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Šiltas, ffali lyti

Saulė teka 5:39, leidžiasi 8:14ir apie kalinantį Sedmaką.

% of tetai votes wen 
-by each candidate

Gyvenančių Meksikoj 
marksistų likimas
Prie dabartinio Meksikos pre

zidento Luis Echeverria įMeksį- 
ką prigūžėjo daug marksistiš
kai nusiteikusių politinių pabė
gėlių iš kitų Pietų Amerikos 
kraštų. Jie Meksikoje yra gerai 
įsikūrę ir užima aukštas vietas. 
Betgi dabartinio prezidento ka
dencija baigiasi ir manoma, kad 
bbs Meksikos prezidentu išrink
tas Jose Lopez Portillo, kurs vi
sus atbėgėlius marksistus" gali 
pradėti varžytį- ar’het' prašyti 
favaiidottr-s^

Library uf Congress Gr.
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PRANCŪZIJOJE GROBIAMOS 
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Peronienės likimas
■ ' Nuverstos Argentinos prezi
dentienės Maria Estela e Peron 
likimas keičiasi* keičiantis metų 
laikams: pirmiausia teismas, 
apkaltinant išeikvojimais J r ko
rupcija, po to namų areštas ke
liems mėnesiams, vėliau pasirink
ti — išvažiuoti iš Argentinos 
arba, joje pasiliekant, atsisaky
ti nuo bet kokios, politinės -veik-

Sen. Hubert H. "Humphrey, 
mčĮys d*mol<r»tv Partijos kandidatū
ra i prezidentui, stengUsti tepti d*» 
mokratp senato vadu. Bet jam ir ži« 
sunku, nes ty pa£ig pareigg siekia 
Sen. Robert Byrd, dabartinis daugu
mos prižiūrėtojas balsavimams lai
mėti. „

Prapuolę žuvininkai 
atsirado Kuboje

Prieš kuri laiką devyni žuvi
ninkai kubiečiai, 6 JAV piliečiai 
ir 3 — Kubos, visi devyni poli
tiniai pabėgėliai, liepos 8 paliko 
Miami, norėdami laivu pasiek
ti Nicaragua. -Tie Nicaragoje 
turėjo būti liepos 14.

Amerikos krantų apsaugos 
tarnyba kelias dienas dingusių 
ieškojo Karibų jūroje. Ieškoji
mas buvo nutrauktas, kai vieno 
žuvininko žmona Miriam Lina- 
rėse gavo telefoninį pranešimą 
iš Kuboje gyvenančių giminių, 
kad jos’vyras sėdi uždarytas Ku-

neše Amerikos valstybės depar
tamentui ir Šveicarijos pasiun
tinybė Kuboje, atstovaujanti 
Amerikos reikalus.

LOCKHEED BENDROVĖS KYŠIU
Tanckos areštas sukrėtė Japonuos birža,

,z. . reikalas eina apie 12 milijonu kyšį
TOKIJO, Japonija. — Japonijos teismo organai antradienį 

suėmė buvusį premjerą Kakuei Tanaką, tris metus valdžiusį visą 
kraštą. Premjeras, rodos, buvo tvarkingas, pavyzdingai valdė 
kraštą, o kai krašto gyventojų nuotaikos pradėjo keistis, tai jis 
pasitraukė iš valdžios. Suėmimas buvo tiktai keliems klausimams 
apie Lockheed bendrovės kyšius, bet kai gauti atsakymai buvo ne 
toki, kokių teisingumo ministerija laukė, tai prokuroras buvusiam 
premjerui pranešė,, kadi jis yra areštuotas ir privalo aiškintis dėl 
yisų dvylikos-milijonų dolerių kyšio;

Ispanijos Bažnyčia 
reikalauja amnestijų

MADRIDAS. — Ispanijos Ga
licijos provincijoje, Santiago de 
Compostela mieste, liepos 25 d. 
buvo iškilmingai Švenčiama val
stybės patrono bei globėjo, šv. 
Jokūbo diena. Iškilmėse dalyva
vo Ispanijos karalius su šeima, 
ministeris pirmininkas Adolfo 
Suarez Gonzalez, kabineto na
riai ir daug žmonių..

Ta diena Šalia miesto viena
me parke keli šimtai susirinku
sių galičiečių reiškė protestą, iš
keldami Galicijos vėliavą ir rei
kalaudami amnestijos, laisvės 
ir nepriklausomybės Galicijai, k 
‘Ispanijos globėjo dienos proga, 

Ispanijos katalikų Bažnyčios vy
riausios galvos 'įteikė karaliui 
formalų raštą, prašydami pa
kalbti Ispapijoje plačią' amnes
tiją, pakankamai mielaširdingą, I Jugoslavijos kalėjimo Toth, kurs 
galinčią suderinti paveldėtą iŠ Į atvykęs į Ameriką painformavo 
gen. Franco, laikotarpį

Jeigu Tanaka, būdamas 
riausyoės priešakyje, būtų 
žinojęs apie visą kyšių reikalą, 
tai prokuroras jį būtų prašęs tik
tai liudyti, bet kai jis prisipaži
no,-tai turės aiškintis apie pada
ryta nusikaltimą. Jei Tanaka 
būtų paprašęs teisingumo mi
nister} reikalą išaiškinti, tai 
šiandien jam nebūtų reikalo sės
ti į kaltinamųjų suolą.

