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K0NGREI0 ATSTOVAS W. HAYS
NETEKO KOMITETO VADOVYBĖS
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Atstovas Frank Thompson paskirtas 
administracijos komiteto pirmininku

nuteistas 14 metu kalėjimo, sun-

T s .T • a r (Valstijos, kur teko, ji gydyti dėlLašeno spindulių sistema pa-J 4 ’ . 4i .

s Maskva stipriau

bos kontrolės įstatymus
kaip tai daręsHaysjbūš suda- gydomą Patriciją Hearst.

Maskvos ponai vis stipriau 
spaudžia nepatenkintuosius tvar 
ka ir gyvenimu. Jie yra apildy- 
tit bet nenutildyti. Pogrindžio

JAV 
Kisin- 
neko- 
parti- 
mate-

ralus, tai būtų kombinacija, ko
kia pokarinėje Italijoje dar ne
buvo sudaryta.

likęs pirmąją bausmės dali — 
6 metus kalėjimo jis buvo atsiųs
tas praeitą mėnesi Į Serbskij 
institutą...

įsakymas unijoms 
nutraukti streiką
BOSTONAS. — Suffolk ap

skrities Superior teismo teisė
jas Thomas B. Morse antradie-
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partijos ir kongreso vadų spaudžiamas, atsistatydino iš galingo 
Atstovų Rūmų administracijos komiteto pirmininko pareigų.

Pradžioje jis. priešinosi, pa
neigė jaunos Elizabeth Ray tvir
tinimus, bet. kai grįžo iš Ohio

Ronald Reagan ir'jo žmona Nancy yra pasiryžę važiuoti j republikonu partiios konventui 
Ir kovoti už privilegiją būti partijos kandidatu JAV prezidento pareigoms. Reaganui Fordo sa< 
lininkai buvo pasiūlę viceprezidento vietą, bet jis atsisakė. Jis kandidatuotu tiktai tuo atveju 
jeigu gaiety būti kandidatas prezidento pareigoms. '■ ' '
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PALI
SVARSTOMA GALIMYBĖ ITALIJOJE 
SUDARYT DEMOKRATINĘ KOALICIJA

Krikščionys demokratai pasiryžę komunistu O 
jokiomis sąlygomis į. valdžią ‘neįsileisti

. - ROMĄ. — Italijos valdančioji krikščionių demokratų partija 
ir komunistai šiuose rinkimuose gavo naujų jėgų, bet visa tai 
dar nepalengvina ieškojimo formulės kaip valdyti tautą, kuri aiš
kiai poliarizuoja, tai yra grupuoja Į dviejų,, diametrališkai slap
tingų partijų sistemą.

Trys dešimtys metų Italiją, 
valdžiusiems krikščionims de
mokratams balsuotojai dar syki 
davė progą, bet ir komunistams 
nepašykštėjo.- Mažosios parti
jos, . skaitomos centrinės arba 
esančios arčiau politinio centro, 
visiškai neturėjo laimės. Ketu
rios tokios, kurios nuO pat 1948 
metų talkininkavo krikščionims 
demokratams sudarant valdžias

"tat į dešinę nuo centro, tai Į kai
rę nuo jo, praeito savaitgalio rin
kimuose neteko 94 vietų 945 na
rių parlamente:

Rinkimų rezultatai - paliko 
. kriklčionims demokratams ma

tematišką galimybę -■ formuoti

n’ekomunTstinėmis partijomis 
kaip senate taip ir atstovų rū
muose, kad galėtų pripažinti ar 
nepripažinti kraštui valdyti su
darytą naują kabinetą.

Krikščionys ’’ demokratai te- 
beprižada komunistų Į valdžią 
neįsileisti, bet politikieriai ne
abejoja, kad tai bus nelengva, 
ypač kadangi krikšč. demokra-. 
tams mažai lieka vietos maney-: 
ravinrui: jie senate gauna tas 
pačias 135 vietas, bet atstovų 
rūmuose iš turėtų 266 praran
da 3 vietas, o-komunistai laimi 
25 naujas vietas senate, kur«da- 
bar turės 116 vietų, ir laimėjo 
48 naujas vietas atstovų rūmuo
se, kur nuo šio! turės 227. So
cialistai prarado 4 vietas senate," 
kur nuo šiol beturės 29 ir at
stovų rūmuose prarado 6, kur be
turės 57.
Kisingeris siūlo demokratinių 

partijų koaliciją ;

PARYŽIUS. — “Esminė pro
blema dėl komunistų dalyvavimo 
Italijos valdžioje tebepasilieka 
nepasikeitusi”, pareiškė 
valst. sekretorius Henry 
gėris. Jis pareiškė, kad 
munistinės demokratinės 
jos Italijoje tebesudaro
matinę daugumą, ir jo nuomone, 
tos partijos turi sudaryti koa
liciją.'

Kisingeris pakartotinai pabrė
žė, kad Italijos demokratinės 
partijos turi 56 nuošimčius bal
su, dėlto suformuoti demokrati
nių partijų daugumos vyriausy
bę yra galima. Jis pateikė net 
pasiūlymą:

“Galimybė, kaip aš nurodžiau, 
egzistuoja, praėjusių rinkimų pa
grindu suformuoti demokrati- 
partijų koaliciją. Tai yra, kad 
apie 56 nuošimčius sudaro parti
jos, kurios nėra nei komunisti
nės, nei fašistinės”;

Tokiai techniškai daugumai 
sudaryti, kisingeris išvardija 
krikščionis demokratus, kairia- 
spamius socialistus, centrinius 
socialdemokratus ir respubliko
nus ir j dešinę nuo centro libe-

Numatoma radikali 
telefono reforma
SAX DIEGO. Bell Telephone 

System kompanijos ’technikai 
skelbia, kad'jau išbandyta ir nu
matoma visiškai' nauja telefono-, 
telegrafo ■ perdavimo sistema, 
kur pasikalbėjimai ateityje vyks 
nebe kaip iki šiol per vario vielų 
kabelius ir elektrą, o per laserį, 
tai yra per šviesos spindulius, 
“keliaujančius” per stiklo fila- 
mentus (plaušus). Varis ir elek
tra telefonui nebetolimoje atei
tyje bus nebereikalingi.

Vien vario bussutanpytimil- 
žiniški kiekiai. Pavyzdžiui, vie
nas ATT (American Telephone 
& Telegraph Sistema) sunaudo
ja kasmet po 500 milijonų svarų 
vario, kurio kaina kasmet eina 
brangyn. i

remta galėjimu .plauko storumo 
stiklo plaušu nešti šviesos spin
dulius (laser) kad ir kaip vin
giuotu keliu iki terminalo spin
dulių priėmimo stoties) , kur ta 
šviesa vėl paverčiama elektros 
impulsais ir tuomet — į garsą. 
Vienas stiklo plaušelis gali tuo 
pačiu metu ‘gabenti 672 pasi
kalbėjimus, o pusės inčo storu
mo kabeliu, padarytu iš 144 stik
lo; plaušų galima tuo pačiu mės 
tu daryti 48,00Q pasikalbėjimų 
j abi puses. ' ’ > '

Laseris per vieną sekundę pa
daro 45 milijonus šviesos impul
sų. .

rytas 5 demokratų ir 3 respubli
konų komitetas, kuris patikrins 
Jvisas kongreso atstovų daromas 
išlaidas. Atstovai turės aiškintis 
šio komiteto nariams. Kongre
so atstovai privalės informuoti 
komitetą kas trys mėnesiai.

Skelbia streiką : 
valdžios tarnautojai 

Valdžios tamąutojų unija, tu
rinti* apie 1,500 tūkstančio na
rių, laiškais nubalsavo skelbti 
streiką, 'kai Illinojaus tarnau
tojų draudimo biuras atleido iš 
darbo 123 biuro darbininkus bei 
tarnautojus.

Tarnautojų • unijos pirminin
kas tariasi su advokatais ir ma
no Illinojaus valstijai iškelti by
lą teisme, kaltinant, kad nesi
laikoma seniorijos atleidžiant 
tarnautojusiš daybo. Be to, daž
niausiai iš darbo atleidžiama mo
terys ir mažumų asmenys. '

valstijos tarnautojų, nelegalaus 
streiko vadams perspėti strei
kuojančius, kad tuojau nutrauk
tų piketavimą tokių instaliacijų, 
piketavimą tokių instaliacijų, 
kaip tiltai, vandens svarinimo 
Įrengimai, viešosios ir proto li
gų institucijos, kalėjimai ir kt.; 
ir kad streikuotojai tuč tuojau 
grįžtų Į darbus. Unijų vadams 
Įsakė trečiadienį atvykti r teis
mą ir Įrodyti kodėl jie negalėtų 
būti pakaltinti teismo paniekini
mu. ’

“Streikui besitęsiant ir Įtam
pai didėjant, mes atsidūrėme 
prie anarchijos ribos ir. taip to
liau negali būti”, pareiškė tei
sėjas, pastebėdamas, kad jis ne-

spauda tebėra spausdinama. “Sa- nori trukdyti derybų (tarp darb- 
į davių ir darbininkų), procesui, 
bet “Aš turiu pareigą žiūrėti, kad 

milijonams (valstijos).", gy
ventojų nebūtų nutraukti būti
niausi patarnavimai”.

mizdatas” ir “Magnetizdatas” 
plačiai tebėra paplitęs. Vis dau
giau ir daugiau pogrindžio nau
jų veikėjų pasirodo paviršiuje, 
pakeičiant senuosius,, kurie yra- 
sunaikinti arba kacetuose uždą-

WASHINGTONAS. — Pada
ryti išbandymai su skiepais riUo 
“kiaulių” slogos parodė, kad tu
rimieji skiepais suaugusiems 
žmonėms yra geri ir imunizuoja 
(apsaugo) nuo apsirgimo, tik ty
rinėtojai yra susirūpinę, kad dar 
neturi tinkamų skiepų, kurie pil
nai tiktų mažiems vaikams.

nepaprastai didelės dozės miega
mųjų pilių, jis sutiko su kongre
so vadų patarimais ir pats atsi
statydino. .. - - _

/ Vienbalsiai išrinktas kitas 
pirmininkas

Didžiausią . spaudimą padarė 
atstovų rūmų pirmininkas Gari 
Albert, pataręs. demokratų par
tijos vadams aptarti reikalą ir 
imtis priemonių greitai klausi
mą išspręsti. • ■

Atstovas Hays norėjo atsista
tydinti tiktai laikinai, bet kai 
susirinko' visi komiteto nariai, 
tai jie vienbalsiai, 21 balsas prieš 
0, išrinko New Jersey demokra

tą Frank Thompsoną adminis
tracijos komiteto pirmininko pa- 
reigdmV'Nė laikinoms,‘bet nuo
latinėms. ’ J,

Washingtondn atvykęl? Hays 
tuojau Įsitikino, kad panelė Ray, 
paskelbdama teisybę, padarė jam 
daugiau žalos, negu jis pradžioje 
manė.
Kiti administracijos, nutarimai

Thompsono vadovaujamas ko
mitetas padarė kelis'svarbius nu
tarimus, liečiančius kongreso na
rių darbo organizavimą ^reika
lų, tvarkymą. Iki šio meto kiek
vienam kongreso atstovui buve 
skiriama po $6,500 raštinės iš
laidoms.. Jeigu kuris atstovas 
išleisdavo mažiau, tai metų ga
le jis galėdavo likusius pinigus 
pasiimti. Ateityje jis privalės 
duoti kiekvieno išleisto dolerio 
atskaitą.

Buvęs atstovas H. R. Gross, 
išvažiuodamas iš Washington©, 
išsivežė $25,000 dolerių, kuriuos 
buvo sutaupęs per kelis metus. 
Ateityje kongreso atstovai nega
lės taip pasielgti.

Kad kongreso atstovai negalė
tų naudoti pinigų sugulovėms,

• Maskvoje gyveną užsienio ste
bėtojai mano,, kad rezistencinis 
pasiryžimas, kad ir ne taip jau 
gerai organizuotas, yra giliau 
šaknis suleidęs nekaip Sovietų 
autoritetai bei vakariečiai ma
no Jų veiksmai aptemdo Hel
sinkio aktus ir krato'Kisinge- 
rio sukurtą detentę. .

