
T y te and Greatest
Lithuanian Daily in America

The LūhtKJttUn Daily News 
by The Lithuanian News Pubtuhing C©-, lac.

1739 So. Hakted Street, Chicago, III. 60608
HAymąrket 1-6100

Over Otm Million, Lithuanian
In The United States

Anglija mažina

Karo pavojus tarp

ir Įsigyti pasitikėjimą užsienyje. Maskvos nauju mokslininkę ir technikę išracfimy_ skyriuje^ pastatytas šitas

Healey pareiškė, jog toks biu
džeto išlaidų sumažinimas rei- 
kalingas subalansuoti biudžetą

c—— r-------------j-------z-------------- — masKvos nau|u moKsnninKŲ ir recnniKę įsracimę sKyriuie pasioiyiai
Jis manąs, jog Anglijos ekonom-i ; naujas triratis. Tėvas ne tik pats triračiu važiuoja, bet užpakalinėje paka- 

r boję jis gali vežtis mažametį kūdikį, šitokiu triračiu sovietu pramonė dar ne
gamina, bet planuotojai svarstytu reikalą, jeigu tokiems triračiams būtu

- didelė-paklausa. f - -----
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PROKURORAS IŠTIRS MARQUETTE

ANKORA, — Prieš dvejus 
metus turkų invazija Į Kipro sa
lą buvo gerokai įkaitinusi turkų. 
- graikų santykius ir kurie vos 
paskutiniu laiku buvo atšalę. 
Dabargi, turkams pašiunčiąnt 
laivą Į Egėjo jūrą žemės alyvos 
ieškoti, santykiai tiek Įsitempė, 
jog vėl griebiamasi ginklo. Grai- 
kų gynybos ministeris Įsakymų, 
jos karinės jėgos žada neįleisti 
Į Egėjos jūrą turkų laivo. Tur
kai gi žada jį ginti.

Abi pusės, abi Nato narės, 
■Įsakė savo kariuomenei pasi- 
rubšti atremti - priešininką.

Prokuroras Bernard Carey kliausėsL Andriano 
bdžnyčioje politiku sakomų kalbu

Praeitą ketvirtadienį Cook apskrities prokuroras Bernard ' 
Carey pažadėjo ištirti Martin Luther King Jr. vadovų užsispyrimą 
būtinai maršuoti I Marquette Parką ir nustatyti tikras tokio di
delio užsispyrimo priežastis.

Kalbų metu jis patyrė, kad 
Martin Luther Kingo vadovybė, 
bendradarbiautama su kai ku
riais reąlestatininkais, nori nu
mušti Marquette Parko namų sa
vininkų nuosavybes.

Realistininkai ir juodžiai ke
liais atvejais stengėsi anksčiau' 
tai padaryti, bet jiems nepavy
ko tai dabar labai atkakliai šio 
darbo imasi Martin Luther Kin
go dabartinė vadovybė.

Nežino, kuriais sumetimais
V ' ’ maršuoja. :
Marquette parko gyventojai 

nežinojo, kad kai kurie baptistų 
kunigai net po 20 kartų bandė

- maršuoti į Marquette . parką. 
Chicagbs policiją; norėdama iš- 
vengti bereikalingų .neramumų, 
tių maršuotojų neleido, juos šu- 
stabdydavb-prie Bell Avenue ge- 
ležinkelio tiltu. -Didelė Chicagos 
gyventojų dauguma'baltao
džiai ir juodiej— nežino, kuriais 
sumetimais Kingo kunigai norė
jo organizuoti tas eisenas. ■ 

r Didieji Chicagos laikraščiai 
savo abejones iškėlė įžanginiuo
se, bet iki šio meto nei vienas 
eisenų organizatorius rimčiau tų 
eisenų organizavimo nėpasiaiš- 
kino. Patys juodžiai norėtų ži
noti, kuriais sumetimais reika
lingas toks didelis užsispyrimas. 
Prokuroras - Carey, pasiklausęs 
bažnyčioje pasakytų kalbų, pa
reiškė, kad tokiems tvirtinimams 
reikalingi Įrodymaž. Bet kaip 
ten bebūtų, jis yra pasiryžęs vis-' 
ką ištirti. Jeigu\ būtų koks ry
šys su rimtais realestatininkais, 
tai jis užvestų jiems kriminali
nes bylas. .

Kalbas sako prie parapijų 
prisiplakusieji

• Svarbiausiu St. Adriano baž
nytėlės kalbėtoju buvo lietu
viams jau pažįstamas Hubert 
Connolly. Savo laiku jis kabi
nėjasi prie kai kurių sunkiai iš
augintų ir naudingą darbą dir
bančių taupymo bendrovių. Pa
grindą savo veiklai jis sutelkdavo 
prie St. Rita parapijos salės, o 
dabar jau persikėlė į St. Adria
no bažnytėlę. Ne tik prokuroras 
Carey, bet ir kiti kalbėjai rei- 
kaląvo sustabdyti; bereikalingas 
eisenas į ramų ir naudingą dar
bą dirbantį Marquette Parką.

Jeigu jau pavyko išardyti ki
tas Chicagos kolonijas, tai dar 
nereiškia, kad tuo pačiu keliu

■ privalo eiti ir Marquette Par
kas, kuriame gyvena savo pra
kaitu namelius pasistatę 
nės. : ■'-

Juodžiai ruošiasi 
naujoms eisenoms

Aiškėja, kad Martin Luther 
Kingo šalininkai apskundė Chi
cagos miestą, merą Daley ir Chi
cagos policijos viršininką aukš
tesniam teismui.

Jie yra Įsitikinę, kad Chica- piknikus ten ruošti. *

žmo-

LONDONAS. — JAV iždo se- 
kretorius W. E. Simon pagrasi- 

j no britams ir priminė priveržti. 
diržą, nes priešingu atveju Ame- . 
rika neduosianti Anglijai ekono- j 
minės pagalbos. Toks įspėjimas, ! 
matyti, britus paveikė taip; kad j 
jie jau nejuokais pradėjo veri-, 
ti valstybės išlaidas.

< Denis Healey, einąs Anglijos, 
iždininko pareigas, pranešė par- | 
lamentui, kad jis ątteinančiais ’ 
metais išbrauksiąs 1.9 bilijonus 
dol. iš subsidijų sąrašo, kurie bu
vo skirti darbo galimybių ug
dymui-ir'gyvenamų namų sta
tybai. Taipgi bus nubraukta 1.5 
bil. dol. skirtų, fažinant mokes- 
čius prekybininkaras bei pramo-, 
nininkams. - »

Meksikosprezidentas
- taikoss laureatas

OSLO.. — Norvegijos oficio
zas Morgenbladet pirmame pus- 
lopyje nagrinėjo, liepos 19 d. lai
doje, taikos premijos kandidato 
klausimą ir priminė Pietų Ame
riką. Laikraščio manymu, dabar 
taikos premijai gauti priėjo ei
lė P. Amerikai. Geriausias, esą, 
kandidatas tai premijai yra Mek
sikos'' prezidentas Echeverria, 
kuris yra' išdirbęs tarptautinės 
ekonomikos teisingiausius dės
nius bei. pagrindus.

Tarpe kitų taikos premijai 
gauti kandidatų, Norvegijos ofi
ciozas mini Kalkutoje gyvenan
čią vienuolę Theresa, kuri visą, 
savo gyvenimą kėlė reikalingu
mą naujos tvarkos pasaulyje; 
taipgi minimas Brazilijos kata
likų kardinolas Helder Camara 
ir Jugoslavijos maršalas Tito.

- Amerikos bi-

Amerikos bibliotekų 
bėdos .

ČIKAGOS.
bliotekos kenčia nuo vagilių ir 
taipgi dėl pinigų trūkumo.. Bi
bliotekas iki šiol finansuodavo 
privatūs asmenys, mokesčių mo
kėtojai ir kartais valstybės iž
das. žodžiu, pastovaus finansa
vimų šaltinio nebuvo ir nėra.

šiomis dienomis Čikagoje Con- 
rado Hiltono viešbutyje vyksta 
Amerikos bibliotekininkų sąjun
gos suvažiavimas. Jame kongre
so bibliotekos atstovas D. J. 
Boorstin, kalbėdamas apie biblio- 
tektų trūkumus bei sunkumus, 
priminė ir jų finansavimo reika
lus. Jis ragino rasti naujus bū
dus finansuoti bibliotekas.

ris atkutimas bus toks gyvas ir 
toks reikšmingas, kad nėra rei
kalo bjMmintis;^^^"-^'-^-

k; Anglijos biudžeto išlaidų ma
žinimas prieštarauja kaikurių 
ekonomistų teorijoms, kurietvir 
tina, kad gydant'krašto ūkį, rei
kia tepti, mažinant mokesčius 
ir didinant išlaidas. Tokios-vi
sų priimtos ekonomikos griebė
si kadaise praktiškai įgyvendin
ti prez. Kennedy, kurs pagyvi
no Amerikos ūkį. tiek, jog atsi
rado . stipri infliacija, o vėliau 
ir recesiją, arabams dar prisidė
jus keliant alyvos kainas. ..

Anglijos valstybės iždininkas 
ir jos ministeris pirmininkas mi
nėtą ekonomistų teoriją (Key
nes ekonomija) apvertė aukštyn 
kojomis. Kitaip sakant, pastatė 
ant gavos, kai Anglijos bedarbių 
įkaičius pasiekė 1.3 milijonus 
arba 5.5%, o infliacija iš buvu
sių 25% sumažėjo pusiau.

Biudžeto balansavimas, inflia
cijos ir bedarbių mažėjimas, vis- 
dėlto, nesutvirtina pasitikėji
mą Sterlingų. Britanijos sva
ras kaip krito, taip ir krinta, šį 
pavasarį jis neteko 12% savo 
vertės. .Nors Anglijos iždininkas 
ir gavo Amerikoje 5 bilijonus do
lerių svarui paremti, met, ne
sant pasitikėjimo, juo ir toliau 
publika stengiasi nusikratyti, 
pirkdama auksą, vertybes ar ki
tą svetimą tvirtą valiutą. Britų 
vyriaįsybės galvos tikisi ir šią 
neigiamybę pašalinti. Gerėjant 
kitoms ūkio šakoms, sustiprės ir 
svaroveriė-

gos policija nedavė juodžiams 
reikalingos protekcijos. Jeigu 
policija būtų buvusi kitokia, tai 
juodžiai būtų galėję ne tįk mar- 
šuoti j Marquette Parką, bet ir

SIŪLO
KONFERENCIJA NEW YORKE

- ' .. ■

Be Piety ir Šiaurės Korėjos, gaiety 
Dosėdžiauti JAV ir Kinijos atstovai

SEATTLE, Wash. — Sekretorius Henry’ Kisingeris. norėda
mas sumažinti Įtampą Arijoje, pasiūlė šių metų rudenį New Yor
ke sušaukti keturių valstybių konferenciją, kuri galėtų aptarti 
žingsnius Korėjos? taikai siekti. Sekretores yra Įsitikinęs, kad 
tokioje konferencijoje turėtų dalyvauti, be Pietų ir šiaurės Korė
jos atstovų, JAV atstovas ir dabartinės Kinijos atstovas. JAV 
ambasadorius .--yra pasiruošęs susitikti Jungtinių Tautų sesijos 
metu su Pie^y/ir šiaurės Korėjų atstovais; o taip pat ir su Pekingo 
vyriausybes atstovų visiems Korėjos klausimams aptarti. .

Žydai vėl . boikotuoja

LIBANO KAIRIEJI SUDARĖ VYRIAUSYBĘ
BEIRUTAS. — Kairiųjų musulmonų lyderis KamalJumblatt 

liepos 22 d. paskelbė sudarąs civilinę administraciją musulmonų 
valdomoje teritorijoje. Jis tai padarė pamėgdžiodamas: Libano-

I krikščionis, kurie jau seniau buvo sudarę, tokią pat vyriausybę 
800 kv. mylių plotui valdyti. Kairiųjų vadas Jumblatt, suorganiza
vęs vyriausybę, pareiškė, jog negalima leisti žmonėms vargti, ba
dauti ir mirti, neturint maisto,

Iš viso ko, sudarant kelias at
skiras vyriausybes, atrodo, ei
namą prie Libano suskaldymo, 
galutino padalinimo Į atskiras 
sritis arba net valstybėles.

Kairiųjų vyriausybė bus su-’ 
daryta iš visų partijų bei gru
pių. Ji bus kontroliuojama pa
lestiniečių ir kairiųjų musulmo
nų. Kairieji musulmonai su pa
lestiniečiais valdo pietų-vakarų 
Libano ir Beiruto vakarinę da
lį; be to, Sidono ir Tyre uos
tus.
Palestiniečiai tariasi su Sirija

Palestinos. išlaisvinimo orga
nizacijos delegacija buvo susi
tikus Damaske su Sirijos užsie
niu reikalu ministeriu Abdel 
Halim Chadam ir kalbėjosi apie 

|3 valandas. Vėliau buvo paskelb
ta šalių atskiri ir viens kitam 
prieštaraujantieji oficialūs pra
nešimai.

Palestiniečių pranešime kal
tinama Sirija, kad ji įsiveržusi 
į Libaną, padeda krikščionims 
sunaikinti partizaninį laisvinimo 
darbą.

Raportas mini ir diplomatų
nužudymą

JAV pareigūnai? Vašingtone 
yra skeptiškai nusiteikę dėl pra
nešimo, kur sakoma, kad PLO 
Vadas, vadovavęs Amerikos di
plomato Fr. E. Meldy Jr., buvu
sio pasiuntinio Libane, žudynė
se.

vandens, elektros ir saugumo.

