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Demokratę partijos nominaciją laimėjęs Jimmy Carter jau pradėjo

būti gyvybė

Patik-

Jis nepageidauja nei vieno Ke
nijos teritorijos colio, o visa tai, 
kad įvyko teroristams pagrobus 
prancūzų keleivinęlėktųvą ir pa
liktų izraelitų išlaisvinimą, dik
tatorius Amin norėtų visiems 
laikams užmiršti.

PASADENA. Kai. — Nutup
dyti Marse erdvėse įtaisai at
siunčia į žemę ne tik įdomių pa
veikslų, bet ir žinių, kad Marso 
paviršius yra raudonas, akmeni- 
gas ir turi panašią į žemės at
mosferą. Vikingo I įtaisai ran
da reiškinių, kad Marse gali bū-, 
ti vandens, azoto dujų ir kitų. 
Spėjama, jog jame‘gali būti ir 
gyvybė. *

Vikingo grupės mokslininkas 
dr. M. B. McElroy sako, kad bū
tų gyvybė, reikia turėti energi
jos, vandens, azoto, anglies ir 
fosfatų. Visa tai yrta Marse, 
taip/kad negalima paneigti ja
me revoliucinės gyvybės.

Prašau suprasti pavojų ir ne- 
pankenkti mums. Jūs žinote, kad 
šiandien beveik visas pasaulis 
yra nusistatęs prieš juos dėl ne
laimingų Įvykių. Tarptautinės 
teisės jų neapsaugoja, jų neap
gins ir nelaimėje neišgelbės, o 
įvairių kraštų vyriausybės atsi
sako juos Įsileišti. Tolimesnis 
viešas kalbėjimas ar rašymas, 
ieškant sensacijų, gali atnešti 
mums pražūtį.

Tikimės, kad netrukus bus ga
lima pranešti plačiau, išaamiau

JERUZALĖ, Izraelis. — Izra
elio aviacijos dieną žydai parodė 
naujai jų pačių pastatytą ir iš
bandytą kovos lėktuvą. Iki šio 
meto jie pirkdavo pačius geriau
sius lėktuvus Amerikoj ir Pran
cūzijoje, bet ateityje i jie turės 
savo pačius greičiausius ir jud
riausius lėktuvus;

Amerikos Valstybės Departa
mentas, padaręs santūrų prane
šimą, atsisakė Bražinskų reika
lu toliau komentuoti.

Dabar kreipiuosi į spaudą ir 
prašau susilaikyti nuo rašymo 
apie Bražinskus iki to laiko, kol 
jie atsiras saugioje vietoje ir 
bus globojami jų gyvenamo kra
što valdžios.

Kitoje sienos’pusėje stovi ke
liasdešimt automobilių, ieškan
čių pagalbos iš kelių gerų Izrae
lio daktarų, atvykusių padėti su
žeistiesiems. žydai jau suteikė 
dviem tūkstančiams libaniečių 
būtinai reikalingą medicinos pa- 
gaJbą^neųndamįjpei vieno -pento 
if nesitikėdami bet kada atlygi
nimą gauti.

Prie sienos atvyko krašto ap
saugos ministeris Perez pasižiū
rėti, kas darosi pasienyje. Jis 
pasikeitę keliais žodžiais su pa
galbą gavusiais arabais ir vai
kais. Jis vėliau pareiškė, kad 
Izraelis-nieko neima už suteik
tą pagalbą ir nesirengia imti. Iz
raelitai bus patenkinti, jeigu ši 
parama sustiprins gerą valią tarp 
abiejų tautų. Daugiau nieko jie 
nelaukia.

Policija mano, jog vagys tu
rėjo,būti pasiipokinę, nes jie tu
rėjo turėti žinių iš statybos in
žinerijos, topografijos, ekono
mijos ir mechanikos. Banko api
plėšimas taip meistriškai atlik
tas, jog vagys tikriausiai, pa
sak policijos, turėjo ryšių su 
Europos gangsterių genge. An
tra vertus, policija mananti, kad 
vagys galėjo būti įsimaišę į dar
bininkų eiles, kurie dvi savaites 
remontavo prieš apiplėšimą mi
nėtą Nicos banką.

Apiplėšę bankž vagys galėjo 
bųti iš Italijos, kadangi joje ank
sčiau panašiu būdu buvo išvog
ti vienas bankas.

I Minėtos unijos -streikininkai 
i bestreikuodami pradėjo gadinti 
spaustuvės mašinas. Policija 
suėmė 7 mašinas gadinančius 
streikininkus ir atidavė juos į 
teismą. Vėliau buvo suimti dar 
8 streikininkai. Visi jie teismo 
pripažinti kaltais.

Nors streikas ir dabar tebe
sitęsia. bet laikraštis Washing
ton Post reguliariai išeina, ka
dangi laikraštį leidžiant į bend
rovė laikinai yra nusamdžiusi 
unijai nepriklausančius mašinis-

t»ip reikalinga ener
gija, bet ji ateidavo Ii kojot, kurią ji« 
sukdavo tekinimo akmenis. Dabar vi
skas sukama elektros energija, o •*- 
'nerijo tekdavo naudoti kojų raume-

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų komiteto pirmininkas, 
dingusiems. pietų-rytų Azijoje 
asmenims ieškoti, yra gavęs iš 
Vietnamo pasiunntinid Paryžiu
je pranešimą, kad rugpiūčio mė
nesio*' pradžioje visi amerikiečiai 
su žmonomis ir vaikais gaus 
leidimus išvažiuoti iš Vietnamo, 
padedant Jungtinių Tautų pabė^ 
gėlių komisionieriui.

Koks 40-50 amerikiečių karui 
pasibaigus buvo pasilikę Viet
name. Jie yra vedę vietnamie
tes ir todėl nenorėjo ar negalė
jo laiku pabėgti iš Vietnamo.

KAIRAS, Egiptas. — Jasir 
Arafatas jau prieš porą savaičių 
pajuto, kad jo politinė žvaigždė 
gęsta. Jis prašyte prašė, kad Si
rijos prezidentas jį priimtų ir 
tartųsi dėl santykių Sirijoje. 
Prezidentas Asadas atsisakė su 
Arafatu kalbėtis. Jis patarė pa
simatyti su Libane esančiais Si
rijos Jkaro vadais.

-Arafatas norėjo pasitarti su 
Jedoje Vykusiame trijų arabų 
valstybių vadais, bet tikslią su
sirinkimo datą jis patyrė, kai 
Jedos konferencija buvo pasibai
gusi. > -

Jis žino, kad Kamai Jumblatas 
jokios, rimtos pagalbos jam ne
galės teikti, nes ir Jumblato ka- 
riai jau nebeturi reikalingos 
amunicijos ir maisto. Kaip Jum
blatas, taip ir Arafatas stebi
si gana gana drausminga Liba
no karo organizacija, išmušusią 
palestiniečius ir Tai Zafaro.

"■ t rinki
minę kampaniją. Jis eina į susirinkimus, sako kalbas ir bučiuoja balsuotoju 
kūdikius. Kandidatas prezidento pareigoms laiko rankose Kenntucky mies
telio Louisville įnero keturiu savaičių kūdikį. Carteris yra įsitikinęs, kad to 
miestelio gyventojai balsuos už jį prezidento rinkimu metu.

jNaujas lėktuvas vadinasi “Ūso
čius Kfir”. Jis turi du sparnus, 
.panašius seno žydo ūsus. Izra
elitai ne tik parodė užsienie
čiams lėktuvus, bet leido pama
tyti, kaip jie greitai pakyla ir 
skrenda spindulio greičiu. j

Visi šie lėktuvai yra prau ami
niai, jų kulkosvaidžiai yra nepa
prastai stiprūs, automatiškai nu- 
statantieji taikinį. Jie statyti 
priešo lėktuvams ir bombone
šiams naikinti. Izraelitai mano, 
kad patys žydai pajėgs apginti 
Izraelio padanges nuo pačių stip
riausių priešo lėktuvų.

VAKARAI LENGVAI DARO NUOLAIDAS 
RUSAMS, SAKO ST. KISILIEWSKIS

Kvailumas, nuolaidumas ir geraširdiškumas 
verčia rusus daugiau reikalauti

MHJNCHĘkAS, Vokietija. — Iš Lenkijos į vakarus atvykęs 
lenkų katalikų veikėjas, buvęs lenkų parlamento narys Stefan Ki- 
siliewski pareiškė, kad vakarai labai lengvai daro nuolaidas rusams.

Šiaurės Vietnamas 
išleidžia amerikiečius

Praeitą trečiadienį prie maiš- 
aujančių karių prisidėjo dar vie
nas batalionas, susidedąs iš 1,- 
000 karių.’ Jau maištauja ketvir
tadalis Ugandos karių.. Jie rei
kalauja užvilktos algos, geresnio 
maisto ir aprangos.

Manoma, kad karių nepasiten
kinimas privertė ’ diktatorių 
keisti kariškas nuotaikas ir pa
siskelbti taikos ' šalininku.. Jis 
nesirengia pulti Kenijos, o pats 
skris į Izraelį pasimokyti ama
tų. Ugandai reikia gėjų amati
ninku. ' -

Mes visi trys ir tie. kurie šiuo 
metu suteikė jiems prieglobstį, 
esame dideliame pavojuje. Mum 
teks keliauti toliau-, o piktos ran
kos t:e Urnos ne tik mus sulai
kyti. bet dar rimčiau pa
kenkti.

WASHINGTONAS. — .Sen. 
McGovern, buvęs demokratu 
partijos kandidatas į.preziden- 

|tus, Įsigijo Washingtone namus, 
vertus L’jO,OC() dol., išnuomoda
mas Sirijos ambasadoriui. Se
natoriaus mokesčių pareiškime 
buvo nurodyta 3.446.76 dol. nuo
stolis, .tvarkant namus.

Kai kas dabar senatoriui pri
kiša, kad. jis, būdamas senato 
užsienio reikalams komiteto pir
mininku, išnuomodamas Sirijos 
ambasadoriui namus, prasilekia 
su senato etikos taisyklėmis. 
Esą, jis dabar remdamas Izrae
lį taipgi paremia ir arabus. Kaip’ 
pavyzdį nurodoma, jog senato
rius 1975 m. pasirašė su kitais 
senatoriais laišką, ragindamas 
nenutraukti paramos Izraeliui, 
bet vienkart paskelbė pareiški
mą, reikalaujantį Izraelį pasi
traukti iš okupuotos arabų te
ritorijos. Vėliau komiteto posė
džiuose j primygtinai reikalavo 
paruotie Jordanui Hawk tipo 
priešlėktuvines raketas. .

. Amerikos žydų komiteto di- 
-rektontiS; H. Bookbinder tačiau. 
senLMcGovern gina, sakydamas, 
kad senatorius senate balsuoda
vo palaikydamas Izraelio reika-

Izraelitai gydo 
sužeistus arabus 

METULLA, Izraelis. — Visai 
prie sienos izraelitai įsteigė gerą 
medicinos laboratoriją, į kurią 
libaniečiai, arabai ir palestinie
čiai kreipiasi, prašydapii pagal
bos. Izraelitai atidarė nedidelius 
sienos vartus ir įleidžia po kelis 
sužeistus ir pagalbos reikalingus 
žmones.

Ąlasko vamzdžiais 
nebėgs alyva.

WASHINGTONAS 
rinus Rentgeno nuotraukomis 
Alaskos . alyvai • bėgti skirtų 
vamzdžių suvirinimą, rasta tiek 
daug blogo darbo, kad žemės aly
va, bent iki 1977 m. ir vėliau 
ndgalės būti vamzdžiais pom- 
puojama.

Litavimo darbus paėmusi ben
drovė Alyeska Pipeline Service 
Co. pripažino, kad iš 30,000 vi
rinimo vietų kokie 4,000 yra blo
gai sulydyta.

Apkaltinta daugiau 
darbininkų

WASHINGTONAS. — Laik
raščių ir grafikų unijos darbinin
kai Washingtone, dirbą prie 
laikraščio Washington Post 
spausdinimo - darbų, pereitais 
metais spalio mėnesyje pradėjo 
streiką.

O RA5
šiltas, gali lyti.,
Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:19

Piratai Karibų jūroj
SAN JUAN. — Keturi ame

rikiečiai Panamos valstybėje re
gistruotu laivu plaukinėje Kari
bų jūroje. Juos užpuolė plėšikai, 
vadinami piratais, ir nužudė du 
amerikiečius, o kitus du išmetė 
jūron, kuriuos išgelbėjo pro šalį 
plaukę laivai.

FBI ėmėsi tyrinėti žmogžu
dystę, bet paaiškėjus, kad laivas 
buvo registruotas Panamoje, o 
žmogžudystė įvyko Kolumbijos 
vandenyse, visa byla nutarta 
perduoti Kolumbijos valstybės 
ir jos teisingumo organų žiniai.