. Prašys naujo 
. teismo Patricijai

SAN DIEGO, Gal. — Advoka
to F. Lee Bailey yra pasiryžęs 
prašyti federalinį teismą suruoš
ti naują teismą nuteistai Patri
cijai Hearst. Bailey buvo pareiš
kęs, kad jis nesirengę prašyti 
naujai persvarstyti josios bylą, 
bet šiandien jis turįs daugiau 
duomenų josios nekaltumui įro
dyti. Teismui pirmininkavęs tei
sėjas Oliver J. Carter mirė, ga
lutino sprendimo nepaskelbęs. '

Bailey turėjo 11 advokatų, bet 
jis neturėjo galimybės susipa
žinti su visais valdžios turėtais 
duonremmis, liečiančiais dabar

Sovietai ir satelitai 
paleido oran satelitą

MASKVA.-—Sovietai praei
tą sekmadienį paskelbė sėkmin
gai paleidę orbiton aplink žemę 
penkioliktą automatinį satelitą, 
kurs padaro apskridimą kiek
vienas 94.6 minutes* Tai pada
ryta vykdant Rytų Europos 
bendrą erdvių tyrimo programą 
“Interkosmos”, kurioje dalyvau
ją Čekoslovakijos, Rytų Vokie
tijos, Vengrijos. Lenkijos ir So
vietų mokslininkai.

Areštas Japonijoj 
už Lockheed kyšius 
TOKIO. — Antradienį čia su

imti trys Japonijos aviacijos ben
drovės All Nippon Airways vy
riausieji ekzekutyvai, įtariami 
priėmę iš Lockheed Aircraft 
korporacijos $166,000 kyšių. Vi-

Gerokai apšaudytos palestrniečiy laikomos 
'kareivines/visa aeredrorno sritis

DĘIRUltAŠ; Libanas. — Nespėjo trečiadięnio zytą išvažiuoti- 
įgĮitų suorganizuotas užsieniečių -karavanas Į Siriją, tuojau prasi- 
.dėjo tankų ir artilerijos kovos dėl Beiruto aerodromo kontrolės. 
Britai norėjo suorganizuoti ekspediciją Į Sidoną, o iš ten jau vyk
ti tiesiai Į Damaską, bet nieko iš to neišėjo. Tada prezidentas 
h ordas nutarė pasiųsti Į Beiruto uostą neginkluotą transporto 
laivą, kuris galėtų paimti norinčius išvažiuoti amerikiečius,, Egip
tas pranešė, iad pafesfinrečkri sutiko leisti amerikiečiams-išplauk-. . 
tf iš Beiruto uosto.

Palestiniečiai taip pat leido ir 
britų ekspedicijai išvažiuoti, bet . 
jie nesitikėjo naujo užpuolimo. 
IŠ Sidono į Beirutą įžengė du 
bateli jonai: vienas širijiečių, 
kuris užėmė Sirijos karių petici
jas, o antras Libijos, kuris užėmė 
palestiniečių laikomas pozicijas. 
Rytinėje Beiruto dalyje šiems 
kariams pavyko laikinai sustab
dyti mūšius. Viena ir antroji pu
sė buvo Įtikinta traukti iš pir
mųjų linijų ir baigti kovas.

Vakar turėjo Į Beirutą atskris-

Disidentas Morozas 
■ pripažintas sveiku

MASKVA. — Maskvos psichi
atrinio instituto Serbskij dakta
rai pripažino, kad atsiųstas gydy
ti” ukrainietis istorikas Vladi-; 
mir Moroz, disidentas, yra svei
ko proto, ir po to perkeltas i 
Maskvos kalėjimą. Morozo žmo
nos Raisos pranešimu, Morozas, 
38 metų. amžiaus, 1970 metais I 
už ukrainietišką tautinę agitaci- Lti Saudi Arabijos “taikos batali- 
jąhr rįiriešsovietinę propagandą- onas”; ‘ ’ . ' . _Visos Arabų Lygos-vals- 

. tybės prašė, kad Saudi Arabi- 
kių darbų lagerio-ir tremties. At- jos kariai vyktų Į Libaną ir pa

dėtų Įvesti taiką. Saudi Arabi
jos karalius būtų norėjęs savo 
karius išsodinti tiesiai Beiruto 
aerodromo srityje, bet paaiškė
jo, kad aerodromas nebuvo pa
ruoštas Saudi Arabijos kariams 
priimti. Atakridusieji lėktuvai 
buvo priversti skristi Į Siriją, 
nusileisti Damasko aerodrome, 
o iš ten kitomis priemonėmis pa
siekti Beirutą Sirijos preziden
tas leido Saudi Arabijos kariams 

[nusileisti Damaske, bet jis netu
ri priemonių Saudi Arabijos ka
riams pervežti Į kovos zonas.

Pačiame Beirute, ypač aero
dromo srityje, tuojau prasidėjo 
kovos. Libano falangistai, ke- . 
lias savaites kentė palestiniečių 
užpuldinėjimus ir artilerijos šū
vius, trečiadieni paleido savo 
tankus ir artileriją prieš kareivi
nėse kovai besiruošiančius pa
lestiniečius. Pranešimai iš Egip- • 
to sako, kad trečiadienio rytą žu
vo 96 palestiniečiai. Tie patys 
falangistai apšaudė palestinie-’ 
čius, Įsitaisiusius aerodromo sri
tyje. Čia vyko aštrios tankų, 
kulkosvaidžių ir durtuvų kovos. 
Susirėmimų metu žuvo 80 krikš
čioniu.

Arabams šiandien darosi aiš
ku, -kad taika Libane taip grei
tai nebegrįš. Sirijos prezidentas 
manė, kad jo kariai į tris die
nas pajėgs nuginkluoti visus par
tizanus, bet jiems nepavyko. 
Jumblato vadovaujami druzai tu
ri užėmę kelias strategines pozi
cijas, kurių sirijiečiai nepajėgia 
paimti. Įvykių eiga yra nepaten- x 
kinti ir Libano krikščionys. Va
kar paaiškėjo, kad jie dar turi 
pakankamai energijos gintis nuo 
užpuolikų. Jie nori taikės, bet 
ne bet kokia kaina. Jie bendra
darbiauja su Sirijos prezidentu 
ir kabo vadais.

Šiemet Argentinoje 
paskersti 529 žmonės

BUENOS AIRES. — Policijos 
pranešimų, ginkluoti banditai, 
spėjama, kad kairieji partizanai Į 
.(“guerilds”) nužudė stambų Ar
gentinos biznierių Oswaldo Rąul 
Trinidad, stambiausios Argenti
noje mėsos pakavimo Swift Įmo
nės industrinių reikalų vedėją. 
Trinidad. buvo nušautas iš va
žiuodamas iš namų i La Plata, 
kuri yra už 30 mylių Į pietus nuo 
Buenos Aires.

Nuo šių metų sausio 1 dienos 
“guerilos” Argentinoje jau nu
žudė 529 žmonės.

KAIRO.- — Keturi Etiopijos 
sportininkai, dalyvavę etiopų 
(abisinų) futbolininkų koman
doje varžytynėse dėl Afrikos 
Taurės, paprašė Egipto politinių 
pabėgėlių teisės, kad tuo būdu 
galėtų pereiti i atsimetusią nuo 
Etiopijos provinciją Eritrėją. 
Pabėgėliai pasisakė Egipto laik
raščiui Al Ahram, kad jie yra 
Eritrėjos Išlaisvinimo Fronto 
nariai ir pabėgimą seniai supla
navo. Iš Etiopijos sostinės Addis 
Ababa tiesiai nuvykti i Eritrėją 
nėta galima, kadangi Etiopija 
visus kelius kelius Į Eritrėją už
darė. Etiopijos komanda lošė 
futbolą be tu dviejų pabėgėlių 
ir pralošė. Jų komanda grižo j 
Etiopiją.

BUENOS AIRES. — Karinin
kų iš pareigų pašalintoji Argen- 

si trys kaltinami pažeidę Japo- tinos prezidentė Isabelė Pero- 
nijos valiutos ir užsienių preky- menė priėmė viešą gynėją jai 
bos kontrolės įstatymus. Tai’ ginti teisme: ii yra kaltinama Debesuotas, šiltesnis 
pirmas areštas Lockheed byloje, išaflevojūsi visuomenės fondus. Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29



\

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS;’
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS
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Apie ištižusias lepšes
“Tėviškės Žiburių” 23 nr., yra 

vedamasis “Ąžuolai ar lepšiai?” 
pavadinimu. Jame žvelgiama j 
Lietuvos istoriją ir rašoma, kaip 
didvyrių žemėje tiek pridygo ir 
priaugo lepšių, kad užgožė visą 
plotą ir įsiviešpatavo tautos gy
venime.

“JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimai praėjo ir turi
me 60 jos narių. Skaičius gra
žus — apskritas ir gana roman
tiškas. Lietuvoje sakytume vi
sa kapa narių. Jie išrinkti tiesio
giniu būdu. Ar tai buvo atlik
ta pagal “pilnutėlės” demokra
tijos rinkimų praktiką, toliau 
esančiam nuo rinkimų techni
kos, nėra ko pasakyti. Tačiau, 
kai buvo balsuojama ir paštu ir 
ne visur buvo balsuotojų sąra
šai, kažin ar tai atitinka klasiš
kos demokratijos rinkiminę prak
tiką”. T-

Toliau. Juozas Audėnas rašo: 
“Prie kapos išrinktųjų .pridėjus 
11 mūsų nerinktų valdybos narių 
ir 10 apygardų pirmininkų, ta
ryboje balsuotų kviestinis,.o ne 
rinktinis 21 asmuo. Tai bus di
delis rinktinių atmiešimas”. ' ..

Dar pabaigoje pažymima: “Jei 
šiemet balsuotojų skaičius su
mažėjo apie 30 procentų,. paly
ginus su prieš trejus metus įvy
kusiais rinkimais, tai ne dėl blo
go oro, ypač kai jis visai nekliu-.- 
dė balsuoti paštu, bet daugiau
sia dėl padarytų klaidų, įskai
tant ir mano aprašytą, kurią-įve- 
,dė St. Barzdukas”.

e • . <
Lietuvoje būdavo dažnas iš

sireiškimas — “prisiuvo barz
dą”, tas reiškia, jog- ką nors 
pačiupo ne taip, kaip reikia, da
rant. Taip, ir čia, nors ir kaip 
frontiniai bendruomenihinkai sa
vo barzdą bekraipytų, vistiek ta 
barzda Įkliūva ir ją ne kaitą pri
siuva...

O '.antra, pašlijusiems bend
ruomeniniams “šlunkams”, su
klijuoti reikia ne “gero oro”, kad 
balsuotojų procentas padidėtų, 
bet daugiausia noro (be barzdos 
kraipymo) tartis dėl visų ap
jungimo. ' K- Alvis

t . I

Teisės skirsnelis
įsikūrimo Įkarščiui, lepšinė d va- j Teisininku skyrius Naujieno-
sia tebėra gana rj-ški. Ji ypač ge ra§ė> kad Frontininkų Bend- 
reiškiasi stipriu ekonominiu aris- romėnės (FB) Garbės teismas 

; tokratiškumu, bet silpnu patrio- tik neteisingai nuteisė Ka- 
Į manto apskųstus patriotus, bet 
ir nemokėjo teisiškai tą bylą 
spręsti. Kada ngi -išeivijos lie
tuvių tarpe taikos dar nesima
to. tai duodame atitinkamus pa
ragrafus iš Lietuvos statuto ži
niai ir vadovautis:

22. APIE KIVIRČUS’
Taip pat. jei kas su kuo susi

kivirčytų ir besikiviršydami abu
du susižeistų, ir vienas iš jų ar 

i abudu kreiptųsi teisman, bet ne
turėtų liudininkų, kurie galėtų 
paliudyti, kaip yra buvę, ir vie
nas antro neprileistų prisiekti, 
o abudu norėtų, tai teisėjai tu
ri liepti jiems burtus traukti. 
Tada tas. kuris pirmas burtą iš-: 
trauks, turės prisiekti, kad anas 
pirmas ėmęs jį mušti ir dėl to 
įvykęs tas kivirčas. Ir kai tas 
prisieks, tai antrasis turi atly- 

; ginti prisiekusiajam už žaizdas

ku- 
nei

Ne geresnis vaizdas artimos 
praeities ir dabarties:

'Sunkiose Lietuvos dienose ma
ža: t atsirado politikų su drąsia 
išmintimi. Vieni traukė i rvtus, 
kiti į vakarus, o likusiems savo
je žemėje reikėjo orientuotis 

■kompikuotoje politinėje situaci
joje nors politikų beveik nebu
vo. Didvyrių atsirado iš 
prastų artojų ar jų vaikų, 
riems netrūko nei drąsos,
kovos dvasios, bet stokojo to
liau matančios išminties. Visdėl- 
to f?"ta atsilaikė ir didelėje nai
kinančioje ugnyje — be įpras-, 
tinių vadų ir politikų.

