų sukakties 
kone Lietu- minėjimą. Ne be to, kad “Nau

jienos” turi ir savo priešų, ku- 
LS Klubo 1976. į rie norėtų jas šaukšte vandens

“Naujienos”, 
lietuvių laikraščiu 
i nusius 
pantu linijos, yra 
viu Spaudos Klubo spaudos or
ganas. Todėl
VI.1 d- susirinkime (Marquet
te Parko Field House) buvo 
gyvas pasikalbėjimas ir “Nau
jienų/ klausimais.

paskandinti. Su jais “Naujie
nos” kovoja ir toliau kovos, ži
noma, dorais ir su spaudos eti
ka suderinamais būdais. Tarp 

redaktorius atsakė ir 
tiems, kurie nori ‘‘Naujienas” 
laikyti vienos musų politinės 
grupės — tai socialdemokratų 
spaudos organu. Jis pareiškė, 
kad ‘Naujienos”, tiesa, buvo 
įsteigtos, daugiausia, Amerikos 
lietuvių socialistų, bet net ir jų 
steigėjai nelaikė jų socialdemo
kratų spaudos organu, o visų 
demokratinės minties lietuvių 

______ laikraščiu, kas yra aiškiai paša- 
Jis pareiškė, . kad!kyla ir buvusio jų ilgamečio re- 

kovoje su oku- daktoriaus
pantu brangi kiekviena pajėga straipsny apie "Naujienas”, pa
ir kad toje kovoje jam visi lie- skelbtame .Lietuvių Enciklope- 

; tuviai lygūs. Redaktorius pasi- dijoje.

1) Pirmiausia žodi tarė “Nau- I kitko, 
fieirų - redaktorius M. Gudelis.

. Jis iišryškino “Naujienų”,_kaip 
visų

■ nius pagrindus. Jisr pasidžiaugė, 
kad lietuviai kaskart vis dau-

, giau supranta “Naujienų” atsto 
vaujamas idėjas, kurios jungia 
ne kurią vieną mūsų grupę, o 
visus lietuvius bendram dabbui 
ir kovai Lietuvai išlaisvinti, lai
kantis griežtos su okupantu ko
vos linijos.
“Naujienoms”

lietuvių laikraščio, idėji-

Dr. P. Grigaičio

■ džiaugė ir tuo. kad šiandien
- jau v si lietuviai, kokių jie be-

2) Man, tegul ir katalikų 
žmogui, bet jau ilgai bendra- 

būtų pasaulėžvalgų ar politinių darbiaujančiam
. grupių. ‘ Naujienas” su . dėme-

“Naujienose”, 
irgi buvo žinomi “Naujienų” 

, vargai, daug kassiu ir pritarimu joms skaito bei rūpesčiai
Pastaruoju metu “Nau-'ųet ir iš Dr.'P. Grigaičio. Jais 
gauna daug naujų skai-',ir aš susirinkime pasisakiau,

remia
j ienos” gauna daug naujų skai-Įir aš susirinkime
lytųjų ypač iš “Draugu” nusi- i bet čia tų savo pasisakymų vie- 

, vyiusių ir jo prenumeratos at- i sumai neatskleisiu, bent ši kartą 
sisakiusių lietuvių, ypač po to, ir šia proga. Dėl “Naujienų” ta

rkai “Draugas” nuėjo šunkeliais Į me laisvame pasikalbėjime pa
po Helsinkio konferencijos, o. sisakė ir eilė kitų LS Klubo na-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymu nuotykių 

^aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, giažiai išleista 
^150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
’^santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio 'formato. 142 

kainuoja Š2.00.
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 

e*lauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
T211 psl. Kama S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma š»ų knygų yra tinkamosįdovanos Įvairiomis progomis. Jas ii 
^Jkita> knygas gaiima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki af 
^piniginę perlaidą

/739 South Halsted Street. Chicago, III. 60608
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Pavergtojo rr laisvojo lieta- 
tfeaugdamasis kad tie wrinkmąj* buvę ne rin-'vio širdin birželio mėnuo smin- 

JAV LB VIII-sioš Tarybos Š.' m. kiniai, o pasityčiojimas iš rin-jga šiurpiausiais ir 
balandžio mėn. turėtaisiais- rin- kimų; kad tai buvo tikras kri- kiaušiais lietuvių 
kiniais rašo: ’4 minalas, kurį Hekvienas doras] kiais..

“Vėl turėjome progą .stebėti ir bent kiek sąžinės turįs lietu- 
demokratinhis (mano pabr- —

didvyriš- 
tautos įvy-

demokratinius (mano pabr-— sis jurėtų pasmerkti, bent jau 
A. Sv.)' 'Liet Bendruomenės jų nebeprisiminti^ ir neerzinti 

nervų tų. kurie tą klastą ma- 
tę, ją žino ir dar jos neužmiršo. 
0 Čia, atsirado LB “veikėjas”, 

rinkimai, vykdyti 1973 kuris pradeda' savo straipsnį 
buvę demokratiniai, melo žodžiais, teigdamas,, kad

rinkimus.”
Tuo žodeliu “vėl” jis duoda 

suprasti, kad* ir LB VH-sios Ta
rybos 
metais, 
tuo tarpu kai jie buvo tikra rin- tie rinkimai buvęsUdemokratiš- 
kimų parodija, nes jie vykdyti, ki”.., 
frontininkams klastojant bal-l 
sus ir neleidžiant rinkėjams 
paduoti dėl to skundų Garbėj 
Teismui. * v1 v.

Tais 
mais vienas asmuo galėjo bal
suoti (ir balsavo!) net už 18-ką, 
rinkimų komisijos pirmininko 
prašymu, pasirinktų asmenų,

Kad ir šie pastarieji t- y. šių 
metų JAV LB Tarybos (tos 
VHI-sios) rinkimai buvonelabai

‘demokratiniais” rinki- švarūs, tai irgi faktai rodo- 
(apie tai rašė TŽ, 21 nr. K.Taut- 
kus), tik mes jau numojome į 
tai' ranka, nenorėdami to ne 
švaraus vandens statyti prieš 

, . - • v saulę. Bet, jeigu tokie veikėjai,dargi visai nelietuvių, tik lietu- ?5’. r . . b- tyr , . - -‘ kaip Vytautas Kutkus, dar ims
džiaugtis jų “demokratišku- 
hu”, tai mes irgi .pateiksime to 
jų “demokratiškumo” įrody
mus, pvz. kad ir tuos, jog 
Springfieldo apylinkių lietu
viams buvo leidžiama balsuoti 
po du kartu.

Svilonis

vių ‘’gerų draugų”, taigi iri už 
mažamečius vaikus, pradžios 
mokyklos mokinius... Tą gi pa
liudijo (mūsų ‘’'Tiesos žodžio” 
š. m. 21 nr.) G. Mališauskas, 
pats taip “rinkęs” los Tarybos 
narius. Jo liudymas. abejonių 
nekelia, nes jis jį pasirašė savo 
tikru vardu ir pavarde.

rių, kurių vienas kitas kėlė aik<monės, kad ji^ gal nesveikas ir 
štėn ir šiam laikraščiui pasitai-1savo.Jfigos. ..stimuliuojamas 
kančias klaidas, pasireiškian-Į tokius nusikaltimus. Todėl nu-i 
čius jame spaudos - netobulu-! 1 -«-±—>
mus, bet tos visos pastabos bu- 
voo geros valios, už kurias 
■‘Naujienų” redaktorius visiems 
padėkojo-

P. Stravinskas

KAS TURI MUS PAVADUOTI 
DEMONSTRACIJOSE . . t'

Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas 

1976 m. birželis < 4 v ’* 
New Yorkas ’

lygiai priešingi vienos kokios 
valstybės, kaip galinga ji bebū
tų, kišimu is i į vidaus reikalus 
kitos nepriklausomos valstybės, 
kaip silpna ji bebūtų...*

Tokios . politikos Jungtinės 
Valstybės laikosi iki pat šios 
dienos — nepripažįsta Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių prie
vartinio ir neteisėto įjungimo 
Sovietų Sąjungon, nebodamos 
Kremliaus dedamų didžių pa
stangų ją pakeisti ar bent iš- 
kraipalioti. Atvirkščiai, pasta
ruoju metu Jungtinių Ameri
kos Valstybių nusistatymą ne
pripažinti Pabaltijo valstybių 
įjungimą- į Sovietų Sąjungą 
Helsinkio konferencijos povei
kyje dar labiau išryškino Pre 
zidento Gerald Fordo bei Vals
tybės Departamento aukštųjų 
pareigūnų pareiškimai ir ypač 
Kongreso — Atstovų Rūmų ir 
Senato — pastarosios rezoliuci
jos. Šiuo būdu Jungtinių Vals
tybių politika Pabaltijo tautų 
požviliu stiprina lietuvių tautos 
viltį atgauti laisvę ir pastangas 
atstatyti Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę^ -

Visi kaip vienas dėkimės kas 
kuo, galime į lietuvių tautos 
žūtbūtine laisvės kova- , :

TERORIZMAS LAIŠKAIS
• * y ji - * ** ■

Paskutiniais laikais sujudi- 
uo Ameriką laiškais atsiųstos 
bendrovėms bombos. FBI nu
statė, kad laiškai - bombos bu
vo siųstos iš nedidelio Teksas 
valstijos miestelio. Spėjama, 
kad tokių laiškų fabrikantas ir 
siuntėjas buvo vienas asmuo. 
Laiškai buvo adresuoti i yisuš 
JAV kampus didesnioms. ^ben
drovėms, reikalaujant iriilijo- 
nus dolerių. i fft

Kiek ankščiau bendrovėms 
buvo išsiuntinėta apie 200 lai
škų, prašant pinigų. Po to, se
kė laiškai su bombomis. O da
bar bendrovės jau .gauna laiš
kus su insektais. Laiškuose ra
šoma, jog pasiųstieji’, insektąi 
yra užkrėsti įvairiomis ligo
mis. >

FBI sakosi, kad ji yra suse
kusi tokių laiškų^siuntėjo siūlo 
galą ir tiksi jį išnarplioti.

7“ .... ;
•Pirknę Naujienas, . ■. 
Ęemkite kiekvienas. > ,

- . Neš-.jos rašb tiesą. t- ■ .
Ir v?da j šviesą.’ , >

Birželio mėnesį — prieš 36 
metus — Sovietų Sąjunga nu
žudė lietuvių tautos laisvę ir 
įkalino Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę, Karine jėga 
ižgrobdama jos žemę ir paverg 
dama žmones.

— Birželio mėnesį — vos tik 
viėnėriėms metams praėj ūs 
nuo Lietuvos sovietinės okupa
cijos —lietuvių tautą ištiko pir
masis masinis sovietinio geno
cido antpuolis, pareikalavęs iš 
jos daugiau kaip 40,000 aukfc 
— vyrų, moterų, vaikų, išžudytų 
ir ištremtų į tolimuosius Azijos 
Sibiro plotus kančiai ir mirčiai. 
Ir tai buvo tik pradžia — ligi 
1952 metų iš įaetijvos ištremta 
apie* 4b&000 Žmonių.