Schweiker ieško 
atstovų Reaganui 
WASHINGTON AS, D. C. — 

Sen. Richard Schweiker, Ronald 
Reagano parinktas vicepreziden
to pareigoms, jeigu Reaganas 
būtų išrinktas krašto preziden
tą pradėjo ieškoti jam palankių 
kandidatų. Tvirtinama, kad ši
tas Reagano elgesys gali labai 
smarkiai pakenkti prez. Fordui.

Politikai žino, kad sen. Schwe-i 
ker yra veiklus žmogus. Jis ga
li Reagano pusėn-patraukti ke
turių valstybių kandidatus. Jei
gu sen. Schweiker įtikintu ke
turių valstybių kandidatus, pa
sisakiusius už Fordą,' pakeisti 
savo pažadus ir-perbėgti pas Re-a 
ganą, tai Fordo kandidatūra bū
tu išmušta.
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Šis braižinys rodo, kad rinkimus pralaimėjusieji kandidatai išleidžia daugiau rinkiminei kampanijai, negu .Lai
mėtojai. šie rinkimai eina pagal naują Įstatymą. Kandidato šalininkai negali duoti dideliu sumy* rinkiminei kampa
nijai, bet užtat jie gauna paramą iš valstybės. Tuo tarpu dar nesurnkti visi duomenys, kiek siy dietų; kandidatai 
išleidžia pinigu rinkiminei kampanijai. Paveiksle pavaizduotos buvusiai rinkiminių kampanijų šlaidos.

L > Didelis auto
■T pareikalavimas

DETROITAS. — Keturių au
to mašinas gaminančių bendro^ 
vių pranešimu, automobilių par
davimas trečiame metų ketvir
tyje yra pralenkęs pereitų metų 
pardavimą daugiau kaip 13%. 
Kai kurių auto modelių’1976 m. 
gamybos net jaučiamas trūku
mas. • ,,

Buvęs premjeras Tanaka jau 
seniai laukė prokuroro kvieti
mo, bet jis dar manė, kad jau
nesnis valstybės tarnautojas pa- 
.siims kaltę. Pasirodo, kad taip 
neatsitiko. Kyšius gavęs ir juos 
aukštiems pareigūnams dalinęs 
atstovas liudijo, kad Kakuei Ta
naka, būdamas krašto premje
ras, žinojo apie amerikiečių duo
damus didelius kyšius, ir pats 
pasiėmė vieną milijoną ir 600,- 
000 dolerių. Kada buvęs prem
jeras paskaitė kitų kyšininkų 
liudijimus, jis prisipažino, kad 
kyšį buvo gavęs ir pareiškė, kad 
J-ra -pasiruošęs eiti-r kalėjimą už 
padarytą nusižengimą. Danijos 
princas išsisukinėja ir tikisi iš
vengti kalėjimo, gautas sumas 
jis išleido Šveicarijos paukščių 
lesalams, bet Japonijos premje
ras prie įstatymų laužymo prisi
pažino.

Buvęs premjeras Tanaka, pa
skaitęs .prokuroro pakištus do
kumentus, tuojau pasitraukė iš 
liberalų partijos pirmininko pa
reigų. Jis paprašė popieriaus 
pareiškimui parašyti. Prokuro
ras manė, kad jis bandys raštu 
aiškinti, bet jis atsistatydino iš 
visų politinių pareigų. Dabarti
nis premjeras Takei Miki nu
stebo, kai patyrė, kad teisingu
mo ministerija ne tik klausinė
jo, bet ir suėmė Tanaką.

Pasklidus žiniai apie Tanakos 
areštą, tuojau pradėjo kristi ja
ponų bendrovių akcijos. Tana
ka buvo turtingas žmogus, jis 
turėjo kelių didelių bendrovių 
akcijų, bet dabar aiškėja, kad 
jis dar daugiau norėjo. Nusta
tyta. kad Amerikos Lockheed 
bendrovė davė japonams 12 mi
lijonų dolerių kyšį. Visas rei
kalas buvo gana gerai paslėptas. 
Transakcijos ėjo per japonišką 
Marubeni korporaciją, bet poli
cija ir prokurorai viską išaiški
no ir nori, kad nusikaltėliai pa
siaiškintu teisme.