C kaip su išeivija? Į vakarus 
i’ke’iavusi tautos dalis pradžio
je pasirodė kaip labai sąmonin- 
g?s e'ementas ir kovingai nusi-' 
teikės. Vadų netrūko nė vieno-; 
j? srityje. Visi buvo nusiteikę , 
lai'ęytis vieningoje bendruome- 
nė;e Deja, nuotaikos pasikeitė’ 
po 30 joetų. Buvę ąžuolai nusil
po arba, nespėję šaknų leisti 
naųjon žemėn, išvirto, o jų vie
ton ąžuolinio prieauglio nedaug 
teatsirado. Daug daugiau pri- 
auvo lepšių. Net ir tie-, kurie 
anks’iau buvo ąžuoliniai, sulep- 
šėjo. Daug kam Lietuva pasida
rė nebesvarbi. Svarbiausiu da
lyku tapo medžiaginis įsikūri
mas kuriam viskas buvo aukoja
ma — ir sveikata, ir patriotiz
mas ir religija...

Tiesa, tai nebuvo visuotinis, 
reiškinys, bet labai platus. Jisai 
stirnai paveikė visą išeivijos gy- 

' ven'ima. Dar ir dabar, praėjus

įį tišk^mu.
-Tautinio ir patriotinio auklėji- 

J mo. bei švietimo pareigos buvo 
~ ir tebėra patikėtos Lietuviu Ben- 
’• druomenės organizacijai. Todėl
* straipsnis turėtų būti liustruo-
* tas jos vadų nuotraukomis. Jas 
b papildyti galėtų Į visuotiną do

minavimą pasinešusių frontinin
kų galvos. Pilnesniam vaizdui 
reikėtų surasti tiltų su sovietais 
statytojų ir jų ginklanešių-ben-

_ dradarbiautojų nuotraukas.
K. Petrokaitis

. Kapa išrinktųjų ir jų atmiešimas
„• nerinktaisiais

ruomenės (FB) Garbės teismas

Stasys Barzdukas š. m. kovo 
t. 2^ d. Drauge išaiškino, kad JAV

Lietuvių Bendruomenės tarybos
- rinkimai bus demokratiški. Ta- 
r čiau rinkimams praėjus ir bese-

ka:it “bendruomeninių” reikalų 
pašlijimą, net demokratybės j

- apaštalas ir jos gynėjas Juozas ’pagal jo luomą.
Audėnas jau pradėjo "klaipyti Į 

~ galvą. Jis tame pačiame Drau- 
< pc. laiškų mažame kampelyje ‘ 
7 (Draugas, birželio 16 d., 1976), tu vakare koks nors žmogus-už- 

iškelia išrinktų 60 narių sfcai- gesintų žvakę, ir tuo metu ku
ri čiaus, romantiškumų. jų perdi-1 ris nors tų. kurie kivirčijosi bū- 
r deli nerinktais nariais atmieši- ; tų sužeistas nežinia kieno, ir pa- 
«^ma ir ne dėl “blogo oro" balsuo- ■ šauktų teisman tą, kuris užgęsi-

tojų skaičiaus sumažėjimą. Ci-1 no žvakę, sakydamas šitaip: 
5 tuojame kelias vietas: “Kaip tik besikivirčydamas bu-

23. APIE KIVIRČĄ VAKARE
Jeigu kurio nors kivirčo me-

NiPko nėra g.Tižesnio apie namus J 
relė Kiekvienas lietuvis didžiuojasi pievele 
visur, galima gražias sodyhy pievele 
Dabar yra išėjus: 
kuri vadinasi

kaip gižiai žaliuojanti pie
; Arhenkojo ne

. . . išaugintu Reikia patyrimo
n**dide1p 40 puslapiu agronomo A Šeštoko knygelė, i

K i v
'dauginti

pardavinėja
toliau u.vvcna arba nenori užvažiuoti tai gali 

ha Mone>, orderi o mo\ knvgole
tbkju adr**vn

Miraiy** $ įskas 
kaip tręšti

Iipcia pieveles 
ir prižiūrėti

n v r’r Ir įsigyti
„J

larr

4 prašvis kaip 
Naujienos šią knygely 

ui $1,25. Jeigu 
atsiųsti $L50 čekj 

Pinigus prašome

< HU w;o ni finfins

s >
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Dėl Dievo meilės, atsižvelk

AM.

t*
£4

■

* $
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Suk, suk-ratelį, 
Suk į kairę'pusę 
Pasakyk, berneli,

, ‘ ' * ’ ir t — • -LAr tu mano busi?

vau nežinia kieno.sužeistas dėl 
tavo kaltės”, .ir del to įrodymus 
pateiktų arba, jei Įrodymų netu
rėtų, išdrįstų prisiekti, tai tas,- 
kuris užgesino žvakę, turės*su-, 
mokėti jam už. sužeidimus.' Taip 
pat turi būti teisiama ir dėl 
žmogžudystės tokiomis pat ap
linkybėmis. O tas, sumokėjęs 
už žaizdas ar pagalvę, turi pats 
kaltąjį susirasti,' •,

Seniausia profesija
(Gydytojas,- architektas, mo

kytojas ir žurnalistas ginčijosi, 
kurio profesija yra seniausią. 
Gydytojas teigė, kad jo užsiė
mimas yra pats seniausias:

— Ieva buvo sutverta iš Ado
mo šonkaulio. Taigi jau tais lai
kais turėjo būti gydytojas pada
ryti tą operaciją.

— Tai yra tikra tiesa, — at
sakė architektas. — Bet dar prieš 
tai pasaulyje buvo chaosas, o 
iš jo padaryti tvarkingą pasau
lį — tai. architekto darbas!

— Visa tai yra teisinga ir pil
nai suprantama, — tarė moky
tojas. — Bet' kas tą architektą 
išmokė? Reiškia, turėjo būti mo
kytojas. kuris išmokė architek- 
tątą, kaip iš chaoso padaryti- 
tvarkingą pasaulį.

žurnalistas, išklausęs visų ar
gumentus, paklausė:. •

— Kas, jūsų manymu, galėjo 
sukurti ta chaosa? A* >

Naujoje rezidencijoje
Petrė-.ir Petras Jonaičiai pa

sistatė naują rezidenciją užmies
tyje ir iškėlė kaimynams balių. 
Po pietų Petrė norėjo parodyti 
aukštą stilių ir klausė Petrą:

— Ar kavutę gersim salione, 
ar bibliotekoje? £ :

Petras pažiūrėjo į laikrodį- ir 
.aisakė: F '«-
g&i- Man atrodo kad turėsime 
gerti salione. Biblioteka jau kūs 
uždaryta. ’
Parašų “rinkimas” sovietuose

Sovietuose prasidėjo parašų 
rinkimas po nauju Stockholmo 
atsišaukimii už nusiginklavimą. 
Ir tas tęsis du mėnesius, pagal 
iš anksto enkavedistų išdirbtą 
programą: įmonėse, įstaigose, 
kolūkiuose, " mokyklose . daromi 
mitingai, masinės eisenos su pla
katais ir kt. ..kaip priimta vyk
dyti su suvarytais žmonėmis į 
tuos nelaisvo pobūdžio parengi
mus.

r i* 
nuo pačių raudonojo

f

į i

Patarimas žuvautojamš 
ir grybautojamsvai. nakties.

— Tėvelis gali dabar bent ma
tyti, kas ja jaunystėje buvo 
draudžiama, — pastebėjo jų duk-

(vp)
^feturi dvynukai

Į taverną atėjo du broliai dvy
nukai. Jię buvo ne tik panašūs, 
bet ir dėvėjo vienodus drabu
žius. Ten buvęs girtuoklis į juos 
pažiūrėjo, patrynė savo akis, pa
purtė galvą ir vėl žiūrėjo ir žiū
rėjo, tarsi netikėdamas savo aki
mis. Pagaliau vienas dvynukas 
prašneko:

— Nesistebėk, tėvai. Mes tik
rai esame dvynukai.'.. • > .

Senis dar kartą pasižiūrėjo ir 
paklausė: ,

— Ar visi keturi esate dvynu-,

bosų, bet 
režimo užguitų'žmonių, “liaudi
mi” vadinamų. Tai tik popie
riaus ir pieštukų gadinimas, kai 
.viskas daroma prievarta ir “pa
vėjui”. Bet tik tu.pamėgink ką 
nors padaryti “prieš Vėją”, — 
tada pamatysi tikrovę apie lais
vę. ;; ; . f -

' A- - : -Pasauline- j uokdar-yba galima 
pavadinti partijos gen. sekre
toriaus- Brežnevo, savųjų suva- 

r žiayimui pareiškimą apie bū
dus, kaip vykdyti kovą už tai
ką ir tarptautinį, bendradarbia
vimą, už tautų laisvę ir nepri
klausomybę, kai .patys sovietai 
trypia pavergtas tautas. .

Raudoniesiems 'Kremliaus klo
unams reikėtų. pritaikyti- ame
rikoniškus “liė dėdektorius” (iiiė- 
lo aparatus) ir parodyti pasau
liui, kad Kremliaus.'pamatai me
lu grįsti. PaVėrgfos .tautos tą 
patyrė ant savp kailio ir be ame
rikoniškų detektorių.

šią mintį apie parašų “rinki
mo komediją ir Kremliaus bosų 
juokdarybą leidžiame panaudo
ti ranudonajai humoristinei šluo- 
.tai, leidžiamai partijos spaustu
vės Vilniuje. Ir žmonės juoksis, 
nors pro ašaras. . . K. Alvis 

j?*-

Karvės liūdesys
Šunelis klausia kolūkio karvę:
— Kodėl tu visa3i tokia nusi

minusi ? u"' . .
—Kaip aš nebūsiu nusiminusi,

— atsako karvė, 4- vfši melžia, 
niekas nfešeria..

mdfud kKasrreislep 
Klizas Pleperis

Kariuomenės pratybose
Sovietose kiekvienas pilietis, 

vėtytas ir mėtytas, turi .atitar
nauti kariuomenėje, turi gerai 
pasiruošti kitas tautas “laisvin
ti”. Kariuomenės daliniai ntio- 
lat Užsiėmę, nuolat pratįhasi.

— Ivanai! — šaukia kapito
nas vienam puskarininkui. — 
Veskis su savimi anuos du ka- 
reivius,ir užsimaskuoki taip, kad 
atrodytumėt karvėmis.

— Klausau,, drauge kapitone!
— atsakė ramiai išsitempęs pus
karininkis. — Bet leiskite vieną 
klausimą klausti: ką mes turė
sime sakyti, kai kolchoznikas ar 
-kolchožnikė ateis karvių melžti?

<’-■ (Vp);
TV generacija

— žiūrėk, brangioji, šiandie 
Daugiau nepasen-

o

Tokia komedija sudaroma, no- 
rint nfeva neišmanančiam pashu- rodo filmą 
liui parodyti, jog sovietuose vis- si”, — įbedęs akis į TV ekraną 
kas priklauso ne nuo Kremliaus sako vyras žmonai.

Prof. Vadovo Biržiškos

Pfrm*|*m« tome yr* 208 pu*f«pi*I, o 226 putUfMėl,
Abu tomai mlhkifwos« viršeliuos* p4 r duodami uf $4.00, o _

vlršohvo*« ui $4.00. I* /—’■r?'’''’- 'J
Abi knyęot gausit*, |ol pinigo* ęiilųtlfi >«Wd todriiiii

1739 So. Halted Street Chicago. Illinois BOSO*

rė populiarus šūkis: — Savis 
pas svetimą...

• Kunigas,-duodamas šliubą,

• Žuvaut važiuok anksti iš ryto, 
Juk saulė teka beveik naktį, 
Grybaut skubėk kai aušta, 
Kitaip nebus ko virt ir kepti, 
Kai kiti tenai tupės, — 
Neliks grybų, nei žuvies...