— Birželio mėnesį — po vie- 
nerių sovietinės okupacijos me
ti# — lietuvių tauta visuotiniu 
savo sukilimu pradėjo prieš 
sovietinį pavergėją žūtbūtinę 
kovą ir ją . ryžtingai tęsia ligi 
pat šios- dienos, tik įmainydama 
jos būdą — partizanų ginklą 
pakeisdama raštu, slaptąja 
spauda. Vienas akivaizdžiau
sias pavergtųjų lietuvių dabar
ties kovos ginklų prieš sovieti- 
nį, pavergėją visuotinai —ar 
net laisvajame pasaulyje —pa
plitusi Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronjka, skelbianti nuo
žmų religijos peršekio j imą pa
vergtoje Lietuvoje. <-

Prieš 36 metus liepos 23 d. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiherkė Sdyfėtų' Sąjungos ag
resija Valstj'bės' Departamento 
pasekretoriaus Sumner Wei les 
tartais žodžiais: ‘‘Šios .vyriausy
bės politika yrą univėrsąEai ži
nomą. Jungtinių Valstybių žino 
nės. yra priešingi grobuonis- - 
•kiems veiksmams, vis vien ar 
jie būtų įvykdyti jėga ar grasi
nimu jėgą pavartoti. ’ Jie.yra
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A

kentėjūsjeji iki. šiol taip ir ty
lėjo, dėl jo išdaigų1, nereagavo.
f Jam to rr reikėjo. '

š. m. birželio mėn. 13 d., prie 
Marquette Parko parapijos baž
nyčios^ keliant Lietuvos ir Ame
rikos vėliavas, prieš gedulingas 
pamaldasrliūdniųjų birželio 13- 
sios Įvykių paminėjimui, jis. 
islinaišęs j pagarbiai stovinčių 
ten lietuvių eiles, > pradėjo, tie
siog isteriška balsu šaukti, rėk
ti dėl tos A’ėįiavos kėlimo ar 
dėl kažko kitb, kad sunku bu
vo- ir suprasti, ‘ ko jis nori ir 
prieš ką-jis ^ukia. Tik iš’ pas
kirų jo žodžių buvo galima 
spėti, kad jis grūmoja vienam 
tos parapijos kunigui, neva dėl 
suskaldymo parapijos ir dar 
dėl kžz ko kitoj 'k ■

'■ žmonės iškart galvojo,- kad 
tai yra kažkokio nepažįstamo 
pakrikusių -nervų ligonio Šauk
smas, bet, pamatę jį, iš arčiau 
ir iš veido atpažinę jame- Kazį 
Barzduką, vieni jų su apgailes
tavimu sakė kad jis iš proto 
išėjės ir Įspėjo niekam jo ne
liesti, gi kiti liepė jam nutilti, 
o jei jam nepatinką' Lietuvos 
vėliava, tai patarė iš jos pakė
limo ceremonijų pasitrauktu Po 
kurio laiko jis apsiramino ir 
nudūlino Į bažnyčią..; Bažny
čioje šį kartą jis dar iiedrįšo 
pakelti triukšmo ir. pulti' kuni
gus dėl jo galvelę vargnrinčįų 
fantazijų, bet, jei jam ir toliau 
bus leista taip sauvaliauti ir 
triukšmauti, kur jis nbri ir ka
da nori, tai greitai jo grumojj- 
mus išgirsime ir bažnyčioje.

Kaip ten bebūtų, bet jau tik- 
rai atėjo laikas išsiaiškintų kas 
dedasi su tilo mūši/.“veikėju*’. 

•Kas jis iš tikrųjų vrai ligonis 
ar nusikaltėlis. Jei ligonis, tai 
reikėtų jam patarti'gydytis, o 
jei sveikas ir paka i tiriamas/tai 
reikėtų jį sudrausti, keliant jam 
bamlžiąmąją bylą valstybės tei
sme dėl jo pasielgiate birželio 
13 d., keliant Lietuvųš ir Ame
rikos vėliavas prie Marųuette 
Parko bažnyčios. Jo,' nusikalti
mas aiškus :—tai vicšouo^lvar 
k'os suardymas ir Amerikos vė
liavos įžeidimas. Reikia tik pra
nešti policijai; kuri tokią bylą 
-galės kelti ir tikriausia iškels.*

Reporteris

Š
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Naujienode galima gauti puikių knygy, kurios papuoš bot 
knygV spintą ar lentyną, "r

'K. Bielinis, PENKTIEJI MfeTAI, gražiai ąiS’Uų 092 psi'
K. Bielinis; DiENOjanT/ gražiai' įrišta; 464 psl
Dr. Kazys Grinius; ATSIMINIMAI IR MlbfTYS^ HEI lomas.

žiais viršeliais. 336 psl Kaina $6.00. Minkštais >vix^..
Prof. Vacį. Biržiška, SENĖJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ* ISTO-
; RUA; r dalis' 208 psK įrišta — minkštais vtr*

■Aliais — >2,00; 11 dalis, 225 psL, įrišta j- $3,00.K 
tais, viršeliais

Prof. S. kaiprs, LIETUVA BUDO, -gražiai įrištą, 416
<ipras* Bieimi*; GANA~fo' JUNGO, ^92 pąL, minkšta^ vž

senais. ; .^..J..........

Juozas Liūdzius, RAŠTAI, 250 ps£ .... 7------;__
P. Liudžibviene, ATSIMINIMA i APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsirninimaU

x 170 psl.’
M. Gudelis, POVILAS MILERIS: biografijos bruožai' ^232

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto i3aidoms;
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Birželio 18 d. “Draugo” ve
damajame J. Pl\ labai teisingai 
pasisako apie lietuvių neišnau
dotas progas kelti mūsų tautos 
kančias. Primena Sibiro paro
dos ''piketavimą šio mėn..;16_ d. 
prie Mokslo ir Pramonės mu
ziejaus. Į šią demonstraciją bu
vo kviesti ir lietuviai, deja....

.Tokių nepanaudotu progų 
nė nebesuskaičiuošime. . Turiū 
pasakyti, * kail lie tūriai labai 
silpnai pasirodė ir Chicagos 
miesto vėliavų parade. Kur 
mūsų skautai, studentija, kitos 
jaunimo organizacijos?. Teko 
rausti prieš japonus, kurių di
delė grupė skautų rikiavosi ša
lia lietuviu.

Pagal seniau tilpusius “Drau
ge” b. kv. vedamuosius ir ki
tą Front- L. B. spaudą, išeitų, 
kad deiiioristracįjds ruoštinošne 
prieš kofnunistųsĮ (su jais tu
rime bendradarbiauti!), bet 
prieš popiežių ir prez. Fordą. 
Berods, tokių protestų buvo ne 
tik spaudoje. Paskutinis — vi
gilija — protestas prieš popie
žių prie Šv. Vardo' katedros.

Vadinasi, tegul popiežius de
monstruoja ir protestuoja prieš 
mūsų tautos žudikus, o mes tsau bendradarbiaukime pagal 
Maskvos paruoštą kultūrinių 
planą... Toks prez. Fordas, ko
dėl negalėtų lietuvišką vėliavą 
nešinas mus
valstybinėse šventėse ir para
duose!? Kodėl mes turime kep
ti saulėje Z

5X00 ii
>4

»
>dukas yra sveiko proto, tik gal 

sutrikusių nervų; kas’ betgi ne
daro jo nepakaltinamo. P. Str.
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atspausdintą ir gauti kny^ų rinkoje

AGOS i.IETĮ \H ISTORIJĄ
11869-1959) metų 

tx>4 pai Kainanit
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Knygoje aprašyk
.icfuvių kolonijos, jų

• pLuikii iaikras1
pci.-o ilieOski choiat. j bažnytiniai

Limpi iųh u mental
arnkii

iri u vis, pirmw 
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Mivga apra:»aim pasKdhimj 90 
y'<iiuoą u jų altiniu.* Oai'OuF 

Išleido Amerikos Gietuvių Istorijos Draugija

penias Chicagon atvaz.avęs
>uoi >:anizuoios šaipos diaugijos. staiytos 

Du vo 121. 41 lean o draugija, 48 
4 veiklesnių žmonių biografi

^Hailislintų. laisva maniškų ir 
skaityklos, ban

< H KKhxl » MH I Vl|

Nieko ntTd g 
'tie Krck vienas 
visur gailina gi.Tzi 
Dabdr yra išėjus.. 
<uri vadinasi

.uię užauginu
pa rdavinoja

toliau gyvena
..o.j Mone> orden

tokiu t

skų

drr>a Money

pasiųst J

i hi<az*' ll» 6060?*

•snu, apie (lafftu.s 
tuvis didžiuojasi 
odybų picv**>s 
idele 4:i puslapiu agronomo A

kaip granai žaliuojanti pie 
savo pievele Amerikoje ne 
išauginti. Rc’kia patyrimo 

šeštoko knygelė

atstovauti JAV

D. Tričienė

- LIGONIS AR 
NUSIKALTĖLIS

' Chicago jc gyvena savo viso
kiomis išdaigotais pagarsėjęs 
PLB garbės pirmininko Stasio 
Barzduko brolis Kazys Barzdu
kas. Čia jis stumdosi šaligat
viuose su negrais ir- gauna nuo 
jų mušti, čia pats užpuldinėja 
lietuvius, nei ir kunigus prie 
Marquette Parko parapijoj 

i bažnyčios, ar kur restorane;, 
pvz.. jis tėip užpuolė Simo Ku

dirkos priėmime vieną lietuvį 
I i prie baro. Jis irgi mėgsta Įsi

kuria proga šmeižti “Naujie- 
»nas”, vadindamas jas komu-. 
, nistiniu laikraščiu, net bloges
niu už ‘“Vilnf...

Jau seniai reikėjo tam $ub- 
| irklui

( teisme, bet daug kas buvo nuo-^

Bonds can make buying a house a 
lot easier. Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you work.' Every

Red. pastaba >'•’
Šio straipsnio autorius, “Nau

jienų” reporteris, čia jo. apra
šytame vėliavų pakėlime neda
lyvavo, tik surinko žinias apie 
jincidenlų iš kitų, .iairje dalyva- 
,sių. Jei aprašyme bųtų kokių 
netikslumų ir K. Barzdukas no
rėtų pasiteisinti, jam bus leista 
tatai padaryti artimiausiame 
“TŽ” nr... tik su sąlyga. kad pa
siteisinime nebūtų asmenį} įžei
dimo- Mūsų žiniomis, K. Barz

stock 
mj^merica.A prabyli Kaipnirveles

Naujiena šią knygelę 
i\ dž’da us'rj» gab kiiv£?t'< sjjjyti

nen-” izvazit’oti a gali 
<•- Knvgjiu n,, <»i.;M{ne

l*k:n

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį

Pinigus prašome

Before you know it, you’ll have a nest 
egg big enough to buy a little nest of s

< HM o n I iškelti bylą valstybės glQ
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Pradėjus JAV LB Visuomeni

New York© futbolo komanda "Cosmos" žaidžia su Los Angeles "Axteky" komanda. Paveiks
lą matome niujorkietį Giorgio Chinaglia, atim antį futbolą iš losangeliečiy, o kitas niujorkie
tis jau bėga tolyn, kad galėtu pašauti atimtą sv ledinį. i

Pradėjus JAV LB Visuomeni- lietuviams, kurie šiuo metu yra 
nių Reikalų Tarybos veikėjams Ikalinami Rusijos kalėjimuose ir 
raginti lituanistinių mokyklų1 kacetuose. Ef.u labai nustebin-

panorės
Ar laiškai iš viso galėtų I 

pasiekti šiuos nelaiminguosius ( 
! gavėj us ?

