
NO. 171

rewo

Paneigiama žinia

Pešasi juodžių gentys
JOHANEŠiiŪRGAS. — P. Af-

tarpusavyje juo-
1 Besipešant buvo

‘ūkai. i

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

** The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111 6O6OS 
H Ay market 1-6)00•••••••••••«••*••••

Oter One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXI

Library uf Congress Gr.
______________ Periodical Division
n • «e Washington, D. Cr 20540Pnce 15c ro__Jcago, III- —Trečiadienis, Liepos-July 21 d., 1976 m-

IŠVAŽIAVIMAS ATIDĖTAS
BEIRUTAS. — Jau 16 mėnesių kaip Libane tęsiasi civilinis

KALĖJIMAN RIAUŠININKUS
- - 4 -- ‘ - -į.- - - .. . .. . . *

VARŠUVA.^— Už geležinės uždangos žmonių gyvenimas yra
toks sunkus ir tiek suvaržytas, jog ten žmonės, ypač darbininkai, j karas. Per t? laiką apie vienas.milijonas libaniečių išbėgo į Siriją, 
yra tikrai paversti robotais, komunistinės mašinos dalelytėmis.
Komunistinėje imperijoje žmonės negali prasižioti ir išdėstyti 
savo tikrą nuomonę bei pageidavimus. Gyvenimas vyksta pagal 
komunistų partijos išdirbtą kurpalį, prižiūrint slaptajai policijai.

Kartais valdantieji sluogsiiiai 
už geležinės uždangos ima ir ne
apsižiūri, neapsiskaičiuoja. Jie

■ kartais pertempia žmonių ir taip 
jau gerokai įtemptus nervus. 
Tuomet, žinoma, plyšta darbi-

• ninku kantrybė ir įvyksta nepa
geidaujamas. komunistams tvar
kos ardymas, riaušės, kurių pa
sekmės pasiekia ir. laisvąjį pa-

< Aišku, tam ir yra geležinė už
danga, kad tokius ir panašius 
įvykius lengviau galima būtų nu
slėpti. Mes beveik - negifdime 
kas darosi pačioje rusų imperijos 
gilumoje, bet kartais išgirstame 
žinias, skelbiančias neramumus 
satelitiniuose kraštuose, darbi
ninkų riaušes Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje, susideginimus oku
puotoje Lietuvoje.^ - j

Nuteisė 6 Radomo darbininkus 
'' ,

Lenkija, palyginti su kitais ru
sų imperijos kraštais, ekonomiš
kai odar stovi ne taip jau blogai. 
Bet nujoję darbininkų gyveni
mas nepavydėtinas. Gaminių 
kainos, ypač maisto, santykyje 
su darbininko uždarbiu, yra aukš 
tokos. -

Lenkijos vyriausybė vienok 
neapsiskaičiavo ir pabandė mai
stą valdiškos krautuvėse (kito
kių ten ir nėra) pabranginti. 
Lenkijos darbininkams trūko 
kantrybė ir jie Varšuvoje, Rado
me ir kitose Lenkijos vietose su
kilo, ėmė gatvėse demonstruoti, 
deginti partijos būstines.

Riaušių išsigandusta vyriausy
bė Varšuvoje kainas tuojau su
mažino ir tuo apramino darbi
ninkus, bet rėžimo milicija vis 
dėlto suėmė darbininkus, 'riau
šių pradininkus ar pirmus pasi
taikiusius po ranka. Pasak Len
kijos žinių agentūros Interpress, 
Varšuvoje 7 darbininkai teisia
mi, apkaltinant juos sugadinu^ 
valstybės turtą, sutrugdžius ge
ležinkelių transportą laike riau
šių Varšuvos priemiestyje Ursus 
ir panašiai. Jie, aišku, yra nu
bausti, bet teismo sprendimas 
dar nežinomas. Gi Lenkijos pra
monės centre Radome, esančia
me 62 mylios nuo Varšuvos, 6 
Radomo darbininkai buvo nu
bausti iki 10 metų kalėjimo.

Teisiant darbininkus nebuvo į 
teismo salę įsieista užsienio 
spaudos atstovų. Jiems teismo 
durys buvo uždarytos.

Radomo darbininkams demon- 
truojant prieš aukštas maisto 
kainas, du darbininkai buvo už
mušti ir 75 milicininkai buvo su
žeisti. Komunistų partijos cen
trinė būstinė buvo sudeginta ir 
daug maisto krautuvių išdrasky
ta. Nuostolių padaryta už 4 mil. 
dol.

Carterio užsienio 
politika

Siekti įtampos sumažinimo su 
Sovietais. Ir tas siekimas turi 
būti nuolatinis, bet tik neatsiža
dant savo principų ir reikalų, 

^nuolat derantis specialiais klau
simais. - Nekreipti, dėmesio Į Ru
sijos pastangas viršyti ir vieš
patauti karinei Europoje ir ne- > 
skaityti tai pavojingu taikai žai
dimu. Stengtis sutramdyti tarp
tautinėje plotmėje atominių gin- 
klų bei karinių medžiagų pliti
mą. Sudaryti specialių ginklų 
apribojimo sutartį. Visapusiš
kai uždrausti atominius ginklų 
bandymus, _ t
visapusiškai balansuotą jėgų su

kurie Damaske sudaro pavojų ligoms plėstis ir sunkumus Sirijos 
vyriausybei, sąryšyje su jų aprūpinimu. :

Gyvenę Libane svetimšaliai i . . - - "*77 • . ==’
buvo išvežti lėktuvais, laivais ir 
autobusais. Amerikiečių tepano- 
ro išvažiuoti nedidelis skaičius. _______ _ __ .
Dabar Amerikos pasiuntinybės. rikos- provužjoje, rjtų Trani-

VIKINGO I NUSILEIDDIAS UŽTRUKO 
ILGIAU, NEGU BUVO APSKAIČIUOTA

Radijas pranešė, kad erdviu laboratorija 
Tnusileido oarinktoje vietoje

PASADENA, Cal. — Erdvių organizacijoje dirbantieji moks
lininkai. inžinieriai, tarnautojai ir stebėtojai pradėjo džiaugsmin
gai šūkauti; kai atėjo pirmas Vikingo I pranešimas iš Marso apie 
laimingai nusileidusį erdvėlaivį. Salėje buvo daug susiraukusių 
veidų, kai septintą valandą ryto nebuvo jokio pranešimo. Dabar 
aiškėja, kad nusileidimas iš Marso orbitos užtruko žymiai ilgiau, 
negu kompiuteriai buvo apskaičiavę.

šiltas, lis
Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:20

nedelsiant ragina juos išvažiuoti, i 
Tam tikslui jau buvo suorgani
zuotas autobusų bei automobilių 
karavanas, kurs turėjo išvažiuo
ti liepos 19 d., bet palestinie- 
čiams bei Sirijai patariant, ame
rikiečių išvežimas saugumo su
metimais atidėtas kelioms die
noms.

Libaniečiai prisibijo, kad sve
timšaliams išvažiavus", prasidės 
aršesnės kovos.- Jau dabar lie- 
pos 19/ šiaurinėje ir pietinėje 
BeirutSpusėje vyksta aršios ko
vos tarp Sirijos karo jėgų ir kai
riųjų musulmonų bei palestinie
čių, padidinus Sirijai karių bei 

Atsiekti Europoje t šarvuočių skaičių.

vayje,.susi 
dūkų gen 
užmušta .6 ji

Gi šv._ Aenįts aukso kasyklose 

 

juodukų peštynėse žuvo 8 asme
nys. Tokiėsę'pat genčių pešty
nėse . Basįtho ir Kinros aukso 
kasyklose taipgi buvo žuvusių. P0?1’3, Betty, Ford kiekvieną dieną 
Nukentėjo ZEosa gentis.

Suimti heroino 
šmugelninkai

Juliet miesto viename motely
je liepos 18 policija suėmė mek-

privalo pasakyti kelias kalbas ir da
lyvauti keliuose susirinkimuose. Bet 

t darbas josios neapsunkina. Ji pajė
gia kiekvieną pasitikti su šypsena ir 
gerai nuteikti. Prezidentas žino, kad 
rinkiminėje kampanijoje ji daug jam 
padėjusi. - ■ ____________

Maskvos, ponai i Carterio ga-

Bet strateginius ginklus apri
bojant, JAV turų pasirašyti tik 
tokią sutartį, kuri nesumažintų 
Amerikos tarpkontinentinius 
strateginius ginklus, sąryšyje 
su tokiais pat Sovietų Rusijos 
ginklais.

Amerikos politika Kinijos at
žvilgiu turi būti paremta nuo
latiniu santykių gerinimu, nežiū
rint Kinijos-Rusijos saiitykhj 
krypties.

Pripažinti, kad bendras mū
sų užsienio politikos charakteris 
neturi būti ir nebus pagrįstas 
vien tik mūšų santykiais su So
vietų Sąjunga. Pirmoje vietoje 
mūsų sąjungininkai ir drąugaį.

Pirštų nuospaudos 
išdavė žudiką

Columbo šeima, tėvas, moti
na ir 13 metų sūnus, buvo žiau
riai nužudyti. Policija kaltina 
šeimos dukterį Patricija ir jos 
meilužį' Frank DeLucą, kurio 
pirštų -^nuospaudos rastos palik
tose Columbo automobilio dalyse. 
Patricijos meilužis vienoje ran
koje turi tik 3 pirštus, kurie jį 
ir išdavė, palikdami automobily
je nuospaudas.

Frank DeLuca kaltu teisme 
neprisipažįsta. Teisėjas iki teis
mo dienos paskyrė jam 250,000 
dol. užstatą.

sikietį ir trimitus vyrus. Iš vi- lįmybes būti JAV prezidentu žiū- 
so jau yra suimta šeši heroino jp susirūpinę ir įtarinėdami. 
šmugelninkaiir tarpininkai. Jų Maskvos laikraščiai, kurie išreiš- 
žinioje rasta^l7 ąvanį.JieĮp_i^,]tjąMaskvos vadovų nuomonę,

1 kelią milijonų dol. vertės. ^’’sušTrubinė^'s'varsto tris galrmy-
Heroinas Į Čikagą, buvo atvež

tas iš Meksikos paslėpus jį atsar
ginėje padangoje.

Ieškoma erdvės vairuotoju
WASHINGTONAS. J— JAV 

erdvės tarnyba-verbuoja erdvės 
naujokus, neatmetant moteris 
ir tautinių mažumų, jaunimą. Jie 
bus ruošiami erdvės traukinių 
■vairuotojais, kurie skraidys, tik
riau Sakant važinės erdvėje 1980 
metais.

sūšTrūpHnę^'svarsto- tris galimy
bes:

Carteris gali perdaug nusileis
ti šaltojo karo priešininkams, 
kaip jis nusileido bekurdamas 
demokratų partijos platformą; 
jis gali perdaug atidaryti duris, 
svarstant ir sprendžiant -svar
bius pasaulio reikalus; stengda
masis sumedžioti etninius bal
sus, jis gali perdaug pasisakyti 
ir net veikti prieš rusų priežieū- 
ir net veikti prieš rusų priežiū- 
valstybėse.

Pradžioje buvo apskaičiuota, 
kad Vikingas I turės nusileisti 
Marso paviršiuje šių metų liepos 
4 dieną, bet vėliau nusileidimas 
buvo sustabdytas. Iš Marso atė
jusios fotografijos rodė, kad bu
vo pasirinkta nelygi vieta. Jeigu 
Vikingui I būtų Įsakyta leistis 
ten, kur pradžioje buvo nusta
tyta, tai jis galėjo nusileisti Į 
slėnĮ, esantį visai netoli gana di
delio vulkano. Erdvėlaivis su vi
sa laboratorija privalo atsistoti 
ant trijų kojų, kad galėtų pra
nešti Žemei apie pastebėtas pa
kaitas.

Vikipgas I laimingai ^pasiekė 
Marsą ir Įsisuko Į Marso orbitą. 
Jis sukinėjossi apie Marsą iki 
liepos 20- dienos ryto. Kai labo- 
Tatūriją i ‘ erdvę pasiuntusieji 
pareigūnai parinko patogią vie
tą nusileisti, tai antradienio ry-

BONA. — Spaudoje buvo pa
klydusi žinia, kad Vakarų Vokie
tija, Anglija ir Prancūzija, Pu
erto Ricos suvažiavimo ekono
miniais klausimais, slaptai su
sitarė neremti ekonomiškai ir 
neduoti jokio kitokios pagalbos 
Italijai, jei joje į vyriausybę bus 
įsieista komunistai. Esą, Vaka
rų Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt tai pareiškęs būdamas 
Washingtone.