Jis'yra įsitikinęs, kad visa so
vietinė sistema yra subankruta
vusi Sovietų partijos vadai ir 
planuotojai ieško būdų tai siste
mai išgelbėti, bet jų negali ras
ti. Jiems lieka vienintelis kelias, 
ieškoti pagalbos vakaruose. Va
karų vyriausybės ir parlamentai 
yra nuolaidūs ir geraširdiški, 
todėl rusai ir stengiasi galimai 
daugiau išsiderėti iš vakarų, 
nors jie patys žino, kad vaka
rams nieko jie negali duoti. •

Kvailumas, nuolaidumas ir 
geraširdiškumas yra vakariečių 
ydos, kurias gerai informuoti 
rusai stengiasi išnaudoti.

dovanojimas
Carteris pareiškė, kad tarp jo 

ir prez. Fordo yra nuomonių 
skirtumas ir priešingybių turint 
omenyje Niksono kaltes, bet jis 
nemanąs dėlei to kritikuoti savo 
oponentą. Prezidentas tuo rei
kalu yra gavęs blogą patarimą, ir kad žinios bus geros

Didžiausia vagystė 
Riveroje

NICA. — Geri specialistai ap
vogė Nicos banką Prancūzijos 
Riveroje. Vagys miesto apati
niais kanalais priėję arti banko, 
prikasę iki pinigų seifo, jį prie
taisais sumaniai atsidarė ir išsi
nešė 12 mil. dol.

SIŪLO KENIJAI TAIKI. , .v

Ugandai trūksta elektros., maisto ir 
pinigy mokėti dabartinei kariuonsenei

NAIROBI, Kenija. — Ugandos diktatorius Idi Amin liepos 
pradžioje grasino Kenijai karu, o vakar pareiškė, kad jis nori 
taikiai sugyventi su visais savo kaimynais. v L

PAVOJAUS VALANDOMIS MARIJA
RUDIENĖ PADĖJO BRAŽINSKAMS

Ji yra įsitikinusi, kad pavyks Bražinskus
| apsaugoti nuo komunistinio keršto

Praeityje, Balfo prašoma, lietuvių spauda gražiai kooperavo 
ir susilaikė“ nuo Bražinskų reikalo platesnių aprašymų bei jiems 
kenkmingos reklamos.

Argentinoje nužudyti 
du dvasiškiai

Jie priklauso prie* trečiojo 
pasaulio kairiųjų -

. BUENOS AIRES. — Argen
tinoje, kaip ir vispjė Pietų Ame
rikoje, plačiai darbuojasi kata
likų bažnyčios Įvairių tautų sve
timšaliai kunigai;' kurie pasku
tiniu laiku yra rimtai susirišę 
su pogrindžiu, šu.pogrindžio kai-, 
riaisiais, kurie užsiima teroriz
mu.. Argentiniečiai dešinieji, ko
vodami sb kairiųjų teroristais, 
neaplenkia ir dvasiškių: jie ir 
juos nužudo. Taip liepos 4 d. 
buvo nužudyta 3 kunigai ir du 
klierikai BuenosrAires šv. PatrLį 
kO parapijoje, o liepos 21 • žuvo 
du kunigai, -G. J. Rogelio Loh> 
ville ir C. de Dios Muriat, abu. 
EI Chamical parapijos La Rioja 
vietovėje, 700 myliti nuo sosti
nės Buenos Aires.

šiais metais jau 9 kunigai nu
žudyti Argentinoje, įskaitant;ir 
klierikus. . '.

Jis pranešė Izraelio vyriausy
bei, kad jis pats rengiasi -at- 
skristi į Jeruzalę ir pasimatyti 
su keliais žydų vadais. Apie jo
kį karą prieš Izraelį arba Keniją 
jis net ir kalbėti nebenori.

Kareiviai nepatenkinti 
prezidentu

Prezidentas Amin praeitą sa
vaitę buvo įsakęs ' savo kariams 
ruoštis Kenijos invazijai, bet pa
starieji visai neturėjo noro pra
dėti naujo Jkaro. Vakar du tūks
tančiai JUgžtričkiš -karių pareiškė 
protestą dabartiniam - preziden
tui' ir atsisakė veržtis Į Keniją.

Jiems buvo Įsakyta pasiruošti 
karo veiksmams, bet jie pradė
jo kąsti gynybos apkasus. Jie 
nenorėjo Veržtis svetimon že
mėn, bet jie. buvo pasiruošę gin
tis, jeigu patys Amino kariai ar 
policija bandytų juos prievar
tauti. A, ■ ■

Šiuo metu taip pat dar nega
lima apie juos pateikti pilnų ži
nių, tačiau ’ norėčiau padaryti 
sekantį pranešimą:

š. m, liepos 11 d., po sunkių, 
Įtemptų ir ilgų, dvi savaites už
sitęsusių pasitarimų tarp Ame
rikos ir Turkijos vyriausybių, 
pasisekė Bražinskus išvežti iš 
Turkijos į kitą kraštą.

Įtampa prasidėjo, kai birželio 
gale Bražinskai pabėgo iš val
džios apsaugoje esančios stovy
klos Yozgate, Turkijoje. Diena 
po jų pabėgimo, birželio 24, Ame
rikos ambasadorius Turkijoje 
pranešė man .apie krizę, iškilu
sią ryšium su jų pabėgimu. Nuo 
to laiko, sekančias dvi dienas 
praleidau nuolatiniame, artima
me rys jo e su Amerikos valdžios 
atstovais ir Turkijos . vyriau- 
.šybeR*’* 3 " **

Kadangi padėtis buvo nepa
prastai rimta ir pavojinga, bu
vau Įpareigota laikytis taip, kad 
apie Įvykį su nieku nebūtų kal
bama ir apie vykstančius pasi
tarimus nebūtų niekam praneš
ta, nes buvo paliestos trijų vals
tybių vyriausybės. Reikalas bu
vo rimtesnis ir pavojingesnis, 
negu kas galėtų įsivaizduoti. Jei 
tuo.metru.būtų buvę galima vie
šai žinias skelbti, aš būčiau jas 
pranešus su džiaugsmu. .

žinau, kad New York Times, 
AP ir Reuterio žinių agentūros 
yra įvairiai pranešę apie įvykį, 
tačau, neturėdamos pilnų faktų, 
darė daug spėliojimų. Suprantu, 
kad ir mūsų spauda kartojo 
žinias, skelbiamas sensacijų ieš
kančių pasaulinių žinių agentu-



si

Kai dvi moteriškės ima vie- 
čia na kitai parikus nuo 'galvos

t i
SAVIŽUDYBES ISVENGiMAS

It

TVIRTA SVEIKATA
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai'
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
___ JONAS ADOM A V KILS, M. D ' . C
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žmogus liguistas būdamas įvairicp;4 save. žudo.
Gyvenimiška tiesa

■■gaus subrendimas visa- da toks ima nedavalgymu save 
■s ir jo apsišvietimas ga- ;
idesnis užtikrina kiekvie-į

laimingą gyvenimą
: emės. Stoka išsivystymo [ plėšti, nepasidalindamos liežu-!

i r.m alaus asmens bei tam

thniai.automobilių nelaimingi at- 
įi sitikimai yra .tikrumoje savfžu- 
* Į dybės,. Lavonus tiriąntieji gy

dyto  jai (coroners) ir giminės t o- 
|, kiais atvejais^ ndfyli apie savi-j 

žudvbę. Taip ir dar kitaip nu
tylima apie tikras savižodybes. ’ 
Už tai atžymėtas savižudybes 
reikia padauginti tris kartus — 
tada gausime tikrą metinį šio 
krašto savižudybių skaičių. Jos 
sudaro tik dešimtą dalį Mėginu
sių žudytis-.' Už tai gydytojai 
skaičiuoja, kad kas metai 250 
tūkstančių amerikiečių mėgina 
žudytis, o tik 75,000 pasiseka 
nusižudyti.

Saugoti nuo žmogžudybės 
pradėkime žmones

Kai nusižudo šiame krašte per
\ :en 
ež'iv

Praeitą šežtadienį, liepos 17 dieną, Chicago; Lietuviu Taryba, kartu su kitomis etninėmis . grupėmis . 
Chicago; miesto centre suruošė puikią protesto eise Tą. Lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, gudai ir kiti 
protestavo prieš sovietu okupaciją ir reikalavo, kad sovietų karo jėgos, policija ir kolonistai būtų atšauk
ti iš Lietuvos teritorijos. Parade lietuviai geriausiai pasirodė, sudarydami pavyzdingas maršuojančių gre
tas ir gausias vėliavas.

tų plakatų. , _ 1
Pražygiavo apie trejetą šim

tų uniformuotų šaulių, vyrų, , 
moterų daliniai ir jūrų šauliai, 
ramoyėnai, keletas sąvanorių- 
kūrėjų su vėliavą nešančiu Juo 
zu Tamulių. Toliau ėjo įvairių - 
organizacijų narai ir šiaip 
lietuvių, daugumoje nešėsi lie-, 
tuviškas vėliavėles. Moterys, 
mergaitės ir motinų vedinos 
mažos mergytės, daugumoje- 
apsirengusios tautiniais rū
bais. Lietuvių kolona užėmė 
apie porą blokų. Vienas teigė, 
kad lietuvių praėjo nemažiau . 
trijų tūkstančių. Manau skai
čius bus perdėtas, bet apie po-' 
tą tūkstančių tikrai buvo. Pra
nešėjas ilgiausiai apie lietuvius 
ir kalbėjo

Vengrų praėjo nedidelis skai 
čius, bet beveik visi apsirengę 
puošniais tautiniais rūbais.

I Plakatuose reikalaujama. 
laisvės Vengrijai. Serbai: vos 
keliolika dalyvių su pora pla
katų.

Į Kinai: didelis ' orkestras po- 
Įra grupių mažų vaikų, apie 
j trejetą šimtų suaugusių asine-' 
nu, su gatvėje siaučiančiu “sli 
binu”. Gi plakatų nukreiptų 

Iprię komunizmą labai daug' 
Inėšė.
U Du jaunų berniukų ir mer
gaičių juodukų orkestrėliai, 
kuriems vadovavo uniformuo
ti policininkai.

Albanai: nedidelė grupė.
I Plakatuose reikalaujama sus- Y 
I tabdyti komunistinj- terorą ir 
| nekaltų žmonių žudynes.--'

Latviai: nedidelė grupė su 
Į vežimu ir plakatais, • reikąlau- 
I jaučiais Lah-ijai, Lietuvai'ir 
I Estijai grąžinti nepriklauso- 
Įmvbes.
į ' - • . •- i
Į čekoslovakai: keletą šimtų 
dalyvių su orkestru. Beveik vi- 

į si labai' puošniais tautinials rū 
bais apsirengę.- Orkesirąs ątė,-

Į jęs..prio bffljūnos sų^Qjo-;jge> 
rkoslovakijos himną. PIąkatup 
se reikalauja išvesti rusus iš 
Čekoslovakijos. .

į ; Estai: nedidelis vyrų ir mo
terų skaičius. Baltgudžiai: po- 
rą 'šimtų' su įvairiais plakatais, 
h Lenkai: porą šimtų dalyvių. 
Į Dideliame plakate skelbiama 
rusų nusikaltimai. Vien Katy- 
ne rusai išžudė 15.000 Lenki
jos kariuomenės karininkų iį 
intelektualų. , „ i r- 
į -.Kubiečiai. labai' £riųkšmin- 
gai praėjo nešini -didelį guš- 
ęią vėliavą, keletą plakatų. Vie 
name plakate rašoma, kad Fi-

1 del Castro išžudė 20.000 ir 80.- 
000 laiko.kaęetose, nepritariam 
fčių jo įvestam režimui. .

Vokiečiai: nedidelė grupė su 
keliais .plakatais.’ Pravažiavo, 
ir didelis -vežimas,’ vaizduojąs 
Berlyno mūro sieną. Mūras ap 
rąizgytas. spygliuotombis vieftp 
mis. Viršuje kūjis su pi autu'-' 
vu. Aplink sieną keliolika bal 
tų kryželių. • Už mūro sienps 
girdėjosi vaikų, moterų klyks 
mas, vyrų dejąmai ir tolimi 
Šunų lojimai. Tikrai šiurpus, 
bet-tikras komunistinės taikro 
vės pavaizdavimas. Kituose plą 
katuose reikalaujama sujungti, 
abi Vokietijas, pravedant--bal 
savimus. ’ ' .1 ’* '

Ukrainiečiai:; kaip-ir kitais- 
metais jų atrodo, buvo didžiau 
sias skaičius. £jo' senimas, jau 
nimas, moterys ir vaikai. Nešė 

įsi labai daug prieš rusus nu- 
1 kreiptų plakatų. Dideliam^ . 
vežime atvaizduotas moterų 
kącetas. Ūž spygliūofų vielų* 

[pilkomis uniformomis apreng- 
Į tos, kcųos skudurais apvynio- 
I tos, ant nugarų numeriai už
siūti. Jame sėdėjo keletą senų 
ir jaunesnio amžiaus moterų. 
Plakatuose reikalaujama sus
tabdyti prieš moteris ir moti*. r 
nas terorą ir į kacetus įremi-. 
mą. DaKno ir lapelius Viena-' 
me lakelyje; tarp, keletą pas-> 
kutiaiu laiku išvežtų ar. nųžu- k 
dytų ivamų* tikybų dvasiškių 
jninimas rr kaftdikų kunigas 
Bernard V. MiUkevich.

kių nuodijimpsi svaigalais, rū- DA VI? R P TU TAUTU 
kalais...); bedarbė; visuomenės 1 211 fzfiU 1 V lAUiy 
'nemalonus atsinešim as ir kitos
sunkenybės. Tai viena, savižu-' m. liepos 17 d. Chicagoje

vižudybė tampa penkta giltinė, 
šio krašto žmogui. Ją viršija tik 
širdies ligų, vėžio, paralyžiaus, 
ir nelaimingų atsitikimų gilti
nės. Gydytojai nėra išmokyti 

[ tvarkyti savižudiškus nusiteiki
mus žmoguje, nors jie labai ge- 

.1 sumažinti Šitokių tra- 
kaičjų. Mat, ■ dauguma 

i«mą — nusiminimai žmonilL kurie nusižudo, prieš 
! teikiame. Taip elgdamiesi dar Į Iankosi Pas 8^^ ma‘ 
daugiau didiname savižudybių i Gausiai karta laike paskutinių 
skaičių ' -trijų mėnesių savo'gyvenimo.

