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JUODŽIŲ EISENOS KLAUSIMI
— Jeiqu būčiau karalius, tai šiai eisenai leidimo 

neduočiau, — pareiškė teisėjas
Visi žinome, kad Chicagos fe-1 • 

deralinis teisėjas John F. Gra
dy leido Martm Luther King ša 
liniukams ateinantį šeštadienį, 
liepos 17 dieną, suruošti demon
straciją į ramiai gyvenantį Mar 
quette Parką. Duodamas leidi
mą jis pabrėžė, kad demonstruo 
ti galės tiktai 250 šios organi
zacijos šalininkų, ir jie gali nau 
doti ne daugiau dvidešimties au 
tomobilių. Juodžiai- džiaugiasi 
federalinės valdžios teisėjo lei
dimu ir šeštadienį rengiasi pa
rodyti Marquette Parko gyven
toj ams', kaip yra trempliamos 
jų pagrindinės teisės. j

Chicagos miesto advokatai, 
mero Daley ir policijos vado 
Rockfordo įsakyti, paruošė ape
liaciją tam pačiam teismui ir 
teisėjui, kuria prašo' atšaukti 
duotą leidimą Martin Luthef 
-King šalininkams .bereikalingai 
erzinti ramiai gyvenančius ir į

Nevisados gerai
sakyti teisybę 

NAIROBI. — Trylikos suim
tųjų svetimšalių savanorių ka
rių teismas -Angoloje pasibaigė 
tragiškai. Keturi jų buvo nu
bausti mirtimi. Tarpe jų yra nu 
teistas mirtimi amerikietis Da
nielius Gearheartas. Jo pasigai
lėjimo prašymą Angolos prezi
dentas Agoritinno Neto atmetė 
ir tuo mirties bausmę patvirti- 

'no.
1 Jis mirtimi buvo nubaustas, 
jog klausydamas savo advokato 
Roberto Gesnero, Jnr., teisme 
liudijo teisybę. Jis prisipažino, 
žinojęs apie Pietų Afrikoje esa
tį savanorių klubą “Wild Geese 
Club” ir su juo susirašinėjęs no 
rėdamas gauti žinių Afrikos po
litiniais klausimais, kodėl afri-

quette Parko gyventojus. Tei
sėjas, duodamas leidimą, pasa
kė, kad jis galės uždrausti neg
rams demonstruoti Marquette 
Parke, jeigu pavojus viešajai 

. tvarkai ir susidarytų susirėmi
mų ar muštynių pavojus.

Chicagos miesto advokatai 
paruoštoje apeliacijoje sako, 
kad eisena būtinai iššauks prie 

.... vartos veiksmus. Gaila, kad ad
vokatai neturėję laiko paruošti 
pamatuotos apeliacijos, kurioje 
būtų suminėti-, tokio pavojaus 
galimi faktai. Kinginiai demon
strantai keliais atvejais kreipė
si į miestą leidimo tokiai eise
nai, suruošti, bet Chicagos mie
stas tokiai demonstracijai leidi
mo nedavė. Marquette Parke ne 
rimą sukelti norintieji juodžiai 
kelis kartus bandė demonstruo
ti be leidimo, bet Chicagos poli
cija-juos sustabdžiusi prie Bell 
gatvės^ esančio geležinkelio til
to.

šių metų birželio 6 dieną Kin 
go demonstrantai bandė prasi
veržti ir suruošti demonstraciją 
be miesto leidimo, bet jiems ne 
pavyko. Bandymas suruošti de
monstraciją be leidimo, išprovo 
kavo nacius, kurie apkūlė kelis 
pravažiuojančius juodžius: Trio 
kšmadariai suimti ir turės aiš
kintis teisme.

— Jeigu aš būčiau Pasaulio 
karalius, tai aš nebūčiau davęs 
leidimo šiai eisenai ruošti, < nes 
ji atneš daugiau žalos, negu nau 
dos, bet aš esu tiktai teisėjas 
ir privalau prisilaikyti Pirmojo 
Konstitucijos Pataisymo, , duo
dančio visiems piliečiams tas 

pareiškė tei-

Toks jo prisipažinimas ir nulė
mė likimą.

Kiti 3 mirtimi nubaustieji sa 
vanoriai yra britai. Pasak BBC 
žinių agentūros,'Angolos prezi
dentas patvirtindamas mirties 
bausmę yra pasakęs: “Savano
rių praktiką pasaulyje reikia .iš 
naikinti”. O penki Angolos tri 
bunolo teisėjai teismo sprendi
me pažymėjo, kad savanoriai 
yra karo prostitutės.
- Amerikos prezidentas, išgir

dęs sprendimą, buvo žinios pri
trenktas ir išreiškė viltį, kad 
Angolos prezidentas Neto pa
keisiąs savo nuomonę. Esą, mir
ties bausmė neparemta teisin
gais įrodymais ir tarptautiniais 
įstatymais. Prezidentas Fordas 
pareiškė, kad jis darysiąs vi
sais galimais būdais, kad mir
ties bausmė būtų pakeista.

Zambija kaltina 
Pietų Afriką

JOHANESBURGAS. — Prieš 
mėnesį laiko Zambijos vyriau
sybė metė kaltinimą Pietų — ( 
Vakarų Afrikai (Nimibijai), 
kad ji apšaudė Zambijos paupy 
kaimą, sunaikindama namą ir 
užmušdama gyventoją. Dabar, 
liepos 12 Zambija kaltina P. Af 
riką, kad ji vėl apšaudė iŠ pat
rankų Zambijos miestelį, besi
randantį netoli Angolos ir Pie-j 
tų Afrikos rubežiaus.

Zambijos sostinės Luzaka ra-J 
dijo pranešėjas sako, kad buvo 
užmiištų ir sugriautų .namų. Pie 
tų Afrikos vyriausybė pareiškė,
kad mesti kaltinimai yra netei
singi, neš jokių apšaudymų ne
buvo. 1

Pietų Afrikos teritorijos da
lis Namibija,, kurią P. Afrika 
valdo Jungtinių Tautų nutari
mu, turi bendrą sieną su Ango
la ir Zambija; Joje'kaip tik rei
škiasi juodųjų partizaninė vei
kla, taip vadinama Vakarų Af
rikos Piliečių Organizacijos S- 
WAF0.
^Paskutinių laiku Jungtinės 
Tautos nūspren dusios pa
naikinti P, Afrikai duotą man
datą bei teisę-valdyti Namibi- 
jos sritį, bet P. Afrika neklauso 
ir nenori; atsisakyti nuo minė
tos teritorijos. :

Jimmy Carteris pradėjo rinkiminę kampaniją prieš pusantrų 
metų. Pirmiausia jis sudarė gerą jaunų ir apdairių vyrų štabą, įsa
kė jiems užmegzti ryšius su jaunais politikais, mokėjo jiems gerą 
algą.jff pats — nieko nedarė. Retkarčiais jis pareikšdavo tuščius 
pareiškimus, o jaunimui įsakė gauti partijos atstovus. Kai kiti de
mokratu politikai apsižiūrėjo, kas čia atsitiko, jie pamatė, kad jau 

’.-buvo vėlu.

SIRIJA NEPAISO MASKVOS REIKALAVIMŲ
Palestiniečių ny atidavė Mi estą Kleopatrai

pačiaš tąsęs, 
sėjas Grady.

Tuo tarpu dar neaišku, kada 
teisėjas Grady svarstys Chica- 
gos miesto advokatų i paruoštą 
apeliaciją. Teisėjas buvo apri
bojęs kinginių juodžių demon- 
straciją; vbet jis' gali ją visai 
uždrausti.

Dezertyrai demokra
tų konvencijoje • 

NEW YORKAS. ■ — Vietna
mo karo dezertyrai, gyveną už
sienyje, atsiuntė savo atstovą į 
demokratų partijos konvenciją, 
Fritzą Efawą, kurs stengėsi 
partijos rinkiminėje programo
je pravesti besąlyginę dezerty
rams amnestiją. Rinkiminę pro 
gramą rašąs komitetas su to
kiais atstovo reikalavimais nesu 
tiko. Ji programoje. trumpai tik 
paminėjo, kad kiekvienas de
zertyras individualiai turi būti 
valdžios organų patikrintas.

Dezertyrų atstovui Fritjui 
Efawui. gręsia suėmimas demo
kratų partijos suvažiavimui pa 

. Įsibaigus.
JAV žemės ūkio departmen- 

tas pranašauja, kad javų der
lius Amerikoje 1976 metais pa
sieks 6,55 bilijonus bušelių ar
ba 14% bus didesnis už 1975 
metų. • *

Tokiais daviniais 'remiantis, 
manoma, ateinantį rudenį turė
tų atpigti duona ir gal būt kiti 
kaikurie maisto gaminiai. Ta
čiau iš anksto tuo džiaugtis ne
reikėtų, nes, pasak javų eks
pertų, kritiškiausias javų augi
nimo perlijodas Amerikoje yra 
nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 
10. Jei per tą laiką oras bus pa
lankus, tuomet ir javų derlius 
bus geras, kaip žemės ūkio mi
nisterija pranašauja. Priešin
gu atveju — derlius bus men
kas.

JAV bus geras javu 
derlius

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:24 
Silt|«, drėgnas.

Ponia Shirley Temple Black buvo 
JAV atstovė prie Jungtiniu Tauty, 
buvo JAV ambasadorium Ganoje, 
dabartiniu matu ii paskirta * ‘

gBEIRUTĄS.^- _ 
ir kairiųjų, radijo; pranešimu, 
Sovietų amabsadorius Aleksan
dras Soldatovas pareiškęs pale
stiniečių vadui Jasirui Arafatui 
ir taipgi kairiųjų musulmonų 
vadui Kamalui Jumblattui, jog 
netrukus Sovietų Rusija priim- 
sianti aiškią ir svarbią poziciją 
Libano krizėje. Taipgi jis pri
minė, kad Sovietai reikalauja, 
kad Sirija atitrauktų iš Libano 
karines jėgas.

Anksčiau kairieji musulmo
nai buvo pranešęt kad Sirija, so 
vietams ir kitiems arabų kraš
tams spaudžiant, yra sutikusi 
atitraukti savo karines jėgas 
iš Libano, kurios yra užėmusios 
šiaurinėje Libano dalyje Tripo
lio ir pietinėje dalyje Sidono 
miestus, ir taipgi Sofaro vasar
vietes, 15 mylių į šiaurės rytus 
nuo Beiruto. Tačiau tų pačių 
palestiniečių žiniomis, liepos 13 
d. stiprios sirų kovos jėgos puo
lė seną ir istoriniai svarbų mie
stą Baalbeką, nesiskaitydami 
su Sovietų reikalavimais.

Baalbeko mieste išsivystė 
stiprios kovos tarp miestą gi- j 
nančių palestiniečių bei kariųjų 1 
musulmonu ir Sirijos karinome 
nės. Esą, šimtai užmuštų ir su
žeistų matyti Baalbeko miesto 
gatvėse. Iš viso civiliniame Li
bano kare jau priskaičiujama 
daugiau kaip 33 tūkstančius žu 
vusių. Civilinis Ubano karas 
prasidėjo 1975 m. balaridžio mė
nesyje.

Baalbekas — istorinis mies
tas. ,

Viena taikos metu turistus 
viliojanti vieta Libane buvo Be
kaa Lygumos, kur dabar yra su 
traukta apie 15 tūkstančių Si
rijos kariuomenės. Tačiau isto
riniu atžvilgiu imant, Bekaa ne 
pralenkia Baalbeko. Baalbekas, 
kurį senovėje graikai vadino He 
liopoliu — saulės miestu — turi 
savyje romėnų šventyklų lieka
nas, skirtų kadaise Romos die- 

»u, o vams — Jupiteriui ir Bachui, 
šventyklos buvo statytos 3-me

ktt Markus Acto- kurie jam tik bėdų pridarė.

rei-

3-tais metais prieš Kristų,
Arabti kraštai tariasi

Arabų kraštų užsienio
kalų ministerial buvo suvažia
vę Egipto mieste Kaire ir net 
dvi dienas tarėsi ir svarstė Li
bano reikalus. Pasitarimai ta
čiau nedavė teigiamų išvadų ir 
nebuvo susitarta kokiu priemo
nių reeikėtų imtis, kad įvedus 
Libane taiką.