Britanijos užsienių reikalų mi
nisteris Anthony Grosland ir Va- 
karta VSkletijos valdžios parei
gūnas Armin Gruenewald tokią 
žinią paneigė ir pareiškė, jog 
nei Puerto Ricoje nei bendrosios [tą,3:51 minutę, buvo paleistipir-
rinkos pasitarimuose panašaus 
susitarimo nebuvo padaryta. Tik 
Prancūzijos vyriausybė pripaži
no, kad Puerto Ricoje buvo aiš
kintasi Italijos padėtis ir komu
nistų priėmimas Į vyriausybę, bet 
atsisakė paaiškinti ar susitari
mas buvo padarytas. Gi JAV vy
riausybė atsisako ką nors tuo 
klausimu kalbėti.

perversmas Sudane
Liepos mėnesio pradžioje per

versmas Sudane nepasiekė. Bu
vo bandyta nuversti Sudano vy
riausybę. Pasak U. S. News ahd 
World Report žurnalo, pervers
me dalyvavo Libijos, Etiopijos, 
Čado ir Tanzanijos “savanorių” 
armija, kuri daugumoje buvo 
treniruota ir finansuota Libijos.

Egiptas -padėjo Sudanui su
tramdyti perversmininkus, greit 
oru pergabendamas Sudano ka
reivius iš Raudonosios Jūros pa
krančių į Chartuną.

Sekr. Kisingerio 
strategija

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekr. Kisingeris visokiais 
būdais ir keliais stengiasi išju
dinti ir pasirašyti ginklų apri
bojimo sutartį su Sovietais, res
publikonų partijos suvažiavimui 
pasibaigus. Tokia ginklų apri
bojimo sutartis ir dar pasirašyt 
ta prieš prezidento rinkimus, su
tvirtintų prez. Fordo rinkimų ga
limybes.

Japonijoje suimti du 
nauji kyšininkai

TOKIJO. —Sąryšyje su Lock
heed kyšiais, Japonijoje tebesi
tęsia pareigūnų areštai. Iki šiol 
Japonijoje jau suimta 13 tokių 
priėmusių iš Lockheed bendro
vės kyšius. Manoma, kad atei
tyje bus ir daugiau suimta.

Tolimesni suėmimai pahes po
litikus. Tardymas šiuo klausi
mu jau 5 mėnesiai kaip vedamas.

Paskutinėmis dienomis buvo 
suimta du Marubeni bendrovės 
tarnautojai, buvę Lockheed ben
drovės agentais Japonijoje.

Oro maišai 
išgelbėtu gyvybes 
Auto mašinų vairuotojai ne

mėgsta prisirišti prie sėdynės 
diržais. Toks vairuotojų neno
ras padidina mirtingųjų skaičių 
auto nelaimėse. Vienintėlė išei
tis, tai įstatymo keliu reikalauti 
įtaisyti auto mašinose oro mai
šus, kurie pavaduotų diržus ir 
mažiausiai išgelbėti 10 tūkstan
čių gyvybių.

GUB. WALLACE ŽMONA — 
Į SENATORIUS

Alabamos gub. Wallace žmona 
prasitarė artimiesiems, kad 1978 
m., gal būt, nė jok vyras, bet

Tojus gavo Amerikos bazes
WASHINGTONAS, D. C. — 

Amerikos karo aviacijos vadovy
bė vakar perdavė Ta j aus vy
riausybei 388 milijonus dolerių 
vertas aviacijos bazes.

Amerikiečiai privalėjo išsi
kraustyti iš Tajaus liepos 20 die
ną, bet jie viską atidavė liepos 
18 dieną. Visi Amerikos lakū
nai jau buvo išvykę prieš sa
vaitę, o dauguma dar anksčiau, 
bet viskas oficialiai perduota 
jiems dviem dienom anksčiau.

Amerikos karo vadai sako, kad 
tos bazės buvo reikalingos šiau
rės Vietnamui bombarduoti. Da
bar Amerikai tos bazės neberei
kalingos.

Rusai tampo • 
Kinijos nervus

PEKINAS. — JAV slaptoji ži
nių tarnyba, stebėdama silpstan
tį Mao Tse-tung, pastebi, kad sie
kiančios Kinijoje valdžios gru
pės visdėlto nori išvengti civili
nio karo. Bet rusai, matyti ban
dydami kiniečių valią, pradėjo 
tampyti jų nervus. Jie paleidžia 
į Kinijos teritoriją bandas gyvu
lių ir vėliau pasiunčia šimtus ci
viliai aprengtų kareivių jų ieško
ti.

Taip 'skundžiasi Pekine besi
lankantiems užsieniečiams Kini
jos augštesni pareigūnai.

Nerimsta Pietų
Afrikos juodieji

Lanksčiausioj! Rumun ijos 
•’ sportininke

MONTREALIS, Can. — Visą 
pasaulį nustebino jauna ir nepa
prastai lanksti Rumunijos spor
tininkė Nadia Comaneci. Visi 
teisėjai, sporto vertintojai ir mė
gėjai yra tiek susižavėję josios 
atliekamais judesiais įvairiose 
sporto srityse. Jie tvirtina, kad 
iki šio meto sporto arenoje dar 
nepasirodė tokia lanksti ir tokių 
gražių judėsiu jauna moteris.

Ji labai gražiai lankstosi ant 
paralelių, žiedų ir sūpynių.

Tel Avive sprogo

JOHANESBURGAS. — Pietų 
Afrikos ir Rodezijos juodieji 
kurstomi ir ginkluojami rusų 
agentų, drąsiau kelia galvas, pa
salomis žudydami baltuosius bei 
naikindami viešąjį turtą.

P. Afrikos pranešimu, vienas 
baltasis kareivis ir du juodieji 
partizanai žuvo liepos 19 d., o 
Rodezijoje žuvo du balti karei
viai, 12 juodųjų bandolerų ir 5- 
civiliai juodukai.

P; Afrikos apsaugos jėgos 
puolė pogrindžio partizanų slap
tą bazę P. Afrikos vakaruose ir 
atėmė didelį kiekį ginklų, kaip 
granatų šovinių, sovietų darbo 
automatinių šautuvų AK-47, kul
kosvaidžių.

ji ttengsis patekti atstovu j se
nėti. • . buso dalyje.

TEL AVI V. — Tel Avive vie
name buse sprogo namų darbo 
bomba liepos 18 d.t sužeisdama 
11 asmenų. Sužeistieji dauguma 
buvo arabai važiavę iš Kafar Sa
ba vietovės į darbus Tel Avive.

Policija mano, kad bomba bu
vo vežiama susprogdinti Ramat 
Gan buso stotį, bet ji atsitikti
nai bevežant sprogo. Keletas ara 
bų, įtartinų padėjus buse bom
bą, buvo suimta Tel Avivo poli
cijos. Bomba buvo paslėpta mai
sto dėžėje ir padėta su kitais 
maisto kroviniais užpakalinėje

Vokiečieu kapitalas JAV
Vakarų Vokietijos kapitalas 

vis tvirčiau Įsigali JAV. Iki šiol 
vokiečių kapitalo investuoto 
Amerikoje yra iki 1.69 bilijonų 
dol. Daugiausiai vokiečių kapi
talai yra nukrypę steigiant che
mines įmones. Investacijų suma 
vis didėja.

Vakarų Vokietijos BASF ben
drovė jau yra JAV investavusi 
680 mil. dol. šį skaičių ji didina 
kasmet investuodama po kelias
dešimt milijonų dol.; BAYER — 
300 mil. dol.; Hoechst — 96 ir

mieji šūviai, kurie laboratoriją 
atkabino nuo erdvėlaivio, virš 
dviejų savaičių besisukusio Mar- 
so orbitoje ir ieškojusio pato
gesnės ir saugesnės vietos la
boratorijai nuleisti.

Vikingą kontroliuojanti žmo
nės buvo informuoti apie atsipa
laidavimą nuo Marso orbitos, 
apie atkabinimą didelio šalmo, 
saugojusio nuo karščio ir šalčio 
visą laboratoriją; jie žinojo, kad 
jau išsiskėtė parašiutas ir buvo 
paleisti liepsnos liežuviai, sulai
kantieji krintančios sunkios la
boratorijos greitį. Po to jie ne
turėjo ..jokios žinios iš Vikingo 
I nei iš Marso. Pasirodo, kad 
kritimas užtruko kelias minutes 
ilgiau, negu buvo apskaičiuota.

Vietoj 7 valandos ryto, tiktai 
7 valandą ir 11 minutę viena Vi
kingo I koja,, turinti įsakymą 
pranešti Pasadenos stočiai, kad 
ji jau pastatė koją ant tvirto pa
mato ir nesirengia toliau skristi, 

i Vikingas I nusileido Marso pa
viršiuje, kaip praneša radijo sig
nalai, 7:11 valandą ryto, bet jis 
jau buvo nusileidęs 18 minučių 
anksčiau. Reikia turėti galvoje, 
kad radijo pranešimui nuo Marso 
paviršiaus ateiti iki žemės rei
kia lj minučių.

Reikta taip pat turėti galvoje, 
kad Marsas antradienio rytą bu
vo 204,160,000 mylių atstumoje 
nuo žemės. Radijo pranešimai 
eina 186.000 mylių į sekundę.

Lygiai prieš septynis metus 
amerikiečiai pasiekė Mėnulį, o 
šiandieną amerikiečių pasiųsta 
laboratorija nusileido Marso pa
viršiuje. Iki šio meto jokios ki
tos tautos mokslininkai nepajė
gė pastatyti tikslių priemonių, 
kurios galėtų nunešti žmones ar 
mašinas į tolimą erdvę.

RRTV BERLYNAS. — Buvęs 
Australijos, ministeris pirm. G. 
Whitlamas liepos 15 d. atskri
do į Rytų Berlyną.

-■



DAUGIAU TOKIU ŠAUNIŲ PIKNIKU
Ne' elinia nė nuo ko pradėti. 

Diena buvo rengėjų ir pačios 
Camt - parinkta idealiausia, 
fault t ė nuo pat ankstybo ryto 
ik •ikare nusileisdama skais
čiai š ietė nesvilindama, kaip tai 
ji da nai daro paplūdimiuose, o 
šve’n -'i šildė, gaivaus vėjelio pa
talkį Aukaujama. Kaip gera to
kia

tės begaliniame okeane visokerio
pų formų, spalvų bei agresingu^ 
mo žuvų maišatyje rėtėjame ir 
nykstame ir nykstame nusilenk
dami nepermaldaujamai Likimo 
g?liai.

ia būti gyvam ir dar Nau- 
iknike!
panašiai jautė absoliute 

da v ma, faktas ant veido buvo, 
kad ’ar prieš oficialų pikniko 
atid?rvmą jau kaip bitelių avily
je a ’i ik korius būreliais ir pa
vieni is ankstybieji svečiai ir 
viešnios godžiai traukė i šner
ves iš lauko virtuvės sklindan- 
či'>škinamų lietuviškų deš
reli ir kepamų “pampučkų” aro- 
mat- iuos užgerdami kas eks- 
port"o’:amu, kas importuojamu 
aluui \ kas ‘‘ant uolų” su vienu, 
dviem ar trimis ledo luitais.

Baltai apsivilkę talkininkės ir 
talkininkai — kad jų šešėliai 
niekados netrumpėtų! — triūsė 
išsijuosę, patarnaudami svečiam 
su malonia šypsena. Smile, God 
loves vou!

Sveikas, sveikas, svąikąs! iš 
visų pusių aidėjo žmonęĮųs lyg. 
iš gausybės rago visą laiką plūs
tant. Lyg karosų Lietuvos ūki
ninko prūdo ajeruose čiaukči- 
p’iaukši skardūs seno bėso maty
tų pasibučiavimai!

