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P. AFRIKOS RIAUŠĖS APRIMSTA
Ministeris pirmininkas kalbėsis su Kisingeriu
JOHANESBURGAS. #-Visaing Pietų Afrikos plote pasireiš- 

kusios riaušės pradedi aišlūgtifi&rš Pretorijoje, nepertoliausiai 
nuo Johanesburgo,‘buvo sudeginta juodų mokykla. Riaušių metu 
buvo užmušta koks 1^1 asmenų ir per 1,000 sužeista. Tikro skai
čiau policija neskelbia^ ypač nukentėjusių policininkų. '

NAUJAI

'šibs riaušės buvo aršiausios 
Pietų Afrikos istorijoje. Nuos
tolių pridaryta milijonais dole- 
dių. Jaučiamas maisto trūku
mas ir bijoma ligų, ypačiai So
weto mieste, kur. riaušės pra
sidėjo ir kur daugiausiai namų 

; išdeginta, Įskaitant mokyklas ir 
ligonines. ■- '

Soweto mieste gyvena apie 
vienas, milijonas juodukų, kurie 
yrą labai pasipiktinę baltaisiais. 
Sunkvežimių vairuotojai tuo tar
pu" vengia pristatinėti maistą 
bei medicinos reikmenis'} Sowe- 
tą. '

Afrikiečių reikalų ministeris 
tarėsi su Soweto miesto .vadovais 
ir su juodukų lyderiais afrikie- 
eių-Bantų kalbos reikalais, j

Keletas Pietų Afrikos laikraš
čių kritikuoja minister} .pirmi
ninką John FosterĮ nekreipus 

‘ ■ -dėmesio f-politikū;'1ttniigų;' juo-
■ dūkų lyderių ir mokytojų Įspė
jimus apie gresianti pavojų.

Pietų Afrikos ministeris pir
mininkas Fosteriš atskrido Į Va
karų Vokietiją; kur susitiks ir 
kalbėsis su JAV valstybės sekr. 
Kisingeriu. Jų pasimatymas bu
vo numatytas dar prieš riaušėms 
prasidedant.

Terorizmas Įgijo 
aštrias formas

, Daug žmonių užmuštų

BUENOS AIRES. — Argenti
noje terorizmas ne tik nemažė
ja, bet, atrodo, įgyja vis aštres
nes formas. Jis pasireiškia tarp 
marksistinių ir dešiniųjų pogrin
džio grupių ir tarp bandolerų ir 
kariuomenės bei tvarką dabo
jančių jėgų.

Prezidentienę Izabelę d e Pe- 
ron nusodinus iš-valdžios sosto 
š. m. kovo 24 d., užmuštų Argen
tinoje jau pasiekė 528 asmenų 
skaičių. Ypač pogrindis ir ka
riuomenė pradėjo judriau veikti, 
susprogdinus vyriausią policijos

Ponia Prezidentienė, Betty Ford, buvo ir yra pati geriausioji prezidento Fordo padėjėja. 
Pręz'der,tas šiomis dienomis buvo priverstas nutraukti rinkiminę kampaniją, jam rūpėjo ame
rikiečių išvežimas iš Beiruto, tuo tarpu prezidento žmona važnėjo po kraštą, kalba susirinkimuo
se ir pataria žmonėms balsuoti už josios vyrą, kuris pavyzdingai eina pareigas. ■

Paliaubų sąlygas paruošė Libijos premjeras 
Jalloud ir Sirijos prezidentas Asadas

BEIRUTAS, Libanas! — Damasko šeštinėj sutartos naujos 
paliaubos Libano kovoms baigti-, — sako ^pranešimai iš Artimųjų
Rytų. — Jau paskelbtas įsakymas- visoms kovojančioms karo 
jėgoms ir ginkluotoms grupėms sustabdyti karo veiksmus pirma
dienį. Įsakymas pasiųstas Libane esančioms Sirijos karo jėgoms ir 
visoms ginkluotos grupėms, besipriešinančioms pirmyn žygiuo
jančioms Sirijos-karo jėgoms ’ ' <

Seifai nėra saugūs
žmonės išnuomodami bankose 

nedegamų dėžutę arba seifą, ne
žinodami mano, kad seifai yra 
visu 100% saugūs, bet tai nė
ra? bankai, išnuomodami seifus, 
reikalauja pasirašyti sutarti, ku
rioje sakoma, jog bankai neatsa
ko žuvus seife padėtoms verty
bėms. Antra vertus, mokesčių 

' Įstaiga gali teismo keliu perim
ti seife padėtus vertybės popie
rius bei brangenybes. Įstatymas 
reikalauja, kad mirus, seifo nuo
motojui, bankas neprivalo leisti 
atidaryti seifą nedalyvaujant 
valdžios atstovui.

Viking pasiekė Marsą
.PASADENA, Calif. — Ame

rikos erdvėlaivis Viking T praei
tą sekmadienį atskridęs 10 mili
jonų mylių pasiekė Marsą ir ap
skrido ratu aplinkui tą planetą, 
kur jo kontrolieriai paveikė, kad 
Vikingas sumažino savo orbitą, 
kad būtų arčiau Marso ir kad jo 
nuotraukos išeitų geresnės. Sek
madienį liepos 4 dieną Vikingas 
turi nusileisti ant Marso pavir
šiaus ir atlikti kombinuotus dar
bus, ieškant ar yra gyvybė Mar
se ir jei yra, tai kokia ta gyvybė.

TAMSIEJI AMŽIAI AIRIJOJE
< BELFASTAS. — Du žmonės 

nudurti ir palikti prie protesto- 
nų social, klubo durų iš lauko 
pusės. Policijos žiniomis, vienas 
negyvai subadytas, antras kritiš
kai sužeistas, abudu buvę sumuš- 

' ti/ Nebaigiamas sektarinis “ka
ras” didžiąja -dalimi vyksta bri
tų valdomoje tiaurts Airijoje.

-šias paliaubas prižiūrės ir 
ginkluotas gaujas nuginkluos Si
rijos ir Libijos karo jėgos. Bu
vo kalbos apie pe nkių arabų val
stybių “taikos korpusą”, bet vė
liau paaiškėjo, kad tokio korpu
so nėra ir ant grietųju taip leng
vai jo nesudarysi. Sudanas pa
siuntė šimtą savo karių Beiru
to aerodromą, bet jie dar ir šian
dien nebežino, ką jie turi daryti. 
Aerodromo sritis nuolat apšau
doma, o atvykusieji neturi tin
kamų ginklų net ir pačiam aero
dromui apsaugoti.

Į Damaską jau atskrido Litą; 
jos karo jėgų batalionas. Jis pir- 
madieni ,bds/Siunčiamas i ';Sidor;-- 
ną,' iŠ kur jis keliaus f Beirutą. 
Kartu su juo Į Beirutą žygiuos 
vienas Sirijos batalionas, kuris 
taip pat siunčiamas į Sidoną 
taikai prižiūrėti. Paliaubos Įsi
galiojo nuo pirmadienio. Kariau
jančios pusės pasižadėjo leisti 
šiems taikos batalionams pasiek
ti Beirutą ir užimti pozicijas 
tarp, kovojančių partizanų ir Si
rijos karo jėgų. Jeigu šios pa- 

Įliąubps bus sugriautos ir vėl pra
sidės karo veiksmai, tai Libijos 
kariai pasitrauks ir leis Sirijos 
kariuomenei Įvesti tvarką visa
me Libane.*

Abi pusės buvo pasižadėjusios 
leisti išvežti amerikiečius iš Li
banu. Buvo aptartas kelias, ku
riuo .partizanai ir sirijiečiai ža
dėjo leisti amerikiečiams prava
žiuoti. Praktiškai toks išvažia
vimas, tapo neįmanomas, nes vi
soje pafrontėje karo veiksmai 
nesustojo. Dar neprivažiavus 
Sidono, tarp partizanų ir siri- 
jiečių prasidėjo artilerijos ir 
kulkosvaidžių ugnis, sudariusi 
visam karavanui pavojų.

Tada prezidentas Fordas Įsa
kė laivynui pasiųsti n eginkluotą 
karo transporto laivą Į Beiruto 
uostą, iš kurio vakar buvo iš
vežti amerikiečiai, britai ir ki
ti užsieniečiai, norėję išvykti iš 
Beiruto. Sirijon paruoštas ka
ravanas buvo nukreiptas Į Beiru
to uost?. kur visi norėjusieji iš
vykti buvo susodinti į mažus 
laivelius, nuvežti keturias mylias 
į jūrą, kur jų laukė Amerikos 
laivyno transporto laivas. Visi 
keleiviai susodinti į Amerikos 
laivą, plaukiantį į Graikijos uos-

padėtas j lentyną
ADDIS ABABA, Etiopija. — 

Eeiopijos karininkų valdžios pra
nešimu valstiečių masinio žygio 
Į Eritrėjos provinciją nudėtas i 
lentyną pulkininkas leitenantas 
Atnafu Abate antrasis valdžios 

i vicepirmininkas pranešė, kad esąKISINGERIU DARBYMETĖ EUROPOJE Prasidėjo Harisų byla
— Williamo j reiškiasi džiuginantys ženklai,
•_____ ___ ’Vaa valdžins: nh«fs>no-n« PritrA.

Pasitarimams dėl Rodezijos berado vietos 
dviejuose Bavarijos kaimuose

WASHINGTON AS; — Valstybės sekretorius Henry Kisin 
ger sekmadienį vėl išskrido Į Europą, kur turės&tritiškus pasikal-

Į kurio lovą Kimbą^padėjo bari-^ateities. ’ 
dolėrų narė studentė Maria Gon- _ 
žalės, buvusi generolo dukters Pasikalbėjimams vieta numa-j 
draugė. Vidaus reikalų ministe- tytą-Vakarų Vokietijoje — Ba
ris gen. Albano Harguindeguy.|'var^j°s kaimuose Grafenau ir Bo-

I denmaiš netoli Čekoslovakijos 
pasienio. Pasitarimams pirmiau 
numatytoji vieta Hamburge pri
pažinta nesaugi.

. Kisingeris nori gauti Vorste- 
rio pagalbos‘prikalbėti odezijos 
baltųjų mažumą perleisti valdžią 
šešiems milijonams juodžių dau
gumai ir nevėliau kaip poros me
tų bėgyje.

Praeitą savaitę rasinėse- riau
šėse- aplink Jonannesburgą žu-

- vo daugiau kaip 100 žmonių.

Kjsingeris sustos Paryžiuj pa
simatyti su Prancūzijos prezL 
dentu Valery Giscard d’Estaing, 
Londone su britų pareigūnais ir 
po to skristi Į Strasburgą pasa
kyti kalbą Tarptautiniame Stra
teginių Studijų Institute ir iš 
ten skristi'} Portoriką dalyvau
ti JAV prezidento ’ sušauktoje 
Viršūnii] konferencijoje su Ka
nados. Prancūzijos, Vokietijos, 
Italijos, Japonijos ir Britanijos 
valstybių galvomis.

birželio 10 viešai pranešė, kad 
generolas Cardozo nužudė Ar
gentinos liaudies revoliucinė ar
mija ERP ir kad Maria Gon
zales buvo tos armijos nariu.

Argentinos kariuomenės pra
nešimu, birželio 20 d. Įvykusiose 
kautynėse, kariuomenės su kai
riąją bei marksistų revoliucio-, 
nieriais išilgai geležinkelio lini
jos Į pietus nuo Argentinos sosti
nės, buvo nukauta 11 teroristų. 
Taipgi pranešama, kad keletą-—x------------------- y   -------- ij vu <
kulkomis pervarstytų lavonų Į 
buvo rasta 20 mylių nuo Buenos 
Aires La Plata uoste. -Manoma, 
kad juos sušaudė dešiniųjų'gru- 
pėj kovojanti su markąistais, 
keršydama už pohčijos viršinin
ko Cardozos nužudymą. Tarp la
vonų rasta.j auna pora, kurių kū
nai apdeginti ir ant merginos 
lavono buvo užrašyta: “Aš mž- 
ihušiau gen. Cardozą”. Neras
ta merginos asmens įrodymų, 
bet užrašas sako, kad ji yra 
Maria Gonzalės, generolo užmu
šėja. .'

Atsakymui į

Prasidėjo vasara
Pavasaris, kaip toks daugelio 

nė nepajustas, naktį Į pirmadie
nį lygiai 1 vai. ir 24 minutę pa
bėgo savo vietą perleisdamas va
sarai su karščiais, nokstančiais 
vaisiais, atostogų rūpesčiais ir 
trumpėjančiomis -dienomis.

Pirmadienis birželio 21 d., bu- 
vo'pirmoji šios vasaros diena, 
skaitoma pati ilgiausioji: Chi
cagoje saulė tą rytą patekėjo 
5:16 vai. ryto ir nusileido 8:29 
vai. vakaro, šiuo metu šiaurėje, 
prie Šiaurės Ašigalio, saulė vi
siškai nenusileidžia, per 24 va
landas apriedėdamas “aplink vi
są žemę”, o Antarktikoje, prie 
Pietų Ašigalio Šiuo metu saulė vi
siškai nebepateka.

Žurnalistai tyrinės 
BoIIes tragediją

■ INDIANAPOLIS. — Kaip ži
nia, birželio 2 d. žurnalisto Do
no Bolles outo mašinoje padėta 
ir sprogusi bomba mirtinai su
žeidė Bolles, kurs mirė vėliau 
Phoenixo ligoninėje.