Saudi Arabijos užsienių rei
kalu ministeris Saud Al Faisa- 
lis, pasak Saudi žinių agentū
ros, yra pareiškęs: “Prie dabar
tinių arabų nuomonių nėra , vil
ties efektingai susitarti, įve
dant Libane taiką arba ginklų 
paliaubas.”

Miškų gaisro nuotoliai 
Wyoming  e

Dubos, Wyo. Stiprūs sausi vė 
jai smarkiai paspartino miškų 
gaisrą Shoshone nacional. gi
rioje, kur gaisro gesinimas yra 
labai sunkus dėl stačių kalnų 
šonų kur jau sudegė daugiau 
kaip 1000 akrų pušų eglių ir 
kitokių vertingų spygliuotų ine 
džių. C

Irti Aminas pagyrė Izraelio 
drąsų žygį

Tel Aviv. Laikraštis Maariy 
sekmadienio laidoje atspaude 
Ugandos prezidento Idi Amin 
komplimentą izraelitams už jų 
drąsą ir drausmę kaip jie iš
gelbėjo 104 teroristų palestinie 
čių pagrobtus įkaitus. Kalbėda 
nias per telefoną su vienu savo 
draugu izraelitu Baruch Bar 
Ley Amin pasakęs. “Kaip ne- 
politikierius, o kaip paprastas 
pilietis sveikinu Izraelitus”, 
nors Entebbe aerodrome žuvę 
nemažai jo paties kareivių. Ne 
gana to, Idi Amin pasakęs Bar- 
Levui: “Galite pasakyti (Izrae-

RODINO NOMINAVO CARTERĮ 
PREZIDENTO PAREIGOMS 
Kandidatas labai susirūpinęs partijos vienybe, 

reikalinga laimėjimui
==================, NEW YORK, N. Y. — Trečia- 

iwwhl idienio rytą kongreso atstovas 
Cd.UgvL10 UUliU I Rodino nominavo Jimmy Carte

rį demokratų partijos kandida
tu. JAV prezidento pareigoms. 
Buvęs gubernatorius Carteris 

mas įstaigas, kad nepasikarto- Pa^s pasirinko Rodino nomina
lų uodų (moskitų) pernais Jis.galėjo pasirinkti ke-
nešta St. Louis encephalitis va- Į 
dinamoji liga, nuo kurios 
nojuje pernai mirė 47 
nės.

lis kitus Įtakingus partijos vei
kėjus, bet jam atrodė, kad bus 
naudingiausia, jeigu jis pasi
rinks Rodino. Pastruoju metu 
Rodino darbas kongrese buvo 
naudingas kraštui ir partijai.Perspėjimas padarytas, 

dangi kovos su apkrečiamomis 
ligomis pareigūnai trijų paukš
čių kūnuose rado ta liga apsi- 
krėtimo žymių. Nors žmonėse i vai jau nuo pirmadienio, o kai 
tokių St. Louis encephalitis Ii-į kurie dar anksčiau, suvažiavę į 
ga apsikrėtimo žymių šiemet'New Yorką, pradėjo nerimauti, 
dar nerasta, bet atsarga gėdos 
nedaro. Dr. Joyce C. Lashof, vie 
šosios sveikatos direktorė, krei
piasi į namų ir kt. nuosavybės 
savininkus su įsakmiu paragi
nimu pasirūpinti, kad nebūtų 
laikomas vanduo bet kokiuose 
nudengtuose induose ar latakuo 
se lauke, kur uodai mėgsta pe- 
rėtis. Encephalitis ligą platina 
uodai.

Automobiliui 90 m.
STUTTGART (dpa) —Liepos 

3 dieną automobilio gadynei su
ėjo 90 metų. Tą dieną 1886 me
tų Karl Benz po kelių metų pla 

navimų ir eksperimentavimų 
pirmą kartą išvažiavo pirmuoju 
be arklio važiuojamu vežimu pa 
sivažinėti Mannheimo miesto 
gatvėmis, pasiekdamas 15 kilo
metrų per valandą greiti.

Kari Benz. kur Mannheime tu 
rėjo savo automobilių dirbtuvę, 
pirmą kartą- išvažiavo tik trupu
ti anksčiau už Gottlieb Daimle- 
rj, kurs-taip pat 1886 metais pa 
statė motorini vežimą, nors jam 
motorą jau 1885 m. turėjo pasi
gaminęs.

Tų sukaktuvių proga Vokie
čių Muziejuje Miunchene ligi 
rugsėjo 26 idenos vyksta ypa
tinga motoi;vežimių paroda.

Streikuoja Australi
jos darbininkai .

SIDNĖJUS.—Australijoj pri- 
skaitoma 6 milijonai darbinin
kų. Beveik pusė jų liepos 12 d. 
streikavo 24 valandas, protes
tuodami prieš Australijos vy
riausybės potvarkį - Įstatymą, 
pakeitus! nusistovėjusi sveika
tos- draudimą žinomą Medibank 
vardu.

Australijos ministeris pirmi- 
nnkas Malcolm Frazer paskelbė, 
kad nuo mokesčiais apkrauna
mo uždarbio 2,5 G būtų atskai
toma j sveikatos draudimo fon
dą. Darbininkams tas nepatiko 
ir todėl sustreikavo. Streikas

lio premjerui) Rabinui ir jo w|24 valandoms sustabdė geležin- 
riausybei, kad jis nutraukęs bet kelių ir lėktuvų judėjimą. Taip- 
kokius kontaktus su teroristais,1 gi kaikurios įmonės buvo užda

rytos.

Jiems jau nusibodo apytuštės 
kalbos, nuolatiniai šūkavimai, 
didmiesčio lankymas. Kai kurie 
delegatai pradėjo reikalauti, 
kad reikalas eitų prie pabaigos, 
nes daugelis privalo grįžti na
mo ir stoti į darbą.

Niekam ne paslaptis, kad Jim 
my Carter bus nominuotas pre 
zidento pareigoms, bet partijos 
kongresas privalo atlikti reika
lingus formalumus. Vieni pri
valo jį pasiūlyti šioms parei
goms, kiti privalo pasiūlymui 
pritarti, o vėliau kiekvienos vai 
stijos atstovas privalo pranešti 
balsų skaičių duodamų Carte- 
riui.

Didžiausia šios konferencijos 
paslaptimi yra kitas klausimas 
— kas bus Carterio pasirinktas 
viceprezidentas. Manoma, kad 
viceprezidentu Carteris pasi
rinks Illinois senatorių Adlai 
Stevensoną. Taip spėlioja to
dėl, kad Stevensonas buvo pas
kutinis kandidatas vicepreziden 
to pareigoms, kurį Carteris an
tradieni priėmė ir gana ilgai 
kalbėjosi. Antradienį Stevenso
nas padarė labai šiltus pareiški
mus apie Jimmy Carterį.

Pats įtakingaiausias atstovas 
yra skaitomas meras Richard 
J. Daley. Jis niekur nejuda iš 
salės, klauso pranešimų ir fysį- 
basi su kitų valstijų atstovais. 
Daley atrodo sveikas, noriai kai 
basi su suvažiavusiais atstovais 
ir daro 
dai.

pasikalbėjimus spau-

Meras 
ko ponią 
Kenedie:ų\ atvykusią Į demok
ratų partijos konvenciją pasi
matyti su senais savo pažįsta
mais.

Daley labai šiltai suti- 
J. Onasienę. buvusią

Astronautų ir kosmonautų 
planuojamas skridimas

•MASKVA.—Sovietai ir .Jung
tinės Valstybės “greitu laiku” 
pradės pasitarimus dėl bendro 
skridimo j erdes, pranešė Boris 
Petrov, Sovietų Mokslo Akade
mijos Tntercosmos Tarybos pir 
mininkas pasikalbėjime su Tasa 
žinių agentūra bendros Apollo- 
Sojuz misijos pirmųjų metinių 
sukaktuvių progn.
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Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

muzikantas negyvena (Sanskrito posa-

T A R P
Union Pier ežero pakrantėj.

ATOSTOGOS

Saulė ežerą bučiuoja, 
lasiUesus aukso skarą, 
O krante vanduo putoja, 
Rūkas pievoj tinklą karia.

Union 
praktikuojasi, 
piknike liepos 
gerai grotą.

Piere i 
kad Naujienų 
18 d. šokiams

DiALOGAS: MOKINYS 
1OKO MOKYTOJA

Ma.va draugas vis sakydavo:
— Nemokyk mokyto, nes su

gadinsi.
1st- iikas Vincas Trumpa, ta

pęs' \ienšališku įvykių stebėto
ju, ja tesi savo straipsniuose 
vienu iš nedaugelio mokytų, bet 
gavo pamoką iš mokinio am
žiaus okupuotos Lietuvos inte
lektualo Tomo Venslovos, norin 
čio atvažiuoti į vakaru pasaulį.

. Draugo 158 nr. yra atspausdin- 
: tas jo atviras laiškas — atsaky 

mas Vincui Trumpai į tokį pat 
laišką “Akiračiuose”. Jame T. 
Venslova tarp kita ko taip ra- 
Šo:

"Teigi, mūsų šalių problemos 
ląbai skiriasi. Keistoka, kad ten 

’ ka aiškinti tokius elementarius 
daiktus, bet ne aš vienas paste
bėjau. jog Vakarų intelektua
las, nepagyvenęs su mūsų pilie
čio pasu, čionykštės situacijos 
praktiškai neįstengia suprasti. 
Todėl aš Tavęs ir nekaltinu. Sa
kai, kad rašytojai pas mus lepi
nami. Rašytojai, verti to vardo, 
mūsų šalyje turi tokių egzisten 
cinių patyrimų, kurių Tau tik
rai nelinkėčiau.

I ai ri apie Sokratą ir Ovidijų.
Deja, šios analogijos apgau

lingos. šalis, kurioje gyvenu, 
neūa g bendro teturi su Roma, 
ir visiškai nieko bendro neturi 
su Atėnais. Tai absoliučiai nau
jas reiškinys pasaulio istorijoj. 
Apie jį galima būtų ilgai kalbė
ti, Let tai jau padarė rašytojai, 
daug geresni už mane, kuriuos 
Tau perskaityti nesunku. Ma
ne taip pat stebina tai, kad bū
damas, kiek žinau, istorikas, ne 
prisiminei tokių emigrantų,kaip 
Adomas Mickevičius, .Gercenas, 
pagaliau ir daugelis lietuvių. Jų 
kelias skiriasi ir nuo Sokrato, ir 
nuo Ovidijaus kelio.

lai kad eilę metų (ne visus) 
sugebėjau dirbti nemeluodamas 
—mano 
tai kad 
daugiau 

. daug).
į (maždaug nuo 1968 metų) kul- 
; tūiininkai nemarksistai ir nedog 
; matikai yra
f. kad jiems belieka eiti į kompro

misus su savo sąžine arba ank
sčiau ar vėliau atsidurti už bor-

:* to. Esti nuomonė, kad kompro
misai pateisinami ir net būtini 

. nacionalinės kultūros labui. Ma 
no manymu, jokia demonstraci-

G ja (o kompromisas yra demora 
lizacijos pradžia ir labai greitai 
neša liūdnų vaisių) kultūrai nie 
kad nebuvo, nėra ir nebus nau
dinga. Sakaisi nelabai supran
tąs. ką reiškia “užkirstos plate
snio ir viešo kultūrinio darbo 
galimybės", šitai vėl sunku pa
aiškinti žmogui, negyvenusiam 
pas mus. Gal bus kiek aiškiau, 
jei pasakysiu, jog be privalomo 
kompromiso (atseit, amoralu
mo) negalima apginti jokios hu 
manitarinės disertacijos, išsky- ninko studento, 
rus nebent siaurai lingvistinę.
Beveik neįmanoma be to išspau 
sdinti knygos (o jei pavyko, tai 
sekančioje vis ką nors reikės vokišką 
“pataisyti”). Prižiūrimi ir ver-jkallxij reiškiantį

vienas žymus pasaulio autorius! 
(apie tokius kaip Orvelas nė ne 
calbu — jų mūsų žmonės iš yi- 
.o negirdėjo). O blogiausia tai. 
kad atkakliai nutylimas didžia
is ir tragiškas TSRS ir Lietu
ms gyvenimo laikotarpis, nu
ėmęs jų dabartinę situaciją. 
Jeigu apie ji viešoje spaudoje 
ialbama, tai su tokiomis elip
sėmis ir iškraipymais, kad skai 
:yti skaudu ir gėda. Tą žino ir 
Jaučia visi. Kai kurie su tuo ko
voja, bet tam reikia neeilinės 
drąsos.