T iknikai, be kitų savogerų-ge- 
ria s'ų pusių turi vieną visas gė
ry’ es viršijančią būtent tą, kad 
čia jie su kaupu atstoja Lietu-, 
voje madoje buvusius “atpus- 
kus”, kur mažiausiai pora kartų 
metuose sueidavo gentys, gimi-' 
nės draugai' ir geri pažįstami. 
Jei jau gimtoje tėvynėje tokios 
sezoninės sueigos buvo tiek po- 
pu'iarios, kiek labiau jos tokios 
yra šioje šalyje, kur lyg silku-

Tad juo meilesnės darosi to
kios seniai besimačiusių bičiulių 
susitikimo progos, kokias sutei
kia Naujienų piknikai. Nors bu
vo ir programa, ir įvairus “Mag- 
dutės pamarginimai”, bet už vi
sa kita brangesnės likosi minutės 
susitikimų su lauktais ir tikė
tais, o labiausiai su netikėtais 
mielais kadaise buvusiais arti
mais, likimo tvano toli nuneš
tais žmonėmis. Kad ir pačioje 
Chicagoje su priemiesčiais, ra
siniai sumetimais strategiškai 
apgyventame virš 6 milijonų 
mieste, jei ne Naujienų piknikai 
— visa amžių baigtume nebesi- 
matę... O praeitą sekmadienį bu
vo kas susitikti!

Kelias gražias valandas su 
mielais artimais linksmai ir vai
šingai praleidęs, gražios ilgos va
saros dienos (ir amžiaus) vaka
rui artėjant skiriasi su susitik
taisiais ko ne su malda — O, kad 
daugiau tokių šaunių piknikų!

jpr

Pabrangs dujos
žemės dujas reguliuojančios 

taisyklės yra svarstomos kongre
se ir manoma, kad kaikurie tai
syklių varžtai bus atleisti.

w

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominės gerovės

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA Dvi prezidentienes 
sveiksta ligoninėse

KANSAS CITY, Mo. — Bess 
Truman, 91 metų amžiaus pre
zidento Harry Trumano našlė, 
nuo pirmadienio yra Indepen
dence Research ligoninėje, kur 
1972 m. gruodžio 26 d. mirė Tru- 

■ manas. Ji seniai serga artričio 
liga, ypač jos dešinės kojos ke
lyje. Ji gyvena viena 17 kam- 

.... į barių Viktorijos stiliaus rezi-
... t x / ^ose a^rentU*l S6'*ietU S-gos pa dencijoje, kuria pastatė jos se-

kitokių lietuvių patriotinių! stangas išgauti Lietuvos įjun-'nelis>
• lankėsi:ghno tarptautinį pripažinimą. __ 

Daugelis mūsų jaunimo ne
turi supratimą apie ALTą, kai 
kurie ir vyresnio amžiaus imą 
pasiduoti sovietų propagandai 
ir niekinti ALTą.

1940 m. birželio mėn. 1.5. d. 
Sovietų S-gos raudonąja! ar
mijai okupavus Lietuvą, JAV 
lietuviai ėmė organizuotis Lie-' 
tuvos
15 d. įvairių politinių srovių 
ir J 
organizacijų atstovai

muose sudarė tarpsrovnį ko
mitetą Lietuvai1 gelbėti, kurs 
netrukus ir buvo pavadintas 
dabartiniu vardu ALTa.

Karo metu ALTa rūpinosi, 
kad JAV vyriausybe . nepasi
duotų sovietų spaudimui jjun

po karo, kad JAV taikos kon- 
s "reikalus ginti. 1940. N.! ferenciJ°je įr. Jungtinėse Tau-

OŪMPIADA PASKUTINE?
Politika daro tarptautines žaidynes nebeįmanomas
MONTREAI1S, Kanada. — respublika.

i Olimpiniai žaidimai Montrealyje' Dvidešimt pirmoji Olimpiada, 
' prasidėjo pagal programą šešta- kad ir labai “šlubuodama”, praši- 
I dienį liepos 17 d., bet po nieko dėjo šeštadienį popiet pagal pro- 
gero nežadančiu ženklu: prasi-1gramą: ją keliiais žodžiais ati
dėjo be tautinės Kinijos — Tai- , darė Anglijos karalienė Elzbie- 
vano arba Formozos, kuris rei-ltą; paleisti “taikos" karveliai, 
kalauja būti vadinama “Kinų 'įžiebta “šventoji ugnis” ir pada- 
respublika”, o kontinentinės Ki-1 ryta sportininkų priesaika', kad 
nijos komunistinė valdžia jokios ! bus žaidžiama tikrai sportinėje 
antros Kinijos nepripažįsta, ir | dvasioje, be politikierių. Bet jų 
Kanada taip šeinjininkė nusilei- , neišvengė ir jš .origįnalįai turė- 
do ir Taivanas iš žaidynių pasi-; jusiu.dalyvauti 115.kraštu daų- 
traukė. i giau kaip du stazinis, pačioje ppą-

Sekančios pradėjo “masiniai džioje pasitraukė. ;> . .
pasitraukti juodosios Afrikos Į č.e?tadiem, 2'vai; *popiet, dau- 
valstybės. Pirmiausiai pasitrau- giau kaip 7,00.0 abi ėjų. lyčių, at- 
kė Tanzanija, Nigerija, Ugan- lėtų įmaršavo ,į milžinišką-sta- 
da ir Zambija, protestuodamos' dioną pradėti, kaip pesimistai 
prieš “apartaidą”. Netrukus bu-■ kalba, paskutinę Olimpiadą; .ko
vo paskelbtą,, kad pasitraukė ir kia iki šiol buvo žinoma. • • 
Togo bei Somalija ir kad pasi- ( Argumentuojama, kad nieka- 
trauks dar kitos Afrikos vals- dos laisva žmonių bendruomenė, 
tybės. Priežastis ta, kad Olim- ■ nebesutiks laisva valia, išleisti 
diadoje leista dalyvauti Naujajai pusantro, bilijono dolerių, kaip 
Zelandijai, kuri palaiko sporti- kad išleido Kanada šioms žaidy- 
nius santykius su Pietų Afrikos nėms.

ALTos veikėjai labai daug! LONG BEACH, Calif. — Pat

.PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE k j 
IJETUVAl IR ŽEMDIRBIAMS i

Dr Juozas Daupa ras. ŽEMĖS ŪKip ŠVJ ET IMAS. Studija. Išleis 
ta^Chicįgoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir Kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėt:;, didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosiomis Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį .atrodo tik žemdirbiams skaitytį, kadangi j 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki; 
mnkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia-kad ši knyga .bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti.Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. - V '

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina-tik $5.00, 
Šaunama Naujienose. . . .,. z

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: ■ ’
NAUJI E N OS . J

i73*rso. HAeSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pundus, tuojau knygą pasiųsime.

Federalinė energijos komisija i Fas ’preridentą.BoosveLą, kurs . - v
mananti, kad žemės duju kaina i Pasakė, kad Lietuvos neprikla dirbo ir JAV prezidento žino Nixon, buvusio prezidento Ri- 

usonjybė nesanti panaikinta;, na Eleonora vyko į Europą/chardo Niksono žmona, gavusi 
kad lietuviai politiniai pabė
gėliai nup sovietų okupacijo, 
nebūtų grąžinti komunistams.

į Tuo tikslu, ji lankė JAV, ang- 
■ lų ir pracūzų buvusius karo 
vadus ir DL stovyklas, Politi
nių pagėbėlių grąžinimas buvo 
sulaikvlas, o vėliau sudarytos 
sąlygos jų emigracijai į kitus 
kraštus. ■

Pabėgusiems nuo Lietuvos 
okupanto lietuviams šelpti AL 
Tos muatyva buvo Įkurtas 
BALFas. “ _

1953 m. ALTos rūpesčiu JAV 
kongrese atstovo Kersteno .ko 
mitetas nustatė lietuvių trėmi 
musį Sibirą, kitokius Sovietų 
S-gos daromus lietuvių tautos 
naikinimus ir neteisėtą Lietu-' 
vos vadlymą.

TLTa yra bendrą Amerikos 
piliečių patriotinių lietuvių or 
ganizacijų jungiųys, kovoti, 
kad būtų atstatyta Lietuvai 
laisvė. Taip pat ALTa siekia 
jungti visas JAV lietuvių de- 
mokartines jėgas kovai už pa
grindines žmogaus asmens tei 
sės ir pasaulio pastangas sie
kiant pastovios taikos, pagrįs
tos teisingumo, demokratijos 
ir laisvės pagrindais; dirbti 
kad būtų įgvyendinta ATlanto 
iCmarta ir ypač paisyti, kad ji 
būtų prilaikyta Lietuvai, alsia 
tant jos nepriklausomybę isto
rinėse etnografinėse sienose; 
'teikt imorah’nę ir medžiaginę 
pagalbą Lietuvos žmonėms jų 
kovoje dėl laisvės’^ ir šelpti 
pabėgusius nuo priespaudos ir 
ištremtus jos piliečius; skleisti 
visuomenėje teisingą informa
ciją apie Lietuvą Hr ginti ją 
nuo- priešų prasimanymų bei 
šmeižtų.

Aišku, Sovietų S-"gai ALTos 
darbai nepatinka ,ir ji deda 
per savo agentus daug pas
tangų ir dolerių, kad ALTos 
veikimas būtų stabdomas ar 
net žlugdomas. Agentų darbo 
vaisiai vis ryškiau teiškiasi 
JAV lietuvių tarpe.* S. P.

• greitai bus žymiai pakelta. Da
bar 1,000 kūlSnių pėdų dujų, bė
gančių centrwais krašto vamz- 
džiais, kaštu^a $.42 dol. Grei- langas atsteigti Lietuvai lais- 
čiausiai ir netrukus jų kaina pa- vę. Po audiencijos delegacijos j 
kilsianti iki 1 dol. ar 1.50 dol. už ; nariai tą pačią dieną susirin- į 
1,000 kūb. pėdų, i kę Lietuvos pasiuntinybės na-

gančių centrwais krašto vamz-
bet tik laikinai nuslopintą ir 
kad JAV dėsiančios visas pasT

širdies smūgi .buvo paguldyta 
Long Beach Memorial ligoninė
je, savaitei praėjus, ketvirtadie
nį, slaugių priežiūroje, pradėjo 
vaikščioti ir jos gydytojas Dr. 
Bernard J. Michel tiki, kad tri
jų ar keturių mėnesių bėgyje vi
siškai bus sveika.

iberatioife worna

XIoIIy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Revolution, she did too. Right By his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

billed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when it s time to take 
stock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll

Savings Plan at work,a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. AutomaticaDy.

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

opportunity investment.

E BcrA: pay 6% 'mtrtest vkn W<? to tnjtw?ir
5 years the hnr year L Lost stolen or drmcvei 

Bonds on be repkred /records are pt,Aided. When 
needed, Bonds can be cashed ar vour bank. Inrerr 

subject to atxe or local income foa

and 7 he AtfvertokAfi wOmcc.w

2Q(\----— -M-+kx> came InentUn.

HEART 
FUND

rase of the 
disappearing 
paycheck and 

what to 
do about it.

.Seme people learn the hard way. Pay
checks disappear fast. ,

Day-io-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or anether immediate goaL -

A good chunk ef that money seems 
to disappear by itselfl.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is witk U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan whereyou wdtk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheek and. used, 
to buy Bonds. *

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

And while you’re going through -M 
grocery bills, car repairs, vacation' 
weekends, kids’ toys and nights 
on the town, you’ll Imow yoG’re savZ 
ing money too< 4 . Z .1

That’s good to know; ;

No* E IWi mv beH ta

dMtrapwi. When needed be ouhed

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
L1---------------'— -- -g I -L — w t .___________ ; . _Į_; ’
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juu pasidarė,

miršta."
Kad Susivienijimas gimė — 

žinome. Kad gyvena — liudija 
tnjų ąųtorių ir vieno techniško 
redaktoriaus naujoji jo istori
ja. O apie mirtį, ar gi čia vieta 
kalbėti, žiūrint į jus, 59-to sei
mo delegatus, suvažiavusius iš 
daugelio kolonijų į “Vėjų mie
stą”, toli gražu ne vėjiškai svar 
styti gyvo Susivienijimo atei
ties sveikatą?

Žmogaus organizacijoms, ga
li būti, yra lemta gyventi kaip 
žmogus, reiškia,atsiminti,užaug 
ii, ir sunykti. Bet apie Susivie
nijimą šiandien tik viena dai
na, kadaišia mėgsta Vokietijos 
stovyklose: “Tiktai ne šičia, lik 
tai ne šiandien.” Lietuviai sto
vyklose tada buvo praradę tė
vynę, bet ne gyvenimo viltį.