’Nelaimė dar didėja žinanty kad 
Nusiminimas— Penktoji giltinė 

šio krašto žmogui
Kas metai ay:e 2-5/CO savižu

dybių šiam krašte atžymimo dėl i žudymai gausėja. Daugiausia 
’nusiminimo. Tikime, kad daug’žmonių čia žudėsi-po didžiosios 

ą — per tą Įpratimą | daugiau jų pasitaiko. Pomirti- j ekonominės depresijos; iš šim- 
’nius tyrimus atlieka gydytojai;^ tuKstancių žmonių buvo tada, 

mes stačiai garbin-j nėra išlavinti savižudybei atpa-ĮlV4 savižudybės. Tuoj po to su- 
u jais puošti savas j žinti — jie neteisingai pažymi i mažėjo ir maždaug vietoje lai-: 
čnam — dėl to ken-i— palaiko nelaimingu atsitiki- i kesi: žudėsi po, 10 ar 12 žmonių- 

Kai mu ar kuo kitu tikrą savižudybę. ’ vienam šimtui tūkstančių gy- 
ventoiu. Ne visi vienodai žudo- 

i si žmonės: dabar gapseja savi-.
I žudynės jaunųjų tarpe;' 15-24 
I metu amžiaus amerikiečiai. To- 1 ”
i kio amžiaus žmonių . savižudy- 
: bės pagausėjo 250% per pasku
tinį dvidešimtmetį: iš b.S savj- 

įdybių vienam 100;900 gyven- 
jų pakilo iki 17.4.
Užtai visi mes turime sukrus- 

j ti ir liautis save ir kitus, žudžius 
į savo elgesiais: .‘reikia kiekvie- 
; nam iš mūsų asmenybe tvir- 
Į tžti — statytis iki normalumo ir 
: atsakančiai šviestis. Tada viso- 
; kios savižudybės ir žmogžudy- 
Į bės mažės mūsų tarpe. Juk, ga- 
: ii tokios parapijos, Jaunimo Cen- 
j trai, ligoninės bei valstybiškos 
i Įstaigos pirmos duoti pavyzdį ir 
’ neleisti rūkyti, girtauti bei 
i tus niekus išdarinėti.

Kodėl jaunieji -žudosi 
šio krašto jauni žmonės dau

gumoje yra Vietnamo, karo ve
teranai. Visi , žinom jxt nepasi
tenkinimą ir sunkenybes: įprati- 

! mas į heroiną bei kitų narkoti
ku vartojima (tai tasa mūsiš-

j. rreti spauda — vis 
>avo nesužmoniškėjimą,

niais — žinokime, kad savižudy-
Įvairiopa žudė žmones per j bė jau senai jų tarpe auga. Taip, I
< - j dar šimteriopai kitaip mes save

žudyte žudom ir niekąs apie tai , 365 dienas75,000 žmonių — sa- 
galvos nesukam.

Dargi dievobaimingumu, pa- ’
_ . triotiškumu žmoniškumu, geru,

-roc-us. ioks lietuvis ge-Lonu +0]ėas jr panašias savižu-[
’ kofeino kan ą, pasiro- | laikom. Kalbame tik apie i

: ji tun savyje vėžį sukę- >savi7UCĮybes dėl nusiminimo (de-į
. .nemiKalą, Kitas sane žu-jpresijos) apturėtas. Net Į šven-

daug drusxos naudoda-(įjnį.,,s ]ęapUS tokius savižudėlius
per daug valgydamas, per inelaidojame ir dėl to rimine 1 gėdiju

■ s valgius mėgdamas, per[didelf skaa 
iai prisisotindamas.

? itikrindamas savos svei-
: žmogus reguliariai be lai-
?ve žudo dėl nemirtinos li

gos. jei ji laiku būtų susekama 
ir sutvarkoma. Visi žino, kad 
laboka yra nuodas, o net mažu
tėli siunčiami mirtin vis. per 
t; relemtą savo asmenybės ne-

'nori

CO

ne

m ir kirus kankinam.
-oirus ima senti — jos kem- 
teris pradeda šlubuoti — ta-

ti — jie neteisingai
palaiko nelaimingu t
ar kuo kitu tikrą savi

Tikrumoje žinoma. k<
iktinos mirtys, ypač tie pavie

didesnis palyginamas skai
čius gydytojų žudosi.

Toliau bus dar gražiau: nusi-

fe

r r i; '■ 't?ąs apt?r
< a • r> v 'v> i. nam u 
reikalas visos mū

Dekoiame
jz mums parodvia

R

$40,000 IIc 
-■
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S929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, lllin-is 60455 

Tel. 598-9400 
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Minimum $5,000)

A?1D LOAS'ASSCCJATiO?’
ARCMES AVEtJUI 

Chicago, UJJNOIS skc;
FMOJJE: Z54-44n g

N G 1 A M A S

3 £

(IX.4)

BANKETAS McCorm'ck Phce (JX3. 7val. vale). Bilietai po 
($10.00 šokėjams) gaunami PARAMOJE". 2524 W. 69 St., 
go, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmenų.

$15,00
Chica-

ŠVENTĖS PROGRAMOS 3ILIETAI (kainos apačioje nuo $8.00 
iki $4.00; balkone nuo $8.00 iki S3.C0) gaunami "MARGINIUOSE", 
2.511 W. 69 St, Chicago, ill. 10629. Tel. (312) 778-4585.

Š SĖJŲ ‘SUSIPAŽINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE
3•! et*i po $3.00 gaunami 'ST/SĖ'S FASHIONS", 6237 So. Kedxie 

. Chicago, III. 60629, Tel. (312) 436-4184.

ČefcJm rešyti: Lithuanian Folk Dance Festivals. Inc. vardu.

ŠVE‘-TĖ3 FCXC’MO KOMITETAS

Passbook Savings 
AH accounts corn 
pounded da»ly —

INTERNATIONAL AKPuITEA

jo du raiti policininkai. Jųri- 
dy.bių gausėjimo.jaunimo tarpe,įvyko Pavergtų Tautų savaitės ninku orkestras. Illinois vete- 
priežastis. Toliau_ naujas sa- minėjimas. Įvažiavus į vidur- ranų dalinėliai. Pavergtų tau-
vižudybei pa.sk«tinima$- blogė- miestį, visoje State gatvėje plė tų keliolika atstovų ir sena lo
jantis ekonominis gyvenimas vi-‘vėsavo Amerikos ir įvairių pa- riai. Jaunų berniukų orkestras, 
dutiniokams — sunku tokiems vergtų tautų vėliavos. Keletas ~ 
gauti darbo. Išsimokslinusiam ir mūši] trispalvių, žmonės <įar 
lengviau prasimušti gyvenime.1 tik. grupavosi. Tarp žmdnių 
Daugelis jaunimo. nesimokė — vaikščiojo net keli ukrainiečių 
tikėjosi,(kaip iki-šiol dykaduo- kunigai.
.niaujant — politikuojant dole-Lietuvių tarpe dr. VL Dar- 
rius krautis. Dabar net kole- gjs jr Kenošos dr. V. Balčiu 
giją baigusieji negauna darbo ^as tarėsi su lietuviais,' dėl tvar 
pagal savą išsilavinimą — jie į-QS jr plakatų. Eisenoje ma- 
nusimena, jų . svajonės dūžta, ciau .ir dr. jF. Kauną,. Iš kuni- 
Laimingesni tie/kurie dirbo in-' 
žinerijos, gydymo bei laborato
rijų srityse. ' Ė’j

Kaip visada taip ir dabar — tos lietuvių grupės, suprakaį- 
savižudybėmš ’didžiausia prie- • tavusi bėginėjo Kristina. Aus- 

.žastis yra žmogaus netapimas tinienė. Juozas Bagdžiūs, Marį 

.žmogumi —sava asmenybe ne- • ąuette parko R. Bendručiue- 
šušiklostymas į normalų asine-' nės pirmininkas, tvarkė plaka 
ni. Dabar jaunas žmogus tiek • tus ir vedė pasitarimus su žmo- 

■ nesubręsta sava asmenybe, kad ! nėmis. Karolis Milkovaitis ir’ 
jis lengvai ima elgtis savižu-

priežastis. Toliau — naujas sa-

Raudonais švarkais ir juodo
mis kelnėmis dėvįs orkestras, 
kuris prie tribūnos sugrojo 
Amerikos himną. Latvis Ze- 
rinš su keliais vyrais tempė di
delį lyg ir gardą, pats Zerinš 
viduryje suraišiotas retežiais. 
Užraše rašoma,-kad komuniz
mas žmones paverčia vergais. 

'Kroatai: jų nebuvo lidelė 
grūpė, bet nešė didelį plakatą, 
kuriama - rašoma, kad Tito iš
žudė 850.000 kroatų. ,

Lietuviai: priekyje ėjo devy 
nios. tautiniais rūbais apsiren- 
gųsios moterys. Kiekviena ne 
šė po didelę raudoną raidę. Rai 
dės sudarė žodį “Lithuania’’ 
Kitos moterys nešė gulščią la- 

---. u bai didelę lietuvišką vėliavą.
;u- * Vladas Išganaitis rūpinosi šau R. Bendruomenės, didelis p.Ia- -oi ■ T- • t . ~r • T . •

gų teko matyti tik kunigą Vac
lovą Zakarauską ir kun. Juo
zą Prunskį. Nuo vienos prie ki

'liškai. Jis norit“daryti savitaisiais., katas. Liepsnose degantis.Ro-
Lygiai 12 vai, State gatvėje[ mas' Kalanta. Vyčių didelis ve- 

prasidėjo paradas. Priekyje, jo žinias su keliomis sėdinčiomis
; viską” — kuo greičiau atsipa7 
‘laiduoti nuo tėvų, ir nuo visuo
menės. ’šitoks jaunuolių elgesys 
-apima dvi pusi elgsenos: turi 
tam tikrą: 'kiekį sveiko savisto
vumo ir sukilimo prieš visuome
nę, bet iš kitos pusės: toks el
gesys reikalauja iš jaunuolio 
daugiau stiprybės ir išminties, 
negu jis turi. Kai jie atsipalai
duoja nuo tėvų ir visuomenės, 
staiga jie pasijunta visai vieni-- 
ši esą. Tada jie nepajėgią tvar
kytis riaujai rasto j e. laisvė j e, nes 
jie neturi gyvenimui rėmų irpr-i 
sirišimo prie kitų. Todėl jau
nuoliai tampa nusiminę, vieniši, 
Įtempti ir baimingf^-Jie tada ta- . 
riasi negali su l
ir jiems išeitis lieka viena —sa- [ 
-vižudybė. Senai šeimos gyveni
mo tvarkai,— patvarumui irs
tant, niekas neužpildo tos su
irutės teigiamumais.

Suaugusieji skatina savais 
elgesiais jaunuolius žudyti
Jaunuoliai ima gintis nuo ne

tikusiai besielgiančių suaugusių
jų nekreipdami dėmesio į su
augusiųjų reikalavimus. Savižu
dybė yrar paskutinė apraiška to 
ginimosi. 
auga visai 
tvarkingos 
Tai vienas 
kyti gyvenime, 
saulinio karo čia pairo šeimy
ninis gyvenimas pasibaisėtinai. 
Kiekvienai šeimai, nes galinčiai 
vaikais rūpintis, labai sunku au
ginti vaikus į tikrus žmones. Ne
kalbėkime apie galfftiybes tei
singai vaikus auklėti tose šei
mose, kurios veisiasi pagal ne
teisingus dvasiškių E reikalavi
mus: “kas naktelė tai vaikelis”.

Tiesiog baisu žiūrėti į įvai
riaspalviųįmonių mėginimą au
ginti tūkstantį pamidorų vieno 
stalo žemės plote. Tokių šeimų 
namai, kiemai pilni pusalkanių, 
pusplikių į žmogystas nepanašių 
vaikų; Jų asmenybės negali vys- 

i tytis į normalaus jaunuolio as
menį. Blogo — bloguvalio — 
jausmais — asmenybę nesusi klo
sčiusio žmogaus gausejilpas yra 
daug didesnė pabaisa žmonijai 
už Nojaus laikų tvaną. .Visi- žū- 
sime^ jei laiku atsakantis Įvąf-

lerio griebę. Ir pirmiausia tu-, “Kas čia tokio-svarbaus yra su 
tuo gyvenimu, su ta sveikata”. 
Atbukimą jaunuolio gėriui mes 
suaugusieji išauginam. Mes pa
tys nevertinam gyvenimo, — 

• mes nežmoniškai atsinešam link 
. mirties, skausmo, meilės, nea

pykantos... Mes' savais elgesiais 
tvirtiname, kad tie dalykai .visi 
vienodi. Mūsų elgiasiai tvirti-1 
na, kad netikros yra visos ver
tybės, įskaitant gyvastį; Mūšų 
suaugusiųjų gaminta spauda, j 
filmai, Įstaigos... įtakoja, kad 
savižudybė yra malonumas'(ta
boka, turi malonų skonį^.)r,kąd 
savižudybe suteikia daug pakai
tų, kad tu gali pasirinkti gyve
nimą ar mirtį sava nuožiūra.