' Don Pilotas

lietuvišką vitražą apibūdinti. 
Būdinga savybė, budėjimas sa
vuose apkasuose, ryškus ir su 
šventaisiafs ir sU šventosiomis 
susigyvenusiems po Kalifornijos 
saule broliams ir seserims. Ben
drai kalbant, visur ryškėja su
svetimėjimas, raivymasis savam 
kiaute. Ir baimė, kad kas nors 
nepadunskentų- kiauto iš lauko. 
Baimė būti nedavertintu, baimė, t 
kad ant kaimyno stalo baliuje į 
bedegtų daugiau žvąkučių, kiek 
degė mano vėlesniam baliuje.

Kaip ten bebūtų, Californijos 
lietuviai labiau mėgsta gerą kri
tiką-kaip blogą padų kutenimą.

S. Pašilytė

Pataikavimas ir kritika
Raštingas čigagietis J. yKau- 

nas apsilankė San. Francisco 
mieste ir Draugo 105 hr. taip ap
rašo ten gyvenančiu^ tautiečius:

— San Francisco apylinkėse 
veikia LB, kuriai.priklauso'150 
narių. Didesni lietuvių telkiniai 
yra. San Francisco,_^Oaklando ir 
San Jose miestuose, kiti išsi- 
sklaidę 10. mylių spinduliu pla
čiose apylinkėse mieštuose ir 
miesteliuose.. LB nariai* jauni 
žmonės profeSionaiai, gydyto-, 
jai, inžinieriai,/architektai, mok- 
slininkafį. profesoriai, mokyto
jai, kunigai ir kUi.

3 Rašyto j as Liudas ..Dovydėnas 
šiuo atveju yra ne tik daug pa
stabesnis ir Naujienų 116 nr. ra
šo apie tuos _pat Californijos lie
tuvius niekam nepataikaudamas JAV 200 metų nepriklausomybes

Magaryčios.

. • Sergančiai Lietuvių Bend
ruomenei ir bendradarbiauto jam 
su okupantu, butų geriau kreip
tis į Df. Adomavičiaus kliniką. 
Ten gydo* j aušinu darnos netu
rinčius ligonius ir duoda .geni 
patarimų. '

• “Draugas” ir jo klapčiukai 
po Lietuvių Komiteto surengto

ir nekutendamas padų:
Spėjama, Los Angeles, San- 

Franciske -ir apylinkėse esama 
apie vienuolika tūkstančių lie
tuvių. Kaip ir kitur, esama čia 
šviesių lietuvių, palšų, rusvų, 
raudonų. Esama ir gerokai visu 
kuo nublukusių. t

Būtų sunkus, gal ir nedėkin-jras šūkis:.“Savas pas savą”. Da
gas užmojis, jeigu bandytum tą , bar, integracijos metu, pasida-

Pasakyk, vaike, kuo 
ge-

sus jo klausimus atsakė, kaip 
reikia. Paklausė jaunavedį: Ar 
kai ko nepaslėpei, — sau pasi
laikei ? Jaunavedis atsakė: - “No 
comment”. . . /

• Tėvas paklausė savo jauną 
sūnelį:
norėsi būti, kai užaugsi, 
nerolu ar maršalų? “Aš busiu 
Marshal Field”, atsakė sūnus.

• Moterys slepia tą, ką turi, 
bet neslepia to, ką žino...
. * Kriminalas ir vandalizmas 
peršoka, policijos skaičių.. Gal 
kariuomenei teks kinti piliečius 
nuo piliečių ?

• Menas ir pseudomenas dau
gumai nedaro skirtumo, nes 
kiekvienas turi savo skonį.

Don Klotas

minėjimo, tyli: laikosi. 5-tojo 
priedo (amendment©), kad sa
vęs heapkaltinus už savo kaltes.

e Pepsi gentkartė yra ta, ku-. 
ri vietoj pieno, be saiko geria 
pasaldintą raugą. .

'© Prieš ''II-jį' karą buvo ge?.

Sėn. Morris Udall ilgus mėnesius 
planavo rinkiminę savo platformą, 
bet _ nelaimėjo nei vienų pirminiu 
rinkimų. Keliais atvejais ils pasisakė 
prieš Jimmy Carterip. pareiškimus, o 
šiandien savo atstovams jis jau įsakė 
atiduoti savo balsus už- Carter j.--kad 
jis būtų paskirtas vienbalsiai pirmų 
rinkimu metu. .

Pirkite-Naujienas, "
Rėihkitė rkįd£Viėhas,Ci^f’ 
Nes jpš rašo tiesą s
Ir veda į šviesą.

Ar

Great 
American 

Dream 
Machine.

<« than six years.

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

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

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

Before you know it, your Amos can 
’redm will be a reality. _

' km*' .SjT

No* K pay 5*i istesrM held to 
matowtv 6 10
year), bond* are n*p’A*r*d į
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ANTANAS MARMA

Šių 1976 metų gegužės 1 die
ną mes 48 žmonės vienai savai
tei su ekskursija išvykome į Me
xico City ir Acapulco, -Meksiko
je. Iš O*Hare oroporto išskrido- 
me American Air Lines lėktu
vu lygiai 1:25 vai. popiet ir apie 
4 vai. popiet jau buvOme Mek
sikoje. Apsistojome Hotel EI 
Romano, Humboldt 55 ir netru
kus visa' ekskursija išvykome į I 
miestą. . ■ _

{žmonių. , 
Sekmadienį visa ekskursija

išvykome į Marijos apsireiški- • , Dabar , autobusu važiuojant 
mo vietą Guadalupe, čia yra 
pastatyta bazilika, kurioje kun. 
šantaras’, kurs (keliauja kartu 
su ekskursija, atlaikė lietuviškai 
mišias, o po mišių mes visi eks- 

/ kursantai sugiedojome Marija, 
Marija. r

Popiet vėl visa ekskursija vy
kome į užmiestį pamatyti pira
mides, o vakare į teatro rūmus 
pažiūrėti baleto. * '

■ * Kadangi mūsų viešbutis buvo 
miešto centre, tai tie teatro rū
mai buvo tik už kelių blokų, ir 
mes nuėjome pėsčiomis, čia bu
vo ne vien baletas, bet ir įyai- 

' rūs kitoniški: meksikoniški da
lykai-- šokiai, muzika ir vai
dinimai su įvairiais scenos de- 

... koracijų, ypatingai moterų rū
bų pakeitimais kiekvieną kartą 
išeinant į sceną. Viskas atro
dė kaip pasakoje, net ir bulius 
pavaiz'duotas kaip artistas sce
noje.

Guadalopės ketedra yra ant 
kalno. Pirmoji jau neveikė: ten 
iš kalno bėga vanduo, tik ne
teko patirti, ar vanduo-pats bė
ga ar yrą dirbtinai atvestas. 
Antrojf bazilika labai ' įdomus 
pastatas, tik jau daug kur su
trūkinėjęs ir pavojingas: vieto
mis nuo lubų tinkas krenta, o 
vietomis ten žemė įduba, Tad 
dabar statoma jau trečia; cemen
tiniai rėmai jau pastatyti. At-, 
rodo, kad bus panaši į naujosios 
statybos pastatus.

Pirmadienį vėl važiavome au
tobusu visa ekskursija apžiūrėti 
miesto centro. Prie parlamento 
rūmų yra aikštė, o viduryje dar
želis su gėlėmis. Antroje aikš
tės pusėje-yra įdomi didelė ka
tedra. Aplankėm parlamento rū- 

. mus, kur buvo pasirašyta pir- 
ihoji konstitucija, Meksikai iš- 
šilaisvinus iš Ispani j os vergi j os. 
Vėliau atvažiavom į užmiestį ap

žiūrėti naują universitetą. Gi
das sakė, kad Meksikos univer
sitetuose' mokosi apie du šimtai 
tūkstančių studentų, 
ir Statyba visur nauja ir graži. 

.Bendrai Meksikos miešto pasta
tai yra gražūs, žinoma, išsky- :

.. rus vargšų būdeles. Viduje uni
versiteto nebuvome, tik apžiū- ■ 
rėjome iš lauko, kur ant vienos 
sienos ir durų buvo daug pri
klijuota raudonos spalvos kūjų

su piautuvu ir atskirai kumšti
mis.

Aš paklausiau, kodėl čia taip 
priklijuota,' ar jūs turite čia 
komunistų? Gidas atsakė atsa-

Antradienį, V.4 d. iš ryto iš ‘ 
Mexico City autobusu išvykome į 
link Acapulco, bet kadangi į au-; 
tobusą tilpo tik 41 asmuo, tai | 
jie davė mažą autobusiuką dėl 7 |

skersai Meksiką' matėsi visa; 
gamta ir visas gyvenimas, kuris i 
ant kortelių -paveiksluose nuro
domas. Čia gamta labai vargin
ga, ištisai vienoda, vien tik aukš
ti kalnai ir .uolos, viskas nudžiū
vę, žalumos labai mažai. Teko 
matyti porop vietų didesnių lau
kų ir traktorių, šiaip, tai tik 
slėniuose tarp kalnų šiek tiek 
dirbamos žemės. Dėlto ir yra 
Meksikos, kraštas toks skurdus 
ir sunku suprasti iš ko -jie pra
gyvena. Paplentės vaikšto ku
dos karvutės ir nežinia kuo jos 
ten minta, nes žolės nesimato. 
Taip pat teko matyti mažų ožku
čių, asiliukų, ‘arkliukų. Viši, kū- 
di ir suvargę. O jau jų. tie na
meliai — įvairios pašiūrės, .tik- . . .. , _ .... A, , ... ' no ir, žinoma, tas musu dainųrai reikia stebėtis.

Privažiavus pušiaukli iki Aca
pulco nakvojome Taxaco mieste 
kalnuose miesto centre, ant kal- 

.no siauros stačios gatvikės. Čia 
važiuojama tik su taxi ir leng
vais automobiliais. Ten yra pa
statyta ir' katedra, labai įdomi< 
ypač vidaus altoriai.

Pakalnėje, prie didžiosios gat
vės — plento daug įvairių krau
tuvių dovanoms. Ypač aukso, si
dabro išdirbinių, žiedų ir t. t. 
Nors nemažai brangenybių krau
tuvių buvo ir ant kalno prie ka
tedros. Ten yra yra aikštė, o 
aplinkui krautuvės, žinoma, yra 
ir įvairių menkiekių, — karalių, 
skrygėlių, krepšininkų, kuriuos 
dideli , ir maži nešioja ir - siūlo 
pirkti.. M ■

Kur nakvojome —hotelis Ho
liday In pastatytas naujai aukš
to kalno viršūnėj ir ten išvestas 
kelias vingiais labai status. Čia 
turistus užveža ekstra hotelio 
autobusiukai. Hotelis didelis ir 
modemiškas, kambariai su ki
limais ir voniomis. Aplinka la
bai graži su žydinčiais krūmais 
ir gėlėmis. Turi ir maudymosi 
baseiną.

Vakare vieną valandą nuo 8 
iki 9 vai. hotelio vadovybė mus 
vaišino išgėrimu. Kiek kas no
rėjo galėjo gerti veltui. Na„ o 
kadangi Jietuviai yra daininin
kai, tad išgėrė stikliuką ir uždai
navome “Kliukukliuku iš to ma
žo buteliuko” ir kitų įvairių dai
nų, Nuotaika buvo labai gera, 
buvo keletas neblogų balsų ir 
visi įsijungė į dainavimą, taip,

Colorado valstijoje kiekvieną metą ruošiamus asilu lenktynės. Leadville gyventojas jau lai
mėjo penkerias tokias lenktynes. Jfe gali asiluką stumti, bėgti ir net nesti, bet jis neturi teisės 
asiluku jotu Šiais metais jis taip pat tikisi laimėti rungtynes, nes anksti pradėjo asiluką pratinti 
prie skubaus žingsnio. ’ t '* *

! Toks premijuotas žurnalis
tas “Lirvojė” rašydavo “7 die
nos (’.ikagoje"^ bet dabar tų 7 
dienu jau nėra. Gal ir gerai, nes 
ioms geriau tiko antraštė — “2 

įdienos Jaunimo Centre”. Mat, 
i Jaunimo Centre, be kultūrinių 
apraiškų, kartais dar būna kai 
kas ir stipresnio.

— VI. Būtėnas nepritariančius 
Frontininkų bendruomenei bi
čiulių mitinge išvadino lachud- 
romis. — Kuo pats kvep, tuo 
kitus tep, sako žemaičiai, bet už 
tokį tepimą jis pats nukentėjo.