Statistika Washingtone skel-

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS SUSIVIENIJIME
Vytautas Sirvydas 

(Kalba pasakyta specialiai at
žymėti Amerikos 200 ir Susi
vienijimo 90 metų sukaktis, 
SLA seimo pradžioje, Chica- 

goje, 1976, liepos 5 d.)
Gerbiamieji Amerikos ir -Su- 

sivienijimo lietuviai! — Įdomu, 
kad prieš 90 metų. Susivieniji
mą gimdant’šenadoryje, to me
to Amerikos lietuvių sostinėje, 
vienuolika delegatų— gimdylo- 
tojų smarkiai susibarė, ar pri
imti moteris. Nutarta, griežtai 
nepriimti, ir Susivienijimas gi
mė, kap Jokūbas iš Izoko, be 

. moteriško prisidėjimo.
Bet mūsų tautos dainius Mai

ronis nurodė, kad nesulaikysi 
upės bėgimo ir kad mainos rū
bai margo svieto. Prieš ketu
ris metus, ŠIA Seimas Flori
doje patvirtino Pildomąją Ta
rybą, kurioje jau buvo dvi mo- bia, kad 1970 metais Amerikoj 
terys, greta penketo vyrų. O gyveno 76 tūkstančiai Lietuvo- 
šiandien sveikiname Tarybą, je gimusių įr trisyk tnek, bū- 
kurioje moterų visu šimtu nuo-.’tent, 255 tūkstančiai čiagįmių 
šimčių daugiau?o vyrų tik trys, • lietusių. Šio kieto istorinio fak- 
Lengvu humoru galime sukti 
galvas, ar vyrai čia palaiminti 
tarp moterų, ar moterys tarp 
vyrų, 
f šiaip ar taip, tie Amerikos 
lietuviai, kurie brangina savo 
šimto metų išeiviškąją istoriją 
dviejų šimtų metų Amerikoje, 
nuo širdies šiandien sveikina 
Pidomosios Tarybos ir vyrus ir 
mųteris už išleidimą naujos Su 
šivienijimo istorijos, nes Susi- 
yjenijimo istorija iki Pirmojo 
Pasaulinio karo yra mažybinė 
visų Amerikos lietuvių istori
ja. ,
: Dėl vystyklų stokos, vaikas, 
kolkas; publikai šiandien nepri 
Statomas, bet, atrodo, bus gra
žūs, įvairus ir ne taip jau lie
sas. Pirmąją istoriją pagimdyti 
60 metų atgal prireikė devynių 
mėtų, naujoji paėmė dvyliką. 
Garbė Pildomąja! Tarybai už iš 
tvermę, o nariams už kantry-

■ b?" : . ’ !
Istorijų yra daug ir visokių. 

Pasakojama, kad vienas galin- 
gs valdovas senovėje panoro 
vardą įamžinti bendrą istoriją 
apie žmogų. Užkinkė vibuš sa- 

- vo valstybės išminčius rašyti ir 
šie rašė iki prirašė, kad devyni 
kupranugariai rankraštį vos pa 

‘nešė: Valdovas smarkiai supy- 
■ko: “Kas.'turės laiko tokią isto- 
-riją’skaityti ’ Trumpinkite!” Iš 
^mnciaii' vėl. ėmė' galvas sukti,

LAISVĖS ALĖJA KAUNE

— Ar tuo viskas baigėsi?
— Nors jis kėlė triukšmą 

! sudrumstė dalyvavusiu šiose 
I kilmėse iMiįdailčį, bet abi

is t — Liūdnas. Bet gal K Baliz
dukas reiktų pateisinti, ta pras

ime, ir jj net užjausti. Greičiau- 
ir šiai jis taip pasielgė dėl įtemp- 
iš tą savo nervų. Mat, girdėjau, 

vė- kad jis ne vieną kartą buvo p lė
bavus buvo iškeltus. Maiu gijšikų užpuolius ir gerokai s mmš 
grįžtant bažnyčion, K. B. mane* tas. Bet apie tai gaičty g>- 
pasivijo jau visai arti bažny
čios ir ėmė pulti, kam aš para- — šui proga tunu jums pa- 

reikšti, kad prieš pora ar tre-
Paklausiau jo, ko jos tau nu- Jelų (|>„ų j>uv<, užėjęs klebeni-

t-
St 1

sikalto? Rašyk ir tu, jei lik no
ri. Tada jis pakeltu balsu ir pa

to akivaizdoje, kuris raudono 
kraujo lietuvis, net su žilais 
plaukais, drįstų apie sunyki
mus galvoti, kuomet ne visi 76 
Pūkštančiai Lietuvoje gimusių 
yra Susivienijimo nariai, o ką 
kalbėti apie 255 tūkstančius 
čiagimių?.

Kalbos tegul sukasi apie Mai
ronio giesmę naują, kurią, sa
koma, tik jaunimas tesupras. 
Bet to jaunimo dauguma šian
dien geriau supranta angliškai. 
Tačiau, ar nėra pas mus talen
tų bei ryžto prieti ir įtikinti, 
kad lietuviais esame mes gimę, 
arba . angliškai: “Lithuanians 
we were born, Let’s be them 
until death! Birth gave us this 
high honor: Let’s keep it till 
last breath! Šitą pagrindinę 
kiekvieno Amerikos lietuvio pa 
reigą eiti, geriausia yra būnant 
Susivienijimo nariu.

Kiekvienas senvn einas Susi
vienijimo narys privalėtų kas 
rytą, kito Lietuvos poeto žo
džiais, pasiklausti: “Mano gy
venimo saulutei užgesus, ką nu 
sinešiu į glėbį nakties?”Atsakau 
tegul būna: “Pasistenkinimą, 
kad dariau viską, ką galėjau, 
kad 90 metų sulaukęs Susivie
nijimas sulauktų dar 90.” Tat, 
prie darbo aukštaičiai, prie dar
bo žemaičiai, prie darbo visi 
Amerikos lietuviai!

Susivienijimas daugiau šimto 
'jbėt valdovui vis- neįtiko, iki, ga metų jaunesnis negu Amerikos 
diaūsia? vienas dūrė pirštu į valstybė ir paskutiniu dešimt-

mąją tauta, gyvename sunkias 
dienas, nes mūsų laisvės balso 
pasaulis neklauso. Tačiau, pati 
Amerika nelengvas dienas gy
vena. Turi inilionus, kurie elge
siu kraštą jokiu būdu ne stipri
na, bet yra kiti milionai, kurie 
gyvena ištikimi Amerikos tėvų 
konstitucijon rašytais princi
pais ir nešiojasi vilti, kad po il
gos nakties ateis šviesi diena. 
Jie brangina prezidento Ken- 
nedžo patarmą: “Do not 
wthat America can gve 
wath America can give 
ca.”

ask 
you, 
you,

rakį,/ trumpai- parašydamas:
“‘žmogus gimsta, gyvena ir

mečiu gyvena nemalonų narių 
skaičiaus kritimą, šalia to, mes,

? LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bert 

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 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė .52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ,

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608|

: RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l*noM galima gauti pulkly knygy, kurloz papuoč bat kokią 

i knygų spintą ar lantyną.
A laku nd ras Pakalniikls, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

! r atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalnilkis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kaxy> Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
iiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

,Prof. Vscl. BiržHka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_______ i----- -------—........ —-----------

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl„ kaina $6.

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

Janina NarOn*, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl----------------------------------------- ---------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai --- ---------------------------—----------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Gra- 
$5.00

S2.00

$3.00

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

Dėl Lietuvos ir JAV vėliavų išniekinimo
Pasikalbėjimas su šv. Mergelės želio įvykio paminėjime tauti-

13 
pat 
pa- 
bir-

nių vėliavų iškėlime. Lygiai 10 
vai. eidamas iš bažnyčios atė
jau ir aš prie vėliavų pakėlimo 
vielos. Mačiau susirinkusį ne
mažų būrį žmonių. Taip pat bu 
vo ir ten nemažas būrys tauti
niais rūbais pasipuošusių po
nių, jaunimo ir šaulių

Mūsų tautinei vėliavai ky-

Gimimo parapijos kunigu ka
nauninku Vaclovu Zakarausku 
apie tai, kaip š. m. birželio 
d., Marquette Parke, prieš 
toje bažnyčioje ruošiąsias 
maldas prisiminti liūdnųjų
žėlio aukas, keliant pusiau stie
bo prie bažnyčios Lietuvos ir 
Amerikos vėliavas, PLB garbės 
pirmininko Stasio Barzduko lant stiebu aukštyn, ir Tautos 
brolis Kazys Barzdukas pakėlė [chininą giedant, išgirdau K.Barz 
triukšmą, tuo sutrikdė viešąją dūko rūstų šauksmą. Visų akys 
tvarką ir išniekino keliamąsias nukrypo į jį. Ką jis kalbėjo, ne 
vėliavas jų, pakėlimo apeigo- galėjau suprasti, tik mačiau, 

kai jis ranka rodė Į mane ir
vėliavas jų., pakėlimo 
se.- ✓

Tolygias vilties bei ryžto nuo~ 
laikas išsineškime ir mes iš šio ........
seimo. Paskleiskime tarp trijų Kunige kanauninke, kiekį grūmojo. Girdėjau tik paskirus

on Petras Indreika. Su juo gan 
nuoširdžiai teko išsikalbėti 

būtiraudusiu iš pykčio veidu ša u-' Kalbėjome kaip galima 
V“: “Naujienos pačios biauriau- šiuose Marquette Parko ir kiturkė: 
sios, jos daug bjauresnį darbą 
atlieka ir už Vilnį”.

Man pasidarė nejauku, kad 
jis taip šmeižiančiai atsiliepia 
apie lietuvišką dienraštį. Jam 
tariau: ’‘Kazimierai, su tavo gal 
va kaž kas negerai!” Po to, jis 
ėmė grąsyti, kad jis suskaldys 
mūsų parapijos bažnytinį cho
rą, jo net pusę išvesiąs iš baž
nyčios-

— Ką Jūs į tai atsakėte? — 
dar paklausėme.

— Gi nieko. Choras yra 
mano dispozicijoje, tai yra pa
rapijos klebono ir varg. p. A. 
Lino. Bet vis tik esu ir dabar 
tos nuomonės, kas liečia jo to
kį grąsininantį pareiškimą, dėl 
parapijos choro skaldymo, kad 
tai tikrai, jo piktos valios ryž
tas. Reiškia, jis pats pasisakė, 
kad esąs skaldytojas lietuviškų 
reikalų. Sunku būtų patikėti, 
kad atsirastų tokių, kurie pri
tartų jam kenkti lietuviškam 
reikalui.

— Koks Jums, kun. kanau
ninke, šio sukelto incidento 
bendras įpūdis?

atsiradusius LB nesklandumus 
pašalinti- Deja. K.B. elgesys tau 
tinę vėliavą keliant parodė, kad 
jam tai nerūpi, ir sekmadienį 
mūsų tautai tragišką dieną tau 
linei vėliavai kylant ir tautos 
himną giedant, jis lietuvių tar
pai) pabėrė naujų neapykantos 
žarijų. — baigė kan. Zakaraus
kas. K. Sauka

‘NAUJIENOS' KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

ne

“....teis
mas.... pinigai.... choras.... boi
kotas....” Tuo laiku ten dalyva
vę paskiri asmenys šaukė:

— Nutilk! Vėliavą keliame!”
Bet jis nesiliovė ir toliau 

triukšmą kžles.... Mane baimė 
ėmė, kad kas iš minios jo ne
imtų mušti, kai jis tokiu mo
mentu kėlė triukšmą. Girdė
jau, kai iš ten dalyvavusių pus
balsiu kalbėjo: “Matyt, K. B. 
jau nebepatinka, kad tokio tra 
giško Įvykio minėjime yra ke' 
Kama mūsų tautinė vėliava. 
Kiti buvo nustebinti ir nežino

šimtų tūkstančių Amerikos lie- niums žinoma, Jūs šių metų jo šauksmo žodžius, 
tuvių žinią, kad Susivienijimas hirželio 13 dieną dalyvavote Lie
lietuvių Amerikoje yra gyvas, 
gyvena ir nori gyventi. Įkvėpi
mu tegul būna naujai išleistoji 
jo istorija ir, taip sakant, kon
stitucinis principas, kurį dr. 
Šliūpas, bene tiksliausia pareiš
kė žodžiais “Kelti mūsų tauty
stę.”