Mokslo patarėjas
WASHINGTONAS. — Prez. 

Fordas vėl atnaujino preziden
tūroje mokslo patarėjo etatą, 
kuri prez. Niksonas buvo panai
kinęs. Mokslo patarėju yra pa
skirtas H. G. Stever, National 
Science Foundation direktorius.

Jis turės 19 savo štabo narių 
ir gaus '44,600 dol. metinės al
gos, jei jį senatas į tą vietą pa
tvirtins.

LONDONAS. — Britanijos 
gynybos ministeris ir tuo pat 
metu Omano, sultano koncleris 
pranešė, kad ateinančiu 1977 
metų kovo mėnesyje Anglija per? 
duos oro bazes Omano sultono 
vyriausybei, esančias Viduri
niuose Rytuose, Masirah ir Sa- 
lalah salose.

Pereitais metais Jungtinėse ■ 
Tautose balsuotojant prieš sio
nistinę rezoliuciją, Meksikos at
stovas balsavo kartu su arabais Į 
už rezoliucijos priėmimą. Tuo
met žydai, ypač gyveną Ame
rikoje ir Kanadoje, pradėjo Mek
siką boikotuoti ekonomiškai ir 
atsisakė ją lankyti.

Tuo Meksikos vyriausybė bu- 
■■va rpriversta: žydų.. atsiprašyti.' 
Tai' padarė net pats Meksikos 
prezidentas, pasikvietęs pas sa
ve, žydų reikalų komitetą. Rei
kalas, atrodo, tada buvo sutvar
kytas.

Mexico City išeinąs dienraš
tis El Heraldo de Mexico liepos 
21 d. laidoje pasipiktinęs rašo, 
kad žydai vėl pradėjo boikotuoti 
Meksiką: visi žydų kilmės tu
ristai atsisako užsakytų vieš-, 
bučiuose vietų ir nuo kelionių 
į Meksiką.

Laikraštis nemini boikoto 
priežasties, bet tik rašo, kad 
Meksika yra savistovi šalis ir 
jai svetimos jėgos ar sąjungos 
negali nurodinėti, kaip ji turi 
spręsti politiškus klausimus.

Kaip žinome,--šiaurės Korėjos 
valdžia keliais atvejais bandė 
prasiveržti į Pietus ir valdyti 
riša kraštą, bet tie bandymai 
nedavė pageidaujamų rezultatų. 
Korėjiečiai keliais atvejais buvo 
sumušti ir sutiko pasirašyti pa
liaubas pagal Jungtinių .Tautų 
nustatytą liniją. Buvo nustaty
ta paliaubų komisija Pyongjan- 
ge, bet ji nepadarė nei vieno 
žingsnio artyn .prie taikos šioje 
srityje. Visas Pietų Korėjos pa
sienis labai stropiai saugomas. 
Ten tebelaikomi 29,000 karių, 
pasiruošusių pavartoti pačius ga
lingiausius' ginkhrs priešui su
stabdyti. šiaurės Korėją Įsiti
kino, kad amerikiečiui neleis 
jiems pavergti Pietų Korėjos.

šiaurės Korėjos -vyriausybė 
keliais atvejais kreipėsi Į Pietų 
Korėją pradėti taikos derybas, 
bet Piety Korėjos vyriausybė ko
munistais nepasitiki ir jokios 
taikos su dabartine vyriausybe 
nebenori. Incidentu skaičius Ko
rėjoje žymiai sumažėjo, bet vie
na ir antroji pusė labai atidžiai 
saugo visą pasieni. Pietų Korė
jos prez. Chung Hee Park ne
nori eiti į bet kokias derybas, 
kol šiaurės Korėjos pareigūnai 
vadina jį Amerikos liakajum. 
Jeigu nebus imtasi žisgsnių tai
kai siekti, tai dabartinė įtampa 
nuves prie vieno kruvino konflik-

' į Pradėjo veikti 
juokų mokyklos

JAHANESBURGAS. — Bir
želio 18 d., iškilus P. Afrikoje 
juodukų riaušėms, buvo uždary
tos mokyklos. Jos tebuvo ati
darytos ir leista veikti iepos 22 

gerpkai žiemos semestrui Įpu
sėjus. Tačiau mokiniai nelabai 
noriai renkasi j mokykas. Jie visi 
dar gatvėse nori demonstruoti; 
jie vis dar apmėto policininkų 
automobilius akmenimis. ? ’

Toks juodukų mokinių būrys,

susidedąs iš' 200 jaunuolių, pe
šėsi su policija Transvaliuje. 
Juos išsklaidyti nebuvo taip jau 
lengva. Policija turėjo pavarto
ti • ašarines. bombas. ?' -

Sekretorius Kisingeris sakė 
kalbą didžiausioje Seattle mies
to aikštėje, kur susirinko 3,500 
vietos gyventojų pasiklausyti. 
Pačioje kalbos pradžioje Kisin
geris pareiškė, kad dabartinė 
padėtis jam nepriimtina, nes jis 
veda ne prie taikos, bet prie nau
jo dviejų valstybių karo. Jis 
priminė šiaurės korėjiečiams, 
kad jie jokių būdų neprivers Ko
rėjoje esančių Amerikos karo 
jėgų trauktis iš dabartinių pasie
nio pozicijų. Amerikiečiai pasi
trauks tiktai tuo atveju, kai ne-

teismą
LOS ANGEI.ES. — Prisieku

siųjų teisėjų poilsio kambaryje 
buvo šiukšlių dėžėje rasta 1974 
m. Los Angeles Times numeris, 
kuriame aprašoma Patricijos 
Hearst tardymas ir teismas.

Harrisų bylą vedąs teisėjas 
Įsakė ištirti laikraščio atsiradi
mą prisiekusiųjų kambaryje. 
Harrisų gynėjai įvykio su laik
raščiu klausimą įvertina labai 
rimtai. Tyrinėjimas ir -apklau
sinėjimai jau vedami. Manoma
p&vartoti net ‘'teisybės” apara-1 bus invazijos pavojaus iš šiau- 
ta. I rėš.

Sekretorius Kisingeris siūlo 
keturių valstybių atstovams su
sitikti spalio mėnesio New Yor
ke ir aptarti visus Korėjos tai
kos klausimus. Amerikiečiai su
tiks atšaukti savo karo jėgas iš 
I*ietų Korėjos tiktai tuo atveju, 
kai bus tikri, kad šiaurės Ko
rėjos komunistinė vyriausybė 
nesiverš Į dabartinės Pietų Ko
rėjos teritorijas.

Salvadoras paneigia 
apšaudęs Hondūrą

• SAN SALVADORAS. — Hon
dūro sostinėje Tegucigalpa vei
kianti karinė radijo stotis bu
vo pranešusi, kad Salvadoro ka
riuomenė iš patrankų ir kulkos
vaidžių spaudžiusi Hondūro te
ritoriją. Esą. vienas kareivis 
buVo sužeistas.

Salvadoro valstybė, iš savo 
pusės, pan eigia Hondūro prašiandien matinac varo elektros |ėga,| . .

o senovėje Amerikoje daugiausia i nešimą, tvirtindama, kad tokios 
rankomi*. Paveiksle matome• žinios tik gąsdiną pasienio gy- 

batdę gaminanti specailistą, viską da«, 
rant| rankomis. < • ’ ~ |

Vėsesnis ♦
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:18ventojus.
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PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS

PRISIMENANT KOMPOZITORIŲ J. SVED.|
(1908 — 1971) i Rudenį, su grįžus atgal įKon

XT , ... servą tori ją, būrelis rinkdavo-Nelrukus sueis penki metai/ . . •< i i................... V . si kartą 1 savaitę, kad galėtų1 kai nare žinomas lietuviu nau' . . u r, „. -nuodugniau susipažinti su nau dies muzikos kompozitorius, f 6 > t. . jąja medžiaga. Jonas Svedasi liaudies instrumentu tvnneto-’ . . . •• ;, x tuo nepaprastai domėjosi u|
jas prof. Jonas Švedas. Jo var kiekvi inslruinenll, r'įstndi 
das 1P2IUVUJ tautoje bus mttu- yo ikj mhlžiausili tmulk. 
ntasilgus amžius, nes Jts savo Medžiag„s buv0 nema-
darbats užsitarnavo Itetuvujl^.. neg apje
tautos pagarb,. šių penkių me-i e. keli konlpIektai
tų m.rlies proga norisi tart ke^^ Wml u jvaj 
.,e[A,Z.U<l2,‘' apI6 4 earblnS? rios birbynės, kelios dešimtys 

kanklių. Visa tai buvo iš įvai- 
Klaipėdos Kon- rių Lietuvos vietovių. Taigi, 

jauną, kuklų, vi- studijų pradžiai medžiagos bu 
nusiteikusį jauni-! vo pakankamai. Visi instrumen

Kai aš skaitydavau viešai pa 
skaitąs apie liaudies muzikos 
instrumentus, Jonas švedas su 
draugais minimus instrumen-

Pri. imenu 
servalorijoj 
sada rimtai 
kaiti — tai buvo Jonas švedas. į tai buvo primityviame stovy- 
Studijavp tromboną ir visas je • 
muzikines disciplinas, rimtai į 
jas gilindamasis. Kai aš pradė
jau rinkti liaudies muzikos ins 
trumentus, liaudies melodijas
ir kitokią muzikalinę medžią tus demonstruodavo taip, kaip 
gą. Jonas Švedas labai tuo do- jais buvo grojama kaime tri- 
mėjosi. Susidarė iš kelių jau- mitais, ragais, skudučiais ir 
nuolių būrelis, į kurį įsijungė; kitais. Klausytojai pradžioje 
Jonas švedas, Alfonsas Mikuls j keistai pasižiūrėdavo, kai ku
kis, Kazys BaHramiejūnas, Juo i fie šyptelėdavo, bet dauguma 
zas Bertulis, Juozas Narsutis (labai rimtai susikaupdavo ir 
ir dar keletas kitų, kuriiį var-; prašydavo daugiau tokių pa
dų nebeprisimenu. Kai gauda- skaitų. Tokios paskaitos buvo 
vau iš kur nors liaudies muzi- skaitytos Kretingoje, Tauragė- 
kos instrumentų, tai tas būre-he, kelios — Klaipėdoje.
lis, nuodugniai juos, ištyręs, | Iš viso to būrelio labiausiai 
įrašydavo metriką į specialią; išsiskyrė Jonas švedas, skirda- 
knygą ir įstatydavo paskirtoj i mas didžiausią dėmesį skudu- 
vietoj. Vasaros atostogų me turčiams ir birbynėms. Visą sa- 

Sšvažiavus į kaimus poilsiauti, ’ vo laisvalaikį jis pašvęsdavo 
unan prašant, kiekvienas išj bū j rinėjimams, juos matuoda-
:relio savo apylinkėj apklausi- mas, domėdamasis medžių rū- 
nėdavo'kaimynus, Jeiraudama-i šiinis, iš kurių jie buvo pada- 
\is apie muzikinius ekspona-; romi ir p. štai, ką jis rašė laiš 
:tus. Tuo tikslu būrelio nariai ke man 1966. XII.22: 
^dviračiais keliaudavo net po, " .. Visada šu gilia pagarba 
-kelias dešimtis kilometrų. Su-* prisinieny Tamstą. Juk iš Tams 
radę kur nors kokį eksponatą, Uos išmokau gerbti ir mylėti 
iš vietinio pašto persiųsdavo paudies dainas, instrumentus 
jį man į Klaipėdos Konservato-! ir visą tai ką per šimtmečius 
riją. ' [sukūrė mūsų protėviai. Dabar

MUZIKAS JONAS ŠVEDAS

, , U , ■ . ; t ■

40 metų dirbai su manimi. ..” 
Kitame laiške 1970. XII. 9 

apie ,instrumentus jis rašė se
kančiai: ' *

“...Pasiunčiau ir 12 plokš
telių (apie liaudies muzikos 
instrumentus) 
jos nesudužo:

pildyti vtug Vilniaus dainy. liaudies dainininku įrašai. 31a- 
šventės estradą — reikia būti 
griežtam, ir silpniau pasiruo
šusius arba neturinčius reika
lingų vyrų balsų proporcijų

nau, kad Tamstai jie primins 
senovinę . Lietuvą, be grimo. 
Deja, ta senoji dainų kultūra 
gimsta į kapus. Jaunimas jie-

— palikti namie. Ir čia iškyla] bemoka tų dainų, o blogiausia
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tai, kad jų nesupranta, jomis 
nebęsigroži... Dabar labai 
sparčiai plinta estradinės dai
nelės. .. 'O mes, kompozitoriai, ** 
beturime ką prieš jas pastaty
ti, kuomi jas atremti—

Vos baigęs Klaipėdos Kon
servatoriją, jis pradėjo .4 joje 
dėstyti tromboną, o kai Klai-

labai jautrus klausimas: tai 
kam mes ruošėmės iri gaišino
me laiką, jeigu į Vilnių mūsų 
nevežate, —. klausia daininin
kai. Tenka suktis ir aiškintis 

' ‘ ■ : neužsigautų ir
nemestų dalyvavę chore... Bi 
jau, kad iš tiesų kažkurie ko- 
lektvvai gali suirti, o šito mes 

IKHrtUUCUlUS ličiu _ . \ v.

paskaitų mėdžial'abal,.ne!,.“lme-. P“ Konservatorija buvo pe-
r ’ šventes įskils rimta problema*

kaip reorganizuoti tolimesnį 
chorų darbą, kad panašūs pa
vojai nepasikartotų”. .. t

“Per paskutinius metus para 
šiau tik keletą dainų ir 1- kan- 
tatiną “Nemunas’’. Ta kanta- 
tina parašyta mišriam chorui, 
šokėjams jr liaudies instru
mentų orkestrui — specialiai 
Kauno ■ Poli technikos Instituto 
studentų liaudies ansambliui. 
Kaip ji skambės, dar nė pats 
aiškiai neįsivaizduoju, nors 
ją politechnikos ansamblis pa- 

| sįrinko savo konkursinei pro- 
gramaj. Tas ansamblis gana sti 
prus, jis turi 260 dalyvių.