Sen. McGovern siustu V w 

US kareivius Į Libiją 
' WASHINCTONAS. — JAV 

turėtų imtis iniciatyvos pasiųs
ti į Libaną tarptautinės kariuo
menės dalinius taikai atstatyti. 
Greta JAV Prancūzijos, Brita
nijos turėtū dalyvauti ir Sovie
tų kareiviai, — pareiškė sen. 
McGovern spaudos. atstovams, 

išklausęs senato užsienių rei
kalams komiteto posėdžiuose 
,I>riuiešinnis: civilinio Libano ka
ro klausimais. - ".T”

Sen. Ch. H. Percy, kurs yra 
taipgi minėto senato komiteto 
narys, nepritaria tokiems. McGo7 
verno planams. Jis sako, kad 
Sovietų kariuomenėsjdaliniai gal 
būt turėtų būti priimti į siun
čiamą Libanan tarptautinę tai
kos brigadą, jei joje dalyvautų 
ir JAV kareiviai, betgi togs sve
timų jėgų mišinys Libane ne
būtų pageidautinas ir nepatar
tinas. V 1

WASHINGTON AS. — Ame
rikos slaptosios tarnybos 13 na
rių privačiai pareiškė, kad ku
biečių pasiruošimas išlaisvinti 
Kubą iš .Castro diktatūros, ne
buvo paslaptimi ir daug kas ži
nojo, bet jie iki šiol nežino, kas 
tą paslaptį ‘ išdavė, kuri buvo 
stropiai saugoma.

Ją žinojo ų* senatorius Ch. E. 
Bennett. Jis buvo įsitikinęs, kad 
invazija į Kubą neturės pasise
kimo ir tai jis pareiškęs prez. 
Kenedžiui, w kuriu o j i s t uo rei- 
kalu turėjęs ilgesnį pasikalbė
jimą,.

Senatorius Bennett pareiškė 
Atstovų Rūmų etikos komitetui, 
jog jis ir šiandien, 15-kai me
tų’ praslinkus, negalįs atidengti 
viso pokalbio turinio. Jis jau
čia, kad ir šiandien pokalbio tu
rinys turi likti paslaptimi.

Vėl vienas jankis 
Jugoslavijos kalėjime

BELGRADAS. — JAV pa
siuntinybė praneša, kad Jugosla
vijos kalėjime sėdi Amerikos ar
mijos buvęs kapitonas, suimtas 
Kroatijoje 1974 m., apkaltintas 
ir nuteistas už šnipinėjimą. Sė
dįs kalėjime kapitonas Sedmak 
yra Amerikos pilietis iš Wiscon-' 
sino. Apie jį nieks nieko nebū
tų žinojęs, jei ne paleistasis iš-

Prez. Aminas ‘ 
vėl graso

NAIROBI. — Ugandos prezi
dentas Ainirgas buvo pradėjęs 
taikos giesmeles- giedoti, bet "pa
skutinėmis dienomis vėl pakei
tė giesmelių gaidą ir pradėjo 
grasinti Kenijai. Jis sako, kad 
Uganda turės griebtis beviltiškų 
paskutinių priemonių. Jis pra
šo Jungtinių Tautų ir afrikiečių 
vienybės organizacijos prisiųsti 
faktams tirti komisiją.

Kenijos valstybė^ provincijos 
komisionierius J. Mburu ragina 
gyventojus, gyvenančius Ugan
dos pasienyje, greičiau išvažiuo
ti į Kenijos gilumą ir nelaukti 
iki Uganos kareiviai'išpiaus.

Uganda alyvą ir benziną gau
na iš Kenijos uosto ' Mombasa. 
Kenija už pristatomą energijos 
kurą reikalauja mokėti tvirta 
svetima valiuta, kurios Ugandai 
trūksta. ;

Prez. Aminas skundžiasi, kad 
Kenija vartojanti ekonominį boi
kotą prieš Ugandą ir neprista- 
tanti reikalingų energijos žalia-

Amereikos greitkelių gerini
mo ir taisymo tikslams yra ren
kamas mokestis iš greitkelyje 
važiuojančių mašinų. Praktika 
parodė, kad daug mašinų greit
keliais važinėdavo nieko nesu- 
mokėdamos.

Dabar greitkelių priežiūros 
tarnyba įtaisė greitkeliuose 
naujas užtvaras, kurios neatida
ro mašinai privažiavimo iki ma
šinos vairuotojas neįmeta rei
kiamos sumos į automatą.

Manoma, kad naujos krėitke- 
liu automatinės užtvaros padi- 
dins mokesčių rinkliavą pirmai
siais metais 2 mil. dol.

J, Carteris -
suvedžiotojas .

WASHINGTONAS. — Nepri
klausomas kandidatas į prezi
dentus Eugenijus McCarthy, ly
gindamas Carterį su buvusiu 
prezidentu Niksonu, liepos 25 d. 
NBC žinių agentūros TV pokal
byje, pareiškė, kad Demokratų 
partijos išrinktasis kandidatas į 
prezidentus kartais prisiartina 
prie suvedžiojimo bei demagogi
jos krantų. ‘ * -

Pasak McCarthy, nėra dide
lio skirtumo tarp Carterio ir 
prez. Fordo politinių uždavinių. 
Jie mažai tesiskiria viens nuo 
kito.