Kai SLA prezidentas Povilas 
P. Dargis atsiklausė, ar apsi
imčiau, kaip vienas naujosios 
Susivienijimo istorijos autorių 
ir senas, nuo 1903 metų Ameri
kos lietuvis, patenkinti Pildo
mosios Tarybos pageidavimą, 
gerbiamiems 59-to seimo dele
gatams pristatyti Amerikos ir 
Susivienijimo sukaktuvių te
mas, apsiėmiau, nes pagalvo
jau, mano plaukai tiek žili, kad 
labiau nepražils rūpėsiu, ar tin
kamai uždavinį atliksiu- Užvis 
labiausiai norėjau progą išnau
doti iškelti senųjų Amerikos lie 
tuvių vaidmenį, nes tautinį dar 
bą jie dirbo labai sunkiose są
lygose. Juk jums gerai žinoma, 
kad senieji Amerikos lietuviai 
yra tie, kurie prisimena, kada 
Amerikoj doleris buvo doleris, 
o jie jų neturėjo?-

tuvos ir Amerikos vėliavų Mar 
quette Parke prie Jūsų bažny 
čios, pakėlimo ceremonijose 
prieš prisiminimą liūdnųjų bir 
želio Įvykių Jūsų bažnyčios pa
maldose. Kazys Barzdukas ten 
sukėlė triukšmą, Jums, tur būt 
teko šį Įvykį savo akimis maty
ti. Ką Jūs galėtumėt apie tai pa 
sakyti ?

— Spaudoje buvo skelbiama 
ir buvo kviečiama lietuviškoji 
visuomenė ir organizacijos da
lyvauti birželio 13 d., 10 vai. ry 
to, sekmadienį, tragiškojo bir-

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

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

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.

Dr. A. J. Gussen
$8.00

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik ____ ___________________ r-

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

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

$3.00
$2.00

$2.00

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

pas mus
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Taupykite dabar.

i 73b So. HaJsted Street, Chicago, Illinois 60608

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 ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi—

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 
j

TaupyKitė dabar

u

. 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nnotyklq 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. 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 $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

Sukaktuvių temos didingos ir 
gražios. Medžiagos gausu ir 
daug, o man skirta^- laikas la
bai trumpas. Be- to, per 60 me
tų būdamas mūsų spaudos žur
nalistas, apsikrėčiau jos nepa
gydoma liga, dalykus išpūsti. 
Bandysiu būti atsargus, kad ne
išeitu žodžiu krūva ir kad kas 
poeto Miškinio žodžiais nepri
kištų: “Gulbės giesmę žąsis gie
da”. Trumpinsiu, it pašėlęs, tik 
netiek, kiek anas išminčius se
novėje.

(Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. P

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įpteirt-a 1923 metate. į ILL. 421-3070
Įstaigos pletuo&e kiemas automobiliams pastatytų
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Nerimtas aiškinimas

cijos pareigūnai ? Jie r.ų:?.jėg5 įsaiskmtrtios c " - - tiks
lų, didelei Chicagos gyventojų daugumai jgtikslai nesu
prantami Didelei Chicagos ir Amerikos gyventojų dau
gumai nesuprantama, ko jie šitokiais metodais tikisi pa-: 
siekti.

Martin Luther King. Jr. judėjimo dhlyv ai pasmer
kė Chicagos miestą, merą Daley, ir Chicagos policijos va
dą; dėl to, kad nei miestas, nei meras, nei, pagaliau, ir 
policijos vadas Martin Luther King marguoto jams neda
vė reikalingos protekcijos o kun. Edgar Jackson, vyriau
sias liepos 17 dienos eisenos organizatorius, Chicagos 
spaudai išsiuntinėtame pranešime šitaip pasakoja:

“Aišku, kad policija ii- Chicago©: miestas buvo 
susitarę leisti mus pulti, būti7 sužeistiems ir ne už
muštiems. Jie norėjo “įrodyti”, kad’ mūsų1 maršas 
buvo blogas fr kad jie, neduodami mums leidimu, bu
vo teisingi. Jie leido keliems fanatikams rasistams 
Marquette Parke mėtyti į mus laužą; be jokios bai
mės būti areštuotiems arba būti policijos puola
miems, kuri yra gerai apmokyta kaip mieste kontro
liuoti riaušes.” >
Tai labai žiaurus kaltinimas, kuriame Martin' Lut- 
King Jr. eisenos vyriausias, organizatorius Jackson, 

netpateikia jokių' įrodymų. Jis šaudo is įsibėgėjimo, bet
her Rusai mėgsta fotografuotis gražiame Vilniaus miesto centre

Martin T,nt.her King Jr, organizacijos vadovybė, ,tai nerimtas metodas eisenoms vertin. Kokius duome- 
organizavo kelias eisenas į Marquette Parką, bet nega
vo leidimo. Šios organizacijos vadai kelis kartus atėjo; 
iki Bell Avenue geležinkelių tilto, kur jiems buvo,pasto
tas kelias. Jie turėję grįžti atgal, nieko nesužeidę ir nie
kam didesnės žalos nepadarę ir nieko nepasiekę.

Negalėję gauti savo eisenai leidimo, jie kreipėsi į 
federalinį teisėją, kuris leido jiems žygiuoti į Marquette 
Parką, negadinant turto ir nesukeliant riaušių. Chica
gos miestas davė 400 policininkų, kad apsaugotų eisenos 
dalyvius nuo užpuolimų ir sužalojimų. Praeitą šeštadienį, 
liepos 17 dienos popietę, Martin Luther King Jr. vadai, 
policijos atidžiai saugomi, nuo Ashland Avenus 71-ma 
gatve žygiavo į Marquette Parka. Be jokių didesnių inci
dentų, jie pasiekė Western* Avenue ir ta pačia gatve žy
giavo toliau, kol pasiekė Kalifornijos gatvę, Marquette 
Parko pradžią. ■ . f

Pradžioje abi pusės pasikeitė keliais sakiniais, o net-; 
rukus vaikėzai pradėjo metyti akmengalius ir tuščias 
bonkas į matuojančius Martin Luther Kink Jr. šalinin
kus. Vienas kitas sviedinys pataikė eisenos dalyviams, 
o kiti nukrito ant žemės arba maršuotojų buvo pagauti. 
Eisenos vadovai nutarė žingsniuoti toliau. Jie priėjo prie 
Sacramento gatvės, kur jis išsuko iš gatvės į parką. Čia 
susirinko tuo metu Marquette Parke be besiilsėjūsių žmo 
nių, norėjusių pamatyti, kaip ite maršuotojai atrodo ir 
patirti ,ko jie Marquette Parke nori.

Paleisti akmengaliai sužeidė kelis maršuotojus, te
ko trims policininkams, kurie buvo tuojau nugabenti į 
vietos ligonines ir buvo suimta apie 60 žmonių. Jie bus 
traukiami teisman, bet iki teismo paleisti pagal garbės 
pasižadėjimą atvykti į teismą, Martin Luther King Jr. 
judėjimo vadai, minios apsupti pastovėję kelias minu
tes prie Sacramento gatvės ir nutarė grįžti į savo centrą 
ra, esantį 6430 S. Ashland Avenue. Grįžtančių eisenos 
dalyvių niekas akmenims neapmėtė.

Įvairūs juodžių organizacijų vadai nepritarė liepos

. nis jos turi tvėrtiniųiui, kad Chicagos miestas ir polici- 
; ja buvo susitarusi leisti jo vadovaujamą eiseną pulti, 
sužeisti ir net užmušti? Be to, juk visi žinome, kad trys 
policininkai buvo sužeisti. Artimiausiose ligoninėse jiem 
buvo suteikta pagalba. Vienam koja buvo sulaužyta. Jei
gu būtu koks susitarimas, tai kaip policininkai galėjo bū? 
ti sužeisti?

Jeigu policija leido Marquette Parke- buvusiems 
žmonėms pulti kun. Jacksono vadovaujamą: eiseną; tai 
kaip policija suėmė 60' žmonių, šūkavusių prieš Marque
tte Parkan atvykusius demonstrantus? Kun .Jacksono 
tvirtinimas neišlaiko laigikos, jis neparemtas Marquette 
Parke eisenos metu buvusia tikrove

Nei kun. Jackson, nei kiti jo bendradarbiai, aiškin
dami liepos 17 dienos įvykius ir be duomenų kaltindami 
Chicagos miestą, jo merą ir policijos viršininką,, nepa- 

;sako aiškiai, ko norėjo pasiekti šia nelenmta eiseną. Ko
ki buvo organizatorių tikslai,.kuriam tikslui jie kvietė 
žmones grasinančiai žygiuoti į-Marquette Parka,- kada 
nebuvo jokio reikalo tai daryti ?■ Neišdėstęš eisenos tikslų 
jis griebiasi Įtarinėjimų ir tuojau meta neparemtus kal
tinimus. . • .

Bet pats nerimčiausias kaltinimas yrą-'Chicagos po
licijai. Kingo judėjimo vadai sako; kad Chicagos-paolici- 
ja leido Marquette Parko fanatikams mušti Martim Lut
her Kingo Jr. organizacijos šalininkus. Ar bent vienas 
žmogus vyko i Kingo šalininkų apgyventą miesto apy
linkę ir ten juos mušė ? Jeigu niekas nei Į jų „apgyventą 
apylinkę, tai ko jie ėjo Į. Marquette. Parką?. Jeigu-kun. 
Jackson žinojo tiek, kiek jis skelbiasi, tai atsakymas Į šį 
klausimą turi būti dar'aiškesnis. Jeigu jis yra- įsitikinęs;, 
kad Chicagos miestas yra susitaręs su. policija skriaus
ti jo eisenos dalyvius, tai kaip jis galėjo vesti savuosius 
Į tą eiseną? Jeigu taip būtų, kaip jis pasako jį tai kaip 
jis tokiame mieste galėtu gyventi?'

Kun. Jacksono tvirtinimas nerimtas. Martini Luther

VL BAKENAS

17 d. demonstracijai į Marquette Parką, atsisakė žygiuo- King Jr. c šitokių-kovos metodų (nevartojo. Kiekvienas1 jo 
žodis buvo pagrįstas rimtais- duomenimis, tadel dauge-- 
žodis buvo pagrįstas rimtais duomenimis, todėl dauge-

tojus remti ir nenori prisidėti prie jų vedamos akcijos. 
Visi didieji Chicagos laikraščiai klausia, ką tokiomis. 
eisenomis tikisi pasiekti Kingo vadovaujamos organiza- lis jį gerbė. Kun. Jackson neina jo keliais.

Pastabos iš tolo
Po debesuotu Kanados dangum

(Tęsinys)
karo laikotarpio metus) su “Nau 
jienomis” jismebuvo išsiskyręs. 
Skaitė tada; .prenumeruoja da
bar, pažįsta .mane, iš “Pastabų, iš 
tolo”, ir dėl to mudviejų telefo
ninis pasikalbėjimas tą. lietingą 
vakarą tuoj: pasidarė labai’ ma
loniu ir nuoširdžiu; lyg būtume 
susitikę ne tik vienminčiai, bet 
net ir seni artimi draugai. Ne- 
reikia-aiškinti, kad visai netyčio
mis užkliuvau už labai reto Lie
tuvos Eetuvib -— Amerikos lie
tuvių laikraščio “Naujienos” 
skaitytojo, kurių bet koks Ame
rikos lietuvių laikraštis- dabar 
jau tebeturi vos po kelis...

Feliksas Jūrgutavičius man 
daug ką papasakojo apie vietos 
sąlygas, taip pat ir apie save. Po 
karo gyveno Anglijoj, paskui em- 
gravo Kanadon ir gyveno Mpn- 
trealyje. Dėl aštroko klimato iš 

“Montrealfo prieš kelis metus per
sikėlė į Victoria, B. C., čia pirko 
rezidencija -kurioje (atrodo) 
sveikai ir laimingai su žmona lei- 
džia pensininkų dienas.