— Frontininkų bendruomenei 
vėl siūlyčiau išsirinkti ar pasi
skirti tuos pačius vadus. Kur

kad palyginus dainos skambėjo 
neblogai ir sau gėdos nepadarė
me. . Paskiau svetimtaučiai gyrė 
mus ir klausinėjo kas mes tokie 
esame, ’žinoma — atsakėme, kad 
Amerikos lietuviai.
. Kadangi ši programa nebuvo 

numatyta, tai ponas T; šlutas 
nebuvo atsinešęs tape rekorde-

lėtas, reikia valandas laukti, 
kol valgį atneša, o ir tas valgis 
nepaprastai blogas. Nors valgis 
paprastai esti užmokėtas kelio
nės pinigais, bet geriau išeina 
valgyti gatvėse, kur rusai val
go, kafeterijose stovėdami. Ten

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

vhį gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
Ch suminėtas knygas galima' užsisakyti Naujienose.

Juozas KapaČinskaS/ SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL 

‘ ✓
t 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

ČIKAG1ETĖS 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 $1.50. Yra taip pat 
išversta į ’anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELWNt 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, grasu stiliumi.

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE.

šventės” neužrekordavo. Kadan
gi tas viskas Įvyko netikėtai stai
ga vakare, kada mūsų, turistų 
daugumas buvo bare prie mu
zikos ir stikliuko ar alaus bo
kalo. ' v’

Tuomet staiga netikėtai ko
telio vadovybė paskambino vi
siems Į kambarius ir pranešė, 
kad bus kokteilių išgėrimas — 
žemiau baro kitoje salėje. Tuo
met' buvo susisiekta tik asme
niškai vienas kitam pašnabždė
jus Į ausį. r .

' - O kaip kas ir to nesužinojo. 
.Mat, gyvenime pasitaiko Įvai
rių netikėtumų. Rytą papusry
čiavę, geriausioje nuotaikoje vėl 
leidomės nuo kalno hotelio au
tobusiukais t kur pakalnėje mūsų 
laukė autobusas, tik gaila, kad 
visi netilpo ir apie 10 turistų 
priskyrė Į kitą autobusą su ne
pažįstamais; Bet kadangi dar 
visi gyvenome gera vakarykščia 
nuotaika, tad kiek pavažiavę au
tobuse vėl užtraukėm linksmą 
dainą, kurios meksikonai nesu
pras.

Bet šį kartą ,p. T. Siutas mums 
nežinant ėmė ir užrekordavo ke
letą dain ų. Vėliau mums nusto
jus dainuoti p. Tolius,Siutas iš 
savo rekorderio per garsiakalbį 
ėmė dainuoti. Visas autobusas 
nustebęs ėmė klausyti, kur čia 
kas kartoja mūsų dainą, kadan
gi niekas nedainuoja. Tuomet su
žinojom p. Toliaus šluto paslaptį 
ir kuomet nors chikagiškiai ma
nau išgirs per jo TV programą. 
Galbūt, jis parodys iš mūsų ke
lionės ir šiek tiek vaizdų. Nors, 
žinoma, daug ko ir negali pa
gauti., Vos pamatei, o jau auto
busas prabėgo. Nežinau, ar jis 
yra pagavęs nufilmuoti meksi- 
konišką skalbyklą, kur moterys 
upeliuose skalbia, nors ir ten 
vandens labai mažai.

Trečiadienį, gegužės 5 d. at
vykom į Acapulco. Pravažiavo
me miesto centrą, kur vyksta 
įvairi prekyba gatvėse, o jau aro
matas— tikrai nepavidėtinas. 
Norisi kuo greičiau pasprukti. 
Apsistojome hotelyje Club de 
Pesca prie pat jūros kranto Įlan
koje. ? j

Vakare irgi turėjome koktei
lių party, bet čia buvo iš anksto 
pranešta, kad bus nemokamai.!moms.

TURISTU “MALONUMAI” SOV. SĄJUNGOJ
. nūs. lie to, pigus.

Inturistas Maskvoje parodo 
Kremlių, meno galerijas, bet 

' neparodo praktiško gyvenimo 
pusės. Ne tik Maskvoje, bet ir 
kituose Sovietų Sąjungos mie
stuose turistai saugomi val
džios tarnautojų- Tačiau nesą 
reikalo jaustis ir jaudintis, kad 
esi neišleidžiamas iš akių... Ga
lima ir netikėtai patekti Į Lu- 
bvanka, kur 
kankinamų 
19-10 metais 
Lubyanka, tai 
lag Archipelago”.

Sunku suprasti, kodėl komu
nistai bijo užsieniečių, kaip ko
kios epidemijos. Pav., viena 
mergaitė Lietuvoje nuo dėdės 
iš Amerikos gavo gražų megs- 
tinuką. Autobusu važiavo į 
miestą. Rusė šoferė, pamačiusi 
mergaitės megstinuką, pradėjo 
klausinėti, iš kur ji gavusi tokį 
gražų daiktą. Mergaitė išsigan
dusi nenorėjo pasakyti tiesos. 
Bet šoferė prispyrusi kvotė,, sa
kydama, kad pas mus tokių 
prekių nėra. Pasirodo, kad ko
respondentas teisingai pataria 
nesirėdyti gražiai, nes_ būsi įta
riamas. Tave seks ir šaipysis,

Chicagovrribune korespon- Treniruoti - policijos sargai 
dentas Maskvoje James O. Jack- neleidžia su bet kuo susitikti-1 
son, š. m. gegužės 16 d. Chica- Budri akis visur seka. Jie ne-: 
go Tribune duoda kai kurių pa- mėgsta ir vengia amerikiečių 
tarimų Amerikos turistams aukšto gyveninio lygio* gražių
Sovietų Sąjungoje. Visi žino, drabužių, brangių foto aparatų, 
kad rusai užsieniečius stropiai o dar daugiau — politinių idė- 
saugo ir seka. Jis sako, kad ke- jų. Po viso to, turistai grįžta 
liauti Sov. Sąjungoje, tai būtų namo labai nusivydę. 
lygiai tas pats, kaip lipti i Eve- .. ... ‘ - Wis dėlto galima . kai ką pa-

•gj matyti, jeigu nori žinoti, kas 
laidinga ir nesaugu. Važiuojant ^i už “nematomo” tik rei- 
į Sovietų Sąjungą, ar jos sateli- ia ^ai^° ir ^nzikos. Yra labai 
tinius kraštus, reikia gerai pa- ®var^u nors kiek mokėti rusų 
siruošti. O kai savo kelionėje jaĮ^s. ^tada: galima^ daugiau 
nusivilsi, tai niekad to neužmir
ši Turistai pasijunta esą belais- _ -
riai valdžios Inturisto rankose. ĮtaHų. Vakarų pasaulio drabni- 
Inturistas leidžia pamatyti tiky 
tai tą, kas išanksto valdžios 
yra apskaičiuota.’ Kai kituose 
pasaulio kraštuose turistams 
leidžiama vaikščioti. po miestą 
ir matyti tą, ko nori, tai Rusijos 
miestuose taip nėra, nors nėra 
griežto įstatymo, kad neleistų 
gatvėse vaikščioti. Taip daro
ma dėl tam tikrų trūkumų. Tu
ristai privajp valgyti užsienie
čiams skirtuose restoranuose. 
Užsieniečiams yra suvenirų 
krautuvių, tik užsieniečiams 
skirti autobusai, laukiamieji 
kambariai ir t. t.

vesto kalną. Viena, 
rizikingas dalykas, antra —

pamatyti Rusiją. Bet nereikia 
gražiai apsirengti, kad tavęs ne

Bet čia neturėjome laiko dainai, 
gal būt, ir nebuvo tokio ūpo.

karė rengė vakarienę su progra
ma kitam hotelyje, tad visus no
rinčius vykti reikėjo suregistruo
ti. Užsirašė beveik visi. Progra
moje pagrojo ir pašoko.

Dabar daugiausiai visi veikė 
savo iniciatyva. Kaip kas suda
rė grupė važiuoja laivu pasiva
žinėti, kaip -kas vyksta apžiūrėti 
miestą. Mes trise sudarę grupę 
paėmė taksi ir važinėjome po 
miestą. Aplankėme vietą, kur 
nuo udlos šoka žmogus į jūros 
tarpeklį. Nuvažiavom ant aukš
to kalno, kur ant pačioj viršūnėj 
pastatyta Ramybės bažnytėlė, 
šalia yra 120 metrų aukščio kry
žius.

Vėliau suvažiavom į Acapulco 
Princess hotel, išgėrėm alaus ir 
pavalgėm pietus. Sakoma, kad 
tai yra Įspūdingiausias praban
gos hotelis: viduj kiaura, au
ga palmės, upeliai bėga, basei
nai ir didelis pajūrio pliažas. To
kį grožį aprašyti sunku. Reikia 
pamatyti.

Antroj pusėj golfo laukai su 
ežeriukais ir daugybė mažų pa
statu, aš manau atskirai šei- 7

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J.'B. KONČIAUS knyga

A ĮSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

, - Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173$ So. Hoisted Street, Chicago, Illinois 60008

pūkštančiai buvo 
nekaltų žmonių 
pakeliui j Sibirą.
Solženicyno “Gu-

žiu madas'jie gerai pažįsta. To 
reikia rengti. Geriausia vyrams 
apsirengti padėvėta juoda eilu
te, taip pat ir gerokai padėvė
tais batais. Moterų suknelės 
turi būti nei perilgos, nei per 
trumpos, taip pat ne naujos.

Korespondentas pataria 
žinoti, grupėmis, nes pigiau 
Inturistas gėriau patarnaus, 
to, ir bus pigiau.' Parodys 
“oficialus” dalykus. Ne v 
da, bet galima, išeiti iš turistų 
viešbučio į gatvę .Turistų vieš- kaip iš “buržujaus”, 
bučiuose patarnavimas labai

va- 
ir 

be 
tik

- Don Pilotas

TaupyRitėTdabar 
pas mus

Šie Ir Htl leidiniai yra gaunami

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

•Hllankanf darbe valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
JakĮ ar piniginę perlaida.

• jūs geresnius gausite? Ana \ y- 
nauA»as Jaunimo kungieso me
tu surinktus peticijai parašus 
saugiai laiko užkonservavęs rū
syje. O ■ kitas jo didelis nuojiel- 
nas, tai besigiriant meškos pa
tarnavimas Bražinskams. ir 
bendrai, jis smart vyras. Į visas 
puses pliauškina kaip iš lx>tago.

Kito vado dideli nuopelnai, tai 
Bendruomenės pakrikdymas. O 
trečias Washingtone su Raspu- 
tinais daro politiką. "

— Kažkodėl taip prįrilo “Aki
račių” garsas? Anksčiau tų 
smarkių vyrų keliamas triukš
mas aidėdavo į visas puses. Da
bar jis jau mažai girdimas. Ar 
tik nepakenkė unija su bičiu
liais iš fronto? O gal-jau išsikvė
pė ir apsipratome?

— Ir kreivas Girnakalis iš Ci
cero jau gerokai nusivalkiojo. 
Tur būt, dolerinio kuro iš rytų 
mažai gauna?
—Kai kam nesuprantama, kodėl 

rusai taip plėšikauja už dovanų 
■ siuntinius, siunčiamus paverg
tiem giminėms. O kur jie plėši
kaus ? Visas šalis, kur jie įsiver
žė, jau senai apiplėšė. O dole
riai ne tik duonai, bet ir šnipų 
armijai labai reikalingi. Juk jų 
rubliai verti tik tiek, kiek po- 
pieris iš kurio jie padaryti.

Būtų geriausia, kad visai at
sisakytume siuntę dovanėles ir 
važiavę Į okupuotus kraštus. Ru
sai mažiau galėtų samdyti šnipų.

— Ciceriečiai, neruoškite 200 
metų minėjimo. Negąsdinkite 
Juodelio ir “Draugo”.

— Gaila, kad Nainys nebuvo 
Naujienų baliuje. Jis būtu su
žinojęs ir pamatęs, kad Naujie
nos tikrai eina ir dar ilgai eis.

Ponas Pinčiukas

Ši savaitgalį atidaromas 
atnaujintas Navy Pier

Chicagos meras Daley pakar
totinai ragina piliečius aplanky
ti perstatytą, sumodernintą, pa
grąžintą Navy Pier (Laivų Kran
tinę), kurios atnaujinimas kaš
tavęs $7.2 milijonus. Viena iš 
naujenybių bus Įdomu pamatyti 
saulės “krosnis’!, kaip Įreng
ta saulės spindulių patalpoms 
šildyti sistema.