— Ats.: — Laiškų rašytų į
__ . .Rusijos kalėjimus ir kacetus, ka-;

vadovybes bei organizacijų na- tas tokiu sumanymu ir ragini-, liniai niekuomet jų negaus ir' 
įrius užmegzti ryšius su Sovie-'mu rašyti laiškus į kalėjimus ir nematys. Į

tų Sąjungoje kalėjimuose esan- J kacetus. Nuo 1940 m. rugpjūčio1 — Ar tokie kaliniai gali gauti!
mėn. 30 d. iki 1956 m.- buvau laiškus niekieno netrukdomi? [‘ 

Ats.; —Rusijos kalėjimuose;
kalėjimuose. Išgyvenau sunkiau- ir kacetuose kiekvienas laiškas 
šią kacetų bei kalėjimų režimą, 
bet neteko išgirsti nei matyti, 
būnant tarp tūkstančių kalinių, 
kad kuris jų būtų gavęs laišką 
ar atviruką iš kapitalistinės val-

■i

t!

čiaia lietuviais politiniais kali-l
niais, ir šiam jų sumanymui ir1 suimtas ir įkalintas kacetupse ir I 
p. St. Rudžiui, Švietimo Tarybos 
pirmininkui savo žiniaraščiu pri
tarus ir pakvietus lituanistinių 
mokyklų mokytojus sėkmingai 
panaudoti, reikia* šiuo klausimu 
žinių.^ Žinodami; koks žiaurus 
yra rėžimas komunistinės Mask
vos ypač politiniams kaliniams, 
parūpo pasiteirauti pas buvu
sius kankinius, kurie kentėjo 
kančias, bet vienokiu ar kito
kiu būdu pasiekusius laisvąjį 
pasaulį. Kreipiausi prie buvu
sio Sibiro kankinio, kentėjusio 
daugelį metų komunistinės Ru
sijos kalėjimuose bei kacetuose, 
mūsų t.autiečfo p. J. Kreivėno, 
klausdamas jo pasisakymo, ką jis 
galėtų pareikšti dėl šio raginimo:

— Pone J. Kreivėnai, mes gy
vendami laisvėje žinome iš spau
dos ir mus pasiekusių privačių 
žinių, kokia žiauri yra būklė ko-, 
munistinės Rusijos kalėjimuose 

r bei kacetuose. Ką Jūs galėtu
mėt pasakyti bendrai dėl šio 
švietimo Tarybas pirmininkė' ra- 

V' ginimo užmegzti ryšitis su So
vietų Sąjungoje įgalintais lie-. 

Ytuviais? . .
. Atsakydamas: — Dėįlšvieti- 

* pirmininko p. St.
Rudžio išleisto aplinkraščib's. m. 
sausio mėn. 28 d.; kuriame kąl- 

'.bama ir raginama mokinius ra-, 
šyti laiškus politiniam kaliniam

ar atvyrukas yra cenzūruojami, 
nežiūrint koks asmuo ar įstaiga 
rašė kaliniui. Višaki laiškai ir i 
susirašinėjimai yra tikrinami ke-1 ■ 
lėtos cenzorių, nes būna tų cen- 

stybės, ar jie į tokią būtų rašę. įzorių prispausti’tam tikri Štam- 
jai su- pavadinimu tos ar kitos 
cenzūros. Į _

— Ar tokie laiškai siunčiami tti siuntinėlius iš namų ir kaip 
ypač iš užsienio, nepablbgintų' dažnai jie gali pasinaudoti to-

Kalėjimuose ir kacetuose bu
vo laikoma dideliu 'nusikaltimu 
pamėgimas kalbėti ar aiškinti 
apie kapitalistinių valstybių 
santvarką ar jų gyvenimo ger
būvio lygį, o ypač apie J. A. Vals
tybes, kurias Rusijos komunis
tai laiko vienu pavojingiausiu sa
vo priešu.

Aš manau, kad čia gali būti 
tik nauja dar mums nežinoma 
provokacija. Tenka manyti, kad 
Rusijos diktatoriai nori dar la
biau suveržti savo kalinių reži
mą ir nutraukti susirašinėjimą 
net su savo giminėmis, kurie iš 
viso nieko nežinotų kas dedasi 
už kalėjimų sienų, nes Rusijos di
sidentai reikalauja laisvių. K-' 
G. B.-agentai, turėdami jiems, 
rašytus laiškus1 iš užsienio, leng- 
vai jgali sudaryti naujas provo
kacines bylas, kaip palaikančius 
ryšius su užsieniu, juos^ apkal
tinti špionažu, o už tai yra bau
džiamas iki 25 metų, katorgos. 
Turint laiško voką su JAV paš-’ 
to antspaudu, KGB agentas ga-‘ 
lės lengvai kiekvienam neloja
liam kaliniui sufabrikuoti laiš-

CtT 4 SUSIVIENIJIMAS
W I . £\ LIETUVIŲ 
W -V AMERIKOJE
SLA — jau >0 matų tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau- . 

giau kaip SEPTINIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

rSLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy-
• ; > bis apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE

NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindė

SLA —- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia' gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

' . iki $10,000,00. ' ė

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In- 
suranca, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik, $3.00 mokesčio metams. .

ŠIA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
" nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugiją na

riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. v

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

dar labiau kalinamųjų būklės?
Ats.: — Siuntinėjimas laiškų 

kaliniams, apart, blogo, nieko ge
ro negali duoti, o tik juos gali 
suprovokuoti.. Kalinių būklę ga
lima pagerinti maisto siuntinė
liu, gerom patalpom ir paleng
vintais darbais, ’vaikų laiškais 
nebus jų būklė pagerinta, nei 
jie bus sotūs. Gal daugiau tu
rėtų prasmės ir reikšmės rašy
ti laiškus Maskvos valdovėms: 
Brežnevui, Potgornui, Kosygi
nui ir kitiems, kurie turi ga- 

. lią savo rankose. •
— Ar visi kalinamieji yra vie

nodai traktuojami; ’ ar jie nėra 
suskirstyti į atskiras" grupes ?

Ats. — Visuose Rusijos kalė
jimuose ir kacetuose kaliniai; 
yra sugrupuoti į atsikras gru
pes: Pirmoji grupė, kuri netu
ri jokios teisės per visą savo 
bausmės atlikimo laiką gauti 
laišką, siuntinį ar pasima
tyti su savaisiais. Antroji-gru
pė per metus turi teisę gautr 
vieną laišką, vieną siuntinį ir 
turėti vieną pasimatymą. Tre
čioji grupė per pusę metų vieną 
laišką, tik vieną siuntinį ir vie
ną pasimatymą. Ketvirtoji gru
pė per 3 mėnesius laišką ir vie
ną siuntinį. Penktoji grupė kas 
mėnesis vieną laišką, tik iš šei
mos narių, ibet iš ko kito. Ka
lėjimo ar kaceto administracijos 
už kokį nors, kad ir labai men
ką nusižengimą ar parodytą ad
ministracijai nepalankumą, visas 
aukščiau paminėtas/privilegijas 
gali panaikinti trumpesniam ar 
net ir visam laikui, kaip antai 
laiškų rašymą saviesiems, jų ga
vimą, siuntinių gavimą ar pa
simatymą su savaisiais.

— Kaip kalėjimų bei kacetų 
administracijos žiūri į tuos ka
linius, kurie, gauna laiškus iš 
tėviškės ir kaip į juos žiūrėtų 
gaunančius iš užsienio?,

Ats.: — Mano buvimo laike ka
cetuose niekas negaudavo jokių 
laiškų iš užsienio ir apie tai ne-, 
buvo net jokios kalbos, o dėl jų 
gavimo nustatyto skaičiaus bu
vo stropiai sekama, jeigu dau
giau nustatytos normos gausi 
laiškų ar parašysi, tai tuo pa
čiu bus panaikinta privilegija 
iš viso juos gauti.

— Ar tokie kaliniai gali gau-

kia “malone” ?
Ats.: Gauna pagal nusta

tytas normas, ne dažniau, kaip 
vieną kartą per 3 mėnesius.

— Kaip žiūrėtų kalėjimų bei 
kacetų administracija į tuos ka
linius, kurie gautų siuntinėlis 
iš užsienio?

Ats.; — Siuntiniai iš užsie
nio, siunčiami j kacetus ir kalė
jimus, tiesioginiai nebuvo pri
imami. .

— Bendra išvada ar Jūsų 
nuomone, toks JAV LB Visuo
meninių Reikalų,Tarybos vadų' 
ir p. St. Rudžio raginimai yra 
gerai išmąstytas reikalas ar jis 
yra pagimdytas tik jąusmų, ne
atsižvelgiant į nuteistųjų žiau
rią režimo tikrovę? ,

Atš. — JAV LB Visuomeni
nių Reikalų .Tarybos vadų-ir p. 
St. Rudžio raginimai nėra pil
nai protingai apmąstyti, tai tuš
čios pastangos ir pavojingas už
mojis. Komunizmo vadai netu
ri žmogiškumo jausmų maitinti 
išbadėjusius kalinius. O laiš
kais kalinamų lietuvių neišgelbė
si. Tai .būtų tik savotiškas pa
sityčiojimas iš kenčiančių kali
nių. Galutinį atsakymą palieku 
atsakyti p. St. Rudžiui, ko jis 
tuo siekią laimėti ir kas jam ir. 
Visuomeninių Reikalų vadams 
įpiršo tokį -lietuvių kalinių gel
bėjimui “receptą?”

— Baigdamas šį trumputį pa
sikalbėjimą,, noriu Jus, paklaus
ti dar vieną klausimėlį. Skaičiau 
spaudoje, kad Religinės šalpos 
veikėjai yra pasiryžę įsteigti to
kią kaliniams lietuviams Sovie
tų Sąjungoje gelbėti organizaci
ją. Kiek ji būtų naudinga ir 
kiek ji galėtų išlaisvinti ar bent 
jų būklę palengviųti?

Ats.: — Religinės Šalpos va
jus yra kilnus pavadinimas ir 
kur laisvai leidžiama remti reli
giją tai būtina, bet prie dabar
tinių aplinkybių jis gali būti ža
lingas ir okupuotoje Lietuvoje 
Bažnyčiai ir religijai, gali labai 
nukentėti net kunigai, kurių ir 
taip ten trūksta. Okupantas, su
sekęs ir sužinojęs, kuriais keliais 
tas daroma, gali išvystyti dar 
didesni tikinčiųjų ir kunigų per- 
sėkiojibmą bei jų ištrėmimus.

'■’A

Reporteris

Tragiškasis birželis
Visata Visagalio yra jau 

taip surėdyta, jogei ji suside
da iš priešingybių, kurių vie
na yra atmintis ir jai priešin
gas veiksmas — užmirštis. Ar
ba, blogis ir gėris. Ir žmonija 
lengvai pamiršta blogį, o pri
simena tik gėrį, kas buvo gera 
ir gražu.