McCarthy dar pridūrė, kad 
jis nekreipia dėmesio į galimy
bę, suardyi lapkričio mėnesio 
rinkimuose demokratų laimę. '

ITALIJOS KOMUNISTAI GAUNA 
PARLAMENTO KOMISIJAS

Į vyriausybę krikščionys komunistę neįleis, 
bet paleidžia, jiems finan$^4<om’s*i,l. ;

ROMA? —- Paskutinieji ltalijds politiniai rinkimai nesuteikė 
daugumos Italijos parlamente nei vienai politinei partijai, kuri 
savistoviai, be koalicijos,; galėtų sulipdyti tvirtą vyriausybę.

Per šiuos paskutinius rinki
mus Italijos komunistų partija 
surinko gana didelį balsų skaičių, 
bet krikščionių demokratų par
tija vis dėlto gavo daugiau balsų 
ir pravedė didesnį atstovų skai
čių. Tačiau ir jų atstovų skai-; 
čius parlamente nesudaro .dau
gumos. Krikščionys priversti, 
sudarant vyriausybę, prašyti ki
tų partijų paramos ir pritarimo.

Pirma krikščionių demokratų, 
partija bandė prisivilioti socia
listų partijas, bet nesusitarus 
ir nesuradus bendros, priimtinos 
politinės linijos, krikščionys iš
tiesė įrarnką Italijos ^komunis
tams, priimdami juos į sudaro
mą Italijos vyriausybę. Jiems 
pažadėta kaikurių parlamento 
komisijų pirmininkų vietos. 
Skaitoma, jog tai yra istorinis 
įvykis, nes 28 metus Italijos ko
munistų partija nevaidino jo
kios politinės rolės, parlamento 
komisijoje/ ■ ;

Komunistams, bus pavesta 
valdyti'finansų Jbei iždo komisi
jos parlamento rūmų taryboje 
ir biudžeto, transporto, viešųjų 
darbų, žemės ūkio ir sveikatos 
senate. Taip komunistai prade
da įsigalėti Nato organizacijos 
vienos narės vyriausybėje.
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Grenoblio apylinkėje, Pran
cūzijoje, grobiamos moterys. 
Paskutinėmis dienomis buvo pa
grobta Olga Moissenko, trečioji 
i<į eilės. Moterų grobikas ar gro- j 
bikai laiškais vėliau prašo iš
perkamojo mokesčio, pasirašy
dami “Raudonoji Brigada”.

Policija mananti, kad tai yra, 
vieno žmogaus darbas, kuris yra 
pavojingas akiplėša.
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The cost aižote 
(cents)

Senatorial pasmerkė sovietę valdžią, visai 
. Tievykdančią Helsinkio nutarimų
Amerikos Lietuvių Tarybos informacijos biuras ir iš Wash

ington© ateinančios žinios sako, kad JAV senatas liepos 26 dienos 
popietę vienbalsiai priėmė senatoriaus Carl Curtis paruoštą re
zoliuciją $319, kuri nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos anek
sijos. Karas jau seniai yra baigtas, o sovietų karo jėgos iki šio 
meto neatšauktos iš minętų trijų Pabaltijo kraštų.

- Šia proga senatoriai- pasakė 
•kalbas, kuriose feiskiamas pasi
piktinimas dabartine, sovietų vy
riausybe, visai nevykdančia Hel
sinkio konferencijos rekomenda
cijų. Sovietų valdžia, iškilmin
gai pasižadėdama vykdyti Helsin 
kio nutarimus? praktiškame gy
venimo tų nutarimų visai nevyk
do, Sonetų valdžia pasižadėjo 
leisti Rytų Europos kraštų gy
ventojams susitikti ir be baimės 
diskutuoti įvairius abiejų pusių 
gyventojų liečiamus klausimus. 
Sovietų valdžia kaip buvo užda
riusi sienas, taip jas uždarytas 
ir šianien-tebelaiko.

Helsinkyje sovietų valdžia su-

nėftis-pasikeis® spauda, bet lais
vojo pasaulio spaudos rusai ir 
šiandien neįsileidžia į komunistų 
okupuotus kraštus, tuo tarpu 
komunistinę propagandą jie įva-i 
riomis priemonėmis siunčia į va
karus.- . ' . .. ? ■ ».'■

Senato užsienio komiteto pa
ruošta ir senato posėyję -vienbal
siai priimta rezoliucija bus .per
siųsta. į Valstybės Departamen
tą, kad būtų informuotas pre
zidentas jr* atsakingi valstybės 
pareigūnai.