Lietuvių čia (Victorijoje) esa
ma mažai, vos apie desėtką šei
mų, retkarčiais jos susirenka lie
tuviškam pobūviui privačiai — 
tai ir viskas. Jokios organizaci
jos, dėl tokio mažo skaičiaus.— 
lietuviai neturi. Bet tiek, kiek 
ten lietuvių esama — visi įsikū
rę gerai, nežiūrint, kad Vancou- 
iverib saloje viską yra nepapras- 
Itai brangu, ypačiai žemės skly- 

‘ pai ir narnai : pvz. kai už dViejų

kės, žavinčias puikiu žemės ūkiu 
ir vidaus vandenų sporto bei žve
jybos saugonėmis, nekalbant 
apie nepaprastai gražius; civi
lizacijos nesuniokotus- gamto
vaizdžius. '

«miegamų namą čia Kaiifornijo- 
b’e mokėtum sakysime 45-55,000 
dolerių, tai toks namas ten (Vie
toti joje) kainuoja 65,000—75,- 
000 dolerių ir 1.1. Bet esą ir už
darbiai ten daug didesni negu 
Amerikoje, vidutinis darbinin
kas uždirbąs ten beveik 30% 
daugiau negu Amerikoje. Kitaip 
esą. Kanados Rytuose, kur vis
kas pigiau, tuo pačiu ir uždar
biai mažesni.

Labai ilgą; bet ir labai malonų 
pasikalbėjimą užbaigėme atsi
sveikinimu, pasižadėdami kitą 
kartą, kai. pateksiu _ Vietotij on, 
susitikti asmeniškai. Net ir da
bar F. Jurgutavičius pasisiūlė 
atvažiuoti viešbutin ir parsiveš- 1 vyko parengiamieji darbai. Jung
ti i namus, bet kadangi-su hno- ••L-——u..-- 
na jau buvome nutarę ryt anks
tų rytą keliauti toliau į Vancou
ver: i (žemyne)', ..tai. tos. malonios, lanksto, bu vo, suvažiavę, tūkstan- 
paslaugos teko atsisakyti.. Tik-' ' 
rai — kitą kartai..

Rytoj aus rytą net nustebome: 
giedras dangus, lietaus nei pėd-

■ Mano išmone nieko negali' bū
ti didmiesčiogyventojui.— tu
ristui malonesnio,, kaip: išvyka- j 
Britų Kolumbiją, is-’, Seattle, 
Wash., laivu j Victoriją,. B.C., 
iš ten autobusuį Nanaimo, išten 
laivu i žemyną ir vėl autobusu į 
pati Vancouverio. miestą. Nieko 
gražesnio gamtovaizdžio atveju, 
negalėčiau trumpų atostogų tu
ristui siūlyti.

Vancouveryje^ kur. taip.pat ly
nojo, pataikėme ir^i į. publikos 
kamšatį,-, nes jau miesto centre 

, taksi šoferis nugązdino, kad-bū- 
sią labai sunku gauti viešbutyje 
kambarį,..nes. tuo metu.kaip.tik

tinių Tautų organizuojamai “Ha
bitat” konfenrencij ai, kuria pro
ga, iš vjsų pasaulio kampų, jau iš

čiai delegatų. Betgi nuvažiavus 
į viešbutį; kuriame daug, kartų 
esu buvęs apsistojęs;-—/buvau 
ne tik “atpažintas”, bet ir gavau 

saku. Bet dėl trukšAingos- nak- l«J*» tanĮbar, net pagal paemn- 
ckimą. Bet vis tiek lyja ir gero- 
,'kąi šalta. Kągi veiksi?. Ir čia_ 
griebiuosi telefono, bet jau .kiek zdavuiHt. ±r uajr Atupi; <iulvmu- _ a y .

su (apie 25 mylias) iki laivo;ku- Iresnėms sąlygomis: pnes me-

ties nemiegoję, vis tiek’nekeitė- Bet ™ ir
me vakarykščio plano — išva
žiavome. It dar kaip; autobu-

rfuo plaukėme vėl apie 25 my
lias ir vėl autobusu (kitas 25 my
lias— maždaug) - į patį milijo
ninio Vancouverio miesto cent
rą. Be lietaus, be vėjo, be de
besų — vienas malonumas dai
rytis pro autobuso, paskui laivo 
—kelto langus į puikias Kana- 
dos provincijos (kaimų) apylin-

tūs ar daugiau čia besilankyda
mas irgi tik telefonu “susipaži
nau” su Vancouverio Lietuvių. - 
B-nės pirmininku Gumbelevi- 
čiiim, kurio pavardė telefono 
abonentų knygoje įrašyta tik 
Gumbell.

. (Bus daugiau)

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Gotvaldo nereikėjo guldyti šventoje vietoje

ČEKAI APGALĖDAVO MASKVOS KOMUNISTUS

Stalinas ir visi jo artimiausieji patarėjai kirsdavo 
kiekvienam valdžios priešui iš peties. Stalina* nelauk
davo jokių pasiaiškinimų, nelyrinėdavo žmogaus isto
rijos ir politinės linijos, bei kirsdavo pačiu f stipri au
siu basliu tiesiai j galvą. Stalinui nereikėjo kiaušinėli 
sovietų maršalų ar politinių komisarų. Jam užteko 
Ilc.nešo perduoto vokiečių naciu falsifikuoto laiško, 
kad jis artimiausiems čekos bendradarbiams įsakytų

juos suimti ir jiems galvas nukapoti. Čekistai-tai pa
darė. Cį . ' *•-

Kai lietuviuko-* komunizmo stipriausias organiza
torius ir“teorikas” Zigmas' Angarietis palaikė “ryšius 
su Trockiu”, tai įsakė nukirsti jam galvą ir užmiršti 
visą.reikalu O kai>Matulaitytė Požėlienė pradėjo tei
rautis, kuriais sumetimais buvo nužudytas Angarie
tis; tai įsakė ir jai kulką pragęžti galvą, kad nesidomė
tų tokiais reikalais, kurie jai turėtų būti aiškūs pa
čioje pradžioje. Kol Stalinas buvo gyvas, tai jis be jo
kio vargo sutvarkydavo visų komunistinių partijų 
centro komitetus. Jokie gudragalviais jo neapgaudavo. 
Jis suvaldė lėnkų, vokiečių, rusų, ukrainiečių, gruzi
nu, ir kitų valstybių komunistus. Jis būtų ir čekus su
valdęs, bėt, Stalinui mirus, reikalai truputį pasikeitė.

Gotvaldui mirus, k'omuništų partijos ir valstybes 
'priešakyje atsistojo Antoninas Novotny. Jis buvo la
bai ištikimas Maskvai, bet čekų komunistai labai leng
vai jį įvėlė į tokias pinkles, kad jis tarėjo bėgti iš val
džios .Čekoslovakijoje iskilo-jaunas komunistėlis, mo
kėjęs ne tiktai gerai pakalbėti, bet ir paargumentuoti.

I Jo tėvas buvo socialistas, ilįfus metus gyvenęs Chica- 
goje. Tėvas mėgo aptarti įvairias Markso, Kautskio, 
Bernštcina t corijas. Jis gerokai ir labai dažnai pasi
ginčydavo su augančiu savo sūnumi^ kuris pradžioje 
susižavėjo jaunimu, o vėliau ir vyresniųjų čekų rūpes
čiais bei veikla.

Ite tėvo .davusio vaikui pačias pagrindines teori
jos žinias, Dubčekas mėgdavo ginčytis ir su kitais. 
Tos diskusijos jam pradarė kelią ne tik komunistinia
me jaunime, bet vėliau ir pačioje komunistų partijo
je. O kai Navotny pateko čekų sprendžiamos valdžios 
priešakiu, tai jam veik kiekvieną dieną tekdavo su
sitikti ir pasitarti su Dučeku. Su juo ginčytis buvo sun-
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ku,-nes jis-visuomet po ranka turėdavo stipresnių 
argumentų, negu Movotny arba artimiausieji jo pa
tarėjai: Dubčekui patarėjų nereikėjo. Jis viską ne
šiojosi galvoje. Jis daug skaitė, bet ką perskaitė — tą 
atsiminė. Kai Novotny tapo valdžios žmogus, tai Du
bčekas paėmė partijos vadovybę. Jam, žinoma, teko 
visi partijos “užsienio reikalai”.

Čekams- “užsienio reikalai” buvo patys sudėtin
giausi. Kitaip sakant, jų nebuvo. Rusu armijai okupa
vus Čekoslovakiją, visus užsienio reikalus tvarkė ru
sai. Pas juos tavrkymas buvo trumpas aiškus: įsa
kymas.

Nei Gotvaldas, nei Novotny nesiginčydavo su ru
sais. Jeigu Maskva įsakė, tai taip reikia daryti. Visai 
kitaip galvojo Dub’čėkas. Jis stengėsi pasitarti su ru
sais visais svarbesniais klausimais. Kada su jais ga
lutinoj išaiškindavo klausimą, tai tada rusai būda
vo priversti keisti įsakymų iškeisti savo politikų Sta
linas Dubčeką būtų, iš pirmo pasimatymo išvaręs ir 
įsakęs daugiau prieš ję akis, tokio žmogaus neįleisti. 
Be tCh'ruščevui Dubčekas-patikoJ Jis-Chruščiovui duo
davo naujų idėjų.

Dubčekas turėjo būti, idėjų žmogus. Jis kartais vie- 
I nu paprastu klausimu priversdavo susirinkusių gal
vojimą pakreipti visai priešinga kryptimi. Pirmiau
siai, pačioje: Čekoslovakijoje jis? pakeitę partijos sąs
tatą... Jis nutarė priimti-į- partiją kiekvieną gabesnį, 
savarankiškesnį ir naujas? idėjas turintį žmogų. Par
ti jon sučįjo laikraštininkai, savo laikų gynę demokra
tines-Čekoslovakijos-idėjas. Vėliau į partiją įleido di
dokų skaičių pažangių rašytojų ir leido jiems kelti 
naujus projektus, kaip pagerinti čekų literatūrą, eko- 
■'nomihį' gyvenimą, prisilaikant' komunistinių grobių.
JULY 21, 1976

Čekai yra išradingi žmonės. Jie gali išrasti: prak
tiškus gyvenimo-dalykus, bet jie išradingi ir ’ idėjų; 
pasaulyje; Jie, priimti į komunistų partiją; josios 
spaudą užpildė įvairiausiais pasiūlymais, kaip gali
ma pagerinti komunizmą. Pradžioj rusai buvo susi
žavėję čekais komunistais. Jie patys ėmėsi’ tanu tik
ro atodrėkio. Chruščiovas žinojo, kad labai, griežta; 
minčių kontrole'niekur nenuves. Jis atleido, truputį 
varžtus pačioje Rusijoje, jam patiko čekų komunistų 
nauji pasiūlymai.

Reikalai truputį pasikeitė, kai pačioje Rusijoje 
partijos centro komiteto nariai suruošė perversmą fiv 
Chruščiovą išmetė iš valdžios. Dubčekui su "Brežnevu, 
buvo šiek tiek sunkiau, nes jis grįžo prie Stalino val
dymo metodų. Brežnevas kelias kartus matėsi’ su* 
Dubčeku ir kitais čeku partijos vadais, bet. jam ne
patiko Dubceko noras-vis pasvarstyti kai kuriuos ru
sų įsakymus. Brežnevas vienas niekur nevažiuodavo* 
Jį visuomet lydėdavo keli raudonosios armijos gene
rolai. Jį informuodavo ne čekistai, bet kariai, kurie?. 
turėjo savo informacinę organizaciją.

Dubčekas ir Brežnevą apstatydavo pasitarimuose.! 
Dubčeko. klausimai ir statistiniai duomenys kartais/ 
Brežnevą išmušdavo iš lygsvaros. Jis skelbdavo per
traukų ir eidavo pasitarti su savo patarėjais. Buvo ke
li klausimai, kupriais Dubčekas pradėjo* užšikirti.’ 
Jis ne tik nepriimdavo Brežnevo pasulymų; bet jis tu- . 
rėdavo pakankamai argumentų Brežnevo pozicijai su< 
griauti. Brežnevą lydėjusieji kariai keliais aivejai ra
gindavo Brežnevų atsisakyti nuo Dubčekčoj. pakeisti- 
jį lankstsniu ir ne tokiu įžuliu.