Teko girdėti, kad Akiračių 
irėdai baiminasi prarasti ben- 
Iradarbius. Pasimetusius akira 
ininkus ir kitokius bendradar- 
riutojus ar tiltų su sovietais 
statytojus laikinai paveikia at
vykę į vakarus iš okupuotos Lie 
:uvos. Kuriam laikui praėjus; 
ie vėl pučia svetimomis birby

nėmis tas pačias melodijas.

Bendruomenės laivas: daug 
vairuotojų, mažai irkluotojų.

TURINYS AR FORMA?

Nuo senų senovės literatai, 
menininkai ir visuomenininkai 
kelia ginčus dėl turinio ir for
mos. Rusų literatūros didžiū
nas Maxim Gorkis laikė turinį 
svarbesniu už formą ir viename 
ginče (cituojant iš atminties) 
taip rašė:

— Kai buvau mažas, aš mėg
davau eiti kariu su dūdų br- 
kėstru, bet nekreipdavau dė
mesio į grojamą melodiją, c 
tik žiūrėdavau, kaip dūdorių 
žandai išsipučia. -

Panašus klausimas ‘kyla vy
resnio amžiaus ateitininkų tar
pe, nes kai kuriems nepatinka 
sendraugio vardas. Ka'd nebu- 

tokioje padėtyje, ‘ naujo skilimo, klausimą nar-

didelė laimė. Tiesa ir 
tokių žmonių yra dar 
(sakyčiau, net gana

Bet pastaruoju metu

plioja Stasys Barzdukas ir 
ir straipsnyje “Ir vėl sendrau
gio vardas!” Draugo 161 nr- 
duoda toki argumentą:

. • . žodis sendraugis šiandien 
jau yra virtęs terminu. O termi
nas yra tam tikros sąvokos ar 
daikto tiksliai apibrėžtas bei 
suspecialintas pavadinimas. Tac 
dabar jau niekas, vartodamas 
terminu sendraugi,- negalvoja 
nei apie senbernį, nei apie sen
mergę, bet apie ateitininką, ku
ris priklauso tam tikrai sąjun
gai. yra baigęs tam tikrą moks
lą. dirba kurį nors intelektua
linį darbą, siekia nustatytų ide
alų ir t. t. Vadinas, ateitininkų 
federacijoj sendraugis, greta 
ateininko moksleivio ar ateiti- 

žymi atskirą 
tam tikrų ypatybių narių rūšį, 
ir jis nėra nieku prastesnis pvz. 
už pakaitalu kai kieno siūlomą 

i filisterį. kasdieninėj 
“siauro akira- 

timai. kurie dėl esančių sąlygų Įčio savimi patenkintą miesčio- 
virto kone vieninteliu mano dar nį”. Terminu vartojamas filis- 
bu: "praeina" toli gražu nekiek teris taip pat yra'jau atrijęs

■ ... Kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

' rn< AGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
z*'

h u \ ..o>. Knyxa aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
n<. ago. m gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl Kaina 
io Kleidn Amcrikbs Lietuvių Istorijos Draugija.

-\u\^<»je ipiasys pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
-e-,n.tų kolonijos jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
vr-os išilgu laikraščiai kūnų vigo buvo 121. 41 teatro draugija. 48 

•asa’ilieiLkt chorai. R bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi 
•» Duot) dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
lt u .Igamzacin atkkfi darbai įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

tnvu črjy urbd Money

■’<»

DRAUGIJOS
xrdu ir ĮMsiusti:

SL. Chicago. UI. KOfiOS

ass

V"

Union Pier ant siauro kranto, ;—
Vakare ant šilto smėlio
Pagulėt, — visi supranta .. . 
Kai nėr saulės, nei šešėlio. .

Pasimaudžius, — labai dera, 
Su draugais kortom palošti, 
Ir čerkutę išgert gerą, — 
Daug smagiau choru dainuoti.

Market Parke tegul pešas 
Už Bendruomenės vienybę, 
O čia kraujo anei lašo, — 
Už pavergtąją Tėvynę . . .

Don Pilotas

PILIETYBE IR MOKYKLA

Aš jau pilietis, nebe dypukas, 
Te kelia balių abi tėvvnės, 
Jau neprivalo mano Algiukas 
Lankys mokyklos šeštadienės.

Akyse dega žvaigždės ir viltys, 
Toli tėvynė mūsų mažytė, 
šiandieną reikia pinigą pilti. 
Ne šeštadieninę kokią lankyti.

Šiandieną veikiu nenusiminęs, 
Spiaunu į arklą, knygą ir lyrą, 
Ir be mokyklos šeštadieninės, 
Mano kišenėn doleriai byra.

B

- ' 4 *A.

Kartais sušunku graudžiai per balių: 
— Ak, žinot, liūdna man be tėvynės, 
Bet išvaduoti Lietuvą galim 
Ir be .mokyklos šeštadieninės.

Aš amerikonas, nebe dypukas, 
šviesiau pasaulin man kelias grįstasį 
Jau nebevargins mano Algiuko 
Koks nors apšepęs lituanistas.

Ja u nas as trona u t as

nuo savo pirmykštės prasmės-
Esant viešoms diskusijoms, 

mielai prie jų prisidedu ir duo
du nemokamą patarimą: kam 
čia ginčytis ir remtis neaiškaus 
Šalkauskio patarimais, jei gali
ma elgtis pagal šv. Raštą ir va- 
lintis jo pavadinimu ■— levi
tais?

K. JPetrokaitis

Kvietimas f balių
— Drauge Jonai, rytoj vaka

re rengiu orgijos balių. Kviečiu 
atvykti.

— Mielai. Kiek bus dalyvių?
— klausia draugas.

Trys, jei tu savo žmoną 
<artu atsiveši.

g a t-? v - cATAK/
SKAITYTI ’NAUJIENAS’

A. Baronas

KANADOS OLIMPIJADOJE

Kanadoje jau greit prasidės 
kuriuose 

Rusijos 
surinkęs 
nuošaliai 

viešbučio kampe, duoda patari
mus ir įspėja: »

— Iš viešbučio išeįdįnėti tik 
gavus leidimą ir grupėmis, ku
riai vadovaus paskirtas vado
vas. Gatvėse ncsįkalliėti su 
žmonėmis. Klausyki vadovo 
įsakymų ir sekti viens kitą- žai
džiant rungtynėse neišleisti iš 
akių priešininko ir svarbiausia, 
žūt būt, reikia laimėŠtr. Atsimin
kite, kas jūsų laukia- grįžus j 
sodrifistinę tėvynę!” — baigė 
vadovas instrukcijas<

Olimpiniai žaidimai, . 
dalyvaus ir Sovietų 
sportininkų vadovas, 
visus sportininkus

Gudrus Aviganis

Viename okupuotos Lietuvos 
gyvulių kolchoze kolchozo pir
mininkas \ Ivanas Golubovas, 
praeidamas pro šal| aviganio, 
užk lausė: ir??--,

— Kiek avių turi -ganykloje?
— 768. — greit atsakė avrga-

im.

1NTEGRACUA IR MENAS
“Draugo” liepos 3 d. laidoje 

VI. Ramojus atsišaukia į visuo
menę, kad ji gelbėtų V. Petra
vičiaus paveikslus nuo juodžių 
pavojaus: — Petravičiai nesi
ryžta kitur keltis, bet -labai su
sirūpinę savo paveikslų likimu. 
Dailininko Petravičiaus žo
džiais, juodieji gali bet kada 
namą padegti, ir tada žus visa 
jo ilgų metų kūryba, gal ne vie
nas šimtas originalių paveiks
lų. . . kad tokio masto dailiniri- 
<a:, kaip Viktoras Petravičius, 
tautai nedovanojami kas metai 
ar kas dešimtmečiai.

Dailininkai, bėkit iš Chiea- 
gos, neškite savo kūrybą kur 
kitur. A. Rūkštelė, Dr. Labokie- 
nė, jau išsinešė, o A. Petrikouis 
ir VI- Vaitiekūnas jau kilnoja 
sparnus. O mūsų galerijom ir 
muziejam, jeigu bus ‘ riestai, 
tai gabensime meno lobius kur 
nors į Pennsylvanijos anglies 
kasyklas.
Aš MENU TOKIUS DALYKUS

lowos valst. dailininkas Grant 
Wood, Ariierikos gyvenimo bei 
žmonių psichologijos vaizduo- 
duotojas, sukėlė audrą, kai 
1932 m. Pasaulinėje parodoje 
Chicago j e išstatė paveikslą 
‘Daughters of the Revolution”. 
Paveiksle pavaizduota trys ari
stokratiškos išvaizdos papūgų 
veidais moteriškės, kurios ge
ria arbata ir lošia “bridžą”. Tas 
Granto paveikslas sukėlė kont- 
-oversijų ir riet buvo iš parodos 
pašalintas.

Prieš 40 metų buvau pa- 
TA’ietas skaityti paskaitos Wil
liam H. Block auditorijoje, 
Gary, Ind- Nuvykęs pamačiau, 
kad paroda atidaroma su pas
kaita, kurią suruošė Revoliuci
jos dukterys. '

Po paskaitos, arbatėlės metu, 
viena pagyvenusi ponia vaikš
čiodama po salę, vienoj rankoj 
laikė Robert Burns poezijos 
knygą, antroje prie akies pridė
jusi monoklį, kartojo eilėraštį. 
Ant kiekvieno jos piršto — po 
deimantinį žiedą, o perlų karo
liai nuo kaklo iki kelių... Suk
nia kinietiško šilko su povo 
plunksnų spalvomis. Ji priėju
si prie manęs, pasakė: — Mūsų 
miestas švarutėlis, — nė vienas 
negras čia kojos negali ikelt.-'.'

0 dabar ? Gary miestas ne tik 
pilnas juodųjų, bet ir meras 
juodas- Slultum aliquando sa- 
pientes! — po laiko ir kvailiai 
susipranta.

.Magaryčios < r

• Kas praleidžia dieną be ge
ro darbo, o naudojasi gyveni
mo malonumais, tas yra kaip 
kalvio dumplės kvėpuoja,

Don Pilotas

NEATSARGI MOKYTOJA

Taxi šoferis važiavo greitai, 
vis pavydamas ir pralenkda
mas kitas mašinas. Senyva 
lėivė pradėjo nervuotis ir

Vytautas Kavolis parašė apy 
braižą “Nužemintųjų patriotiz
mas” apie poeto Algimanto Ma. 
ckaus ir kelių kitų bendrasro- 
vių kūrybos žmonių pastangas 
rasti egzilio sąlygose patriotiz
mo sampratą ir įvertinti tokio 
radinio esmę. Apybraiža buvo 
atspausdinta rusų ir kitų disi
dentų žurnalo “Kontinent” 6 
nr. Žinomas rusų publicistas Ro 
stislaw Pletnevas, atsiliepdamas 
į tą V. Kavolio apybraižą, parei 
škė lietuviams šydu pridengtą- 
ironišką užuojautą.

