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Praeitu metu rugpjūčio 20 dieną is Flortdos Cape Canaveral, amerikiečiai paleido Vikingą 
I-ąjį, kad jis pasiektu planetą Marsą. Vikingas skriejo dešimt mėnesiu, kol šiį> mėty birželio 19 
dieną pasiekė Marso apylinkes. Jau kelinta diena jis sukinėjasi aplinkui Marsą ir siunčia Į Ame
riką Marso paviršiaus fotografijas. Mokslininkai parinks pačią saugiausia vietą, kad liepos 4 
dieną Vikingas galėtu nutūpti Marso paviršiuje-Vėliau jis teiks mokslininkams informacijas, ką 
jis rado Marse. Viskas taip irengta, kad Vikingas galėtu ištirti Marso paviršiaus žemę ir nu
statyti, ar ten yra bet kokios'gyyybės žymės. Vi dingas planuojama .'nuleisti išdžiuvusios jūros 
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PREZIDENTO KENNEDY NUŽUDYME
BUVO ĮVELTAS FIDEL CASTRO

Paskelbti kongreso dokumentai pataria % 
/ veąti tolimesnį tyrineįimet

WASHINGTONAS, D. C. — Senatorius Richard S. Sehweiker, 
Pensilyąnojos respublikonas, keltemėnesius tyrinėjęs prezidento 
John F. Kennedy' nužudymo dokumentus, priėjo įsitikinimo, kad 
Kubos direktorius Fidel Castro "buvo Įveltas į nužudymą paruošimą.

Angola nepriimta į 
Jungtines Tautas

. .
NEW YORK', N. Y. — Komu

nistinis blokas piktai kritikuoja 
JAV už tai, kad jos pasipriešino 
Angolos priėmimui į tarptautinę 
organizaciją. JAV pasipriešino 
Angolos prašymui, nes iki šio 
meto Angoloje tebėra Kubos ka
ro jėgos ir labai didelis kiekis 
sovietų ginklų.

Portugalijos kolonijos valdžią 
pagrobusiai grupei buvo patarta

’ Senatorius yra įsitikinęs; kad 
ČIA ir FBI agentūros rieįteikė 
Warren komitetui gana svarbių 
to meto dokumentų. Jeigu ko
mitetas būtų turėjęs senato ko
mitetui duotus dokumentus, tai 
bylos nagrinėjimas galėjęs pa
krypti visai kita kryptimi.

Kubos policija turėjusi žinių

Sen. Sehweiker vadovaujamas 
~ komitetas yra įsitikinęs, kad Kli

bos policija turėjusi ryšių su už
mušėju Oswaldu, kai jis prieš, 
mėnesį buvo nuvykęs f-Meksiką 
ir kuvo Kubos ambasadoje.

Be to užmušimo dieną du ku- ____ __________________
biečiai paskubomis išvyko į Mek- 1 atsikratyti svetimų karo jėgų, 

jeigu-nori parodyti savo nepri
klausomybę. Visi žino, kad Ku
bos kariai nuginklavo kitas po
litines Angolos grupes ir prime
tė kraštui prokomunistinę yy- 
riausybę. Jeigu-Kabes kareiviai 
■būtų iš krašto išsikraustę ir 
jeigu dabartinė vyriausybė bū
tų pravedusi laisvus ir demokra
tinius rinkinius, tai tada JAV 
būtų nesipriešinusios Angolos 
priėmimui. _ .
• Amerikos diplomatai patarė 
Angolos -.atstovams New Yorke 
neskubėti Ąšu prašymu įstoti į 
Jungtines Tautas. Pirma paro
dykite, kad,esate nepriklauso
mi nuo svetimos valstybės karo 
jėgų ir kad turite krašto gyven
tojų daugumos pritarimą.

siką, o iš ten specialiu lėktuvu 
buvo nuvežti į Kubą. Komiteto 
nariai nesupranta, kuriais, sume
timais. FBI .-galėjo.-nuslėpti nuo. 
Wąrt.en komisijos tokius syar- 

~'biuš duomenis, r

xTuo tarpu dabartinis FBI di
rektorius mano, kad Warren ko
miteto paskelbti duomenys yra 
patys tiksliausi. Sen. Schweike- 
rio surinkti duomenys nepakei
čia pagrindinių Warren komite
to 'išvadų.

Thomas Mann, JAV JAV am
basadorius Meksikoje preziden- 

' to užmušimo metu, taip pat ne
supranta, kuriais sumetimais 
jam buvo įsakyta nutraukti ži
nių rinkimą apie prezidento nu
žudymą. Jam buvo pranešta, 
kad Robert Kennedy, prezidento 
brolis, buvo patenkintas Warren 
komisijos išvadomis, tai ku
riems galams jis dar tęsia šio 
klausimo tyrinėjimą.

Atidarė susisiekimui 
Beiruto aerodroma
BEIRUTAS. — Pirma' kartą 

nuo birželio 6 dienos.taiką saugo- 
jančios arabų pajėgos praeitą 
trečiadienį, birželio 23 dieną ko
merciniam trafikui atidarė Bei
ruto aerodromą... Kitoje miesto 
pusėje krikščionys pradėjo ofen
zyvą prieš Palestinos partizanus 
ir jų sąjungininkas kairuosius 
Libano musulmonus. -

Pirmuoju į atidarytą aerodro
mą nusileido Libano Vidurinių 
Rytų Oro Unijos sprausminis 
Boeing 707 lėktuvas atskridęs 
iš Atėnų, su 10 keleivių ir 12 lėk
tuvo įgulos narių ir po pusės 
valandos su 20 keleivių išskrido 
atgal į Graikiją. .

Gyvenimas per metus 
pabrango 5.3% 7

CHICAGO. —4 .Darbo Statisti
kos Biuro pranešimu, infliacija 
Chicagos srityje per praėjusį ge
gužės mėnesį gerokai padidėjo, 
dėl to kaltinant, transportacijos 
išlaidas, pabrangusį gazoliną. 
Kainų pakilimas penkiais vieno 
nuošimčio dešimtadaliais, pra
gyvenimo išlaidas padidino 5.3' 
nuošimčiais paskutinių 12 mė
nesių bėgyje.
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ALBANIJOS KARALIUS NORI SOSTO
Pranašauja Titui mirus Balkanų karą, 
kurį kurstys ir išnaudos Soviefy S-ga

NEW YORKAS. —Tremtyje tebegyvenantis -būvės Albani-

to Tito nebetolima-mirtis gresia sukelti niaują ^Balkanų'Karą ir 
tai nujausdamas Leką suorganizavęs partizaninį sąjūdį išplėšti 
jo kraštą iš komunistų, kol tatai dar neįvyko. - '•

“Mes rūpestingai išstudijavo
me opozicijos taktiką ir vadovai! 
-jamės mūsų brangaus draugo 
Mao Cetungo principais”, pusry
čiaudamas pasakojo ekskaralius 
Leką. Jis tvirtina, kad'virš 80 
metų amžiaus Titui mirus su
kels visas Jugoslavijos etnines 
grupes, kurias Sovietai kurstys, 
sukels, ir pagaliau okupuos.

Kadangi Albanija randasi tarp 
Jugoslavijos ir (Graikijos prie 
Adrijos jūros, Albanijai gresia 
pavojus pirmai būti Sovietų pra
rytai, ir Kremlius atsiektų tai, 
ko Rusijos caras Petras Didysis 
nepasiekė — Rusijai išeitį į Vi
duržemio jūrą.

Leką pasakė, kad Kinija sten
gėsi išbudinti šiaurės Atlanto 
Sutarčių Organizaciją (Nato) ir 
Jungtines Valstybes nurodant 
bręstančius pavojus Balkanuose. 
Leką pareiškė, kad į jo paties 
pastangų planą nėra įtrauktas 
JAV Valstybės Departamentas, 
kuriam, kaip atrodą, patogiau 
yra jį ignoruoti.

Kolumbijai nusibodo
apgulos stovis

BOGOTA,' Colombia. — Val
džia paskelbė, kad panaikinamas
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EEZIDENTUR
Abu Bražinskai atvyko į Amerikos atnbasadą Turkijoje ir 

reikalauja, kad jiems būtų pripažintos tremtinių teisės. Jiedu 
atsisakė išeiti iš ambasados, kol šis klausimas nebus išspręstas. 

! Kongreso Atstovas Derwinskis imasi žingsnių, kad abu Branzins- 
į kai gautų freihtinio teises įr būtų atgabenti į Ameriką. Turkijoje 
jiems rusaisudaro pavoju." -y.

RICHARD DALEY IŠSIDERĖJO VIETA
Senatoriui steyensonui

Prancūzai tariasi 
su britais

Kanada panaikina 
mirties bausme t

OTTAWA, Ontario. — Po me
tų metus trukusių debatų ir 
svarstymų, Kanados parlamen
to žemieji rūmai 133 balsais prieš 
125, tai yra tik 8 balsais priėmė 
nutarimą, kurs turės privesti 
prie mirties bausmės panaiki
nimo. Liberalų partijos valdžios 
bilius persiunčiamas teisingumo 
komitetui, kuriame dar bus ga
lima padaryti papildymų ar pa
keitimų pirm pradedant biliaus 
antrąjį ir trečiąjį skaitymą.

£.. - ■ »
Johnson, kurs yra skaitomas 

UAW., politikos dešinioji ranka, 
pasakė kad Carter ir Stevenson 
turi panašumo savo charakterių 
“nuoširdžiu tiesumu ir atviru
mu. reikalaujant senoms pro- 
blemams naujų sprendimų”. 
Thompson dar priminė, kad ir 
Chicagos meras Richard J. Da
lėj7 ir demokratų kandidatas į 
Illinois gubernatorius Michael J. 
Howlett indorsavo Carterį kan
didatu Į prezidentus ir jį skati
na

‘ to

britų- - aukš- 
užmiršti da- 
oficialų vė- 
susirinkti ir

LONDONAS, Anglija. — Pre
zidentas Valery Giscard pasiū
lė susirinkusiems 
tiems pareigūnams 
bar viešpataujantį 
suma, bet dažniau
nuoširdžiai pasvarstyti abi vas- 
tybes liečiančias problemas. ,

Jis patarė ir - britai entuzias
tingai sutiko kiekvieną metą su
šaukti aukštų pareigūnų pasi
tarimą ir aptarti visas būtiniau
sias problemas.'

Britų premjeras Callahan pil-
apgulos stovis, kurs buvo švęs-1niausiai prita.rė PrancūziJ°s Pre; 

tas prieš metus laiko, kad galėtų zidento pasiūlymui. ------------
laisvai, kovoti su žmonių grobi

, Prancūzai
manė, kad Anglijos darbiečiai

kais, narkotikų kontrabandinin- vilkins kelias svarbias Europos
kais, teroristais ir įvairiais par
tizanais.

Antradienio oficialiame pra
nešime valdžia pranešė baigiant 
apgulos stovį, kadangi tvarka ir 
ramybė esanti atstatyta, tuo 
tarpu kai žmonių grobimai tebe
sikartoja, o partizanų veikla net 
padidėjo.

problemas ir nenorės rinkti Eu
ropos problemas ir nenorės rink
ti Europos parlamento keliems 
svarbiems klausimams spręsti, 
bet jis klydo.

Ministeris pir-

NEW YORKAS
Time, editorialų skyriaus tar

nautojai pirmadienį baigė savo 
20 dienų streikų, priimdami 2 
metų kontraktą, kuriuo atlygi
nimai pakeliami 17 nuošimčių. 
Sutartį ratifikavo apie 550 Laik- 

t raščių Gildijos narių - korespon
dentų, korektūrų skaitytojų ir

j

sau talkininku vicepreziden- 
vietai pasirinkti Stevensoną.

Kongresas “neperka” 
Stevensono idėjų

WASHINGTONAS. — Viena 
priežasščių, dėlko senatorius Ad- 
lai E. Stevensonas susidarė pa
lankią nuomonę apie Jimmy Car- 
terio “neideologinę” taktiką sa
vo kampanijai į JAV preziden
tus-yra ta, kad Carteris yra-at
viras naujoms idėjoms, įskaitant 
ir tas kuriu senatorius Steven- J
sonas neįstengia “parduoti” Se
natui.

Atvirai pareikšdamas savo ne
pasitenkinimą Kongreso nenoru 
praktikuoti, naują politiką, de
mokratų senatorius iš Illinois 
trečiadienį pareiškė, kad jis jau
stųsi visiškai, patenkintas bu
vusiu Georgijos, gubernatorių 
kaip kandidatu kompanionu.