Kai vyriausias šio. krašto, teis
mas pripažįsta žmogžudystę, nu
sikaltėliams priešingą esant kon
stitucijai, tuo pat-laiku tas pats 
teismas pripažįsta žmogaus ne- 
gumusio žudymą konstituciniu 
— net be vyro, o nevedusioms 
be tėvų sutikimo tokį žmogaus 
žudymą praktikuotinu. Tai kol 
se plaukę, per kito lavoną už do- 
tada norėt iš jaunuolio sa^e žu
dančio visokeriopai.

Išvada. Tvarkykimės dar 
tvarkytis pajėgiantieji vyres
nieji. Tada be jokių ypatingų 
pastangų ims tvarkytis mūsų 
jaunieji. Imkime pavyzdį iš žy
dų: jų vadai — rabinai moko 
žmones gyvenimo išminties. Už 
tai jie neturi savižudysčių to
kios gausos. Priešingai, jie va-r 
dovauja pasauliui -visame kame. 
Mat, jie dirba nuo pat mažumės r 
tinkamus darbus. Jais sekime! 
visi mes. Tik per manęs, tavęs Į 
ir jo asmenybėmis sužmoniškė- 
jimą ir per šių dienų apsišvieti
mą mes pajėgsime išeiti iš Šian
dieninės suirutės. Tada ir savi
žudžių skaičius mažė mūsų tar
pe. ' ' , . •

Pasiskaityti. Medical World, 
July, 12; 1976. ‘
lietuvaitėmis ir dideliu užrašui 
“God Bless Lithuania”. į Dar I 
praVažfavo trejetą mašinų. 
Be daugybės mažų lietuviškų 
vėliavėlių, buvo neštos^ Šau
lių. ramovėnų, savanorių-kū-Į 

Su automobiliais, vartojant nar- 'rėjų ir vyčių vėliavos. Buvo ir 
korikus... jaunasis atšauna: —( kitokių prieš rusus nukreip- • (Nukelta į 5 psi.

— NAUJiRNOi. CHICAGO *T ILL.— FRIDAY, JULY 23,1976

rime tvarkytis visi “aukštieji” 
— kunigai, daktarai, teisėjai, 
prekybininkai- ir visokio plauko 
verslininkai bei politikieriai. Kai 
kalbama, kad visi italai, išsky
rus popiežių, vagia — negeriau 
yra čia ir kitur. Vienur “kom
binuojama”, kur ištvirkėlėms 
algas iš valstybės iždo mokama, 
trečiur tuzinui vyrų algas mo
kama, kai tą tuzino dabar “dir
bamą” darbą gali atlikti ketvir
tis žmogaus. Todėl visų pirma

gyvenimo kovoti I turime tvarkytis vyresnieji, ta- 
jda mus ims sekti jaunesnieji.
Kito kelio Į dabartinę žmonijos 
pražūti nėra ir nebus.

žmogus žudosi kai gerėja • 
gyvenimas

Daugumas jaunuolių 
“kurti-akli-mirę” ne- 

šeimos reikalams, 
būdas jiems išsilai-

Nu6 antro pa-

Pirmiausia visi suaugusieji tu
rime ateiti i vėžes: liaukimės 
narkotikuose skendę, svaigaluo-

Didžiosios negalės «— nusimi
nimo (depresijos) apimtas žmo
gus rečiau nusižudo, palyginus 
su nusižudėliais išėjus jiems iŠ 
psichiatrinės ligoninės ir pa- 

lengvėjus po gydymo jų nusimi
nimui. Tada žmogus irgi dar 
esti nusiminęs, tik ne taip stip
riai.

Panašiai esti ir su jaunuoliais. 
Daugelis tokių jaunuolių žudosi 
apleidę tėvų namus — jie taria
si apleidę nepakeliamą namuose 
netvarką, bet nepajėgia mesti iš 
savos asmenybės, įgauta tokiuo
se namuose abuojumą — atbuki
mą (numbness) savisaugai. Tas 
savisaugos netekimas esti tapęs 
dalimi jų asmenybės — jų gy
venimo. Mirtin pasinešimas 
tampa jų gyvenimo keliu’ Jie 
tampa daugiau i nusižudymą lin
kusiais, kai atsidaro nauji gy
venimo keliai, mat, jie bijosi ap
leisti senai bloguose namuose įsi
gytą- abuojumą gyvenimui.

Nevertina gyvenimo 
, jaunieji dabar

Suaugusieji perdavė jaunimui 
nevertinimą gyvenimo., Visur 
jaunas mato suaugusiųjų savi- 
žudystes, pradžioje šio rašinio 
minėtas. Jis ima nevertinti pa
verti nti savo sveikatos. Kai su
augusieji ima “mokyti” liežuviu, 
ne savais elgesiais, jaunuolį dėl 
jo netvarkos namuose, kelionėje



VYTAUTAS SIRVYDASĮVYKIAI IR ŽMONĖS SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

Susivienijimo istorikas, Ta
mas Astrauskas, kuris tik me* 
tus pirm šio susirinkimo atvy
ko Amerikoje apsigyventi, sa
ko, organizatoriai tada plačiai i 
mojo: “Jie norėjo Amerikos lie 
tuvius ne tik broliška savišalpa 
reikale sušelpti, bet juos visus, 
kaip tautą, pakelti kultūra, do
ra bei apšvieta, kad drąsiai sto
vėtų kitų Amerikos tautybių 
eilėse.”
To meto Amerikos lietuviams ■ 

jau tiek noro pritvino vienytis, ’ 
kad susiviejiriimas gimė dvyniu-

našiausias dalykas mūsų tau
tai-

Tuo tarpu medicinos studen
tu j Mary lando universitetą į-i 
stojęs Šliūpas Baltimorėje 1X80 Į 
metų gruodyje suorganizavo} 
kitą. Amerikos lietuviams vie-į 
nyti draugiją, kurios “ieškiniu”] 
(kaip jis sakė) bus “platinti apl. 
švietimą ir mokslus lietuvių, 
kalba, taipogi gaivinti medę j 
lietuvybei.” Svajojo suburti tū * 
ks(antj Amerikos lietuvių būti] 
lietuviškiems reikalams sargy
ba; Tolimoje Bulgarijoje apie 
draugiją išgirdęs, ..dr. Basanavi- 
ėus prisiuntė Šimto aukso f ran

Praeitą savaitę Chicagoje vyko Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 59-tas seimas, kuriame senas šios organizacijos veteranas skaitė paskaitą 
apie šos organizacijos pirmuosius dešimtmečius. Paveiksle matome seimo dalyvius, besiklausančius V. Sirvydo paskaitos.

Jis skelbia, kad p. Z. Juške- 
i viėienė paskelbė melą, kati gir 
, di K. Keblys nėra VII ir VIII 
(Tarybos narys. Bet gi, ne čia 
jos rašto pagrindinė mintis. 
Jos pa-kelbtas protestas prieš

1 K. K., kad jis lankėsi okupuo- 
I toje Lietuvoje ir ten su okupaii 
| to samdiniais bičiuliavosi. Ir 
kad jis po to, drįsta Dirvoje 
niekinti mūsų garbingų asme
nų paskelbtą atsišaukimą, pa
lygindamas jį su ’ geltonąja 
spauda. Liūdna, kad Gaila ran 
da reikalą jį ginti ir jo nepas-

I merkia už niekinimą mūsų vi- 
1 suomeninkų, bet jis niekina 
mūsų iškilią visuomeninkę, 
žurnalistę p. Z. Juškevičienę.

V
Istorikas Astramskas pasako
ja:“ Vienais ir tais pačiais 18X6 
metais Amerikoje buvo Įsteig
ta net du Susivienijimai. Prie
žastys buvo dvi: tautystė ir ka
talikybės. Tautybės idėja gimė 
pirma, ją sekė katalikystė. Prie 
pirmosios susitelkė pažangūfe 
tautiečiai, prie antrosios — len
kų dvasia persiėmę algaileiviai.’

kų auką.
Dvyliktą penktojo seimo de

legatų tik keturi turėjo negin-

J. Gaila rašo, kad Dirva yra 
griežtai nusistačiusi prieš ben 
dradarbiavimą su okupantu. 
Taip ir turi būti, jokio su oku 
pantu bei su jo samdiniais 
bendradarbiavimo būti negali. 
Bet tai yra ne vien Dirvos prin 
cipas, jis yra visų lietuvių, ku 
rie žino, ko Maskva 
dradarbiavimu.

Atrodo ,kad JAV 
tankas darydamas
nimą Dirvai, lyg jis nematytų 
reikalo smerkti ryšių palaiky
mo su okupantu bei jo samdi
niais . Rodos, nematytų, kad 
toks užmojis bendradarbiauti 
skaldo lietuviškąją išeiviją.

asmeniškas reikalas, savo dra> Todėl šia logika remiantis, 
ugus, valdžios atstovus vaišin- niekas negali uždrausti ir p. A. 
ti. Bet iš kitos pusės, tokį pri- Varnui pavaišinti senatorius, 
va taus pobūdžio. įvykį nerei- bei kongresmanūs. Bet aš ne- 
kia išpūsti, kaip nepaprastą manau kad tokiu veiksmu jis 
žygį, didelį laimėjimą ir net

nio valdybą išrinkti. Preziden- prie vardų Susivienijimas Lie
ta iškėlė kun. Burbą, sekreto- tuvininkų Amerikoje pridėjo 

fijomus mandatus ir buvo susi-.l™ M- Vilkausk, iždiningu Sil žodį “katalikų", i,et ėarleryje 
'vestrą Paukštg- lokiu budu, tai ištaisyti žygių nepadare. 
pirmusyk istorijoje Susivieniji-j Penktasis Susivienijimo seimas 
mo valdyba buvo išrinkta ne galima sakyti, pabaigė, ką Šliū- 
seime, bet dardančiame vago- pas pradėjo savo Lietuviškuoju reikalauti, kad spauda apie jį 
ganė Vienybėje Lietuvninkų ne Balsu ir knygele “Litwiny i Po- rašytų vedamuosius. Tai jau 
trukus paskelbė ir naują valdy- lacy”. Kitas Susivienijimo pre- perdaug.
bą ir naują konstituciją, kurioj zidentas, kun. Žilinskas, pirmo-' 
ne. . Susivienijimui prasivėrė je Amerikos lietuvių istorijoje 
platūs vartai Į gražią lietuvišką apie tai 1898 m. rašė: 
ateitį- j (Bus daugiu)

Prezidentas kun. Burba or-

pratę lietuviai. Pat pradžioje 
jie skilo dvi nesusikalbančias 
frakcijas, kurias Astramskas 
vadino “tautiečiais pirmeiviais” 
ir “lenkininkais atgaleiviais” Va 
dais buvo abiejų to meto vienin

Tautinis gimė sostine pram- telių mūsų laikraščių leidėjai 
mintam šenadory rugpiučio 12 
d., katalikinis toje pačioje Pen- 
syĮvanijoje, tik Plymoutho už
kampyje, lapkričio 22 d. Pir
masis buvo pavadintas Susivie
nijimo Visų Lietuvninkų Ame
rikoje, o antrasis buvo pakrikš
tytas Susivienijimu Visų Drau
gysčių Katalikiškų Lietuviškų 
Amerikoje. Į krikštynas prisi
dėti buvo pakviesta, “šenauno- 
mis” pavadintos lenkų draugi
jos, bet nei viena nepasirodė.

Pirmasis dvynis tekvėpavo 
trejetą metų, bet “dūšią”, kaip 
mūsų liaudis gal- sakytų,atidavė 
ne Dievuliui, bet gaivesniam sa 
.vo dvyniui broliukui, kurio tė
vas, Juozas Paukštis, gimimą 
Pennsylvanijos. teisme Wilkes 
Barrėje 1889 metais įrekorduo- 
damas, Įrašė ne savo vaikučio,, 
bet Šliūpo dvynio vardą, pasisa
vindamas ir šiojo broliškos sa
višalpos principą. ‘

šiuo laikotarpiu Amerikos lie 
tuvių scena persitvarkė nau
joms dramoms vaidinti. Viena 
visu smarkumu ir buvo suvai
dinta penktajame Susivieniji
mo seime 1890 m. Pirmusyk 
Susivienijimo scenon išėjo Šliū
po iniciatyva, nuo persekioji
mų Lietuvoje,. Amerikon at
kviestas stambus katalikų vei
kėjas, kun. Aleksandras Burba, 
kuris bažnyčioje pamokslu de
legatams paryškino ir savo bū
simos tautinės veiklos gaires— 
būtent, kad tautinė vienybė yra

redaktoriai, “Vienybės Lietuv
ninkų” Juozas Paukšt's ir jo 
pastogėje apšilęs, bet išsikėlęs Į 
Mahanojų leisti savo “Saulę”, 
Domininkas Baškauskas. Kun. 
Burbos paveiktas, Paukštis jau 
stovėjo tautinėje pusėje.

Įdomu, šiame seime visu ašt
rumu pasireiškęs dviejų redak
torių karas pasidarė amžinu 
mūsų redaktorių naminiu ka-, 
ru Amerikos lietuvių istorijoje. 
Pradžią davė šliupo Lietuviško
jo Balso išėjimas prieš Paukš
čio Vienybę Lietuvninkų. Šis 
amžinas karas, kai kada šaltas, 
kai kada karštas, bet Baigia
mojo akto jam nesimato, o jei 
mūsų redaktoriai tokį ir pasi
rašytų, mano nuomone, jie jo 
nepildytų, kaip nepildo Vakarai 
ir Maskva savo pasirašytojo 
Helsinkuose.