. Apie 250 laikraštininkų, susi
rinkusių birželio 20 Indianapoly- 
ję, nutarė pasiųsti į Arizoną žur
nalistų grupę, kuri tirtų Dono 
Bolles tragediją. Žurnalistai no
ri turėti tikrus Bolles tragedijos 
davinius, kad vėliau galėtų nu
spręsti kokią poziciją jie turėtų 
užimti.

- Taipgi žurnalistai nutarė Įs
teigti Ohijo valstybės univąrsi- 
tete žurnalistikos katedrą, kuri 
ruoštų tyrinėjančius žurnalistus.

Los Angeles Times rašo, jog 
policija yra Įsitikinusi, kad bom
bai susprogdinti buvo pavartota 
lėktuvuose vartojamas skridimo 
kontrolės Įtaisas, -kuris buvo 
pirktas San Diego mieste.

Policija išaiškino, jog prietai
są pirko John H. Adamsonas. Jis 
yra apkaltintas žurnalisto Bolles 
nužudyme.

LOS ANGELES. - 
ir Emilio Harrisų teismas pra
sidėjo birželio 21. Jie Los An
geles regijone pridarė kriminali
nių nusikaltimų kartu su nuteis- 
ta' Patricija Hearsty- ■— -laikraš
čio leidėjo dukterimi, —. slaps
tėsi 16 menesių iki buvo suimti.

Harrisų gynėjai prašė teismo, 
kad byla būtų atidėta iki Patri
cija Hearst galės būti pašaukta 
ir dalyvauti Harrisų byloje. Bet 
teisėjas M. Brandleris atmetė 
gynėjų prašymą. Patriciją ne
gali dabar teisme dalyvauti, ka-1 

‘dangi ji yra vėl tiriama psichia
trijos daktarų. ? j

Visi trys, Harrisai ir Patrici-^ 
ja, yra kaltinami dalyvavus spor
to reikmenų krautuvės apiplėši
me 1974 m. gegužės 16 ir apšau
džius krautuvę bei jos tarnauto
jus. Po to, Harrisai ir Patricija, 
pagrobė du pašalinius vyrus, ke
turiomis mašinomis pabėgo. Jie. 
buvo -slaptosios policijos suimti 
San Franciske. rugsėjo mėn. 18 

.d. 7 \
Jų advokatas Leonardas Wein* 

glas teisme.stengsis Įrodyti, kad 
Harrissai nevartojo ginklo ir ne-, 
šaudė, kad vogtos mašinos bu
vo tiktai “pasiskolintos” ir kad 
pagrobti du vyrai visiškai nejau
tė pagrobimo. .

kad valdžios pastangos Eritrė
joje grąžinti ramybę taikiu bū
du Įgauna pasitikėjimą.

'■^•Prez.Niksonas<- 
nepasigerdavo

MISSION, Kan. — H, R. Hal
deman, buvęs prezidento Nikso- 
nO Baltųjų Rūmų štabo viršinin
kas; savo straipsniuose tvirtina,, 
kad prezidentas niekad daug al
koholio negerdavo.
2 Jis išgerdavo butelį alaus tik

tai tuo atveju, jeigu būdavo ne-j 
paprastai išvargęs ir persitem
pęs. Vienas alaus butelis ji už- 
migdydavo ir jis galėdavo naktį 
gerai. pailsėti. Jis praleidęs ke
lis metus Baltuose Rūmuose, ži
nojo, kaip visi reikalai buvo tvar
komi, bet niekad nematė .prezi
dento girto. *

Jamaikoj suimami 
politikai

kraustosi iš Azijos
BANGKOK, Tajus, — Jungti

nės Amerikos Valstybės praėjusi 
sekmadienį uždarė B-52 bombo
nešių lėktuvų L'tapao bazę ir 
paskutinį Amerikos karinį kom
pleksą -Pietryčių Azijoje. JAV 
karinio personalo, kurio Indoki- 
nijos karo Įkarščio metu buvo 
50,000. šiuo metu bėra 700 vy
rų ir iš tų pačių nuo liepos 20 
dienų beliks 270 kaip patarėjai.Kanada uždaro 

dvi aviacijos linijas 
g TORONTO,
savo aviacijos pilotų unijos nu? 
tarimą neiti pareigu, kadangi oro 
trafiko kontrolieriai < grasina 
streiku, dvi Kanados stambiau
sios oro linijos sustabdė dauge
lio oro linijų skraidymus.

Air Canada pranešė, kad ji su
stabdo visus skraidymus iš ir į 
jungtines Valstybes ir iš Ka
nados į Karibų salas. Kanados 
oro trafiko kontrolieriai pagra
sino streiku, protestuodami prieš 
dviejų kalbų — anglų ir prancū
zų privalomą mokėjimą, nors-vė
liausiomis žiniomis teismui įsi
kišus, kontrolieriai beveik Viši Į: Ir kasmet taip per milijonus 
eina savo pareigas. ’ ' » mėtų... F/r r* -.. t > •

KINGSTON AS. Jam._ — Ja
maikos vyriausybė birželio 19 pa
skelbė dekretą, kuriuo remian
tis galima suiminėti kiekvieną 
Jamaikos pilietį, Įtartą kenks
mingu viešajai tvarkai. Todėl 
kitą dieną Jamaikoje policija su
ėmė daugumos partijos kandi
datą j parlamentą ir kitus du 
politikus.

Taipgi suimta darbo koordi
natorius bei tvarkytojas Ray 
Miles ir darbininkų jaunuolių or
ganizatorius Earl Spenceris, ir 
dar 3 kiti JLP partijos lyderiai 
kandidatai Į parlamentą.

Jamaikos vyriausybė suiminė- 
ja politikus, teisindamasi, jog ji 
norinti užbaigti politinį karą, ko
ris jau pareikalavęs virš .100

Tūkstančiai italą 
ėjo balsuoti

ROMA, Italija. — Pirmadienio 
vakare Italijos rinkimų komisi
jos pradėjo skaičiuoti paduotus 
balsus. Pirmadienį paaiškėjo, 
kad nepaprastai didelis italų 
skaičius ėjo balsuoti.

Pirmadienio vakare komunis
tai jau nebuvo tikri dideliu lai
mėjimu. Jie kaltina Ameriką 
dėl gyventojų keičiamos nuomo
nės.

Sako, kad Italijos gyvento- 
tojams amerikiečių nuomonė bu
vo labai svarbi. Daugelis Ameri
kos italų hiuntę laiškas, patar
dami nebalsuoti už komunistus, aimenų gyvybių.

JAV atstovas Afrikoj
DAR ES SALAAM, Tenz. — 

Amerikos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautu William Scran
ton as. birželio 20 atsirado Afri
kos valstybėje Tanzanijoje. Jis 
susitiks su Tanzanijos preziden
tu Julia Nyerere ir tarsis Ro- 
dezijos ir Pietų Afrikos klausi
mais bei visos Afrikos ekonomi
niais reikalais. Tanzaniją ir Ame
riką liečiantieji reikalai taip
gi bus aptarti.

Šiltesnis
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29

Partizanu vadas Kamai Jum- 
blat ir palestiniečiu vadas. Ara
fatas sutiko klausyti Libijos ba- 
talijono vado, žygiuojančio j Bei
rutą. Palestiniečiai jsikino, kad 
jie nepajėgs rimtai pasipriešin
ti pirmyn žygiuojantiems sirijie- 
čiams, Sirija turi tankus, avia
ciją ir artileriją, tuo tarpu pales
tiniečiai turi kelias *e*M kaaoo- 
Ie« ir kulkosvaidžiu*.

X'



APIE SVEČIUS NEPRAŠYTUS
Žmonių grobimas —

Nuo to laiko, kai piktadariai 
pagrėbė I indbergo kūdikį ir iš 
tėvų gąvę stambų išpirkimą tą 
kūdiki nužudė, žmonių grobimas 
(kk’na ung) yra skaitomas sun
kiausiu nusikaltimu. Dėl to į 
“skraidančias lėkštes tikintieji 
apsidžiaugė išgirdę, kad tvir
čiausias demokratų kandidatas 
noiriinarijai į prezidentus, buvęs 
Georgia gubernatorius Jimmy 
Carter “tiki į lėkštes (UFO), 
kad an* i jis pats tokią matė”. Tų 
neprastų svečių po mūsų pla
netos atmosferą švaistymasis ir 
žmonių gąsdinimas, mūsų žmo
nes pasigrobus su jais visokius 
eksperimentus darymas skatina, 
kad tas kriminališkas nenorma
lumas būtų įstatymiškai sutvar
kytas. ir tai galėtų geriausiai pa
daryti Jimmy Carter, kurs pats 
UFO rrjatė ir apie juos turi savo 
nuomonę.

Jimmy Carter matė “UFO” Z
National Enquirer antrašte 

“Exclusive — Jimmy Carter: 
_ The Night I Saw a UFOILpriri 

neša:
Jimmy Carter tiki į UFOs 

dėlto, kad vieną tokį jis pats 
matė. Ir jei jis pataps preziden
tu, jis viešai paskelbs visas da- 
tąs, kurias vyriausybė turi. Kal
bėdamas išimtinai su Enquirer, 
demokratų pirmaeilis kandida
tas pareiškė;

sunkus nusikaltimas l' •
Vienas dalykas tikras, ašjjie- 

kuomet nebesijuoksiu iŠ žmonių, 
kurie sakosi matę nepažįstamus 
dalykus dangupe”.

Enquirer cituoja Georgia vai-į 
stybės Lion s Club International | 
sekretorę Alcee Maxfield, kuri i 
pasakė:

“Keletą kartų girdėjau Jim-! 
my kalbant apie jo matytą UFO.!

“Į mane ypatingą įspūdį pa-' 
darė tai, kad Jimmy, yra moks-; 
liniukas, branduolinės inžineri
jos specialistas. Jis gali pasa
kyti skirtumą apie meteoro1, 
žvaigždžių formacija ir bet kokį 
kitokį natūralų fenomeną — ir 
apie ką nors ne iš šio pasaulio”.

“Labai reikšminga, kuomet 
tokį pareiškimą duoda Carterio 
padėties vyras”, pasakė Jack 
Acuff, Oro Reiškinių-Investiga- 
cijų Komiteto Washidgtone di
rektorius. ' '

Keli “kidnaping” pavyzdžiai

Prie- pasakyto dar prįdėtina, 
kad laikas tuds- svečius neprašy
tus, kds jie bebūtu- įstatyti į; mi Skraidantys Objektai (NSO) 
įstatymų normas. Nors šimtai j 
lakūnų liudija, kad susitinkant i spėjama, tenkinosi pasyvia žval- 
ore tie “UFO” yra nepaprastai' yyba, “žvalgydamfi” energijos ‘ 
atsargūs ir iki šiol lėktuvo su' jėgaines, karinius įrengimu^ p 
“lėkšte” susidūrimo nebuvo, bet izoliuotas vietos, ir. tp., bet jau -

Buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald Reagan nori tapti respublikonu partijos kandi' 
datų Amerikos prezidento pareigoms. Prezidentas Fordas turi daugiau delegatu partijos kon
vencijoje, bet Reagan tęsia rinkimu kovą, tikėdamas pasivyti ir pralenkti prezrdentą.

pranešė spaudai, šiandien vie
naip ar kitaip tas “lėkštes” ma
čiusių, vien JAV-bėse priskaito- 
ma apie 15 milijonų. Anglų kal
boje tos “lėkštės” vadinamos 
“Unidentified Flying Objects” 
(UFO), mūsų kalboje “Nežino-

:bės, privedusios prie reikalo

“pilni“. Michalak vienam re- ST PETERSBURG. FLA. 
porteriui padedant buvo ir 40 ; : -

Kur yra noras, ten yra ir galia.puslapių su 8 foto nuotraukomis.
knygutę “My. Encounter Witt j. Trečiadienį, birž. 9 d., įvyko 
The UFO” išleidęs ir Winnipe
go “celebrity” patapo, bet spau
da nubėgo tolyn kitų sensacijų 
Ieškoti, o Steponas Michalakas 
likosi ligoninių klinikas belan
kąs. . ' ;

Neleistinas sąmonės ir 
laisvės atėmimas 

--     --------------JT’? y,'*''’ J TV* G \ 'L’

nervinti žmones pradeda jų aki-, kelinti metai kai pradėjo didesį’l Tai atsitiko *1961 m. rugsėjo 
plėšiškumas pasigrobti porai va-pį dėmesį kraipti ’į žmones/vięJ;10 J —1"4"' -----
landų žemės žmones ir savo ek- 1 nūs — drąsiuosius nuo savo 
sperimentais juos tiek išnervin- į “lėkščių” nugindami karštais 
ti, kad. mėnesiai ir metai pra- ■ spinduliais, kitus pasigrobdami' 
eina, kol tie žmonės atgauna nor
malią savijautą, yra kriminalas.

Štai keletas tokių “kidnapin-
i ma publikai ir mokslininkams, gų” pavyzdžių:

' “Aš esu įsitikinęs, kad UFOs ’ Nors
J egzistuoja, kadangi pats tokią 
t mačiau“. “Tai buvo labai keis- 

ta aberacija (nenatūralumas)i 
Apie 20 žmonių ją matė”,” kal-

; bėjo Carter. ‘Tai buvo keis
čiausias dalykas, kokį kada esu 
mates. Buvo didelis, labai švie- 
sus, kaitaliojo spalvas ir didumo 
atrodė kaip mėnulis. Mes jį ste-

1 bėjome apie 10 minučių, bet nė, keistu
vienas negalėjome išfiguruoti, objektu, jį “skraidančia lėkšte 
kas tai buvo...