The presidential money stakes
Amounts spent by the winners 
and losers in constant April, 1976 
^llars. (SmtilionJ '

fas^hc^?’
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Kairiiyhas alkurie stuktele marie ir klausia 
— Ponas, ai* jūs sergate?

si silpnokas. Kvaito galva ir lyg marguliavo akyse. Taip 
vargino mane “flu”. Pradėjau lyg snūduriuoti, bet visai 
neėmė mane miegas. : ,

milijoninių žiburių jūra, tai buvri Skandinavijos 
tas pajūryje. Jau net pasidarė ramiau ant a 
tėjame prie nusileidimo vietos Vokietijoje./
šižvąlgafit per garsiakalbį piftjtaš liepė su Veržti “pilVus’* 
keleiviams, nek artėjeme prib Frlnkfūrto aerodromo, 
fteiskia, jau skrendame Vokietijos terftdĄa. Dar pikL 
tas pridėjo vokiečių ir angių kalbomis:

(Bus daugiau)

vas Lietuvoje. Rodos, staiga viskas nuslinko nuo dūšios 
ir nušvito mano akys. Netikiu. - .

Pasijutau geroje. nuotaikoje. Visi keleiviai ramiai 
miega, nes pats vidurnaktis. Retas kur-ne-kur krutėjo; 
Net tarnautojai dingo, gal kur ramiai kajutėse rymojo, 
miegojo, nes vaikštinėjo tik viena budinti mergina.

Visi tarnautojai ir tarnautojos buvo vokiečių kilmės.' 
Jos puikiai kalba angliškai, Vokiškai ir kitomis kalbomis, 
Taip lėktuvas slinko per erdves tyiomis. Per vįflĮ naktį 
nesudėjau akių, nes kelionėse- niekados hegaliū užmigti. 
Bet daugumas keleivių knarkia kaip ūkininkų paršiukai 
tvarte, d aš kaip gyvas sidabras vis judb, kftitU ir už-- 
migti negaliu. ' ■

Kiti keleiviai taip kietai miega, het reikia sbeJjętis. 
Tai yra laimingi, lyg be rūpesčiu žmonės. Vėl žvelgiu' 
pro langą j tansię naktį, žiūriu vierioje vietoje matosi

i ttiies- 
ųsios, ries ar-

vėlės rymojau gerą pusvalandį. Minėtos gražidš jmėrgi- 
nos sū' gražiais uniforrhiniais rūbais, lyg tarnautų ka
riuomenėje, jos atnešė pietus. Pietums davė' po gerą 
“steiką”, sriubos patiekalą ir kitokių saldumynų, kavos 
ir įvairių gėrimu. Aš paprašiau, kad man įpiltų, vieną 
incį aukštumo stiklinėje konjako; Žiūriu į gražų vokie
taitės skaidrų veidą, kuri buvo aštrių rudųakių savinin
ke ir sakau jai: ‘

— Prašau, Miss, įpilti mari konjako. Pateikiau-stik
linę. Ji buvo geroje nuotaikoje ir žvilgtelėjo su šypsnių 
i mane ir tarė: ' • ;/

Lėktuvo motorai ūžia ir vis riešą tblgh it tolyn, link Eu
ropos. Ramu. Pradeda temti. Atrodo pro langus, ' lyg 
brendame Į tamsią naktį liepos mėnesį per rasas ir pie-

Pirmininkė tftjS&jo parodyti 
visą savo talentą,'kad nuteiktų 
susirinkimo dalyves ir uždegtų 

ėl banga užj a u-/jas tar kovai.* Ji parinko skam- 
nuėjo jos ad- blausius ir daug*^Veriančius žo-

nucių; ■ •.

Du kaimynai sėdi salia riiarięs it įsmeigę akis žiūri. 
Mano, kūnas pradeda kaisti ir veidai datosi raudonu O 
tie vis žvelgia į mane ir tebesi, bet aš sėdžiu kaip įkaltas 
Į kėdės’ sėdynę, galvą atlaužęs ir prisimerkęs;
čiuosi
dinų .prieš -kaimynus. Sėdžiri ramiai, lyg miręs,

eilėraščių, ^kurias poetas 
prieš šimtą metų

keliones įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

išniro iš baltų vatinių debesų ir pamatėme kaip dienos 
šviesa Čikagos aerodroriią. Nusileidęs 747 lėktuvas vis 
dar bėgo nusileidimo taku ir priartėjo’ prie nusileidimo 
stoties. Čikagoje .reikėjo iaukti tris valaidas. Ta proga 
paskambinau; savo pažįstamiems: Valaičiams, Latožams, 
Lituanistui Petrui Kasulaičiui ir filat- Ėug. Petrauskui, 
kuris davė man telefono numeri kun. -Br. uJkšos Madri
de. Taip po trijų valandų, L y., 2 vai. po pietų vėl sėdo 
keleiviai į lėktuvą ir sprukonie iš drėgnos Čikagos į ę’rd- 
ves. Nešėsi lėktuvas link. Šiaurės Polio. Po dviejų valan
dų skridimo lėktuvas pakilo į erdves 40.000 pėdų aukš
čio. Tuo metu biivo labai skaidrus dangus ir matėsi At
lanto vandenynas, o vėliau net suskilušidš ledų lytys; Vie-

pamaitintų 
indus- ir t. t. 