Smarkių perkūniškų ginčų 
griausmuose, visgi, buvo nu
tarta parašyti Susivienijimui 
naują konstituciją, kurioje tau
tiniai reikalai ..aiškiai .stovėtu 
pirmoje vietoje. Sprogimo, ta
čiau, išvengta, priėjus rinkti 
Centro valdybą. Ginčijamų man 
datų delegatai, kuriems buvo 
leista dalyvauti, reikalavo kan
didatais statyti ir ne narius. Kan 
trybės netekę ir plačiaburnio 
Bačkausko bedieviais apšaukti 
delegatai salę apleido ir iš Ma- 
hanojaus i Plymoutho namo va 
žiuodami apsižiūrėjo, kad turi 
ir teisę ir kvorumą Susivieniji-

“PASAULIO LIETUVĮ” PASKAIČIUS

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

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

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 St., Chicago, Hl. 60608.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
M»u|l»no«4 galima gauti puikiu knygy, kurio* pa pu oi b«t kokią 

knygų apfntą ar lentyną.
Aleksandras Pakalnilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

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

A. Pakalniikis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

Dr. Katya Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiaia viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prot. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 pst, įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais__________________ :-------------------------------

Gra- 
$5.00

_ __ ______ S2.D0
H«nrikat Tom»« — T«m»fausk»s, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

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

P. KariGnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
, 170 psl-----------------------------------------------------------------------W.00

M. Gudalla, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ~ $2.00

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

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

reiškė pretenzijas atstovauti 
lietuviškajai išeivijai. Tai jo 
o ir jį. 3

Bet man atrodo, kad Dirvo
je pareikštas nepalankus atsi
liepimas del tų minėtų vaišių, 
tai ne del to, kad ji jas iškė
lė, mat kas gali uždrausti to
kiems garbingiems svečiams 
užfundyti skanią vakarienę. 
Bet greičiausiai reporteris ne
palankiai tą Įvykį vertino, del 
to, kad p. Zerr būdama LB 
valdybos narys, ėmėsi iniciaty 
vos atstovauti ir kalbėti visų 
Jietuvių vardu JAV Valdžios! 
Įstaigose.
merkia Draugo, kuris iki šiol 
del nežinomų priežasčių atsi
sakė skelbti rengiamo Ameri
kos 200 metų laisvės paminėji
mo skelbimus, nors už lai bu
vo pareikalauta labai bran
gaus apmokėjimo. Toks Drau
go elgesys sukėlė didelį pasi
piktinimą Chicagos lietuviško 
je visuomenėje, taip pat ir su
sidomėjimą - net amerikiečių 
spaudos žmonėse, antai “Chi
cago Tribune” vienas išjos re 
daktarių klausinėjo šio pami
nėjimo rengėjus, kokia buvo 
priežastis, kad Draugas taip 
pasielgė? Gaila^atliktų didelį 
patarnavimą jei ŠĮ Draugo el
gesį išaiškintų ir jį viešai pas
kelbtu.
- _______________ f

siekia ben

II
J. Gaila elgiasi, kaip tik

ras kurčiokas, del tos bylos, 
kurią anot jo svaičiojimų iš
kėlė viena grupė žmonių. Įdo
mu, kas gi toji grupė? Kas ją 
sudaro ?Jis vengia juos pava
dinti bendruomeninkų vardu. 
Iš tikrųjų, ta jo vadinama gru
pė yra LB žmonės. Bet gi, iš 
viso jis rašo netiesą. Pagal pa
tikrintas žinias bylą iškėlė ne 
jo vadinama grupė, o bankas 
klausdamas teismo, kam tie 
pinigai priklauso. Apie tai jau 

, ne vieną kartą buvo rašyta, 
, Sunku suprasti Gailos kai-; bet atrodo, kad Gaila lyg būtų 
tinimą Dirvai. Už ką ją kal
tinti, jei ji tai parašė pasire- 
dama amerikiečių spauda. Rei 
ktų kaltinti amerikiečių re
porterį; kad tokią klaidingą 
informaeją paskelbė. Naivi! 
mokyti Dirvą, kad ji neturė
tų pasitikėti amerikiečių spau 
dos pranešimu ir kad ji turėtų 
būtinai belstis i demokratu du
ris.

rikiečio, ji ir jos vyras rūpina
si lietuvybe.
yra kalta Dirvos redakcija. Gi, 
laidoje straipsni: “Melo trum
pos kojos”. Kuriame paneig
ta, kad p. Zerr liudijo demo- 
kartų partijos platformos ko
mitetui. - i

Lietuvių Bendruomenės lei 
džiamas “Pasaulio lietuvis” 
yra jos -oficiozas. Man rodos, 
jią kaip toks turėtų būt skir
tas objektyviai informacijai, 
palaikymui lietuviškos, vienin 
gos tautiečių dvasios.

Tačiau priešingai, jį paskai 
či'us, darosi koktu. Rašiniai 
yra daugiau skirti kovai, vie
nybei skaldyti, ir ne neapykan 
tos žarijas gesyti, bet jas kurs
tyti.

Matyt, kad nei rašinių rašė- 
jai, nei šio biuletenio redakto
riai neturi noro ir atsakomy
bės pajautimo rašydami, bei 
spausdindami kandžius, šališ
kus rašinius, kurie mus ne vie- 
nija, bet vienus nuo kitų toli
na. .. .'

Kad šie mano žodžiai nebū
tų iš piršto išlaužti, noriu juos 
patikslinti paskaičius, kad ir š. 
m. birželio mėnesiui skirta mi
nėta oficiozą. Nesileisiu Į pla
čius vandenis, pasitenkinsiu 
tik trumpomis pastabėlėmis, 
kurias sukėlė skaitant 
atspausdintus rašinius.

1
Kelios pastabėlės del 

J. Gailos rašinio _
Savo rašinyje J. Gaila pir

miausiai ašaras lieja del p. A. 
Zerr, kurią neva Dirva igno
ruoja. Už tokį jos suniekinimą 
yra palta Dirvos redakcija. Gi, 
ponios Zerr nuopelnai yra di-jteris apie tai parašė nepalan- 
deli, nes ji ištekėjusi už ame- kiai, tai liečia ne tik p. Zerr,

kurčias ir negirdėtų spaudos 
balso.

jame

Be to, kam kaltinti Dirvą? 
Jei Gaila pastebėjo, kad tai ne 
tikra informacija, jis pats ga
lėjo atitaisyti, parašęs jai laiš
ką ir dar pridėjęs p. A. Zerr 
fotografijas. Kam kaltinti Dir
vą prieš viso pasaulio lietu
vius? Spaudoje tokių netikslu* 
mų pasitaiko, bet yra ir prie
monių juos pataisyti.

Jo rašinys liepia ir jos su
ruoštas Washingtone senato 
ir kongreso nariams vaišes. Ti 
krai, ir be reikalo Dirva taip 
apie jas rašė. Juk tas vaišes 
suruošė ji ne vien tik savo'ini- 
ciatyta, bet greičiausiai Gai
los inspiruojama. Ir jei repor-

III
J. Gaila lieja rūstybę prieš 

Dirvą, kad ji nedėjo jo skel
bimo. Įdomu, kodėl jis nepas-

Už tokį atstovavimą ne tik 
piktinasi Dirva, bet ir didžio
ji, sąmoningoji lietuviškoji iš
eivijos dalis. Juk mes turime 
tokiam tikslui Altos instituci
ją, kuri nuo seno vykdo ir ku
rios vadovai yra atsakingi 
prieš tuos, kurie juos i šią ins 
tituciją Įstatė. Y

Taupykite dabar
...pas mus }

LB pirmi- 
tokį primi

Dalyvavimas LB atstovų bol 
ševikų suruoštame Čiurlionio 
minėjime, apie kurį savo raši
ny prisimena Gaila yra smerk 
tinas faktas. Jo nepateisina 
nei Simo Kudirkos jame daly 
vavimas. Bet didelis klausimas, 
kas buvo kaltas ,kad Simas ja 
me dalyvavo, kas jį ten nuve
dė? Negaliu tikėti, kad jis sa
vo išmone ten būtų, nužygia
vęs. A. Svilonis

Bi
* CAREFUL!

Only you 
can prevent 
forest fires I

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1/3 S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. 4

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

<
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4 00.

baugumą šiq knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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1800 So. Halsted St - Chicago, Ill. 00608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

pateigta 1923 metais. . ,

Įrtaigoe pietuose kiemas automobiliams pastatytų
TEU 421-3070
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“Komisaras” Paleckis niekus pasakoja
Justas Paleckis, pasižadėjęs sovietų imperialistams 

dirbti dar Lietuvos nepriklausomybės laikais, labai daug 
padėjo sovietų policijai ir komunistams įsistiprinti Lie
tuvoje. Sovietų valdžia davė jam dideles privilegijas, lei
do važinėti Į užsienius, kol viena australietė,' gavusi jo 
parašą, privertė sovietų iperijos vadovus suabejoti jo 
nauda. Jeigu jau žmogus nežino, kur jis savo parašą pa
deda, tai tokį reikia nušalinti iš visų svarbesnių repre
zentacinių vietų.

Iš Australijos grįžęs Paleckis pradėjo riedėti že
myn.. Pirma pasitaikiusia proga iš jo buvo atimta prezi
dentūra, jis pavarytas iš Maskvoje esančių įvairių be
reikšmių “tarybų”, o pagaliau paleistas pensijon. Dabar
tiniu metu jis neužima jokios atsakingos sovietų val
džios vietos, bet jis vis dar verčiasi užsieniečiams para
šydamas. apie komunistinės “santvarkos tikslingumą ir 
jau atneštą gerbūvį ne tik vietos gyventojams, bet ir “vi
sai žmonijai”.

Praeitą savaitę jis atspausdino Antano Bimbos New 
Yorke, Ozone Parke leidžiamoj Ląisvėj “specialų straips
nį” apie Maskvoje vykusį “labai įdomų tarybinių rašy
tojų suvažiavimą”. Pasirodo, kad Justas Paleckis “tary
binėje” Lietuvoje skaitomas ne tik žurnalistu, bet? ir ra
šytoju. Iki šio meto nežinome, ką jis subūrė, net ir ko
munistiniu mastu, matuojant, nesame girdėję, kad oku
pantas kokį grožines literatūros jo darbą būtų išleidęs. 
Bet jeigu jau “tarybinė” Lietuvą Paleckį siuntė Mask
von, tai jis privalo priklausyti rašytojų organizacijai.

Bimbai pasiųstame laiške, be visos eilės kitų dalykų, 
Justas Paleckis šitaip rašo:

“Užsienio antitarybininkai ir jų tarpe niekingi 
pavieniai pabėgėliai be paliovos Įnirtingai šmeižia 
tarybinius rašytojus ir mūsų kūrybinę sąjungą. 
Tūkstančius kartų skelbė, kad rašytojų sąjunga su
irusi, o socialistinio realizmo literatūra likviduota, 
jie mėgst-a papuikauti savo skaitytojų ir klausyto
jų akivaizdoje skambiais žodeliais apie spaudos ir 
sąžinės “laisvę”, apie talento “nepriklausomybę” 
buržuazinėje visuomenėje. Visa tai paleidžia Į apy
varta, būtinai siekiant apjuodinti tarybų šalį. Bet —

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis
Dubčekas buvo informuotas apie rusų planus. Jis 

žinojo, kad į Čekoslovakiją buvo ruošiamas lenkų 
kariuomenės dalinys. Rytų Vokietija taip pat buvo 
paruošta užimti dalį Čekoslovakijos, ten veržėsi veng
rai, bulgarai ir kiti, bet pats Dubčekas jokių priemo
nių nesiėmė, nes žinojo, kad vieni nepajėgs tinkamai 
pasipriešinti. Lenkus čekai būtų supartalinę. venigrus 
lengvai išviję, vokiečius privertę trauktis, dar ir prieš 
rusus būtų galėję pasipriešinti, bet prieš visus vienu 
metu negalėjo pasipriešinti. J

DUBČEKAS APSTATĖ POLITINI BIURĄ

Sovietu valdžia nepajėgė susitarti su Dubčekų, 
bet negalėjo priešintis jo griežtam pasipriešinimui.

tai tusti žodžiai, plepalai, kaip sako mū ų žmonės. 
Tik mūsų šalyse spaudos ir talento laisvės sąvoka 
grimdžiama ne tariamu, o tikru pamatu, tvirtu ma
terialiniu pagrindu, tikru visuomenės suinteresuo
tumu, jos parama.