’ “Jei aš patapsiu prezidentu, aš 
'padarysiu, kad visa informacija 

.. apie UFO matymus bus prieina-

Iki šiol tie “objektai”,’ kaip

narių daugumos, pasiūlyta Svar
besnius dienotvarkės punktus 
atidėti kitam susirinkimui, ątos- 
togininkams sugrįžus. Pasitar
ta ateities planais ir nutarta ar
timoje ateityje surengti vasaros 
išeigą, ar pikniką, paliekant val
dybai skirti laiką ir* vietą. Tuo 
buvo baigtas dienos darbas ir 
visi dalyviai buvo pakviesti prie 
kavutės ir vaišių stalo, ką taip 
šauniai ir rūpestingai iš anks
to paruošė mūsų energingosios 
šaulės: kuopos sekr. p. Krušie- 
nė, p. Josutienė, ir p. N. Navic
kienė. . Joms didis lietuviškas 
ačiū. -

Ko siekia šauliai išeivijoje?

Tai labai dažnas klausimas, į 
kuri tenka atsakyti. Ne be to,- 
kad panašūs klausimai nebūtų 
kai kada ir be ironijos, juk sa
vo tarpe turime nemažai netir 
kinčiųjų Tomų/’ir, žinoma, są
moningų priešginų. Bet šauliui 
tenka laikytis kantriai ir tole
rantiškai. Jo pareiga tėvynės 
meilė ir stovėti jos laisvės sąr-? 
gyboj. '

Abraham Lincoln yra paša-

išvesti į kitą kelionę”. *" =
Tos mintys' tinka mums šian

dien lietuviams taip, kaip'jos 
tiko tada, JAV patekus į didžiau
sias jos istorijos audrų bangas. 
Jei mes negalime surasti bend
ros broliškos kalbos, susėdus 
prie baltai padengto apvalo sta
lo šiandien, tai kokios yra • gali
mybės surengti rytoj, kada gu
drus ir suktos priešas, nesigailė
damas išleiš'dar daugiau milijo
nų ir aukso. ’ ’

Šaulio pareiga ginti tiesą, tau- 
garbę ir tėvynės meilę.*tos

ir nusivedę ar nusinešę vidun 
apsvaigintus mediciniškai .ištiri 
darni ir fiziškai nepažeistus grą
žindami.

AVinnipegietįs nubaustos 
už smalsumą

Pirmas. plačiausiai Winnipeg 
Free Press ir kituose Kanados 
laikraščiuose bei Chicagos Nau
jienose buvo aprašytas kaip 
“svečiai -iš dangaus” nubaudė 

i žmogų už “geras intencijas”, ma- 
' tomai nesuprasdami jo norų.

skraidančiu Sekmadienį, .1967 metų gegu
žės 20 dieną, lenkų ar ukrąi- 

pavadindamas ir savo nuotykį miečių tautybės Winnipego šiaū-

Įvairiausi “nežinomi 
skraidantys objektai” mūsų že
mės atmosferoje sukaliojasi nuo 
žiliausios senovės, bet' JAV-bėse 
jie virto sensacijų epidemija tik 
nuo 1957 metų, kai- vienas ko- 
metrinio lėktuvo lakūnas Gor
man nakties metu skrisdamas 
pro Rainier kalną bemažko ne
susidūrė su pirmą kartą matytu 

nežinomu

KNYGOS ANGLU KALBA .
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir mUtnid nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai ^išleista 
150 psl. Kaina S2.50.‘ * - ■ ' >

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos^ 
Sintra ka n*tp pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

C. psl.. kainuoja S2D0.
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 

įT tauto bruožai, paliečiant to laiko ‘ Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
£ 211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00. .

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis/ JŠts ir 
kita* Knygas gailina isigA*Xi atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida

South HaIsted"Street. Chicano, Ill. GOfjOS

J t* dtspaUsain:a p galima gauti knygų rinkoje

Į ( HB \GOS IJETl vri; ISTORIJĄ
j Alekso Abrose knyga aprašanti paskatinių 90 (18691959) metų
I Chicagos Lietuvių gyvenimą ir ju diiiMu? naiou.* no* p9r Kaina’ 
j $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija .

MijKujt tipiasyla pi*mu> Chicn^un nlvaz.avęs ittMuvtį’ pirmos 
n’iMtu Kolonijos, jų ^uuikd.H/uo',). >apo> u?augijus štafjįufc bal I

Į.v.et-i. laikraščiai kurni v :^o b*»vo 1J] 4! teatro dribgrj^. 48.
į a^-U’ei^ki chorai. J bažnytiniai ;r 3U veiklesnių žmonių biografi-

I
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rinės dalies gyventojas Štephen . 
Michalak, aistringas kalnavertis 
(aukso ar bet kokių vertingų me- 
tahi ieškotojas): atvykęs Trans-, 
kanada plentu apie 80 mylių ry
tų pusėn prie „Sakalų (Falcon 
Lake) ežero krūmuose akmenų! 
klodus bekraštrnėdamas išgir
do laukinių žąsų išgąstingą kle-., 
gesį’, pakėlęs - akis pamatė, kad 
visiškai arti jo be mažiausio 

garso .nutupia aikštelėje kažkoks 
jo nematytas skraidantis objek
tas. ■ '....j.'

Manydamas, kad koks nors 
jam nematytas amerikiečių lėk
tuvas kokiam mechanizmui su
gedus buvo'priverstas krūmuo
se niitūpti, norėdamas iš sa
vęs parodyti gerą kanadietį, sa- 
maritoną,' priėjęs prie to “ob
jekto” pradėjo keliojnis kalbo
mis šūkauti, klausdamas kuo jis 
galėtų pagelbėti,' bet kadangi 
niekas nepasirodė, jis bandė pa
belsti į “lėkštas” briauną,. kai

■ jo odinė darbo pirštinė nuo kar- 
! ščio susiraitė ir pro to NSO UFO 
j šoną švysterėjo kažkoks spindu- 
1 lys. nuo kurio Michalakūi ap- 
! degė krūtinė ir veidas ir ilgai 
I jo krūtinėje per drabužius pa- 
j siliko jdeginimai, panašūs į šach- 
jmatų lentos kvadratus. Ilgą lai
ką p. Michalak sirguliavo, buvo 
mokslininkų’ apklausinėjamas, 

i reporterių aprašinėjamas, kol 
I pasidarė nebe sensacija. Abudu
Winnipego denraščiai tai Free 

| i Press ir Tribune buvo to nuoty- ; 
Lkio ir jo rezultatų aprašymų j

Nieko nėra tj.azcNnio dpi** namu 
nde Kiekvienas hrtuvis didžiuojas.’ 
vi>ur galima sodyhu pirtelę^

yra išėjusi: nedidele 45 puslap y agronomo A 
kuri vadinasi

kaip /tIŽ131 Žaliuojanti pu* 
*-avo pievele Amerikoje ne 
teauginti. Reikia patyrimo

Šeštoko *nygele

SODYBŲ PIEVELES
K nvicriejv-

/oie užanginfi 
pardavinėja 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, galį atsiusti $L50 čekį 
4iba Money Orderi o knverte į>;«, iu>ime Pinigus prašome 
w(UKlt tokiu adresu

kaip feme tręšti 
Užvažiavusieji £al

1 pieveles
Naujienos šią knygelę

cnvgrk sigyti oJ. $1.25. Jeigu

Aprašyt* kaip

n vi <ttf i i tur v<,<i n i *

13 d. naktį, Nevy Hampshire. 
Nors nukentėjusieji absoliučiai 
nieko neatsiminė, kas jiems at- 
Šiti-ko po'sušitikūūo su juos pa
sivijusia Tėkšte”-ir dėlko jiems j .. . v v. „
parvažiuoti namo truko dviem • atskridę, jokio “žodžio’ netarę 
valandomis daugiau laiko, vėliau i abu meškeriotojus paėmė po ran- 
ju atsiminimai 'esant užhipnoti-; **. nusivedė ar nusklandino i
zuotame stovyje-atskleidė šėn- > savo ’ erdvelaĮvę, kur nuodugniai 
sacingą nuotyknf" pynę. Nevy. ištyrę; ir išegzaminavę vėl at- 
Hampshire nuotykis savo laiku ’Stooud dAuq uną si feąaiA į ępsA 
buvo išsamiai aprašytos ir Nau- iBezultatas tas pats kaip ir aukš- 
jienose. Grįždami: nakties metu . či^u minėtais kitais atvejais, 
iš Kanados per New Hampshire psichiatrai, policija ir
Badtuosius Kalnus, namo j Port- ne klausinėjimais, melo dę- 
smouth, N. H., amerikiečiai Bar- ' tektoriais, hipnotizmu irkt. prie- 
ney ir Betty Hills. (Barney Hill topnėmis abudu visu rimtumu iš
pera metų vėliaumirė) važiuoda-i nU£tatė, kad Hickson ir Par-
■mi;.vjeniša.-vinę«i)fei. kalnų kėliu, 
pastebėjo kad juos-iš paskui se
ka baugi “lėkštė”, bandė nuo jos 
pabėgti, bet išgirdo, .kažkokius 
monotoniškus signalo garsus ir 
abudu pradėjo apimti, nenugali
mas miegūistumas'.ir Barney iš-

1 suko iš plento į šalikelę, bet pa
matęs, kad yra išsukęs iš kelio, 

. į.akligatvį greičiausiai suko į 
plentą ir be tolimesnių trukdy
mų parvažiavo namo, kur paste
bėjo, kad nuo tos išsukimo vie
tos iki namų, kurie nebetoli bu
vo, bet jiems grįžtrtruko dvi va
landos ilgiau.

Nerimo kankinami, kas su jais 
atsitiko per tas dvi' valandas, 
jiedu kreipėsi į garsų Bostono 
daktarą ir hipnotistą, kurs per 
eilę seansų iš jų dviejų išgavo 
sensacingiausių scenų; kaip jie
du buvę “kidnapinti” ir. ką su 
jais darė nusigabenę į “lėkštę”. 
Iš Hilts ir jo žmonos .Betty už
hipnotizuotame stovyje pasako
jimų ir pavaizdavimų yra pa
gamintas SI milijoną kaštavęs 
filmas, kurs rodytas per NBC- 
TV. Gaila, neteko matyti.

Trečias Naujienose plačiau 
aprašytas žmonių ‘(pagrobimo” 
nuotykis įvyko prie Paskagoula 
upės, Jackson apskrityje, Missi
ssippi valstijoje, kur 1973 m. 
spalio 11 d. du darbininkai Char
les Hickson, 45 metų amžjaus, 
ir Calvin Parker, 19 metų, die
nos darbą baigę atėjo’į minėtą 
paupį prie tilto pameškerioti ir 
jiędum dar nieko ’ nepagavus, 
staiga, nepastebėtai K .kur at
skridusi “lėkštė” nusileido vos 
per keleto pėdų viršum vąndens 
ir vos per kokias 40 pėdų atstu

Romo Kalantos šaulių kuopos 
narių • susirinkimas, kuris būtų, 
galipia pavadinti ir brolių-sese- 
rų susirinkimu.

Prie apvalo, baltai padengto | kę""į™ nega//a’rasti’bendros 
stalo pirmininkas dail. A. Rukš
lelė pakvietė susėsti dalyvius ir 
atidarė susirinkimą. Savo ižan- -- ■ -
ginėje kalboje painformavo su
sirinkimą kokios buvo aplinky-

kalbos, -dėl kurios ■ būtų galiipa 
mūsų seną ir gerąjį Unijos lai
vą išvesti į-šią kelionę, tai nie-

Prof. Vaclovo Biržiškos

i /
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pūtisptolr
Abu tomai minkytuose virieliuete parduodami ui $4IX), o kietuose 

viršeliuose už $6.00. > C
Abi knygai gausite, jei pinigus pasipilto loki v adresu;

NAU
i HaUted Street CMcapo. minnK SIMM*

nuo'meškeriotojų ir’ nieko nelau
kę'trys j robotus panašūs žmo
gėnai viršum vandens atėję ar

• ■ • -■ u . -r. .
RUGIAGĖLĖS7 *

Kai saulutė •, .... 
patekėjo, , .
tai pražydo gėlės —

Sumirgėjo ' «*<
žalioj pievoj 
melsvos rugiagėlės.“ '. ■-

,— Kam pražydo, 
susiūbavo 1 ,
tiek melsvų žiedelių?. 

Čiauška,, klausia - - 
dukružėlės;

- savų- -sengalvėlių. , ;
>; Bronė Buivydaitė

SKAITYK U. KjT^'. FAlĄKh

SKAITYTI "NA’JTTFNASv

RIA1TA KN YGA - GERIAUSIA UO V A NA į
Nau i ienose galima g*ufi puikiu knygų, kuries papuoš Oet koki$ 

knygy spintą ar lentyna. ■ r {
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K? B relinis, PENKTIEJI METAI, gražiai iriSla psl . 56-00
K. Biefims, DIENOJA NT, gražiai grisią, 404 psl. Ž
Dr. Kazys Grimus, ATSIMĮ^MAI IR MINTYS. H tomas, Gra- L . 