Taip ir lietuvių tauta laisva 
būdama džiaugėsi geriu, di
džiavos praeitimi. Nors la 
jos praeitis, neklystant, turėjo 
daugiau blogio, kaip gėrio, 
daugiau vargo ir kančių. Tur 
būt nė viena pasaulyje tauta 
istorijos!-bėgyje nėra tiek nu
kentėjusi, tiek kraujo išlieju
si, kiek lietuvių tauta.

Mes dažnai girdime: “Iš pra 
eities Tavo sūnūs te stiprybę 
semia”. Bet toji stiprybė ran
dama- ne tik gėryje, ne tik 
džiaugsmuose, bet taipgi ir 
kančiose, tautos ašarų bei 
kraujo jūroje. Lietuvių tauta 
upeliais liejo kraują bekovo
dama su kryžiuočiais, kalavi- 
ninkais, besigrumdama su 
mongolais, totorių chanais, ru 
sais. Ji gynė savo tėvų žemę, 
laistė krauju kiekvieną žemės 
pėdą.
Aziatų rusų carai, užkariavę 

Lietuvos teritorijos gabalą po 
gabalo, negailestingai žudė 
žmones,' degino kaimus, mies
tus. Gyvus likusius varėsi į ne

laisvę, į sunkią vergiją. Taip 
dėjosi ankstyvesniais laikais, 
taip dėjosi ir 1831, 1863 me
tais, sukilimo metais prieš 
žiaurią carų akupaciją, prieš 
baudžiavą.

Ypač žiauriai ir skaudžiai 
lietuvių tauta turėjo nukentė
ti 1941 m. birželio mėnesio die 
nomis, kai raudonasis k nnu- 

Diznio slibinas, nesiskaiIrda
mas su žmoniškumti, trėmė Ii"

l

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
• . ■ ■ • - . t ■ ,

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

eiKAGIFTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONt f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.

' Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M paL Kaina $150.

, Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 4M0S 

atsilankant darbo valandomis srbs užsakant paštu Ir pridedant 
žek| ar pinigine perlaidą.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50.

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

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

lai uziLirvttiosc ę?v 
\iihd vagonuose i tol>nin Sibu 
•a. be vandens ir duonos. £

Tais 11M1 m. ir vėlesniais 
ietuvių tauta neteko viso trėč 
laiio savo gyventojų,' neteko 
feriausiŲ savo Minu bei duktė- 
y. Tuo laiku į Sibiru buvo iš 
remta, išžudyta ar kitaip nu- 
tankinta per 700,000 lietuvių. 
Salia to išaugo Proveniškių,Rei 
nių, Zarasų, Palemono, Vil
niaus, Šiaulių nauji nežinomi 
kapai, kur paslėpti kūnai ge
riausių Lietuvos sūnų ir duk
terų: kunigų, teisėjų, advo
katų, daktarų, profesorių, mo 
kytojų, moksleivių, ūkininkų, 
darbininkų ir net mažų vaikų. 
Tai žiaurus ir baisus komuni
stų nusikaltimas! Savaime sau 
kiantis dangaus keršto. Mums 
belieka tik kreiptis į pasaulio . 
sąžinę.

Todėl gerai ir teisingai da
roma, kai prisimenama bai
susis birželis. Primenama lai
svajam pasauliui trėmimai, žu 
dymai ir kankinimai, kurie ir 
dabar nesibaigia, kurie ir da
bar vykdomi, bet tik paslėptu, 
rafinuotu, bet tik kitokiu bū
du. ^13

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LICDŽIUVTENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
- * 88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL. Į
—...........— ■— .......... ' • ■ ----- — ■ ■ --3

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl-, liečiančius 1905 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ___________ ------------------------------------

zDr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
MinkStais' viršeliais tik

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

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie I 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO,’iLL. 60608

T aupykiteĮdabar 
pas mus

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokių .adresu:

1731! So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

i

r

FSLIC

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

Taupykite dabar. <

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- £ 
na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos į 
dienos. ; 1

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

□
Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metalą. TEL. 421-3070
prtaigoe pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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$30.00
$16.00
$3.00

_ $31.00
— $18.00
_ $4.00

$730
$230

vių tautoj tragediją minėjo būv 
želių 13 i, toną suruošė Ame
rikos Liet, Tarybos Cicero sky
rius, pirmininkui Pranui Ka- 
šįubai vadovaujant.
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
matams___ _
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams __ _____
pusei metu  —. 
vienam mėnesiui

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montos. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:

imtas, tai tada Valstybės Departamentas savo ambasa
doriui tokį įsakymą duotų. . . *

Bet Gailos ir Gečio vadovaujama delegacija į Val
stybės Departamentą nėjo. Jeigu ji būt paprašiusi au
diencijos, tai vargu departamento pareigūnai būtų suti
kę tokią delegaciją priimti. Valstybės Departamentas 
prisimena, ką ta pati delegacija ne lietuviams, bet iš pa-

CICERO. — Ciceriškiai lietu- ta yra sena ir. garbinga tauta, 
kurią jis gerbia ir iš jos mo- 

h L ri ■ ■ t
Lietuviškai if ąngliškai trum

pą žodį tarė Čikagos Alto sky
riaus'Vicepirmininkas inŽ. K. Ok-

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_____________ _____ $30.00

Naujienos eina kasdien,, išskiriantpusei mėty._________ _____ $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00 sekmadienius- Leidžią Naujienų Ben
vienam mėnesiui ____- . $3.oo drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago

Kitose JAV vietose: 
metams , ____ _____  $26.00

HL 60608. Telef. HAymarket 1-8100.
Pinigus reikia siusti pašto, Money

pusei metŲ_________ ____  $14.00 Orderiu kartu su užsakymu. ___ _

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

Vis tebesiuntinėja delegacijas

GeČio ir Gailos suskaldyta, pasimetusi ir Lietuvos 
laisvės.kovos nesuprantanti JAV Lietuvių bendruomenė 
ir vėl pradėjo siuntinėti delegacijas pavergtos Lietuvos 
reikalais. Pirma tos delegacijos buvo siunčiamos į kon
greso komiteto narių raštines, vėliau bandyta pasiekti 
Vasltybės Departamente aukštesnius pareigūnus, o da
bar jau pilno sąstato tų pačių 
nuvykusi Į Jungtines Tautas.

New Yorke pranciškonų 
pirmame paskutinio numerio 
žinia:

žmonių delegacija buvo

leidžiamas Darbininkas 
puslapyje duoda tokią

“Tragiškųjų birželio sukakčių proga birželio 9 
New Yorke JAV LB delegacija audiencijoje buvo- 
priimta JAV ambasadoriaus prie Jungtinių Tautų 
William W. Scranton.
Ambasadoriui buvo Įteiktas išsamus JAV LB krašto 
valdybos memorandumas, nušvietęs Lietuvos oku
paciją, tautinį pasipriešinimą. Sovietų Sąjungos 
vykdomą genocidą, žmogaus teisių pažeidimus. Bu
vo Įteiktas lietuvių politinių kalinių sąrašas, iškelta 
svarba Baltijos valstybių klausimą kelti Įvairiose JT 
komisijose.” (Darbininkas, 1976 m. birž. 18, 1 psl.) 
Be jau minėtos J. Gailos, delegacijoje pas ambasa

dorių Scranton dalyvavo Aušra Zerr, R. česonis, Ben
druomenės reikalus ardantis Algimantas Gečys, Jungti
nių Tautų reikalus turįs suprasti K. Miklas ir dar keli 
atstovai.

Visi žinome, kad ambasadorius prie Jungtinių Tau
tų yra parenkamas prezidento ir patvirtinamas senato. 
Ambasadorius gauna instrukcijas iš paties prezidento 
ar Valstybės Departamento, Kad JAV ambasadorius ga
lėtų kelti Lietuvos klausimą, tai jis privalo gauti JAV 
prezidento Įsakymą. Be tokio Įsakymo jis Lietuvos ar 
kokio kitokio klausimo nebekels. Jeigu ta judrioji dele
gacija būtų tikrai norėjusi kelti Lietuvos klausimą Jung
tinėse Tautose, tai jai reikėjo nuvykti į Valstybės De
partamentą, Įtikinti atsakingą pareigūną, kad keliamas 
klausimas turės šiokios tokios vilties būti teigiamai pri-

Ir taip metai iš metų: aukštyn, pirmyn... Metai 
iš metų... iki 1940 metų birželio penkioliktos, kada so
vietų tankai, sunkiai riedėdami, " sudrebino Lietuvos 
žemelę. Tąsyk Lietuvo dar nežinojo, kad jau prieš 
metus Stalinas ir Hitleris (per Molotovą ir Ribentro
pą) slaptai tarp savęs dalinosi Pabaltijį, o už dalį 
Lietuvos mokėjo auksu... judošiškai. Sovietų Sūjun- 
ga begėdiškai sulaužė iškilmingai pasirašytąs taikos, 
nepuolimo ir savitarpio pagalbos sutartis. Teisingai 
prezidentas Trumanas sakė, jog su Sovietų Sąjunga 
sudarytos sutartys nėra vertos nė to popieriaus, ant 
kurio jos yra surašytos^..

Praėjo kiek laiko, ir į Kauno teatrą suvaryti “at
stovai" (jų tarpe buvo ir sovietų saugumiečių) bal
savo prašyti Sovietų Sąjungą priimti Lietuvą į savo 
respublikų šeimą. “Balsavo prašyti” — tik pagalvo
kite’ Balsavo, kada valstybės teatro durys buvo už
rakintos. kai ant tribūnos po stalais buvo susislėpę 
ginklus užtaisę enkavedistai, kai aplink teatrą patru
liavo sovietų tankai. Greitai Lietuvai buvo duotas 
naujas vardas: Tarybinė Lietuva. Vienas laikraštis 
padarė nedovanotiną korektūros klaidą: praleido 
vieną raidę ir riebiu šriftu išspausdino “Tarbinė Lie
tuva“. Taip ir buvo. Lietuva neturėjo milijonierių, 
bet ją visliek ‘"laisvino“ nuo kapitalizmo; turėjo tvir
tą Bažnyčią ir pasiaukojusius kunigus, bet bažnyčias 
uždarinėjo, paversdami jas muziejais ar sandėliais, o 
kunigus tardė, ir kankino. Prasidėjo atšiauri komuni
stų partijos kampanija prieš religiją, Lietuva turėjo 
savo istoriją, bet joje nebebuvo vietos nei Vytautui, 
nei Basanavičiui; turėjo ūkį, bet atėmė žemę, o ūki
ninką nuvarė į kolchozą. Prasidėjo Stalino “rojus”: 
šnipinėjimas, tardymas, kankinimai, kalinimai ir žu
dymas. Baimė nusmelkė kraštą. Laikai pasikeitė, pa

! zidentą Fordą ir valstybės sekretorių Kisingerį. Drąsus 
tuometinės JAV LB vicepirmininkas česonis pareičkė, 
kad Rusijos caras turėjo savo Rasputiną, o prezidentas 
Fordas turi savo Kisingerį. Opozicinei spaudai tai buvo 
skanus pienburnio pareiškimas, o ne rimto savo krašto 
reikalais besirūpinančio žmogaus nuomone.