Dar yięną malonią žinią pe-

tikiuosi, kad 
V. Bartusevi

čiaus pujdete, kuris siunčia; 
mas kartu su plokštelėmis, la
bai daug klaidų ir nenuoseklu-- . , . ...° . 1 . . . ., i taip, kad jiemo.. Stambesnes stengiausi iš-j 
taisyti. Skaudu tai, kad V. Bar 
tusęvičius, mano mokinys, .ap
rašinėdamas instrumentus nau 
dojosi mano [ 
ga, bet kiek tik galėdamas 
stengėsi mano indėlį į lietuvių 
liaudies instrunienttj tobulini-! 
mą “nutylėti”, o ką.nuo savęs 
ką “įnešė” į lietuviškąją instru
mentai! ją viskas išgalvota,
iš piršto išlaužta, pavyzdžiui: 
ragai “su pūtikliu” — falsifi
katas ir t. t. Jei gavote tą gra
žiai išleistą bukletą su mano 
korektūromis- — patys- rnąto- 
te. ..”

1965. IV^-5 laiške rašė:
“... Šiais metais 50-je rajo

nų (rajonai primena buvusias’ 
apskritis) įvyks rajoninės dai-1 
nų šventės, kuriose dalyvaus 
visi tų rajonų dainininkai, o, 
į Vilnių atvyks tik patys ge
riausieji chorai, kurių atran- reitą savaitę sužinojau — kon 
ka vyksta dabar. Ir man, ir servatorijoss mokslo taryba iš 
mano draugams, kurie esame ninkp mane profesoriumi. Da- 
išrinkti vyriausiais dirigentais bau tik lieka palaukti, kol 

dabar tenka kiekvieną šeš- aukštoji; atestacinė komisija 
tadienį ir sekmadienį važiuoti Maskvoje patvirtina tą išrin- 

aš to paties stengiuosi išmo-*laikines dainas ir šokius, reni- Į rajonus chorų tikrinti. Man'kimą.
tuo bū- damasis senųjiį dainų ir šokių paskirtas Šiaulių rajonas, ku-| Kaip iš laiško matome, Ve

du pratęsti Tamstos pradėtą tradicijomis. Eilėjii prigijo ir r i ame yra 13 chorų, 5 pučia-[lionis labai rūpinosi chorų pa
garbą. Tik bijau, kad man nesaugo į Tarybų lieluvos liau- mųjų orkestrai, 13 kaimo-ka-!;dėtimį Lietuvoje ir atvirai ap- 
visada pakankamai gerai seką
si. . ‘ ‘‘ ;

Aš su daugeliu lietuvių liau
dies instrumentų susipažinau 
Tamstos bute — liaudies instru 
inentų kolekcijas betvarkyda
mas. Su daugelio instrumentų 
muzika susidūriaus per Tams! tovi vietoje, 
tos organizuojamas paskaitas,Įniai metodai ir stįtius užsislo-

kyli savo mokinius ir

dies lobyną. įsisteigė kelios de- pelų ir 1*liaudies ansamblis, ir 
šimtys liaudies dainų ir šokių Šiaulių miestas, kuriame yra 
ansamblių^ kurfe/nęrėjo taip 21 choras, 4 pučiamųjų orkest 
dainuoti, groti įr>^okti, kaip 
tas kuriam garbė teko man va 
dovauti. į

Tačiau... Tačiairniekas nes 
o maino kūrybi-

rašo visus savo rūpesčius 
Laiške 1967. IX. .11 rašė 
“... Siunčiu Tamstai 

komplektą plokštelių'— lietu
vių liaudies dainų antologiją: 

Į šiuos skaičius neįtraukti mo'Ją .sudarė buvusi mano moki- 
kykliniai chorai ir orkestrėliai, pė — četkauskaitė. čia surin- 

Jau vien šiauliečiai gali už- ktj charakteringesni paprastų-

rorganizuota Į eilinę muzikos 
mokyklą, švedas dėstė 'trom
boną Konservatorijoje Kaune, 
grojo simfoniniame orkestre, - 
muziką “Aušros” bern: gimna 
zijoje, kurioje jį mokiniai pa
mėgo dėl jo idemokratiškumo 
ir sugebėjimo sudėfjngus mu
zikos dalykus lengvai ir sū- 
prantamai išaiškinti. Tuo bū
du jis įnešė daug muzikinės 

"šviesos į mokinių tarįą. Buvu
sieji jo mokiniai maloniai jį 
prisimena. Bendrai imant, Šve . 
do asmenybė muzikiniai buvo 
labai aukštai išsilavinusi: pui
kus trombonistas, geras peda
gogas, plačiai. susipažinęs su 
liaudies folkloru, gabus diri
gentas, ilgus metus vadovavęsl 
repitezentaciuiani . L i e t ųvos ' 
valsL chorui, sukūrė daug^mu
zikinių kūrinių, gabiai valdė 
plunksną, rašydamas straips
nius laįkraščiams ir L t

Nors nuo 1929 m. man ne
beteko jį asmeniškai matyti, : 
bet nuo Klaipėdos Konservato-- 
rijos laikij prisimenu jį iki šiol. 
Lietuvoje išleistų muzikos kū
rinių siuntiniai ir jo nuoširdūs

rai, 2 kapelos, 2 estradiniai or
kestrai ir 1 liaudies ansamblis.

vieną!laiškai paliko jį gyvą -iki šiol, 
tad penkerių metų sukakties 
nuo jo mirties proga priorėjau 
spaudoje pareikšti j anų kaip 
mano buvusiam mylimam, mo
kiniui, pagarbą; T i-!

vėjo... ir man teky pasitrauk 
ti, užleidžiant postą savo mo
kiniui. ■ i ’ ' ’

štai jau baigiasi penkti ine-: 
tai, kaip aš, dėl susilpnėjusias 
sveikatos, perėjau j pagrindi 
riį" pedagoginį darbą, o ansain 
bliui, kuris dabar vadinasi 
“Lietuva”, vadovauja buvęs 
mano mokinvs Vladas Bartuse 
vičius. Per tą laikotarpį kolek 
tyvas išoriniai sublizgėjo nau 
jais (kartais perdaug sudeko 
ratyintais) rūbais. Atsijaunino 
asmenine sudėtimi, . išvystė . 
virtuoziškumą. Tačiau, man 
atrodo, kad iki šiol nerado lie
tuviško liaudiškumo paslap
ties. Perredaguodamas naujai

kur man tekdavo demonstruo
tojo pareigas atlikti. Tą liau
dies muzikos instrumentų ryši 
su liaudimi patyriau Tamstos 
įpareigojimu rinkdamas tuos 
instrumentus, landžiodamas po 
palėpes, šnekėdamas su senais 
žmonėmis, kartais jiems va
dovaujant bebandydamas pats 
išdrožti birbyrfę, ar švilpynę.

Tada subrendo ir mano sva
jonės pabandyti iš Įvairių liau 
dies instrumentų sudaryti savo 
tiška “simfoninį orkestrą’’...

...Daug dar pridariau klai
dų bespręsdamas liaudies mu
zikos 
zono 
timo 
mus 
obelų jr kriaušių šakų sudro- 
žiau, bebandydamas c____ _--------------- ----------- 1. _ —
skambesnius birbynių, lumz- ką kuria naujo — taip “su- 
delių ir skudučių* tonus. O pa- virtuozina”, kad kiti ąnsamb- 
sirodė, kad reikalo paslaptis j Hai nepajėgia įkąsti’ir ima 
glūdėjo ne medžio rūšyje, bet skurs lis dėl repertuarcu būdo. { 
grąžtų storyje ir smailėjiruo I O aš, etikos sumetimais, tri
kampe... • _ riu stovėti nuošalyje ir tylėti.

Antroji to paties klausinio I kad netrukdyčiau jaunam va- 
pusė buvo repertuaro proble-' dovui, buvusiam savų moki 
nia. Ką groti, kaip harmoni-j niuL, kuriam per penkis metus 
žuoli ir inslnmrenfuoti? Kaip neprireikė nė vieno mano nau 
visa (ai perkelti į, sceną, kad jo kūrinio. .. 
nepranyktų liaudies dvasia, 
specifinis koloritas, kad užgrobi Aš visą rašau Tamstai ne skųs 
jus, uždaihavu^ pakviptų lietu daniasis, ne verkšlendamamas.1 
viškų pievų šieno kvapu.. . 'j Aš rašau Tamsiai lodėL kad

Ir šioje srityje kaiką pavyko ir dabar skaitau Tamstą savo 
išspręsti, o kaiką besprendžiant mokytoju. Tamsta dirbti milži 
teko ir_ suklysti... j nišką darbą rinkdamas istorio-!

Ir vistik didžiausia savo klai i grafinę medžiagą iš lietuvių 
da skaitau tai. kad po 22 nie-į muikinės istorijos faktų, tad 
tų darbo, ieškojimų, laimėji- žinok, brangus Mokytojau, kad 
mų ir klydimų teko pasitrauk' visa tai apie ką aš čįa lųiošir- 
li. nes nenumačiau kurtink pu i džiai parašiau yra Tamstos ka- j 
čia naujų laikų vėjai. Jie pūtė, daise manyje uždegtos ugne- 
dekoratyviška. pramoginiai —[lės liepsnojiinas. Tamstos nia 
virtuoziška, išoriniai efektin-' nyje. pradėto darbo tęsinys, j 
ga linkme, o aŠ buvau Įsimy-j Aš dirbu pedagoginį darbą 
Įėjęs atminsiančias tradicijas,!- auklėju hūsiitiųoshrs liau- 
graudų liaudies dainų lyrizmą,' dies meno vadovus. Jau virs 
turputį naivų liaudies humo- jaunų žmonių baigė mano 
rą ir nesudėtingą, bet.kaip kri- vadovaujamą katedrą ir,v vio 
štolas aiškią miniatūrinę for- ni labai energingai.
mą. idtžtir^ffiYThifeų TiarlilTėsliuT

Netiesa, kad aš ignoravau da 1 tūnos dirvonuose. Jie tam tik- 
harfi. Aš kūriau (žinoma, su ra prasme tęsia tą darhą. ku- 
visu kolektyvu) ir naujas šio-'rį Tamsta daugiau kaip prieš

instrumentų garsų diapo 
ir technikinių galių išplė 
klausimus. Ištisus veži- 
padžiūvusių, pašalusių senąjį liaudies dainų ir šokių 

repertuarą, praranda lietuviš- 
surasti ką liaudies charakterį. * O tai

Brangus mano Mokytojau!

SO jaunų žmonių baigė mano

kiti ra-
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Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTV SETS
WHILE YOU EARN 672% to 7%%X«

IN OUR SPECIAL ACCOUNT

19 Diagonal COLOR 
Remote-Control

wth $-f ,500
17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 47" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to
$1,897 in 72 months.’

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years. .

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
114 years.

OrWUh $20,000
And your money grows to 
$21.024.81 in T year.

įįs!9

You can. have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. • .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _

Or With $2,000
And your money grows to. $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 

years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
tn VA years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year

Enjoy Your TV NOW PLUS

•Funds rnutf r**njkn in th*s stwo»l account for t«*m of certificate. From youf deoostrf, we deduct the cost of the item, but the interest you Mm pays 
for It, pta gwes you an edd*txjnaJ g*n of to 7M % on your fvfe deposit. Federal reg^at*ons require substantial interest penalty fpr early 
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VYTAUTAS SIRVYDAS

ĮVYKIAI ir žmones susivienijime
(Tęsinys)

' “Į tris metus, 1890 — 1893, 
Amerikos lietuvių nuo • lenkų 
jau buvo atsipalaidavę f r buvo 
atskira tauta. ‘Mes palys neži
nome kaip patapome lietuviais7, 
kalba apie tuos laikus dabar ne 
vienas iš lietuvių.”

Kaip anglams buvo ' nemalo
nus amerikiečių pasitraukimas 
savistoviai gyventi,. taip Ameri-' 
kos lenkams buvo ' nemalonus 
lietuvių prasišalinimas iš jų 
“unijos”. Išlaikyti nesuskaldy
tų savo Jungtinių Valstybių A- 
merikoje unijų, amerikiečiui 
net keturių metų naminio karo 
nepabijojo. Kadangi Amerikos 
lenkai, aišku, karo skelbti Ame 
rikos lietuviams negalėjo, tai 
pasiganėdino piktų žodžių šū
viais-.. šilūpas savo Pranešime 
apie Lietuvių mokslo draugijos 
1891 metų veiklų paskelbė len
kų kalba jų Gazetos z Nantico
ke redakcinj su antrašte: “Vie
nybė —Burba. Vienybės ir Bur
bos šunų staugimai-” Įkaitęs 
lenkas kunigui drožė: “Tu šėto-1 
ne žmogaus pavidale. Tu juoda 
siela. Tu visuomenės atmata ir 
tautos išdavikas. Tu Maskvai 
parsidavęs šnipas. Kur tavo są
žinė.