žiais viršeliais. 336 psi. Karna $6.00. Minkštais virs? S5.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ĮSTO- 

RJA, i dalis. 208 psL. įrištą — $3,00^ minkštais vir
beliais — $2,00, 11 dalis, 225 psL, įrišta$3,00: minkš
tais viršeliais

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psK.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO; 492 psL,: minkštais-nr-: 

. 'fenais. - ...  .............. L.
Juozas L lodžius, RAŠTAI, 250 psl. ________
P. L<udžiuyiene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIUOtlŲ/ 

88 psL _
Janina Na r ū n< TRYS' IR VIENĄ, jaunystės atsiminima ,L 
'170 DSL —i__

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- r biografijos bruožai■■^^ 232
-J - puslapiai ' <
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms. ~ v . -

' ' ' N A UJ IEN OS, : •

1739 S. Halšted SL, Chicago, HL 60608. — Teh HA 1-6100

$3.00
'a

- S3,ot< minkštais vir*

$2.oo
$530

keris nemelavo,
A.<.- - X'* -> .•< -* ' .

Seržanto Charles Moody ab- 
dukcija praeitų metų rugpiūčio 
mėnesį pagrobimą r jo pergyve
nimus. “lėkštėj e’ ’ kitą kartą:

‘ Jpr.

Why should you jom the 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll fold out later

tomorrow, today will be

cwtaritr rfS >«i (4X» U» Sr*ymri.

amount you choose is auto
matically set aside from 
each paycheck to buy U.S. - 
Savings Bonds.That way; 
your savings build, year

for saving. So if you want 
security you’d better start 
today. ' '
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PENSININKU DIENOS VAKARUOSE Atėjo pirmas
Watson vilks pastatai

SAN JOSE^ Kalifornija. — 
Viena iš gegužės mėn. pensinin
kų ekskursijų vyko į Watsonville 
pamatyti senuosius pastatus,- tu
rinčius ryšio su tos vietovės is
torija.

Watsonville miestukas yra į 
pietus nuo San Jose, apie 60 mil.

Persiritę per Santa Cruz kal
nus, sustojome Monterey Bay 
vista point. Nors saulutė čia 
mums skaisčiai švietė, bet okea
no negalėjome pamatyti, nes jis 
tebemiegojo — rūkas dar ne
buvo išsisklaidęs'. <

, Watsonvillėje, išėję iš buso, tuoj 
pajutome vėsesnį orą; nes lygu
ma .ir okeanas už. kelių mylių. 
Miestukas .mažas, apie 17,000 
gyventojų, kurių, pusė .kitakal
biai (meksikiečiai ir kt.), nes apy 
linkės fąrmeriai verčiasi dar
žovių, vaisių ir įvairių uogų au
ginimu, o tain. reikalinga daug

- darbo ranku. Miestukas gana 
platus,. svarus ir kaip daugely 
mažų miestelių, šalia naujosios 
statybos yra seni' ir mizemi pa
statai.

1903—1913 m. netoliese buvo 
įrengta prieplauka, kuri-.jos 
steigėjams- ar valdžiai padarė 
apie pusę milijono dol. nuostolio. 
Veikė čia ir uogų bei vaisių ke- 
nąvįmo įmonė, bet vėliau, susi
siekimui pagerėjus, buvo iškel
ta kitur.

Pagal duotą mums brošiūrą, 
senų (dauguma iš, pereito šimt
mečio), ir su vietos istorija tu
rinčių ryšio, yra 24 pastatai. 
Tuos namus pasistatė buvę žy
mūs žmonės: profesorius, par
lamento narys, bankininkas, gy
dytojas, gubernatorius, teisėjas, 
.rančos savininkas ir kt. Tame 
sąraše tik vienas maldos namas 

. r— šy. Patriko katalikų -bažny
čia/ pastatyta 1903 in.

- Sustojome prie pasižadėjusios 
aprodyti tuos’ pastatus Mrs.

/ Betty Lewis namų, kurie yra 
Įtraukti istorinių namų sąrasan, 
kaip pastatyti 1894 m. teisėjo J. 
•Lee. Namukas nedidelis, bet la
bai gerai išlaikytas. Pastatas 
lenktu (Įgaubtu) rstogu, su ve-

- randa ir bokštu bei kitais pa
gražinimais. Durys iš syečių 
kambario i valgomąjį .suveria-

i ■mos. Viduje keletas ’ senesnių 
baldų, o indauj oje gražių. parce- 

. liano indų ir kt. senovės daly- 
. kėlių. Antrame aukšte, viena- 
me: iš miegamųjų, senovės va
rinių vamzdelių lova. (Beje, to- 

; ji ponia yra istorijos draugijos 
•narių-ir muziejaus vedėja) .
’ Priešais p. Lewis namus, siau
rame pastatėly yra Senior Citi
zens centras. (Dėl laiko stokos 
nebeužėjome). As

Pravažiuojant teko matyti 
1850 m. pastatytą (dabar ap
tvertą) : negrų vaikams vieno 
kmabario mokyklėlę.-.. Po to, 
mažaug per 10 metų, visi negrai 'jų ir kt.

išsikėlė į didesnius miestus.
Apsilankėm M. B. Tuttle (tu

rėjusį rančą ir gėlynus) 1899 m.

tų namus, ffu veranda, kolono
mis, bokštu ir kt, pagražinimais, 
puikiomis lubomis viduje, pa
naudojant įvairių kietmedžių 
lentas ir spalvotą stiklą lan
gams.

Dabar šiuose namuose yra Oli
ver rilsteitininko įstaiga ir sta-j 
tybos specialistų — rangovų raš-1 
tinės (gal ir jų butai).

Parduodamų namų kainos

‘ Pasinaudodamas iš rilstejtinin- 
ko gauta brošiūra, parduodamų 
namų šios kainos: 3 mieg., 2 vo
nių mieste -r- 46,500—47,950, 
toks namas atkalnėje — 77,750, 
su 21/* akro sklypu — 54,500 
dol., o “ant ratų”, esanti Adults 
Mobile Home parke 2 mieg. ir *2 
voniom 1.440, ketv. pėdų dydžio 
— 19,500 dol?, kitas toks — 17,- 
050 dol. - >

Muziejus
Užsukome ir į vietos muzie

jų, kuris randasi mažame namu
ku/pastatytame 1890 m. Eks
ponatų nedaug, vos pustrečio 
kambarėlio. Dominuoja mieste
lio ir žymiųjų, ^ąnfęnų nuotrau
kos.' 4. , A • . -

Savotiškas triukas: muziejų 
aplankyti mūsų busas sustojo to
je pat gatvėje'įr toje pat pusė
je kur ir muziejus, tik už skers
gatvio? Pereiti skersinę gatvę 
neleido raudona šviesa ir nebu
vo paženklinto tako pėstiems. 
Pėstieji priversti pereiti į prie
šingą gatvės, pusę, tada kirsti 
skersinę gatvę ir grįžti Į tą pa
čią pusę, t. y. praeiti tris kam
pus • (pasagos forma). Deja, pa
miršau paklausti, kodėl .čia taip 
“mandriai” surėdyta.

Presbiteri jonų bažnyčia

Aplankiau United Presbiterian 
bažnyčią, Įsteigtą 1860 m. Dabar 
bažnyčia, yra naujame didžiulia
me pastate, kurio stogas (ir ga
na staigus) ne dvipusis, bet vien 
pūsis, t. y. prie įėjimo durų (iš 
kiemo) yra stogo apačia, o prie
ky —r aukščiausia vieta, tad vi
duje — prieky daug erdvės. Po 
tuo. pav stogu, greta bažnyčios 
yra raštinė ir tokio pat dydžio 
ir aukščio salė arĮkas kita. Deja, 
nebuvo kada apeiti aplink ir pa
matyti koks vaizdas aukštos ir 
aklinos sienos iš gatvės..

< Pastabėlės
Pravažiuoj ant- matėm ligoninę, ■ 

gydytojų priv. ofisus ar jų gyv. 
nainus, puikiai tvarkomas kapi
nes, 1871 iri. pastatytą viešbutį 
senos statybos, bet gana gerai afc 
rodančią vidurinę mokyklą, ke
letą dviejų aukštų gyv. namų su 
pilioriais — stulpais prieky per 
ąbu aukštu ir verandomis virš

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
* *" ' ' ' ‘ ‘ f.'. ‘ \ < * ‘ j* ’ - a •

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

Juozas Kapaiintkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimų nuo bolševikų ir gyvenimų tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapažinskas, 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.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kų ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir kų jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbų.

< D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės j Lteto- 
vų įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumų neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vinca* žemaiti*, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.

Vine** l*m*ltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 p«L Kaina $L50. >

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami - '
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606M 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant peštu Ir pridedant 
šok| ar pinigine perlaidų.

Dail a. a. Povilas Puzinas Kaimo bakūžė (tapyba)
Reg. Čiurlionio Galerijos Kūrinių Fondo nuos. -____________

Aplankėm ir Martinelli Cider riešutais eina 1.5. pėdos pločio į iš blokų, tad koks jo likimas bus 
didesnio žemės drebėjimo metu, 
vien Dievas težino.

Pirmajame pastate studijo bu
to mažiausia nuoma 125 (kuo 
aukščiau, tuo brangiau), antra
me pastate — 100 plius 45-50 už 
privalomus paimti pietus, o nau
jai statomame — 150 dol. Vienu 
žodžiu, ne kiekvienam pensinin
kui prieinama.

Koncertas
Vietos Community Centras 

Memorial Day proga suorganiza
vo savo salėje pensininkams už
kanda ir koncertą. (Bilietas 1.50 
dol.).

Koncertavo suaugusių (ir pen
sininkų) Village vietovės, visų 
veiduose šypsnį sukėlęs, 10 mo
terų pensininkių orkestras, pa
naudodamas birbynes, dūdeles, 
samčius, baltiniams plauti se
novės lentą, barškalus ir kt. vir
tuvės “muzikos” instrumentus, 
pianinui vadovaujant. Pagrojo 
daug populiarių dainų, kurių po
rą išpildė papunkčiui pakaitomis 
daina ir savo instrumentais.

Dirigentė (laiba moteris) pa
šoko solo, o vėliau pademonstra
vo šokį storulė (tamsaus veido) 
orkestro dalyvė.

Vienu žodžiu, tiek klausytojų,,

vaisių sunkos Įmonės priekinį juosta aukštu volu, o nuo jo že- 
kambarĮ, apstatytą Įvairios for- myn į- 120 pėdų ilgio vėsintuvą, 
mos ir dydžio buteliais bei nuo- j Prie kitos taip pat didelės ma- 
traukomis. Įmonė Įsteigta 1868 šinos juosta ateina iškedenti ko
mi. Įkoso riešutai, lyg vatos gniųžu-

Apylinkės atrakcija yra Cor-1"’ 
ralitos. vietoje esanti maisto 
krautuvė ir mėsinė, kurioje Į 
mėsą bei dešras visai nededama 
nuo sugedimo apsaugoti jokių 
chemikalų, bet lašiniai, kumpiai 
ir Įvairių rūšių dešros gerai iš-

lai, kuriuos mašina supresuoja, 
supiausto į reikiamos formos 
gabalus ir uždeda po riešutą, o 
toliau apipilama šokoladu. •

Darbininkų mažai, nes medžia
ga iki mašinos ateina vamzdžiais, 
o nueina juosta. Dirbo moterys, 

rūkoma spec, rūkykloje, obels į iš kurių 4 sekė, kad ant kokoso 
medžjo dūmais. .

Saldainių fabrikas

Su antrąja ekskursija, ku
rioje aš dalyvavau, vykome į .Sa
linas apžiūrėti Peter Paul sal
dainių fabriko, šis yra trečiasis 
iš eilės tai kompanijai priklau
santis fabrikas, o iš viso yra 4: 
Dallas, Texas; Frankfort, India
na; Salinas, California ir Walter 
Johnson Co., Čikagoje. Dviejuo
se (o gal ir visuose) gaminami 
“Bar” saldainiai.

Šios kompanijos pradžią pa
darė 6 išmoningi ir pinigingi 
vyrai, įsteigdami 1919 m. pirmą
ją saldainių gamyklą Connecti- 
kūte. : < .. .. '■
' Prieš- bene 12’m. pastatytas 
fabrikas Saline. Fabrikas yra 
mūrinis an 120 akrų žemės, vie
no aukšto su dviem angom — 
gėlynais centre. Pastato grin
dų plotas 150,000 ketv. pėdų, iš 
kurių 15,000 užima administra
cija. Visur nepaprastai švaru.

Įmonė mechanizuota ir /net 
elektroniniais įrengimais tikri
nami išleidžiamieji egzaminiai.

• Vadovas parodė mums “virtu? 
ve”, kur stainless steli hermetiš
kai uždaruose katiluose, talpi
nančiuose po 1 toną, verdamas 
Cukrus, kornų syrupas, kokoso 
riešutai, kurie spec, pneumati
niu Įrengimu paduodami į ma
šinų skyrių. .... - .

Riešutai spec, patalpoje išrū
šiuojami ir atit. krosnyse išdžio
vinami. ■ . '

Mašinų skyriuje matėme kaip 
vamzdžiais atėjęs šokoladas su

gabalėlių būtų riešutas ir būre
lis tvarkė prie juostos, paduodan- 
čios saldainius į mašiną aplan
kui (banderolei) uždėti. Čia vie- 
na iš darbininkių taip greitai ir 
įtemptai dirbo, kad stebėtis rei
kia. Visos moterys dėvėjo 
mines pirštines/

Kita mašina supakuoja į dė
žes ir perduoda sandėlin, 
rio dydis kaip angaro orlaiviams.