Česonio pareiškimą Įsikando dabartinės administ
racijos priešai ir jį kartojo, kol išaiškino, kad tas pareiš- 
skima buvo netikslus ir prezidentui pažeminti jis visai 
netiko- Rasputinu Buvo susižavėjusi Rusijos carienė, o 
ne caras. Jis net su savo artimaisiais tarėsi, kaip, nieko 
neužgaunant, pašalinti netašyto popo įtaką. Reikia ma
nyti, kad Valstybės Departamentas Česonio, padariusio 
ir neatšaukusio tokius netikslius palyginimus, nenori 
priimti, tai delegacija nutarė vykti į New Yorką ir “Lie
tuvos reikalais” rūpintis pas ambasadorių Scrantoną.

Delegacijos nariai turėjo žinoti, kad be Valstybės 
Departamento ambasadorius Scranton Lietuvos klausi
mo nekels. Nekels todėl, kad dabartiniu metu šitas klau
simas Jungtinėse Tautose negali būti Lietuvai naudin
ga prasme išspręstas. Jeigu būtų buvusi kokia viltis bet 
kurį Lietuvos klausimą teigiamai, išspręsti bet kurioje 
Jungtinių Tautų komisijoje, tai tas klausimas būtų ten 
keliamas.' Tuo tarpu Jungtinėse 'Tautose tokių sąlygų ir 
nuotaikų dar nėra, todėl ambasadorius Scranton tokio

riau žino nuotaikas Jungtinėse Tautose, negu Gaila ar
ba Gečys. Valstybės departamentas nenori pakenkti tei
sinei pavergtos Lietuvos padėčiai. , Jis neleis Lietuvos 
klausimo kelti, kol nebus galimybės tą ‘klausimą teigia
mai spręsti ir priversti okupantą trauktis iš Lietuvos ir 
kitų pavergtų Pabaltijo kraštų. Bet Gečys šū Gaila į to
kio klausimo kėlimą visai nekreipia dėmesio, jiems svar
bu pasinaudoti pranciškonų leidžiamo spauda.ir praneš
ti lietuviams, kad jie buvo New Yorke ir “rūpinosi” Lie
tuvos reikalais.. Jie tiktai bereikalingai ir betiksliai iš
leido Lietuvos laisvinimo reikalams surinktas- Amerikos 
lietuvių aukas. Tai yra tik bereikalingas :pinigų švaisty
mas, Lietuvos laisvės kovai visai nenaudingas. Miklas 
šiuos reikalus turėtų geriau žinoti, jam reikėjo Gečiui ir 
Česoniui paaiškinti. .. ų 7

Netiksliai žinios pavadinimą suredagavo -’ir Darbi
ninko redaktorius, Jis per dvi skiltis užraše “Lietuvių 
delegacija JAV ambasadoj prie JT”, Tai nebuvo Ameri
kos lietuvių delegacija prie Jungtinių Tautų.. Tai,buvo 
Gečio ir Gailos suskaldytos Bendruomenės delegacija. 
Amerikos lietuviai nei Gečio, nei Gailos neįgaliojo vykti 
Į New Y'orką ir neprašė daryti pareiškimus, kuriė. pa
vergtai Lietuvai gali būti žalingi- Tokio darbą ėmęsi jie 
patys. Ne pavergta tauta jiems rūpėjo, bet suskaldytos 
ir sugriuvusios organizacijos likimas. . - - -i ;

Tokiais metodais pavergtiems lietuviams nepadė
sime. ’ .

G A R SIN KIT Ė S N A U J1E NOSE

ilval. pakeliant Lietuvoš trispal
vę ’ vėliavą prie Antano baž
nyčios ir pamaldomis bažnyčio-

. ie- - ' . ...
Po pamaldų susirinkus cice- 

rišlciams ir svečiams. Šv. Anta
no parapijos salėje, Alto.pirmf- 
nimkas pradėjo . įvado žodeliu 
minėjimą, paprašydamas' įųeŠti 
vėliavas, kurios buvo pagerbtos 
asistuojant Cicero jūros saulių 
būriui.

. Buvo prisiminta tylos minu
te ir pagerbta atsistojimu mi
rusieji. Lietuvos sūnūs, žuvę ko
voje, .ir visi,Sibiro, kankiniai. 
Sugiedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, dr.kiin. Antanas Juška 
sukalbėjo trumpą maldelę. . Him
nus sugiedojo solistės seserys 
Naureckaife ir Al. Buntinaitė.

Prieš pora metų į Ameriką at- 
važiavęs Sibiro tremtinys Jonas 
Kreivėnas plačiau papasakojo 
trėmimus, pergyvenimus Sibire. 
Jis sakė, kad iš Mari j ampolės ka
lėjimo buvo į .Sibirą ištremta 
virš 6,000 suimtų lietuvių, ku
rių ne vieta negrįžo į Lietuvą, 
nors ir okupuotą tušų; visi jie 
žuvo- kankiniais Sibire; Jis ma- 
te,-kaip tremtiniai buvo išvaro
mi iš gyvulinių vagonų negyve-; 
narnoje Sibiro tafgoje; matė, 
kaip- sargybinių šunys draskė 
tremtinius,matė Sibiro taigoje, 
išmėtytus šimtus lavonų, sušali 
Tusius Į ledą. Jis pabrėžė, kad 
pasaulis mažai žino apie trem
tinių. kančias; badą, ir mirtį,. Jis 
primygtinai siūlė; kad Čia lais
vėje gyvenantieji bendradar- 
biaūtojai :su Lietuvos okupantu 
nuvažiuotų j Sibiru, į .koncen
tracijos lagerius ir' patys pama- 
^tų— tūoš tremtinių, vargus ir 
kančias, pamatytų tuos nukan
kintus tremtinių lavonus, kurie 
dar ir šiandien tebeguli vilkų 
ipfer^utm. ; •
_ Baigdamas žodį, tremtinys 
Kreivėnas kvietė būti vieningais 
kovoj ė su od^itių ries Lietuva 
vėliam ar anksčiau bus laisva.

Piriruininko KašiūBoš paves
tas, progran^^gražirii vadovavb 
studentas. Feliksas Kasparas, 
pristatymas minėj imk daiyv- 
vavus-į šešto distrikto kongreso 
atstovą Henry J. Hyde, kurs 
savo kalSoje pnmiriėį- jog ■ įri- 
saulyj.e yri daig neramių židi- 
ni’ijį /bet Ąmenla turi reikšti 
rivo; politinę tžtik§- ir sristab- 
dyK Sovietų Smigūs vrižlūmą.' 
Jis prisakė, kad Baltijos tautos j minama iš.,druskos. * Kepamoji 
turi būti laisvos,ura lietuvių tau- soda daugeliu atvejų pakeičia

su Lietuvos okupantų labai svar
bu yra sudarytrtamprius ryšius 
su Amerikos politikais, biznie
riais ir kitais Įtakingais asme
nimis. ,t - •: <■-.

Meninėję dalyje Gintaras Ba
ronas paskaitė B. Braždžionio 
eilėrašti “Be motinos tėvynės", 
0 Rita Vabalaitytė, Ireną Skopaj- 
fė Robertas Sakalas,.Ina Gąd- 
liauskaitė ir'Vytas Bašinskas 
gražiai atliko A. Kašiubienės pa
ruošta montažą “Lietuvos kan
čios”. . ‘.

- ■ _ - . - ____ __ X - - i

_ Sesutės Naureckaitės, Aldona 
Buntinaitė-Bužėnienė padainavo 
keletą dainų, akompanuojant pia
nistui V. čėsnai. Dainininkių 
dainavimas - buvo . žavėtinas.

lud d«m6kraty partijos 
kandidatu . bt>š Jimmy Carter, kuris 
turi, pakankamai atstovy nominaci
joms laimėti. Kiti partijos politikai 
kapituliavo Jr rinkiminės kovos t& 
Hap nebeveda.

sikeitė auklėjimas. Dabar paminklai buvo statomi 
vaikams, kurie išdavė savo tėvus komunistų partijai, 
Prasidėjo “tėvo” Stalino kultas: ne tėvai, o Stalinas; 
ne bažnyčia, bet Stalinas (jam net maldos buvo rašo
mos), ir ne lietuvių tauta, a Stalinas. Po to — baisu
sis 1941 metu birželis ir masiniai trėmimai. Dešim
tys tūkstančių Sibiran tremiamų brolių gyvuliniuo
se vagonuose raudojo, giesmėje: “Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė...’’ Vežamų tarpe buvo ir mūsų šei
ma, šeši asmenys. Manęs tą naktį nebuvo namie, ir 
šiandien aš jums naujai paliudiju.

Okupantas kartojo, jog komunistinis režimas tar
navo liaudžiai. Tai šitaip bolševikai traktavo Lietu
vos liaudį. Kaip tame Leonardo Žitkevičiaus posme:

“Liaudį maudo, maudė, maudys 
Xiekas nežino,fkąs ta liaudis; 
Nes ta liaudis, kad jį biesas, 
Pats didžiausias liaudies priešas.”

Mano tėvelis būvd Šeimos, darbo jr pareigos žmo
gus — koks buvo jo nusikaltimas? Mamytė — šven
tos motinos pavyzdys. Už ką? Sesutė ir trys broliukai, 
visi mažamečiai (jauhiaūsias vos šešerių metų) — į 
Sibirą. Už ką? Po aštuohių mėnesių mano tėvelis mi
rė Sibire, ir iki šios dienos nežinau, kur yra jo kapas. 
Ir jūsų tarpe yra gyvų liudininkų, kurie matė savo 
gimines ar draugus masiniai tremianįūs aną Baisio- 

IBirželio keturioliktos priešaušrį. Gal Kai kurie iš jū- 
|$ų buvo išvežamųjų sąrašuose? Ir jūs šiandien klau
siate — už ką?

šį klausimą stato paisai Chruščiovą^ dalydamas 
slaptą pranešimą XX Sovietų Komunistu Partijos Kon
grese. Jis kaltino Staliną ir, pripažindamas Soviejų Są
jungai gedą dėl žud\*mų ir friarfinfų deportacijų, sakė: 
^Joks sveiko proto žmogus negali įsivaizduoti, kaip ga-
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sa dalyvavusi minėjime publika 
tikrai žavėjosi dainavimu ir ne-; 
pagailėjo kątųčių.. _ .... į .
| įPriė kavutės -stalo, kurią ,pųi-- 
kiai paruošė vyriausia šeiminin
kė. Dyįūdtięmčį padedantįAĮ. 
Pranckevičienei, O. Vyšniauskie
nei irNevickienei, visi da^riajį 
skaniai, vaišinosi, besidalindami į 
dienos įspūdžiais;

Reikia pasakyti, khd CĮėėro: 
. Alto skyrius atliko labai (hdelL 
ir gerą darbą; suruosdamas .tok] 
puikų, pasisekusį birželio lietu
vių tautos tragedijos mokėjimą. 
Pagarba Alto nūriariš j 
jo pirmininkui KaŠiūbai; Gaila 
tik, teko pastebėti, -kad minėj i-, 
me nedalyvavo Cicero lietuvių: 
mokykla su savo mokiniais. O 
vertėjo! Juk mokykla yra pasi
žymėjusi, . išleisdama net kelis, 
šimtus mokinių. į “šviesą”.| Į 
. Cicero turi, kad ir negausų, 
bet labai drausmingą j ūrų šaufių 
būrį, vadovaujamą enei^ngo ir S 
sumanaus vado Karolio .Miklcį- 
vaičio. Cicero jūrų būrys darniai 
ir gražiai sugyvena ir bendradar
biauja su Altu. Miklovaičie vi
suomeninę veiklą įvertinant, bir
želio įvykių minėjimo proga, bu
vo Alto pagerbtas, įteikiant pa
garbos, adresą djjflohii.1 ; y-