(Bus daugiau)
SKAITYKITE IR' PLATI.VKTTE'

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BAUŪi^ 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 6 3rd Street

Valaudos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti' 374-3004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Naujienos ir Dirva turėtų mimo priežastį galėtų paaiš- 
iškelti Juozui Gailai, JAV LB;kinti pati Dirva, bet man at- 
piriuininkui bylą. Jei jos ne- rodo, kad tos Gailos suiuiuė- 
keltų redaktoriai, tai ją ture- tos priežastys buvo visai ki
tų iškelti šių laikraščių leidė- tos, greičiausiai kad šių rašėjų 
jai. Bylai pagrindą duoda jo 
šmeižiantis atsiliepimas apie 
šiuos laikraščius: “Naujienos 
ištisai spausdina melą ir šmeiž 
tus, nes žino, kas jas redaguo
ja ir kam jos tanrauja”. Tą pa 
tį daro ir Dirva, tik subtilioje 
formoje’ ’ \

Tikrai, gal teismo metu, pa
aiškėtų kam šie laikraščiai tar 
nauja. -Ar LB krašto pirminin-: 
ko toks grubus šmeižtas nėra 
suniekinimas lietuviškos de
mokratiškos spaudos ? 

H
Be to, jis įrodinėja, kad pa-

DR. PETER BRAZIS sisakymas prieš bendradarbia
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 , 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikas 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
TeL: 562-2/27. arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHiRUKGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

vimą tai yra sąskaitų suvedi
nėjimas su asmenimis ar ideo
loginiais priešais. Ar tai tie
sa? Ar iš viso Jano ką jis ra
šo? Jis bijo, kad. jo vaikas ne
rastų laikraštyje savo tėvo nie 
kinimo. Nejaugi, mes turime 
bijoti parašyti tiesą, nors ji 
būtų kai kam ir labai karti. 
Kodėl Gaila'tyli, kai Pasaulio 
LB vadai niekina asmenis, juos 
pravardžiuoją, vien tik del to, 
kad reikalauja LB reformų, 
kurios turėti} ją gelbėti nuo 
nuosmukio.

Jis apgailestauja, kodėl iš 
Dirvos turėjo pasišalinti rai- 
los, rasteniai gaidžiūnai, sant
varai, kutenai ir kit Jis nusa
ko jų pasišalinimo priežastis, 
būtent del to, kad jie nemo
kėjo rašyti netiesos, būti pa
klusnūs diktatui. .. - . ■=.

Žinoma tikrąją jų pasišali-

liuija ar tik nebuvo diktatas 
Dirvai.

Taiga iš šio J. Gailos rašinio 
turėtų būt visiems aišku, kas 
šiandien veda LB prie suskal
dymo ir jos nuosmukio. Jis puo 
la ne tik mūsų veikėjus, bet 
ir pačia spaudą, kuri nerašo 
taip, kaip jis norėtų ir kuri 
aiškiai pasisako už kovą del 
Lietuvos laisvės. Kuri rašo kad 
LB turėtų apjungti kuo pla- 
čiapsiais išeivių- lietuvių ma
ses. •

Bet jis rašo, kad spauda skel 
bia šmeižtus ir melą, ar gi tai 
tiesą? Kodėl J. Gaila nepro
testuoja del Pasaulinio lietuvy 
j e spausdinamų laiškų, kuriuo 
se rašomi biaurūs užgaulioji
mai Vatikanui? Paminėjau sus 
kaldymą, tai juk Gaila yra vie
nas iš LB susiskaldymo kalti
ninkų. Reikia tik prisiminti 
Cicero ir Marquette Parko apy 
linkės.

Ir iš viso reikia tik stebėtis, 
kad LB vadai jį dar iki šiol 
laiko šiame poste ir jam lei
džia ir toliau žlugdyti Ameri
koje LB. Bet gi, pagaliau atė
jo jau laikas pakelti ir spau 
dai' balsą, Lurią jis dergia ir 
daro įžeidžiančias užuominas- 
jos redaktoriams.

A. Svilonis

« r f -1 BV-SiF 
DARBO SEKRLxvjklLS

Automobilly gamybos darbi- 
riraky unijos prezidentas Leonard 
Woodcock, kuris ateinantį pa
vakarį ąusflauks 66 metus, kai- 
kas mano bus paskirtas darbo 
sekretoriumi, jei prezidentinius 
rinkimus laimės demokratų par
tija. «

ST'I 3&QB&Y ateity
BESAKYSIĄS “NO”

Senatoriaus Ted Kennedy 
draugai ir rėmėjai sako: “Jis sa
kė šiais metais “no”, norėdamas 
padėti demokratų partijai,, bet 
tai nereiškia, kad jis ir ateityje 
sakys “too’

i ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

PERKRAUSTYMAI
*

OR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605 •

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS ‘ 
2454 WEST 71st STREET 

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

- Trečiadieniais uždaryta} . _

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST As 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses \
v ai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an wad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. 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 

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

< pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna, apdraudė
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
, , Tel. WA 5-8063 . .. ...

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

M

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauir smuikai zzthi. 

pm papuošimui if sezoninės 
. kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?^T<?AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ave. '•— 586-1220

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rexld. telef.: Glbson 8-6195 

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

EVERY TREE .
IS A FAMILY TRES

Dėl

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

X_5 Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

4 (Arch Supporta) ir t t.

2850 West 63rd St„ Chicago III. 60629 
Telefu PRospecf 6-5084

That! why if » iropocomc » protect

following Smokey's ABCc

"Jus, mylimiausieĮG p*tys save statydami ant jusy švenčiausio ti
kėjimo, melsdamies Šventoje dvasioje". — Judo 20. j
Kai kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda, bet tikram krikščio

niui malda yra didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiausia jo privilegija 
artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pasigailėjimo, nuodėmių 
atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos, šita palaiminta maldų privile- 

5 ^ija priklauso Dievo hnonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį 
Tėvą, visos malonės ir paguodos Dievą, visų gerų dovanų Davėją. Pas tą 
visų, begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali 
visuomet ateiti vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per- 

į maldavimas už mūsų nuodėmes.
Vbi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties" kurią sausite 
nemokamai. Rašykite: .

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

PU AM

? >,

Only you 
can prevent 
forest fires I

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA _ w-.- Ji--- ** • f r-- --- _• J •

Pagal tėvus Tamošaitytė. Pagal pirma vyrą Petkienė
_f Gyv. 2020 West 69 Place

\ - -r • r- l - —-
Mirė 1976 ni liepos 19 d., 1:15 vai popiet, .sulaukusi 84 metu am

žiaus Gimusi Lietuvoje, Raseinių apsk.. Kaltinėnų parap.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: 2 posūniai — Andrew Balčiūnas, jo^ žmona Al

dona .su šeima ir,^John.Balčiūnas,- jo žmona Patricia su šeima, -duk
terėčia Patricia Fellon su šeima, sūnėnas Joseph Wallace su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave.
Ketvirtadienį, liepos 2? dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Šv P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi Ja. a. Sophie Balčiūnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
-džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Posūniai, dukterėčia, sūnėnas, giminės

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evahs. Tel. RE 7-8600

—r Viktoras D<inibro, ilgame 
lis .Naujienų, skaitytojas iš Be r 
wyno apylinkės, dalyvavo pik
nike ir sutikęs Tedakt. M. Gu
delį įteikė ?7 Naujiem] para
mai ,prašydamas išreikšti pa
dėką visiems |)endradarbaims 
už jų puikius į&ohmius ir nau
dingus straipsnius bei žinias.

CAREFUL: TĖVAS iR SŪNŪS

T^aip. anksti amžinybėn iškeliavus sūnui 
GINTAUTUI, Vilniuje, tėvui

KAZIUI VEIKUČIU! 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdi 
me.

Vilniaus Krašto Lietuviai 
/ Detroite

Laidotuvių Direktoriai

Wisconsino Lietuviai 
pasaulinėje arenoje
šiais metais JAV švenčia 200 

metų sukakti kaip nepriklauso^ 
m a valstybė. JAV informacijos 
agentūra pagamino filmą apie 
Ameriką. Tam reikalui buvo pa
rinkta kuo geriausia medžiaga 
iš Amerikos gyvenimo, šitos 
agentūros atstovai buvo apsilan
kę i Milwaukee Folks Fair 1975 
m. lapkričio mėn; 21, 22, 23 d., 
kur dalyvavo virš .45 tautų su 
šokiais, valgiais ir parodomis.

Čia buvo nufilmuotos keturios 
parodos: Kroatų, Lietuvių, Af
rikiečių ir Ukrainiečių ir sekan
čios šokių grupės: Serbai, Afri
kiečiai, Donau-Schwaben, Korė
jiečiai ir Indijos šokėjai) ši vi
sa susukta filmą buvo perduota 
per satelitą liepos mėn. 3 ir 4 
dienomis į 30 valstybių: Philipi- 
nus, Australiją, Naująją Zelan
diją, Korėją, Izraelį, Nigeria, Ke
nya, Zambia, Lebanoną, Jorda
ną, Egiptą, Zairę, Senegalą, Ga
boną, Ivory Gost, Jugoslaviją, 
Itaiją, Lenkiją, Vokietiją,. Por
tugaliją, Graikiją, Angliją, Pran
cūziją, Japoniją, Kolumbiją, Ve-, 
nezuelą, Mexiką, Čilę, Argenti
ną ir Braziliją.

Lietuvių parodą, kurią matė 
šimtai milijonų žmonių organi
zavo Balčiūnienė, Raindel, Vą- 
deiša ir dr. Balčiūnas. V. B-

4S05-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

them again. Crash aM

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

T T NAUJIENAS

Pirkite Naujienas, 
Bemkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
r veda į šviesą. .

Vi langas pradės tirti 
ar yra gyvybė Marse
PASADENA. — Erdvėlaivis 

Vinking I pradės tirti ar yra 
ir kokia gyvybė Marso planetoje, 
jei sėkmingai pasiseks Vikingo 
“landeriui” nutūpti ant Marso 
paviršiaus. -Bus ieškoma gyvy
bės (bakterijų būklėje) virški
nimo, kvėpavimo ir reprodukci- 
jos procesų.

Vikingas I jau keturios savai
tes kaip orbituoja aplinkui Mar
są ir iš jo atsiųstų foto nuotrau
kų aiškiai matyti, kad kadaise 
ten būta tenykščių upių ir sro-: 
vių potvynių, deltų ir ežerų.

Senovėje Marso atmosfera tu
rėjo būti daug tirštesnė, kad ga
lėjo išlaikyti vandenį skystame 
būvyje. Dabar Marso atmosfe
rų yra beveik 106 kartų skys
tėsi kaip mūsų žemės oras.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4
F1U

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
.DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NABIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

<

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.
. JŪ1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ii ten matė, kokias 
Jcalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50. 'Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

¥ Kuraitis~KELlON£ J ANAPUSrGELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

-Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota. istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kail^jp. > * v- .. . , * *

Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $L50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST,, CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo v ala odom Is arba užsakant peštu U- pridedant 
loki ar piniginą perlaidą.

f

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS • VASAIHS
1446 So. 50th Avė., Cicero, lik Phone: OLympic 2-1003

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

; GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

-vV* $ — MAUJ'KNOS, CHICAGO 1. ILI------WEDNESDAY. JULY 21, 197g

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArdu 7-19H

VISI BIZNIERIAI



An equal "opportunity employe/

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608;;

47th

savo

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

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

Puikus naujas 2 butu 2 krautuvių 
ir 1 ofiso aukšt. mūr. namas. At
skiri šildymais, gazu. _

71 St. ir Kedzie apylinkėje.
Skambinti-425-7900. Room 106.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
-Z Nam v Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS, 
1>39 So. Halsted St. 

Chicago, Hi. 60608

Call Frank Zapolis 
3208V1 W. 95th St.

GA 4-8654

pačią
Lietuvos karaliaus

— Lietu- 
žmoną 

Henriko

LAIKRODŽIAI IR BRANGEWYBtS 
Pardavimas ir Taisymai 

2644 WEST 6*h STREET 
Telefj REpublIc 7-1941 --

Centrinis šildy- 
garažas.
$29,900. \ 
krautuvė. $360

Brighton Parke.

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

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

2 PO -5 MŪRINIS.
mas gazu, 2 mašinų.

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia

pajamų per mėn. 
$28,000. -

7 people
/ you 

W write to:

NAUJIENOS, C H". A GO t, ILI___ WEDNESDAY, JULY 21, 1976

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ava 
Chicago, III, 4063L Tai. YA 7^5980

ŠIMAITIS* REALTY
Insurance. Income Tax

. HEATING AND AIR
. CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

“] Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN.-.MS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

* DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

Chicago }e

.NORMANĄ 
jkBURŠTEINĄ
Sį^TeL 263-5826 
i (į*taigo») ir 
WSf7 677-8489 

(buto)

UNION PIER, MICHIGAN — The 
new LUBEZNIK MANOR, 15762 Lakė 
shore Dr. Large 1 bedroom deluxe 
cotagges on Lake, Michigan, private 
beach, housekeeping, $75 per week, 
$250 per month. Call 616/469-9853 or 
Chicago 792-0595.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551.