ieninteli kartą savaitė- 
Juk abu — vvras ir žmona

— Yes Sir. Taip — ir pripylė pilh^ štiklinę^kbhjąko. 
Aš riet nustebau. Aš niekados nesu išgėręs višą/stlkliri’ę 
konjako. Sėdžiu kaip krienas sodo kampe ir ?tyliu, žiūHų 
į-tą konjako štikįįrię. Tuo metū “Draūgo” pūšiapyje pri- 
siriiinė inari čikagiečio a. a. dr. Račkaus patarimas. Savo 
laiku patardavo ligoniams ir savo klijentams, kad gali
ma išgerti po gerą konjako klebonišką, 0 jei reikalas ir 
du. Ta mintis mane ir paskatino ir pradėjau girksribti

Kai salės durys atsidarė, ir 
yąkąro vėsuma Įnešė bangą 
tyro oro, neapsakoma palaima 
Įženge. Į .apstulbintus moterų 
protus. Kiekviena apsidžiaugė 
galiirii grižti Į namus, kur jų 
laukė nevirta vakarienė, nebaig 
ti ruošos darbai ir jų pasiilgę 
vyra ii- vaikų žvilgsniai...

■

— Yes Mr.r jaučiuosi gerai. , '
Taip noriu pakilti dilo , kėdės, bet nedrįstu judėti iš 

vieos. Pasuku galvą, žvelgiu per lėktuvo langą žemyn;
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Gražuolės stiuardesės atnešė pusryčius. Tik pakori- 
po aplinkui Pusryčiai buvo kaip niekad skanūs: davė mė
sos, kavos pyragaičių ir kiaušinienės, o kas norėjo gavo 
ko nors stipresnio. Gal po 3 vandandų. pilotas iškilmin
gai pranešė, kad artėjame prie Čikagos miesto ir ten nu- 
sileisime ir neužilgo lėktuvas plačiai išskleidęs sparnus 
visu greičiu ėmė leistis, b Čikaga ėmė vilioti iŠ padangių 
žemėn. Kaip lėktuvas pradėjo leistis pajutau tartum

kalinį iš labai sargybiniais su
stiprinti fd?to. Toliau, ji turė
sianti išeiti į minią — .skleisti 
idėją gatvėję, kad gautų minios 
pritarimą. Buvo rekalds priduo
ti tai kovai daugiau kilmingu
mo, ir čia Bruklienė beveik ga
rantavo, jog spauda, radio ir 
TV jai būsiąs galingas nepamai 
nomas ramstis, kap tai ir tinka 
įsivėlusieins Į bėt kokią kovą 
dvidešimtame amžiuje. Kad nau 
josios sufražistės. nesitikėtų stė 
pritarimą. Buvo reikalas priduo 
ti į galvas, jog karžygių laurai 
dar labai toli: kova būsianti 
sunki, ilga-ir ntlygi. Bet galų ga 
fe, vis dėlto,, laimėjimų karūna 
nužengsianti ant lietuvės mo
ters galvos. Nes, kaipgi kitaip 
galėtų būti! 1

Susirinkimą uždarius, mote
rys pajuto lyg akmuo būtų nu
siritęs joms nuo,pečių- Daugeli 
jų buvo apėmęs toks neapsako
mas sunkumas, tarytum pasku
tinį gerą pusvalandi jos' būtų 
vilkusios kokią/ nepakeliamą 
naštą. Jų dvasia pasijuto prie 
prie žemės- priplota; o kiekvie
na, kad ir mažiausia kūno gys- 
lelė sopėjo. Taip jau iššišemų/ 
sios buvo. 'Kalbos apie kovas ir 
dar pijpas sunk urnų, sukėlė pa 
bajsą ‘jų vaizduotėje.,. Tai lyg 
koks planas perkeliauti nežino
mi dykumą, kur šansai išlikti 
gyvam labai maži.

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien lanko ir 
prie jų meldžiasi <-

Salėje kilo toks ermyderis 
jog pirmininkė joku būdu ne- 

gy įstengė nutildyti. Pagaliau; ji 
perdaug ir nesistengė: ji pama
tė. kad bus užminta ant skau- 
džiaūslo visų iriažolio Tas pa
siūlymas vertas didesnio dė.me- 
sio — nusprendė ji savo minty-

SUFROZISČiy MITINGAS . -■ 
(Linksmas pasakojimas)

— Pasiūlymą užprotokoluo
ti! —nugriaudė Bruklienė.—Tai 
barzarizmas! Moteris/ turinti 
progos naudotis dvidesiiritojo 
amžiaus laimėjimais, yra verta 
kilnesnio darbo negu avinų plo
vimas. Gaila kad giljotina iš
nyko, o lėktros kėdė neprigijo. 
Štai ko reiktų tokiems barba
rams!