Rašytojas Jurgis Gliaudą 
Drauge 156 (27) nr. peikia V. 
Kavolį už asmeniškos pasaulė
žiūros suvisuomeninimą bei de
tale užstojimą visumos:'

—Penktame “Kontinento” nu
meryje buvo Algirdo Landsber
gio geras informacinis rašinys 
apie Lietuvą. Apie tai rašiau 
kultūriniame “Draugo” priede 
1975 m. nr, 274. Vytautas Kavo 
lis atėjo į rusų disidentų žurna
lą su minoriniai, apmaudingais 
tonais ir per pesimistinę'' Algi
manto Mackaus lyrą pristato ur 

. bi et orbi Hetūvių egzilio “nu
žemintųjų portretą. Rašinio tū
ryje detalė liko neatskirta nuo 
„visumoj. Tai provokavo atsiliėp 
ti openentą rusą.

Lietuvių tremčiai mažai bū
dingas lokalinis A. Mackaus leo 
pardizmas, skaitytojams ru
sams tapo liudijimu: štai kur 
išeiviškųjų masių apmaudas, 
pasimetimas ties patriotikos 
prasme, labirintai 1 kazuistinių 
ieškojimų!

Jau senai stebiu Metmenų ir 
Akiračių disidentus, bet -jie 
man atrado ne disidentai, bet 
bendradarbiautojai ir tiltų su 
sovietais statytojai. Ne veltui 

. ten pat J. Gliaudą taip teigia:
— Tikrovės vežimas rieda sa

vo keliu. Vis dėlto, ‘Kontinento’ 
auditorijai pristatyta tariama 
mūsų egzilio desperacija^ taria
ma. kūrybinė impotencija ir ta
riamas pasimetimas patriotiz- 
rrio suvokimo kazuistikos labi-' 
rintūose. Ir plačioji auditorija, 
kaip matyti, buvo 
Paveikslas slogus, 
niš dance macabre!

& Aš nenoriu angažuoti^ pei 
dangui, nei pragarui,-;1ųęs abe
jose vietose, yra rųaųo jdrpųgų 

(Marlę- iT^am),
• Vienoje žuvų ‘ krautuvėje 

buvo iškabinta reklama apie 
žmogėdros žuvies filmą “Jaw”. 
Ant tos -reklamos- krautuvinin
kas užrašė: “Atsilyginkime -’už 
mums daromas’ skriaudais V— 
valgykime žuvį”...

• Vienoje Delaware vals Ii jo
jos cheminėj dirbtuvėje kabo 
toks užrašas: “Jei jūs rūkysite, 
praneškite kur palaidoti jūsų 
pelėnus.” ; ’•

• ; - .•’C/-* -O Kilmurry šventoriuje, Ai- 
rijoje, ant vieno- paminklo yra 
parašytas eiliuotas ėpitefdš:' “šį 
akmenį pakėlė Saros šeiminin
kas ne neišvardijiniūi’jės'gerų 
darbų, (nes jie yra ir taip1 žino
mi visam miestui}, bet jį' pri
slėgti”. 1 ‘ :

© Skelbiami išnuoni.aviniui 
butai nuomininkams be gyvu- 
lukų.?Bet fcai nuomininkas, at- 
sikrausto, tai jau jų r^ųda: 
pelių, blakių, o daugiausia prū
sokų. ... , >

O Žmogus laik.o sąve protin
gu, o mašiną kvaila, «Bet maši
na atlieka- darbą .daug greičiau 
ir geriau už žmogų,,tik, reikia 
ją paitepti ir pržiūrėtį.

- © Jaunas Anglijos adini?dlas 
lankė Admiraliteto akademiją 
ir paJJausė vieną? kadetą: “Sa
kyk, -kas buvo du-garsiausi-An
glijos laivyno admirolai?”- Jū
reivis buvo - geras politikierius 
ir ilgai išgalvojęs atsakė ^“Nel
sonas ir. tamsta, ■ tik iiš Tkmstos 
pavardę .pamiršau, sirV ; v

Dori Pilotas

pa-

at-— Jūs turėtumėte būti 
sargesnis. Namuose manęs lau
kia 9 vaikai . . .

nustebinta.
Egziliocidi-

S. Pašilytė

— Ponia! Jūs turite devynis 
vaikus ir dar drįstate kitus mo
kyti atsargumo? — stebėjosi 
šoferis.

■Beirut'e'pritrūkdįifojfO&i 
gyventojams vandens j

■ į

Beirutas.; Vandųd. šiame nąm 
nio karo sunraikintame mieste 
pasidarė gyvybes versmė, kuri 
jati baigią i^džiūtij.žmonės ’il
giausiose" eilėse su puodais;ir 
višoidaįs kitokiais indais fa- 
landomis 1 a.uki a. kol pri ar L e j a 
prie, surūdijusio gatvėje senais 
laikais pastatyta, surūdijusio 
krano, iš kurio siaura srovele 
teka nešvarus irJ neskanus van
duo, kurs tačiau yra būtinai rei 
kalingas gyvybei palaikyti. įda
rui besitęsiant, vąnduaįpusei 
milijono gyventojų darosi būt 
ar -žūt reikalu.

Pasveikink tavo drkugui- 
per “Nauj tunas8 ..

— Stebėtina! Kaę tjltaip 
greit suskaitai ?

-- Paprastai: si iškaliau visas 
kojas ir padalinu iš keturių .•. 1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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George Washington 
1732-1799

bicentennial presentation of 
Greenfield Village and 

die Henry Ford Museum, 
Dearborn, Michigan

Over 3w milaon įieopk 
appear in. America's

_ Family Album. Georgt 
Washington, is one of them.
' A soldier at 21, he was 

raised by his brother from whom 
he inherited Mount Vernon.

He was commander-in»\ 
chief of the Revolutionary 
forces and America’s first 
president- But you knew that.

At the Henry Ford 
Museum you can learn new 
things about Washington. '-'•x 
For example, you. can see hfa* 
camp'chest.

His portable folding-cot 
is here, too. Unfolding tfaiEr ’- 
“portable bedroom” wherever 
he chose to put down for. 

j the night, he 
gave many 
places the 

' chance to 
say “George 
Washington 
slept here.



Grafikažibuatas Mikšvs

Chicago, Illinois 606081739 So. Halsted Street

kurio
1739 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608
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ŽIAURŪS ŽMONĖS.

NAUJIENŲ Taupykite dabar

PIKNIKAS
18 d., sekmad

POLONIA SODE Taupykite dabar,

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVLRSA

$3.00
$2.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. . į

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bes>

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

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

kad Čikagoje, kur tūkstančiai 
lietuvių. Bemaž visi eisenos da
lyviai turėjo Amerikos ir tau
tines vėliavėles.

Mes eisenoj pajudėjom apie 
5 vai. ir baigė m6 vai. vakaro. 
Klausiau pirm. Rutkausko: 
“kiek Rockfordas turi gyven
toju?’’ Girdi, per 150.000. Tie
siog visas miestas išsipylė i tas 
gatves, kuriomis vyko paradas. 
Vaikai susėdę ant gatves, au
gesnieji kėdėse, ant šaligatvių, 
gausiai plojo. Atsiliepė ir svei
kino vienas,-antras lietuvis. Ei-

—Ne sovietinės valdžios^bėt 
sovietinių žmonių aš labiau 
nemėgstu..
. Aš apie tą posakį ilgai ir pa
kartotinai galvojau. Tai buvo 
šviesi tiesa. Nežarstyk simpati
jos Rusijai. Leninizmas, stali
nizmas, valymai, Gulagai, agit- 
propas, priespauda buvo iš
šaukti . vergiškos prigimties 
žmonių reikalavimu.

Autorius Rusiją palygina su 
19-to šimtmečio pradžios Mis
sissippi plantacija. Nesant prie
vaizdai,. plantacijų darbininkai 
lindi savo skurdžiuose butuose

Prie šventosios Lietuvoje 
iškasti 24 gabalai gintaro

San Diego laikraštis Evening 
Tribune šių metų liepos 7 d. nr. 
antrašte “Rassians find fossil 
pieces” (Ruskiai rado suakme
nėjusius gabalus) talpina sekan 
čią žinią:

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
' LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ r .

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

Paskui juos buvo nešamos 
Amerikos ir Liet, tautinės vė
liavos. Parade ėjo lietuviai vy
rai pasipuošę tautinėmis juos
tomis ir moterys pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Nešė plakatą 
“Happy birthday America’’. Ei
senos dalvviai nešėsi raudonu 
rožių puokštę.

Vyt Didž. Čikagos unifor
muoti šauliai, vadovaujami va 
do VL. Išganaičio, nešė Ame
rikos, tautinę ir šaulių sąjun
gos vėliavas.

Paradui vadovavo pirm. K. 
Rutkauskas ir St. Surentas.
- Paskui juos ėjo gausus bū

nant pro tribūną, per garsiakal 
i.iiK pranešė, kad eina Rock- 
fordo lietuviai. Prašė ploti.

goji žinia yra, kad jo sėklos 
digs savaime, kur tik bus ver
giškų žmonių — Azijoj, didžiu 
moj Afrikos, .daugumoj: Pietų 
Amerikos kraštų. Reikia supras 
ti, kokia trapi, svetima yra mū 
sų auksinė /demokratiją. Atė
nai 5-me šimtmetyje prieš Kris 
tų nebuvo už mus keistesni. Ne 
siduokime klaidinami: rusai 
yra patenkinti tuo, kaip dabar 
yra. Asmens laisvė, individo 
teisės jiems nieko nereiškia. 
Jiems krepšelis apelsinų yra 
labiau svarbu.

Daugelis mūsiškių, ypatingai 
vyresnieji ir nematę Lenino bei 
Stalino laikų dabar jau subren 
dusios' generacijos, bus abejin
gi D. K. Mano kai kuriais pa
reiškimais apie dabartinį rusą 
— sovietų žmogų. Betgi ar jie 
kartais rusams nepriskaito uk
rainiečių bei. gudų geraširdiš
kumo kreditų.

K. Petrokaitis

ryti sprendimo. Kai mes važia
vome pro medicinos kliniką, 
mūsų vadovė pranešė, kad “tai 
yra retų ligų, kaip kad ulcerio 
ligoninė”;

Kalinine; vienoje parodoje, 
įrengtojo ‘nefunkcionuojančioj’ 
bažnyčioje, mums rodė sovie-i Tauragės klubą 
tinės industrijos stebuklus, kad 
rusai nesenai išrado dažus, li
noleumą; plasterį ir elektros 
mygtukus. Automobilius jie iš
rado taip pat ir iš spalvos gali 
atskirti, kuriam mėnesyje jie 
yra daryti: raudoni-balandyje, 
juodi — gegužyje, nes spalvos 
yra keičiamos kas mėnesį.

Nors Sovietinė erdvių tech
nologija yra imponuojanti, bet 
kasdieninio vartojimo dalykų 
paroda yra tiesiog juokinga, 
kad net verčia’ pagalvoti, jog 
Politbiuras ją turėtų slėpti nuo 
amerikiečių. Bet tai neatitinka 
ruso galvosenai. Rusai yra 
kaip ir ekscentrikas butelio 
kamščiu kolektorius. Jie nenori 
tuo atveju mus nustebinti. Jie 
tik nori, kad mes matytume, 
liestume ir vertintume jų jiems 
brangius daiktus. Tai jiems su
teikia tikrumo jausmą.

Aš parvežiau gerą žinią: so
vietinio stiliaus komunizmas 
niekuomet neateis į Ameriką 
ar Angliją, net į Italiją. Gi blo-

ir girtuokliauja. Jie buvo pil
nai įtikinti ir be jokios abejo
nės laukdavo gęrai iškarsiant 
kailius. Jie laikė save kaltais, i 
Nekitaip yra Rusijoje. Nesąži
ningumas, juodoji rinka, nusu 
kimas darbo valandų yra nuo
latiniai palydovai visuose sluo
ksniuose. Tai kalbama ne apie 
istoriją nuo 1917 metų, bet apie* 
šimtmečius azijatiškos vergi
jos. Tiesiog neįmanoma su jais 
diskutuoti apie natūralias žino 
gaus teises ir individo laisvę, 
nes tos sąvokos neišverčiamos 
į rusi; kalbą. £inoma, yra išim-i 
čių, bet lai turi Rusijai tiek pat 
įtakos, kiek Krišnos vaikų ti-' 
lojimas prez. Fordui.