“Antitarybininkai ir antikomunistai niūriai ir 
įkyriai murma, gąsdindami užsienio gyventojus, su
darydami nepasitikėjimę ir įtarumo atmosferą: 
“tarybiniai rašytojai buvo ir liks komisarų valdžio
je. Komunistai už juos daro viską — ir knygas spaus- 
dįna, ir žurnalus leidžia, ir netgi romanus rašo.” 
Ką gi, paguoskime ponus, pasakykime jiems teisy
bę: iš tikrųjų Rarytojų sąjungoje yra daug komi
sarų. Jų aštuoni tūkstančiai! Mes, visi tarybi
niai rašytojai, savo įsitikinimais, savo dvasia, savo 
gyvenimo būdu esame nenumaldomi raudonieji ko
misarai, kuriems nėra pasaulyje nieko brangesnio 
už Lenino tiesą, didįjį mūsų didvyriškosios liaudies 
ir brangios komunistų partijos reikalą”. Laisvė, lie
pos 16 d. 3 psl.) . M
Paleckis turėjo būti gerokai ištraukęs, kai jis Mas

kvoje pradėjo tokį laišką Bimbai rašytu Niekad sovietų 
komisaru jis nėra buvęs ir niekam jokių įsakymų jis nė
ra davęs. Komisaru jis nebuvo ir pačioje Lietuvoje. Jis 
net negalėjo nieko padaryti net ir tuo atveju, kai buvo 
rusų parinktas ir patvirtintas “darbo Lietuvos preziden
tu.” Būdamas “prezidentu”, jis negalėdavo absoliučiai 
nieko padaryti. Gedv2a lietuviams daugiau padarė negu 
Paleckis. Jis pats tai pasakojo atvykusioms draugams į 
prezidentūrą, o jeigu kuris jo senas pažįstamas, nepajė
gęs prisikasti prie prezidentūros, drįsdavo paskambinti 
krašto “prezidentu”, tai jis nusivokdavo švarką ir prie 
kitų tą švarką uždėdavo ant telefono, kad negirdėtų 
pasikalbėjimo. Okupantas taip sutvarkė prezidentūros 
telefonus, kad jis visuomet galėdavo pasiklausyti prezi
dento kalbos. “Prezidentas” Paleckis tą žinojo, todėl už
dengdavo mikrofoną turinčią liniją. Jeigu jau Paleckis, 
būdamas aukščiausioje krašto valdžioje, turėdavo dangs
tytis nuo okupanto, tai ką jis galėdavo padaryti, kai iš 
tos valdžios buvo visai išstumtas?

Politiniu atžvilgiu Paleckis buvo niekas ir pasiliko 
niekas. Jokiu komisaru jis niekad nebuvo. Pasigyrimas, 
kad jis yra kažkoks komisaras jam reikalingas šiandien, 
užsienyje gyvenantiems Maskvos politikos šalininkams 
reikia Įrodyti “savo galią.” Tos galios1 Paleckis niekad 
neturėjo, neturi jos ir šiandien. Prezidentūroje Palec
kis buvo kelių čekistų apsuptas. Jie tikrindavo visus pa
sikalbėjimus telefonu ir nustatydavo, kas turi teisę pasi
matyti su Paleckiu ir kas to padaryti negali. Be to, če
kistai stovėdavo prie prezidentūros durų ir nutardavo, 
ką tas “komisaras” galės pamatyti ir ąu kuo negalės pa
sikalbėti.

Šiandiena Paleckis nori pasigirtų kad savo . laiku bu
vo veiklus ir elgėsi, kaip sovietinės valdžios komisaras. 
Jis buvo mažytis Lietuvon atsiųsto komisaro Dekanzovo 
sraigtelis. Spręsdavo . Dekanozovas, gavęs Įsakymą iš 
Stalino, bet ne Paleckis. Paleckis dar kartą skelbią netie
są, kaip neteisinga yra visa Lenino ir kitų panašių ko
misarų tiesą. Paleckis geriau padarytų, jeigu Bimbai nie
ko nerašytų. ' -

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Rusai spaudė Dubčeką suvaldyti krašto gyventojus, 
neduoti jiems tiek laisvės, neprašyti tos laisvės ki
tiems rusų pavergtiems kraštams. Brežnevas atsivežė 
į Cierną visus politinio biuro narius, išskyrus Polians- 
kį. Matyt, kad jau 1968 metais Brežnevas rengėsi Po- 
lianskį pavaryti, todėl paliko jį Maskvoje, o kitus nu
sivežė čekoslovakijon. Buvo 16 rusų ir 16 čekų.

Brežnevas atsivežė didelę 'delegacijų, apgyvendin
tą devyniuose gerai ir saugiau įrengtuose vagonuose. 
Pasitarimai ėjo čekų teritorijoje, visai prie sovietų 
pagrobtos Rutenijos ruBežiaus. Politbiuro nariai pri
važiavo prie Užgorodo ir pasidarė sau stotį. Rytais 
susėsdavo į vagonus ir atvažiuodavo į Ciemą. Ten 
visi politbiuro nariai ginčydavosi su Aleksandru Dub- 
čeku. Jis vienas juos visus atlaikydavo. Brežnevas, 
gavęs svarbesnį klausimą ir nežinodamas, ką Dub- 
čekui atsakyti bėgdavo į savo vagoną ir telegrafu ar 
radijo bangomis reikalaudavo tikslių informacijų iš 
atsakingo partijos valdininko. Tuo tarpu kiti polit
biuro ir kariuomenės atstovai spausdavo Dubčeką 
kitais klausimais.

Ciernos pasitarimuose Dubčekas visus politbiuro 
narius apstatė jų pačių duotais žodžiais ar pa- 
darytais viešais pareiškimais. Jie nežinodavo, ką jam 
atsakyti. Jie laukdavo Brežnevo, kad jis atsineštų 
“tikslias informacijas” ir nutildytų Dubčeką, bet šis 
taip lengvai nenutildavo.

diena nieko rusams nedavė. Jis manė, kad pri
vers Dubčeką nuleisti rankas ir paklusti sovietų ka
ro jėgų įsakymams. Jis griežčiausiai >priešinosi. Jis 
jiems net pagrasino, kad kelsiąs šį klausimą kitų ko
munistų- partijų eilėse ir prašys užtarimo nuo sovie
tų karo jėgų ir policijos. Ne tik Brežnevas, bet ir ki
ti pareigūnai nusijuokdavo iš pykčio. Jie žinojo, kad

Povilas P. Dargisz Susivienijimo Lietuviu Amerikoj prez., pradeda 5 9-j į S LA 
Seimą Chicagoįe, Pick-Congress didžioje salėje. Jo kalbos tekstas jau buvo 
atspausdintas Naujienose. Povilas Dargis ir visa Pildomoji Taryba buvo pri
saikdinta iri j y mėty pareigoms. Paveikslo kairėje Kristina Austin, 59-to sei
mo Chicagoje veikli organizatorė ir seimo banketo rengėja, klauso preziden
to žanginės kalbos. ——

ATVIRAS LAIŠKAS L KOMUNISTŲ
PARTIJOS CENTRO KOMITETUI

Kadangi KR CK žinioje yra 39) buvo J. Tonkūnas; bur
to- žuazinės valdžios atstovu Lon-visa tarybinė spauda, 

dėl norime atkreipti KP CK dė done (1919), Kauno universi-
mesį į istorijos mokslų kandi- tęto rektoriumi (1929-33) ir 
dato, doc. J. Aničio straips- švietimo ministru (1926. VI. 
nius, paskelbtus šiais metais į 15-XII.17) — J. Čepinskis, bū
tie tu visko j e tarybinėje spaudo I vo visa eilė profesorių: VI.
je, įvairiuose laikraščiuose apie 
religinių kultų įstatymus ir 
sąžinės laisvę, šiuose jo raši
niuose yra daug akivaizdžių 
sofizmų ir netiesos.

1. J. Aničio straipsnyje “Są
žinės laisvė” rašoma,: kad bur
žuazija net formaliai nieku ne
paskelbė antireliginių įsitiki
nimų laisvės”.

Buržuazinėse valstybėse for
malia;! neskelbiama antireligi
nių- įsitikinimų laisvė, nes tai 
yra savaime suprantamas da
lykas, kaip, sakysime, valgyti, 
praustis ir pan. Ar yra pasau
lyje valstybė, kurioje būtų 
draudžiama ateistinė spauda, 
varžomos ateistinės, vadina
mosios “pažangios” organiza
cijos? j

2. - Tame pačiame straipsny
je J. Aničius teigia, kad bur
žuazinėse šalyse “sąžinės lais
vė traktuojama- vienpusiškai, 
tik kaip laisvė išpažinti reli
giją”. ..- Buržuazinėje Lietuve 
veje valstybė saugoja tikinčių
jų piliečių laisvę... tačiau ne
garantavo visiems piliečiams, 
jų tarpe netikintiems, sąžinės 
laisvės”. . ■

To “vienapusiškumo” šian
dien Lietuvoje yra daugiau ne 
gu prieš karą. Tada galėjo pa
reikšti ir skleisti savo įsitiki
nimus ■ tikintieji ir ateistai, 
šiandien —-tik ateistai.- - .į „

tai galėjo užimti aukštus pos
tus. Pvz. Lietuvos žemės ūkio 
akademijos lektoriumi (1926- 
34) ir švietimo ministru (1934-

Tai labai gražu, bet taip nė* 
ra. . . Kodėl dauguma religinių 
praktikų atliekama slaptai? 
Reiškia, žmonėms gresia nema 
lonumai. Tai gera charakteris
tika socialistiniam “humaniz- , 
mui ir sąžinės bei religijos 
laisvei’’... - - •

Kodėl susirinkimuose “kul
tūringu būdu”, “nčtižgaunant 
religinių j'ausmų”, linksniuoja 
mi tie, kurie neatsisikratę “fė- 
liginių prietarų?” Kodėl už re 
ligines praktikas mokytojai ra 
šo pasiaiškinimus? Juk pagal 
tarptautinę teisę, kuri galioja
ir mūsų šalyje, “kiekvienas žmo 
gus turi teisę išpažinti savo re 
ligiją ir įsitikinimus tiek indi
vidualiai, tiek kartu su kitais, 
viešai arba privačiai atlikti 
kultą, religines apeigas” (Tar 
plautinis paktas dėl pilietinių 
ir politinių- teisių, SNO 1966. 
XII.16). . - S

Kodėl už “religinį priklauso 
mumą” atleidžiama-iš darbč? 
Pyz., mokytoja Brilienė Vilka 
vaškyje, Kolūkio pirmininkas 
Miroslave. Kodėl Bažnyčią 
lankantys vaikai yra pašaipos 

Į objektu mokykloje, sienlaikraš 
čiuose piešiamos jų karikatū
ros? Kodėl namų darbininkei, 
dirbančiai pas kuiligą, panei
giama teisė’p pensiją, jei ji da
lyvauja religinėje veikloje? 
Kodėl tikinčiųjų būrelis nega
li suorganizuoti ekskursijas, 
gauti autobuso? Juk tikintieji 
vienodai su ateistais dalyyau 
a j gamyboje — kodėl jie laiko 
mi posūniais?

• Mūsuose yra teisė tik tikėti, 
bet ne teisė pareikšti savo įsi
tikinimus ir atlikti religines 
praktkas. J. Aničio teigimų 
“visišką sąžinės laisvę sudaro 
teisė kiekvienam piliečiui išug 
dyti materialistinę pasaulėžiū 
rą, netrukdomai ja vadovautis, 
taip pat skleisti ateistines pa- 
žiūnas”. Tai — vienašališka 
laisvė, nepilna laisvė,' jęį/ ti
kintieji neturi teisės išsiugdy
ti savo religinę : pašauležirą - : 
(neturi religinių knygų, drau
džiama religinis instruktažas), 
negali skleisti religinių paziū^ 
rų. Tai nesiderina sii tarptau
tine teise, kuri leidžia “nevar
žomai laikytis savo nuomonės, 
gauti ir skleisti bet kurios rū
šies informaciją, ir idėjas ne
priklausomai niio valstybių šie 
nų, žodžių, raštu arba spaudo
je.. .” (Tarpt -paktas, SNO; 
1966. XII. 16). šiuo požiūroių 
tikintieji yra nelygiateisiai, 
palyginus^su ateistais.

*.-? - ' -■ - - ■ -■''J ,

4. Straipsnyje “Kaip sudaro 
ma ir veikia religinė bendruo
menė” J. Aničas rašo, kad

Dubas, BĮ. Lašas, P. Avižienis, 
T. Ivanauskas ir kt

Moksleiviai naudojosi ateis
to Viperio ir J. Norkaus pa
ruoštais istorijos vadovėliais.

Veikė ateistinės organizaci
jos: “Kultūra”, “Lietuvių kul
tūros švietimo draugija”, “Lais 
vamanių etinės kultūros drau
gija”. Ėjo ateistinė spauda: 
“Laisvojo mintis”, “Laisvama
nis”, “Kultūra”, “Vaga”, “Lie
tuvos žinios”, “Laikas”, “Lie
tuvos -ūkininkas”, “Moksleivis’,’ 
“Moksleivių varpai” ir kt. Bu 
vo išleidžiama daug ateistinių 
knygų. Ateistai mokytojai bu
vo susibūrę į “Lietuvos moky
tojų profesinę sąjungr”, turė
jo savo organą “Mokykla ir gy 
venimas”. Kai kurie ateistai 
turėjo savo atskiras kapines.

Vienas iš' čia. pasirašiusių 
ture j o tris m oky to j uš, kurie ne 
sižegnodavo klasėje maldos 
metu,’ ir vieną bendraklasį, ku 
ris nesimokė tikybos, nes jo 
tėvai buvo pareiškę, kad jie 
nenori, kad jų vaikas būtų ti
kintis. Ir tai buvo laikoma nor 
maliu dalyku, niekas dėl to 
nesistebėjo.

O kad šiandien tikintieji tu 
retų mažą dalelę tos laisvės, 
kurią prieš karą turėjo ateis
tai Lietuvoje.

3. Aukščiau minėtame strai
psnyje J. Aničius rašo, kad sa- 
vokon “sąžinės laisvė”, kaip 
ją supranta komunistai, eina
“piliečių lygiateisiškumas, ne- valstybė nesikiša į religinės 
paisant religinio priklausomu- bendruomenės religinį gyveni 
mo”.

nei viena komunistinė partija nestos Dubčeko pusėje.
Bet Dubčekas jiems patardavo nebūti tokiems tik

riems. Jis tuojau primindavo, kad Kinijos komunis
tai nepakluso Maskvos. Jis primine net ir Jugoslavi
jos diktatorių Tito, kuris Maskvos vis dėlto neklauso. 
Jis pastebėjo, kad yra*ir daugiau komunistų, kurie 
nėra pasiryžę Maskvos įsakymų klausyti.