Užsukome ir Į’dėžių atspausdi
nimo ir paruošimo skyrių, čia 
daug įvairių mašinų, bet nei vie
no darbininko. Mat, pataikėm 
darbo pertraukos metu.

'šiame fabrike .dabar gamina
mi populiarūs Caravelle ir Al- 
mond Joy-J‘bar” saldainiai, ku
rie siunčiami bene į 35 J. A. 
valstijas ir kitur..

Pensininkams gyventi namai

Prekybos įmo nių’ tarnautojų 
unija stato miesto centre — 
12 aukštų namą mažų pa. 
gyventoj ams ir pensinink 
Būsią 185 butai. Tai ti 
pensininkams gyventi did 
pastatas.

Visi tie pastatai atokiai v 
nuo kito. Daug patogiau, j< 
.būtų viename bloke, kurio c< 
galėtų būti sodelis poilsiui a 
darželiai norintiems panika 
tyti. ■

Pirmajam pastatui buv< 
remti geležies balkių rėmai 
apačios iki viršaus. ■ Antran 
štatui naudoti blokai, bet gri 
buvo .perpintos stora viel 
užpiltos cementu. Dabar 
čiasis atrodo lyg suremtas

gu-

ku-

su- 
nuo

vien

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių ] 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina

- - -« . •. * * : _ * ...

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, BL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
401. dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

(domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geri 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pri:

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago* Dlinote 60608

šių metų 'birželių 19 diena at
ėjo pirmas Broniaus Juodelio 
garsinimas ruošiamai šokių 
šventei. Juodelio laiškas para
šytas šių metų birželio 15 dieną. 
Į pašto dėžutę jis paleistas pra
eitą penktadienį, birželio 18 die
ną nes turi tokį pašto antspau
dą. Naujienas Juodelio laiškas 
ir garsinimas pasiekė praeitą 
šeštadienį, birželio 19 dieną.

Teks padaryti Juodelio atsius
tos nuotraukos klišę, kad galė
tume įdėti į garsinimą. Garsini
mas bus paskelbtas Naujienose 
šių metų birželio 23 dieną, kaip 
Juodelis savo laiške nurodo.

Visos šnekos, įkandai, įskai
tant ir paties Broniaus Juodelio 
privačiai rašytus laiškus, ku
riuose kalbama, kad Naujienos 
nededa šokių šventės garsinimų, 
buvo melagingi. Naujienoms gar
sinimų nedavė, — bet skelbė, kad 
Naujienos jų nededa.

Naujienų Administracija

Sergantieji- cukraus li^a i iri 
erisidaboti su-valgiu. Jie gali 
valgyti tik neriebią raguočių mė- 
»ą. Kiaulienos mėsos tegali vai
ri ti kumpius, palendvicą ir g<- 
ūnes. Gali valgyti žuvį, kaip, 

pavyzdžiui, lydeką ir labai ma
žai grietinės.

Cukraus ligą turintieji negali 
valgyti visokių saldumynų, keps
nių. riebalų ir negali gerti alko
holinių gėralų.

Valgyti reikia nedaug, bet daž
nai. Geriausia 5-6 kartus per 
dieną.

tiek orkestro dalyvių nuotaika 
buvo kuopuikiausia.

S. šurkus

SKYRYBŲ ĮSTATYMAS

SPRINGFIELDAS. — lilino- 
jaus Atstovų Rūmai svarstė sky
rybų įstatymą, kurs, jei būtu 
buvęs priimtas ir patvirtintas, 
leistų šeimoms išsiskirti teisme 
neirodant kaltės. Įstatymas At
stovų Rūmuose nebuvo priimtas 
ir jis jau yra miręs.

Jo priešininkai įrodnėjo, kad 
toks įstatymas suardytų šeimas 
ir net pačią visuomenę. Atseit, 
jis Į visuomenę būtų Įnešęs mo
ralinį chaosą.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

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

ATSniINIMAI 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.

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______ ____ _ ___ ......--------------------- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
• Kietais viršeliais,' vietoje $4.00 dabar tik_________ - $3.00

Minkštais viršeliais tik $2.00
Dr. A. J. Gyssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik $2.00 
Galima tai? pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

J
Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

\
Įrteigta 1923 metate. ‘ TEL. 421-3070

Įstateo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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jog tai buvo gražiausiai sugiedo
tas Lietuvos himnas Kauno tea
tre. Gal jis tik mums tai pasa
kė, bet mums buvo malonu... Td-

nepritaria 
Atsakingi 
kad Pietų 
demokrati-

nukentėjo. Man jų gaila. Apie 
birželio trėmimus girdėjau iš 
pasakojimų ir. skaičiau laikraš
čiuose.

Lietuvos nepažinau, bet aš la
bai gerai pažinau savo tėvų ir 
motiną. Man jie buvo visa Lie
tuva.; Jie buvo ir yra nepapras
tai geri žmonės. Geresnių aš 
nepažįstu. Iš meilės jiems ma^ 
tuoju meilę Lietuvai. Aš žinau;.

Šia proga noriu pasakyti, 
kad dabartinė teisinė pavergtos 
Lietuvos padėtis nei kiek nepa
blogėjo, negu, ji buvo prieš Hel
sinki^ konferenciją. Atsimena
me, kad buvo pasakojama, jog 
Helsinkio konferencijoje Lietuva 
buvo atiduota Sovietų Sąjungai, 
parduoda, išduota ir dar kitaip, 
kad Helsinkio konferencijoje 
Lietuvos įjungimas buvo patvir
tintas... Tai neteisybė. Aš drįs
tu pasakyti, kad po Helsinkio 
konferencijos Lietuvos teisinė 
padėtis yra 
ji bet kada yra btivusi. žinome, 
kad Lietuva, nebuvo ji laisva ir 
prieš Helsinkį. _žinoma, kad 
Amerikos vyriausybė Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų aneksi
jos nepripažino. Tas nepripaži
nimas buvo pagrįstas JĄY at-

nau savo artimesnius ir tolimes
nius gimines, žinau, kad oku-

viėmngai dirbti Lietuvos
Df. BobeHŠ bm- 

Reportcris

W Kfėmlius tirrhtt iiė begirdėjo garsiojo vokiečių 
poeto Šilerio žodžių, jog “žmogus yra laisvas net jei
gu jis' būtų pihčiūdšė Jei nėra laisvės gyveri-

tuviams į sveikatą išėjo ir okunpacija, ir kankinimai, 
ir žudymai. Tai kas, kad po trisdešimt penkių metų 
Lietuvoje gyventojų prieauglio nėra (o turėjo būti

riboje, Lietuvos nematė; bet pri
valome jiems įkvėpti gimtinio 
krašto mętli kaip josios tėvai 
įkvėpę jai, Josios tėvai buvo la
bai geri patriotai... Kiekvienas 
iš mūsų turime tai turėti galvo-

NAUJ1ENOS, CHICAGO 8, IU---- TUESDAY, JUNE 22, 1976

gelis čia salėje susirinkusių. Jie 
bu ve geri, teisingi, žodžio besi- 
lakantieji nuoširdūs žmonės, 
kaip mano tėvai. '

Mano tėvas buvo Amerikos 
Lietuvių T-bos steigėjas. Jis da
lyvavo steigiamam Pittsburgh^ 
seime. Jis norėjo ir mane Į Pitrs- 
burghą nusivežti, bet kažkokia 
smulkmena . pakeitė jo planiis. 
Esu tikra, kad jam būtų labai 
malonu, jeigu jis. matytų mane, 
atidarančią šį minėjimą. Tai da
rau, kaip Chicagos . lietuvių Ta-

būtų vfėnb žmogaus nutarimas. 
Vienas žmogus galėtų iki šio me
to buvusią teisinę poziciją su
griauti. Taip buvo iki Helsinkio 
konferencijos, bet dabar padėtis 
žymiai pasikeitė. Ji pasikeitė ge- 
fbjon pusėn. Gabšr vieūąš žmo
gus Lietuvos, Latvijos ir Ešti-

Jungtinių Tautų komitete buvo pasakyta daug kal
bų ir pasmerkti Pietų Afrikos policininkai, paleidusieji 
šūvius j universitetus degintojus, mokyklas griaunan
čius, ir krašto turtų naikinančius studentus. Būtų buvę 
daug geriau, jiegu niekas nebūtų vienos kulkos palei
dęs.... Būtų buvę dar geriu, jeigu studentai ir suagituo
tas jaunimas nebūtų leidęs akmenų ir plytų į turtus sau
gojančius, ir tvarkos dabrjanaus Pietų Afrikos poli
cininkus.

Didelė Jungtinių Tautų dauguma atstovų balsavo už 
Pietų Afrikos vyriausybės pasmerkimą. Giliau į klausi
mą neįsigilinus, buvo pagrindo jai pasmerkti. Bet už to
kį pasmerkimą nebalsavo JAV atstovas. Jis ne tik ne
balsavo, bet jis viešai pareiškė, kodėl jis nebalsuoja. Jis 
yra įsitikinęs, kad smerkti tiktai vieną vyriausybę už 
pagrindinių žmogaus teisių trempimą yra didelis nusi
kaltimas. Jis nurodė, kad pasaulyje yra ir daugiau val
stybių, kurios nekreipia jokio dėmesio j pagrindines 
žmogaus teises. Smėrki Pietų Afrikos, bet nesmerkti 
kitų — tai nusikaltimas, lygus pagrindinių^teisių laužy
mui. Jis pasiūlė klausimą iš pagrindų panagrinėti ir pa
smerkti visus pagrindinių žmogaus teisių laužytojus.

Amerikos atstovas pasisakė .prieš ir balsavo prieš- 
Keli akiplėšos tuojau šį elgesį panaudojo tolimesnei sa
vo propagandai skleisti. Vieni panaudojo tvirtnimui, 
kad JAV yra priešingos juodaodžių teisėms, pritaria Pie
tų Afrikos vryiausybės sauvalei, o kiti pasakojo, kad 
Amerikai niekad skriaudžiami, išnaudojami ir net žu
domi žmonės nerūpėjo. Tuo tarpu tikrovė yra visai ki
tokia. Juodaodžių yra visuose kontinentuose. Didokas 
jų skaičius yra ir pačioje Amerikoje; juodžių tarpe at-

mių pavyzdžių. KbffiiiriMtai ptfdlĄMJkšIdĄkė&mi- 
ją, rašė jis, ries vienas jos narys išdrįso vi^šii pasa
kyti, jog komunistų programa Lietuvoje yra rusini
mo programa, kom turistinė špauriM iėl tabfll šftdcį 
kai vienas jaunai iiettftfe inžinietias njadrtb, jog 
“blid, kas gero padaryta Lietuvoje. yra A&dfiė rd- 
sams, o lietuvi 
ūkininkauti."
goję lankęsi amerikiečiai susitiko iš Lietuvos studed-

Tik sovietų “rojuje” kalėjimai, Sibiras ir kapai per
pildyti nekaltaisiais. Sovietinės revoliucijoj aukas, 
pagal Nobelio laureatą Solženitsyn, jau siekia šešias
dešimt šešis milijonus aukų — virš milijono kasmet!

Kaip tada juokingai mums skamba kiautai per
matomos propagandos žinutės apie Lietuvoje' stato
mą fabriką, gražų naują viešbutį Kaune ir dar gra
žesnį Vilniuje, ar apie naują restoraną Palangoje. 
Okupantas šias žinias cukrumi barsto, pirštu rodyda
mas, kaip laimingas turi jaustis pavergtas lietuvis. 
Akiplėšiškūmas eina taip toli, kad net išeivijoje tau
tiečiai yra kurstomi minėti prievartinio Lietuvos Įjūn- 
gimo sovietų imperijon sukaktį, kaip ką tai švaraus 
ir dorp. Argentinoje viena grupė taip ir padarė. Ta
čiau Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos 
Taryba ritinėjimą propagavusiam lietuviško laikraš
čio leidėjui tarė: “Sriatbema’’ 
kaip šventasis Povilas įsakė 
ninis

bet jis buvo padarytas vieno ad
ministracijos pareigūno. IJičIelė 
krašto gyventojų dauguma pa
reiškime išdėstytoms mintims 
pritarė, bet vis dėlto' tai buvo 
vieno žmogaus pareiškimas. To

nas, kad tr ąūkščia^ias ilžfei- 
gūnas, negali pakeisti JAV pb- 
židjo? pavergtos Lietuvos klau
simu. jiieiaa teisinė pavogtos 
Lietuvos' padėtis nėbtivo tokia 
štipri, kokfžji yfe SSndieiL j

— Visa tdi padaryta Ame
rikės lietuvių paštangbliiiS. Jei
gu meš ųžmii®mė;- kaip ponia 
Austin aiškiai pasakė'; ntiŽžŠS šrit- 
bicijas, tai mes galėsime dau
giau padėti pavergtai Lietuvai 
it josios gyveritbjamS; Siekime 
visi ■ 
iJiSsri

vestas plebiscitas, maiiausiai trisĄ gįvėntiijų, įs^ 
kaintant ir ten atsikėlusius svetimšalius; pasisakytų 

už atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos".
(Sus daugiau) - . . Ą

tų, kaip kai kurie lietuviai gali 
Tūpki riti Altą? Pakilkim iš mūs 
skaldančių mindų, užmirškime 
mažais airibitijaš; pagarbiai pri
siminkime žuvusius,- visuomet 
turėkim ė galvoje Lietuvos .ais- 
yę ir galvokime, kuo iries ga^ 
iimę; prisidėti. u - . .