Kun- Burbos sąžinė j j nuve-> 
dė nuvažiuoti į Baltimorę ir ki- > 
tų devynių lietuvių draugėje įsi
rašyti nariu į Šliūpo draugiją. 
Jis patarė neapsiriboti viena 
Baltimore, bet kurti kuopas vi
sose kolonijose. Patarimą Šliū
pas priėmė ir netrukus susibū
rė šešetas kuopų, kurios visos 
Įstojo nariais į kun. Burbos va
dovaujamą Susivienijimą. Į jį 
Įvedė visą eilę susipratusių lie
tuvių, pavyzdžiui, būsimą isto
riką ir Centro sekretorių Tarną 
Astramską, būsimą iždininką 
Tarną Paukštį; laikraštininką 
Vineą: Daukšį, ir kitus, jų tarpe 
būsimos Rusijos Dūmos atsto
vo ir būsimo dr. Šliūpo žentą, 
Martyno Yčo, tėvą.

šeštasis Susivienijimo seimas 
gimtame Plymouthe buvo pir
masis Amerikos lietuvių tauti
nės vienybės deimantas. Pirmi
ninkavo, katalikinio .dvynio tė
vas, Juozas Paukštis, sekretoria 
vo Lietuvių mokslo draugijos 
sekretorius, £ Vincas Daukšys. 
Abi organizacijos posėddžiavo 
greta ir daugelis delegatų buvo 

.bendri. Susivienijimas turėjo 
244 narius ir $428 ižde.

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

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be1, 

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

Tautinė vienybė yra toks re
tas žiedas Amerikos Lietuvių 
istorijoje, kad antrąsyk pražy
do tik po septyniolikos metų, 
kada vienuolika šimtų delegatų 
įvairių plačios Amerikos lietu
vių draugijų, 1918 metų seime1 
New Yorke, nutarė remti Va-: 
sario 16 Vilniuje paskelbtą ne-j 
priklausomų Lietuvos valstybę 
ir iš Tautinės bei Katalikų tary
bų atrinko narius Į Egzekutyvų 
komitetų dirbti Washingtone, 
kad ši valstybė būtų oficialiai 
pripažinta. Į komitetą pateko 
seni Susivienijimo veteranai, ( 
dn Jonas Šliūpas ir kunigas,] 
jau ne Žilinsku besivadinąs, Ži
lius- Reikalų vedėju sekretorių 
netrukus buvo paskirtas Matas 
J. Vinikas, kuris vėliau nuo 
1932 metų iki mirties 1961 me
tais buvo Susivienijimo centro 
sekretorius. Delegacijon prašyti 
prezidento Wilsono pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą buvo 
pakviesti ir Susivienijimo orga
no nuo 1911 metų redaktorius, 
Karolis Vairas Račkauskas.

Trečias Amerikos lietuvių tau 
tinės vienybės deimantas sužibo 
1940 m. Pittsburge, kada buvo 
nutiesta pagrindai Amerikos lie
tuvių tarybai kovoti už neprik- 
klausomos Lietuvos valstybės at 
statymą tarptautinėje arenoje. 
Susivienijimas tuojau tapo jos 
stipriu nariu ir tebėra- Liūdna 
yra Amerikos lietuviui daryti iš
vadas, kad jis tik tada broliškai 
paduoda ranką kitam lietuviui, 
kada jo tauta pavojuje. Visais ki 
tais atvejais, jis ne meiliai, bet 
peiliai.

Kaip kapitalizmą, sakoma, 
graužia heatsikratytinas komu
nizmo kirminas, tap Amerikos 
lietuvius graužia kirminas skal
dytis, kurio negali atsikratyti. 
Cikagietis Juozas Adomaitis, Dė
dė šernas, tai pastebėjo redakci
niu Antano Olšausko leidžiama
me laikraštyje “Lietuva”, kada 
.1897 metais rašė:

“Kad tarp mūsų nėra vieny
bės nei solidarumo, tai, rodos, 
kiekvienas mato; užtenka kur 
nors sueiti- didesniam. Sėtuvių 
pulkeliui, pirmiausia pasiskirsto 
Į dvi partijas, dievotų . ir bedie
vių, neužkenčiančių vieni kitų.”

Nuo tų dienų skaldymosi par
tizanai buvo žinomi Įvairiais var 
dais, bet pagrindinė dva
sia — nekęsti vieni kitų — 
pasiliko amžinai ta pati. Vardai 
visokį, bet, gaila, neapykanta ta 
pati.

Mikas Šileikis seny naujieniečiy viduryje Naujienos suruošė šauriy ban
ketą įeram dailininkui ir nuoširdžiam nauįieniečiui pagerbti. Ii karės į de
šinę srovi Albinas Rudinskas, ilgus rnetus spausdinęs ir ekspediciją ruošęs 
nauįlenietis; Juotas šmotelis, Naujieny steigėjas, spausdintojas ir žurnalis
tas; pats Mikas Šileikis; Kostas Augustas, ilgameti redaktorius, Dr. P. Gri
gaičio pavaduotojas ir pats dienraštį redagavęs; Ir Vincas Mankos, Naujieny 
išvežioto j as ir ilgametis bendrovės direktorius. Jiems visiems buvo malww 
susitikti su Miku Šileikis buvusiu Naujienų spaustuvės vedėju.

Kanados naujienos
Svečiai’ iš Amerikos

Svečiai stebisi torontiečių vai
šingumu. Važiuodami atostogų, 
jie stabtelėjo Toronte ir užėjo 
aplankyti senų pažįstamų. 0 tie, 
ilgai nematę savo, bičiulių, labai 

Tokiu būdu ir Šliūpo — Bur
bos tautinė vienybė neišgyveno 
nei pilnų trijų metų. Mūsų istori 
kai dalyko dar nėra pilnai išai
škinę, bet sutartinai -veikę kun. 
Burba ir dr. Šliūpas ėmė vienas 
kitą viešai niekinti. Daktaras iš
braukė kunigą iš Lietuvių mok
slo draugijos, o kunigas dakta
rą iš Susivienijimo. Užvirė, Ast- 
ramsko žodžiais, baisi kova 
tarp “šliūptarnių“ ir “kryžio
kų”. •

Susivienijimo ūgio kova nesu
stabdė- Aštunto seimo 45-iems
delegatams raportuota J 1.173 
nariai, o pomirtinė nuo šimto bu 
vo pakelta iki. pusantro šimto 
dolerių, su prižadu, nariams gau 
sėjant, įsivesti $300 ir $500 sky
rius. .

Agitacijai įrankiu kun. Burba 
vartojo skleidimą žinių iš Lietu
vos istorijos. Jis tvirtai tikėjo, 
kad iševiai lietuviai, susipažinę 
su Lietuvos storija, taps sąmo
ningais lietuviais, rašysis prie Su 
sivienijmo ir dirbs lietuvybės la
bui. Organe rašė plačius Lietu
vos istorijos straipsnius, o iš 
prof.' Volterio gavęs Petrapilio 
archvyuose esamus Daukanto 
raštus Susivienijimo lėšomis iš
spausdino ir nariams išdalino jo 
Būdas senovės lietuvių kalnėnų 
ir žemaičių.

Juozą Paukštį gi prikalbino iš 
leisti7 du Daukanto Lietuvos is
torijos tomus, pirmą 1893 m., 
antrą 1897 m. Kun. Burba kvietė 
visus Amerikos lietuvius tapti 
Susivienijimo nariais, nežiūrint 
jų kilmės to meto Kauno, Vil
niaus, ar Suvalkų rėdybų, ar 
Rytų Prūsijoje. Sakė, visi esame 
vienos motinos vaikai ir visiems 
privalu rūpėti lietuvybės la
bas.

sporto olimpiada Montrealyje.
Vienas iš keisčiausių ir krei

viausių Kanados valdžios posū
kių buvęs, kad jie neįsileido Tai- 
wano sportininkų. Tarsi prisibi- 
jant pažeisti 1970 m. atnaujin
tų raudonosios Kinijos diploma
tinių santykių. O toliau kokios 
ten suktybės buvę Montrealio 
statybose, ar tai naujame Mira
bel aerodrome, ar statant olim
piados pavilionus. Kai kur į tas 
aferas buvo įsivėlę net valdžios 
pareigūnai. O jeigu dar pridėjus 
ministerių apsiskandalinimą sa
vo įtaka norėjusius paveikti teis
mo teisėjus, matosi, kad Kvebe
ko reikalai nėra visai padorūs. 
Arba dar vienu atveju kaip mi- 
nisteris eismo nelaimėje prara
dęs šoferio leidimą vieniems me
tams, tokiais tai suktais ėjimais 
atgavo jį nepraėjus nei pusei 
metų. Ir viso to priežastim esant 
prancūzų dominuojamos libera
lų partijos su jos vadovu, minis- 
teriu pirmininku P. E. Trudeau.

Mums lietuviams to būtų dar 
maža, jeigu suružavėjęs Trudeau 
nevestų krašto ekonomijos į so- 

/T> , . \ . I cialinį bankrotą. Nežiūrint, kad
( us daugiau) • 'prieš keletą metų lankydamasis

sovietuose, užsuko pasidairyti Tuo pačiu jie bando susilaikyti, šiama stadionai, o karpių pavi-

apsidžiaugė. Jie ne tik atvedė 
amerikonams aprodyti Lietuvių 
Namus, ne tik užsakė gerus pie
tus,bet ir stalą apstatė Įvairiais 
gėrimais.

Tik'tiek, kad jiems šnekučiuo
jantis, amerikiečiai mandagiai 
klausydamiesi, nebegali nieko ir 
bepasakyti. Vaišingai torontie- 
čiai taip įsileido Į savo kalbas 
ir aiškintinus, kad svečiams be
liko tik klausytis.

Dalinai jiems tas Įdomu, nes 
kanadiečiai kalba daugiausia 
apie vietinį gyvenimą, apie lie
tuvišką veiklą ir apie krašto ūki
nes negeroves. Papasakoję apie 
birželio pabaigoje čia įvykusį 
tarptautinį Karavaną, kuriame 
dalyvavo. 50 paviljonų, aptarę ne 
visai gerai pasibaigusį lėktuvų

po Sibiro platumas. Ir ką jūs' 
pasakysite, ar patikėsite? Mū-i 
sų premjeras, kažką pamatęs ir 
prisižiūrėjęs, neišpasakytai ir 
viešai gėrėjosi sovietiniais lai
mėjimais. Tais laimėjimais, ku
rie buvo pastatyti ištremtų lie
tuvių rankom. Ar kaip Simas 
Kudirka kartą išreiškė, kad Si
biro miestai — pastatyti ant 
tremtinių kaulų. Arba kai šių 
metų pradžioje, lankydamasis 
Kuboje, Trudeau šaukė susirin
kusiai kubiečių miniai: Viva Cas
tro! Nežiūrint, kad tuo pačiu 
metu Afrikon nuvežti kubiečiai 
kariavo Angoloje prieš tenykš- 
čią, teisėtą valdžią...

Svečias amerikonas, jau anks
čiau norėjęs Įsiterpti Į pokalbį, 
tai išgirdęs, ilgiau nebelaukia. 
Jis pradeda kalbėti ir sako, kad 
visa tai klausant ir lyginant su 
jo tūrimom žiniom čia esąs kaž 
koks nesusipratimas. Jie ten 
Amerikoje susidarę nuomonę, 
kad Kanados lietuviai, mėgsta ir 
labai gerbia savąją liberalų val
džią. Dar anksčiau jie yra paste
bėję nuotraukų savoje spaudoje, 
kur mūsų veiksniai pozavo su 
pačiu premjeru. O dabar jis pa
tyręs, kad Kanados lietuviai net 
ypatingesnių šeimos švenčių pro
gomis neapseina be ministerio 
pirmininko. Tai sakydamas, jis 
išsitraukia iš kišenės vietinio 
savaitraščio numerį ir. atvertęs 
antrą puslapį parodo ilgoką padė
kos apibraižą. Pirštu rodyda
mas beveik ketvirtatį puslapio 
užimtąjį prirašymą^ jis pasiklau- 

|šia ką visą tai reikštu?
Lietuvoje tik prezidentas kel

davo tokius pokylius, į kuriuos 
atsilankydavo ministerial ir gu- 

kontrolierių streiką dėl priva-, bernatoriai. O čia, štai jūsų tau- 
lomos prancūzų kalbos įvedimo, į tietisj švęsdamas savo vedybi- 
jie sustoja ties prasidėjusia1^ sukaktį pradėjo ją net Flori- 

ar i a « vado j e. O užbaigdamas šventę 
Toronte, čia iškėlė ekstravagan
tišką pokylį. Tokį pokylį, kuria
me dalyvavo ne tik mūsų veiks
niai, visa aukščiausia lietuviška 
dvasiškija atvykusi iš Čikagos 
ir iš St. Petersburg, kartu at- 
veždami solenizantams ■ šv. Tė
vo palaiminimą. Bet tame ba
liuje buvo neigiamai jūsų pami
nėtas premjeras ir net Kanados 
gubernatorius...

Tuo metu prie to paties sta
lo sėdėję ir pokalbio klausę kiti 
pietautojai staigiai susijuokia.

Taupykite dabar
pas mus

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bez-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. į6

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

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

Įsteigta 1923 metais. .’ TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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ber amerikietis tai pastebėję*, 
staiga nutyla ir, pasijutęs kiek 
nepatogiai tiesiog pasiklausia: 
ką juokingo jie čia išgirdę?