Toliau ėjo smulkesni pasiū
lymai, beveik kasdien girdimi 
nusiskundimai. Ar negalėtų-vy
rai daugia u ’ prisidėti prie vaikų 
auginimo? Kaip uždėti jiems to 
kia pareigą: jie turėtų-dažniau 
išsivesti žmonas Į sueigas, į žmo 
nes; neleisti joms trūnyti tarp 
keturių namo sienų lyg kokiai 
muziejinei senienai. Ar sugriū- 

riškasis pasaulis, jei kar
tą i savaitę jie paruoštų vaka
rienę ir 
si j usias

dar tais laikais, kai “priėmėjų”. do susirinkimui nukrvpti nuo 
profesija tebebuvo pilname žy- tos temos, ir pagabau buvo iš- 
dėjime ir laisvos dienos jaū- nešta rezoliucija, jog lietuvė 
liom gimdyvėm nebuvo įprasta ‘ moteris turi *da^M visa, kas iš
duoti. Taigi, laisvos dienos sa- skiovotų laisvą>^Hieną savai- 
vo gyvenimė Ji neturėjusi,- nes tėjėa *
po to, kai vaikus užauginusi, ji 
pradėjusi auginti anūkus ir pro 
anūkus.

Jai nutilus.
čiančių atodūsių
re. Taip labai-sujaudintos visos džius. Pacitavo^k£i ką iš Kddir 
buvo

Klausimo aktualumas nebelei maždaug

Suprantu, suprantu .. pa 
sakė užsimąsčiusi pirmininkė, 
įi atsiminė tolimą praeitį, dar 
gimtinėje, kai jos ištekėjusi vy 
resnioji sesuo ūkininkė irgi tu- 
rėdivo piauti avinus. Mm, jos 
▼yro širdis nebirvusi phruoAta 
lokėms darbams. Tą švogerj, 
kuris dar tebegyveno kažkur 
kolchoze 
ankstyvos sesers mirties: avinų 
plovimas sutrumpino jos gyve
nimą ’

Trylikos Klube buvo karšta. 
Karšta ne dėl šilto patalpos oro, 
bet del karštų Klubo pirminin
kės Bruklienės žodžių.

s.ais neeiliniais metais, — 
kalbėjo ji visa įraudusi, - kai 
Amerika švenčia dviejų šimtų 
metų demokratijos sukaktį, lie 
tuve moteris turi pasižymėti ko 
kiu įmes nauju iieĮiaprastu lai
mėjimu. Niekas kitas — tik lie
tuvė- Iž tenka tų garbėtruškų 
kitataučių, kurios iškovoję 
m mus balsavimo teises, atvėrė 
duris ų švietimo institucijas, pa 
darė prieinamas visu profesijų 
karjeras. įsivaizduokite, dabar 
moteris gali šapoje būti' bosu, 
jei nori gali skaidyti akmenis, 
kelius tiesiant, arba maišyti ce
mentą <langoraižrus statant. Gaįtų 
Įima sakyti, viskas dabar.mote 
rims prieinama visur jų pilna.’riene ir atliktų kartu su tuo su 
Jeigu ilgiau palauksime, tai —-»sijosiąs pareigas 
žiūrėk, kokia pramuštgalvė sve, vaikus, suplauti! 
timtautė ims ir į Himalajų kai- Vieną 
nūs, ar surengs ekspediciją 
šiaurus ašigalį. Ir vėl sensacija, į dirba ir parneša pėdės. Argi 
kai kokia anglė ar prancūzė žmona jau taip ir turi virt sep- 
tap.s pasauline garsenybe

Iš publikos pasigirdo balsas nias dienas savaitėje 
noris kalbėti. ' J dienas metuose? -

— Prašau, prašau, — pasakė dabai jau pavargu 
pirmininkė.

— čia dėl ekspedicijos į Šiau
rės 
nė pakilo iš vidurio salės.—Ne
žinau ar ilgai galėčiau ištverti 
ant tokios dietos: — Amundse- 
nas, sako, turėjęs valgyti savo 
batus, kai nieko kito valgomo 
nebuvo like ten jiems po Šiau
rę bevaikštinėjant-..

Salėje pasigirdo linksmas ki
kenimas. Pirmininkė 
apžvelgė auditoriją r 
no:

— Tokiom kelionėm 
kami pasišventę, patvarūs indi
vidai. Aš tik taip sau, kaip pa
vyzd;, paminėjau. Sesės lietu
vės’. Aš jus nevarau kopti į Hi
malajų viršūnes. Kvaila būtų 
siųsti jusx kur nors į Naujosios 
(i vi nė j os vandenis krokodilų 
medžioti, nežiūrint, kaip bran
gi butų krokodilo oda. Mes ne
norime tuščios garbės- Mes tu
rime neužbaigtų kovų čia pat 
namie, kiekviena savo grįčioje. 
Pasiūlykite! Originaliausi pa
siūlymai bus diskutuojami.
• Pirmininkė prisėdo prie sek

retorės stalo, salėje prasidėjo 
Jūžesys. Atrodė, kad kiekviena 
Susirinkimo dalyvė turėjo, rha- 
-žiausia, po tuziną pasiūlymų. 
JPo trumpos valandėlės pirmi- 
:ninkė grižo į kalbėtojos tribū- 
-bą — ir to užteko kad nutildy
tų kilusį ermyderį.
' - Prašau siūlyti!—sukoman
vdavo Bruklienė.