“Naujas pragmatizmas per
ima mūsų politiką”, pareiškė 
senatorius Stevenson pusryčiau
damas su reporteriais. “Ideolo
gija neturi prasmės. Man įspū
dį daro jo (Carterio) pragma
tiška pažiūra. Atvykęs (į Bal
tuosius Rūmus) iš šalies, pa
trauklaus būdo, neprasiskolinęs 
pažadais, nesuvaržytas įpročiais 
ir susitarimais, kokiais yra su
sipainioję daugelis Washingto
ne, jis galėtų atstatyti Ameri
kos valdžios respektą”. Iš vis
ko matyti, kad šiems dviem vy
rams praeitą savaitę susitikus 
Stevensono namuose dviejų va
landų pasikalbėjimo metu dau
giausiai apie savo charakterį 

kalbėjo senatorius negu jo sve
čias.

“Jis 
dentu 
kurių
Stevensonas apie Carterį, kurio 
taktikos atsargumą nusakė -jo 
fiso direktorius Peter Bourne 
pareikšdamas, kad kandidatas 
Carter šią savaitę pasakė savo 
štabui, kad apie sau kandidato 
kompaniono pasirinkimą jis 
spręs pats vienas ir paslapties 
laikysis iki pat konvencijos.

“Jis ruošiasi- konvencijai su 
gerokai suvienyta partija ir ne
nori nieko daryti kas galėtų pa
kenkti partijos vienybei”, pasa
kė Bourne apie Carterį.

Portugalų premjeras 
gavo širdies smūgį

' 'LISABONA?
mininkas Jose Pinheiro de Aze
vedo tęsdamas kampaniją būti 
išrinktas į prezidentus, trečia
dienį savo sunkią širdies ataką 
ir deltos priežasties numatyta 
atidėti rinkimus, kurie turėjo 
įvykti šį sekmadienį. Azevedo, 
59 metų amžiaus, iš keturių kan
didatų prezidento vietai yra tre
čioje vietoje. Tuo tarpu nuo ata
kos jis nepasitaisė ir tebėra 
be sąmonės.

Žadėjo Argentinoje 
grąžint demokratiją

BUENOS AIRES. — Kariško
ji Argentinos valdžia trečiadienį 
iš 35 žymių peronistų atėmė jų 
politines teises, jų tarpe ir iš 
prezidento pareigų pašalintai 
Marijai Estelai Peron. Iš val
džios pusės buvo paaiškinta, kad 
politinių teisių netekę asmenys 
negali dalyvauti rinkimuose ir 
balsuoti, nedali kandidatuoti į 
oficialines pareigas — kai bus 
atstatyta demokratinė santvar-

Bando atsikratyti 
sugulovės kvapo ■

WASHINGTONAS D. C. — 
Demokratų partijos vadai kon
grese stengiasi įgalimai grei- 
kiau išvėdinti sugulovės Eliza
beth Ray paliktą neskanų skonį, 
kurį sukėlė Ohio atstovas Wayne 
Hays.

Demokratai pripažįsta, kad 
į sugulovės skandalą yra įvelti 
keli jų partijos nariai, bet nau
jai priimtais nuostatais jie ti
kisi žmonių akyse * pasitaisyti. 
Connecticut atstovas Giaimo. Ro
bert Giaimo kongrese pareiškė, 
kad priimamas įstatymas pro
blemos neišspręs, nes tokiomis 
priemonėmis nesuvaldys kai ku
rių kongreso narių lytinių ape
titų.

Nauji patvarkymai draudžia 
kongreso atstovams imti grynais 
pinigais ir naudoti jiems vie
niems žinomiems tikslams. Už 
išleistus pinigus jie privalės tu
rėti sąskaitas.

Prancūzija siūlosi 
vadovauti’ Europai
LONDONAS. — Prancūzu 

prezidentas Valefy Giscard d’- 
Estaign kalbėdamas britų par
lamente pasiūlė, kad Britanija 
ir Prancūzija bendromis pastan
gomis Europos Bendrąją Rinką 
paverstų visapasauline politine 
jėga. “Europa kol kas nėra jo
kia pasaulinė politinė realybė. 
Politikos srityje, kur formuo
jamas tautų likimas, Europos nė
ra arba Europa tyli”, kalbėjo- 
prancūzų prezidentas angliškai.

Vardą “Europa” Paryžiuje ir 
Briuselyje dabar vartoja turint 
galvoje devynias Vakarų Euro
pos didesnes ir mažesnes valsty
bes, 6 ne visas 27, kurios sudaro 
Bendrąją Rinką.

Londone prancūzų prezidento 
kalba įspūdžio nepadarė. Įtaria
ma, kad d’Estaing bando suk
ti de Gaulle keliu kad ir su ma- 
žiau išdidumo negu Gaull*.

Karininkų junta, kuri kovo 
24 d. nekruvinu perversmu nu
vertė iš valdžios Peronienę ir 
jos žmones, pakartotinai paža
da, kad demokratija bus atsta
tyta, tik dar nesusitarta dėl da
tos.
KOMUNISTAI PAMĖGO NATO

Didžiausiu mūsų laikų para
doksu diplomatai ir užsienių po
litikos ekspertai skaito faktą, 
kad kurių kraštų komunistinės 
valdžios kaip tai Kinijos. Rumu
nijos ir Jugoslavijos entuzias
tingai remia Nato. Pastebima, 
kad Europoje kai kurios net Na
to narės valstybės mažiau tesi
rūpina Nato stiprumu ir pajėgu
mu, kaip šių trijų valstybių ko
munistinės yaldžios.

BUENOS-MREŠ.' Argentina.
— Iki šių dienu Argentinoje te
roristų nužudytų aukų yra 469. Saulė teka 5:17, leidžią^ 1:80

Nuteista teroristų 
grupės vadovė

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno teismas nuteisė Elzę Jandt, 
38 metų amžiaus moterį visam 
amžiui kalėjimo; ji buvo vie
nos teroristų ekzekutorių ^gru
pės vadeivė. Ji be kitko supla
navo “teismą”, nuteisimą ir ek- 
zekuciją vieno buvusio anarchis
tų gaujos nario, įtarto išdavus 
policijai jos grupę. Gaujos nu
teistas ^r Vakarų Berlyno už
miesčio miške 1974 m. birželio 
4 d. sušaudytas “išdavikas” Ul
rich Schmuecker, 22. Ekzeku- 
toriaus pareigą atlikęs Wilfgang 
Wesslaw, 20, gavo tik 8 metus i 
kalėjimo, kiti du •— abudu 20 ambasadoriais ir atnaujino dip- 
metų amžiaus — gavo po 4 me-, tematinius santykius, kurie iš- 
tus; daugiausiai gavo Elzė. buvo nutraukti per 5 metus. -

L

Žurnalo

Chrysler atšaukia 
•1976 m. kompaktus

DETROITAS. — Chrysler 
korporacija paskelbė, kad ji at
šaukia 42,348 šių 1976 metų ga
mybos kompaktinius automobi
lius patikrinti ir eventualiai pa
taisyti sėdynių diržų mechaniz
mą, kurs kolizijos .(susitrenki- 
mo) atveju gali neišlaikyti sė
dynėje sėdinčiojo. Patikrinimas 
liečia ankstybosios 1976 mėtų 
produkcijos, Plymouth Volare ir 
Dodge Aspen dvidurius, automo
bilius. < ■

NEW DELHI. — Indija ir Pa
kistanas apsikeitė savo tarpe

turi progą patapti prezi- 
ir duoti visuomenei kai 
naujų idėjų”, kalbėjo

SALISBURY, Rodezija. — šį 
mėnesį jau žuvo 108 juodžių par
tizanai ir 46 Rod<*tjęs kariai.



MŪS V VEIKLOS 
\ ivIMIRH. OS 
REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS

PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA 

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue. 
Addison, Illinois 60101

IO<6 METAI

Liaudininku 
C 

'i

« Varpininkų-liaudininkų sro
vės vienminčiai nuo pat to sąjū
džio užuomazgos 1888 m. birže
lio 29 d. Marijampolėje (per Pe
trines) ir per ištisus Įvairių lai
kotarpių dešimtmečius savo su- 
važiav imuose aptardavo ir spręs-

NR. 28 j 
suvažiavimas
. madienį, bičiulių Faustinos ir 
Mečio Mackevičių sodyboj, Lock-

į port, 111. prie Chicagos, toje pat
; vietoje, kaip ir pereitais metais.
Pradžia 11 vai. ryto.

Suvažiavimo šeimininkais yra

LIETUVOS ARTOJASSkulpt PETRAS RIMŠA

t tinė Sandara, kaip viena išnen’ipunktąv-’■'ivsSdybos raportai ir 
i trinių organizacijų A LT oje, 
stengsis ir toliau stiprinti jos 
veiklą. Dalyvis

davo politinius, kultūrinius ir 
ūkini 's krašto reikalus. Pradė
ję leisti “Varpą”, apie ji būrėsi, 
kėlė lietuvių tautos sąmoningu- 
gumą ir atvirai kovojo prieš ca- 
ristinės Rusijos priespaudą. 
Daug dirbta ir nuveikta visose 
srityse Nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Ir sunkiausiais mūsų 
tautai laikais, pergyvenant oku- 
paciju režimus, sąjunga slap
tai veikė nepaisant trėmimų, 
žiaurių kalinimų ir Įvairiausifr 
persekiojimų. Ta veiklos banga 
tęsiasi ir išeivijoje. Svarbiausie
ji suvažiavimų klausimai yra 
lietuvių tautos laisvės ir Lietu
vos valstybės atstatymo klau
simai. Tad ir ši kartą i suva- 
žiavima rinksimės vienybės ir 
kovos už tautos laisvę vedini.

<? T ietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos suvažiavimas 
Įvyks š. m. liepos 4 dieną, sek-

LVLS-gos Chicagos skyrius. Vi
sa diena skiriama tik sąjungos 
nariams, jų šeimoms ir bičiu
liams. Dėl dalyvavimo (narių ir 
svečių skaičiaus), rengėjai pra
šo iš anksto pranešti panaudo
jant prisiųstą atkarpą, arba tie
siog informuoti telefonais: (312) 
652-8168 LVLS-gos Chicagos 
skyriaus pirmininkui- Stepui 
Paulauskui, 1505 So. 49 Ct., Ci- 
•ero, Tl’inois, 60650 arba — tele
fonu (312) 543-8198 LVLS-gos 
'rezidi”mri. 208 W. Natoma

Ave., Addison, Illinois, 60101.
O Prieš išvykstant Albertui 

Ošlaptti Į suvažiavimą, New 
Yorko LVLS-gos skyrius dar 
tartą susirinks pasitarimui.

q Š. m. birželio 13 d. LVLS 
Chicagos skyriaus valdyba kar
tu su Prezidiumu turėjo pagrin
dinį pasitarimą suvažiavimo 
reikalais.

Li^fwos liaudininkai ir 1918-1926 metu
žemės klausimas

Tokia tema Vlado Krivicko Autorius iškelia Mykolo Sle- 
parasyta studiją įdėjo “Jour- ževičiaus. anuo metu buvusios 
na! of Baltic Studies’’ savo 1975? Lietuvos Socialistu Liaudiniu- t —
m. žiemos ladoje. kų Demokratu Partijos, vėliau

Kai S5 % Lietuvos gyventojų 
vertėsi žemės ūkiu, tai tada že

minės ūkis buvo ekonominių, so
cialinių ir politinių problemų pa 
grindiniu šaltiniu, šia savo stu
dija autorius siekia nupiešti 
Lietuvos Liaudininkų Partijos 
pastangas ir vaidmenį žemės 
ūkio problemų kontekste, at
vaizduoti Lietuvos valdžios 
struktūrą ir funkcijas- 4

Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos lyderio ir antro- 

j sios Lietuvos Laikinosios ’ Vy
riausybės pirmininkų pasisaky
mus žemės ūkio, reformos klau
simais.