. Jūros šaulių būrio vadas Mik- 
lovaitis,. atsidėkodamas, pabrė
žė, kad jis to dar nėra užsitarna
vęs, bet..kadangi.nėra-jau. toks 
kuklus, tad dovaną priima. .

mięles. . . .. ■
; Kepamosios, sodos gamybos 
monopolį jau 80. metų kaip turi 
Armoiid Hammer b-vė. -Pagal 
šutrirtį dabar imamąją ’šildą ga- 
mina Church-Dwight bendrovė, •« 
kūri riž tą prod6irtą Žauna-'df-

ne tik kepant, bet ir gaminant 
blogų kvapą panaftanantaus ga
linius. -

t .■

Atleidžia tarnautojus 
.riPr^vfdehto- ligoninė, 426 W, 
51 S£.,- yra ■ atsidūrusi..keblioje ■ 
finansinėj e. .padėtyj ertiš vienos -

ligoninės sąskaitų apmokėjimu 
išantroš gi pušėš.^-. vyriausybė 
reikalauja, kad būtų statomos 
naujos ..ligoninės,, patalpos,., nes 
dabar esančios 200 lovų ligoninės 
patalpos pripažintos netihkamo- 
mis- \ - | į . A M 
., Ligoninė norėtų pasistatyti 

naujas 500 lovų..patalpas,.bet 
švietimo, sveikatom rr^šilprišde- 
partamontaį. kursrtfinansuoja 
naujų ligoninės .patalpų, staty-

Ps,

KEPAMOSIOS SODOS 
MONOPOLIS

U- ; Kepamoji soda gaminama iš 
sodos hash, kuri savo keliu ga-

; nauj ų įtalpų, neą. S en ų patalpų 
tik 67% tėra užpildoma ligoniais: 

Atsižvelgi ant Į tuos ligoninės 
sunkumus, ligoninės administra
cija tad ir. nutarė atimti iš dar£ 
bo 45 tarnautojus.. <

Plaučių uždegimas
< Plaučių uždegimu arba pneu
monia Amerikoje kasmet mirš
ta^ 24.9 ^žmonės iš 100,000. :<ši 
liga 1974 m. pasiėmė 52,576 
aųįas,,.-^;. į-

Sveikatos, šalpos ir švietimo 
departamentas .» sako, kad .pneu
monijos arba, plaučių uždegimo

įima apkaltinti ištisai tautas, Įslcaftant moteris’/ vai
kus ir senelius, ir juos šankinti, vykdant masinį 
kerštą ...”

Lietuva atsidūrė kryžminėje Agresorių ugny. Lie
tuva maža, todėbir jos nelaimė kitiems, -atrodo, ma
žai terūpėjo. Prezidentas Kennedy pastebėjo: “Laimė 
turi daugelį motinų, o nelaimė yra visuomet naš
laitė ...”

į-’<šiais metais amerikiečiai mini dviejų šimtų metų 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį; Yra istorinis 
faktas, kad Jungtinės. Valstybės praeityje yra suvaidi
nusios agresoriaus vaidmenį. Amerikiečiai užėmė lai
svos tautos teritoriją, pažeidė žmonių teises, pamynė 
jų laisvę ir tautinius jausmus,niekino jų kultūrą ir re
liginius įsitikinimus. JPo to baudė jėga įjungti į Valsty
binę bendruomenę, kuri (autai buvo visiškai svetiina. 
Amerikiečiai teisinosavo agresiją, , šaky darni, jog jie 
duos prispaustiems, belaisviams žrnonėms geresnį gy-i 
veniiną— primesdami savo valią. rt • . ; «

Kalbu apįe indėnų ųžkariaviin-ą- Aišku, indėnai 
nepajėgę ilgą laiką atsispirtiprieŠui, kuris ir ginklais, 
ir skaičiais buvo kur kas galingesnis. ■ ■ ; i q

štai ką pasakė indėnų ridas Seat!h, ragindamas 
karius į lemiamą, žūtbūtinę ir pralaimėsimą koVą^

“Didysis tėvas Vašingtonas žada mus ginti ipr sau
goti. jeigu elkimės taip, kaip jis nori. Jo narsūs ,k^riai . 
bus stipri, kaip mūras, Atrama žmonėms; dideli karo 
laivai pripildys mtlšū ri&ttri. Jiš bus mūš4 . tėvas, 
mes riši ‘ jo Ariikari. Mt ari tai jrrianoriia? Jri pie
vas myli savo žnones;, betMenčia. manųjų. Jo . Die
vas stiprina savo žmones, ii jie, kaip siaubas, siautė 
jo po mūsų zeinę^ Ne, baltųjų Dievas nemyli rątido- 
“Uis vjiikų. Kaip gi mes galime jaustis broliais? Kaip 
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galime tikėti, kad jų tėvas bus kartu ir mūsų tėvas?
Ne, mes esaine našlajčiaL AIes seame skirtingos rasės ;
v . pirn p » ♦ -ir

nolių. pelenai yra šventi,.jį kapai šventi. O baltieji? 
Baltieji yra liėih ir.apleidžia savo
kapus ir jiems tie kapai nerūpi..” .

Tai ne laukinio, žmogaus žpdžiAi. Lietuvių vadas . v.5.v įfetv* c .galėjo panašiai kalbėti Stalinui ir Sovietų Sąjungai. .In
dėnų vado Seatlh žodžiai yra išreiškimas giliausio tau- 
tos nūsistatyrino: įnirti, bet nepasiduoti ; KflrtUrfei, yra 
testamentas, tau tos, kuri buvo užkariauta, bet. ąęnuga- 
lėta. Indėnai, kęsdami primestą gyvenimo būdą; lau
kė dienos savo laisvei ir garbei išpirkti. Ir sulaukė’. • 
.. .jNedauįg, Įafygihti, jra ^et4 ^andjen
jie laisvi. Visi .jie; didžiuojasi Ląavo Jdlmę, turi, stiprius 
principus ir savimi pasi tikri Kai kartą raitelis sutiko in
dėną klajojant Arizonos dykumoje ir jo pūklausė: 
“Ar neKūrii paklyd'ęk, Krolyd?” -rt ind^riyją^o.
tumu atšovė :, ?ĄA nepaklydriu, mano _ palapinėj mano 
“vngriram** priklydę.” . j - r .j-’/A

rišiari^iai yrilątybė^^dėnąi.%5j^ didė
lių žemės plotų savininkai, jie kalbi savo kalbi, Au
kosi savo papročių, didžiuojasi savo kultora.; . Indėnų 
bylri yra aktuali Amerikiečių visuomenėje. Dar iri da
bar ūifafeHkK^biė gym katės jriWfcs m^a-ljki- 
mo. šiandien valstybė juos remia, ir jiems padeda net 
tie amerikiečiai, kurių seneliai indėnus persekiojo ir . 
naikino. Ir filmuose, indėnas, kaip taisyklė, yra tei
giamas tipas,.o “jankis kaubojus’^—piktas žmogus, 
agresorius. v ' ? i

» rj ... v irfj n Xa Vf ?
SKAITYKITE IR PLATINKITE.,.

DIENtlASTI “NAUJIENAS” ,,



DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GEBELĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BAIUKAS - 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T.Uf. 695-0533

Fox Valioy Medical Center 
_ 860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN/ILLINOIS’"“'

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON T 

. ' 2434 WEST 71«t ŠTREET
Ofisas: HEmlock 4-5849

Razida 388-2233 -
OFISO \ ĄLAND0S: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

bas, kurių tikslas turėtų būti ąp- 
jungti vietinius lietuvius kultū
rinei veikai, Ibet su apgailesta
vimu tenka pastebėti, kad jau 
dabars jaučiamas palaipsniui di
dėjantis skilimą^. Vid- Vak. 
Apygarda ir jos pirm. 31. Jakai
tis turi paklusnią provizorinę va-1 
dybą, tačiau valdyba neturi apy
linkės, kurią teisėtai galėtų at
stovauti.

Baigiant norėtųsi .paklausti 
provizorinės valdybos narius, kur 
jūs buvote per visuotinį L. B-nės 
susirinkimą vasario mėn. 1 d., 
kada taip sunkiai; dėl kandidatų 
stokos, buvo išrinkta apylinkės 
valdyba? .

L. B-nės East Chicago’s.
apylinkės valdyba

: RASTO PAMOKYK IR PAAiSKiNlMAl
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.

Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apsvies ir 
savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba iŠ 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žįno, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Cincinnati Raudony j ų žaidėjas Joe Morgan, pereitais metais buvęs pa 
atima sviedinį iš Los Angeles Dodgers žaidėjo Bill Buckner, šiuo atveju 

'Morgan. Abu geri sportininkai, bet Morganą laimė dažniau palydi.

EAST .CHICAGO, IND.

laimėtoju
įžaidėjas, 

išėjo Joe

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Westchester Community klinikos 
' Medicinos direktorius.'

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IIL
VALANDOS: —9 darbo dienomis ir 

antrą sešuoiem 8—3 vai 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

buvo išrinkta, bet pasiliko apy
linkė darbščių lietuvių, per dvi
dešimt -su-viršum metų mokė
jusių solidarumo mokestį ir įro
džiusių savo ištikimybę L. B-nei 
ir jos tikslams. Gal būt Jums, 
p. Moliejąu, nepatiko Rinkimų 
Komisijos narių veidai, gal būt, 
Jūs nepasitikėjot susirinkimo 
pirmininku, bet argi visoje East 
Chicago’s apylinkėje nebeliko nei 
vieno lietuvio, kuriuo galėtu
mėt pasitikėti, argi Jūs negalė-

REZ.: GI 8-0873

DR. W.: EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA fR MOTERŲ LIGOS • 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA-5-267C

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

3^5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECiAtYBĖ AKIŲ LIGOS 

390r West. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

’š. m. gegužės mėnA JO dienos 
^Naujienose” buvęs East (Chica
go’s apylinkės pirm. 2. Moli ėjus 
aiškina, kodėl jis, apleisdamas 
East GKįcagą išsivežė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės kasos 
knygą ir pinigus. Atsižvelgiant 
į p. Z. Moliejaus nuo-zpeluus Lie
tuvių B-nei, mes norėtume pri
imti jo paaiškinimą su maža pa
taisa, paminėdami- ctironologine 
tvarka Įvykių raidą.

1975 m. gruodžio mėn. 7 d. I joį rainiai apleisti mūsų apy- 
įvykęs L. B-nės East Chicago’s Į linkę išsiveždamas pagarbą, ku- 
apylinkės susirinkimas buvo tei- rj^ anksčiau buvot nusipelnęs, 
sėtas. Jo metu apylinkės valdy- . - -
ba pasitraukė, įš par-eigų, b dėl 
laikė-stokos, susirinkimas pasi
tenkino išrinkdamas- Rinkimų 
Komisiją naujam susirinkimui 

'sušaukti.
.Z. Moliejus ir,O. Jnodvalkienė 

susirinkimų šalę palilco, .kaip pri- • 
vatus asmenys ir mūsų nuomo
ne neturėjo teisės daryti spren-

CHIRURGIJA

DR. V. JUČAS 
. 489-4441-5614605 

' ODOS HGOŠ - 
1002 N. WESTERN AVE.
5214~X.WESTERN AVE.. "

TeIefonj^.^t^>mąs^lX.vaL

Ofiso teL: HE 4-1818 
Rezidencijos; PR 6-98G1

DR. ^ MEŠKAUSKAS - 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st. STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMEJRISTAS 

KALŽALIETUVIŠKAI 
2618 W< 7i$KS£ ~ TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

, DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r dSTREET ' 

VaL: an^ad. DUo 1—4: po pietų, 
ketvirtai. nilo j5—7. vai. vak. 