Dialektinis materializmas yra'

Pasibaigus eisenai, mus nu
vežė i Liet, klubo namus. Čia 
vaisino: dąvc pietus ir gėrimo. 
Atsiprašė, kad viršutinėj salėj 
vyksta itahf didelės vestuvės, 
tai priims apatinėj salėj. Viršu
tinėje salėje 5(MJ vietų.

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 psb, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ___________________......_________ *

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis,
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik ____

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

Liet B-nė, būdama negausi 
narių skaičiumi, pakvietė daly
vauti Čikagos reg. Liet. B-nę ir

Susidarė apy 
pilnis autobusas. Išvažiavo lie
pos 3 d. 11 vai. ryto. Kita dalis 
važiavo < savo automobiliais 
šauliai 12 vvru ir 9 motervs at
važiavo irgi savo automašino
mis. Susidarė gan gausus bū
rys. 4 ■

purę su spilkūte. Mes-buvome 
pirmieji eilėje Maskvos aero
drome, kai dviejų lėktuvų ke
leiviai užlindo prieš mus visai 
neatsiprašinėdami, bet įžuliaij 
stebėdami kvailą kapitalistų 
mandagumą. Važiuojant busu 
tik du iš trisdešimties sumokė
jo 5 kapeikų važmą. 10% visų 
daiktų pranyksta kelionėje -į 
Maskvą ar Leningradą. Paly
ginus, Amerikos fymsteriai yra 
angeliukai. Dvylikmečiai vilio
ja turistus mainyti pigias Le
nino, spilkutes į Juicy Fruit 
kramtomą gumą, daug .vertin
gesnį dalyką už. rublį, 
negalima kramtyti.

Mano žmona pamiršo 
akinius viename restorane. Vy
resnysis kelneris įtaigojo, kad 
6 Marlboro juos atgautų. Vie
nintelio dalyko Rusijoje net
rūksta — tai degtinės, Lenino 
opiumo liaudžiai. Ji padaro 
žmones bejausmiais: nesirūpin 
ti apie Čekoslovakiją, Vengri
ją arba ‘ apie Solženicyną. Le
ningrade mums pranešė: “Ge
ra naujiena, gera naujieną! Jūs 
galite ilgiau nelaukti. Numaty
to skridimo nebus”. Rusijoje 
gera naujiena, kai nereikia da-

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

MASK\ A, Archeologai I ie- 
tuvoje atkasė 2-1 gabalus gin
taro, kuriame yra žiedų petalų, 
vabzdžių ir paparčio lapų įs
paudų, išsilaikiusių per iki 
80 milijonų metų, pranešė Tass.

Gintaras fosilizuoti prieš
istorinių laikų sakai — buvo 
rasti darant kasinėjimus arti 
žvejų šventosios kaimo.

Gabalai svėrė tarp trijų ir 
septynių svarų; jie buvo per
duoti Palangos muziejui, kurs 
pasak Tass turi didžiausią gin
taro rinkinį visame pasaulyje.

P. S. Iš žinutes uzvardymo 
atrodo, kad San Diego dienraš
tis pamiršo, kad šventoji, Pa
langa ir gintaras yra Lietuvoj, 
ne Rusijoje!

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Visų nustebimui reg. Liet 
B-nės.pifm. K. Rutkauskas ne
toliese Rockfordo atvažiavo 
mus pasitikti. Vadovavo auto
busui prie pat Liet, klubo na
mų. Visi buvome jam dėkingi 
už tokią paslaugą ir dėmesį.; lietuvių. Beveik užėmę iš- 
Buvome vadovaujamų organų bloką. Ilgesnė eisena kaip 
nuoširdžiai sutikti ir net nemo 
karnai vaišinami.

4 vai. autobusas nuvežė į 
miestą paradui.. Mums teko iš
sirikiuoti per vidurį eisenos. 
Gerokai-laukėme.

Liet. Klubo pirm. lakūno 
kapitono žmonelė su dukryte 
pasipuošusios tautiniais rūbais 
nešė plakatėlį, apvedžiotą tau
tine juosta, kad eina Rockfordo 
lietuviai. Amerikonai ploio.

Svarstymai apie vergiškus žmones ir komuniz
D. Keith Mano savo įspūdžius, 

National Review žurnale repor
tažu The Slaves pradeda nuti
kimais prie Lenino mauzolė- 
jaus. Ten reikia elgtis daug pa
maldžiau kaip bažnyčioje, nes 
jose per spųstį tvarką palaiko 
balta kamža šveicorius, d čia —- 
nuogu durtivu išgąstingas karei 
vis:

— Prie Lenino kapo, draugai, 
nedarykite jokių netikėtų jude-l 
šių. Nemosuokite rankomis, ne
laikykite jų kišenėse, paltas tu- 
,rl būti susagstytas. Ir štai, guli 
tas, kurio atėjome pažiūrėti 
strampiškas, trumpas kūnas, 
senasis 66t> numeris, pats anti
kristas. Mes stebėjome, kai jau 
.navedžįų pora padėjo gėlių bu- 
ketą prie jo kojų, štai naujas nulius.. Jo vienas perijodas tik 
gyvenimas prasideda mumijos godume. Vyrai laukia eilių uo- 
pagarbinimu. Tas vaiduoklišku) degose nusipirkti tik dėl savęs 
inas, kaip baisenybė; kai ku-i šešis apelsinus^ ar kailiuko" ke
liuos apsvaigina. Aš norėjau 
juoktis, bet kareivis buvo grės
mingas, todėl buvau laimingas, 
galėdamas suvaldyti juoką.

Vidurnaktį aš ėjau per Rau
donąją aikštę pro tą mauzolė- 
jų. Ten girdėjosi kareivio žings 
nių aidas. Netrukus keitėsi sar
gyba, mušdama padų priekiu 
grindinį einant žąsies žingsniu, 
pakeldama kojas iki akių ly
gio. Nakties glūdumoje buvo 
matomi ant šautuvų užmauti 
'durtuvai. Tie žingsniai, nesku
būs ir užtikrinti, artinasi į mus. 
Jeff Hart šioje situcijojė sa
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Bražinskai pateko į vilkų nasrus
Pranas ir Algirdas Bražinskai, pasiryžę patys spręs

ti savo likimą, išvyko iš jiems duotos stovyklos, nukelia
vo Į Amerikos ambasadą Ankaroje ir paprašė, kad Ame
rikos konsulas duotų jiems vizą Įvažiuoti Į Ameriką. Pats 
ambasadorius, patyręs apie Bražinskus ir išaiškinęs, kas 
jie toki yra, rado reikalo su jais atsisėsti ir išklausyti jų 
prašymo.

Bražinskai nežinojo, bet, matyt, nujautė, kąd tarp
tautinė padėtis turi komplikuotis, ir kad jiems, ilgiau 
užtrukus Turkijoje, bus dar sunkiau išvykti Į užsieni ir 
turėti bent progos išpasakoti lietuviams savo odisėją, 
kovą prieš žiaurų okupantą ir lietuvių tautos ir jų pačių 
pastangas atsikratyti primestos valdžios ir jų Įvestos 
lietuviams labai žalingos sistemos. Bražinskai yra kovo
tojai. Jie kovojo pačioje Lietuvoje, jiems teko priešintis 
okupantui Kaukaze ir kitose trėmimo vietose, jiems te
ko pavartoti ginklą iš Sovietų Sąjungos išvyktu Jis žino
jo ir žino, kad kovotojams bolševikai keršija. Jie gali iš
leisti garsų rašytoją ar nepavojingą profesorių, bet jie ne, 
nori išleisti gyvo nei kovotojo, kuris ryžosi pakelti ran
ką prieš ginklu valdžioje besilaikančią gaują.

Bražinskai nemanė, kad Izraelio kariai, pasiryžę iš
laisvinti pagrobtus Izralio, Prancūzijos, Graikijos ir ki
tų valstybių žydus, sukels toki susirūpinimą visoje Euro
poje. Jeigu žydai nebūtų suorganizavę pagalbos, ir jei
gu Izraelio lakūnai bei smogikai nebūtų taip sklandžiai 
išlupę iš arabų, susidėjusių su tarptautine Įvairiais var
dais velkančia komunistinių teroristų grupe, tai grobi
kai, su Idi Amino ir kitų Afrikos diktatorių pagalba bū
tų iššudę pagrobtus keleivius. Bražinskai nujautė, kad 
ir jų likimas būtų panašus, jeigu jie iš Turkijos neišva
žiuotų. Bražinskus galėjo pagrobti maskvinių grupė pa
čioje Turkijoje, jiems galėjo pakenkti su Maskva susidė- 
jusieji Įvairūs nerimaujantieji revoliucionieriai dažniau
siai veikią pagal Maskvos nurodymus.

Amerika nedavė vizos Bražinskams, bet JAV amba
sadorius Turkijoje paprašė turkų vyriausybę kad ji jo
kiu būdu neišduotų Bražinskų sovietų valdžiai. Bražins
kai Įtikino ambasadorių, kad jie kovojo ir veda kovą už 
tuos pačius idealus, kurių siekia Amerika. Matyt, kad

amerikiečiai jrtdc.rė daugiau. Jie padėjo iš
skristi Į Europą. Dabartiniu metu jie yrą Italijoje- Bet 
kaip tik dabartiniu metu lėktuvų grobimo klausimas 
sprendžiamas Jungtinėse Tautose. Diktatorius Idi Amin 
padavė skundą prieš Izraelį, reikalaudamas atlyginimo 
už aerodromui, lėktuvams ir kariams padarytą žalą. Jis 
norėjo, kad būtų pasmerktas Izraelis už Įsiveržimą Į sve
timą teritoriją.

Izraelio atstovas Į visą šitą reikalą kitaip pažiūrėjo. 
Jeigu teroristai nebūtų pagrobę prancūzų lėktuvu skri
dusių keleivių, jeigu troristai nebūtų paleidę kitų vals
tybių keleivių, o pasilikę izraelitus, tai Izraeliui nebūtų 
jokio reikalo skristi 2,500 mylių į Entebė aerodromą, ri
zikuoti jaunų karių gyvybėmis ir bandyti atimti pagrob
tus keleivius. Debatų metu paaiškėjo, kad ir Idi Amin 
buvo susitaręs su teroristais, davė jiems pageidaujamas 
privilegijas ir padėjo kontroliuoti suimtus ir beginklius

Didžiausią nusikaltimą padarė arabai teroristai, su- 
idėję su kitų valstybių užpuolikais, laikė įkaitus Ugan 
loję. Antrą nusikaltimą padarė ne tik Libijos, bet ir 
Jgandos valdžios atstovai, Įskaitant ir patį prezidentą 

Idi Amin, kuris maišėsi teroristų tarpe, kalbėjo su pagrob 
tais keleiviais, pasidžiaugė gerai suorganizuotu keleivių 
išlaisvinimu, bet dabar skundžia Izraelį tarptautinei or
ganizacijai ir reikalauja bausti .vien Izraelį.

Sovietų ambasadorius Michail Charlamov, nenorėjęs 
praleisti progos pasigerinti arabams, pareiškė, kad jis 
smerkiąs Izraelio padarytą agresiją prieš Ugandą, prieš 
Įsiveržimą Į svetimą teritoriją ir prieš įstatinio pažeidi
mą suvereninių kitos valstybės teisių. Izraelio ajnba- 
sadoriui ilgai pavyzdžių nereikėjo ieškoti. Jis pastebėja 
Charlamovui, kad Sovietų Sąjunga suvereninių teisių lau
žymo srityje paliko visiems žinomą rekordą Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje ir kitose ytų Europos kraštuose. Gaila, 
kad ambasadorius Herzogas nepanaudojo progos ir ne
priminė suvereninių Lietuvos Latvijos ir Estijos teisių 
laužymo. Izraelis reikalauja, kad. būtų baudžiami lėktu
vų grobikai ir jų pagalbininkai, kur jie bebūtų.