Pirmimtikė Ąūstiįi pirffliiū-' 
sia. paprašė. lĮr.. Ką^į Bobelį, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir-

rikos juodžiai riaušes pradėjo nedideliame Soweto mie
stelyje, daugiausia juodžių apgyventame. Riaušės pra
dėjo universitetą lankantieji juodžiai studentai- Jie pa
reikalavo, kad vyriausybė tuojau- padarytų reikalingus 
patvarkymus ir Įsileistų juodaodžius į vyriausybę ir ki
tas valstybės ir savivaldybės Įstaigas. Premjeras atsi
sakė tai daryti ir patarė juodiems studentams baigti, 
studijas, kad galėtų būti ne tiktai patiems juodžiams,bet 
ir visams kraštui naudingesni, šitas premjero Fosterio 
patarimas sukėlė tokį dideli pasipiktinimą studentų 
tarpe, kad jie nuėjo ir sudegino savo universitetą.Jiems 
atrodė, kad jie yra pakankamai mokyti, mokyklos ne
baigę, gali užimti atsakingas savivaldybės ir valstybės 
vietas. Degindami savo mokyklas, jie piovė šaką, ant 
kurios sėdėjo; jie vertė laiptus, kuriais galėjo kopti. 
Svarbiausia, jie pakirto kelią kitiems juodžiams siekti 
daugiau žinių ir pasiruošti krašto administracijai, pra
monei ugdyti ir suprasti pačius pagrindinius pažangos 
principus.

os darbštumui ir 
prieš tris niefes

- būk atskirtas! Lygia L 
pirmiesiems krikščio- 

Išmeskit tą piktą žmogų iš savo tarpo!” Ar 
ne “kas ne su mumis, tas prieš mus?”

Ir Štai pasaulį nutrėtikid žinia, kaip perkūnai iŠ 
giedro da’rigatiS: devyniolikos metų jaunuoliš Kaune 

degino. Kitas lietuvis susidegino Varėnoj. Ir tre- 
... Kas čia dabar darosi?zGeras gyveniniai; irho- 
so'tūš ir patenkinti, statyba vykdoma, o Čia iaiš- 
dierių visai nematęs lietuvis komjaunuolis, komu

nistų tėvų vaikas mirties liepsnose šaukia: ^Laisvės 
Lietuvai!” Net ne duonos.

Dėl pastatytų ątr. riepąšta|ytij 
niekas nesidegina. Ir alkdamas

sius produktus sovietai išsiveža, ar už dolerius ki
tiems eksportuoja. Kas gi čia tokio, kad Latvija taip 
maskolių kolonizuota, kad už penkių metų latviai ne
sudarys nė pušės gyventojų savo krašte (dabar yra 
vos 56%). Pagalvokite, sesės ir broliai, ką šioji sta
tistika reiškia niūsų brolių tautai ir visam Pabaltijui? 
Bet sovietai nesijaudina. Geležinė uždanga irgi dar 
nepakelta Baltijos respublikose: šie kraštai iš lais
vojo pasaulio dar vis uždaryti. Bet argi bolševikams 
rūpi, kad sūnus ar duktė negali savo sergnčios ar mir
štančios motinos aplankyti? Visas pasaulis turizmui

nariių ir , fabrikų 
niekas nesidegina. Ir’alkdamas ar kęsdamas šaltį, 
žmogus nesidegina. Yra kažkas nepalyginairiid svar
besnio, ko Kremlius vis dar nenori suprasti, bet kėš

— Man labai malonu dalyvau
ti šiame minėjime, — tarė Dr. K. 
Bobelis. — bfdriii pariMdriti.pfd- 
g-ą it pasakyti, kas šiandien da
roma ir yra padaryta pŽfėrktos 
Lietuvos teisėms giriti. Man 
smagu buvo klausyti pirminin
kės KrisRnoš Ąiišliri žodžių afriė 
meilę.JaėtųvŽL JI birželio di^- 
mis įiėtiivėijė riebtivo, bet apie 
įyykiūs girdėjo iš tremtinių ir 
iš laikraščių. Ji itiyli Liėtavą,

Pasakyta 1976.11.15 Caracas lietuviams 
Vasario 16 minėjime (Venezueloje)

Prieš metus Vašingtone sutikau universitetą bai
gusį indėnų vadą iš Idaho valstyvės. Jis buvo atvykęs 
su deugeliu kitų atstovų į Kongresą siūlyti naujų pro-, 
jektu indėnu reikalu ir juos įstatymais pravesti. Šis 
indėnas gerai žinojo, kokia nelaimė yra nutikusi Lie
tuva. Susidraugavome. Jis man ir sako: “Aš dažnai 
jodinėju po pievas, miškus ir laukus. Kai prijoju kal
no viršūnę ir, stebėdamas ant žirgo, apžvelgiu savo že
mę. kiek tik akis užmato, aš mušu ranka sau į krūtinę 
ir kartoju: “Mano žemė, mano šventa žemė. Aš esu gy
vas. Aš — indėnas!”

Broliai ir Seserys! Nesunku suprasti esminį skir
tumą tarp Jungtinių Valstybių agresijos prieš indėnus 
su Sovietų Sąjungos agresija prieš lietuvius, latvius ir 
estus. Sovietų Sąjunga kaltės jausmo neturi, ir padat- 
ryta skriauda dar neatitaisyta. Bolševikams lietuvių 
gyvyl>ė. ateitis ir laisvė nerūpi. Sovietiniam okupantui 
Lietuvos ir lietuvių reikia tik tiek, kiek jam reikia Bal
tijos jūros, gero uosto, duonos, mėsos ir pieno — tau
tos darbo ir prakaito. Kiek, palyginti, nedaug padėtis 
tepasikeitė parodo Vilnių lankiusių lietuvių liudiji
mai. Dar ir šiandien baimė turi dideles akis. Vos spė
ja mūsų žmonės su giminėm viešbuty susitikti, bema
tant vienas pakiša kortelę su įspėjimu: “Sienos turi 
ausis.”

Tiesa, sovietai randa-reikalo maitinti savo propa
ganda apie pagerėjusį gyvenimą Pabaltijy, lyg per 
tuos trisdešimt penkeris metus laisvi baltai savo šė
mėje nebūtų nieko pasiekę. Pasiklausius sovietų, lie-

rikos vyriausybę dėl žiaurių priemonių maištaujantiems 
juodžiams. Policija keliose vietose paleidusi kulkas Į ak
menis mėtančius juodžius ir didoką jų skaičių nušovusi. 
Iš viso apskaičiuojama, kad paskutinės savaitės riau
šių metu Pietų Afrikoje buvo nušauta apie pusantro 
šimto žmonių, o sužeistų skaičius peršoka tūkstanti.

Visos vyriausybės, Įskaitant ir JAV, 
griežtai Pietų Afrikos premjero politikai. 
Amerikos pareigūnai išdėstė pageidavimą, 
Afrika dviejų metų laikotarpyje pravestų 
nius rinkimus ir leistų vietos gyventojams tvarkyti sa
vivaldybės reikalus. Piliečiai, juodi ar balti, turi teisę 
dalyvauti rinkimuose į parlamentą ir į savivaldybės 
Įstaigas.

Jungtinių Tautų atstovai, nesigilindami Į riaušes 
ir i riaušių metu padarytą žalą, sakė kalbas ir smerkė 
baltaodžių sudarytą vyriausybę, gerokai varžančią Pie-

riką”, nusižengia pagrindinėms' žmogaus teisėms, nusi- 
gąsta Įstatymais numatytos buasmės ir bėga užsienin. 
Bet kai pagyvena kelis metus pačioje Rusijoje, kai susi
pažįsta su josios “socialistinė baze” ir naujai statoma 
“komunistine sistema”, tai grįžta atgal į Ameriką pa
siruošę eiti Į Amerikos kalėjimus. Panašiai" juodžiai el
gėsi prieš 20 metų, tą patį jie daro ir šiandien, pabuvę 
ne tik Rusijoje, bet Mao Cetungo Kinijoje, Kastro Ku
boje ir ket kurioje Afrikos valstybėje.

Amerikos atstovas nepaminėjo nei vienos kitos val
stybės, besityčiojančios iš pagrindinių žmogaus teisių, 
bet kiekvienam buvo aišku, ką ji turėjo - galvoje. Pir- 
mon eilėn jis turėjo plačiausią Sovetų Sąjungą, paver
gusią milijonus save kaimynų ir sutrempusią pačias 
pagrindines žmogaus teises. Sovietų Sąjunga panaiki

no ne tiktai kaimyninių tautų teisę savarankiškai tvar
kyti savo reikalus, ji pavergtus kraštus prisijungė prie 
savo žemių, kad galėtų galimai žiauriau išnaudoti žemę 
dirbančius ir iš savo darbo pragyvenusius žmoties. Be 
visos eilės kitų valstybių, nė demokratinių vyriausybių, 
bet karo vadų valdomų, žmogaus teisės trempiamos Af
rikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje, o labiausiai' jos trem
piamos Sovietų Sąjungoje: .

Amerikos atstovas, atsisakydamas pasmerkti Pie
tų Afriką, turėjo galvoje ir rusų pavergtą Lietuvą. So
vietų karo jėgos, ne tiktai panaikino Lietuvos nepri
klausomybę, jos be teismo žudė arba į mirties klimatą' 
vežė tūkstančius lietuvių. Sovietų karo jėgds žiauriau 
išnaudoja lietuvius, negu Pietų Afrikos vyridūšybė iš
naudoja juodžius. Smerkiant iĘetų Afriką, reikia pas
merkti ir komunistinę Sovietų Sąjungą, padariusią žy
miai didesnius nusikaltimus. .

GRAŽIAI PRISIMINĖ RUSŲ PADARYTAS 
BIRŽELIO MĖNESIO KANKYNES 

Sovietu policija ir karo jggos ižveže it 
Lietuvos tūkstančius jiekalty fietuviŲ

kartojo:, trasuos žeme tortinga, tvarkos tiktai nėra. 
Ar kas leidžia lietuviams patiems tvarkytis?

Jau duo seno rusai tvarko susisiekimą ir trans
porto * reikalus Lietiivcrč. Nuo 19701 irietif vi dūri n ib 
švieliind- administravimą perėmė irgi Maskva. Tei
singumo reikalai yrą iš MaŠkVdš dtsiąšto’ šaūgiirrio ge
nerolo žinioje. Ir taip toliau. ’ . £

- - ;

Kdvsi prieš religiją ir tautiškumą irgi nesiliauja. 
Tą skelbia dažnai didžioji pasaulio spauda, tą ypa
čiai ryškiai pastebime Katalikų Bažnyčios Kronikd- 
jė. It iš&ari fi€i rėH^jbs, nėi lietuviško tautiškume 
okupantas nepajėgė sunaikinti — gal net mažai te

praeitą sekmadienį, jėzuitų 
namuose gražiai buvo prisimin
tos baisios birželio mėnesio kan
čios, kurias okupacinės sovietų 
kariuomenė ir jos primesta po
licija taikė nekaltiems ir nieko 
dėtiems Lietuvos gyventojams. 
1941 metų birželio 14 ir 15 die
nomis sovietų policijos sunkveži-1pantui užėmus Lietuvą, kurie jų 
miai važinėjo po miestus, mies
telius ir kaimus, rinko ištisas 
šeimas ir, kaip galvijus, vežė į 
Sibirą.

Daugelis lietuvių neišlaikė ir 
pakeliuje mirė nuo sielvartos, 
troškulio, bado ir karščio. Kiti ne 
galėjo pakelti kančios ir nusižu
dė. Tretieji, nuvežti į tremties 
vietą, negalėjo pakęsti sąlygų 
ir mirė įvairiose Sibiro darbo 
stovyklose ir krašto šiaurėje 
esančiuose kolchozuose. PrieLe- 
diniuotojo vandenyno nuvaryti 
mirė nuo peršalimo ir jo atneš
tų ligų. -

— ir mums — yra atviras, bet Pabaltijy — tik Vil
nius. Ryga ir TalinaSį tačtau net ir sostinėse negali
ma apsistoti pas priVdčius Ismenis. Jei kitur įsipra
šysi važiuoti — ne tik brangiai mokėsi, bet būsi lydi
mas ir turėsi įlasitafnauti sovietiniam okupantui taip, 
kad ilgai to riėpartiirši. Tą ifls. broliai, esate asmeniš
kai ant savo kailio patyrę. Ir kas čid tokio, jei mus iš
eivijoje lanką sovietų režimo tarndi už mūsų svetin
gumą ne padėka, o pašaipa ir piktais straipsniais at
silygina. o juose pilna melo, šmeižtų ir įžeidinėjimų, 
keliant tariamą sovietų sistemos pranašumą. Mes. at
rodo, jau apsipratę su sovietine arija, kad visi iš kra
što bėgę buvo nusikaltėliai. Jeigu šiandien surinktu
me per paskutinį trečdalį šimtmečio bet kur laisva
jame paesaulyje už bet kokius niišikaltiinus kaitin
tus ir kalėjusius lietuvius, latvius ir eStus, esu tikras

— nė ketvirčio salės nepripildytumėtė. Matote, bro
liai. laisvajame pasaulyje žmonės nekaltai nekenčia, jį prives prie galo: Laisvė!
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tas mišiomis jėzuitų koplyčioje, 
jas atnašavo kun. Adolfas Sta
sys. Koplyčioje kun. Stašys pa
sakė šiai progai pritaikytą turi
ningą pamokslą. Vėliau prie pa
minklo žuvusių pagerbimo ir vai
niko padėj’imo ceremonijas pri
vedė Andrius Juškevičius. Jis 
pasakė birželio įvykius prime
nančią kalbą. Dabartinė Chica- 
gos Lietuvių Tarybos pirminin
kė Kristina Austin ir buvęs šios 
tarybos pirmininkas Kazimieras 
Oksas padėjo gyvų gėlių vainiką. 
Vėliavos buvo nuleistos iki pusės 
stiebo ir sugiedotas . Lietuvos 
himnas. Dalis atvykusių išvaži-. 
nėjo, o kiti suėjo į salę, kad ga-1 
ėtų pasikausyti patesnių infor
macijų apie 1941 metų birželio 
įvykius.