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 K. A. M.

..DIDELE ĮTAKA Į VAKARŲ.. 
EUROPĄ

aiškiai. pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą m. Florencijoje 
Kotryną Mediči, 
Henriko UI motiną, Milane 
vos karaliaus Zigmanto ■' 
Boną Sforzą, o Paryžiuje -
IH ir jo tėvo pastatytą Louvre rū
mus. ' • • ’

• Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos į minėtas Lietuvos įtakos vie
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovauja patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mm. William H. Cates, 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606 
arba telefonuokite (312) 332-4111.

— “Mūsų Škautijos” redak
torius išvyko ilgesniu atostogų, 
ir skautų skyriaus šiandien nė
ra. ..Kas norėtų . redak torių pa
siekti laiškais ligi, rugpiūčio 22 
d., rašyti, šiuo adęęsu: Balys Vo 
syliųs, cžo M.- Židonis, 666 Oran 
gę SU New Haven 11, Conn.

“ Pilchikas pensininkams
Chicagos miestas savo “sinjo

rams” pensininkams, šiandien, 
trečiadienį, Linkolno parke ruo
šia masinį pikniką, dėl daugiau 
kaip 12,000 žmonių'. Jei'šiandien 
lis, tai .'piknikas nukeliamas į;ket 
yirtadienj. Pikriiko vieta Linkoln 
•Parke prie 1800. No. Stockton 
Drive, kur pastatytos-septynios 
paliepęs. ... L.'
■'.Pikniko organizatorius, ..mero 

Daley vasaros programų organi
zatorius ir koordinatorius. Ray 
McCarthy praneša, kad pensinin
kam pavaišinti yra paruošta 15,- 
000 “karštų šuniukų” (hot 
dogš)^, 3,000 hamburgerių, 15,- 
000 maišelių su džiovintomis 
bulvėmis (potato chips), 7,000 
kartonų pieno, 40,000 vaisių 
1,200 pyragaičių (cookies), 12,-. 
000 pūkelių “brownies”, 15,000 
puodelių “ledų (icecream) ir ap-, 
sčiai kavos,1 > ; '

.Jei šiandien būtų blogas oras 
r-įįhetus,i tai piknikas ■ Įvyks se
kančią dieną— ketvirtadienį;

; Pikniko.;pietų (užkandžių) me
tas nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po-

1 When you receive ■ Utter, 
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.

3 Local 2Qpa etn be foend 
m the 22p Map te flhe 
teurtneea page* of year 
phonebook. . - jmv »•*

DĖMESIO
52—f-0 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreiptis:
A. L A U R A 1 T ! S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAL ESTATJE CQC SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PIRKSIT — PARDUOSIT • 
NUOMOsrr.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Boat’ Chicago U' Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTAR1ATAS — VERTIMAI.

į Visų rožių draudimo agentūra | 

J, BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WAthED - MALR 
Darbininku Reiki*

? Kiekvienas lietuvis gali a p 
Jsidrausti- gyvybę nuo $100. iki 
t^lJ^MJtJ^ggYie^jįinaį, Lięte- 
•vųį Aųserikoje (SLA) organi- 
giąęi-joj;..yąikąms.... ir jaunuo- 
jliamsrypigi-, TERM -ap drauda: 
$1,000' tilt.-Už’ 3 doL metams. 
Jiems yrą. ir Taupomoji — En 
dowment.apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie’ grupinę Akcidehtalę 
apdraudą* organizacijų na- 

riams-t^-- tik už.^1,000 .ap-
draudą. Dėl‘šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel'. 421-6100. ’ L (Pr).

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

ps-s vieninteli

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ j 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, IH. 60629.• TeLsWA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiu prekiv>‘ - 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. v ; -

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles isaugintL Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi '

— Marija Triuskaitė iš Wau- 
kegano baigė pedagogikos mo
kslus bakalauro laipsniu 
Augustina kolegijoj, Rockiand 
III .Juozas Bačkis baigė vaisti- 
n i n kystės mokslusl 11 i nois uni- 
versitele ,dirba Bicket vaisti
nėje .Zion, III.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted -ct, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTINAS

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psU daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■*•00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį niio 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.- , >
Telef.: HEmlock 4-2413

čiūlė, A .Navickaitė ,R. Jąnuš- 
kytė, A .Hodges, A. Rastenytė, 
L. Waingortin, D. špakevičiū- 
lė, R. Amaziejus, A. Rimkus, L. 
Austras ir D .Ivaška .Mokyklos 
direktorius yra Antanas Gus
taitis. - ■.'7. -i

— A. ja. kan. Felikso Kapo
čiaus, Apaštališko sosto dele
gato Vokietijos ir ’Austrijos, 
lietuviams, 5 metų mirties su-į 
kaktuvų proga bus- laikomos: 
gedulo pamaldos liepos 21 dJ 
9 vai. ryto Marquette Parko lie 
tuvių parapijos bažnyčioje .

Stalo sidabras' ir stalo stain
less steel. Terroj 3235-37 West 
63rd Street, Chicago, Hl., 60629, 
telefonas — (&2) 434-4660, da^ 
bar ir visada išpardavimo, kaf-’ 
nomis, t. y. su 30—40% nuo
laida nuo pilnų setų kainų rin
koj e. Wallace sterling (pilno 
sidabro) dirbiniams nupigini- 
niai laikomi ne mę setams, bet 
ir jų dalims. (sk)

. — Inž. Antrins Zunęras iri 
Į Cicero apylinkės pikniko me-

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

*.  ' k* Naujienos šią knygelę
už $1,25. Jeigu 

atsiųsti $1.50 čekį 
Pinigus prašome

JUBLIEJIMŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į 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 Jubiliejiniu 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: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $3^.00, puse* metp — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

— Dr. Sigita Skirgailaile-'R^
manauskienė yra Connecticut
universiteto pedagoginės psi
chologijos profesorė. Tam pa-. v. -it.... „ J ! — Pariiziaus viakir chorasciam universitete profesoriau- , , . ; ™. ~ ... v. . lankosi Amerikoje .Liepos 21ja dr. Benediktas Maciuką, f . .d. / :30 d. vai. vak. choras gie-

— Bostono aukšt, Lituanisti- dos šv. Antano par, bažnyčio- 
nę mokyklą baigė E. Banev-i je Bridgeporto apylinkėj, 28-ta

t MAN FOR 
MATERIAL HANDLING 
j. y-AND RECEIVING 
S, i'$*1.00 an hour

1132 W. 21 SU 
226-4800

NAUJIENOSE GALIMA' GAUTI H. TAMĄ^ĄUSKO ’
S; LiEWWŠK^;BAI^iyėė;;S 

336 puslapiais su žemėlapių -ir.paveiksląJs aprašo • Pamarį senus Jo 
gyventojus ir gamtą. L200 iietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai;" r ---;

i Persiuntimui paštu reikia pridėti; dar 50 centų. X* ’

for in heavy metal h dustry 
lo 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.

3426 So. Kedzie Ave,

metams, bet pavardės prašė 
neminėti? l5ėkui Platinimo va 
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai 
tęs nemokamai.

— A. a .deni .Pranas Lapč\ 
mirė š. m. birželio 19 d. savo 
namuose »S|qęy Brorjk, N^Y-; 
Liko liūdėti dukra Nejė.,yelio- 
nis buvo SLA 333 kumpos -na
rys iri finansų sekretoriuš

Lietūijių Kataliką Mokslų 
Akademijos X'-j.o suvažiavimo 

š» m .lagričio 24^28. die
nomis, Detroite įvyks. Akade
mijos leidinių ■ ir Akademijos.'

‘paroda. “Prašąu 
įjos narius savo 

rastus ar veikalus, parašytus 
bet kuria kalbą, atsiųsti minė
tai parodai šiuo adresu:

■ Miss Rita Garas 
.1949:Hubbard Xve.
Detroit, Mich. 48209 ?!

. Pegeidaujama '.eldinius gau
ti-kaip galima greičiau. įį;

■— Chicago -Sūrų saulių gelt. 
Daukanto kuopos valdyba sa- 
•yo posėdyje priėmė šių metų 
darbo gaires. Numatytos trys 
išvykos laivu. Artimiausia 'iš
vyka bus rugpiūčio 1 d. į Keno 
šjį, kurioje bus Švenčiamą Wis 
čonsino valstijos Lietuvių Die
na ir paminėtos pavergtos tau
tos. D alis šaulių vyks. Jęngvo- 
m i s m aši nomi s. Laivo kapito
nas yra Klaudijus Pumputis; 
žinomas elektros įrengimų bei 
reirioųto kontyaįųtorius. Laivas 
naudojamas kiekvieną sekma
dienį iki vidudienio meškerių 
jinio išvytoms, o po to šiaip 
kelionėms. -5

ir Wallace St Tai vieninteli 
koncertas Chicagoje.

— Ulė Geduiiąilė-ii ________
ifioksi' apylinkes'^

magistro talpstoiti Nau&mas vier
McGill universitete iDirba šv. »»elams, bet pavardės 
Augustino ligoninės socialiniai 
me skyriuje.

— Dr.V. V. l'rba, Munster, 
Ind, .pratęsdamas prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $9 
auka .Po $4 aukojo ponia So
fija Užmeeck ir Česlovas.;Tu
minas iš Los Angeles, Cal. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn. liet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipaži metu, 
nimui 2 savaites nemokamai .

— JoseplkfSalkauskas, Wau 
kegan, III., atsiuntė penkinę j narių raštų 
Naujienų Mašinų fondui,JĮinkė 
damas vajui ir visiems naujie- 
niečiams geros sėkmės. Dėkui.
— Jonas Kriščiūnas iš Pilzen-

apylinkės, linkėdamas savo sū
nų Mindaugui geniausios sėk
mės ateities gyvenime, užsakė 
3 mėn. Naujienas, kad jis tu-, 
retų progos tinkamai su jomis: 
susipažinti ir tiksliau galėtų ver
tinti laiko įvykius bei lietuvis^- 
ko gyvenimo linkmes. Nauja
sis mūsų skaitytojas inž. Min
daugas Kriščiūnas yra baigęs 
elektronikos mokslus Illinois 
universitete, tarnavci JAV Ma
rinų daliniuose ir buvo pakel
tas į seržanto' laipsnį; 'dabar 
dirba savo specialybės srityse. 
Sveikinant naują skaitytoją 
inž .Mindaugą, tenka išreikšti 
padėką jo tėvui girininkui Jo
nui Kriščiūnui už jo. nuolatinį 
rūpestį lietuviška spauda ir lie 
tuviškais reikalais/Jis padėjo 
daug pastangų illeidžianU H; 
Tamašausko didžiai vertingą 
studiją “Lietuviškasis - Parną-' 
rys’? ' '' , i

— Kazys Božanskas' tūrėjo 
knygų bei lietuviškų leidinių 
stalą Naujienų piknike. Jis pa
reiškė pasigėrėjimą, piknikaū- 
tojų dideliu dėmesiu lietuviš
kai knygai ir už jas gautų $41. 
25 pelną paskyrė Naujienoms: 
Dėkui už auką ir už pasišventi
mą platinant knygas.

' ^Upytės Draugiškas klubas rengia 
pikniką sekmadienį, liepos 25 d. Vy
čių salėje ir sode. 2455 West 
Street. Pradžia • 12 vaL popiet, 
kiams gros geras orkestras.

Klubas nuoširdžiai kviečia 
narius ir svečius atsilankyti ir 
leisti linksmai dieną su upytiečiais.

Komisija su -pagelbininkais malo
niai pavaišins skaniais valgiais bei 
įvairiais gėrimais. Bus daug vertin
gu dovanų laimėjimams.
------- A Kalys

Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku 
sivms kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti baigė
kad vien tik Amerikos lietuviai muitais su:m>Ic4jn sovietų Valį lūs mokslus 

dziui virš 56 milijonų dolerių.
Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel

žiamą karvutę” iš rusu atimti. Komitetas nori savo darbą pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą.

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

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Ulinois 60608*

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company