Negali jų klausyti, nes ne visuomet jų nutarimai 
yra tikslūs, komunistiniai. Kaip negeras buvo sovietų 
politinio biuro nutarimas pasirašyti susitarimą su 
Hitleriu ir pradėti karą, kuris Sovietų Sąjungai pa
darė nepaprastai didelių nuostolių. Nutarimas leisti 
Stalinui sauvaliauti taip pat nėra toks jau protingas 
nutarimas. Nekoks buvo nutarimas siųsti ginklus Na- 
seriųi, kuris leido išaugini Izraelį Artimuose Rytuose...

Politbiuro nariai nežinojo, ką Dubčekui pasakyti. 
Jie tylėjo, o Dubčekas, mokėdartias gražiai rusiškai 
kalbėti, laisvai be jokios baimės, vilko viešumon vie
ną faktą po kito... Jūsų nutarimas koncentruoti so
vietų karo jėgas čekų pasienyje komunistams taip 
pat garbės nedaro. Jeigu trauktumėte jėgas prie ko
kios kapitalistinės valstybės, kur valdžia išnaudoja 
darbininkus, tai niekas nieko nepasakytų, bet jūs 
traukiate jas prie Čekoslovakijos, komunistų valdo
mos. .. r

Ciernos konferenlija pasibaigė be jokio nutarimo. 
Dubčekas apstatė visus sovietų politbiuro narius. Ru
sai vieni nieko negalėjo padaryti. .. Ciemoje buvo 
nutartą sušaukti Varšuvos i?akto> valstybių pasitari
mą visame Čekoslovakijos klausimui išspręsti. Viešai 
nebuvo skelbiama, bet visa Europa žinojo, kad rusai 
kėsinasi į Čekų nepriklausomybę, šitas žinojimas vi
soje Europoj sukėlė pasipiktinimą.
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Politbiuro nariai nebuvo informuoti, bet jie' nus
tebo, kai Europos spaudoje pamatė įvairių komunis
tinių partijų vadų pareiškimus, priešingus Maskvos 
politinei linijai. Maskvą labiausiai nustebino Itali
jos komunistų partijos pareiškimas, pasisakąs prieš 
sovietų valdžios vartojamą prievartą prieš Čekoslo
vakiją. Sovietų valdžia dar nesiėmė jokių prievartos 
veiksmų, jeigu neskaityti sovietų maršalų kardų 
žvanginimo, o italai jau stojo Čekoslovakijos pusėje. 
Dubčekas susirinkusiems priminė tiktai Kiniją ir Ju
goslaviją. o čia prieš Maskvos prievartą balsą pakė
lė Italijos komunistų partijos vadai...

Be Italijos, panašūs nutarimai pasirodė Didžiosios 
Britanijos komunistų partijos organe. Poltibiuro na
riai dar nespėjo traukiniu grįžti į Maskvą, o britų 
komunistų partijos vadovybė užstojo Dubčeką ir če
kų komunistus. Už poros valandų tolimosios Austra
lijos komunistai visam pasauliui paskelbė, kad jie 
priešingi Maskvos politikai. Turint galvoje, ką so
vietų diplomatai Australijoje buvo padarę, toks pa
reiškimas reiškė, kad Australijos komunistai dar to
liau nutolsta nuo Maskvos. ,

Panašiai pasielgė ir Islandijos komunistai. Niekas 
nežino, kokio dydžio ta Islandijos komunistų parti
ja yra Daugelis kalbėjo, kad ji sąmoningai buvo su
daryta sąjungininkams gąsdinti, bet vis dėlto pačia
me Reikiavike jie paskelbė, kad yra priešingi sovie
tų daromai prievartai čekams. Jeigu rusai vartotų 
tokią pačią prievartą prieš Islandijį, tai jie griežtai 
priešintųsi. Islandijos nutarimas Brežnevui nieko ne
teisk ė, bet jam buvo nemalonu, kai ištikimas šunelis 
pradėjo loti blogu laiku.

(Bus daugiau)
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

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

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairip atstumų,- 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

| jei patys tikintieji — tėvai ir

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Talat. PR 8-3229

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
K GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą,

DR. 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-BU04

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Valley Maricai Canter 
S60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock. 4-5849 

- -Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir kefvirtad. 1—7 vai. 
m trad., penktadienį nuo -1—5. tree* 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicines direktorius.

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

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

REZ.: GI 8-0873 ;

DR.SW,E1SIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA. IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132,56. Kedzie Ave;, WA 5-2670 '

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

TEL. — BE 3-5893.

OR. JU B. GLEVECKAS 
GY&YTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
. ^9D7 .West 103rd* Street
Valandos pagal susitarimu.

DR. V; JUČAS
. . 489-4441 5614605

GOOS LIGOS —CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVJEi 

■5214SN. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai, \

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
. 2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEiDUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR f 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvad. nuo 1—4 po pietų: 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.; 776-2880
Naujės 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. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiko 

pagal susitarimą.

PAVERGTŲ TAUTU . . .
(Nukelta į 2 psl.).

Skliausteliuose rašoma lietu
viškai Mickevičius. Po to dar nuį ir patiems tikintiesiems pri 
pravažiavo miškų saugonės, klauso teisė apspręsti visus 
švaros ir gaisrininkų mašinos, klausimus, liečiančius religi- 
Tribūnoje iš lietuvių mačiau nių poreikių tenkinimu 
gen. konsulę Juzę Daužvar-j Tai tušti žodžiai Kodėl drau 
dienę, Kristinų Austinienę, Te (džiama vaikams dalyvauti pro 
odorą Kuzienę; Teodorų Blins cesijose, tarnauti šv. Mišioms, 
trubą ir Stasį Mankų.

Stovint prie tribūnos priėjęs 
vienas vyras taria, pažymėk, 
kad prie Pavergtų Tauti? sa
vaitės minėjimo “barzdukie- 
nė” bendruomenė visai nepri-1 
sidėjo. Altą ignoravo, 
pastebėjo — Ir eisenoje iŠ jų 
nei vienas nedalyvavo. Nejau 
gi?! Stasys Juškėnas

i Atviras laiškai L. Komunistų 
(partijos Centro Kooutelui

Atkelta į iš 4 pusi.),

kiams gros geras orkestras.
Klubas nuoširdžiai kviečia savo 

narius ir svečius atsilankyti ir pra
leisti linksmai dieną su upyūečuis.

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

A. Ralys

r* wwhiiiImiimr

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

vaikai —- to nori? Draudžia
ma, nors nėra jokio įsakymo.

Kodėl laidotuvių metu tikin
čiųjų vaikams, kai jie a teina 
organizuotai, mirus klasės drau 

]&tas ar ^uriam JO* artimam

ATOMINĖ JĖGAINĖ BUS ‘ 
SANDUNUOSE STATOMĄ
WASHINGTONAS.—Nuclear 

Regulatory Komisija atmetė 
Vidaus reikalų vicesekretoriąus 
Thomas S. Kleppe pareikalavi
mą .persvartsyti leidimą prie In- 
dienos Paežerės Kopkalnių par
ko statyti branduolinę (atominę) 
jėgainę. ,

Dar birželio 24 dieiią Kleppe 
parašė tai komisijai aštrų laišką, 
nurodydamas, kad tokiai kon- 
trukcijai pasirinktoji vieta yra 
blogai parinkta. Atsakydamas 
tos komisijos (NRC) pirminin
kas pareiškė, kad leidimą duo
dant- reikalas buvęs visapusiš
kai apsvarstytas ir to kaulsimo 
iš naujo kelti nesą, pagrindo.

asmeniui, neleidžiama būti 
bažnyčioje, o turi būti lauke, 
argi lyjant ar sningant? ko
dėl draudžiama mokyti religi
jos kitiems, kai patys tėvai to 
nepajėgia? Kodėl tikintieji ne
gali įsigyti maldynų, katekiz
mų, rožančių ir t t, kodėl tie 
dalykai atiminėjami iš juos 
parduodančiųjų? Kodėl tikin
tieji negali turėti pakankamai 
kunigų — varžomas jų paruo- 

I Šimas, ribojamas klierikų skai 
čius? Tai grubus kišimasis j vi 
daus reikalus, tai trukdymas 
patenkinti religinius porei 
kius,

Aminas išleido 
pagrobtą lėktuvą 
NAIROBI. — Ugandos dik

tatorius prez. Aminas buvo pa
reikalavęs tam tikro užmokesčio 
už pagrobtą prancūzų lėktuvą, 
ir šiomis dienomis Aminas pa
keitė nuomonę ir paleido laisvai 
išskristi pagrobtam lėktuvui. 
Jis tai telefonu pranešė Prancū
zijos pasiuntiniui Pierre Ren
ard, reziduojančiam Ugandos 
sostinėje Kampaloje.

Aminas atsiprašo Keniją
Aminas' pasiuntė Kenijos pre

zidentui Kenijai telegramą, ku
rioje sakoma: “Aš prašau, kad 
užmirštume mūsų skirtumus ir 
užtikrinu jums, kad nuo šiol 
jūs neužgirsite prieš jus ir jūsų 
kraštą jokios propagandos iš 
Ugandos. Mes Ugandoje nega
lime peržengti nei vieno, colio 
į Keniją ir negalime daryti blo
go mūsų broliams ir seserims”

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau®*? ir vainikai zzthz

piu papuošimui ir sezoninės 
i j kapams. gėlės.

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

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlpm Avė. — 586-1220

IŠSIUNČIA 
MEKSIKIEČIUS

El Heraldo de Mexico praneši
mų, šiomis dienomis JAV imi
gracijos ir. repatriacijos organai 
išsiunčia j Meksiką 15 tūkstan
čių nelegaliai įvažiavusius mek
sikiečius ir iki metu galo numa
toma išsiųsti papildomai dar 40 
tūkstančių.

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

i 2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso tolof.: HEmlock 4-2123

■ \ - i -* -■ ■
Rozid. telof.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 

•Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

EVERY TREE .
IS A FAMILY TREE

Oor tree* ' ■ A

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t t

2850 Weft 63rd St., Chicago III. 60629 
PRoipect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

HAUJIOAS

THm’j why iff iroportMt protect

fo&rriag Smokey's ABCc 
Always hold matches till cold.

them *£*in- Crash tfl

4

Upytes Draugiškas klubas rengia 
pikniką sekmadienį, liepos 25 d. Vy
čių salėje ir sode. 2455 West 47th 
Street. Pradžia 12 vai. popiet. So-

Pagal tėvus Pulkytė. Gyv. 6957 S. Rockwel St.
Mirė 1976 m. liepos 21 d., 3:30 vai. popiet, sulaukusi 78 metų.
Gimusi Lietuvoje, Užvenčio parap., žarių kaime, Pabutkalnukių 

sodyboje. _
Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Ann Healy, žentas Thomas, ir rBer- 

nice Feliss. žentas William, 6 anūkai, sesers vaikai — vienuolė se
selė Mary Kardelis ir Anthony Kardelis su žmona Barbara ir jų šei
ma bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Sv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijai ir Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus — Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street '

šeštadienį, liepos 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios Svė. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, - - - ’ ’

Visi a a. Alice Jurashėnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. /

Nuliūdę lieka: <
, /Dukterys, žentai, anūkai, giminės

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus.
jr—TeL 476-2345

"Žiūrėkit*, broliai, | mvo palaukim^, kad nedaug yra išminti ngy kO- 
ng, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištiki m? L* Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: t- . .

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

DAIMID
že-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mirus, mūsų brangaus vyro, tėvelio, uošvio, senelio ir brolio taip ne
tikėtai gyvybei užgesus š. m. birželio 8 d.. nuoširdžiai dėkojame: 
visiems giminėms,. draugams ir pažįstamiems ir išreiskusiems užuo
jautą žodžiu laišku ar per spaudą, lankiusiems šermenyse, puošusioms 
velionio karstą gėlėmis, užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems ve
lionio atminimui ir palydėjusiems jį i amžiną poilsio, vietą; kun. dr. 
Juškai už religines apeigas koplyčioje, gedulinyas pamaldas ir taip 
jautrų pamokslą bažnyčioje; klebonui kum Stankevičiui už maldas ir 
palydėjimą velionio palaikus i kapines.

Mielai solistei Prudencijai Bičkienei už giesmę šv. Mišių metu; 
.visų organizacijų atstovams atsisveikinusiems su velioniu koplyčioje;
karstą nešusiems giminėms ir draugams; p. Račkauskui už padarytas z 
nuotraukas laidotuvėse; laidotuvių-direktorei Butkienei už malonų 
patarnavimą mūsų skausmo valandoje.

Visiems, visiems* nuoširdus ačiū!

Giliai liūdinti žmona, sūnus, marti, anūkas ir seserys.

SALVADORAS APŠAUDĖ 
HONDŪRO KAREIVIUS

TEGUCIGALPA. — Hondūro 
valstybė pasiskundė tarpameri- 
kiriės sąjungos komisijai, kad 
Salvadoro kariuomenė Hondūro 
pasienyje užpuolusi ir apšaudžiu- 
si Įlonduro kareivius. .

Honduras reikalaują, kad bū
tų sudaryta komisija, kuri ištir
tų įvykį.