Salėj ė pirmininkė Kristiną 
Austin paprašė dainininkę Pru- 
dėhėiją Bičkienę sugiedoti Ameri 
kos ir Lietuvos himnus. Salėje 
buvusieji prisidėjo prie giesmių. 
Apypilnei salei susėdus', Chica- 

igos Lietuvių Tarybos pirininiri- 
kė tarė šiuos žodžius:
Gerinami ponai ir ponios,

Man labai malonu, kad šian
dien čid susirinko toks didelis 

‘Chiėagos lietuvių skaičius. Aš 
jums" visiems dėkoju. Dėkoju at
vykusioms organizacijų atsto
vams, dėkoju ir paskiriems Hetu- 
viarrfš.

AŠ pati 1941 in. birželio mė- kaip myli savo tėvūš. Meilė IJė- 
nėšį Lietuvėje nebuvau. Buvau fūvai; kšip ji labai gražim pa^ 
ankščiau, su Pirmyn choru ten šakė, ji mštuojŽ meilė tėvams, 
ftūvažiavusi. Kauno teatre kar- josios tėvai buvo labai gėri žmo^ 
tu sū kitais dainininkais giedo-/nės. Jie mokėjo įkvėpti vaikų 
jau Lietuvos himną. Kanaunin- Imėiiį tėvams,- d tdo-padm ir Liė-
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Budding). Tel. LU 5-6446 
Priima, ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 3748004

DR.XC K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

.-■CHIRURGIJA 
. T«l»f. 69541533

Fox Vallay. Medical Cantor 
8«9 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN,TiLL1NOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; H Em lock 4-5849 

?’ Rezid.; 388-2233 \ ,
OFISO 5 ALANUOS:‘ 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
intrad.. penktadieni nuo 1—5,itreč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos J- 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

KBZ.:Gr 8-0873

DR. W. HSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 7 

6132 So? Kedzie Avė./ WA M670

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

TEL. -— BE 3-5853 : ■

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS' 

3907 West T03rd Street 
Valandos pagal .susitarimą.

Chicagojeyra sudarytas spe
cialus CEASE Duties komite
tas, kurio tikslas—surinkti duo 
nięnis, dokumentus bei faktus 
apie plėšikiškus-muitus dova- 
nų .siutiniams giminėms į Sov. 
Sąjungą ir daryti pastangas 
tuos muitus panaikinti. ’ ,

Šiomis dienomis Naujienose 
lankėsi to komiteto pirm. AK. 
Radvila ir pasikalbėjimuose su 
redakcija padarė Šiuos pareiš
kimus: .

— Apie muitų panaikinimą 
arba bent jų žymų sumažini
mą buvo daug kalbėta ir daug 
rašyta. Rašė ne tik lietuviai,bet 
ir kitų pavergtų tautu kilmės 
amerikiečiai ir kanadiečiai sa
vo bei jsfam reikalui .palankioj 
spaudojts-Dauguma'darė išva
das, kad’ Amerikos,k Kanados 
bei kitos vakarų pasaulioval
džios ir vyriausybės tųretų im- 
.tiš priemonių ir daryEpąstangų 
apsaugoti savo piliečius ir ne- 
piliečius nuo išnaudojimo ir lu 
pikavimo. ' A

Sausio 5 d. “Draugo“ redak
torius b. kv. (Bronius Kviklys) 
redakcijos rašinyje kėlė mintį, 
jog reikėtų ką nors daryti dėl 
rusams mokamų aukštų muitų 
už siunčiamas^ dovanas arti
miesiems pavergton Lietitvon. 
Ten pat, to paties rašinio pa
baigoje, b. kv.” kaltino Ameri
kos Lietuvių Tarybą, kad nesi-.

Kol kas nėra žinių, ar Čia pa
ties Kviklio kombinacija ar'jo 
darbdavių Tėvų ^farijonų, bet 
kai komitetas išsiuntinėjo vi
sai lietuviškai patrijotinei špau 
dai pranešimą, prašydamas pa 
skelbti visuomenės žiniai, tai 
“Draugas” iki šiol to praneši
mo nedėjo, o b. kv. birželio 2 
d. redakciniame rašinyje jau 
kitaip prabilo: “Atrodo, kad 
nesėkmingos bus ir kitos. pri
vačios bei organizacinės pastan 
gos” ir t.t

Ką jis tuo pasako? Ogi pata
ria visuomenei, kad neprisidė
tų prie šios akcijos, nes nepa
vykus muitų panaikinti ar su
mažinti, Kviklys vėl galės kal
tinti Amerikos Lietuvių Tary
bą. Man asmeniškai iš viso ne
reikia spėlioti, kodėl “Draugo’’ 
redakciją -tai slepia nuo savo 
skąitj’tojų.

Komitetas nujautė, jog iš 
“katalikiškos spaudos” para
mos negaus. Tik labai nustebo
me, kad ir “Dirvos” leidėjai, 
pasiskaitę b. kv.. pranašysčių, 
taip pat “sunegalavo”, nors da-l 
bar atėjo metas bent užnugary
je stoti kovon prieš rusišką bol 
ševikinę tironiją. Pasirodo,kad 
Kasulaitis puikiai matė mūso
sios veiklos “principus”, juos 
pavadindamas tuščiais burno- 
jimais prieš komunizmą.

JOSEPH

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DREVIN (DREVINSKAS) 
Gyveno Chicago. flfea'f ’

Mirė 1976 m. birželio 21 d.. 10:15 vaL ryto sulaukęs senatvės. Gi
męs Lietuvoje. -

^Paliko nuliūdę: sūnus John, marti Bernice, anūkė Bernice, 4 pro- 
anuirai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. '

Velionis buvo vyras mirusios Agotos ir tėvas mirusio Richard.
Antradipį 5:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Midway koply

čioje, 5948 Archer Avenue, prie Major Ave. kampo.
TrečiadiCTj. birželio 23 dieną. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Joseph Drevin giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti yam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkė, proanūkai

Laidotuvių Direktorius Raymond Anderzunas.. Teel. 767-8807

^Pabusk, kuršei mUgt ir kelkis iš numirusią, te i Knatus apšvies 
Leve" — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau

lio stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui^ Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasauli. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: "‘‘Nenuostabu, nes pats šėtodas persirengia i švie
sos angelą”. —• 2 Kor. 11:14, 15.

Viii fino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bar kur yra ml- 
ruiieji? f tą klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:
"r F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, I LU 60629

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. > X V. JUČAS:
^489-4441-561-4605w <■ ■.. j, _4 į, {j / -.

ODOSri+GOS^— chirurgijai 
100? N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

• Telefonas atsakomas J2 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALIST AS 
2454 WEST 71 st,STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus. . J. * •

Trečiadieniais uždaryta.

. DR. FRANK PLECKAS
JOPTOMETRISTAS ? * 7 

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR .. 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET’h-

ketvirtad. nup 5—7 vai.* yak. 
Ofiso telef.: 776-2880* 'x 

Naujas Tex telef.: 448-5545

■ DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ" ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5?th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po' piety ir kitu laiko 

pagal susitarimą.

V. Tumdsonis, M. D., S. C 
C H f -^R V R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą...Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepi^ tai telef. GI B-6195.

A. A. BRONEI ŽEMAITIENEI
‘ MIRUS,

vyrui miškų inžinieriui VINCUI ŽEMAIČIUI su saviškiais 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

MIŠK. AGR J. KRIKŠČIŪNAS, 1STOR. J. VENCLOVA 
DAILININKAS A BELĖŠKA, 
ANT. KEVĖŽA, MIŠK. P. SIDERAV1ČIUS

TĖVAS 1R SUNOS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

CHARLOTTE GENUTIS 
■y ' PAGAL TĖVUS LAUSZUS 

Gyveno 4332 So. Artesian Avenue

Mirė 1976 m. birželio 20 dieną. 12:45 vai. popiet, sulaukusi 37 
metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Klaipėdos krašte. Šilutės mieste.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Augustas ir kiti giminės, draugai bei pa-‘

- žĮstami. ; ‘ - t - ‘ - t
k Geliu prašoma-į nesiųsti.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Antradienį, 6 vai. vakaro bus perkelta i Liet Ev. Reformatų Zio- 

no parapijos bažnyčią, 9000 So. Menard Ave., Oak Lawn. HL. kurioje 
7:30 vai vak. bus Budynės.

Trečiadienį, birželio 23 d. 10:00 vai. ryto bus bažnyčioje pamal
dos, o po jų bus lydima Į Bethania kapines.

Visi a. 'a? CHaHolfe ’Genutienės giminės, draugki ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa- 
tamavnną ir- atsisveikinimą. ' ' > <

Nuliūdęs lieka vyras.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

■ėmė iniciatyvos. tokiems' mui- 
tanis sumažinti.

Nežiūrint b.kv. padaryto ne
reikalingo priekaišto ^ALTai,i. \ 5 _ , j j mt k:__ t .-^tmuništines kovos bei veiklos

už Lietuvos laisvę 'reikalus, K. 
Radvila-. pareiškė: į

Pagrindinis šio vizito tik- 
slas yra pareikšti padėką Nau
jienų redakcijai ne tįk CEASE 
pu ties komiteto,’ bet ir visų 
žmonių vardu, kurie jungiasi į 
pradėtąją akciją, už nųošird- 
džiai ir profesionališkai atlie
kamą laikraščio paramą.

• Nežiūrint, jog yra ir kitaip 
galvojančių ir tikinčių Kviklio 
pranašystėmis, komitetas gau
na .laiškų. su realiais ir.konkre
čiais, patarimais bei pageidavi
mais. Už įvairius patarimus ko 
mitetaš visiems labai dėkingas 
ir Jaukia jų galimai daugiau. 
Kai reikės eiti pas amerikie
čius su duomenų bagažu, kiek
viena pasiūlyta mintis bus rei- 
ialinga, nes niekas nėra viską 
žinantis ar viską pramatan
tis. j . ... .

Siūloma kreiptis f amerikie
čių spaudą, žinoma, kad bus 
kreipiamąsi ne tik į Chicagos 
didžiuosius dienraščius, bet ir 
kitus Amerikoje išeinančius 
įtakingus, laikraščius. Nebus 
aplenkti nei New York Times, 
Washington Post, Boston Glo
be. Miami Herald, Los Angeles 
Times ir kiti. Taip pari bus 
kreipiamąsi ir į visas keturias 
TV kompanijas. , .

Spaudos ir TV institucijų opi 
pija yra didelis ginklas šio kra 
šįo veikloje. Norėdami atkreip
ti dėmesį šių institucijų? mes 
negalime pas jups eiti, tuščio
mis rankomis. Tam ir yra 
mums reikalinga visokeriopa 
medžiaga. Atsiekti mūsų užsi
brėžto tikslo — kelias bus il
gas ir nelengvas, ypač, kad 
kaip jau minėjau, ar dėl stokos, 
supratimo, ar blogų minčių ve
dini. atsiranda ir savųjų tarpe 
trukdytojų. Praktiškai dar il
goką laiką vyles paruošiamieji 
darbai iki pasiruošiine atkreip 
tkarneriktečių dėmesį. Tik po 
to kreipsimės į šio krašto val
džios įstaigas. ,-r ,,

Kovoje prieš komunizmą 
Naujienos pirmauja

Apžvelgiant mūsų> prieško
vasario 12 d. , d. “Laisvosios Lie j , 
tuvos” laikrašty iš eismės pri
tariau Kviklių-minčiai, net gy
riau už kėlimą .šias mintis,- ti- 
kėdainas jo nuoširdumu. Bet
gi; kaip dabar aiškėja; jo tas*ra 
šinys buvo skirtas visai kitam 
tikslui: ne muito reikalą keltie 
bet niekinti Amerikos Lietuvių 
Tarybą. O muitai, tai tik bu
vo lazda. Tai yra aišku, nes da- 
bar,- kai ta pati Amerikos Ta
ryba šį klausimą pradėjo ju
dinti Ir tam reikalui yra suda
rytas specialus komitetas, vei
kiąs-Amerikos Lietuvių 'Tary-- 
bos pritarimu ir patarimais, tai 
b. kv. ruošia naują dfrvą nie
kinti ALTa/ -

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir 11.

2850 W«st 63rd St., Chicago HI. 60629 
T»!«f-: PRo«P*ct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

. 51UJIXSAS

Ur«bSc T-M

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI .JI. TAMAŠAUSKO

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

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

SGSLRINKLMŲ

CHICAGOS .LIETUVIŲ SUVALKĮE- 
ČIŲ DRAUGUOS pusmetinis susirin
kimas įvyks penktadienį, birželio 25 
d. 7 vaL vakare Chicagos Savings 
bendrovės patalpose. 6245 So. West
ern Ave. Nariai prašomi ’atislankyti, 
nes yra svarbių reikalui aptarti. Po 
susirinkimo bus vaisėą. žrp <

Eugenija Strungys, nut. rast.