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

'■r-'

DR. VYT; TAURAŠ
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS • 

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

TaL: PR« 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 643 vaL vak. šeštadie
niais "2-4 Vai. po pietų ir kitu "laiku 

pagal susitarimą.

APIE MIEGA
Kaip miega carai-ir proletarai

— Anglų karalienė Elzbieta 
ir jos vyras kunigaikštis Filipas 
turi miegamuosius Buckingham 
rūmuose antrajame aukšte. Ka
dangi iš lauko pusės visą laiką 
stovi sargyba, tai Filipas pas 
Elzę eina tarp abiejų miegamųjų 
privačiu koridoriumi.

— Šeikienė (ciesorienė) Farah 
miega lovoje po baldakimu. Pats 
šachas (šachas arabiškas cie
soriaus pavadinimas) turi mie
gamąjį per du kilometrus atstu 
nuo ciesorienės palociaus. Kol 
tebegyveno su žmona ciesoriene 
Soraja, abudu miegodavo lovo
je, papuoštoje 26,733 brangak
meniais.

— 0 štai kaip miegamą komu
nizmo rojuje:

Vokiečių Liąudies Respubli
koje (komunistų valdomoje Ry
tų Vokietijoje) lovos panaikin
tos ir jų niekas nebegamina. O 
priežastys tai tokios:

— Politikai miega užsieniuose.
— Išėjusieji Į pensiją važiuo

ja į Vakarus.
— Artistai miega ant laurų.
— Kareiviai eina taikos sar-

PETKŲprotesto ženklan laikinai susilai- 
kyti nuo aktyvaus dalyvavimo 
Vidurio Vakarų apygardoje.

East Chicaogo’s L- B-nės apy
linkė nepasitraukė iš L. B-nėš, 
neįstojo'j R. L. B-nę ir neįkūrė 
trečios B-nės, bet savo protes
tu nori atkreipti dėmesį ir pra- 
.šyti solidarumo bei vienybės tar
pusavio sugyvenime visu išeivi
jos organizacijų, kovojančių su 
mūsų krašto okupantais.

Balandžio mėn. 20 d. mažos 
’ saujelės lietuvių Buvo sušąuk- 
. tas susirinkimas, -kuriam pir

mininkavo Vid. Vakarų apygar
dos pirm. .Modestas'Jakaitis. Ja
me dalyvavo dešimt asmenų, o 
stebėtojais buvo atvykę anks
čiau visuotino susirinkimo iš
rinktos valdybos atstovai: R. 
Nemickas, K. Pocius ir A. Vi- 
lutis, kurie griežtai užprotesta
vo, kad šis susirinkimas yra ne
teisėtas. Pagrindinė priežastis 
•^ susirinkimo skelbimas - buvo 

, iškabintas prieš dvi dienas, ba
landžio mėn. 18 d. ir buvo ant 
skelbimų lentos neilgiau kaip pu
sę’ valandos. Dauguma apylin-

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W. 71st Street
K Telet: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

■......................— 1 ■ 111 *

argi Jūs jau tada žinojot, kad 
sekančio susirinkimo metu bus 
nutarta įsteigti ‘^trečią Bend
ruomenę”?

Rinkimų Komisija' š. m. va
sario mėn, 1 d. sušaukė visuo-- 
tini narių susirinkiąmmą, kurio 
mėtų buvo išrinkta L. B-nės 
East Chicago’s apylinkės val
dyba: pirm. J. Liubinas, vice HQ' 1XVVUX Xx I KZ -  ---

dimus apie apylinkės, ateitį. ’ Su- Pi™. K. Pocius ir A. Vdutis, 
tinkam, kad nauja- valdyba ne- .sek K- Nemickas, kas. 0. Juš-

'kės lietuvių nežinojo, kad susi
rinkimas įvyks- ir negalėjo iš
reikšti savo valios. Neatsižvel
giant-Į aukščiau minėtus protes
tus ir M. Jakaičiui pritariant, su
sirinkimas išsirinko provizorinę 
valdybą, apie kurią buvo rašyta 
“Drauge” balandžio ’ mėn 24 d. 

Maža E. Chicago’s apylinkė 
dabar turi. dvi L. B-nės valdy-

—%

Tel. WA 5-80*53 i

MOVI N G 
Apdraustas perkraz-jstymas 

iš įvairiy latstumy. 
ANTANAS VILI-MAS / 

823 West 34 PMce ’ / 
Tel.: FRontier S—1882

v M 0
Leidimai — 

ŽEMAiKAIN-A

GĖLĖS • VISOMS ' PROGOMS, 

Bėvetly Halis

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiaun’cf sslėn ir

piu papuošimui ir sezoninės - 
kapams gėlės. ' ’

ROY R. PETRO (PUT?- JAS)

DĄUBARtT.SŪTMUS

5525 So. Harlem Ave.---- 586-1220

kiėnė.- ..

Susirinkimą maloniai nuste
bino ir pradžiugino savo atsilan
kymu Vid. Vak. apygardos pirm. 
'Modestas Jakaitis, kuris gyvai 
Įsijungė Į karštas, bet nuosai
kias diskusijas. Buvo keliami ir 
nagrinėjami svarbūs L. B-nę lie
čianti klausimai, pav. ar leisti
na naudoti tremties mokyklose 
okupuotą Lietuvą giriančius va
dovėlius'. Ar Altos nuopelnai 
duoda jiems teisę netrukdomai 
dirbti... ar yrą vilties, kad L 
B-nė"'ir’’p. L. B-nė netolimoje 
ateityje susijungs vėl Į rieną ir 
nedalomą Bendruomenę? Da'u- 
guma anksčiau minėti! klausimų 
buvo skirta M, Jakaičiui,-o jo 
atsakymai klausytojams nepa

liko.
-- Vyraujančias nuotaikas ben'- 
draiš bruožais nusakant reikė
tų pabrėžti, kad lietuviškoje 
tremties mokykloje nėra vietos 
vadovėliams, žeminantiems Lie
tuvos' Nepriklausomybės laikus, 
kad Altą už nuveiktus darbus 
nusipelnė mūsų visų padėką ir 
pagarbą, ir kad bet koks skili
mas Lr B-nėj yra nepageidauja
mas. šių diskusijų šviesoje vi
suotinis susirinkimas nubalsavo

PASSBOOK 
SAVINOS 
the best way to

lidoturią Direktoriai

EIKWANS

— Darbininkai ir kolchozinin- 
kai dirba dienas ir naktis.

— Kūtvėlos (hipiai) .miega po 
tiltais.

.— Partija nemiega, o visi kiti
— sėdi...

□KAIT.j'K ’ KTTiU PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
" j- LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

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

Persiuntimui paštu reikia pri 50 centų.

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

-MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

V. Tumosonis, M. D., S. C
C H I R U R G A S ' 

2454>WGST 71st STREET 
Ofiso ftlofa HEmlock 4-2123 
Rsxid. tolef,:- Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos ąkamhinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepi^, tai telef. GI 8-6195.

p. HiiKil b. p.
-50 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai Mod. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojenų 

» (Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 Wart 63rd St., Chicago III. 60629 

» TetoKl PRospect 6-5084 r' - '

*ad 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

tEARN UP TO 7%%

see us for 

financinfl 
1 *T OUR 10W RATB

with repayment 
TO FIT YOUR INCOME

SKAITYK PATS IK PARAOTNi- 
KITUS SKAITYTI

2212 WEST CERACAK ROAD

PlTXB KaZANAV^XU, ft-eafffcaf
HOURS: Mon~Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, mjN'OXS 60608

Phone: VTrglnl* 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

> A. t A.

. , : DUKRAI VIOLETAI MIRUS,

kuratorei HIPATLJĄI YČIENEI-ŽIŪRIENEI. sesutėms kuratorėms Hi- 

patijai ir Evelynai,broliui Martynui ir giminėms bei artimiesiems 

nuoširdžą užuojautą reiškia ir kartu liūdi

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ KOLEGIJA

' LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be- 

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 
kiekvienč 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, 

.kainą $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
Šuo adresu: i ■

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

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
' TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. 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, Bl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

Z

CHICAGO, ILL. 60629 i

s

■

*

ž

hHOMEOWNERS PO

Laikinas, Cleve- 
O., pratęsdamas 
atsiuntė penkinę

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

I 
L •3 i 
i

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

PIRKSIT — PARDUOSIT - 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai juras patarnaus
BALYS BUDRAITIS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
. ’ 523-8775 .

LIETUVEI MOTERIŠKEI Bridgepor- 
te ar Brighton Parke reikalingi ke
turi švarūs kambariai antrame aukš
te. Skambinti po 6 valandos vakaro. 

Telefonas 927-7414.

WAREHOUSE MEN, over 25, for 
stock work. Profit sharing. Steady 
work.

■ INTERNATIONAL BOUTIQUE 
431-0331

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
4 -kambariu butas pirmame aukšte. 
Tel.-847-6888. ‘ -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos’iš W0PA, 
1490 kL A. M.

Lietuvi y kalba: Vtsdien nuo pirma- 
_ dienio iki penktadienio 12:30— 

■’’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
baldais pensininkui. Gali pasinaudos 
ti -virtuve. Teirautis telef.: 254-7036.

Brangenybės, ’ Laikrodžiai, Dovanos 
visoms proąomž.

2227 WEST ttrd STW CHICAGO 

Telef. 434-4668 /

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS ■ 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
S.’kambarių ir visu patogumu namu
kas bevaikei ir gyvuliukų nelaikan
čiai šeimai. Telef onuoti 434-9685.

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygos

Senatorius Frank Church, patikrh 
nęs pirminių rinkimą rezultatus^ 
patarė savo draugui demokratui Mor
ris Udall visai nekandidatuoti, nes 
jis nelaimėjo nei vienos valstijos 
pirminių rinkimų. Praeitą antradienį 
pats sen. Church, žmonos ragina
mas, pasitraukė iš rinkiminės kovos 
dėl labai silpnų vilčių laimėti.

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8928 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290 .

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

3 easy ways 
to get the' 
Zip Codes 

Qf 
people 

you

DĖMESIO
82—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai ^71 pusmečiui, automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptist

Parko apylinkės, pratęsdama 
prenumeratą, paaukojo penki
nę mašinų-fond. Frank J. Nau- 
nik iš Great Neck, N. Y., atsiun 
tė $4; Vajaus komisija nuošįr-

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow PT TTYS TTEAL KSTATK su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šti- DU iJO 
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000. „
, 2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

HELP WANTED -r FEMALĘ
- - - Darbininkių reikia L

REDKALINGA NAMŲ ŠEIMININKŽ 
Gyventi vietoje ir prižiūrėti vyres
nio amžiaus moterį. Duodamas at
skiras kambarys su oro vėsinimu ir 
TV. Nereikalinga kalbėti angliškai. 
Turi hųtį- patikima. Skambinti ir tei
rautis bet kuriuo laiku.