— Ne. Jo kalboje nebuvę nie
ko juokingo, — paaiškina įsiterp
damas amerikono bičiulis. Jie 
juokiasi iš tos padėkos. Nes ji, 
kaip tokia, čia yra tapusi nerim
to išsišokimo objektu. Iš tik
rųjų toje padėkoje yra paminė
tas tik premjero ir gubernato
riaus sveikinimas. Jie tame ba
liuje nedalyvavo. Svečias ameri
konas, tur būt gerai neišsiskai- 
tęs, ar ne visai supratęs ilgo
sios padėkos tekstą. Jie, toron- 
tieėiai dėl to labai stebisi, kad 
tokiu būdu būdu mūsų tėvynai
niai ieško peužtarnauto popu
liarumo. Ir to siekia ne nuošir
džiu darbu, ne lietuviška veikla, 
bet tuščiažode tirada padėkos 
formoje. ‘

Įdomiu sutapimu reikalas da-', 
rosi dar būdingesnis, kad tuo 
pačiu metu, vienam sąmonin
gam Kanados lietuviai paauko
jus $100,000, Lietuvių Fondui, 
kitas, tuo tarpu, daugiau dėme
sio kreipdamas ektravagantiš- 
kam pasirodymui, lietuviškumo 
pretekstu, savajam laikraščiui 
paskiria tik viena šimtinė.

S. Pranckūnas

• Bėgančiam vandenyje kar
pis mžgsta keliauti prieš srovę, 
pis mėgsta keliauti prieš srovę, 
nias sroves. Japonai karpius ger 
bia ir parinko kieto gyvenimo 
bei pasiryžimo simboliu. Japo
nijoje kiekvienais metais yra 
švenčiama Jaunimo diena. Tą 
dieną karpių replikomis išpuo-

daio balionai leidžiami į 
orą arba keliami ant stulpų,

• Romėnų artistė Valeria Cu- 
įmjIu buvo aktyvi vaidinimuose

J ir scenose virš 90 metų. Gyveno 
1-me šimtmetyje prieš Kris
tų.

• Italų menininkas Pordeno- 
ne (1181 1540) buvo paslap
tingas, bailus ir didelis pavy
duolis. įtarinėdamas, kad jo 
draugai sekdavo ką jis paišo, 
vartodavo teptuką su durtuvu 
kote, Dail. Stefano della Bella 
(1610 — 1664) žmogaus figūrą 
pradėdavo piešti nuo kojų. JLs 
buvo garsus portretistas.

• Nedaug kam žinoma, kad 
Clifford Inn Londono mieste, 
Anglijoje, nėra taverna ar vieš-' 
būtis, bet Teisių mokykla. Ji 
buvo dovanota Cliffordo šei
mai karaliaus Edvardo 2-jo 
1310 m. už vieną penny meti
nės nuomos.

• Amerika yra išradimų ir 
patentų kraštas. 1866. ni. buvo 
buvo užpatentuotas kombinuo
tas baldas, kuris įgalėjo būti 
naudojamas kaip rašomasis sta 
las, lova ir pianinas. Vonios ir 
sofos kombinacija buvo išrasta 
1881 m. Chieagoje.

• Vokiečių dailininkas Peter 
von Cornelius (1785 — 1867) 
turėjo gerą vaizdinę atminti. 
Jis galėjo tobulai atkurti visus 
matytus senųjų dailininkų kū
rinius.

• Papūga yra vienintelis pauk 
štiš, kuris žiovauja. Gal papūga 
ir kalba iš-nuobodumo?.-.

•. Kristupas Kolumbas buvo 
visiškai pražilęs būdamas 30 me 
tų amžiaus.

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 
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254-8500
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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:

į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
į NaujUnoM galima gauti puikiu knygy, kurios papuoi bat kokl< , 
( knygų spinta ar lentyną.

Aleksandra* Pakalniikis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5. ->p

A. Pakalniikis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- į 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- j

1 tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.
Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- } 

bais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 j 
Prof. Vacį. BiriIJka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir-
! Sėliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš

tais viršeliais __ $2.00 i
Henrika* Toma* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

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

p. KeWOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3. ]

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J
170 p«L_____________________ :----------------------------- $3.00 ]j

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 i 
puslapiai - $3.00 ]

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

; NAUJIENOS, x »
! 1739 8. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100 |
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Ilgamečio B ALFO pirmininko,

A prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 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- tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si (e čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS'
173V So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymia nuotykių 

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

Dr. Juozas B. Končius,-HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario 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.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ga/ima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. ...

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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Derwinskis gina pavergtųjų teises
Iš Lietuvos kilusių tėvų ir protėvių Amerikoje gi 

męs kongreso atstovas Edwardas- Derwinskis tapo 
tik pavergtų lietuvių, bet visų pavergtų tautų didžiau
sias čempijonas. Jis nepaprastai atkakliai kovoja už pa
vergtų tautų teises Amerikoje, JAV kongrese ir kongre
so užsienio komisijose, o vakar jis pasakė pagrindinę 
kalbą pavergtų tautų atstovams Formozoje. Taipei 
mieste suvažiavusių pavergtų tautų atstovams. Atsto
vo Derwinskio kalba vakar nuskambėjo per visas Pietų 
Azijos ir pačios Azijos pavergtas tautas.

Formozon Derwinskis nuvyko ne tuščiomis ranko
mis. Jis jiems galėjo pasakyti, ką jis pats padarė, ką at
liko JAV kongresas ir ką yra pasiryžę daryti šio krašto 
gyventojai. Prieš porą metų svarbiausią kalbą suvažia
vusiems Pietų Azijos atstovams pasakė Dr. Kazys Bo
belis, o vakar pačią svarbiausią kalbą pasakė pats Der
winskis. .

Derwinskis priminė susirinkusiems apie Sovietų Są
jungos norą siekti pasaulio taikos, nes karai nei kiek ne
pagerino ekonominės Sovietų Sąjungos gyventojų būk
lės ir nepastumėjo pirmyn sovietų ekonomijos. Sovietų 
Sąjunga siekia taikos, nes jai reikalinga kapitalistinės 
Amerikos parama krašto ūkiui atgaivinti, Sovietų. val
džios propagandistai gyrėsi, kad rusai taiko pačius nau
jausius metodus žemės ūkiui kelti, bet tie metodai-nepa
jėgia pagaminti krašto gyventojams reikalingos duonos 
ir riebalų. Rusijoje gerai maitinasi tiktai maršalai, ge
nerolai ir policijos aukštesnieji viršininkai, — labiausiai 
priveligijuotoji klasė, tuo tarpu darbininkams ir paverg
toms tautoms lieka tiktai didelis vargas ir badas.

Helsinkyje Sovietų Sąjunga buvo priversta pasira
šyti kelis nuostatus, liepiančius visiems krašto gyvento
jams taikyti pačias pagrindines teises. Sovietų diploma
tai du metu spyrėsi, kritikavo ir niekino amerikiečių pa
siūlytas informacijos judėjimo ir šeimų sujungimo tei
ses. Sovietų atstovai Vienos pasitarimuose 'priešinosi ‘ 
šiems nuostatams, bet jie buvo priversti juos priimti 
Brežnevas iškilmingai pasižadėjo Helsinkio aktus pildy
ti. Vieną kitą žingsni užsienio korespondentų judėjimo 
srityje sovietų valdžia paskelbė, bet kitų Helsinkio pa-į 
žadu ji nepildo.

Sovietų, valdžia buvo išleidusi milijonus dolerių sa
vo propagandai Helsinkio konferencijos metu ir tuojau 
po jos. Samdyti sovietų agentai, sulindę į laisvojo pasau
lio spaudos centrus, tvirtino, kad Helsinkio konferenci
ja tiktai patvirtina dabartines Rytų Europos valstybių 
sienas. Vieni labai jau akiplėšiškai, o kiti dar besidangs- 
tydami figos lapais, šią sovietų propagandą skelbė toje 
spaudoje, kur tik jie koją galėjo įkelti. Radijo komenta
toriai kartojo tas pačias brežnevines sovietų propagan
dos mintis. Sovietų propagandistai, koją įkėlę ir lietuvių 
spaudoj, kartojo ir akis draskė, gindami Brežnevo pa
skleistas žalingas idėjas ir nieko nepagrįstus tvirtinimus.

Kad Brežnevo propagandai būtų užkirstas kelias ir 
kad Helsinkio aktai nebūtų taikomi toms byloms, ku
rios Į Helsinkio aktus neįeina, kongreso atstovai ir sena
tas priėmė nutarimą, kuris aiškiai sako, kad Helsinkio 
aktai visai nereiškia Lietuvės, Latvijos ir Estijos anek
sijos. Derwinskis ėmėsi iniciatyvos pravesti rezoliuciją 
atstovų rūmuose, o vėliau kiti jo bendradarbiai panašią 
rezoliuciją pravedė ir Amerikos senate. w .

Derwinskis priminė prieš metus Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko Dr. Bobelio Formozoje prieš du me
tu pasakytus žodžius, papasakojo apie Amerikos lietu
vių pasiryžimą kovoti už gimtinio krašto laisvę bei ne
priklausomybę ir Amerikos gyventojų pritūrimą tautų 
apsisprendimo principams ir pagrindinėms kiekvieno 
žmogaus teisėms. Amerika prieš du šimtus metų davė 
savo gyventojams pagrindines teises, jas užtvirtino kons
titucijoje ir įvairiais budais jas šiandien respektuoja. 
Jeigu vienas kitas valdininkas kaltais pasišoka tas tei
ses paneigti arba jų negerbti, tai teismai arba .pats kon
gresas imasi priemonių toms teisėms atstatyti.

Kongreso atstovas ragino metinėm konferencijom 
suvažiavusius Pietų Azijos tautų atstovus kovoti be ato
dairos dėl pagrindinių žmogaus teisiu ir dėl kiekvienos 
pavergtos tautos laisvo apsisprendimo. Praktika paro
dė, kad laisvos tautos, pačios betvarkydamos savo eko
nominius ir kultūrinius reikalus, padaro žymiai didesnę 
pažangą ir gerbūviu džiaugiasi didešiiis žmonių skai
čius. Jis ragino pavergtų Azijos tautų atstovus tęsti ko
vą su dar didesniu atkaklumu bei pasiryžimu. Komunis
tinės valdžios ne amžinos, žmonėms jo buvo primestos, 
kai nebuvo pasiryžimo ginti pagrindines savo teisės. Kai 
gyventojai susipras ir savo..teises gis, tai maža grupelė 
žmonių savo valios neprimes; -

Kongreso atstovas Derwinskis savo pasiryžimu, at
kaklumu ir Įsitikinimu šiandiena tapo pavergtų tautų 
teisių gynėjas ne tik Amerikoje, Europoje, bet ir Azijo
je. Suprantama kalba jis tūkstančiai dėsto pagrindinės 
kovos mintis ir ragina kovon. Lietuviai džiaugias; kad 
jis gina pavergtos lietuvių tautose teiše&

Moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos Dainavoje vadovybė: IŠ kairės 
sėdi: Dr. K. Pemkus, 1. Stonciūtė, L Bublienė, kun. P Patlaba. V. Masionytė, 
J. Krokytėz K. Ročiūnaitė, stovi—muz. F. Strolia, L. Mikoliūnas, P. Kisielius, 
L. Rimkus, J. Nakas, J. Dumca ir -S» Girnius. Nuotrauka V, Bacevičiaus
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KUR NEBĖRA LIETUVIŠKO NUOŠIRDUMO?
Bendai, lietuviai nuo seno

yra žinomi, kaip nuoširdūs biivo negausūs, "^nepopuliarūs 
žmonės, nelaįmės ištiktam kai niekas dėl jų nesijaudindavo, 
myriui ar svetimam žmogui, Bet dabar, kada tokių beridra- 
visada skuba padėti. Suktu-: darljiautojų, pritariančių oku- 
mas ir apgaulė buvo svetimas' panto Idėjoms ir prisiėmusių 
dalykas. Tik atsiradus lietuvių jų veikimo taktiką, atsirado 
tarpe komunistams prijaučia- i daugiau naujosios išeivijos tar 
učių bendradarbiautojų, prasi pe ir jiems įsitvirtinus kaiku- 
dėjo nesutarimai, neapykanta.! rių organizacijų valdybose, jų 
Komunistų partijos organiza- veiksmai pradėjo reikštis pla
tonai ,pamatė kad jų Idėjomis 
visuomenė nesižavi, neprita
ria, ir kad tik smurtu, apgau
le ir kerštu galima užvaldyti. 
Ir savo nariams įskiepijo tą 
neapykantą, kitaip galvojan
čiam tautiečiui.

Pagal partijos drausmę kie
kvienas narys ne tik negali 
prisidėti prie kitos organizaci
jos darbų, bet privalo tokius 
darbus niekinti, visomis išga
lėmis trugdyti, nežiūrint ar po 
litinis dalykas ar grynai kul
tūrinis. Kraštuose, kur jie pa
ima valdžią, labai paprastai 
uždaro vįsas kitas organizaci
jas ir jų spaudą ir kitaip gal
vojantis savo minčių pareikš
ti negali. Tokį, tuoj į koncent
racijos stovyklą ar į beprotna
mį. Ten kur. tos galios neturi, 
tai tik šmeižtu ir apgaule sten 
giasi tai atlikti.