°ERKRAUSTYMAI €

m:;o viK g
- Leidimai — Pilna aprauda

' ’• ‘ ŽEMA KAINA y?
R. ŠERĖNAS . .

Tel. WA 5-8063

%

S

MOVING 
Apdraustas perkrausimas 

iŠ įvain'v •tstump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1832 ____ __ ___________

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly HHIs

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 
———i i m——

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiamU? it

pm papuošimui ir šėtoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT** vj <;aS)
DAUBARŲ SONUS

552$ So. Karlam Ava. — 586-1220

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

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamfą^i^OO lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
Koplyčias 

visose miesto 
DALYSE.kuratorei HIPĄTUAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI. sesutėms kuratorėms Hi- f ■ -Į-yS - .

patijai ir Evelynai, broliui Martynui ir giminėms bei artimiesiems 

nuosirdžą užuojautą reiškia ir kartu liūdi

DUKRAI VIOLETAI MIRUS
- • * -

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. T ‘ J

Juozas Venclova, dirbęs prie Šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias jenygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, ‘pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina 82B0. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
liuo adresu: r / ’7 .' . ; |

NAUJ^E^)^ |739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608.

1 \ i^y \

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

’ ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
, 1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA A VE. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE * VIririn-a 7-6672

į 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

3354 So, HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Alice; Stephens

APIE SUTARTIS
Kas mano, kad derybomis

Dėkui už nuolatinę para-

2951 W. 63rd St Tek 436-7878

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

(Tikslus adresas)

INSURANCE

(Pr)

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

HEART 
FUND

Lietuviu 
savo veik-

didžiulio 
lietuvišku

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA-RAKŠTIS JŲ AKYSE

RANGER 
FIRE IS 1
WILDFIRE

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su' virs ’ nurėdytu 
prenumeratom 
mokesčio.

185 North Wabash Avenue 
2nd floor Chicą^o, 111. 60601

BUILDERS AMD CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

NAUJIENOS, 
V'39 So. Halsted SU 

Chicago, UI. 60608

Call Frank Zapslis 
320872 VA 95th St.

GA 4-8654

] Vajaus proga praŽau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

(Pavardė' ir varias)

/ people
/ you 
write to

Pirkite" Naujienas, 
Remkite kiekvienas. 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.

Chicagos Konservatorijos Ko
legijoje, Nelsono salėje, esančio
je 410 So. Michigan Blvd., Alice 
Stephens Studija trečiadienį, 
birž. 23 d., ruošia lietuviškų dai
rių šventę, o ketvt., birž. 24 d. 
— lenkiškų.. Pradžia 7:45 vai. 
vakaro. Įėjimas nemokamas.

laimėti, tokį žmogų galima ly
ginti su' tokiu žmogumi, kurs 
prašė tigro, kad jam atiduotų 
šavo'kailį, — pasakę vienas Tai- 
yano diplomatas.

-AIKRODŽIAI IR SRANGSWYB1S 
, Pardavimis ir Taisymas-..

2646 WEST 69th STREET
S . Trtrtj REįūblIc.'.74941 .

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

- Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS,.4065 Arch.r Ava 
Chicago, IIV W63Z Trt. YA 7-5950

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Rezervacijai, kreipkitės į S. 
Molis, tel. 471-0310, John-G. 
Evans, 737^8600, arba į SLA 
6-to apskrities raštinę 2549 W. 
71st St. Chicago, tel. 776-3140.

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
'NAUJIENOSE*’ — T URI GERIAUSIĄ 
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

— Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę 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.)

easy ways 
to get the 
Zip Codes

NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
DRAIKIA < IR BTODJLIS

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ bu
tas antrame aukšte suaugusiems. 
Naujai remontuotas Marquette'Parke 
RE.7-6007 po 6 vai. vak.

Pasveikink savo draugu* 
par "Naujienas"

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TpI

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel 598-3290

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

REAL ESTATe MR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAUJIENOS, CbT*AGO t, ILL— TUESDAY JUNE 22. 1976

Lletuvip Jcalba: Yęsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—

• 1*G0v. popiet. šešta dienLir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

j ryto. : '
Telef.: HEmlock 4-2413

(Reguliari prenumerata — $10.00)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŪČ ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOWIMAIS

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas. 

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

PIRKSIT — PARDUOSIT 
NUOMOsrr. .

i ĮVAIRŪS draudimai
^Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Chicagos skyrius kviečia 
organizacijas ‘ atsiųsti atstovus 
į posėdį penktadienį, birželio 
25 d. 7:30 v. vak. ALTo būsti
nėj, 2606 W. 63rd St. Bus svar
stomi mas visus liečiantieji 
Pavergtų Tautų, parado reika
lai. Valdyba

• D ĖMĖS IO.. . 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A I T 1 5 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

SOPHIE BARČUS 
v/JRADU^ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
-"149013. A. M.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema. — Pardavimui

PETRAS KĄZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Ve. Cermal RoaT. Chicago R’ Virginia 7-7747

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
'■ ■■ 7722 George St. tik už $5.00 metams!

La Salle; PQ., Montreal 690,
~Canada

;į-TE»RA..
Brangenybės, Laikrodžiai Devanes

> visoms progoms. 
ttiyStfEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4S4-46*S ‘

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Se. Halsted -et., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320c 

V. VALANTI NAS

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

260S West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

^idžicvsioš kailių 
pat trinkimas

pas vienintelį
i į lietuvį, kailininką 7^

’ Chlcagoje ------^HkNORMANA 
^J^kBURŠIEINĄ 

263-5826 
yjį^rŽEy (įat&igoa) ir 

677-8489 
(buto)

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. UI. 60609 TeeL VI 7-3447

M. A. ŠIMKŪS
Real Estate. Notary Public., 

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

šymai ir kitokį blankai.

L PUIKI knyga; PARAŠYTA su meile
' LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ts Chicagoje 1986 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 išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemes ūki atrodo lik 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 $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Ordėri siųsti tokiu adresu:
• '-NA U JIE N 0 S

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

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. effzempliorui.

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:

drįs Miežėl; •. k;izy$ Mikūlajū- 
Hus, Kazy* Mti»iwkis, ticnrikas 
Songiuas, .Jonas švedas, Jonas 
Tapulibnis ir Juozas Tumas. 
Sveikino ir rašius įteikė Ra
movės CV pinu. Karolis Dabu- 
levičius, *

— V. Thomas; Baltimore, 
pratęsdanias prenumertą, 

^atsiuntė $6 Naujienų paramai. 
Pt> $-1 atsiuntė Oreginas Rovins-

laiko įvykiai yra tikri. 1974 m. 
yra. išleista “Mes grįštame”, o 
dabar iš spaudos išėjo .“Metai 
praeityje”. Abi knygos yra gau
namos Naujienose. Kainuoja 
po $5-.

— Dalios Vindašiūtės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
“Sūkurys” pakviesta dalyvauti 
Tarptautiniame vasaros festi 
valyje Our Lady of Victory sa
lėje, 4434 No. Laramie Ave. 
birželio 26 d. nuo vidudienio 
iki 7 vai. vak. Svečiai galės ra
gauti įvairių tautybių valgius 
taip pat amerikiečių mėgstan
čius- patiekalus. Bus įvairių 
tautų buities bei tautodailės 
parodėlės. , . ,

—■ Onos Mikulskienės kank
lių studijos mokinių koncertas 
bus- Clevelando Lietuvių na- 
muose birželio 27 d. 5 vah vak. 
Jos vadovaujamas kanklių an- 
sanmblis yra sėkmingai' gas
troliavęs lietuvių ir tarptauti
nio pobūdžio renginiuose.
— LKVS-gos Ramovė Chicagos 
skyrius bendroje sueigoje ir 
vaišėse pagerbė vyresnius am
žiumi bei daug nusipelniusius 
Lietuvai ir organizacijai na
rius. Garbės raštais buvo apdo
vanoti r Ignas Adamkus, Vla-

1 When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call year load Port Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zpa esan. be found 
on the Zip Map in the 
business pages of yonr

K phone book.

— Aleksandras Pakalniškis 
praturtino lietuvių literatūrą 
atsiminimu bei įvykių ir..v4etu 
aprašymo knygomis, kurios, 
yra skaitomos kaip romanai, 

bei tik jų veikėjai bei darbai ir

Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas ;j.rŲgiliesiems, liku
siems kitoje geležinės uždau gos "pusėje.' sttrmlctt duomėhys^ rodo, 
k.id vien lik Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

(ihieagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel
žiamą karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa
remti lakiais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek Įier visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje likusių aidimųjų vargą ir skurdą.

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
jx-rsiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti selinai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adręsu:_CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

gįi vc i ■ ■ 
so more will live

JUBILIEJINIU SIETU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.RJS

NAUJIENOMS šiemet suėjo S0 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmtk 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu.lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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 j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
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 Ksnadofa matams — 530.00, pusal maty — 516.00, 

trims mėn. — 56-50, vienam min. 53.00. Kitos# JAV vietose metams 
— 526.00, puse! metų — 514.00, vienam mėn. — 52-50. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

- patriotinės spaudos rėmėjas iš 
j [šiaurinės miesto apylinkės, pra 

' tęsė be raginimo savo pre-nu- 
ratą ir atsiuntė Mašinų fondui 
$20- 
nia.

— Juoze Augaitytė, buvusi 
Lietuvos valstybinės operos so
listė, kuri buvo neseniai atvy
kusi į Chicagą ir dalyvavo mū
sų operų spektakliuose, sugrį
žusi į Philadelphiją, dabar taip 
rašo Operos- valdybai: “Visi šir
dimi džiaugiuose ir nuoširdžiai 
sveikinu. Jūsų neapsakomu įdė
tu triūsu mes galima tik džiaūg 
tis ir didžiuotis būdami lietu
viais.--Ačiū jums,, ačiū solis- 
lanisjr mielajam cbprui. kĮŲ-is 
taip^*nenuilstarnai daug dirba. 
Sinnčiu keletą dolerių . • . gąi- 
la, kad neturiu galimybės stam
bia auka .paremti jūsų taip kil
nų darbą. Prašau perduoti jna- 
no geriausjus linkėjimus solis- 

Dainuosr be 27 kitų, Aldona tajn, vadovam, chorui ir visiem 
Buntinaitė, Vaigailė- Kavaliūnai
tė, Irena Mažeikaitė, Birutė Nąu- 
reckaitė, Alma Obrikaifė, Mary 
Pratapas, Dana Runimaitė, Kris-- 
tina Sinickaitė ir daugelis kitų 
geni balsų ir gražių panų. Kitos 
mokinės dainuos lenkiškai ir ki
tomis kalbomis. Būtų labai gra
žu, jeigu lietuviai ateitų pasi
klausyti lietuvaičių ir palyginti 
jų balsus ir išsilavinimą su kito
mis dainininkėmis. .

Makūnas iš Rockfordo. Stasys 
Matulis iš Brighton Parko apy
linkės atsiuntė S2. Dėkui-Vr 
už aukas ir už gerus linkėji 
mus. .

— Regina Smilgyte, gyve
nanti mūsų kaimynystėje, grį
žo iš tarnybinės kelionės Wash- 
ingtone. Ji apgailestauja, kad 
dėl tos kelionės negalėjo daly
vauti Naujienų bankete, bet ti
kisi nebus tarnybinių- kliūčių 
atvykti i Naujienų'pikniką lie
pos 18 d. Polonia sode, prie 46 
ir Archer Avė- Reginą,tarnauja 
Chicagos miesto policijos Nar
kotikų departamente ir tarny
bos reikalais tenka keliauti net 
Į užsieni. Dėkui jai už banketo 
proga Įteiktą $12.50 auką Nau
jienų paramai.

— Vytautas P. Janulaitis, 
verslininkas ir* tautinės

kitiem, kurie tiek daug širdies 
Įdeda, kad1 Opera gyvuotų?’ 
Tai pirmoji atėjusi .su pinigi- 

' ne apka sumažinti 
| nuostolio po trijų 
operų pastatymo, f

— Susivienijimas 
Amerikoje, švenčia i 
los 90 metų sukaktį, kuri bus 
atžjnnėta 59-me seime, liepos 
5-6-7-$ dienomis, Pick-Cong
ress viešbutyje, Chicagoje.

Didžiulis-ir iškilmingas banke 
tas įvyks liepos 7 dieną, vaka
re, Pick Congress viešbutyje, 
širdingai kviečiama visuomenė 
dalyvauti' same bankete ir pa
gerbti ilgametę lietuvių organi
zaciją, kurį yra daug gero pa
dariusi ... Jietuviams. Kvietimas 
$15 auka.

.n5? BUD’S REAL ESTATEsu 2 kamb. pastogėje. Centrinis Šil
dymas gazu, garažas. 56-ta ir Rock-

T' Y *

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, ;2 mašinų garažas.

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

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

HELP WANTED — mALE-FEMALE 
Reiki* Darbininku Ir DarbMfl^y 
7 25 PEOPLE NElS)Eą H 
must be available 6:00 A. to 

6:00 P. M.
Monday through Saturday 

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

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

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

Chicago. Ill.
(An equal opportunity employer* 

M/F) 1

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL BEALTY 
z - INCOME TAX SERVICE