■ Telefonas: 348-8182.

IŠNUOMOJAMAS kambarys antrame 
aukšte, atskiras įėjimas ir patogu
mai. Tel. 523-8944.

■ ' T ’ ’ ■

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ bū
tas antrame aukšte suaugusiems. 
Naujai. remontuotas Marquette Parke 
RE 7-8007 po 6 vai. vak.

ciniku ir Bernice Žemgulį s už- 
' - - |fundino. Prie vaišių, sudainuota

I ilgiausių metų joms ir A. Broke- 
susirinkimas jvy-lvičiui (Gimtadienio proga). Po

Kitas susi- 
mimnka< Ikonas Vasilevas. Svei- rinkamas pusmetinis bus Chica- 

’kino visas mamytes-močiutes su *go >avings Bendrovės patalpo- 
praėjtisia motinų diena ir artė-jse, 6245 So. Western Av, Visi 
jant tėvų dienai buvo pasveikin- į nariai prašosi dalyvauti birželio 
ti visi tėveliai. Visiems palinkė
ta geros stiprios sveikatos ir vi
so gero ilgo amžiaus.

Pranešta apie mirusią Mari
ją Frances Ambrose, kurią su
sirinkimas pagerbė minutės su
sikaupimo atsistojimu, o ve
lionės šeimai išreikšta užuojau
ta. Skaitytas a. a. Veronikos 
Azukas šeimos laiškas. Dėkoja 
už gėles, 
levienės 
savęs ir visos šeimos pareiškė 
padėką draugijai ir visiems na
riams už patarnavimą.

Priimtos dvi naujos narės He
len čižauskas ir Bernice Kra- 
sauski. Nut. rast. Eugenija 
Strungys perskaitė nutarimus. 
Viskas priimta. Birželio 20 die
ną įvyksta piknikas Vyčių sode 
ir salėj, 2455 W. 47 Pikniko 
komisija — pirm. L. Vasilevas, 
F. Vaitkus, B. žemgalis ir A. 
Brokevičius pranešė, kad viskas 
jau ruošiama. Gros A. Ramonio 
orkestras. Bus bufetas ir užkan
dinė, dovanų laimėjimas ir kt. 
Pradžia priešpiet. Įžanga maža. 
Kviečiami visi

Kasininkas P. Vilkelis kvietei 
visus dalyvauti SLA iškilmėse. 
Nutarta i programos knygą įdė
ti sveikinimą. Kalbėjo svečias 
ponas J. Valaitis apie rašomą 
knygą. Motinų garbei Julia Ba-

Suvaikieciu Draugijai;
I T

Chicagos Uetuvių Suvalkie-I 
tl'l Dr^PgijOS v»inVirr»*iQ ’ 

ko gegužės 28 d., vadovavo pir- ! to gražios vaišės.
< Ikonas Vasilevas. Svei

i Rasiniai neramumai

V

A. a. Valerijos Vasi- 
vyras Leonas nuo

25 d. 7 vai. vak. Po to bus 2 mė
nesių atostogos.

Ona švirmickas

— Juozas Račius, Los Ange 
les, (lai., pratęsė iš anksto be 
raginimo savo prenumeratą ir 
atsiuntė $2 už kalendorių taip* 
pat $5 Naujienų paramai. Ta 
proga jis rašo, kad bendradar- 
biautojai ir tiltų su sovietais 
statybos rangovai, nors pasisa
ko'jfrieš Sonnenfeldto doktriną, 
bet pagrindinių idėjų vykdymo 
dar ir dabar neatsisako. Tos 
apylinkės tautietis • užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už sveikinimus, / gerus 
linkėjimus, dėmesį Naujienų 
platinimo vajui ir už dovaną.

— Juozas Bausys iš Calumet 
Parko išsikėlė gyventi.! South 
Holland, Ill. Ta proga jis pra
tęsė savo prenumeratą, o .Nau- 

jjienų paramai ir .už kalendo
rių atsiuntė $14, linkėdamas vi
siems bendradarbiams ir dar
buotojams geros sveikatos.. Dė
kui už laišką ir už auką.-.

— Ponia Ana čėsna iš Gage

džiai dėkoja.

— Aleksas 
'land Heights, 
prenumeratą,
Naujienų paramai. J. Petkevi
čius iš Clevelando atsiuntė $4. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai. 
Prašome pasinaudoti proga ir 
savo atostogas praleiskite su 
Naujienomis.

— Ona Navickienė ir jos du
kra sol. Anita Karns atvyko 
vasaros metui iš Floridos į Mel
rose Parką. Jos pažadėjo daly
vauti Naujienų piknike liepos 
18 d. Polonia Grove, prie 46-tos 
ir Archer Avė-

— Aldona Devenienė iš San
ta Monica, Cal., šiomis dieno
mis lankėsi pas savo dukrą Da
lią ir žentą dr. Kazį Bobelį El- 
gino apylinkėje. Iš čia su duk
raite Alenu te išvyko į Europą. 
Grįš dalyvauti SLA seime, ku
ris bus liepos 5 — 8 d. Pick- 
Congress viešbutyje, Chicagoje.

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, Jų bendras institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos. ir poltinių 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 vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietu^nškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)® Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei matų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. —- $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

- — Illinois valstijos loterijoj 
Bicentennial traukime birželio 
17 d. laimingi numeriai 63 ir 
553, spalva — blue, valstija — 
Connecticut. Double Derby 
traukime birželio 18 d. laimėjo 
šie numeriai: 383, 0126, 621- 
37, 203034. Spalva — red.

T — Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pušę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.). 
TeL 436-2112. Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

NAUJIENOS, 
1*'39 So. Hals ted St. 

Chicago, HL 60608

J Siunčiu --------------  doL Naujienų prenumeratai,' Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

į _ NAUJIENOS, c H". A GO «, ILL. — MONDAY, JUNE 21, 1976

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę, ir Darbininkių 

25PEOI)LENltEI)ED 
must be available 6:00 A. M. to 

6:00 P. M.
. Monday Jbrough Saturday 

YARDLOADERS
must f be 18 years of age. Report to 
Don Combs, daily between 9:00 .A.M. 

and 4:00 P. M.
R. H. DONNELY CORP. 

407 East 25th St.
(off Martin Luther King Drive) 

. ‘ Chicago. Ill.
(An equal opportunity employer 

. M/F)

B r. g.

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai, Žtmė — Pardavimui

REAL ESTATE «5R SALE 
N«mai, Ž«mė — P«rcUvimul

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Preadentaa
2212 Vv. Cermak Roar’ Chicafin B* Virginia 1-71A1

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

Čikaga. — Jllinojaus valsti
jos prokurųras Bernardas Ca
rey birželio 16 <1. pareiškė, jog 
č-ikagoję^ypač Marquelte,U*eT-‘ 
ke, rasinis įtempimas yra ats
lūgęs, bet visdėlto jis gali leng 
vai pasikartoti betkur kiekvie 
nu laiku. Tittlel yra sudaryta 
speciali Wlsininku grupė, ku
rios uždayiny>> ir Irus greit iš
spręsti rasinius neramumus ir 
nubausti kaltininkus. ' ’ ....

Tuo tarnu, pasak Garejvyra 
tyrinėjami .MarquetteParko 
Įvykiai, paplūdiin:o muštynės 
prie b'osier gatvės ir mąšūiŲ 
užpuolimai, Dan Ryan, ^įęllkė- 
iiui paplūdus, T/rhiėjant šluos
klausinę is, • bus ypatingai žiūri 
ma, ar,- kartais, tie Įvykiai ne
buvo tyčia sudarinėjami, ar tai 
nėra kieno nors sąmoningas ir 
organizuotas darbas.

Prokuroro- spaudos konfe
rencija tuojau sekė pasitari
mus su Marquette Parko juo
daisiais gyventojais, kurie 
skundėsi, kad policija juos er- 

Į žinanti ir* trukdanti jų ramybę. 
Marquette --Parko apylinkėje 
nuovados įdiršininkas pareiš
kė, kad policijai mesti kaltini
mai iš: namų, savininkų juo
džių pusės yra nepamatuoti; 
policija savo pareigas atlie
kanti teisingai.

Prokurorai Carey pabrėžė, 
kad bus kreipiamas ypatingas 
dėmesys į juodųjų skundą, kad 
naciai, Kn Jtiux klanas ar ki
tos grupės 'norinčios suardyti 
gyventojų ramybę, norinčios iš 
šaukti rasininus neramumus ir 
net žudynes.r -r-

Didesnė kunigų grupė yra 
pasmerkusiįrašinius neramu
mus ir prašei žmonių apsira
minti ir -gyventi taikoje su vi
sais kaimynais, nežiūrint rasės 
ir spalvos. Jie yra parašę atsi
šaukimą į savo parapijiečius, 
kurį iškabino bažnyčiose ,ir pa
skelbė parapijos žiniaraštyje.

Yra „pagrindo manyti, kad 
paskutiniais < 'laikais vykdomi 
pastatų sprogdinimai, bombų 
siuntinėjimas, paštu, padeginė
jimas, grasinimai laiškais ir pa 
skutiniejii rašiniai neramumai 
nebebus sąmoningi ir organi
zuoti “žygiai’’:>Sa-vb -laiku Nau
jienos yra rašiusios,, kad Ku
boje yra ištreniruota keli šim
tai pogrindžio, veikėjtj ir kurie 
atsiųsti į JAV- teroristiniams'f. 
veiksmams. Manoma, kad to-1

kių pogrindinipkij “žygiai” 
ypatingai pasireikš < Amerikos 
nepriklausomybės dieną, lie
pos 4, Filadelfijoje, Vašingto
ne? Na, žinoma, Čikaga, New 
Yorkas ir kiti miestai nebus ap 
lenkti, ’

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME Tlx SERVICE . '

6455 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-j 

symai ir kitokį blankai. I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na m y Statyba Ir Remontas

-AIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas.' 

2646 WEST 69fh STREET 
>.T«Wj REpubUc 7-1941

Call Frank Zapolis 
320872 W.95th St.

GA 4-8654

STATE HIM

INSURANCE

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAS i R BICI’JbxS

BUY V. L SAVINGS BONDS

1739 So. HALSIED STREET/CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

i PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
| LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. - Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandienų, drąsiai galima sakyti. lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
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
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: . . . .

100 didelio formato psl., dang paveikslų. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psL Kaina $2.00 

.*■' Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: , .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

State Farm Fire an4 Casualty Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, *4065 Archer Av« 

Chicago, HL 80632. Tel. YA 7-£980
*------ _

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P6-8 vieEinteIf -----
ff Uetavt Jailininką 7^ 
’/T', ’V Chicagoje —■ Pnt'"

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

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

jNORMANĄ
BURŠTEiNĄ

TeL 263-5826 
(į* tai go*) jy

(Pr)

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"'

PASTSEKIMA BIZNYJE 
"NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI

1 When you receive r letter, 
uote the Zip in the return 
address and add it toyoar 
address book.

2 OU your local Poet OfSea 
or aee their National Zip

3 Local Zip* can he fcend 
on the Zip Map in tto 
basine** page* of your

7WUW l MMtat
]