’HAUJILjiOS" BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
fc- delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

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

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, HL 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

įsteigta 1923 metais.
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TEL. 421-3070
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Ar lietuviai ras bendrą kalbą?
Paskutiniu metu Amerikos lietuviai turėjo skirtin

gas nuomones Įvairiais svarbiais klausimais. Tie skir
tumai labiausiai reiškėsi pačioje Chicago j e, didžiausia
me lietuvių centre. Čia prasidėjo Bendruomenės skaldy-- 
mas, diriguotas iš tos Bendruomenės centro. Čia pir
miausia imtasi priemonių didelės organizacijos skaldy
mui išvengti. Ilgai posėdžiauta, kol rasti principai, ne- 
leidžiantieji keliems nariams skaldyti dar nesulipdytos 
organizacijos,- ir rodomas noras rasti bendrą kalbą nuo
monių skirtumams išryškinti.

Chicagoje sukelta nerimo banga šiandien rieda ki
tomis lietuvių kolonijomis. Ji atsimušė New Yorke, Los 
Angeles mieste, bet giliau visus palietė Detroite. Iš šios 
kolonijos ateinančios žinios sako, kad bendrą darbą 
skaldo tie patys politikai, kurie suskaldė- JAV Bendruo
menę ii' kurie bando primesti visiems lietuviams siaurą 
savo galvoseną visam lietuvių veikimui. Reikia manyti, 
kad ardomas darbas nepasibaigs Detrote. Jis palies dar 
kelias kolonijas, bet gilesnės vagos jis neišvers.

Chicagoje tie nuomonių skirtumai jau išsikristali
zavo. šiandien kiekvienam lietuviui aišku, kad skaldo
mą darbą dirba maža grupelė. Toji grupelė jau izoliuo
ta. Išardę Bendruomenę, jie bandė sukliudyti ir 'Chica- 
gos lietuvių komitetui paminėti Amerikos 200 metų su
kaktį, bet nepajėgė. Didelė lietuvių dauguma minėjime 
dalyvavo, pasiklausė puikios programos, pasiklausė tu
riningų kalbų ir patyrė, kas tokiam minėjimui prie
šinosi.

Prieš minėjimą pasisakiusieji iki šios dienos dar 
neturėjo pilietinės drąsos pasakyti, kodėl jie minėjimui 
nepritarė

Jie pasižadėjo paaiškinti komitetui, paskyrė laiką 
susirinkimui, bet neatvyko.. Jie neturi jokio pasiaiški
nimo- Jie vengia žmonių, kad kas nors nepaklaustų, ko
dėl jie iki šio meto nesugalvojo jokio pasiteisinimo la
bai jau nelietuviškai ir neamerikietiškai elgsenai.

Iš tų pačių šaltinių buvo skleidžiamas melagingas, 
gandas,, kad Naujienos neremia Juodelio ruošiamos šo-

kių šventės. Jiems rūpėjo Naujienas sulyginti su Drau
gų, bet ir šitas nešvarus žingsnis nepavyko. Naujienos 
pritarė Lietuvių komitetui- Amerikos 200 metų minėjL 
mui suruošti, jos pasižadėjo remti ir šokių šventę. Jau 
minėjome, jog tai buvo pastangos sulyginti Nauienas 
su Draugu, bet tos pastangos buvo paremtos melu. Nau
jienoms niekas jokio šokių šventės garsinimo nedavė, o 

i kai Juodelis pirmą garsinimą atsiuntė, tai birželio 23 
' dienos laidoje tą garsinimą įdėjo.

Melais, tiesos iškraipymais, teisybės nutylėjimu 
nieko naudingo visuomeniniame darbe nenuveiksime, 
šios pagrindinės* tiesos darosi aiškios vis didesniam lie
tuvių skaičiui. Goebelsas buvo įsitikinęs, kad skelbia
mas didelis melas prigis, didelė gyventojų dauguma 
juo patikės ir Voiketija laimės. Pasirodė, kad joTskel- 
biamas melas neprigijo, o Voiketija nukentėjo. Niekad 
Vokietijai nebuvo padaryta tokia žala, kokią padarė 
Hitleris su Goebelsu: Vokiečiai, karą pralaimėjo, prara
do užimtas kolonijas bei pagrobtas žemes, ; o jų pačių 
žemė dar ir šiandien suskaldyta.' Didelis melas neprigi
jo, o patirtis rodo, kad neprigija ir ne toki jau dideli 
melai. " -

Lietuviai mėgsta teisybę. Teisybė gali būti karti, 
bet lietuviams kad ir karti,, ji geriau patinka, negu pa
saldytas melas. Lietuviai žino, kad melas . turi labai 
trumpas kojas. Pirmą dieną jis ganą toli nužingsniuoja, 
antrą dieną jis jau pavargsta, o trečią dieną jam prade
da trukti oro ir visai nepajėgia pasijudinti iš vietos. Vi
si atsimename, kaip toli nuėjo Gailos paskelbtas inelas 
apie Kudirkų šeimos kelionės apmokėjimą. Draugo re
daktoriai šį melą kelis kartus dėjo Į pirmą savo laikraš
čio puslapi. Melas ėjo, bet neilgai. Dr- Bobeliis pirmas 
pradūrė ŠĮ melo burbulą, o vėliau ir pats Algimantas Ge
čys prisipažino, jog tai buvo neteisingas tvirtinimas. 
Šiandien Gaila gailisi, kad jis tokį melą paleido, bet ma
rijonų samdyti politikai iki šios dienos savo skaity-. 
tojams nepaaiškino, kuriais sumetimais jie toki melą 
skelbė. Jie ir šiuo atveju nieko neaiškina, nes tokia elg
sena nepateisinama. Jeigu jie ateityje šitaip savo skaity
tojų? “neinfomuotų”, tai paliktume juos ramybėje, 
vargšeliai jau šiaip dėl tos gėdos daugiau nukentėjo.

Amerikos lietuviams šiandien žinoma ir kita didelė 
teisybė: kol Amerikos lietuvius skaldantieji politikai 
nešvankias insinuacijas’ apie ALtą skelbė, josios pirmi
ninkas Dr. Kazys Bobelis ir kiti valdybos nariai padarė 
pavergtai Lietuvai patį didžiausią patarnavimą': jie įti
kino kongreso komitetus pravesti rezoliuciją, kuri ne
pripažintų Lietuvos prijungtimo prie Sovietų Sąjungos.’ 
Kaip atstovų rūmai, taip ir senato .užsienio komitetai 
svarstė Lietuvos būklę, tyrinėjo sovietų propagandistų 
skelbiamus niekuš apie pablogėjušią. teisinę pavergtos 
Lietuvos padėtį ir priėjo išvados, kad'pati aukščiausioji 
Įstatymų leidimo . Įstaigą privalo šiuo reikalu , -pasisaky
ti, kad būtų išblaškytos nesusipratėlių arba samdytų so
vietų agentų skelbiami melai ir gandai šiuo klausimu.

Bet kuris teisininkas, susipažinęs su tarptautine 
teise, supranta, kad JAV senato ir atstovų rūmų priim
toji rezoliucija prijungtų Pabaltijo valstybių reikalu 
turi didelės tarptautinės svarbos. Sovietų propagandi
stai gali skelbti, kas jiems patinka, bet tikrovė yra'visai 
kitokia: Amerika ir visas laisvasis pasaulis nepripažį-

Pati pirmoji jūrų šaulių kuo
pa, kuri įsisteigė išeivijoje yra 
Gen. T. Daukanto vardo Jūrų 
Šaulių Kuopa Čikagoje, kuri įsi
steigė 1963 metų vasarą, o šiais 
metais žengia į 13-tuosius veik
los metus. Dėka gausios narių 
pagalbos, šiais metais kiek anks
čiau tapo paruoštas kuopos or
ganizacinis laivas “Simas Ku
dirka”, kuris po pavasarinio at
naujinimo kaip naujas laukia 
svečių Monroe uoste, priešais 
Čikagos Down-Town, kur ši kuo
pa laiko savo laivą jau nuo 1964 
metų. ” !

Neseniai įvykusiame kuopos

narių visuotiniame susirinkime 
tapo' išrinkta nauja kuopos val
dyba, kuri pasiskirstė pareigom 
sekančiai: kuopos pirmininkas 
— Edmundas Vengiąnskas, vice- 
pirm. Vincas Zinkus, sekr. — 
Juozas Ulevičius, iždininkas — 
Vladas Navickas, moterų vado-

’vė — Uršulė Zinkienė, kultūros 
reikalų ir parengimų vadovas — 
Klemensas Vidžius, sporto ir 
šaudymo vadovas — Anjtanas 
Martinkus, laivo kapitonas .ir 
priežiūra — Klaudijus Pumpu
tis, ligonių lankytojas — Vik
toras Galeckas. Į revizijos ko
misiją išiinkti: E. Holtzas, B.

sta Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos ir nepa
teisina karo pradžioje padarytos prievartinio Lietu
vos užgrobimo. Nustatę šiuos faktus, turime pasižadėti 
ateityje lengvai nutarimų nedaryti, o tarp savęs rasti 
bendrą kalbą Lietuvos laisvės bylai ginti.

Dr. Vytauto Antano Dambravos kalba
Pasakyta 1976.11.15 Caracas lietuviams 

Vasario 16 minėjime (Venezueloje)

Kodėl neįvesti lietuviškų muzikos kūrinių į šio 
krašto muzikinį repertuarą? Kodėl nesuruošti meno 
parodų? Kodėl neišversti ar neperspausdinti Solženit- 
syno kalbų ir straipsnių ir jų nepaskleisti draugų ir 
priešų tarpe. Turime partizanauti!

Ir kodėl neparuošti trumpo, praktiško lietuvių 
kalbos kurso, naudojant naujus kalbos metodus ir 
modernias technologines priemones. Tokio kurso pa
ruošimas yra būtinas tiems, kuriems lietuvių kalba 
yra jau antroji kalba, jei ne trečioji. Senieji kalbos 
mokymo metodai jau atgyvenę, žodynas netinka, o ir 
tematika dažnai neaktuali.

O kaip su lietuvių įvedimu į šių kraštų spaudą, 
televiziją ar radiją? Kodėl neraginti ir nepadėti jau
nimui veržtis į valdžios tarnybas, kon'gresa ir -kitas 
krašto politines, ekonomines ir kultūrines instituci
jas?. Kodėl lietuviui lietuvio neparemti drąsiuose už
mojuose?! Kodėl baltai negali “apsijungti! ir veikti iš
vien? Ar atėjo jums išeivijoje mintis arenau pritrauk
ti atstovus tų tautų, kurios Didžiojoje Laetuvos Kuni
gaikštijoje buvo pilnateisiais nariais? Ukrainiečiai, 
pavyzdžiu, turi labai stiprią organizaciją.

Džiaugdamasis turiu jus sveikinti, nepripažinda- 
mas. jog pas jus yra partizaninės dvasios liek vyres
niųjų tarpe, tiek jaunimo gretose. Kardinolo Mind- 
szenty pagerbimu jus parodėte vieningu kovos dva
sią. Kovingumą jūs parodėte, viešai atmesdami Krem
liaus interesus atstovaujančią užisenio reikalų atsto

vę iš okupuotojo krašto. Puikus ir tikrai reikalin
gas jūsų leidinys “Gairė” irgi yra vieno pasišventusio 
partizano darbas. Steigdami ir išlaikydami lituanisti
nę vargo mokyklą ir pašnekesius tautinės kultūros 
klausimais, jūs vėl parodėte ištvermingą kovūnų ryž
tą, kuriuo mes Vasario 16 didžuiojamės. Pasaulinia
me Lietuvių Jaunimo Kongrese Argentinoje ir Brazi
lijoje Veneznelos lietuvių jatmimo delegacija parodė, 
sakyčiau, heroiško tvirtumo. Stiprus mūsų jaunimo 
nusistatymas ui tikrino eilę stiprių kongreso rezoliu
cijų, kurios turės svarbios įtakos visai jaunimo dar
buotei daugelyje kraštų. Venezuelos lietuvių jauni
mas — ne kazlėkai, o baravykai!