Senosios lietuvių išeivijos 
visos tautinės organizacijos 
dirbo bendrai, kovodamos dėl 
Lietuvės laisvės. Kada rusai 
okupavo Lietuvą, jie įkūrė Ai
tą, bendrai prieš Lietuvos Oku 
paritą. Tuoj po karo, Balfą, lie 
tuvių pabėgėliams šelpti. Ren
giamų koncertų, visada audi
torijos buvo pilnos. Jie tebe
būto tie patys, skaistūs; nuo
širdūs lietuviai; visomis išga
lėmis stengėsi ištiesti pagelboš 
Manką lietuviui. Tik komunis
tų simpatikai “Vilnies” vado
vai, išeidavo prieš visą tautinių

organizacijų veįkimą. Bet jie

eiti mastu. Dar prieš porą me
tų, “Draugas” per du nume
riu dėjo Br. Railos straipsnį, 
mokinantį, kajp sutvarkyti vi
sokius kariškius ir šaulius, ku 
rie kovoja prieš bendradarbia
vimą. Jis konkrečiai siūlė:... 
“Pogrindyje įsteigti Lietuvos 
rezistencijos tarybą, kuri su
telktų tikrai gyvas politines ir 
pasaulėžiūrines grupes. (Ma
rio pabraukta). Toliau...” Da 
bar reikia kantriai ruošti dir
vą, reiktų beveik iš naujo pe
rauklėti išeivijos protus ir širl- 
dis”. (Mano pabraukta) Cita
ta iš Draugo.

Atrodo, kad ne veltui Drau
gas skelbė tas Idėjas. Jau yra 
tų perauklėtų šprotų ir šir
džių”, kurie pradėjo leisti vai
kams vadovėlius;, niekinančius 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį. Tų vadovėlių Į; kritikos, 
nurodant propagandines nuot 
raukas, Draugo redaktoriai, 
Railos perauklėtais “protais 
ir širdimis”, nedėjo norėdami 
tą piktą, pragaištingr darbą 
nuslėpti nuo Draugo skaityto
jų. Prasidėjo vaikų vežiojimas 
į pionėrįų stovyklas, ragini
mas jaunuoliams vykti į propa 
gandos' kursus .L ie tavoje; 
(Pasaulio.Lietuvis 1975). Atsi
rado reikalas griauti senai vi
sų lietiiviškų organizacijų įs
teigtą organą —■ ALTĄ, kad 
jie galėtų Washihgtone skleis
ti okupanto jiems įkaltas Idė

jas. Šitiems lietuviams — ben
dradarbi auto jams, artimo mei 
lės dvasia išblėso, o jos vietą, 
kaip geram auklėtiniui pride
ra, užėmė partijos įskiepitas* 
prieš lietuvišką veiksmą, kerš
to jausmas.

Taigi ar kas girdėjo, kai 
“Vilnis” būtų reklamavusi, ar 
bent kuo būtų prisidėjusi prie 
tautinių organizacijų rengia
mų parodų ar minėjimų. Taip 
pat daro ir naujųjų išeivių beri, 
radarbiautojai, tik gal dau
giau rafinuota būdu. Jie ir jų 
valdoma spauda irgi netik ne
prisideda prie lietuviškų or
ganizacijų rengiamo minėji
mo, bet visomis jėgomis sten
gėsi trukdyti. Ikį nuoširdus lie 
tuvis, Leonardas šimutis buvo 
Draugo redaktorius, tai Drau
gas buvo visų lietuvių laikraš
tis. Bet kad jo vietą užėmė, 
anot Br. Kviklio, “partiniai” 
redaktoriai, tai Draugas pasi
darė tik vienos grupelės prjo- 
pagandos organas; Tautinių 
lietuvių organizacijų rengia
mas Bicentennial minėjimas, 
jiems pasidarė svetimas, nėpri 
imtjnas, nes okupanto riėpalai- 
mintas.

Atrodo, kad penktosios šo
kių šventės komitetas, ypatin
gai jos pirmininkas p. Juode
lis irgi priklauso prie tų -pe
rauklėtų lietuvių. Neš jis akly 
viaį išėjo kovoti prieš tą mi
nėjimą," panaudodamas visas 
partijos nurodytas priemonės, 
jėgą ty apgaulę. Jėgą ir suktu-, 
irią jis panaudojo darydamas 
viską, kad šokių grupės neda
lyvautų minėjime. Viešai pa
sidžiaugė, kad atkalbėjo gru
pės vadovą nuo dalyvavimo 
minėjime. Apgaulę, Ead dau
giau, kaip prieš pusės metų, 
buvo duotas apmokamas skel
bimas viename laikraštyj e, ži- 
rioma papuoštas Bicentenial žo 
džiu. Tuoj po minėjimo, tas 
skelbimas tame laikraštyje ir 
prapudė, jis nebuvo visai - 
reikalingas, nes jo tikslas bu- 
vo šūklaidiriti skaitytojus, tr 
tas vargšas Afargučib Pėtriitiš,' 
if tas šu šavb maža, dudėle, nu
sisuko nuo Chicagoš lietuvių.

O kaiį) ėl^iriši liėtiivių tSuii- 
nės orgariizacijoš ir jiį spau
dą; po tokio Įkyraus bendradaT 
biautdjų spaudinio? bežiūrint, 
kad 5-sibs šokių šventės komi 
tėto pirmininku pakviestas toks 
arogaritas, siaurų pažiūrų žino 
gus, (žinoma, jis tari atitikti 
kviečiančiųj ų kvalitetą), nuo 
kurio tiek nukentėjo Chicagoš 
lietuvių organizacijos, bet ka
dangi šokių šventė, kaip ir bi
centenial minėjimas, yra vi
sų lietuvių prestyžo reikalas

(Nukelta į 5 psL

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

RaSo Dan Karaitis
Bet pats skaudžiausias buvo Švedijos komunistų 

halsas. Maskva labai džiaugėsi kad konservatorinėje 
Švedijoje rado kelis draugus, o čia dabar vos pirmam 
tarptautiniam konfliktui iškilus. Švedijos komunistai 
nusisuko nuo Maskvos. Blogiausia, kad jie nepapra
šė net Maskvos paaiškinimo. Jie būtų turėję bent pa

laukti. ką tuo reikalu pats Brežnevas butu pasakęs, 
bet jie tuojau paskelbė platu pareiškimą, kuriame 
smerkė Maskvos daromą spaudimu į Čekoslovakiją.

Dl BcEKAS BI VO C.BBOKAI IŠVARGĘS '

Iš Ciernos grįžę čekų komunistai darė p^reiŠkb 
mus. Aiškino, kad Maskvos |>olitinis biuras nebuvo 
v i (*n< h Jos nuomonės, kad ne visi buvo nusiteikę prieš

čekų vedamą didesnės laisvės politiką, bet nei vie- mi
nas nelietė nutarimo čekų teritorijoje sušaukti komu- 
nistinių Varšuvos pakto , valstybių karo vadų pasi
tarimą.

Rusai būtų norėję, kad sekantis pasitarimas bū
tų suorganizuotas Varšuvoje, Maskvoje ar .kurioje 
kitoje komunistų pavergtoje valstybėje, bet Dubče
kas pasakė,'kad jie negali vykti į jokią komunistinę 
valstybę. Jeigu Maskva reikalauja, kad būtų sušauk
tas pasitarimas, liečiantis grynai Čekoslovakiją, tai 
tas pasitarimas privalėjo būti tik čekų teritorijoje.

— Brežnevas paklausė, kodėl tą pasitarimas turi
būti kitoje valstybėje. Tai Dubčekas jam atsakė, kad 
čekai negali būti palikti be vadų. Negalima kapoti 
čekų vadamas galvų, kai visam kraštui gresia pavo
jus; ..” -

Šitas Dubčeko pareiškimas nustebino visus polil- 
biuro narius. Ėėt jiė nieko nesakė ir plačiau Dubče
ko neklausinėjo, o jis, sekundę pasiklausęs, pridėjo:

— Čekai — ne lenkai. Lenkų partijos centro ko
mitetą galia visą suimti ir sušaudyti. .. Tą patį ga
limu padaryti SU vokiečiais, gudais, lielbviais, bet če
kai nenori patekti į šitokius spąstus... Varšuvos pak
to vastyhių pasitarimas vyks čekų teritorijoje, ries 
kitur čekai nevažiuos... Be lo, čekai garantuoja, kad 
nieko neatsitiks suvažiavusiems komunistinių valsty
bių atstovams... .tie galės laisvai į Čekoslovakiją at
važiuoti ir išvažiuoti...

— Tai kur tas phsilarimas-galės Jvykti? —pats
Brežnevas paklaUsė. .

— Geriausia susirinkti Bralislovoje, — a įsakė Dub
čekas.

— Tai kodėl pasirinkti Bratislovą? J _ .
— Kad galėtume jus visus pavaišinti Pilseno alų- žė nokti baigiančius javus ir niekais vertė saują duo-

DOS. Sovietų Valdžia nieko neprižadėjo Rutenijos gy
ventojams, bet jie matė; kad jų rugiai ir vrisarojiiš ei
na niekaįs. .

Ciernojė buvo susitarta nieko nesakyti, Dubčekas 
burnos nepražiojo, bet kiti čekų delegacijos nariai tu
rėjo vieną kitą dalyką pasakyti krašto gyventoj Sritis. 
Visiems buvo aišku, kad patys įtakingiaušiėji Čekų 
pareigūnai į Cierna be reikalo nevažiuos. Politikai ne
kalbėjo, bet laikraštininkai, vieni savo laikraščiuose, 
o kiti per radijo trumpus tarpelius sugebėjo vis dėlto 
krašto gyventojams pranešti, kas darėsi tarp dviejų 
valstybių. -

Pirmiausia, kaip jau minėjome, kalbėjo pariitaėh- 
to-piittnininkas Smrkowskis. Vėliau trumpą kalbą 
pasakė prezidentas Švobdda. čekai jau kalbėjo apie 
rusų invaziją, hės visiems būvo žinoma; kad jie trau
ki 3 ditižijAs į čekų pasienį. Vokiečiai jau aiškiai kal
bėjo, kad rejkia įsiveržti į ČėkostoVėkiją, jeigu Dub
čekas nėsustMbdjrs kalbų apie didesnę laisvę ir laisves
nę ekonomiją. Tos Čekų kalbos labai blogai veikian
čios Rytų Vokietijos gyventojus. Jeigu čekai gautų 
daugiau laisvės, tai niekas hepajęgs sustabdyti vokie
čių huO tokių pačių reikalavimų, tllbricbtas kitaip 
šiltos rėikšiitis aiškino. Jis nežinojo, kuriais sumeti
mais čekai statę tokius reikalavimus, bet jis aiškiai

‘ 1, — tfuiripai atsakė Dubčekas numojo ranka ir dau
giau į jokias kalbas nesileido?

Čekai patiems čekams nieko nepasakojo, bet po 
visą Europv paleido įvairiausius gandus apie pasi
tarimus Ciernoje. Visi reikalavo, kad čekams kalbą 
pasakytų Alesandras Dubčekas, bet Dubčekas neno
rėjo nieko pasakoti. Bet to, jis norėjo išsimiegati. Jis 
vadovavo pasitarimams, su rusais. Jis atlaikė frontą 
prieš 16 pačių geriausių komunistinių diplomatų ir 
karių. Pareiškimus retkarčiais padarydavo ir kiti če
kų delegacijos nariai, bet Dubčekas kalbėjo daugiau
sia ir labiausi išvargo. Kai grįžo į Pragą, tai įsakė 
saviesiems jo nekelti, kad ir dangus griūtų, kol jis 
pats neprabus ir tinkamai pailsės .Jis patarė Smrt- 
kovskiui, parlamento pirmininkui informuoti 
pasitarimą Ciernoje. Jis kalbėjo, bet svarbiausio 
tafiriid nėpfafiėše. _

ČEKAI VYKUSIAI VEDĖ PROPAGANDĄ
Dar nespėjo Brežnevo ir kitų politinio biufo 

rių lėtas traukinys iš bžgofodo patvėžti į Maskvą, 
są Europą aplėkė žinia, kad net pačioje Maskvoje 
komunistais nepatenkinti inteligentai protestuoja prieš 
ruošiamą Čekoslovakijos okupaciją, čiernoje Brežne
vas klausinėjo Dubčeką, iš kur jis ištraukęs žinias I 
apie ruošiamą okupaciją, o čia pačioje Maskvoje jau] jautė, kad nacionalistinis vokiečių elementas kels gal-.;s 
buvo keliami.protestai prieš tokį kolnnialištų žingsnį, vas ir reikalaus dar daugiau laisvės, negu čekai rei

apie
BU

na
vi-

Brežnevas riežifiojp, kaš či& darėsi, iš kttf nepaten
kinti Maskvos komunistai galėjo sužinoti sovietų ka
riuomenės pasiruošimus. Pasirodo, kad rjie vis dėlto 
žinojo. Nereikėjo jokio oficialaus pranešimo. Karei 
Viai btlvb šitmčiritili į Cekbslotakijos pasienį. Vienas 
laiške aprašinėjo, kaįp sunkiosios karo mašinos lau-

kalauja. čekų .keliamas klausimas kėlė nerimo visoje 
Rytų Europoje.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS” _
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Telef, PRS4229

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

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

SAM0G1TIA
Įdomi istorijos knyga apie Žemaičių žemę

Samogitia yra. keista ir sle-

PAVOJINGAS ŽAIDIMAS GYVYBĖMIS > Švento raJto pTJso’kymm ir
Tebėra oaslaptis, kq arobikai norėjo padaryti I KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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 374-8004

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA + 
Talaf. 695-0533

Fox Vallay Medical Cantor 
860 SUMMIT STRBET *■ 

" ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
OfisM: HEmlock 4-5849 

R«zid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS: -

Pirmadieniąjn ir ketvirtad. 1—7__
antrai, penktadieni nuo-1—5. treč 

ir šeštai tiktai susitarus.

vaL.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

Knygų ir bibliotekininkų pa
šaulyje, atrodo, nemažų susi- Einanti knyga. Esanti prie Bal 
domėjimą, o galbūt ir sensaci
ją sukels autoriaus Charles 
L. T. Pichel, Maltos Kryžiaus 
Spaudos (Maltese Cross Press) 
prezidento (Box 1102, Wilkes 
Barre, Pa., 18703) naujai pa
rašyta knyga, iliustruota, 320 
puslapių, indeksu ir su. žemė
lapiais. Kaina $7.95.