Apsakomos Sleževičiaus pa- 
stangos su savo artimais bičiu
liais organizuojant minimą 
LSLD partiją, kurios progra
moje buvo nepriklausomos

PASSBOOK see us for

dalyrvavo, or ^alyvavo Jonas 
Krikščiūnas.. Autorius nurodo 
Šią žinią paėmęs iš St. Seimo 
Darbų' ketvirto posėdžio 1920 
m. gegiižės 20 d- J. A.).
“Kai dėl liaudininkų įnašo prie 

žemės paskirstymo jos reika
lingiems valstiečiams, jie siekė 
susstiprinti valdžois aparato pa
jėgumą,, susidoroti su žemės 
reikalavimais ir palengvinti jos 
spaudimą. Padėdami pravesti 
milžinišką bylų 'skaičių, jie. 
palengvino ' vyriausybės naštą, 
įgalimo ją sklandžiai veikti ir 
teikė gyvybinę ''paramą Lietu
vos Respublikai/’ — Rašo au
torius. r

Pabaigai, šiek tiek apie auto
rių. Vladas Krivickas, mano 
kaimynas, yja istorijos mokslų 
daktaras. Šita jo studija, kiek 
man žinoma, ■yra jau antroji- 
Kita studija — “The Polish Mi
nority in Lithuania 1918-1926, 
— 1975r,ni. kovo įdėta 4‘The 
Slavic and East European Re
view” žurnale, 7 lėidžžanMjąme 
Cambridge. Universiteto. Dr^ 
Krivickas "'dabar. ,_yra-----------
hnson bibliotekos, Brooklyn, 
N. Y-, direktorius.

Studijuodamas, domėjosi at- 
sistatančios nepriklausomos 
mos Lietuvos eiga. Dažnai už
eidavo pas mane -literatūros ir- 
šiaip jam kylančiais klausimais 
pasikalbėt. Domėjosi Lietuvos 
Demokratų Partija, Valstięčiais 
liaudininkais ir kt. Daviau jam 
turimų partijų programų nūo^ 
rašus, o jis bibliotekose radęs 
man rūpimos niędžiagos. Tik, 
nei vienas, nei kills ’ dar nesu
radome Lietuvos Demokratų, 
Partijos / programos, išleistos 
1906 m.

Šia proga norėčiau paminėti I 
dar du visuomemriių mokslų 
atstovus, kurie, studijuodami, 
savo mokslo darbus parašė iš 

. mūsų valstybini^ gyvenimo. 
Tai buvo Leonas- Sabaliūnas, 
politinių mokslų 9 profesorius, 
jau plačiau žinomas, ir ekono
minių mokslų daktaras Julius 
Maldutis, Columbia University 
profesorius- Maldutis parašė di- 
zertaciją apie IJetuvos žemės 
žemės reformą. Su jais abiem 
teko apie tuos dalykus daug pa
sikalbėti ir jų darbams šalti
nius aptarti. Malonu, kad mūsų 
jauni studentai pasirenka mok
slines temas iš Lietuvos valsty-

Lietuvos valstybės ir žemės re
formos -reikalavimas.- A

Kaip ministeris pirmininkas, 
Sleževičius 1919 m. sausio 16- 
23 d. Kaune įvykusioje Lietu
vos konferencijoje pasakęs; kad 
jo vadovaujama vyriausybė 
ims įvairias žemes ir jas dalins 
žmonėms, kuriems žemės rei
kia, ir kurie yra pasiruošę ją 
dirbti. Tada LSLD partija pro
jektavo sudarinėti šeimos-ūkins 
ir žemę duoti,.; ne nuosavybėn, 
bet valdymui. Kadangi konfe
rencijoje iš 187 atstovų 93 bu
vę krikščionvs demokratai, tai 
žemės klausimu nutarimas 
buvo priimtas jų pasiūlytas, t. 
y. pripažįstant žemę nuosavy: 
bėn. ■ . -

žemės klausimas liaudinin
kams buvęs didžiausia-^proble
ma, juo labiau, kad vsdstjeciat 
reikalavę žemės nuosavybės, o 
ne valdymo- Už nuosavybę sto-- 
vėjo ir Lietuvos Valstiečių Są
junga, veikusi dar prieš pirmą
jį pasaulinį karą. Ji 1919 m. 
savo išleistoje programoje-ai§-' 
kiai pasisakė už žemės nuosa
vybe, z

1920 m. liaudininkų centro 
komitetas pasisakė už žemės 
nusavinimą, bet jos nuosavy
bės klausimas buvęs paliktas 
tvarkyti vyriausybei. Tįk 1923 
m., kai jau buvę liaudininkai 
demokratai, susijungę su Vals
tiečių Sąjunga, ir sudarė orga
nizaciją. pavadintą Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga, savo programoje pasisakė 
už žemės nuosavybę. s . ‘

Lietuvos Steigiamajame Sei
me ėjusi karšta kova tarp krik
ščioniu demokratų bloko ir val
stiečių liau<iininkų dėl žemės 
savininkams nenusavinamos 
normos palikimo- Krikščionys 
demokratai- laikėsi 80 ha, o 
valstiečiai liaudininkai —50 ha. 
Turėdami Seime savo narių 
persvarą, krikščionys demokra
tai pravedė savo reikalavimus. 
Tačiau dėl . žemės trūkumo, 
jiems n'epasisakė patenkinti 
žemės klausimą išspręšh. že
mės gavo mažiau negu pusė 
jos norėjusių.

Valstiečiai liaudininkai buvę 
visą laiką labai aktyvūs žemės 
reformos paruošiamuosius dar 
bus dirbant, šioje srityje labai 
daug pasidarbavo Albinas Rhn-!binio gyvenimo. Jie savo dar
ką ir Jurgis Krikščiūnas. (Čia bais pateikia platesniam! pasau- 
studijos autorius yra suklaidin- Į liu daug vertingos? medžiagos 
tas: Jurgis Krikščiūnas Steigia-1 apie Lietuvą. ? 
mojo Seimo darbuose visai nę-l Juozas Audėnas

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS
| KLUBO SUSIRINKIMAS

Susirinkę žemaičiai, birželio 
mėn. 16 d., popo A. Lietuvninko 
svetainėj, aptarė bėgamuosius 
reikalus ir nustatė organizacijos 
gyvavimui ateities planus.

Frie bėgamųjų reikalų svar
biausia buvo apsimokėti nario 
mokestis ir pagerbti mirusius na
rius vienos minutės atsistojimu.

Mirę nariai: Petronėlė Siurp- 
lis ir Eva Bulauskas, o jų gimi
nėms pareikšta užuojauta.

Toliau - J. Skeivys, trumpai 
. pravedė žiauriojo Birželio mi

nėjimą: lietuvių trėmimą į Sibi
rą, jų kankinimą ir žudymą, už 
tai, kad jie buvo geri patriotai 
t— lietuviai.

pripažįstamas New Yorko mie 
stūi nusipęlnusiu asmeniu savo 
visuomenine veikla. Šį doku
mentą arch. Antanas Varnas į- 
teikė A. OŠlapui š. m. birželio 
11 d. fO ir J. Audėhų bute, kur 
vyko Lietuvių Tautinės "Sanda
ros New Yorko kuopos narių 
susirinkimas. Taip pat arch. A. 
Varną susirinkimas pasveikino 
jo vardinių — birželio 13 d. — 
Bicentennial, bus iškilmingai j ~*ietuvia1-

nnnm kn- Ta proga buvo pasisakyta, kadprikalta prie sienos namo, ku
riame ta pirmoji mokykla bu
vo įsteigta. <

Kuopos susirinkimas į 1976— 
1977 m. ALTą savo atstovais iš
rinko: arch. A. Varną, dail. Če
slovą Janusą, inž. Joną Ivašau- 
ską ir komersantą Vacį Stepo- 
nį. ‘Be to, į Sandaros kuopos 
valdybą įėjo Albertas Ošlapas 
—pirmininkas, kun. Petras Da
gys — vięepirm-5 Pranas D Ule
vičius — sekretorius, V. Stepo- 
nis — iždininkas, č. Januška ir 
A. Varnas — nariai.

Susirinkimas pripažino, kad 
Anne Jo- mei!J Vasario 16-sios minė

jimas Yorko ALTos, ku
riai pirmininkavo A. Varnas, 
buvo sėkmingas ir jam padėko
jo už pastangas dėl įtaisymo 
Curtius paminklo. Susirinki
mas į savo kuopą priėmė kele
tą naujų narių. Lietuvių Tau-

žiauriojo okupanto padaryta 
skriauda Lietuvai nebus pamirši 
ta tol, kol mes gyvi būsim ir pri
minsim pasauliui jp barbariz-i- 
mą: nekaltų lietuvių kankinimą 
ir žudymą.

Po to, žuvusieji už laisvę bu
vo pagerbti vienos minutės at
sistojimu ir susikaupimu.

Atsilikę nariai turėjo progos 
apsimokėti nario mokestį,: kuris 
yra metams du doleriai.

Toliau,-v pagal dienotvarkės

r .•z::.'

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST GERMAN ROAD

Peter Kazaxavskas, PreriJent
CHICAGO, ILLINOIS 6O6CS

Phone: Virginia 7-7747

HOURS: Mon.Tae.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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SODYBŲ PIEVELĖS j
nt irt m'.hzcmik* namus kaip gražiai žaliuojanti pie I

• if Kiekvirr^K h:**ir didzmojaM savo pievele. Amerikoje ne į 
galima ki <<žih> -<kk bu pie\ elcs išauginti. Reikia patyrimo 

lab.ir yra ’injus rr-didelc 4 J pusiau.u agronomo A Šeštoko ^nygelė 
iri vadinasi

PIENELĖS H
Knvgrbjt >ura<y'a viskas kad Įima pievelei. Aprašyta kaip ,

' ‘‘t ••žaucino ka»p 7omę tręšti ir r>» įžiūrėti Naujienos šią knygelę I 
pardavinėja Užvažiavusieji gali ^nv^ute įsigyti už $1,25. Jeigu P 

a> ’ohan gyvrr.a arba nenur u/važiuoh ’ai gali atsiusti S1.5C čeki
• ' ba Money Orderi o me^ invgek ian> o; rusime. Pinigus prašome 
'Hish tokiu adresu

N A E J I E N o s. I
<, m i < <7 lipi o_ JLL

- --------------- '__________ : _ - z z _ :: j

Nefl|Yorkd burmistras pagerbė
2 Albertą Ošlapa

Sandaros kuopos pirminin
kas Albertas Ostapas painfor
mavo susirinkimą apie kuopos 
veiklą. Juozas Audėnas apie 
VIJKą ir jo veiklą ir Varnas- 
apie New Yorko ALTtos vėiklą, 
jam pirmininkaujant. Be to, jis 
papasakojo, kad padarius ne
maža pastangų, miestą savi vai ( raliam Beam pasartšė-pažymė- 
dybė davė leidimą įtaisyti pa- jimą, kuriuo Albečfas Ošlffpas

minklinę varinę lentą pagerbti 
vilnietį lietuvių Aleksandrą 
Curtius (Kuršių), .kuris 1559 
m. New Yorke Įsteigė pirmąją 
mokyklą, ši lenta liepos 4 d.,1 
kai New Yorke bits švenčiama 
proga.

New Yorko burtritslras A b-

Prof. Vadovo Biriuko*

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose vi rieti uoee parduodami uf $4.00, okWv^a* 

viriai luoša už $6.00.
AM knygac gausite, Jei pinigus pasikeitė tokiu »dr»<U:

172M Hakted Street Chicago. Illinois fiOROR

nąuįi isiHpąnymai”.
Pirmininkas priminė, kad pra

eitais metais veterinarijos dak
taras. Romualdas Gjniotis, Vau- 
kygane, kaip žemaitis — Šamo 
gitian yra užkvietęs žemaičių 
Kultūros klubo narius padaryti 
ekskursiją į jo rezidenciją ir pa- 
piknikauti.

Tam reildaiui pasiruošti, pa
vesta pirmihliikui J. Skeiviui ir 
sekretorei p.-TU Didžgalvienei.

■ t

Užsibaigus susirinkimui buvo 
gausios vaišės, kurios paruošė 
R. Didžgalvienė su pagelbinin- 
kėm: E. - Petkūnas, Ė Raila ir 
Valonis Zuzana iš . klubo kasos. 
O prie karstos kavutės buvo ir 
keletą “keiksų”, kuriuos nuo sa
vęs-, paaukojo: E. Raila, E. Pet
kūnas, Mary Mieža ir Z. 'Valo
nis. ’ - r

- Papildomai, stipresniams gėri
mams, ponia Barbara Juraška 
prisidėjo ir stambesne auka.