To dar neužtenka. Briuselyje susirinkusieji Bendro
sios Rinkos užsienio ministerial, aptarę Įvairius prekybos 
klausimus, ryžosi aptarti ir lėktuvų grobimo reikalus. Vi
si griežčiausiai pasisakė prieš lėktuvų grobikus, prieš 
Įkaitų naudojimą politinėms koncesijoms ir prieš bet ko
kią pagalbą, protekciją, teises ar paramą grobikams. Ne
atsirado nei vieno ministerio, kuris būtų radęs kokią nors 
lengvatą lėktuvus pagrobusiems žmonėms. Ministerial 
nematė reikalo išskirti kovotojus už savo tautos .laisvę, 
kuriems lėktuvas buvo vienintelę priemonę nuo priešo 
pasprukti ir laisvėn išskristi-

i

Bražinskai džiaugiasi, kad jie išvažiavo toliau Į va
karus. Bet jie pateko Italijon labai sunkiu momentu. Ita
lijos politikai stengiasi sudalyti koalicinę vyriausybę su 
komunistais. Dar sunkiau jiems bus.gauti leidimą apsi
gyventi bet kurioje kitoje valstybėje, nes ne tikrai Jung
tinėse. Tautose, bet ir Vakarų Europos Bendrosios Rin
kos valstybės pasmerkė lėktuvų grobikus.

Visa tai nei kiek netaiso Bražinskų nuotaikų ir nepa
lengvins jiems gauti vizą nuolatiniam apsigyvenimui.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Iš pirmo žvilgsnio šis keleivis gali būti panašus į Pronskaus a p* 
rašomu skraidančiu lėkŠčip Žemėn besileidžiantį sutvėrimą/ bet 
tikrovė yra visai kitokia. Tai modemus motociklistas/ apsišarva
vęs nuo lietaus, smėlio, šviesos ir uodp, ir važiuojantis Floridos, 
St. Petersburg gatvėmis.

lįo kliudyti lietuviška j dar
bui jyg pąvojtogepųi, jma-

(Tęsinys)
ir šaulių, iš Lietuvos partiza
nų, iš visų kovotojų už tautos 
laisvę, iš žuvusių už tautos lais 
vę, iš Kalantos, iš Simo Kudir
kos, pajuoka ir
prieš visą lietuvių tautą! To
kie lietuviai netiesiogiai pripa
žįsta okupantui tėvynę Lietuvą 
ir pateisina jo smurtą, pateisi
na jo prieš lietuvių tautą veda
mą genocidą. Tokiems neturėtų 
būti leista vadintis- lietuviais, 
bet jiems turėtų būti sureng
tas tautos Neurnbergo teismas, 
prieš juos panaudojant ne Jais 
'vojo pasaulio, bet sovietiškojo 
teismo kodeksą.

Kur dingo mūsų tautinė sa
vigarba?

Tiesiog neįtikėtina, kad tokie 
dalykai galėtų reikštis lietuvių 
išeivių tarpe. Kada nukryžiuo
tos Tėvynės širdis perverta oku 
panto durtuvo kraujuoja, kada 
užgesusi laisvės šviesa nevilti
mi ir kapų niūrumu nuteikė 
anapus pasilikusių mūsų arti
mųjų jausmus, mes čia rengia
mės kapituliuoti prieš tą klas
tingąjį priešą, kuris tą nelaimę 
į mūsų kraštą atnešė.

Dar kartą klausiu: Kur mū
sų tautinė savigarba?

Skaitome save didvyrių že
mės vaikais. Kur dingo tasai 
mūsų didvyriškumas? Negi 
mes tiek jau priešo' užguiti, kad

KAROLIS MILKOVAITIS KALBĖJO
APIE BIRŽELIO ĮVYKIUS

nedrįstame jam pasipriešinti? 
Negi mus okupantas tiek pa
veikė ir perauklėjo, kad nešio
jamės krūtinėje vergišką šir
dį? Atsiminkime Saulės mūšį, 

nusikaltimas * atsiminkime Žalgirį, atsimin
kime mūsų nepriklausomybės 
kovų didvyrius. Ar jau užmiršo 
me visa tai? Vlūsų savanoriai 
krauju ir ugnimi į Lietuvos že
mę įrašė visų lietuvių norą gy
venti laisvėje, gyventi savame 
krašte. 0 Lietuvos- partizanai 
ilgametėje, nelygioje kovoje 
dar kartą įrodė ir patvirtino lię 
tuvio pasiryžimą gĄ'venti. gy
venti laisvėje, per mirtį, jei rei
kia. Kur dingo toji lietuvio rū
šis? -

Tikrasis patriotizmas, anot 
Mykolo Krupavičiaus, yra dide
lė kūrybinė jėga, kuri visus 
tautiečius jungįa, cementuoja, 
o ne skaldo. Skaldantis, ke
liantis tarpusavius nesusiprati
mus ir kovas patriotizmas nė
ra patriotizmas, bet jo karika
tūra, iškamša, žalinga fikcija- 
save ir kitiems apgaudinėti. „ 
Tautiniai išsikvėpėliai, kurie 
nusipurtė riša • tuo, kas Tėvy
nėje brangu ir mielą, kurie są
moningai su kūnu ir siela ne
rią į svetimybių gylius ir jau
nąją kartu su savim traukia, 
gana tos lietuvybės ir tų svajo
nių apie laisvą Lietuvą, tokie 
yrą Tėvynės priešai. Šios rū
šies išslydusieji iš tautinio ke-

sidengę patriotizmo W kitomis 
kaukėmis.

Juo daugiau vargsta Tėvynė, 
juo daugiau privaloma ją my
lėti ir remti. Lietuvos laisvini
mas yra šiuo metu išeiviui svar 
biausia pareiga.. .

Mes niekada ųe turime už
miršti sovietinių komunistų mū 
sų tautai daromos skriaudos. 
Jų mums padarytos ir vis dar 
daromos žaizdos yra didelės ir 
skausmingos. Bet neturime leis 
ti joms užgyti, nes kai nustos 
skaudėti, kai tos žaizdos užgis, 
mūsų, tauta žus. Mums trūks
ta šių dienų varpininkų — ža
dintojų, kurie eitų per išeivi
jos pasaulį ir balsiai vargu žvan 
gintų: “Lietuviai, pabusite, Tė
vynė pavojuje: okupantas kan 
kiną, rusina, naikina mųsų tau 
tą.”

Antai, pradedaųsivyraųti nuo 
monė, kad švenčių, minėjimų 
metu nereikia jokių kalbų, jos 
nusibodusios. Neduok Dieve, 
kad toks paprotys įsivyrautų. 
Besąlyginiai remiu dr. Klimo 
nuomonę, kad mums reikia 
bendrijos, kurioje kalbėtojai 
kas kart tas mūsų žaizdas at
naujintų, tuos rusiškojo sodiz- 
mo vaizdus atkurtų, tuos nea
pykantos jausmus mūsuose pa
kurtų. Ūgis nepakuriama ges- 
ta!

Vienas mūsų žinomų šviese
lių rašo: “Kiekviena organiza
cija savo x susirinkimuose turi 
pravesti nors trumpą sųsikąu- 
pimo valandėlę, kurioje būtų 
primenami okupantų išvežtie
ji ir nužudytieji.., Nuolatiniais 
jų priminimais turime okupan 
tui įrodyti, kąd prievartos vei
ksmai, žiaurūs trėmimai, 
mai sudaro jam blogiausią pro 
pogandą, kad krauju rašyti' 
įvykiai yra toki jyŠĮęus, jog 
prieš juos išblėsta propogrūdi
nio rašalo statinės ir. žo
džiai”. .

me okupanto klastą, mes, ku- 
rie, taip sakant, savo kailiu pa
tyrėme okupanto sadizmą ir ne 
teisybę, mes, kurie čia, laisva
me pasaulyje turėjome būti to 
ji tautos nesugriaunama mū
ro siena, mus okupantas per sa 
v o agentus be ypatingų sunku
mų suskaldė.

Dabar spaudoje skaitome, 
kad jis visą savo skaldymo fu
riją nukreips Į lietuviškąjį jau 
nimą. Jeigu tarp mūsų okupąn 
tui pavyko įvaryti pleištą per 
trumpučius 30 metų, tai kiek 
laiko jam užtruks suskaldyti 
ir nutautinti mūsų jaunimą?!

(Nukelta Į 5 psL-

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis
Jonas žižka asmeniškai pažino Lietuvos karo va

dą Vytautą. Jis pats buvo bajoras, tai priėjimas prie 
Vytauto jam nebnvo toks jau sunkus. Jeigu papras
tas niušikėlis norėdavo pasimatyti su Vytautu, Lai jam 
tekdavo aiškintis, ko jis nori ir ką naujo gali pasaky
ti, bet kai garbingas Bohemijos bajoras, asmeniškai 
nuduohęs kelis vokiečius, norėjo pasimatyti su Lietu
vos kariuomenes vadu, tai jam nebuvo jokios kliūties. 
Atrodo, kad Vytautas noriai su žižka pąsikalbėdayo. 
žizka labai gerai žinojo visą Žalgirio mūšio eigą. Jis Ice 
liais atvejais čekams aiškino, kaip lietuviai, kunigaikš
čio Vytauto vadovaujami, kirto smūgį po smūgio Žal
giryje. Ji* pats savo akimis matė, kaip ta kova ėjo ir

X

kaip vokiečių galingiausias ordinas buvo sumuštas.
Vėliau, kada pačioje Bohemijoje prasidėjo nera

mumai ir bajorams keliais atvejais teko pasisakyti 
prieš savo karalių jų tarpe buvo ir Žižka. žižka buvo 
šalininkas, karalius buvo priešingas Jonai Husui, šis 
konfliktas kasdien aštrėjo, bet kai žižka vokiečių į 
Pragą neįsileido, tai sostinės gyventojai atsisakė nuo 
karaliaus Zigmanto. Bet be karaliaus tais laikais če
kai dar nemokėjo valdytis. Jiems atrodė, kad kara
lius turi būti ir neramuolius suvaldyti, žižka įtikino 
čekus husitus, kad jie kreiptųsi į Vytautą, tuometinį 
Lietuvos karalių Vytautą ir prašytų jį valdyti čekus.

Vytautas gavo čekų prašymą ir sutiko juos valdyti. 
Bet jis pats Pragon vykti negalėjo, nes turėjo visą ei
lę savų reikalų. Pragon 1922 metais Vytautas pasiun
tė Zigmantą Karibulaitį, kuris susidraugavo su žižka 
ir pavyzdingai valdė čekus, žižkos ir naujai atvyku
sio Vytauto įgaliotinio draugystė buvo nuoširdi ir pil
na pasitikėjimo. Kaributaitis vadindavo Žižką savo 
tėvu, o pastarasis Kaributai vadindavo savo sūnumi.

Jonas žižka buvo didelis Lietuvos draugas. Jis 
pakvietė mūsų kunigaikštį Vytautą, kad valdytų če
kus; kad pamokytų juos kaip reikia pavyzdingai tvar
kyti viso krašto reikalus, čekus valdė Zigmantas Kari
butais. bet kiekvieną mėnesį jis siųsdavo karaliui pra
nešimą, ką jis Bohemijoje daro ir ką yra uždraudęs 
daryli, žižka buvo tiek patenkintas Kaributaičim kad 
pats išvažiavo į Taborą, kur buvo pagrindinis jo ka
riuomenės šaltinis. Su Taboro ūkininkais jis Pragą iš
gelbėjo, nes jais galėjo pasitikėti.