Atrodo iš laiškų, recenzijų 
ir tos knygos sukelto susido
mėjimo, kad recenzentams, bi
bliotekininkams ir pačiam au
toriui. krašto pavadinimas zSa- 
ijiogitija (Žemaitija) ir jo gy- 

1 ventoj ai žemaičiai (samogi- 
tai) mūsų Lietuvos vakarinė 
dalis iki šiol buvo nematyta- 
negirdėta Terra Incognita! Tai 
aiškiai matyti iš atsiliepimų 
spaudoje ir laiškų.
Knygos Samogitia recenzija 
Charles Pichel, 1048 metais 

Jeruzalėje įsteigto, Maltos Vy
čių (Knifhts ž>f Malta) St Jo
no Jeruzolimiečio. Suvereninio 
Ordino Didysis Kancleris, C. 
L. T. Pickeli, dabar gyvenantis 
J. A. V. padėjo daug triūso ra-

Tebėra paslaptis, kq grobikai norėjo padaryti 
26 vaikais ir šoferiu

1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill. šydamas šią “keistą ir stebi- 
VALAndoS: 3—9 darbo dienomis ir naneia” knvgą. Adv. M. Ro

kas antra sestadiem 8—3 vai | ‘
Tel.: 562-2727 arba 562-2Z2S ' 1 bert Samborskl. 2039 N. rlum-

. bold t blvdr, Chicago, III., 60647,
— ačiū Jam — atsiustoje jo

DR. W. EfSliJ - E1SINAS {paties rašytoje tos knygos re-
AKUŠER1JA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

REZ.: GI 8-0873 ačiū Jam — atsiustoje jo

^cenzijoje Samo^itiją aiškina 
sekančiai: > ■

TEL. — BE 3-5893

DR. A. 8. GHVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street ?

Valandos pagal susitarimą

DR, lt,A. V. JUČAS
489-4441 ....... 561-4605 -

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Telefonas atsakomas 12 vai. ~

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. S E R Ė N A S .
Tel. WA 5-8063

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

DR. J. MESKAUSKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vidaus ligų Specialistas 
2454 WEST 71st STREET

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

' Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI '
2618 W. 71st St
Tikrina akis. - Pritaiko akinius ir 

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

Apdraustas per kraustymas 
ts ivairię\tsfumy.

ANTANAS VILIMAS .
823 West 34 Place

Tel.: FRuntier 6-1882

Tel. 737-5149

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: aDb/ad. nuo -1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. v ak. 
’ Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 5$th STREET 

TeL: P R 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. Vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso tstof.: HEmlock 4-2123 
Roztd. Hlof.i Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą,
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185.

Dėl

p. Šileikis, o. p.
f ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
; Aparatai • Froterai. Med. Ban

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

x2850 West 63rd St., Chicago III. 6062$
Telefu PRospect M084

SKAITYK PATS IR PARAC-TKK 
KITUS SKAITYTI

S A U J U ii A S

*

■

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills -

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

Linksmam;, arba liūdesio valandom 
gražiaiiri-^. ir raluHai

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?i O'5'f ’AS) 

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

Kur nebėra lietuviško . . .
Atkelta j iš 4 pusi.), 

■ TV ~ - ■

ir ją remia visi lietuviai. Tos 
tautinės lietuvių organizaci
jos, dar tebeturji tų artimo mei 
lės jausmą. Nors šventė bns 
tik. rudenį, o jau visų gerokai 
reklamuojama, šokių šventės 
komitetui kviečiant spaudos 
konfercndiją, atvyksta vįsų 
lietuviškų laikraščių atstovai 
•ir visuose laikraččiuose skaito 
nie ji] korespondencijas apie 
šokių šventę. Ir nieko stebėti
no, kur yra bendras lietuviš
kas reikalas, ten visf lietuviai 
eina kartu. O koks buvo skirtu-> 
mas, kad lietuvių tautinės or
ganizacijos vengė, bicentenial 
minėjimą? O kaip būtų buvę 
gražu, jei tada irgi būtų visi 
prisidėję.

Matome, kad tiek aktyvieji 
partiečiai okupuotoje Lietuvo
je, tiek jų pasekėjai Chicago- 
j e“ Vilnies” darbuotojai, tiek 
naujieji lietuviai, bendradar
biai ar tie "partiniai” Draugo 
redaktoriai, anot Kviklio, lai
kosi tvirtai vienos, smurto ir 
apgaulės linijos, prieš tautines 
lietuvių organizacijas.

tijos sutapusi su moderniąją 
Lietuva, ji buvo apgyventa Ais 
čių, kurie atmigravo iš Mažo
sios Azijos, drauge atsinešda
mi savo įsitikinimus ir. kalbą, 
primenančią šventąją Indijos 
kalbą — Vęidų Sanskritą.

Samogitų narsus vyčiai per 
du šimtmečius kovojo, prieš 
Teutonų riterius, savo mažų 
arkliukų kavalerija atmušė 
Genghis Khano Auksinę Ordą 
ir didėjančią Rusų 'priespaudą. 
Autorius giliai įsirausė į len
kų, rusų lietuvių ir vokiečių 
autorius, rašydamas tragišką 
istoriją narsių ir atsparių žmo 
niu, kurie gynėsi nuo Krikš
čionybės. Nors samogitai pri
siėmė Romos Katalikybę ir pa
sidarė atkaklūs savo naujosios 
religijos gynėjai, laikui bė
gant nugalėti carų Rusijos, jie 
vėl buvo persekiojami už tai, 
kad nepasidavė verčiami; i ru
sų stačiatikybą.

Autorius savo, knygoje mini 
generolą Tadą Kosciušką bu
vus lietuvio, vadovavus prieš 
Rusiją sukilėlių armijai, kuri 
1791 m. spalio 10 d. prie Var
šuvos huvo rusų nugalėta ir 
pats Kosciuška buvo rusų pa
imtas į nelaisvę, vėliau paleis
tas ir padėjęs Amerikai išsiko
voti laisvę nuo Anglijos, mini 
Kosciuškos laišką rusų carui 
Aleksandrui I: -

“Pone: Aš esu, gimęs lietu
viu iri nedaug niėtų; inan beli
ko gyventi. Tačiau ateities už- 
danga slepia mano gimtosios 
šalies likimą”. Jis mirė Švei
carijoje 1817 m. spalio 15 d. 
sulaukęs 76 metų amžiaus. Bu
vęs sulenkintas, bet nusivylęs 
savo buvusiais draugais, intele 
ktualais, kurie daug .kalbėjo, 
bet mažai veikė, Kosciuška grį 
žo ,prie savo įgimto- lietuviš
kumo”.

“Žinoma, < šis tomas nėra 
skirtas bendrai skaitytojams, 
bet tiems, kas domisi Centro 
Europos istorija, ras daug ver 
tingų naugių, Lenkų patriotai 
ras daug dėl ko pasiginčyti su 
autoriur bet vienas dalykas 
yra tikras: Jei yra kokių šamo 
gitų, kurie, pęr praeitus du 
šimtu metų yra emigravę į 
šiaurės Ameriką, jiems ši 
knyga bus vertinga ir džiugi
nanti. Tačiau aš pats visą sa
vo amžių nesu sutikęs žmo
gaus, kurs save vadinti] samo- 
gitu ir, tiesa sakant, niekuo
met nebuvau girdėjęs kad to
kie senovės žmonės egzistuo
ja, kol paštas atnešė tą knygą”, 
pįrisipažista recenzentas adv. 
M. Robert Sambroski. Pastebė 
damas, kad ta knyga jau išvers 
ta ir išleista prancūzų, italų ir 
švedų kalbomis ir patardamas 
lietuviams ją išsiversti ir iš
leisti lietuvių kalba.

. Pastebėtiha, kad knyga “Sa 
mogitia” radusi gvvą susido
mėjimą karininkų taarpe kas 
matyti iš pulkininko B. F. von 
Stahl, Omaha, Nėb., kurs ją re
komenduoja kaip “idealų va
dovėlį karo akademijoms West 
Point, Annapolis ir Colorado 
Springs, ir pulk. Įeit. Tarlton 
Fleming Parsons, Alexandria, 
Va., kurx apie tą knygą atsi
liepia, jog tai yra “reta ir ne
paprasta didžios vertybės kny
ga. ... Samogitia atgaivina ma
žai žinomą, bet gąrbingą Eu
ropos sitorijos skyrių. .. Ją 
specialiai turėtų skaityti vivi- 
liai ir kariški lyderiai”. J. Pr.

Nors ChowchiDos miestelis ir 
visa šiaurinė Kalifornija leng
viau atsikvėpė dvidešimt šešiems 
vaikams ir vienam suaugusiam 
išsigelbėjus, didelė-misterija te- 
bepasilieka, ką su jais norėjo 
daryti tie trys ginkluoti ir mas
kuoti vyrai, kurie ketvirtadienį 
pavakarėje pagrobę iš pikniko 
su 26 mokiniais grįžtantį mo
kyklos autobusą, tą autobusą 
paslėpę vaikus su autobuso šo
feriu savo dviejuose "busiukuo- 
se” nuvežė už 90 mylių į esan
čias akmens skaldyklas, juos su
varė į gilią kaverną, užmūrijo 
ir patys nuvažiavo.
T Ta kaverna, pasirodo, yra 
apie 12 pėdų giliai ir į ją gali
ma nulipti jtik kopėčiomis. An
ga į kaverną lysti yra tokia, kad 
tik vienas žmogus tegali pra
lysti. Truko daug laiko, kad gro
bikai autobuso šoferi Frank 
Ray privertė įlysti ir kopėčio
mis nulipti, paskui visus 26 vai
kus nulaipino. Visus hulaipinus, 
grobikai kopėčias jštraukė ir an
gą užmarino.

Kaverną tam tikslui buvusi iš ’išradingas žmogus, šoferis Frank 
anksto paruošta : atgabenta van
dens, palikta Šiek tiek sauso 
maisto, pastatytas kilnojamas 
“tailetas” ir keli matracai Įmes
ti.- ■

Gerai, kad Ray su keliais vy-

^As gyvasis* ai buvau numiręs ir itai esu gyvas per amživ amžius*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūšy Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę- Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū- 

Fr pradėjo ilgą sunkų darbą DUO- site gyvi”- (Jono 16:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir- 
gomis rankomis nuardyti angos ^gaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 

uzgfiozdijimą. Kol anga pasise- ^uostys asaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
kė atidaryti, požemyje kvėpavi- . mirti* yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
mas pradėjo sunkėti ir ilgiau rusieji? 1 t< klausime atsako knygutė "Viltis po mirties", kuru sausite 
pabuvus jie ten būtų nutroš- nemokamai. Rašykite;

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

resniais mokiniais pradėjo ieš
koti išsigelbėjimo, kol nesutemo 
ir požemyje buvo šiek tiek švie
sos. Pasikloję tuos matrasus, jie 
galėjo pasiekti kavernos "lubas”

dis> atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantinetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu-

Pr

pačių piktadarių, kai bus 
gauti, už kurių nurodymą 
paskirta $10,000 premija.

J.

Tikro atsakymo laukiama iš 
su
yra

’ I būtų pasibaigusi baisia tragedi- ■ 
ja, jei tų 26 vaikų tarpe nebū
tų buvęs suaugęs, rąmaus būdo

—T"

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBLLIAMS PASTATYTI

kę, pasakė Ray.
Kai skaldyklos sargas juos ra

do, keli mokiniai jau buvo išlai
pinti.

Dabar galvosūkis, ką piktada
riai norėjo su tais.vaikais dary-
ti? Tarpe įvairių kitokių prie
laidų yra viena, būtent, kad vi- ( 
siškai panašus vaikų pagrobimas ; 
— žinoma, įsivaizduotas -r- ap- ■ 
rašytas vienoje prieš 18 metų iš- , 
leistoje knygoje “The Day the 
Children Vanished”. Novelėje 
drama baigta laimingai”, bet pra- ; 
eito savaitgalio tikrovė, atrodo,1

TĖVAS 1R SONUS

Laidotuvių Direktoriai

Mirė 1976 metų liepos mėn. 6 dieną ir palaidota šv. Kazimiero „ 
Lietuvių kapinėse, įiepos 10 d.

Veliofiė ONA MONTVILIENĖ negali atsidėkoti tiems, kurie su- 
.teikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo i amžinybės vietą. Todėl 
mes, atmindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dėkojame draugams. at-_ 
vykusiems į šermenis^ atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir 
palySėjusiems f kapus.

Dėkojame kun. Chester Augliui, kuris atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Jungui F, Rudmihui, už mandagu ir tvarkingą patarnavi
mą. Dėkojame Klaipėdos Jūrų Saulių Kuopos pirmininkui, valdybai 
ir nariams, taip pat karsto nešėjams, nunešusiems ją į amžino poilsio 
vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems. 0 Tau, mūsų mylimoji, sakome: — Ramiai ilsėkis šal- 

' toje žemelėje.
Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnūs, žentas, marčios ir anūkai

EUDEIKISGAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

CRANE SAVINGS and Loan Association

MOlifcRNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCt 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
' DALYSE.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 metų 
yQ Certifikatams.

Mažiausia 55,000 
ar daugiau.