• Klubo nariai tarpusavy gerai su
gyveną ir,.ekonomiškai stiprė
ja. Sekantis susirinkimas bus 
'.sept. 15. :

Klubo' kbbesp:' Juozas Skeivys

Help Keep

I. SAVINGS BONDS

Hair formula JTB is Pat^ted«X5uŠ*anteed in Switzerland and ia 
Registered in USA, Can&dK pirope. It eurea Dandruff, Falling 
Hair, Itching scalp, Splitting teds, stfengthteing HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY, 109% Guaranteed. Listed in 
Druggist Red-Blue Book. Erug’s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J 6S J, 2557 W. 99th St., 1640 W. 47m St^ So. 50th 
Ave. & 14th St^ Oicero, HL, 1147 N. Ashtaad Ave^ 2834 No. 
Milwaukee Ave^ Chicago, IB. JIB Medicine Liquid 8 osu 
16 week supply— $6.00. Money Order, postpaid. Sena Todays

JIB LABORATORY, 14S7 So. 42th Atb^ CICERO,' ELU 60650

i* riflA

Hiė last pickup before 5 00 p.m. ’ z
4. For next-day delivery to cities within 600 miles. Zip Code 

and mail before 4 r00p.m. from žny specrall^marked i 
Air Mail Box. . - <Z
| 5. Always put your Zip C6de oo^your
So people can copy it down. T To Z"*'A zfA

* People depend upon the mail.*- - <
^Each time you use ž Zip Code you help everybody’s mail 
move faster. So use Zip Code on every letter you mail. C

1, If.you don’t know a local Zip Code, eheck the Zip Code 
Section of your phone book.

j>ut-of-town Zip Codes, call us. Our number is in th
Zip Code Sįection too. ~

f s*--C

/TYeseenlheamotmfof mail 
chandle get b tfgjef every year.

Zip Godess thę^only way we’ve kept 
< up with it” ~ >
■ V Norbert X Rofcusek 
^4=eremarrx:fA^ans
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.■ Pabaltijo okupacija, trėmimai ir 
šiy laikę komunistę vargai filme

Losangeliškiai lietuviai, lat- Įmojo pagrindinio kalbėtojo ne- 
viai ir estai turi įgyvendinę ver- buvo jo vietoje rodytas filmas,
tingą tradiciją sutartinai rųi- 
biy okupaciją ir 194Į metų trė- 
bių okupaciją ir 1941 metų trė? 
mimus j Sibirą. Kasmętiniai šių 
bolševikų teroro aktų prisimini
mai ir žuvusių pagerbimai ren
giami birželio viduryje ir kas
met yra kitas rengėjas, šįmet 
buvo lietuyių eilė minėjimui 
rengti ir programai sudaryti.

Birželio 11 dienos vakare pa- 
baltiedai susirinko latvių salė
je. Prograpiai vadovavo Vytau
tas Čekanauskas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Los Angeles sky
riaus pirmininkas. Tautinės vė
liavas scenoje sustatė estai, lat
viai ir lietuviai. Amerikos him
ną' giedojo solistas Antanas Po- 
likaitis ir salės publika. Invoka- 
čiją skaitė prelatas J. Kučingis, 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, maldoje primindamas bolše
vikų skriaudas Pabaltijo vals
tybėms ir keldamas viltį lais
vam tų tautų gyvenimui. .

Programos eigoje pirminin
kaujantis V. Čekanauskas publi
kai pristatė estų ir latvių veikė
jus bei valstybės reprezentan
tus, paminėdamas, jog Lietuvos 
generalinis konsulaSJulius Biels
kis po širdies sutrikimo sveiks
ta, bet čia' negalėjo atvykti. 
Trumpai kalbėjo Pavergtųjų 
tautų komiteto pirmininkas, iš
vardindamas kurios tautos ko
mitete atstovaujamos ir pąsisa- 
kydamas prieš bolševikų agre
siją.' ' , 7? ; ’

■ ■ ' ■ . ' ■ - t ■

Vietoje paskaitos filmas
Tokiuose minėjimuose buvo 

įprasta programos dalis _—pra- 
kalbininkas, bet šįmet vadina-

angliakąi “Christians Behind 
Bars" pavadintas.

Dalis šio filmo slaptai pada
ryta Sovietų Sąjungoje ir oku
puotoje Latvijoje, o paaiškini
mai padaryti ir kai kurie vaiz
dai nufilmuoti laisvajame pasau
lyje. Šių metų pradžioje Šio fil
mo ištraukos buvo rodytos žy
miųjų Amerikos žinių agentūrų 
televizijos programose.

Kai šis filmas buvo televizi
joje parodytas, Maskva šokosi 
su savo propaganda ir kaltini
mais, jog tai netikras, bet paga
mintas tik Sovietų -Sąjungai 
šmeižti. Deja, nors ir gerai 
Maskvos valdžia kontroliuoja 
spaudą, bet kai kurie laikraščiai 
prasitarė, jog vaizdai tikri. Fil
me yra keletas vaizdų, kaip prie 
Leningrado miške susirinkę se
ni ir jauni žmonės atlieka reli
gines pamaldas ir kaip juos at
vykusi' milicija iš ten išvaiko.

Gal Maskvai nemaloniausi yra 
vaizdai slaptai nufilmuoti vie
nos vergų stovyklos, esančios 
Latvijoje. Rodomas bendras 
koncentracijos lagerio arba ka
lėjimo vaizdas, .matyti, kaip ten 
kalinami žmonės varomi į darbą,' 
kaip jie sargų su šunimis sau
gojami,. kaip sunkvežimiuose ve
žami ir kt. Prancūzijos komu
nistų partija, kai tas filmas pa
rodytas laisvajame pasaulyje, 
pareiškė protestą, kad net ir 

šiais laikais Sovietų Sąjungoje 
šitaip persekiojami žmonės. •

Filmo savininkas yrą organi
zacija, pasivadinusi “Jesus to 
the Communist World, Ine.” Jos 
adresas: P. 0. Box 11, Glendale, 
Calif., 91209. Už dvidešimt pen-

S.komiteto pirmininkas Robert 
lojau po partijos konvencijos. Jis 
orės centro komitete kity žmonių

MYK. MASKVYTIS

(Ihi baiga) 
tikime, kad nauja kuo-

Namuose, ant 43 gatvės ir Arte
sian Ave., jsekm^ienį, 5 vai. po 
pietų. [ šį susirinkimą kviečia
mi atvykti visi mūsų nariai bei

Visi 
pos valdyba bus “veikli ir dar
binga,'© nariai bei narės akty-l ”“ 7 ■’ i 7.,^;.. , . .. | nares ir dar prašoma atsivesti

j intensyvės globos (

vidutiniškai po $14

priimti 
tensive 
mokėti 
už kiekvieną ligonį.

Kiekviena^ iš tų pa: ientų 
150 vyru ir 76 moterys toje 
goninėje išbuvo vidutiniškai 
35 dienas. Vėlesnis patikrini
mas parodė, kad trys ketvirta
daliai iš tų ligonių mirė pirmai
siais metais po grįžimo ligoni
nės.

Nuo
1914 metų

Passbook Savings. 
Allx accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000),

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 
7 J Tek 598-9400 /

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•N AMNEB AVEMUC 
CMCAGO, NJJNOiS MS

PHONE: 254-447*

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobes viršeliais kaina 4 doL

Uuozas Kapačintkas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. _Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-'1 
struota. 300 psl Kaina 7 doL • z .

ČIKAGIETtS 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 S1.50. Yra taip pat 
išversta J anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- ( 

tariaus pastabumą neapgauna Intiiristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Vincas tomaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00. 1

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ  J E. 
84 paL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami /
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL.

kis dolerius filmą galima išsinuo
moti klubų bei kitų organizaci
jų parengimuose ar susirinki
muose parodyti. Be jau minėtų 
vaizdų, filme rodoma, kaip sten
giamasi religinės literatūros pa
siųsti Į Sovietų Sąjungą. Viena
me vaizde rodoma, kaip iš laivo 
išmetama šventraščio ryšuliai, 
tikintis, jog vandens , bangos 
juos nuplaus į Sovietų S-gos pa
krantę ir kad šitaip jie paklius 
į žemių rankas.

Filmo aiškinimai ir pasakoji- 
mai_apie Sovietų Sąjungos ver
gus yra angliški. Kalba Ms. Ju
dy Wurmbrand.

-Į okupacijos ir trėmimų mi
nėjimo salę įeinant buvo dali
jama literatūros ne tik apie šį 
filmą, bei ir gerai paruoštų raš
tų apie vergų stovyklas Sovie
tų Sąjungoje.

DąinŲ ir muzikos programa 
. “Christians Behind Bars” fil
mas apie pusvalandį programoj 
laiko užėmė. Po to priimta re
zoliucija, skatinanti JAV prezi
dentą ir kitus politikus ir toliau 
laikytis nusistatymo ir Pabalti
jo valstybių okupacijos nepripa
žinti, . , .
' Antroje minėjimo dalyje lat

vis Andreja Kurminš, bosas ba- 
ritonas, padainavo porą. damų. 
Estė Rita Piirsild- grojo solo 
smuiku, pianinu pritarė Raimon
da Apeikytė. Ji akompanavo ir 
latviui solistui, o taip pat ir lie
tuvėms solistėms Birutei Dab- 
šienei ir Janinai čekanauskienei, 
kurios irgi dainos menu prisidė
jo prie Sibiran ištremtųjų pager
bimo.

Programa baigta visų trijų 
Pabaltijo valstybių himnais.

— Pabaltiečių tautinių šokių 
ir dainų šventė (Baltic Folk Song 
and Dance Festival), surengtas 
birželio 13 d. Hollywood Palla
dium auditorijoje, praėjo su pa
sisekimu, tiek programos įdo
mumu ir tiek publikos gausumu. 
Bus verta apie šį parengimą at
skirai parašyti.

— Lietuvių Dienos programą, 
kurią rengia Šv. Kazimiero pa
rapija, atliks iš Čikagos atvykę 
dainos ir,muzikos menininkai: 
Dana Stankaitytė; Stasys Ba- 

,ras, Jonas Vaznelis ir Alvydas 
Vasaitis. Dalyvaus ir vietinės 
meno jėgos — Raimonda Apei
kytė ir Birutė Dabšienė. Bus 
ir vietinių* dailininkų paveikslų 
paroda. Lietuvių Diena rengia
ma birželio 27 d. parapijos so
dyboje ir Marshall mokyklos au
ditorijoje.

— Antanas ir Marija Rudžiai 
iš Čikagos buvo atvykę į Kali
forniją. Marija Rudienė, BalfoĮ

KAS ČIA DABAR DAROSI?
'Sunerimęs birželio 22 d. Den

nis D1 Fisherio reportaže apie 
Thompfeono ir Crown politiką be

Gynybos advokatai pirmadie
nį atakavo suteikimą visiškos ne
liečiamybės (imuniteto) gata
vai sumaišyto cemento industri
jos pareigūnams fr įtarė, kad bu
vęs U. S. prokuroras James R. 
Thompson pražiūrėjo Material 
Service korporacijos korupciją 
traukti^, atsakomybėn valstijos 
įstatymdarius. -

Aštūbni asmenys yra kaltina
mi 2 mėnesius besitęsiančioje by
loje, kuri sukasi apie kyšių sche
mą siekiant palafigvinti sunk
vežimiais gabenamų krovinių 
svorio “nuostatus. Tų aštuonių 
asmenų tarpe šeši yra buvę 1972 
metų General. Asamblėjos na
riai. ■ '"' /.

Wilidm J. Nellis, buvusio valst. 
atstovo’;Frank P. North .(R., 
Rockford) advokatas pasakė, kad 
“imunitoto pirtis” duota Leste- 
riui CrpwnrMaterial Service pre
zidentui ir Crowno ekzekutyvam 
buvo politiškai motyvuota.

“Kai ambicija siekiant aukš
tos ’vielos aptemdo prokurorinį 
sprendffiną... tuomi publikai ne
patarnaujama”, pasakė Nellis, 
turėdamas galvoje Thompsono 
kėslus į'gubernatoriaus postą.

< Pr-

viai parems valdybos užsimoji-j 
mus. Kiek iŠ naujai išdirbto vei
klos nlano matosi, šalia bendros 
šauliškos veiklos, bus daugiau 

i dėmesio kreipiama į šiuos svar
besnius užsimojimus: padyigu-j 
binti šios kuopos narių skaičių, 
raginti narius ir nares įsigyti 
šąuliškus uniformas, sueiti j 
glaudų bendradarbiavimą su kai-/ 
myninėm šaulių kuopomis, klu
bais- bei organizacijomis, pagy
vinti laivo naudojimą, remti mū
sų spaudą, o ypač-Karį, nes ten 
yra šaulių skyrius, rengti šau
dymo, žvejojimo ir kt, varžybas, 
o taip pat rengti visą eilę" paren
gimų.