Tai tik keli charakteringesni pavyzdžiai, o jų yra 
daugiau. Darbas vyksta, kova tęsiama. Sakoma, jog 
laisvės byla yra Dievo byla. O jei tai Dievo byla — ži
noma, kas. ją galutinai laimės.

Abraomas Linkolnas sake, kad “tie, kurie neigia 
laisvę kitiems, patys nėra laisvės verti, ir Viešpats jų 
dienų neprailgins. Mes dirbkime, o leiskime 'Visaga
liui spręsti, kaip ir kada visa tai turi įvykti, šią min
tį gražiai išreiškė vyskupas Baranauskas: “Kad tu, 
gude, nesulauktum, bus ne kaip tu nori, bet kaip Die
vas duos, ne tavo užmačiai nedori!"

Mylimos sesės, brangūs broliai, žavusis 
jaunime!

Baigdamas, prašau jus vieno: kilniai laikyki
mės didžiųjų lietuvybės principų.

lt emkim e visa, kas tarnauja lietuvių vienybei. 
Ne skaldykime*, o junkimės. »•

Gerbkime, branginkime ir ginkime lietuvio var
dą ir jam padėkime. Visbr ir visada.

Didžiuokimės savo kilme, savo tauta, savo kal
ba ir lietuvių istoriniu pašaukimu.

Klimavičius ir J 
pos garbės teis 
B. Budraitis ii 
Kuopos nariai ii 
si, kad kuopos 
perėmė toks ai 
ne tik Žinomas 
visuomenėje, b< 
lų patyrimą su 
mu ir vandens 
senas ir patyręs

kaip fūmuotojas 
gus; i veikius r 
centro valdybos

po8 pirmininkas 
steigimo datos, 
ši kuopa tvarkos 
pagrindais ir k 
kas neužsisėdi n 
jis būtų iš visų 
ir gabiausias ir 
lėtų pakeisti.

(Bus dt

BIZNIERIAI. KU
“NAUJIENOSE” —

PASISEKBL

KENCO PORTĄBLE 
PROJECTION TABLE. 
for added convenience 
when you put on a show.

9 4976 BELL 4 HOWSLL/ 
MAMIYA COMPANY - 
AU ftighte Reserved

ITS TIME FOR SAVINGS!

BUY TF J
GET THIS

BELL & HOWELL 
MOVIE PROJECTOR
b Multi Motion^ Speeds

3 Accepts Both SuperSčand 
Regular 8mm Films.. r

s Ree{-to-Ree! Automatic.'.
- Rim.Threading

h Fast Through-the-System 
Rewind

w Precision f/1.5 Zoom Lens
4 Stilf/Search for Single Frame 

Selection

OAK SUPPL
AND FURNITURE I 

711 WEST JACKSON 454-1110

Dirbkime ir kovokime už šviesesnę Lietuvos 
ateiti be baimės ir be atsiprašinėjimo. Lietuvos klau
simu neutralių piliečių, negali būti. Kas eina sū oku
pantu, tas eina prieš lietuvių tautą. *

Priimkime savo tarpan tuos, kurie klydo, bet sa
vo klaidas suprato ir nori įsijungti ..bendrą ..darbą. 
Ypačiai padėkime silpnesniems, kad jie lietuvybėje 
tvirtėtų.

Garbingai tęskime pradėtąjį darbą »—fir nepavar
kime. Už lietuvių tautą — laisvėje! Už religiją-^- lais
vėje! Už demokratiją — laisvėje! Ir už šventą bočių 
žemę — laisvėje! O svarbiausia, niekados nepraras
kime gyvo tikėjimo Visagaliu, kad d o globoje atgims 
ir atsinaujins visas pasaulis.

Vytautas A. Dambrava 
Mano Mamytės Apolonijos vardo dieną — 
1976. H. 9.
Caracas, Venezuela

’ ’ • PABAIGA '

Naujienų Piknikas
jvyks š. m. LIEPOS 18 DIENA- 

POLONIA C, ROVĖ’SODE 
prie 46-tos ir Archer Avė.

Visi maloniai kviečiami piknike dalyvauti
feller centra^ Wiae apiviMtas stovi Empire Si 

nėję kyla-PatB^He Urekyboi centras.
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DR. ANNA BAUONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

. IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5*6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

F©x Vėl ley Medlcel'Center 
_ 860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN/lLLINOljT”“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND.SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO BALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vai, 
entrad, penktadieni nuo. 1—5, tree, 

ir šeš tad. tiktai susitarus;

DR.PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

TeU 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISiN ■ E1SINA5 
AKUŠERIJA i ft.moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Šo. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

<TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą..

DR. TC a: V. JUČAS 
4894441-5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA .• 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 va L

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GT

DR. J. 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. TRANK PUCKAS
1 OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. — 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 63rd STREET

Vai.: airčad. nuo 1—4 po pietų, 
ketviriad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rex. telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad, trečiad. 
Ir penkt, 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die- 
niaig 24 vaL po pietų ir kita laiku 

pagal susitarimą.

Šių dienų lietuviškų organizacijų 
laiškai 

■ * J ' . • A \ ’ •; . * '

Dr. Vytautas P. Dargis, paskutiniais metais gyvai 
besireiškiąs visuomeniniame gyvenime, atsiuntė Nau
jienoms tokį laišką: . . s ;

Gerbiamas Redaktoriau,
Prieš kelias dienas gavau keisčiausią laišką savo 

gyvenime. Nepažįstamas advokatas' man duoda ne
prašytą patarimą. Kad mūsą tautiečiai žinotą, kokio
je gadynėje gyvename, kokią lietuvišką organizaciją 
turime ir kokių “lietuvią” esama, prašau paskelbti 
visą gautą laišką. Savotiškas laiško turinys, jo forma 
ir grąsinimai daugiau pasako, negu bet koks komen
taras.

' Jus garbią^ Dr. Vytautas P.. Dargis 
Seka p". Novosičio laiškas: . .

Law Offices
' ANTHONY W. NOVASlTIS, JR.

1004 Robinson Building
N. W. cor. 15th and Chestnut Street x . 

Philadelphia, Pa. 19102 LOcust 6-1287 
June 8, 1976

■ \ . - ’. į

Vytautas P. Dargis, M.D. 1 :
10326 Kipling Street . ..
Westchester, Iliinois-. -
Dear Dr. dargis: * ” ''

This iš to advise you that Į am. • general counsel 
for the Lithuanian-American Community of U. S. A., 
Inc., a Connecticut corporation, incorporated in 1952, 
and the National Executive Committee of the above . 
organization. ■ . .. .

'. At a duly constituted meeting of jhe National 
Executive, Committee .at which time information and 
reports were submitted in connection with ydur'alleg- 
ed use of the name ^Othuani&h-Americah' Communi- 
ty of U.S.A.., Inc.,’ andryour classifying yourself as the 
president of the said organization. į - ;

The Executive Committee of the onlv embodified 
Lithuanian-American Community'’Of U.S.A., Inc., or- ' 
ganizatiori unanimously approved and authorized ap
propriate legal action: to enjoin you and any. other 
party from the unauthorized Use of the name “Lithu
anian-American Community of U.S.A., Tnc.’’ or hold
ing themselves as officers of the organization.

In addition, it is conclusive that such action on 
your part is 'capricious and malicious in that its sole, 
purpose is to be disruptive of , th'e orderly organiza
tional activities, of the -Eithuanian-American<€onnhu:- \ 
nity of U.S.A, Inc. and’.fbąNational Exectutive Com
mittee of the same organization.-—.. - / .

This action on your, part i& illegal and borders on 
criminal "activity. In any event, your conduct with re
gard to your activities to this purported organization 
clearly constitutes unprofessional conduct as defined' 
by the professional code of medical ethics and the 
rules and regulations of the Medical Board of the State, 
of Illinois. — , -

If I do not receive notice from you within ten 
days from the above date of yor individual disassocia
tion and termination of ,any and all activities yrith 
regard, to the alleged Lithuanian-American Commu
nity of U. S. A., Inc./ pursuant to my authorization, 
shall refer the matter to local counsel for any legal 
action with instructions to submit a report to the local 
and state medical ethical board and the regulatory 
body of the State of Illinois. This demand to cease and 
desist from your deceptive practices is consistent 
with the,Order of the Circuit Court-of Cook County, 
Illinois in connection with the case of the Chicago 
Savings and Loan Association vs. the Lithuanian-A- 
mericn Community of U.S.A., Inc., et val, being Num
ber 74 GH 4372. - .

Your prompt attention to the above is ih your 
best interest ; s

• Sincerely1 yours,
> Anthony W. Nouasilis, Jr. 

'AWNjr/lg_ / ' ; ;
cc: Mr. Joseph Gaila, President

National Executive Committee
Lithuanian-American Community of U.S.A., Inč.

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

2454 WEST Hrt STREET 
Ofise telef.: HEmleck 4-2123 
Rezld. telef.: G Ibsen 84195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef, Gf 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-ęS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
X±J Aparatai - Pro t erai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
< (Arch Supports) ir L L

Vai.: 9—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telefi: P Respect 6-5084

MOV IN G
Apdraustas perkrausimas 

ii įvairi v atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6*1882

G E L I N 1 N K AS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
ĮtražiaojK&CB r*-— ~

piU papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTT> ^3 f ,AS)

OAUBARŲ SŪNUS
5525 So. HaHrm Ava. — 5P64220

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

j BAUJISSAS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda

* . ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tat. WA 5-8063

Litter doesn’t throw
-- Itseif swsy; Utter 

doesn’t just happert
■ People cause it—and 

only people can prevent
- K. "People” meant you.

Keep America Beavdful
’NAUJIENOS' KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Frank Church pasiliks senate, bet 
jis jau atsisakė nuo pretenziįy pre
zidento pareigoms. Kurį laiką jam at
rodė. kad gali būti paprašytas vice- 
prezidenfo pareigoms, bet šiandien 
įis jau neteko ir šiy iliuzijy. Jis pasi
žadėjo remti Jimmy Carter į.

grama ta pati — Amerikos kom
pozitorių kūriniai: Mortono 
Gouldo “American Salote”, Aaro- 
no Coplano “Rodeo” ir Leonardo 
Bernsteino “West Side Story” 
ir Čaikovskio piano koncertas su 
orkestru. Piano solistas bus Jef
frey Siegel.

Koncertus diriguos Peter 
Eros, buvęs dirigentas garsiau- 

• šio pasaulyje Amsterdamo sim
foninio orkestro, dabar San Die
go orkestro dirigentas.

Eros, kurs Chicagoje pasiro
do pirmą kartą, yra gimęs Ven
grijoj ir yra dirigavęs Europo
je, Izraelyje, Meksikoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje ir Jung
tinėse Valstybėse.
Grant Parko koncertams atviro
je aikštėje yra sėdimu vietą dėl
10,000 publikos

SUSIKINKLMU

CHICAGOS UETUVTŲ SUVALKIE
ČIŲ DRAUGUOS pusmetinis susirin
kimas įvyks penktadienį, birželio 25 
d. 7 vai vakare Chicagos Savings 
bendrovės patalpose, 6245 So. West- į 
em Avė. Nariai prašomi atislankyti, • 
nes yrą svarbiu reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, nut rast.

SAVINGS i 
> BONDS

Šj šeštadienį ir sekmadienį pro- WHIRI YOU BANK OB WORK

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

JOSEPH VIRŠILAS
Gyveno 6447 So. Kenneth Avenue, Chicago, Illinois.

. Mirė birželio 22 d., 1976 m. 10 vai. ryto, sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje,. Mitkaičių kaime.

Amerikoje Išgyveno 63 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Virginia (Schaefer), brolis 
Charles, sūnėnai hr dukterėčios Amerikoje ir Lietuvoje, ir kiti gimi- 
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė. .
Laidotuvės Įvyks penktadieni, birželio 25 d. is koplyčios 10 vaL 

ryto bus atlydėtas .į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

: Nuoširdžiai kviečiame. visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

-Nuliūdę lieka:
žmona, brolis ir kiti giminės. .

7 Simfoniniai koncertai 
Grant Parke prasideda

Viešąją simfonijos koncertą 
atvirame ore Grant Parke sezo
nas prasideda nuo šio šeštadie
nio, birzelio '26 d. 7 vai. vakaro. 
Koncertams groja Chicagos Sim
foninis Orkestras ir koncertai 
yra neapmokami kaip Chicagos 
miesto dovana savo piliečiams.