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

AUTOMOBILIAMS

6
1 / ryf Mokama 1 mėty ' 
/ Z /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

Chicagoš
<► <•

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9;(X> rj-to — 8.00 vak.. 
A n ir a d. ir penktadwru 9rOO ry:o — 5;U) vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12;00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. x

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visa mėnesj. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 M^NPSIA!

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOŠ LIETUVIU ISTORIJA
Aieiuo Abru»e kayga aplašanti p<isiuUnių W (186SM959; fncu^ 

Chicagoš lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl Kaina 
SIU. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Lietuvis, pirmom 
lietuvių kolonijos, jų suorganituotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios, Įsteigti laikrakčiai, kurių vi^o buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 fražnyliniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų. aocailistuuM, !atsvs.namškų ir 
kitų organizacijų gtlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410
Norintieji šią knygą isigyU, prašomi paiašyti <rt>a MMey 

Orderi

AMEKIKQS LIKTŲ V1Ų ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 HaLeted SL, Chicago, UI 60608
MAUJ'ENOS, CHICAGO 8. IL1-----SATOKDAY, JULY 24, 1976

P. J. RIDIKAS
' M54 So. HALSTED STREET ' Phone: YArds 7-1911

i
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REAL
- HELP WANTED —

Oart;Įninku Reiki

ir atsiuntė 
taip pat

I apylinkes

MECHANIC - WELDER

Parko liet ii- 
informavo gy 
lietuvius ne 

ir prieš juos, 
telefonu

— Amanas Bertulis iš Cide^ •. SUSIRINKBIŲ - f 
... apvirote pratęiė anksto"

be raginimo savo prenumeratą 1 n 21 n Li.ą 1 1U x
<2 už kalendorių c --------------- *----------------------------* .

s sAi.k.. . 4 Upytės Draugiškas klubas rengiamašinų fondui. |<>s pj^nį^ą sekmadieni, liepos 25 d. Vy-j 
tautietė ; užsisakė salėje ir sode, 2455 West 47th 
» A i . Street. Pradžia 12 vai. popiet. So- .) mėn. tinkamos- | ]Qams gros geras orkestras.

— Klubas nuoširdžiai kviečia savo 
narius ir svečius atsilankyti ir pra
leisti linksmai dieną su upytieciais.

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

A. Kalys

' . $52. C1CEROJE
. ' - (10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių
APDKaUDA

Amžius 62—<<0
J. BACEVIČIUS 778-2233

niam susi pažinimui, todėl pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui.

— Naujienų administracija 
dėkoja p. Antanui Zakiui, Cle
veland, Ohio, už ankstyba be ra w c

ginimo prenumeratos 
ma ir už *1 auka. Ankstyvas 
pratęsimas sutaupo administra
cijai laiką ir sumažina pašto bei

pratęsi- ~

— Tony Kružikas iš Marquet
te Parko apylinkės platinimo 
vajaus proga susidomėjo Nau- 
ijuomis ir pastaruoju metu pa 
stebėjo, kad jos kreipia dėmesį 
į visų lietuvių gyvybinius rei
kalus, ypatingai dėl kėsinimosi 
ardyti Marquette 
vių koloniją. Jos 
ventoj us ir visus 
tik po vykių, bet
Vakar jis skambino 
Naujienoms ir užsakė jas vie-’'susirašinėjimo išlaidas, 
noriems metams, šiandien Nau 
jienos jau yra jo pašto dėžutėj. 
Dėkui už dėmesį ir už prenunie 
ratą. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti, 
visi lietuviai kviečiami 'su jo
mis susipažinti ir pareikšti su- 
vo nuomonę jas užsisakant.

— Napoleonas Gabrėnas iš
Pittsburgh, Pa., išvyko į t-----
rado Springs, 
terina Matuck iš Gary išvyko 
vasaros metui į Knox, Ind. Ka
rolis Dabulevičius išvyko į Pot
tawattamie vasarvietes, Benton 
Harbor, Mich.

—Jonas Andruška iš Quebe- 
ko provincijos Kanadoje kiek
vienais metais paremia Naujie
nų leidimą. Dėkui už nuolatinę 
paramą, pratęsimą iš anksto 
prenumeratos ir už $10' 'auką 
mašinų fondui.

—Petras Drabišius mirė lie- 
;pos Ski. Brooklyne. Liūdėti liko 
žmona Vera ir giminės ■ Lietu
voje. Velionis buvo lietuviškų 
darbo bei sargybos kuopų ryšių 
karininku prie Amerikos ar
mijos Vokietijoje, Niurnbergo 
mieste.

sipažinti ir pareikšti ųdairnsč 
MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJŲ 

SAVAITĖN,
Dainavoje autobusas išvyksta sekma
dienį, rugp‘. 8 d 9 vaL ryto nuo Jau
nimo Centro
linkė. 329,900. Teirautis angliškai.

tek 92grW76. CPd.)

— Naujienas galima užsisa
kyti telefono, skambinant , ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip p»i kviečiama skambinti 
arba rašy*4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
tdresus. '■ / ’

(Pr)l^

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

Must speak English,
R. LAVIN and SŪNS,

3426 So. Kedzie Ave.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATC SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

An’ equal opportunity employer

REIKALINGAS VYRAS
Bendriems užlaikymo (maintenance! 

darbams ir šiek tiek mokantis lituo
ti. Maža įmonė Schiller Parke.

Susikalbėti angliškai. ?’ ’ ~
Tel678-5240

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILSIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I$S1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PEIKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '

2212 Vv. Cermak Roar’ Chicago D’ YIrginib 7-7747

— Rūta Jaudegytė, 4508 UP” 
I St., ir Romas Mickevičius, 3382 
“W” St., Omaha, Nebraska, re- 

.................... Colo- Sjstruo.ia lietuvius studentus į 
/ Colo.'"Ponia Ka-1vasarOs ^ovyklą rugpjūčio 1-

8 d. prie Platt upės slėnio, 20 
mylių nuo Omahos.

—Rašyt. Andrius Mironas-Nori 
mas, Carlsbad, Calif., sulaukė 
65 m.amžiaus. Būdamas pensi
joj, aktyviai bendradarbiauja 
lietuviškoje spaudoje ir ruošia 
naują novelių rinkini. Jis yra 
dirbęs Naujienų spaustuvėje-

-— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės sušauktame spaudos 
pasitarime dalyvavo pirm. VIa

das Išganaitis, Algirdas Budre- 
skas, Jonas Jasaitis, Juozas 
Skevys, Jonas Yla ir Jonas Vai
čiūnas. Bet kokia organizacija 
be spaudos pagalbos negali aug 
ti ir didėti ne tik nariais, bet taip 
pat susilaukti ir plačiosioje vi
suomenėje susidomėjimo ir Į- 
vertinimo. Posėdžio dalyviai tu 
rėdanti tai. omenyje nutarė pa
siskirstyti, kas Į kurią spaudą 
rašys apie šaulius ir jų veiklą.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct, Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeVWA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Dėmesio studentams!
Norintiems pasitobulinti li

tuanistikoje šią vasarą yra 
ruošiami specialūs dviejų sa
vaičių kursai netoli Kento 
valstybinio universiteto, Ohio 
valstijoje. Tai Trečioji lituahis 
tinė stovykla, kuria ruošia Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos (PLJS) Ryšių centras, vei
kiantis Čikagoje.

Stovykla Įvyks rugp. 15-27 
d. d. šių metų programoje busi 
gilinamasi kalbos dalykuose, 
istorijoje ir literatūroje. Lie
tuvių kalbai pakviesti mok. 
Stasys Barzdukas, :prof, Anta
nas Klimas, kun. Juozas Vaiš- 
nys, prof. Benediktas Mačiui- 
ka, prof. Ilona Maziliauskienė 
ir prof. Rimvydas Šilbajoris.

Stovyklos kaina vienam as
meniui $100. Būtina registruo
tis iš anksto, kręipianttis į PL
JS Ryšių centrą, 2422 W. Mar 
quette Rd., Chicago, Ill. 60629.

R. S.

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo 8100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi 'TERM apdrauda: 
$1,000 tik pž 3 d oi. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. " (Pr).

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai; Jr są
žiningai <

Klaudijus Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek: 927-3559

..DIDELE ĮTAKA l VAKARU.. . 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano -muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą UI. Florencijoje — pačią 
Kotryną Mediči, Lietuvos karaliaus 
Henriko m motiną, Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą, 6 Paryžiuje — Henriko 
m ir jo tėvo t pastatytą Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos Įtakos .vie
tas išvyksta rugpjūčio '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.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

GERO BŪDO MOTERIS y 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. 424-0737. ' V ' '

RELIABLE COOK —HOUSEKEEPER 
for couple in Winnetka.

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

Call evenings or weekend 
446-1297

b RENTING IN GENERAL
- N u o m o s

Sekanti mėnesį bus išnomuojamas 
vaikų 
69-toš

5 kambarių butas šeimai be 
Marquette Parke tarp 68 ir 
gatvės.

Tel. 471-2239 .

—- — —---------------- .-------------— ---------

$ OP H I E BAR C US
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvai kalw. Yxsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

■' 5‘00 v? popiet. Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai; 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO' ILL. 60629

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERIAMAI. ’ ’ -

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY\ ė
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-223

.„%BUD’S REAL ESTATE su 2 kamb. pastogėje. Centrinis Šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY f
Insurance. Income Tax

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

’ U’ j UNION PIER, MICHIGAN — The 
Į new LUBEZNIK MANOR, 15762 Lake 

; ■ shore. Dr. Large 1 bedroom deluxe 
— .! cotaggęs on Lake, Michigan, private 

j beach," housekeeping, $75 per week, 
- $250 per month. Call 616/469-9853 or 
/Chicago 792-0595.

x BY OWNER
5600 North — 1700 West

Large living room. Full dining 
. room. 2 bedrooms.
L Kitchen with cabinets. Enclosed 
front porch.

•Full basement. Carpets and drapes
Attic possible. 2 bedrooms.

Near school.’ transportation, 
$25,000 firm. 

271-3739 or 649-9837

etc.

PIRKSIT — PARDUOSI! — 
NUOMOsrr. 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
, Tel. 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290 

1S5-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

PASTOVŪS NAMAI
MARQUETTE PARKE

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja S30,(XMV

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

2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
mos ir California. $55,000.

6 KAMB. didelis mūrinis namas, 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20,900.
PLATUS LOTAS arti Šv, Kryžiaus 

ligoninės Pigus.

..wi'i r.'iauiMiiT.i.uuMiii an1 t1 lan—— 
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

* Grafas von Euerstenberg 
(1629 — 1704) mirė badu Pary
žiuje, nes buvo šykštus pirkti 
maistą, nors turėjo 8136,000 me 
tinių pajamų.

SKAITYK IR KITAM PATAS?
SKA IT YTI ’ N Al) JIENAS ’

LAIKRODŽIAI t Ė BRANGENYBĖS
I Pardavimxs ir Taisymas 
U46 WEST 6*h STREET

Tatafj REpublk 7-1M1 \

PARDUODAMAS 6 BUTŲ 
? MERAS

Butai po vieną arba 2 miegamuo
sius. 9 metų senumo. $15,000 mėtinių 
^pajamų, kapitalo didėjimas ir apsau
ga nuo infliacijos -7 ■

7 Gera vieta ir gera apylinkė prie 71- 
mos gatvės nuo Kedzie. _ .

JOHN J. DILLON REALTY 
Skambinti angliškai

? Tel. 233^247

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio- 
tini Ris

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

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

Tudėl 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: Chlcagoje Ir Kanadolt metams — $30.00, pusei metų — $18.00, 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniu©- 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
r-39 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

0 Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

MAUJIENOS, CH^AGO 1, ILL — SATURDAY, JULY 24 1976

gį% HIGH RATES 7PAID QUARTERLY AT - "R ANNUM
certificates , 

$5000 or more 
4 year min.

i SAVININKAS PARDUODA
3 MIEGAMI CAPE COD STILIAUS 

/ r mūrinį namą.
Į Centrinis oro vėsinimas, įmonfuo- 

— . ta indams plauti mašina ir kiti reik
menys, 2 mašinų garažas, su elektri- 

I nėmis rankenomis, tolima pietų apy- 
I linku. $29,900. Teirautis angliškai.

Tel. 389-7851.

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-1 

t šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Romontas

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

NSURED

PER ANNUM

$5000 or mota 
minimum 

30 months

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

MEMBER

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ danp 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
derį tokiu adresu: >' -y •

NAUJIENOS. ; ;
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 - ...

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. T«i. YA 7-59W

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lako)

Dažo namus Iš lauko Ir Ii vidaus.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ ’ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas.

kaina nebrangi.
Telefoflvoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir W»«t»rn Avenue kampa*

PREKYBOJ TERRA (3235-37 
West 63rd Street, Chicago, UI. 
60629, tel. (312) 434-4660) di
delis pasirinkimas gražiausių 
aukso papuošalų — grandinėlių, 
apyrankių, sagių, medalionų, 
kryželių, žiedų su Įvairiais bran
giaisiais akmenimis,, kultūrinių 
perlų, jadų, koralų ir kt. Auk
so papuošalams taikoma 20% 
nuolaida nuo ikišiolinių jų kainų.

(Sk4.

HEATING AND AIR
CONDITIONING '

DOMAS ŽUKAUSKAS' 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO., 
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapoli*

• GA 4-8654

STATI FARM

INSUtANCI

State farm Fire aw^CaSoaky Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

vienintelį
lietuvį kailininką įįA 

Chicago je —NORMANĄ
263-5826 

(į*t*igo*) ur 
677-8489

(buto)

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE“ — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