Tenka dar skaitytojams pri
minti, kad neseniai įvykiusiuose 
mūsų išeivijos šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos rinkimuose To
ronte, Kanadoje, į Sąjungos Pir
mininko vietą kandidatavo du 
kandidatai: šaulys Stasys Jokū
baitis iš Toronto ir jūrų šau
lys Karolis Milkovaitis iš Cicero, 
kuris balsų dauguma tapo išrink- j 
tas vadovauti visai Amerikoje 
ir Kanadoje veikiančiai šaulių 
Sąjungai išeivijoje. Pasėkoje 
šių rinkiminių išdavų, beveik vi
sa dabartinė šaulių Sąjungos 
Centro V-ba tapo sudaryta iš 
jūrų šaulių, kas savaime įparei
goja kiekvieną jūrų šaulį ir šaulę 
būti dar aktyvesniu ir veikles
niu, kad efektingiau galima bū
tų paremti mūsų vadovus šau
lius jūrininkus Centro Valdybo
je.

Baigiant tenka priminti,- kad 
š. m. birželio mėn. 27 dieną įvyks 
Čikagos jūrų šaulių kuopos ben
dras visų narių susirinkimas, ku
riame bus pristatyta nauja kuo
pos valdyba, veiklos plano bei 
finansinės - sąmatos priėmimas, 
naujų narių pristatymas ir pri
ėmimas, busK išklausyta naujo 
kuopos pirmininko pranešimas, 
bus aptarta laivo plaukiojimo 
tvarkos nustatymas, numatomos 
kelionės ir išvykos ir visa eilė 
kitų svarbių reikalų.

Jis susirinkimas įvyks šaulių

savo draugus bei pažįstamus, o 
taip pat tuos ir tas, kurie norė
tų įstoti į šią pirmąją ir seniau
sią jūrų šaulių kuopą. Po susi
rinkimo numatoma bendra ka- 

I vutė su užkandžiais, kurios me
tu bus parodyta šauliška spal
vota ir garsinė filmą.

BOSTONAS. — Ištįsus metus 
j, trukusi studija Massachusetts 
General ligoninėje parodė, kad 
22’6 kritiškai sirgusieji ligęniai,

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
žaki ar piniffin* perlaidą. ž

NAUJIENAS
"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

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.

Dr. A. J. Gussen
$8.00

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -------------
Minkytais viršeliais tik ________________________

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

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

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygy, kurios papuoš bet 

knygy spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL_______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — S2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ----------------------------------------------

Prof. S< Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. -------------- ------------------------ - ------------
Juozas Liudžius, RAŠTAI, 250 psl.
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl.------------------------------------------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psl. _________________ ___________ __
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai____________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

kokią

Gra- 
$5.00

$2.00
$530

$5.00

$1.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

pirmininkė, turėjo pasitarimą su 
vietos Balfo skyriaus veikėjais, 
o. birželio'. 13 d. jiedu- dalyvavo 
Pabaltiečių dainų ir šokių va
kare Hollywood- Palladium audi
torijoje.-Dainų ir šokių paren
gime iš tolimesnių svečių buvo 
Vitas Beliajus iš Denver, Colo., 
ir Jadvyga Matulaitienė iš New 
Yorko. v - -. -t .

— Los Angeles Times dien
raštis birželio 6 d. išleido specia
lią moksleiviams pagerbti laidą. 
Išspausdinta tūkstančiai geriau
sių Pietinės. Kalifornijos moks
leivių pavardžių. Kiek tame są
raše lietuvių ? Tai nelengvai ran
damas atsakymas. Betgi “Lie
tuvių žinios”, parapijos laikraš
tėlis, rašo, jog tame tūkstanti
niame sąraše yra geri mokiniai 
lietuviai: Ramona Alseika, Re
gina Liudžius, Juozas Rakaus
kas, Vita Polikaitis, Rimas Po- 
likaitis, Rita Tautkus, Darija Ža- 
liūnas, Marija Stočkųs, Uršula 
Barkauskas ir Arūnas Banionis.

J. Klauseikis

^BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
PASISEKIMĄ BIZNYJE 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA

■" 1 — .L ■

» Ilgamečio BALFO pirmininko, 
, y prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietijų ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių-

, J šile čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
173H So. Halsted Street, Chicago, HHnoie $0608

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

1 — NAUJI ENO*, CHICAGO t, ILL — FRIDAY, JUNE 25, 1976

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
, SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metai®. L TEL. 421-3070
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Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos;
Čhicagoje ir priemiesčiuose;
metams$30.00
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trims mėnesiams  $8.00
vienam mėnesiui---------------- $3.00

Kitose JAV vietose:
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pusei metu $14.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant ( 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- > 
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100. C

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. _

Š. m. birželio 8 d., Chicagoje 
(Cicero), staiga mirė žinomas 
mūsų veikėjas, registruotos 
arba reformuotos JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės as
muo, aktyvus Lietuvių Spau
dos Klubo narys ir Liet. Atgi-

šrdūs “Naujinu* rėmėjas ir zavusb Į° dorybes išryškinusį 
jų bendradarbis a. a- Julius Pr krikščioniškojo doros moks^ 
Norkus. to-bei tautas intereso šviesoje

Jis buvo VIU d. palaidotas įvertinusį pamokslą.
Šv. Kazimiero kapinėse (Chica- Nors velionį aš ir nepriklau- 
goje), po Cicero lietuvių para- Romoje Lietuvoje turėjau kiek

Verčiau lavunab, nekaip -niekšas,
/ šako Solženicynas

“Vakarai dabar stovi prie 
slenksčio Į lūžį, prie kurio pa
tys save privedė”, jiareiškė 
“Gulago Archipelagas” Milto-

goję;, cicero uemvią para- i Socialiniu H^s, Nobelio premijosTaurea-- ------pijos (šv. Antano) bažnyčioje P^Įh hęs Jis lankė Socialinių
limo Sąjūdžio Cicero skyriaus kun. dr. A. Juškos atnašautų už Įlr P°htinių mokslų institutą
irmininkas, taip pat labai nuo- jo sielą laidotuvių šv. Mišių, i (Kaune, kultūros muziejuje),
—........... ......... : = - ------■....  ' ■' ,,,,, Į kurio lektorium aš irgi tegul ir

tas Aleksandras Šolžegicynaą, 
pasikalbėjime su JBBČ'TV.

Solženicynas neslėpė savo

ūs tų rinkimų duomenys. ,Kodėl šį kartą tie duomenys tnimpą 1™®® (Raičiau
ii, taip pat neaišku. Anksčiau tie duomenys

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

Lietuviškų organizacijų santykiai
Iki šio' meto Amerikos lietuviai tarp organizacijų 

kylančius nesusipratimus stengdavosi išspręsti savo 
tarpe. Pirmiausia jie išaiškindavo kylančių ar kilusių 
nesusipratimų priežastis, išrinkdavo komisijas faktams 
nustatyti, o vėliau bandydavo nuomonių skirtumus 
lyginti, o jeigu jau skirtumai būdavo toki dideli, tai 
tardavo eiti skirtingais keliais, vieni kitiems 
kliudydami.

Vakar paskelbtas amerikiečiams plačiai pažįstamo 
Dr- Vytauto P. Dargio laiškas rodo, kad šiandien nuo
monių skirtumus bandoma spręsti kitokiais metodais. 
Šiandien faktų nustatymas, nesusipratimų priežasčių 
ištyrimas naujai sudarytoms lietuviškoms organizaci
joms ne tik pareigūnai, bet klausimams spręsti samdomi 
patarėjai, kurie labai lengvai švaistosi prašytais ir ne
prašytais patarimais.

Keisčiausia, kad Juozas Gaila dar praeitais metais, 
kai buvo bandoma išaiškinti’ viena kita nesusipratimų 
priežastis, tvirtino, gerokai pasipiktinęs, kad Illinois val
stijoje užsiregistravusioji JAV Lietuvių Bendruomenė 
patraukusi Į amerikiečių teismą jo vadovaujamą Barz- 
duko Įsteigtą Bendruomenę. Jis net nurodęs asmenįs, ku
rie kreipėsi Į teismą ir bandė versti Gailą aiškintis. Ofi
cialiai buvo paskelbtas Gailos minėtų asmenų paneigi
mas, bet jis Į paneigimus nekreipė jokio dėmesio, bet 
tvirtino, kad jo vadovaujama Bendruomenė patraukta 
teisman. Jis skelbė tokius dalykus, visai neištyręs, kas ir 
ką traukė teisman. Jam atrodė, kad būtų buvę daug prak
tiškiau klausimą pačių lietuvių tarpe išaiškinti, bet nesi
kreipti į Amerikos teismo organus. Jis buvo kviečiamas į 
pasitarimus nesusipratimams išaiškinti, bet jis nesiteikė 
atvykti.

Tuo tarpu šiandien tas pats Gaila, kaip organizacijos 
pirmininkas, samdosi advokatus jo paties sukeltiems ne
susipratimams aiškinti. Tie advokatai nesistengia išaiš
kinti teisinės padėties, bet kerta iš peties. Jie net nenu
stato, ar pirmininkas Gaila turi teisę samdyti advokatą. 
Juk visi girdėjome, kad jo vadovaujama! Bendruomenė
pravedė “rinkimus”. Iki šio meto dar nepaskelbti oficia- Ertni.

is-
nu- 
ne-

aikotarpyje, tuo šiandien jau praėjo kelios savaitės, bet 
Luomenys dar tebeguli Gailos paskirtos komisijos stal
iuje. Po .rinkimų, kokie jie bebūtų, sena vadovybė duo
ta sava darbų atskaitą ir atsistatydina. Pagal veikian- 
ias taisykles, Gaila jau turėjo atsistatydinti. Iš paskelb- 
ų kandidatų pareiškimų matėsi,kad Gaila Amerikos lietu

viams jau įgrįsęs. Jis įgrįsęs net ir ištikimiausiems fron
tininkams, nes jo vardas rišamas su seržantiškais įsaky
mais, o ne noru tartis ir nuomonių skirtumus, pasitarimų 
būdu išlyginti. Reikia manyti, kad barzdukinės Bendruo- Į 
menės taryba jau išrinkta, bet tuo tarpu ne ji tvarko šios 
palaidos organizacijos reikalus, bet tas pats Gaila, kuris 
Bendruomenę suskaldė- Jo vadovaujamame posėdyje nu
tarta samdyti advokatą, kuris trauktų atsakomybėn Dr. 
Vytautą P. Dargį, gerą gydytoją ir veiklų lietuviškos vi
suomenės narį. '

Įdomiausia, kad neliepta išaiškinti, ^ar . barzdukinė 
Bendruomenė turėjo teisę veikti Illinois valstijoje, ar ji 
užregistruota, ar ji padarė reikalingus f maišinius įsipa-j 
reigojimus ir atsiskaitymus. Jis nepatarė ištirti, ar TDr. 
Dargis yra legalios organizacijos narys, ar Jis ir jo va
dovaujama organizacija turi Illinois valstijos earterį, ] 
bet jis pataria kreiptis į Illinois gydytojų draugijos ko
mitetą, tarytum Dr. Dargis neturėtų -reikalingų doku
mentų žmonėms gydyti, jis nebūtų baigęs mokyklos, atli
kęs stažo ir išlaikęs privalomų valstijos egzaminų, netu
rėtų reikalingų valstijos leidimų. Iki šio mėto lietuviai 
tiktai gera girdėjo apie Dr-Dargį, kaip gydytoją ir didė
lės klinikos vedėją. Lietuviams yra žinomas Dr. Dargis, 
kaip JAV kariuomenės karys. Bet. lietuviams taip pat ži
noma kad Dr. Dargis yra kovotojas už pagrindines 
žmogaus teises. Jis neleis bet kokiems peckeliams niekin
ti gero jo vardo, neleis pirimesti jam ir kitiems lietuviams 
nepriimtinų veiklos metodų, visuomeninio gyvenimo kla
stos ir pasityčiojimo iš žmogaus teisių.

Jeigu jau atėjo laikas advokatams samdyti, tai rei
kės eiti ne j gydytojų komisijas, kurios svarsto 'gfyiiai 
profesinius klausimus, bet reikės eiti į. teismą ir išaiš
kinti visą tą gamą nusikaltimų, kuriuos jokių skrupulų 
neturintieji politikai bando primesti Amerikos -.lietu
viams. Iki šio meto vengta kelti viešumon klastos, melo 
ir šantažo, bet jeigu jau reikalas šį. klausimą kelti, tai 
reikia vienon vieton surinkti visus duomenis ir iškelti 
viešumon amerikiečiams svetimus ir smerktinus visuos 
meninio darbo būdus. Juozas Gaila pasirinko prastus pa
tarėjus, jeigu jis mano, kad gydytojų'komisijos pagalba 
jis galės spręsti viešojo Amerikos lietuvių gyvenimo pro
blemas. Bus išvilkta viešumon ne tiktai Amerikos-lietu- 
viams svetimi veiklos metodai, bet dienos švieson bus: iš
vilkti visi rėmėjai, pritariantieji klastai, mėhif ir nėt šan

Ijame civilinę teisę), bet kai jis 
(mane prieš porą metų Chicago- 
je, Marquette Parke, šioje mi
niatiūrinėje Lietuvoje (kur gy
vena per 10,000 lietuvių) ap
lankė ir prisiminė mano pa
skaitas tame institute, tai 
buvau jį, lygiai kaip ir kitus sa
vo didelės, apie 400 studentų— 
klausytojų auditorijos jaunus 
vyrus ir mergaites, dailiausia, 
valstybės tarnautojus, jau ,ge- 
rokai primiršęs. Prisiminiau. ir 
prsimenu tik tų savo ^tudėntų- 
klausytojų didelį mokslinio ži
nojimo alkį, .norą ' išstudijuoti 
ir žinoti taipgi ir veikusią Lietu 
voj teisę, nors iš to žinojimo 
jie ir neturėjo kokios didelės 
praktinės naudos.