ŠNIPAI JUGOSLAVIJOJE
BELGRADAS. — Liepos 21 

Jugoslavijos žinių agentūra Tan- 
jug pranešė, kad Jugoslavijos 
teismas nuteisė 5 ir 15 metų ka
lėjimo bausme 4 svetimų šalių 
šnipinėjimo agentus. Pranešime 
Šalys nebuvo išvardytos. X /

world on fire

1:

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Gyv. Port Huron, Michigan. Anksčiau gyv. Chicago, III.
- > • x. Detroit. Mich.

Mirė 1976 m. liepos 20 d., sulaukęs 84 metų amžiaus.
» Gimęs Lietuvoje* Rudiškių vnk., Kražių parap.. Žemaičių
meje. ■ {

Amerikoje išgyveno 67 metus.
I Paliko nuliūdę: duktė Alfredda Martens, žentas Rene ir kiti-gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Susivienijimui Lietuvių Amerikoje.
Kūnas pašarvotas Kaatz koplyčioje. Yale, Michigan.

f šeštadienį, liepos 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Elmwood kapines, Yale, Michigan.

Visi a. a. Ksaveros Semaškos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lajdotuvėsc ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveiknimą.

Duktė, žentas, giminės

Nuliūdę lieka:
LLaidotuvių Direktorius Kaatz. Tel. 313/387-3216

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų nnkujr

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abroae knyga aprašanti paskutinių 9U (1869-1959; metų 

Chicago^ lietuvių .gyvenimą ir jų atliktus darbu? 664 psl Kama 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos.* jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaubeUški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistiruų, laisvamaniškų ir 
kitų organtracijL atlikti darbai, įsteigtoji mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. , * * .

Nonntieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Ordeq « t . tiy 1 ’ ‘

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
,\,.a { vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted Su, Chicago, lh. 60608

BIZNIERIAI

**«=? ■5/V

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuviy
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

x 1 I l r ■ k W
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Avė.. Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACKAWIGZ)

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

P. J. RIDIKAS
3.354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 71911

j-- 1 —-1 'J'""-’1
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Pavergtų Tautų savaitė, Darius ir ^Girėnas a

Liepos 11 d. Lietuvio Sodybo
je sekmadienio pažmonyje visų 
dėmesys telkėsi į pavergtųjų 
tautų savaitę su ruošiama eise
na. Po tradicinės giesmės “Ap
saugok Aukščiausias... Alfas 
Brinką kalbėjo tema “Lietuva 
pavergtųjų tautų šešėlyje”. Vė
liau jis iškėlė IJetuvos idiliją
— grožį.

Dainavo: Adelė Duoblienė 
“Meilė tėvynės nemari” ir kt. 
Anelė Kirvaitytė — Neverkit ant 
kapo narsiųjų draugų” ir kt. Al
fonsas šidagis — Sudiev kviet- 
keli tu brangiausias ir kt. Juzė 
Marinienė ir Ona Vaitulionienė
— senoviškas liaudies dainas. 
Antanas Kevėža skaitė savo po
emą “Tremties Odisėja”. Taipgi 
kalbėjo apie pavergtųjų tautų 
savaitę, ragindamas visus, kas 
gali, liepos 17 d. dalyvauti pa- 
veregtųjų tautų parade.

Liepos 18 d. liūdesio šešėliai 
dangstė minėjimą dviejų didvy
rių lakūnų Stepo Dariaus ir Sta
sio Girėno, tragiškai žuvusių 
prieš keturiasdešimt trejus me
tus. Alfas Brinką jautriu žodžiu

inavo apie sejią. kaukįūiin- 
Alf. Sidagis —- Leiskit į Tė

vynę... ' ;
Pabaigai A. Rr. paskaitė Da

riaus ir Girėno testamentą. Ir 
rečitavo Vaclovo Venckaus su
kurtos maldos tris posmus, po 

•Pirmyn, pirmyn kiekvieno An..Kirvaitytei ir Alf.
su priedainiu: Į sau- šidagiūi kartojant priedainį Glo- 

pakilkrm kaippXi Glory Aleliuja-žuvo Darius 
Anelė Kirvaitytė daina- ir Girėnas — Ųtory, glory Ale-

pateikė tu iškiliųjų patriotu žy* 
gio nekrologą, paguldžiusių gal
vas ant tėvynės aukuro. *

Alfonsas šidagis drūtu balsu 
daina kvietė 
draugai, 
lę vėl draugai, 
arai. .
vo liūdną dainą ir kt. Alvudo(liuja raudojo visa Lietuva.

Užsklandos žodį tarė dr. J. 
Adomavičius, sakydamas: — 

Kai būsime kūnu stiprūs ir dva
sia galingi, galėsifn įkvėpti jau
niesiems eiti Dariaus ir Girėno

valdytos narys Jonas Ramoška 
švelnaus atspalvio tenoru padai
navo dainą apie arą ir “prie kry
žiaus skubėk, jei širdį tau spau
džia... Visus sudomino grįžęs iš
Lietuvos Aleksas Šatas iš Cie- i keliais. įtaigojo visus rūpintis 
ro. Pasidalijęs įspūdžiais po ap-^ūno stiprinimu maištu (deta- 
lankymo daug gimini:) ir vietųjDaį išdėstė kokiu), o dvasią ge- 
užgrojo iš ten atvežtą mišrių rais darbais, artimo meile ir ra- 
balsų Įdainuotą plokštelę. Gaida 
puiki, bet turinys nelinksmas dėl visiems šio pasižmonėjimo vei- 
visiems žinomų priežasčių.

Antanas Kevėža skaitė savo 
poemą Dariaus ir Girėno gar- 1 
bei ir eilėraštį apie tremtį bei 
pavergtą tėvynę. Alfas Brinką, 
kaip programos vedėjas po kiek
vieno atlikto numerio, dėkojo at
likėjams, komentarus pritaiky
damas Dariaus ir Girėno išaukš
tinimo liaupsei. Juzė- Marinienė

mįa, gera nuotaika. Padėkojo

kėjams, išvardydamas pavardė
mis. Ir Marijai Bosienei už ge

trai paruoštą užkandinę.
Alfas Brinką visų dalyvių var

du padėkojo dr. Adomavičiui 
už rūpestingą glųbą.’^ • į

O. Algminienė

“NAUJIENOS’ KIEKVIENO
nPilini-' to OTnr.ory,

JIB

Hair formula JIB is Pateated-Gutomteed in Switzerland and' U 
Registered in USA, Canady, pirope. It euree Dandruff, Falling 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATO HAlr HAIR COLOR* Using JIB you 
will never be or GREY. 103% Guaranteed. Listed in'
Uruggist Red-Blue Book. Dru^s-Chenūst Order STRAIGHT 
JTB IAB.: J J, 2557 W. 69th SL, 1640 W. 47th St, So. 50tH 
Ave. & 14th St^ Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave^, 2834 No. 
Milwaukee Ave., Chicago, ffl, JIB Medicine Liquid 8 oju 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Todays

LABORATORY, 1437 Sc. 43th Ave^ CICERO, ILL. 60650------------------------ |W

56.00. Honey Order, postpaid. Send Today:

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 -et, Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT I NAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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 laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 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 metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago|t Ir Kanadoj matams — $30.00, pusei metų — $18.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St. 
Chicago, Ūl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

4 — HAUJIBNOS, CH".AGO t, ILL— FRIDAY, JULY 23, 1976

HELP WAK1 ED — MALt 
. Dart’ninku Reiki*

MECHANIC - WELDER
> For plant in heavy metal bdustryl

— --------- ■ to work on conveyers systems, over-1
(head cranes, and other machinery.

— Montrealio Lietuvių Jau-įMust have mechanical and welding 
nimo Ansamblis “Gintaras” da-t«^e„nc«- Steady work. Excellent

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — pardavimui

REAL ESTATE sot SALE 
Namai, Žemė — Pardavimuilyvavo Place des Nations tarp

tautinės estrados programoje, 
liepos 4 d- Ansamblio vadovai 
Hilda ir Zfemas Lapinas urti-

working conditions.
Musi speak English.

R. LAVIN and SONS, INC. * 
3426 So. Kedzie Ave.

R.

mųjų pobūvyje nesenai šventė ' 
25 m. laimingo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Prie ansamblio 
veikia jaunųjų orkestras “Gin
tarėlis”, vadovaujamas - J, Jur
kevičiaus. Janie dalyvauja kan 
klininkės ir lumzdelių jaunieji 
muzikantai.

— A. a. Ona Aleknavičinė iš 
Marquette Parko apylinkės 
staiga mirė liepos 21 d. Florido
je. Laidotuvėms bus parvežta 
Chicagon. . ' •

— Mykolas Maksvytis ir Klau 
dijus Pumputis sumaniai vado
vavo Chięagos Jūrų šaulių gen. 
Daukan torkuopos laivo remon
to bei gražinimo darbams. Dar 
bai buvo vykdomi talkos būdu 
ir laivas liepos mėn. 11d. nulei
stas į vandenį. Dabartinis kuo-

An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
. Darbininkių reikia ’

GERO BŪDO MOTERIS gyventi 
su senyva moterim. Būtų idealu, jei 
ji turėtų patarnavimų slaugės patyri
mą. Geri namai ir geras atlyginimas. 
Prašoma skambinti po 6:30 vai. vak. 
TeL 434-0737.

RELIABLE. COOK —HOUSEKEEPER 
for couple in Winnetka.

Own room, and bath. 5 day week.
Some English necessary.

Call evenings or weekend
' -446-1297’ * -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS .NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Roa? ^Jhica|uy IP Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA I

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vaL iš WOPA stoties 4490 AM banga. "

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St, 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sayeregutariy!
><\

Ž^Paid and 
Compounded

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO 7: ^

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

I?

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Petex Kawucskas, Preūdent

"BSVtSi. Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone: Y&giala 7.7747

pos pirmininkas Edmundas Ven 
gianskas apžiūrėjo atnaujintą 
laivą, nufilmavo baigiamuosius 
darbus ir pirmąją kelionę. Jis 
yra susukęs dar tris filmus iš jū 
rų šaulių veiklos. Jie bus rodo? 
mi sekančiame kuopos susi
rinkime.

— “Sandaros” pobūvis - pik
nikas Įvyks spalio d^ Lietuvos 
nikas Įvyks spalio 3 d-Lietuvos 

‘ apie taF bus pranešta sėkaDČia-; 
me “Sandaros” numeryje ir kv 
tuose laikraščiuose.

— Gen- Konsulės Juzė Dauž- 
vardienės ir Edmundo Jašiūno 
laiškūs apie Stepą Darių ir Sta
sį Girėną Įdėjo Chicago Tribu
ne dienraštis. Juose aprašoma 
jų skridimo per Atlantą žygis 
ir tragiška mirtis.
— Algimantas Dragunayičius, 

Hartford, Conh., vadovauja lie: 
tuvių radijo valandai “Tėvynės 
Garsai”, Birželio 27 d. Lietuvių 
klubo salėje buvo švenčiama 
tūkstančio programų sukaktis.. 
Programoje dalyvavo pagrin- 
diai bendradarbiai, .visuomenės • 
veikėjai, gauta daug sveikini
mų iš organizacijų vadovų bei 
klausytojų. Iškilmių ištraukos 
buvo perduotos klausytojams 
liepos 4 d. programoje.

— Mūsų bendradarbio iš To
ronto Sigito Pranckūno roma
nas “Atidaryti semeforai Vil
niuje“ yra leidžiamas Enskai- 
čio leidyklos“Rūtą” Hamilto
ne.

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY 

BUY U S SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

..DIDELE ĮTAKĄ j VAKARU., r 
\ EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą m. Florencijoje — pačią 
Kotryną Mediči, Lietuvos karaliaus 
Henriko m motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą, o Paryžiuje — Henriko 
m ir jo tėvo pastatyta Louvre ra
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i 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.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BTTD’S REAL ESTATE su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- - U7-LZ J-Vxjzxaj uo x j. .u
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wpii ^>9 non

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
t -00 v. popiet. —■ šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

AIKRODŽIĄI IR BRANGENYBĖS-
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tatofj REpublte 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NELZINSKAS, 4065 Archer Avc 
Chicago, III. S0632. T«L YA 7-5930

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis 
Taip pat kviečiama skambint 
irba rašyt4, prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
lemokamai pagal gautus pagei 
lavimus ir galimų skaitytoji 

adresu*. į g ’
' jpr);

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslu. 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 arba pasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu: ' '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Always hold

PIRKSIT _ PARDUOSIT —- 
iWOMosrr. v 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai'jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE. 
TeL 257-5861

REAL ESTATE
2625 West 71 St. Tel. RE 7-7200
PASTOVŪS NAMAI MARQUETTE 

-”--"^i~PARKE
2. butų moderniai Įrengtas namas 

už -Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000. .

4 butų mūras prie Maria High. Nau
jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

2 butu po 6 kamb., liuksus 6 metu 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mą^ Įrengtas beismontas. Arti 7£- 
mos ir California. $55,000.

6 kambarių didelis mūrinis namas. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20,900.
Platus lotas, arti ligoninės. Pigus.

m n i ki hmm m

t

Real Estate. Notary PuHIc. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-į 

šymai ir kitokį blankai. 3

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemy Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

D Ė M E S I O 
i2__S0 M. AMŽIAUS\VAIRUOTOJAI 
Tiktai $71 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams.
Kreiptis:

A, LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Call Frank Zapolis 
3208Vž W. 95th St.

GA 4-3654 .

STATE FAIM

INSUlANCf

State farm Fire and Casualty Compan,

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

paa vieninteli
lietuvį kailininką tvA

Chicagoje “ <1*

NORMANĄ

el. 263-5826 
(įat&igoa) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wab*>h A venom 
2nd Floor Chicago, !!!. 60601

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE* — lūRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