EUDEIKIJ
Daidotuvių Direktoriai - Mažeika Evans. TeL RE 7-8600.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

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 pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

✓

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, Iw. 

mažai-kas šį klausimą studijavo. Apie lietuviu tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi1
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

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

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

GARSINKITėS NAUJIENOSE,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKKIN 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Garbink, mirw 11*1*, Viesparį, Ir pamiršk vjsv io.ę«ra 

' Jis atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo lidas".
Psalmė 103:

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė 
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šit 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izr: 
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Diex 
todėl, sulig jo pažadais^ visi dalykai veikia išvien jų labui <£lto, 
myli Dievą ir yra jo pasaukti ir išrinku. Jie visur ir visada raj 
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šitų 
gurno ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Tr paliečia kiekvieną. Bet kui 
rūšie j i? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią 
nemokamai* Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST,66th STREET, CHICAGO, 1LU 6062
ŠV. RAŠTO TYRU

TĖVAS IR SŪNUS

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYC
AIKŠTĖ TITO MO BH.IA.MS PASTATĖ

Laidotuvių Direktoriai

HlftsM

GAIDAS - DAIMII
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG.

4805-07 So. HERMITAGE ATONUE
TeL: YArds 7-1741 1742

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

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS
k,

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCI 
PATARNAV! 
MAS DIEN/ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIES 
DALYSE.

z *

L

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3

BUTKUS - VASALUS
1446 So> 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1

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

. GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1

— MAOHBHOS, CHICAGO 8. ILI___ tWRSDAT, JUNE 14, 1971



An equal opportunity employer

Our Economy

BUY U. S. SAVINGS BONDS

PAVARDE DR VARDAS

ADRESAS

faOo-riag Smokey'* ABCs < 
Al-nys hold susthes till cold.- 

Be fare » drcva ill etsapSre*,

RANGER
FIRE IS
WILDFIRE

SKAITYK f R KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI

De sure 
to drown 
all fires.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS, 
1' 39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

Call Frank Zapclis 
320871 W. 95th St.

GA 4-8654

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, DL 60601

Oaz ms md fcrem 
provide yoor family rith many 

happy bora of recrexSoa. 
The 'rwfay ifi important to protect

Jimmy Carteris daus važinėjo po kraštą, sakė kalbas ir posė
džiavo su politikais, bet kai baigė kampaniją, tai rezultatais pa
sidžiaugė su savo žmona Rosalyn, kuri nori būti prezidentiene.

/ people
/ you 
write to

— Didelis pasirinkimaspa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
j 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 
mėnesi. (Pr.)

12:30— 
šeštadieni ir

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

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

mas gazu, 2 mašinų garažas.
62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

M. A.-:gIMKUS ...
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai-

MECHANIC - WELDEft

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

HEATING AND AIR
CONDITIONING ’ -

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. • 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI -7-3447

RENTING IN GENERAL 
Nuomok

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

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

NAUJIENOS, CM^.AGO 1, ILU — THURSDAY, JUNE 24, 1076

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chlciffo, III. 60672. Tel. YA 7-5980

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

For plant in heavy • metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery.' 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.
R. LAVIN and SONS, INC\

pastsfkima BIZNY JR 

•NAUJIENOSE- — TURI GERIAUSIA 
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

; Naujienas . galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pst kviečiama skambinti 
arba rašy* prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. .- -

dėmesį o 
67—so m amžiaus vairuotojai 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

. . • ’ Kreiptis:
A. L A U R AIT’S 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

pamirštos. Dienos šiurpių išgy
venimą ir mūsų didvyrių kan
čių ir kraujo auka, kokių lietu
vių tauta amžiais- nėra tarėju-

S OP HI F BARČUS 
. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos B W0PA, 
V. 1490 13. A. M.

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212, Vv. CermaL Roa< Chicago jy Virgiui* 7-7747

pirksit — PARDUosrr ■ 
NUOMOSI?.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

NAMŲ PIRKIM AS - PARDAVIMAS _ VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

wanted _ mali, 
7 Darbininku R*lki»

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Pasveikink savo draugiu 
per ’NauJLynas" -

Siaubingasis birželio
Birželio 13 d. Lietuvio So

dyboje surengtame pažmonyje 
paminėta 'Svarbiausios birže
lio dienos, kurios, kaip Alfas 
Brinką tarė prakalboje, nei vie 
no lietuvio niekuomet nebus

; Amerikos Lietuvių Ųį’ajy- 
bos. Chicagos. skyrius kviečią 
organizacijas atsiųsti atstovus 
j posėdį penktadienį birželio 
25 d. 7:30 y.vak. ALTo būsti
nėj, .2606 W. 63rd St. BiiS svar
stomi, mus visus ‘ jiečiantieji 
Pavergtų. Tautų parado reika
lai,- - A . Valdyba

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

X When you receive a 
note the Zip in the return 
address and add it tdyour 
address book,

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

3 local Zips cm he foccad 
on the Zip Map in. the 
buainatb pares of your 
phonebook.

W OmA

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
{ LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dn J u ozą s < Da upe ras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lini žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. - T ‘

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos ūkimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%1 buvo., ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuviu 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 sūrius — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. v

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE
Tel. 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
' Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

— Lietuvių Tauragės Klubas 
birželio 26 d., šeštadienį 6 vai. 
vak. Balio Pakšto salėje,. 3800 
So. Calfiornia Avė., šaukia pus
metinį narių susirinkimą. Ną- 
riąjf,.‘prašomi sušisavinū - turėti

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted Ft., Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI N AS

Alfonsas $idagis užbaigė, liū 
dną minėjimą daina —Vai Lie
tuva, motinėlė, ar ilgai dar. rei
kės ken tėt.^ D r. Adomavičius 
pageidavusiems matavo krau
jo spaudimą. Besiartinant sū
kuringai lijundrai visi išsku
bėjo j namus. O. Algminienė

Lietuviu kaina: ^sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 
’ •00 v. popiet, 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.Aleksas Krumpliauskas kal
bėjo apie rusų sulaužytą ne
puolimo sutartį su Lietuva ir 
tolimesnius jų barbariškus vei 
ksmus. Be to, papasakojo pa
ties išgyventų siaubą rusų ek- 
zekucijoje Vilniuje, kur buvo 
sušaudyta keliasdešimtys vvru,

T E R R A
Brangenybė*, Ltlkrodlhl, Devane* 

visoms progoms.,
J237 WEST 6$rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4668

iš jų tarpo jiats tik per, stebuk
lą išsrgelbėįęs.

Dr. Adomavičius apgailesta
vo žmonių nelankstumą išsifig 
dyti dvasioje, gėrį artimo mei 
lę, atfei<himą ir' kitas žmoniš
kumo dorybes. Dėlto ..vyksta 
žiaurumai, kokius mes minime 
šiandieną. — Kol visi nebūsi
me žmoniški, tol nebus pašau-' 
lyj e. ramybės. . - ■

Adelė Duoblienė pasidalino 
prisiminimais apie savo išgyvė 
nimus ir aplinkybes, kai prieš 
35. metus tragiškąją birželio 
naktį buvo suimtas ir išvežtas 
apspitusių budeliiį į nežinią 
jos vyras agronomas Duoblys 
Vilkaviškyje. Po to padainavo 
jam sukurtą dainą: “Ar sugrį
ši pas mane?...

LAIKRODŽIAI IR BRANGE?4YB#S
Pardavimas ir Taisymas 

-2646 WEST 69th STREET 
Telef-’ REpbbllc 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ \ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Minėjimui vadovavo Aleksas 
Kruniplįutskas. Anelė Kirvaity 
te sugiedojo Apsaugok Aukš- 
eiausias^tą'mylimą salį,. Ir vė
liau ji dainavo momeptui pri 
taikytas, dainas. Pasikeisdami 
dainavo ber kalbėjo ir kiti So
dybos dailiojo. žodžio ir poezi
jos liaupsinto jai: Vincas Kulie
šius deklamavo “Lietuva kry
žių ir Smuikelių žemė”, “Toli 
nuo gimtosios šalies”... :i kt. Al 
fonsas šidagis dainavo: “Vežė 
mane iš namų”..., “Tu, Lietuva 
motinėlė, ko taip gradžiai 
verki” ir ki. Juzė Maririenė— 
“Kur prapuolė tas keleli-’, kurs 
pi o Kryžių ėjo...” -ir kt. Adelė 
Duoblienė -į-savo sukurią dai 
ną: “Girdžiu kaip , verkia ma
no brangi žemė...” Antanas Ke 
veža skyrė savo-poezijos pos- 
musy “Siaubingajam Birže
liui!”.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA-JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukaktį gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOJ palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Institu
cijas ir remia Tisu 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-1 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujierių vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į 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- 
airiškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — S30.00z pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26riOz pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $2-50. Užsienluo- 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

i v i <. i 11 to Lluujjhrtaiįi pakviestas 
švininio UH’yb<2gLj^riu< .

— Lana ButnjtŠ Karite Jo- 
ninaite. Rasa, - * LcsiSeta ir Zita 
Raudoiivles, landa ir Kristina 
Tn\ara:trs, Alma Noreikaitė ir 
Jonas \ aičeliūnas baigė Gary 
lituanistinę mokyklą. 1 Mokyklos 
globėjas yra kun. dr. Ignas Ur
bonas, vedėjas — Stasys Rudys, 
klabės auklėtojas — Jonas Peč- 
kaitis, programą parengė mo
kyt. Linda Ruzgaitė, tautinių' 
šokių vadovė mokytoja Kateri
na Petkai t ienė. Tėvų komitetą 
stularo Roma Dambrauskienė, 
Milda Jagėlienė ir Uršulė Tava- 
rienė.

— Lietuvos Vyčiai ruošia ge- 
lietuvių gužinę Vyčių sodnelyje, 2455 

West 47 Street. Gegužinė -bus 
liepos 4-tą- Prasidės 12-tą va
landa dienos metu. Bus lietu
viškas maistas ir gėrimai, vytės 
bus prikepusios napoleonų, tor
tų ir visokių pyragaičių. Šo
kiams gros Ąžuolo Stelmoko 
orkestras. Bus linksma seniems 
ir jauniems, mažiems ir. vi
siems. Mamytės, nevirkite, tą 
dieną pietų, ateikite pas vyčius 
pavalgyti- Vyčių pirmininkas 
Algirdas Brazis kviečia lietuvius 
atvykti ir padėti švęsti Ameri
kos 200 metų nepriklausomy
bės sukakti.

BUD’S real estate
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

Nesenai išėjusi laukta'1
. Juozės Vaičiūnienės^ knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIUJ TAKAIS
100 didelio formato psL daog paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 č. 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: , f y i; ’ --tį.

^ NAUJIENOS '
įį; 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois .60608 '‘V'A!

— Reorganizuotos JAV Lie
tuvių Bendruomenės cer.lro 
valdyba posėdžiaus |K*nklad enį, 
birželio 25 diena, 7 \al. vakaro 
Vlado Šimaičio biznio įstaigoje. 
Yra svarbiu klausimų, todėl visi 
valdybos nariai kviečiami tame 
j m įsėd y j e da 1 y v a u t i. Rask i r ų 
kvietimu vadovybė nesi mitinės.

Valdyba
— Jonas V. Dunčia, Dear

born, Mich., baigė chemijos 
mokslus bakalauro laipsniu 
Michigan universitete. Tolimes
nes studijas tęs Princeton uni
versitete. Jis įsteigė 
studentų klubų, kuriam išrūpi
no patalpų skaityklai iš univer
siteto vadovybės ir lėšų lietu
viškai spaudai. Jis sumaniai 
vadovavo tani klubui taip pat 
buvo išrinktas Ateitininkų Są
jungos centro valdybom

— Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sgos Ryšių centras, 2422 
\V. Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629. ruošia Lituanistikos kur
sus, netoli Kent State universi
teto. šiems kursams finansuoti 
Ryšių centras ruošia linksma- 
vakarius liepos 3 ir 4 d. Union 
Pier Lietuvių namuose- Gros 
studentų orkestras Vytis, visi 
kviečiami dalyvauti.

— Rimas Černius, žinomas 
pedagogas ir Chicagos aukšt. 
lituanistinės mokyklos moky
tojas, baigė Chicagos universi
teto Teisių mokykla daktaro 
laipsniu. Jis yra daug rases ir 
skaitęs paskaitų lituanistinio

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
Llietuvį kailininką 

Chicagoje “ 
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