Prisiminęs tatai, aš ir a. a. 
Julių Norkų klausiau, kas Jį 
lygiai kaip ir kitus ' to instituto 
klausytojus traukė anuomet į 

Įmoksią, į studijas, ypač-kad iš 
Į to , išeitojo mokslo nebuvo di
delės praktinės naudos; Jis man 
atsakė, kad jį traukęs mokslas, 
kaip toks, noras , praplėsti savo 
žinojimo akiratį. .. ’

"Pasirodo, kad jis tėkš buvo 
visą'laiką'ir ėgzilyje. Ameriko
je, kur jis mokslintai^šio;kraš^ 
to ^mokslo įstaigose, studijavo 
elektrotechniką, taipgi sekė ir 
htrmanitarinių mokslų literatū
rą, nepamiršdamas nei" teisės. - 
/Įsijungus jam nariu į Chica- 

gos Lietuvių Spaudos Klubą ir

aš

ir kiti pastebėjome -jb galvose 
nos logiškumą, net ir teisinį ži- 

įnojimą.
i’ ” > ‘ •"< - - A* * -■*

Arčiu man . si Juo susipaži
nus, jis kartas nuo karto per
skaitydavo. man savo parašytus 
ir spaudai siunčiamus straips
nius, vis klausdamas mano 
nuomonės: apie Juos- Jie. būda
vo, daugiausia, . aktualiais ir 
mūsuose . .ginčijamais, kontro- 
versiniais,^klausimais, ypač gi 
Bendruomenės ir politinės 

tu k. o s- Jie man atrodė geri, 
logiški,-faktais pagrįsti. 
-nuoširdumo, nors kartais ir ge-

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

LAISVĖS SIEKIANTI ČEKOSLOVAKIJA

Olandų lėktuvas labai gražiai mus nuleido Pra
gos aerodrome. Pragą ir Čekoslovakiją gana gerai pa
žįstu. ne vieną kartą ten esu buvęs, kol tas kraštas bu
vo nepriklausomas. Man buvo įdomu pamatyti čekus 
be Dubčeko.

Čekus pažinau, kaip gerus darbininkus, tvarkin
gus biznierius ir gana darbščius žmones. Man jie visą 
laiką patiko dėl ilgų metų kovos už savo krašto lais
vę. Ne vieną kartą esu skaitęs apie Joną Husą, jo iš
keltus obalsius ir didelį čekų pasitikėjimą nuoširdaus 
ir teisingo žmogaus pareikštomis mintimis.

Turiu pasakyti, kad man patiko ir Aleksandras 
Dubčekas. Jis buvo savotiškas, vedė kovą naujais me
todais, bet Maskvai jis buvo didelis pašinas. Jie nega
lėjo jo pakęsti. Jis mokėjo atsispirti Maskvos reikala
vimams. perdaug nesipriešindamas. Man patiko ir jų 
generolas Svoboda, kai jis aukščiausiems Maskvos 
valdovams tarė, kad reikia paleisti Dubčeką, jeigu no
ri vesti liet kokias derybąs su dabartine Čekoslo-

Bet drąsiausias iš visų buvo čekų kareivis 
Šveikas, kuris visas čekošlovakijos laisvės priešus 
įveikė. Šveikas buvo pats didžiausias čekų tautos 
didvyris, kuris pajėgė Svobodą rėikalingoje aukš
tumoje išlaikyti; kuris kiekvieną dieną drąsino Alek
sandrą Dubčeką ir kuris.čekų kovotojams davė rei
kalingos vilties net ir tuo metu, kai jokios vilties, at-, 
rodo, nebuvo.

Be to, man patiko čekų muzika. Lietuviai mėg
sta ir moka dainuoti, bet čekai moka groti. Sriieta- 
nos muzikos kūrinių tie vieną kartą esu klausęs. 
Man jie patiko. Mane jie nukelia visai į‘-kitą pasaulį, 
kuriame galime užmiršti nėt ir karčią kasdienybę. 
Muzika visą laiką čekams padėjo. Esu tikras, 
padeda jiems ir Šiandien, kada kiekvienas 
gyventojas dairosi, iš kur pradės pūsti 
vėjai.

ČEKAI TURf ŠENĄ ISTORIJĄ

kad ji 
krašto 
laisvės

Atidavė vilką taip spd h t arn
ikai ir taip labai sustiprino ti- 
raniją Sovietuose, kad visos vii 
tys evoliucinėmis .permaino
mis Lapo negrįžlamai .lšblašky-

kur jau išgyveno dvejus me
tus po ištrėmimo iš Sovietų 

JSąjungos. 'Vakaruose -.vykstan
čios permainos .privertė »jį rkei- 
4ti nuomonę apie < tolimesnę ,J- 
vykių raidą pačioje ^Sovietų 
Sąjungoje. i

Prieš keletą .mėtų sovietų 
vadai turėjo sunkumų ir. ^Gu
lago Archipelag” autorius bei .
kili komunistų .diktatūros LkH-.“ 
tikai tikėjo, kad ^Rusija _paleng 
va pasuks -evoliucijos laku, 
kas;ją įgalins, išsivaduoti iš tos 
baisios sistemos.. Bet šiuo. metu 
toks sprendimas nebeturi savo 
praktiškos vertės, /hfes -paskuti
nių poros metų bėgyje Vakarai 
atidavė Kremliui ne ‘4, o ,ar 6 
kraštu^. bėt atidavė ir savo po- 
ziąją pasaulyje. . .

visų lietuvių laikraščio, -vi soke-

Čekoslovakijoje buvo gerų ir drąsiu vyrų, Jie ko
vojo ne tiktai prieš rusus, amžinus tautų lais
vė priešus, bet jie pakėlė rankų ir prieš nacius, ku
rie norėjo pavergti Pragų ir visus šios drąsios tautos 
gyventojus.

patinka 
istorijas skaityti. Turi progos palyginti, kur pats sto
vi. žinia, kad Lietuvoje buvo Mindaugas, kad už 
Lietuvos reikalus kovojo Vytautas, kai lietuviai ke
lis kartus sukilo prieš lenkus ir rusus, bet geriausiai 
mano atmintyje yra likusios lietuvių kovos už ne
priklausomybę. Naujesni ir darbštesni mūsų istori
kai eina gilesnėn senovėn. Man patinka Gedgaudo 
išvedžiojimai ir Venclovos dokumentai apie 
tautos senovę.

Kas nežengia pirmyn, tas atsilieka. Seni 
istorikai, įskaitant karaliaus Mindaugo laikus
Tyn į praeitį neina. Tuo fįrrpu dfąsesfiieji ir daugiau 
pasiryžusieji tą praeitį gilina gerokai senovėn. Ne-.

Skaičiau visas Lietuvos istorijai. Man

mūsų

mūsų
ir to-

laisvai vesti savo totalitarinę 
politiką. Nebeaktualus pasida
rė klausimas, kaip Sovietų jSĮf-. 
junga .išsivaduos ūč ■ totalitariz
mo, bet klausimas kilo kaip 
Vakarai galės tokio likimo is-

Sdlženicyao .įsitikinimu, vi- 
sas so vietų’ū^fyrariiak’nusta
tytas, karui,‘kad. ne t -atvęjiijijei 
visi poli tbiuro, nariai pasisaky- 
tų;prieš-karą, nebegalėtų sus
tabdyti įsibėgėjusios mašinos,

žį iš "baisios -karinės ekonomi
jos ^pereiti į t normalią t taikės 
ekonomiją.

•Į kiaušinių, • ar'Vhfcaranfl-he 
vertėtų, :kąfl ir"šu j)ičid "“vel
niu’’ pasirašyti paktą, ' kįd JŠ- 
vengus ’branduolinio (atomi
nio) karo, Solženicynas atsAkė. ' 
kad tas ’ klausimas nfebė Ak tan
ius. “SoviČfŲ Sąjungai, atominis 
karas nereikalingas, nes .gali 
Vakarus “nupgoniis radttntrnk” 
bet'kada pasigrobti.

savaitės prieš savo mirtį jis terj150 “stabtelėjimu pri<3 galfitinį 
tefohimtene pasikalbėjinae man sunaikinimą”. čSa atlydis,
sakė, kad oigaiffiaibjtš'Sdfietiieyna^

įgaliojimą aukoms ir pre-

LAS veikėjams, -kurie “Naujie-

pai pralenkia Vakarus, o servie- ' 
tų; laivynai iviešpataują. okea- 
nuosė?’

^atiine • Yajdanti ^atlydžiu, 
jei kiįp norite, bet po Angolos 
— man žingeidu, kąfp žino- 
nėms tas.žodis pratęįpa .pro 
gėi-klę'5 • -

Baigdamas pasikalbąfinte A.
Z i ’-ktitSave 

iVakarų laikraštiaiiricaą, farįę

ra žyma is jų Laisvojoje.Lietu- ® *'
voie* Solženicynas aštriai&

mo veiklos bruožus: Jj) jjjfiĮtei- 
pingumą, 2) idėjiškumą — -ne 
tik išpažinimą -savo idealų,

tėvynei, - įprasminant t tuo- <sayo

įveikimu Sovietuos^, įsitikinę, 
jog po Helsinkio jie gavo bau
giau laisvės. Nepastebimi ^Va
karuose daugėją KGB teroro 
veiksmąi priėš viėjai Jrasifeiš- 
kiaričiui ko vi etų ji©t0fta4wno

ir draugus. T ■
Cituodamas .-menamai ‘Ber

nardo Russėll’io posakį, ’kad 
jėsą^^geria^T"*' '"
gu'išvbiitf'V

apsisprendimų už -griežtų kovos

tokią kovą su visokiais ’fikupan- 
to pataikūnais —bendradar- 
jbiautojais.

Nors politiškai jis ’buvo ap^ 
sišprėndęš už liaciolinahstus. -----, ......v :
nbr^’buvo’LAŠ va^vaųjantysiš ' Tai ^idelio iiėtnyio Į-didelės 
veikėjas,' bėt1 tas jam nekliudė asmenybės bruožai, ųsisavintini 
būti kartu ir • “Naujienų”, ‘ kailimums visiems.j

su istorikas, liet mane labiau įtikinėja Venclovos ar
gumentai ar -surahkioti "dokumentai, negu skleroze 
sergan tieji mūsų mokyti seniai.

čekai šiuo atžvilgiu yra. laimingesni. Ją -prei- 
tis siekia'šeštą mūsų gadynės šimtmetį. Tą man tvir
tino nauji’Pragos gidai, siūlė praeitį liečiančiais ke
lias’ knygas nusipirkti. Bet.aš čekiškai• skaityti ne
moku. Pavarčiau dideles knygas,. į vardynus jpasi- 
■žiūfėjau ir atidaviau.