MILŽINIŠKAS ŽIŽKOS PAMINKLAS

Kai nuvažiavome į žižkos priemiestį ir užvažiavo

me Žižkos kalną, tai pamatėm milžinišką paminklą 
pastatytą didžiausiam čekų tautos didvyriui. Jis kovo 
jo už kiekvieną žemės pėdą. Jis sustabdė vokiečius vi
sai prie Pragos vartų. Jis padėjo pagrindus tolimesnei 
čekų tautos kovai. •

žižką kovoti mokė mūsų Vytautas Didysis, žižka 
buvo geras mokinys, jeigu čekų tautai jis nustatė ke 
lių šimtų metų kelią. Jie Jiepė siekti teisybes, būti svei
kiems, nebijoti dirbo, o priešui kirsti iš visų suvieny
tų jėgų.

čekai padarė aukštą piedestalą. Ant jo yra iškal
tas cementinis laisvos ir nepriklausomos Čekoslovaki
jos herbas. Lietuviškus herbus okupantas išnaikino, 
tuo tarpu jis nedrįso liesti čekiškojo, kabančio ant 
žižkos paminklo piedestato.

Piedestalo viršuje yra dar vienas pakilimas, maž
daug dviejų arklių aukščio, ant jo stovi žižkos ark
lys, o ant pastarojo sėdi pats Žižka. Dešinėje, ranko
je jis laiko didelę buožę, kuria daužė į kalną lipančių 
kryžiuočių galvas.

— Užsienin išvykusio vokiečio galva yra tuščia, ją 
reikia daužyti, kad Vokietijoj užgirstų, — žižka aiš
kino savo kariams. — Kol vokietis namie, jis protin
gas žmogus, bet kai vokietis išvyksta į kaimynines že
mes, tai jis proto netenka... Pamišėlius reikia mušti...

Kai pagalvoji, tai prieš 600 metų žižkos pasakyti 
žodžiai dar ir šiai dienai tinka. Kol vokiečiai namie, 
tai jie darbštūs, daug padaro, mokosi, bet kai jie susi
tarę su Stalinu, pradėjo, savo .kaimynus naikinti,'lai 
reikėjo duoti jiems per tuščią galvą. Jie nesupranta, 
kad kaimynas taip pat nori gyventi, kaip Ir jis. Jie 
įsivaizduoja, kąd yra supermenšai, kaip kai kurie mū
sų pusinteligenčiai, ir nori ne tik primesti savo-valią, 

bet pasakyti, kaip mes privalome jiems nusilenkti, 
nes jie daugiau žino. Jie net nežino, kad jie daugiąu 
nežino... Jie tik įsivaizduoja, kad daugiau žino.

Mane tiek paveikė milžiniškas paminklas, kąd 
priėjau ir sustojau. Kiti tolyn ėjo, o aš iš vietos neju
dėjau. Turiu pasakyti, kad mane tikrai paveikė Žiū
kas paminklas. Niekur aš tokos didybės nemačiau. 
Man buvo smagu, kad tas paminklas buvo pastatytas 
lietuvio mokiniui... ’ ; į

— Jeigu žižkai čekai pastatė tokį didingą pamink
lą, tai kokį jie būtų pastatę žižkos mokytojui? — pats 
savęs klausiau. ■

— Jeigu čekai pasitikėjo Vytautu ir pakvietė jį val
dyti čekus, tai koks geras turėjo būti tas mūsų kara
lius Vytautas? — galvojau sau. — Jeigu čekams jis 
buvo pats geriausias žmogus visoje Europoje; jeigu 
jie pilniausiai juo pasitikėjo, tai koks geras jįs turė
jo būti lietuviams?

žižka Vytautą gerai pažino, o jo atsiųsią faibutsu- 
tį pamilo.

APDEGĖ ŽIŽKOS PAMINKLĄ

čekai tioriai kalba apie Joną žižką. Buvo pagrin
do jį gerbti, nes tai buvo tiesaus būdo, didelės energi
jos ir didelės įtikinančios jėgos vyras. Jeigu jis kt»o 
patikėjo, tai jam nesunku buvo ir kitus, ypač drau
gus, įtikinti.

Vipnaspalydovus^ pastebėjęs,! kad aš nepaprastai 
ilgai apsisetojau ties žižkos paminklu ir žiūrinėjau jo 
arklį bei rankoje laikomą buožę,* grįžo atgal pasitei
rauti, kodėl aš neinu kartu su kitais. J

. (Bos daugiau) •• • * -
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DR. ANNA BALIGNAL Į Chicaga dar 
nebankrutuo ja

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei -neatsiliepia, skambinti 374-8004

OR. C K. BOBELIS
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ x 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS "

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
-2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
. . Rezida 388-2233
v OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.., 
mtrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

z - ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
• Medicines direktorius.

1938 S. Manheim Rd.f Westchester, 1IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

- REZ.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - ĖlSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6T32 So. Kadzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

TEU — BE 3-5893

OR. A. B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jSfEČĮALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DRz k. a. v. jocas
,489-4441 . 541-4605.

ODOsT-IGOS' — CHIRURGIJA 
'1002 N. WESTERN AVE.

- -3214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-1318
Rezidencijos: PR 6-98GI

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 vai. popiet 
Tik; susitarus.
r ^Trečiadieniais uždaryta.

DR.: FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W< 71sr Št.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Tel. 737-5149

DR. LEONAS SEiBUTIS
* INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
'2656 WEST 63rd STREET 

VaL: amzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL,: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
, i' ••

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso UUL: HEmlock 4-2123 
Razld, twfef.: Gibson 8-6195, 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
> ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
j Aparatai - Protezai. Med. Ban 
’ dažai. Speciali pagalba kojoms
Į (Arch Supports) ir L t

2850 West 63rd $t^ Chicago III. 6062$ 
. Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

Pakštaitės portretasProf. dail. Adomas Varnas

KAROLIS 1MILKOVAITIS . . . 
(Atkelta 4 psl.)

Bėgyje 20 metų mūsų karta, 
toji neva tautiškai susipratusi, 
toji atsparioji karta, išmirs. 
Pagalvokime, kas atsitiks su 
tuometiniu lietuviu, kuris šian 
dien ’ vadinasi mūsų j aunimas ? 
Pagalvokime, kokia yra lietu
vybės ateitis, jei esamai susis- 
kaldymo politikai leisime tęstis 
ir toliau.

Pražūtis laukia lietuvių tau
tų, nes mūsų tautos žvakė de
ginama iš abiejų galų, kad kuo 
greičiau užgestų: okupanto iš 
vieno galo, mūsų tarpusavio 
pjautynių — iš kito.

Negaliu atsistebėti, tiesiog — 
atsigėrėti žydų tauta. Jie per 
kone 1900 metų svetur gyven
dami išlaikė savo tautinę tapa 
tybę. Mes Lietuvoje iš žydų juok 
davomes, nes jie _buvo kitokį. 
Mes juos be žodžių tuoj pat at 
pažindavome, nes jie nesigėdi- 
no būti žydais. Neteko girdėti,

/■- 'I ■ ■ I ■ I—ll-'T-H— 

PERKRAUSTYMA1

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

TeL WA 5-8063

M 0 V IN G
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
j . TeL: FRontier 6-1882

—- - - —.—————
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BėverJy Hills
GĖLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET ’

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu? ir raLilkil 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*± ŠI ITAS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Av®. — 586-1220

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

following Scnolceft ABCr 
Alv«n bold matches tin mU. 

Be we to drovą ctmp&rek 

Meoe! Orfy row m

kad jų tarpe atsirastų parsida
vėlių, skaldytojų.

Kokia palaiminta tauta! Pa 
vydėti jiems reikia.
Bet ir mums dar ne visos vii-

Bet dar yra išsigelbėjimo 
galimybė. Mes dair turime gink 
lą, stiprų ginklų, kurio okupan
tas bijo, bet jo nesitiki. Tas 
ginklas vadinasi: “Vienybė!” 
Kra du keliai: galime nueiti 
tarpusavio piautynių ir susis
kaidymo keliu, kuris veda lie
tuvybę- į pražiūtį ir yra okupan 

• to parinktas kelias, arba gali
me nueiti taikoš*ir vienybės ke 
liu — į išsigelbėjmų.

Kuriuo keliu pasuksime? Pa 
sukime santaikos ir vienybės 
keliu. Tie ginčai ir kivirčai, ku 
rie iškilo dėl menkniekių ir 
asmeniškų ambicijų, yra nau
dingi okupantui, bet kenkia mū 
sų vardui, kenkia mūsų tautai, 
kenkia mūsų organizaciniai 
veiklai, kenkia kovai už Tėvy
nės laisvę. Gana! Lietuvis lietu 
viui ištieskime broliška ranką 
ir junkįmės į vieną kietų kovos 
kumštį. O kalbėdami apie skal 
dytojus liaukimės žodžius vy
nioję.-į šilką ir pradėkime juos 
vadinti tikraisiais jų vardais. 
Nes jie mus skaldydami ir nu
tautindami taipgi jokių man
dagumo, dėsnių nesilaiko, o 
naudoja visas galimas melo ir 
klastos priemones. Nuplėški- 
me Jų kaukes ir paskelbkime 
jiems negailestingą, beatodairiš 
ką, žūt butinę kovų.

Gana! “Vienybė” šiuo metu 
yra pats svarbiausias žodis lie
tuvių žodyne! Tie, kurie neno 
ri ir atsisako vienybės, yra.par 
sidavėliai — nušalinkime juos. 
O atpažinti juos yra nesunku. 
Vienas antikomunistas JAV- 
bių kongresmanas štai kaip 
juos atpažįsta. Paklaustas, kaip 
jis atskiria komunistą nuo nė- 
komunisto, atsakė: “Kai aš pa
matau sparnuotį, kuris pana
šus į antį, eidamas krypuoja į 
šonus, kaip antis, vandeny nar
do ir varles gaudo kaip antis, 
kvaksi kaip antis, tai aš sa
kau, kad tas sparnuotis yra an 
lis. Gi kai žmogus trukdo tar
pusavį sugyvenimą, skleidžia 
melą, kritikuoja JAV-bių safit 
varką, giria komunistų atsieki- 
mus, aš sakau, kad tas žmogus 
yra komunistas.

Tad dar kartą šaukiu: Gana! 
Visi geros valios lietuviai at
leiskime vierrt kitu klaidas, iš- 
lyginkme nesusipratimus ir vie 
nykimus! Ir te kiekvienas mūsų 
vieningas darbas okupantui 
byloja, kad esame atviros ir ar 
Šios kovos stovyje su juo. Te 
kiekviena mūsų vieninga de
monstracija, kiekviena pasaky 
kyta kalba, kiekviena iškelta 
tautinė vėliava, kiekvienas tau 
tiskas ženklas ant krūtinės oku 
pantui, kaip skardi pavojaus 
sirena šaukia, kad mes esame 
vieningi; Ir te jis žino, kad ne- 
nurimsime ir nčnusileisiinc iki 
pavergta Tėvynė nebus įšlais- 
vinta. . į

O'a įsisukę į pa vergtos Tėvy
nės pusę ir ranką ant širdies 
padėję visu balsu šaukime: 
Credo! Nors ir visas pasaulis 
nuo tavęs nusigrįžtų, mes, Ta- i 
vo vaikai, likime į Tavo, bran
gioji Tėvyne, prisikėlimą!

Chicago. — Chicagos bankai 
patyrinėję reikalą, priėjo išva
dos, kad Chicaga, tai nėra New 
Yorkas: jos ekonominis būvis 
yra stiprus ir ji nemananti ban 
krutuoti, nors kaikurių sunku
mų ir turi.

Chicagos miesto skolos siekia 
613 dolerių kieki venam Chica- 
goje gyventojui. Tai nėra jau 
taip didelė skola, tai su 
miestų skolomis. Chicagos 
sto skolos per paskutinius 
kis metus padidėjo 39%.