Bet iš knygų matosi, kad čekai • jau gyveno Mch 
ravijos ir 'Bohemijos žemėse prieš pusantro tūkstan
čio metų. Apie čekus-yra-žymiai daugiau istorinės 
medžiagos, negu apie‘lietuvius; čekų istorikai idarb- 
štesni, o mūsiškiai tiktai vokiečius seka. Dauguma 
jų Vokietijoje praeitį studijavo, . tai vokiškai jie ir 
galvoja. Jiems labiau j rūpi vokiečių jpraeitis, įo &ė 
lietuvių. ' _

Reikia -neužmiršti, kad: "šiahdičtt yra penkiolika 
milijonų čėkų. Tikrufnoje, čekų yra tiktai apie de^ 
šimt-milijonų, o .MovAkų yra apie penki milijonai. 
Gabesnieji-politikai ifcandė ibi šias tautas suvtenyti, 
bet kiti kelia aukščiau moravus. Dubčekas būto slo
vakas, bėt jis čekų ’ buvo mylimas ir mėgiamas. Jis, 
jam prieinamomis priemonėmis, gynė visą čėkų ;ir 
slovakų lMsyę.',A

ČEKAI DAVĖ LIETUVIAMS RAIDĖS KOPURAITĘ
: ,k! . ' ■

Kai > aš važiuoju ftkatį norsi kraštą, .Jai matu visą 
laiką rūpi, kiek to krašto gyventojai turėjo bendro 
su Lietuva ir lietuviais, Senovėje arba šiandien, šian
dien šiek tiek sunkiau nustatyti čekų santykius su 
lietuviais, bet -senovėje tie santykiai kartais bufo ga- 
_____ -- <
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aig

pažiūrų, tlaikomės dėsnio, ’kad 
verčiau būti lavonu, neguitiie-

tvriškiausių moralės krite ri
ju T LKPr.

na šilti. Žinau, kad nepriklausomos Lietuvos-laikais t 
Lietuvos j auaiitias /viSiavū;į .rPnągą mokytis. Kelis 
kartus esu buvęs IPiMįįdįte tteti viš susitikdavou; su 
lietuviais' studentais, bešiiaok-ančiais Pragos mokslo 
įstaigose, ’ Mah pAiIfk&av& sėūJfiis jpasikeisti . mintinis 
apie Lietuvą itž 'SRpiečS&uš. ; i

Vieną kartą, atsiinenu^ paklausiau,- ką-čekai yra 
davę lietuviam*? . > . r- _ M

— Ne labai daug, —-atsakė. atsimemi.-tada-su-

poros raidžių kepuraites.
— Kokias ’ tėpuršites ? — , paklausiau.
—Jūs būšiie ^rdėįę, : kaa .liė'Uiviai timviėfi’ię-'*B*‘ 

ir-raidę “š”. >turi'kepuraitę, t Wu >l$eWH’i&fteto
iš čekų. Tokią pačią titepimaitę Hurt •"tfar'kftew aW rai- .

toje-^cz”, ^pradėjo rašyti ‘“č’VIŠtefima*1 tos JįiMfs,
(•fetri € tūliai y

i

■ Kr- ; ‘ \ ■' ' A . -

Naujiem) Mas
įvyks s. m. UEP0Š 18'DIBWA

POLONIA '-ĮCdStrtffi .-SOME j ■
/ * /JBb# *

prie-40-tos ir Archer Aveu -
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1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

I
i

Jimmy -Carteris, surinkęs demo
kratę partijos atstovę didžiausią 
skaičię, tikisi tapti partijos kandida
tu prezidento pareigoms pirmojo bal
savimo metu. Didžiausias jo rūpestis 
šiandien, kaip patenkinti patyrusius 
senus demokratę partijos vadus, ku
rie veltui įp kandidatūros neberems.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pęlaskj Rd. ,^«jvford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04
" -

T E L. — BE 3-5893

DR. A. B, G1EVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akių ligos * 
3907 West J03rd Street .

Valandas pagal susitarimą.

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-HS1NAS 
aKusčkija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzię Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambintiz m! 3-0001.

DR. C K. -BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

čhirUrgua f 
Y*W"69i4533

Fox VWlhiy Medical Center 
B60-SUMMIT street 

ROUTE-58, ELGIN, ILLINOIS I

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES3"'

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti/paskutinių 90 <1869-H>59> mėtų 

Chicagos lietuvių" gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina . 
$10. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios/ įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi- , 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti .darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kL • .

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį ;

A51EK1KOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

I
1

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

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

/

Persiuntimui' paštu reikia pridėti dar 50 centų.

. KNYGOS ANGLŲ i
L- • -

< J. Jas minas, A'KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intviuių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva*kalba, gražiai išleista. 
150 psL ' Kaina $2.50.

Dr. Juozas Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat sėnųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.?

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės-ir jos'kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.QQ. Kietais viršeliais $4.00. ,

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir! 
tetas knygas garima įsigyti atsilankius *; Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą, - r. ' . - :

DR. K.1 A. V. JUČAS 
489-4441 L 561-4605 

ODOS LIGOS -4.>’ČHIRURGijA/ 
1002 N/WESTERk AVE] 1 

t 5214 N^WESTEfe^ A’ref '
Telefonas atsakomas 12 vaL

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniaismuo 3 iki 7 vaL popiet 

' Tik susitarus.^.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

Only you 
can prevent 
forest fires*

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON

- 2434 WEST 71«t STREET
OfiMs: HEmlock 4-S&49 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;' 

Pirmadieniais ir ketvirtad. :i—7 vaL, 
antrad.. penKtadįenjį nuoiįl&r0.:'trėe. 

ir šeštad. tiktai ^li^t^us.

DR. PAUL
GYDYTOJAS IR dj^U^^S 

Westehester Čotnmunrty k9*..
Medicinos dirėktorlift. ° v 

1938 S. Manhėirifi Rd., W'eiithesre?,'111. ’ 
VALANDOS^ 3—9 darbo dienomis ir- 

xas antra šeštadieni 8—3 vai 
Tel.: 5dZ-2727 arba 562-2728

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Mflijorderiai Popeils jau kuris 
laikas kaip vargina Amerikos 
teismus ir vis negali išsiskiri 
Samuelio Pąpeis žmona Eloise 
net buvo įkišta į kalėjimą, kal
tinant ją, kad ji samdžiusi žmo
nes nužudyti savo vyrą Samuelį.

EJoise Popeils, atsėdėjusi Ka
lifornijos kalėjime 19 mėnesių, 
vėl pradėjo bylinėtis su vyru, 
norėdama išsiskirti, šį kartą jų 
bylą spręs 15-tos apylinkės, tai
kos teisėjas. Bales.

PAGRAŽINTA NAVY PIER
Kas Čikagoj gyvendamas ne

žino Navy Pier. Tai Laivyno (lai
vų) Krantinė, kur kiekvieną ru
denį ruošiamos visų Chicagoje 
gyvenančių tautybių parodos ir 
mugės, kur kieviena etninė gru
pė pasirodo kitoms etninėms gru
pėms savo tautine kultūra, me- 
nuy.išdirbiniais,, gamyba ir t. t.

ĮEfecagos mero ęgsaB praneša, 
;ka$ l‘iisas Pįįeję su savo 
pųąjgimylios il^pyi^halėmis yra 
pepdi^btas, sumodernintas ir pa-' 
grąžintas nebepąžįs'famai ir atei
nantį savaitgalį, šeštadienį ir sek 
madieni, birželio 26 ir 27 d. Na- 

I vy Pier atidarytas '(open house) 
su originale programa. Nuo šiol 
Navy Pier būsianti Viena gra
žiausių viešų vietų miesto gy-_ 

Ventoj ams šviežiu ežero oru pa
kvėpuoti ir daug kuo pasigrožė
ti. Mero Daley parengimų šefas 
pulk. Jack Reilly kvietime rašo, 
kad atnaujintas Navy Pier bus 
vienu puikiausių . rekreacijds 
centrų pasaulyje.

Pamatysime šį savaitgalį
Be to, kvietime pranešama, 

kad-, nuo ateinančio liepos mėn. 
1 iki 18 d. Navy Pier vyks Dvi-; 
šimtinė (Bicentennial) Chicagos 
Internacionalinė Prekybos Paro
da, kurią ruošia Chicagos Pre
kybos ir, Pramonės Draugija.

■ CHICAGO. — Nepaisant le- 
' derali nio prokuroro pasipriešini- 
j mo, federaliaia teisėjas pritei
sė septyniems O’Hare aerodro
me keleivių bagažo plėšikams po 
3 metus suspenduotos (nereiks 
sėdėti) kalėjimo bausmės ir po 
$1,500 piniginės pabaudos. Vie
toje 3 metus sėdėję kalėjime, nu
teistieji privalės po keletą mė
nesių (po pusmetį) lankyti jiems , 
nurodytas vietas darbovietės —Į 
Community Treatment centrus.! 
Nuteistieji yra tarp 28 ir 21 me- Į 
tų amžiaus vyrai iš įvairių Chi- p*n»fyti. 
cagos vietų.

Laisvės Varpas šį meta buvo pa- 
! statytas Filadelfijos Ravi!j----  1 ~ J
kiekvienas lankytojas galėtę jį ne tik 
pamatyti, bet ir paliesti, f__
matome darbininką, dedantį varpą į 
savo vietą.

Mickevičius, lietuviškai
CHICAGO. — Lenkų spauda 

praneša: Vilniuje pasirodė Mic
kevičiaus veikalų lietuvių kalba 
trijų tomų leidinio pirmasis to
mas. apima lyriką, taip pat “Gra
žiną.” ir Konradą Valenrodą”. 
Antrajame tome bus “Senoliai”, 
o trečiajame “Ponas Tadas”. 
Per praeituosius 75 metus Mic
kevičiaus kūrinių Lietuvoje bu
vo 20 laidų, bendro tiražo ber- 
tainis milijono'egzempliorių. *

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAS SR PAAIŠKINT
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Ai pritraukiau juos žmoniikomis virvėmis, meilės ryžiais." — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinaL Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį- Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau- 

> jaut Tūkstantmetiniame amžiuje,
j / Viri žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
I purieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

one ° ked <xn»kamaL Rašykite:

ii K.k| F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629 
PaVe,ks,el ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLEI ‘ 

PROSTATOS-CHIRUfeGfJA ft 
2656 WEST'63rtf sJri&ėrra

Vai.: anvadi- l^d'l— 
ketvirtadunuo 5-r»7 iyaloi&k, . 

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

DR. VYT. TAURAS '
GYDYTOJAS ją £HIRy|GASkf 

Bendri praktika, spec..'MOTERŲ lipas | 
Ofisas: 265Ž WĖST 59th STREET

TeL: PR 8-1223' . A
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- n 
niais 2-4 val^ po pietų ir kitu laiku j 

pa£al susitarimą.

V. Tumesnis, M. D., S. C
CHIRURGAS

L. 2454 WĖŠT 71 st STREET 
Ofiso teief.: HEmlock 4-2123 
Rezld. telef.: Gibson &-6195

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

P. ŠILEIKIS,-. 0, P.
ORTHOPEDAS-pROfĖEZISTAS 

Aparatai - Protezai.'-Bed. Ban
dažai. Special] peg al be kojom* 
(Arch Support*) ir t t.

2850 Worf 63rd St., Chicago III. 60629 
T.l.fu PRospect 6-5084

- SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITj&SKAI-TYTP-11*1-

Tabako "progresas'
WINSTON SALEAI, N. C 

Sb šimtmečio pradžioje JAV ta
bako firma R. J. Reynolds To
bacco Co. pirmoji įsteigė tabako 
tyrimo departamentą, susidedan
tį iš vieno tarnautojo ir vieno 
purkštuvo, šiandien tas depar
tamentas turi arti 400 tarnau
tojų, iš jų 100 asmenų mašinų 
projektavimų skyriuje ir 35 as
menis . ištreniruotus chemikus 
su filosofijos daktarų chemijos, 
cheminės inžinerijos, biochemi
jos ir augalų ėmbiologijos dip
lomais, e

CAREFUL! i

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
• . f /į -'.j ■- . -4. . ... r '

Juozo. Liūdžiaus^
Straipsniai; atsiminimai. 246 puslapiai, kaina S3.00. 

PETRONĖLĖS LIŪDŽIUATENĖS
ATSIMINIMAI APIE JCOZALICDŽIŲ

y 88 puslapiai. Kaina $1,00..
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 

pinigus tokiu adresu: * 
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

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

/

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauei-Cf Ir ramdai ateiti- 

siu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?#»1ŠTĄS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlem AVe. 586-1220

Cody atsisako derėtis 
su darbo unijy vadelis

CHICAGO. — Nacionalinė 
Darbo Santykių Taryba apskun
dė Chicagos katalikų arkidioce- 
zi ją dėl nesąžiningos darbo prak
tikos ir rekomendavo derėtis su 
naująja mokytojų unija. j

Arkidiocezija tačiau atsisakė 
derėtis su nuija, argumentuo
ja, kad ji yra nepelnanti insti
tucija ir dėlto nuo darbo unijų 
standartų nepriklausoma.

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME, 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE-^ 
ČIŲ DRAUGUOS pusmetinis susirin
kimas Įvyks penktadieni, birželio 25 
d. 7 vai. vakare Chicagos Savings; 
bendrovės patalpose. 6245 So. West- Į 
em Avė. Nariai prašomi atislankyti, I 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Po 

‘ susirinkimo bus vaišes.
Eugenija Strungys, nut. rast.

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4305-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArds 7-1741 -1742

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

' TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš' kur yra kilęs Lietuvos vardas, Be. 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekviena 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, Hl. 60608.

*

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

NfctfnfeNOS''KIEKVIENO"

DRAUGAS LR BIČIULIS

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Te!. WA 5-8063

Every
litter bit

hurts YOU

!Į

Utter doesn'tthrow ' • 
Itself sway. Utter 
doesn't just happen 
People cause lt-and 
only people can prevent 
It "People" meant you. 
Keep America BeavtfuL.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

■ AMERIKCIS LIETUVIŲ POLITIKA
* ■ 4 - ,y" t ' r

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
ga^ daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 

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

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401
i

. BUTKUS ■ VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone:'OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)-

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

11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS ’ ,
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911

$ -a UAW’ENOS, CHICAGO I, !U___FRIDAY, JUNE 25, 1976
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GENOVAITE MALUSKTF.
nė—Gabi ghorografe

vaite Įsijungė į Vyčių chorą. 
Ateities šokėjų grupę. Alice 
Stephens dainininkes, Vyta li
to Beplaus vadovaujamą*! 
tarptautinių šokių grupę prie 
ClHcagos- įHiįversiteto. Nelai
mingas kojos sužeidimas pri
vertė ją nutraukti klasikinio 
baleto studijas ir sbkj. Savo ži
nias panaudojo, perorganizuo
dama Vyčių chorą bei mokin
dama Ateities Atžalyno šokė-

Genovaitė Maluskienė

Čikagos Lietuvių Moterų KIu 
bo ruošiamo Gintaro baliaus 
komiteto narių tarpe visada 
randame Genovaitės Giedrai
tytės - Maluskienės vardą. Tai 
gintarėlių pristatymo šokių ko
ordinatorė - chorografė.

Genovaitė augo kultūringoje, 
patriotinėje Čikagos lietuvių 
Genovaitės ir Juozo Giedraičių 
šeimoje. Vos sulaukusi 6 m. 
amžiaus, pradėjo lankyti bale
to mokyklą. Dar būdama visai 
jaunulė, pasirodė Metropolitan 
operos statomoje Carmen, In- 
dijanopolyje. Vėliau šoko su 
Sadler Wells baleto kompani
ja iš Londono. Čikagos Baleto 
Gildą, televizijoje, Čikagos pa 
rodoje ir 1.1.

Turėdama neribotą jaunat
viškos energijos kiekį, Geno-

jus.
Įgyvendinus gen. Lietuvos 

konsolės J. Daužvardienė.s idė
ją suruošti Gintaro balių, Geno 
vaite Maluskienė tapo nepa
mainoma'jo dalimi. Nuo pat 
pirmojo debiuto.iki dabar jau 
tradicija tapusiu pristatymu, 
tik 1968 m. ji buvo pavaduota 
p. Pranciškos Šlutienės: Geno
vaitė laukėsi dukrelės.

Debiutančių - gintarėlių pri
statymo šokių figūros ir muzi
ka yra paimta iš lietuviškų tau 
tinių šokių ir pritaikyta baliui. 
Pašvenčiama pora mėnesių in
tensyviam treniravimui. Bet jo 
vaisiai —grakščios, gražios lie
tuvaitės, išpildąnčios labai su
dėtingas šokių figūras. Tai Ge
novaitės Giedraitytės - Malus
kienės nuopelnas. . M. K.

Kalifornijos gubernatorius Edmund Brown, Jr. nori būti de
mokratą partijos kandidatas JAV prezidento pareigoms, pavėlavo 
laiku įsitraukti j rinkiminę kampaniją. Atrodo, kad Jimmy Carteris 
nunešė demokratę partijos kandidatūrą. Gubernatorius Brown tu- - 
rėš laukti dar bent ketveris metus.

ai - 2 . "'W." > a4.*gi.*,pju \ 
HELP WANTED — MALS 

Darbininku Reiki*

MECHANIC - WELDER
Fox Plant, in _ 
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.

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE SALE
.. Namai, ž*mė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

3426 So. Kedzie Ave.

An ^equal opportunity employer

REIKALINGI MAŠINISTAI
Lathe ir Mill operatoriai su mažiau

siai 5 metų patirtimi.
KEPER CORP.

1345 K Industrial Dr. 
ITASCA. ILLINOIS 

Skambinti angliškai. Tel. 773-9393

RENTING IN GENERAL 
N u o m b s

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ bu
tas antrame aukšte suaugusiems. 
Naujai remontuotas Marquette Parke 
RE 7^^007 po 6 vai. vak; * z

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS X 
XR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACLTŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. CermaL Roa< Chica?" IF Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
\ NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ ROČIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

TRUMPAI J

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija ruo
šia gegužinę (pikniką) š. m. 
birželio mėn. 27 d. Vyčių salė
je, 2455 W. 47th St.į Veiks tur
tingas maisto bufetas, baras, 

i

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, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKLENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.' J

muzika šokiams ir t. t Pradžia 
12:00 vai. Visus maloniai kvie
čia dalyvauti.

— Ema Viksninš, Pavergtų 
tautų pirmininko Viktoro Vįks- 
ninš žmona, mirė birželio 22 d.' 
Pašarvota Nielsen koplyčioje, 
3301 W. Fullerton Ave. šešta
dienį, birželio 26 d., 10 vai- ry
to iš koplyčios bus lydima i 
kapines.

— Stasys Pangonis, lietuvių 
spaudos .platintojas Omahoje, 
savaitės laikotarpyje atsiuntė 
antrą naujo nuolatinio skaity
tojo metine prenumeratą, ne
imdamas už savo patarnavimą 
jokio mokesčio ir apmokėda
mas pašto bei susirašinėjimo 
išlaidas Naujuoju Naujienų 
skaitytoju yra omahietis Kazys 
Baliulis. Naujienų vadovybė ir 
vajaus komisija dėkoja p. K. 
Baliuliui už dėmesį Naujienom, 
o p. S. Pangoniui už patarnavi
mą, kviesdami visus skaityto
jus prisidėti prie platinmo ak
cijos ir visus tautiečius —-at- 
krepti savo asmenišką dėmesį į 
Naujienas. Platinimo vajaus 
yra siunčiamos susipažinimui 
2 savaites nemokamai. Kviečia
me praleisti savo atostogas su 
Naujienomis!

Skiepyti nuo kiaulių Flu 
pradės po Darbo, Dienos
WASHINGTONAS. — Fede

ralinis patarimų komitetas pa
tarė pradėti vykdyti- federalinį 
planą' imuųizuoti (skiepyti) su
augusius asmenis nuo “kiaulių”, 
(influenzos), bet perspėjo, kad 
dar daugiau reikia padaryti ty
rinėjimų, kol bus galima reko
menduoti vaikų ir paauglių skie
pijimą., Tyrinėtojai sako, kad 
studijos numatoma baigti rug- 
piūčio pabaigoje ir tuomet bus. 
galima apsispręsti dėl vaikų.

Ligų Kontrolės Centro At-, 
lantoje direktorius Dr. David J. 
Sencer pareiškė, kad reikia pa
ruošti užtenkamą skiepų atsar
gą, kad būtų galima pradėti su
augusių imunizaciją tuojau po 
Darbo Dienos. Vaikų skiepijimas 
turėtų būti pradėtas rudens pa
baigoje arba~žlemos pradžioje.

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
, ;■ {vairūs Pardavimai

- BASEMENT;-.SALE
Antiques, furniture, miscellaneous 
kitchen ware and' many other items.
Monday thru Saturday — 9 A. M.

■- ' to 5.P. .M. v:
1932 SO. HALSTED ST.

Chicago, Hl.

Oras ne taip kaip mūsų že
mės atmosferoje iš oxigeno ir 
hydrogen o (deguonie ir vande
nilio), o iš vandenilio ir helihmo 
su apie 250 laipsnių šalčio žemiau 
nulio ir pustrečio karto stipres
nės gravitacijos traukos, be to, 
Jupiterio “oras” išbūna nesikei
tęs’ dešimtimis, galbūt, ir net 
šimtus metų...

MOVING — Apdraustas perkraūstymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas, 

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

VAŽIUOJAM Į ROCKFORDĄ
Reorg. L. B-nės Marquette 

Parko apylinkės V-ba gavo pa
kvietimą iš L. B-nes Rockfordo 
apylinkės V-bos pirmininko, 
Rutkausko, kad Marquette-Par 
ko apylinkės lietuviai dalyvau
tų š. m. liepos mėn. 3 d. Rock- 
forde, ruošiamoje 200 metų 
JAV nepriklausomybės minėji
mo šventėje.

Kas norėtų į Jupiterį?
•Mokslininkai tiksliai apskai

čiavo, kokios yra ten “apsigyve
nimo” sąlygos.

-A*-* ’‘•T / -- - - - >

—Atsižvelgiant į naujus mui
tus ir atskirų prekių įvertinimą 
Lietuvoje, sudarmni standarti
niai siuntiniai, ktirie, kad ir 
aukštais dabartiniais muitais, 
apsimoka siųsti. Jų kainos 
$275.00, $200?ir $125-00., Užsa
kymai priimami asmeniškai ir 
laiškais; ' :

GIFTS PARCELS TO / i 
LITHUANIA-

M. Noreikienė^- V; ^Žukauskas 
2608 West 69 <įst.

 S: ' J- Į

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

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

J. BACEVICIUS — BELL REALTY ;
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
--------------------------------------------------------- ---------------------------------- =—

1500 Noi™°TToo west .BUD’S REAL ESTATE 
flat" brick. 2 — 6’s and 1 store.

Store can be used- as a 3rd apart
Automatic hot water heat. Full bese- 
ment. No VA or FHA loans. $29,000

- - 227-3820.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman.
__ 3 BŪTAI ir tuščia________ T__
pajamų pdr mėn.' Brighton Parke. 
$28,000.

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOsrr. 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

$29,900.
krautuvė. $360

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE

8929 SP. HARLEM AVĖ.
Tel. 598-3290 

135-TĄ IR ARCHER AVĖ. 
' " Tel. 257-5861

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvi y kalba: Vjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•00 v. popiet. — r.7._Z.. Z L 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

šeštadienį ir

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Lalkrodllal, Dovanos 
Č-* / visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4688 .

—i
M. A. ŠIMKUS

Real Estate. Notary Public.
. INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

- HEATING AND AIR
. . CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI, 60609 /. Teel. VI 7-3447

D Ė M E S I O 
82—80 M- AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

> ' Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FARM

IKSUtANCf

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo S0 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes, tą bendras institu
cijas ir remia visą lietuvią bendruosius darbus bei-Tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago)® Ir Kanadoj® metams — $30.00, puse^ motų — $16.00, 

trims mėn. — $3-50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M IM ■■ M MM JM W M <**■ MB MM MR ft MR M flM F—I HR -B

Kas norės dalyvauti iš Lietu
vių minėtoje šventėje Rockfor- 
de, tai prašome iš anksto užsi
registruoti pas B-nės pirminin
ką Bagdžių, telefono numeris 
HE 4-3713 nuo 7 iki 9 vai. vaka
ro kasdien, šventės dalyviai bus 
vežami atskirais autobusais 
nuo Marquette Parko parapijos 
bažnyčios 9 vai. ryto.

Beorg. LB Valdvba
(Pr.)

★★★★★★★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA S PEACE POWER 
BUY U S SAVINGS BONDS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
t- LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D^ Juozas Daupans. ŽEMĖS ŪKIO: ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
liu: žemės ūkio švietimo problemos'ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: MJei liūdnas lietuvią tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtą didžiuotis fr džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytą lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu 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 Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS K

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
.Telefj REpubHc 74941

Siuntiiuai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEOZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. S0631 Tel. YA 7-5980

State Farm Fire and Casualty Company'

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P&b vienintelį
ff lietuvį kailininką 7^ į’iSf 

Chicago J1

V'SLNORMANĄ 
amEgMURŠTEINĄ 
•JjCijSSįįLTeL 263-5826 

ykT i/m ir
677-8459 

(buto)

NAUJIENOS, 
T 39 So. Ųalsted SL, 

Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu dot Naujikų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _________ ____________________

ADRESAS -----------------------------------------------------------------
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daog paveikslų. Kaina $2.00.

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

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. $ 4

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t čekį ar Money or
derį tokiu adresu

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dlinois 60608

— 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.

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

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE- — TORI GERIAUSIĄ 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

(Pr).

easy ways 
to get the 

Codes 
of

people 
you 

write to:
J When you receive a letter, 

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 CaD your local Port Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can he found
ttx Zip Map in the 

bufineu page* of your