Chicaga ekonomiškai nuken
čia dėl nuolatinio gyventojų ir 
įmonių mažėjimo, kurie nuo 
1967 iki 1972 m. sumažėjo: į- 
monių 13,% ir tarnautojų bei 
dirbančiųjų 21,4%.

kitų 
mie-
pen-

MYKOLAS VAIDYLA 
patalpose, Bridgeporte, Chicago, I1L

Mirė 1976 m. liepos 12 d. 2:30 vai. ryto; sulaukęs 74 
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje; išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: daug artimų draugų ir pažįstamų.
Laidotuvėmis rūpinasi Sandaros valdybos laidojimo 

xmitetas. B?
Vietoj gėlių prašome aukoti laidojimo komitetui.
Buvo ALTos sekretorius ir iždininkas, daug metų ir 

klausė įvairioms organizacijoms.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 

i Western Avenue.
Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, 7:30 vai. vakaro.
Penktadienį, liepos 16 d., 1:30 vai. po pietų bus lydimas 

h iš koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.
A. a. Mykolo Valdytos draught ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveiikinimą.

; “ f Nuliūdę lieka:
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600-

Gyveno Sandaros

me-

pri-

So.

EUDEIKISDAIMID
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome išsirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu 
premuneratoo 

mokesčiu/

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas K a pačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais' drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGfETĖS (SPŪDŽIAI 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 psi. S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

M. Zo$£enlrow SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pa kark lis, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. į i ' į n 4 /

v Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina SLfiO.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbą valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
6eltf piniginę peria Idą.

in_ IĮIJ ... i miJU,l.rT.-i ,~T II jl Iir~.ini i . il~. ~~ ... . iiiC~ . i ~r—.. „ir-Tt- .. ii, ■_

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
M34 So. BAICTED STREET Phone: YArds 7-1911

UAUJIINOS, CHICAGO 8. ILL. — THURSDAY, JULY 15,

Studentų nedomina 
Sovietų Sąjunga

Maskva. Sovietų televizijos! 
komentatorius Genrich Borovik 
pasisakė esąs “nustebęs” kiek 
mažai Jungtinių Valstybių stu 
dentai žino apie Sovietų Sąjun
gų ir įtariąs, kad taip daroma 
su tikslu.

Borovik pats buvęs reporte
riu Jungtinėse Valstybėse ir 
padaręs savotišką JAV studen
tų apklausinėjimų Gallup me
todu. Jo apklausinėjimas paro
dęs, kad 88 nuošimčiai Ameri
kos studentų “domisi Sovietų 
Sąjunga’’, bet tik 13 nuošim
čių matę sovietiškų filmų, tik 
3 nuošimčiai žiną kurio nors 
sovietų modernaus rašytojo var 
dą ir tik 4 nuošimčiai žinojo 
be Maskvos dar poros miestų 
vardus; o 16 nuošimčių studen

- llą neturėję supratimo, kad So-j lad mieloji sese lietuve, ime( I
las broli lietuvi! Vardan tos vietų S^JunSa Jungtinės Vai 
Lietuvos, tarp.mūsų vienybė lepsės buvo sąjungininkės II, 
žydi! i Pasauliniame Kare.

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus Adresas)

————---------------------- J

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Kalnai bu* pajudinti ir kauburiai drėbė*, bet mane pailaitingu- 

mas neatstos nuo tavjs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavfs pasigailint!* Viešpats". _ Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančiu* pažadus Dievas yra fa
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir. kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

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

F. ZAVIST, 37)5 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TOTOMOBIUAMS PASTATYTI

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.



Visus kviečia talkon 1 ~ 4 L Blltkys, ros gražus paminklas — bran- CENTRAL "
D. Kazakevičiūtė, E. Radas, V. gus statinys savo išorėje ir _ __ n » ą

Pradėjus rusams leisti siusti dovanas artimiesiems, liku- \rariakojytė''iT J. Žniuidzmas^duįe. \ 
siems kdoje geležinės uždangos j>usėje, surinkti (hlomeifys rodo, baigė. Los Angeles lituanistinę} Gaisra priežastis, neva, Imk 
kad vien t k Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų vai- mokyklų. Klasės auklėtoja bu-fvusi bloga krosnis. Nors daug amžiaus žmonės.» Dėi informacijos 

dziai virš 50 milijonų doleriu.
Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tų “mel

žiamų karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbų pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visa laika šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Bū tų naudinga pridėti trumpų aprašymų 
tuvoje likusių artimųjų vargų ir skurdų-

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gaji 
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu nbru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, Įdek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
1)1 TIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

okupuotoje Lie-

kurias siuntinių 
būti šeimai rei-

; vo G. Juodeikienė, in< 
direktorius V. Pažiūra, 
komiteto pirmininkas V 
rys, mokyklos globėjas preL J. 
Kučingis.

— Pranas Prusis is Calumet 
City, Ill., gydosi Columbus li
goninėje Chicagoje, 2520 N. La 
keview
ir 25(X) i šiaurę, kambarys 521. 
Išbus porą savaičių po akių 
operacijos. Tl. 883-7300.

— Aleksandras Pakalniškis, 
atsiminimų knygų autorius, su 
žmona Emilija išskrido j Eu
ropa a tostogoms Viduržemio 
pajūryje. Grįš rugpiūčio 19-la.

ikyklos gaisrininkų , suvažiavo gesinti, i
'T*.*........ Iw*f (TAwinn $ rtMcinn ir ’Tėvu het gesino, * gesino ir visiškai 
Bud- sudegė... Reikia manyti, kad L.

K. Bažnytinė .Kronika parašys 
tikresnių žinių. Sako, kad ofi
cialioms žinioms žmonės neno
ri tikėti.

Didžiuma gj^entojų, ypatin-

skambinti 9254671.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Perdavimui

— Ignas Podėlis iš SI. Pe
tersburg,, Fla., vasaros metui 
atvyko į Kenosha, Wis.

— Tautiniu Šokiu Šventės 
proga, rugsėjo 4-5 d., ruošia
mas buvusiu Hanau gimnazi
jos 1949 m. laidos abiturintųi 
suvažiavimas. Kviečiami ir an
kstyvesnių laidų abiturientai 
bei buvę mokiniai. Registruo
ja Stasė Damijonaitienė. Elm
hurst, Ill.

(100 blokai į vakarusigai parapijiečiai, labai apgailes
tauja dėl šio netikėta ir skau
daus įvykio. Bet nežiūrint to, 
tikintieji nenuledo rankų, dar 
visai neišgriuvusios vienos sie
nos kampe įrengė altorių ir lai
komos pamaldos. Žmonių nuo
taika labai kritusi, nes tenka 
pernešti daug sunkumų dabar
tiniame gyvenime.' Tikintieji 
vienintelę paguodą randa mak 
doje, kurioje dažnai kartoja žo
džius: “NuoThado, maro, karo 
ir ugnies gelbėk mus ...”

Bendrai paėmus, sunki dalis 
okupanto priespaudoje, tik la
bai gaila, kad nuvažiavę turistai 
nemato ar nenori matyti, o su
grįžę neraudonįiodami porina— 
viskas gražu- ir visi gerai gy
vena, o kultūrinis gyvenimas 
liejasi per kraštus. T. *

— Kun. Jonas Staškus-Stas- 
kevieius is Toronto, paskirtas 
Londono dr New Delhi, Ont.,

MONIKA CICENIENĖ 
š. m. liepos 18 d. Naujieną pik
nike bus valgyklos šeimininkė, lietuvių parapijos, klebonu.

" SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted -ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

SANDARIEčIŲ IR 
VISUOMENĖS DĖMESIUI

Mirus gilios atminties ilga
mečiu!’ redaktoriui Mykolui 
Vaidylai, ir mums kartu liū
dins, prašome Sandaros kuo-: 
pas, visus sandariečius bei 
“Sandaros” sakitytojus Mykolo 
Vaidylos atminimui vietoje gė
lių aukoti “Sandaros” Spaudos 
fondui bei laikraščio gerovei.

Tenka painformuoti, kad San 
daros Centro valdybos posėdy
je, kuris įvyko š. m. liepos 6 d. 
Pick Congress viešbutyje, Chi 
cagoje, mus įpareigojo toliau 
tęsti “Sandaros” leidimą pagal 
esamas aplinkybes. ; :

Numatyta už kelių mėnesių 1 
sušaukti Sandaros seimą ir ats 
tatvti normalu laikraščio leidi
mo darba. Platesniu informaci
jų bus sekančiame “Sandaros” 
numeryje.

“Sandaros’’ 'Redakeija 
ir Administracija

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
DEGA BAŽNYČIOS

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai, jvairiu valstybės formą pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės ištaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus’ 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
A, ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service 
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60609 
(Pirmas ąukštas, įėjimas iš kiemo) 

. TeL LA 3-1387

REAU ESTATE mb SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

.PETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidentas

2212 Cermak Hoar Chicago II* Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HELP STRENGTHEN 
AMERICAS PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONOS 

★ ★★★★★★★★★★* i

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 mašinų garažas.

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

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaui
BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairi v p rėki y.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Gautomis žiniomis Šiauliuo
se šį pavasarį sudegė šv. Jurgio 
bažnyčia, kuri buvo statyta 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą. 
Tai buvo bizantinės architektū-

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, 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 pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chleagole Ir Kanadoje metama — $30.00, puse^ mėty — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiame savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą

- Ilga mečio BALFO pirmfninko, 
: prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovR.ia tHobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tmnlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si k čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I /3t So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA '
J. Jasminas, A K i SS IM THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina..$250. r, ;> _t . . . >

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat Senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.(X|./- --- ' , * - : ‘ ; 7

Dr. Juozas B; /Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 

(211 psL Kaina $3 PQ. Kietais viršeliais $4.00. ' ’’
Dauguma šių Šnygų yra tinkamos dovanos įvairiomis, progomis. Jas ir 

kitas knygas gaiinfa įsigyti atsilankius į Naujienas* arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. •?•*• y*,..//...:/\

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo ^100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM -apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams.
Jiems yra ir Taupomoji-^En' 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šiii ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
TeL 421-6100. * (Pr).

1739 South Halstęd Street, Chicago, UI. 60608
- ’ f: '4-. a. >■, ■

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

SOPHIE BARCOS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. k

Lietuviu kalba: vtsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
'’•OO v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brango nybėz, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63 rd FL, CHICAGO
Telef. 434-4686

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telsfj REpublIc 74941

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Dėmesį o 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A I T f S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

STATI FARM

INSUKANCf

DIDELĘ ĮTAKĄ I VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą IH. Florencijoje — pačią 
Kotryną Madiči, Lietuvos karaliaus 
Henriko m motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą. o Paryžiuje — Henriko 
HI ir jo tėvo pastatytus Louvre rū
mus.
' Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 

cagos i minėtas Lietuvos įtakos vie
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovaus patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mr. William H. Cates. 230 
W. Monroe St. Chicago, Illinois 60606. 
arba telefonuokite (312) 3324111.

•NAUJIENOST KIEKVIENO 
DRAIKIA c TP RTfJTTr.M

RIMTA KNYGA — GERIAUSLA DOVANA
Nauiiencse galima gauti puikių knygv, kurioj papuos bat kokią 

knygų sointa ar lentyną- : 1 : * 7
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jaunų dienų 

'atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai"' skaitomi** kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJ E.< Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. > H tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prot Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Henrikas Tomas

Siuntiniai į Lietuvą

State Farm Fire and Casualty Company |

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli

Gra- 
$5.00

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, III. 6063Z TeL YA 7-5980

lietuvį kailininką EfiĄ
Chiracs te — — j£Chicago je

NORMANĄ

___________ ___ . <9 00 
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanę buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 psl. _____________ ______________ L___ ;_____ $3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai • L___$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct. pašto išlaidoms.
NAUJIENOS,

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

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

263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489 

(buto)

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

(Pr).

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

2 Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory, r*. -

3 Local Zip* cm be focnd 
on the 22p Map in the 
bttrfneea pages of yow

FIGHT FIRES

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

4 _ NAUJIENOS, CH'". A GO t, ILL.-=- THURSDAY, JULY 15, 1976

Juozčs Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveiksi?.' Kaina $2.00.

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

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

Knygas galima gauti Naujienose arbi |>asiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

2 easy ways 
to get the 

\-^Zip Codes

Q Siunčiu_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

people 
you