Įsiviešpatavo tyla. Tuo pačiu 
Jnomentu salės kampe pakilo 
’mažutė? nedidesnė kaip penkių 
^pėdų moterėlė ir plonu balseliu 
prabilo:

; — Ar nebūtų galima išnešti 
Rezoliuciją, kad moterims nerei 
kėtų daugiau piauti avinus-..— 

ji nutilo, nes visų akys nu
krypo Į jos kampą.

1 — Kaip tai? Kokius avinus? 
paklausė nesuprasdama pir- 

Snininkė.
T Ponia pirmininke-—aiški- 
įbo penkiapėdė, mes su vyru 

Čikagos turime mažą ūkelį. 
Ttia auginame vieną kitą gyvuli, 
tinote, lietuvišku papročiu. Tu
jini e ir porą avinų. Kai mėsa to 
kia brangi, gerai turėti savo 
yuiį. aš to neužginčiju. Bot kai 
.tik reAia piauti avinus, mano 
Joe sako, jam širdis neližlci- 
dži inti.. . Taigi, aš turiu piauti, 
b mano širdis irgi neužlei-

Bruklicnė padrąsino ir kitas 
sus i ri n k i m o da I yves pusi sa kyli 
tąja tema. Pasiūlyihas sutiko di 
Tolį pritarimą. Rūningoji blon
dinė, ta pati, kuri buvo išsitaru
si šiaurės ašigalio eksjjcrlicijos 
klausimu., prisipažino, jog pas
kutines laisvąs dienas ji turėju
si prieš penkis melus, po tulžies 

ji ir dabar kaltino dėl operacijos ligoniėje- šalia sėdė
jusi Žiiutė pensininke drovai 
papasakojo, jog visus se;J\niu\ 
vaikus ji j>agimdžiusi Ijctu\<.j<

ha n die įg et bigger every „„„ ...
Code's thėjbhly way We’vekept

. - | .. Norbert ĄR^vsek

tymas vakarienes, visas septy-
* Visas 365
Taip dėstė 

los išvaizdos 
moteris- Matėsi, kad ji kalbėjo 
ne egoistiniais sumetimais. Mo- 

Rieboka blondi-1 teriš buvo reikalinga poilsio, ji 
buvo pavargusi. Salėje pasigir
do atodūsiai, tai reiškė, kad 
dauguma iš susirinkusių jai pri; 
tarė ir siuntė užuojautą, kokia 
šiomis aplinkybėmis buvo įma
noma.

Tuo tarpu pavargusi moteris 
susigūžė savo .kėdėje. 'Kiėkvėhą 
valandėlę ji norėjo išnaudoti 
poilsui, kurio jai taijr stigo.

Ir tas pasiūlymas buvo užpro 
tokolūotas.

Po to paklo kalbėti grakšti 
brunetė. Jos reikalavimas buvo 
labai kuklus: kad vvrai užsibar 
stytų druskos ant salotų! Jos 
Bill, kai valgąs vakariene resto
rane, pats barstosi druską ir pi
pirus, ktir kiek trūksta; o na
mie, .kaip užkerėtas: nepaima 
druskinaitės į rankas, o jei kur 
trūksta kruopelės — tuoj kalti
na žmoną sabotažu. Kas, kas — 
bet sabdtažTnihkė ji 'nesanti,— 
prisiekdinėjo brunetė.

Susirinkimo dalyvės labai pa 
gyvėjb, kai šlakuoto veido mat
rona atsikėlusi pareikalavo:

— Vieną laisvą dieną savaitė
je duokite! Tik vieną vienintele 
laisvą dieną! Kad nereikėtų na
gų kišti nė prie vaikų, nė prie 
virimi, ne prie ruošos! Įsivaiz
duokite: atsikeli iš ryto, tą. pa
laimintą dieną ir žinai, kad ji 
tavo! Kiekviena valanda, kiek
viena minutė tavo!

Salėje pasigirdo plojimas ir 
ovacijos — taip visoms patiko 
loji mintis.

— Geniališkas pasiūlymas! — 
plodama rankomis džiaugavo 
jaunutė salės dalyvė. Ji dėvėjo 

‘mini skirt, ir lai ją dar daugiau 
{jaunino.

— Žinote, kada aš gaunu lai
svą dieną ? - tęsė mini shirt sa
vininkė. — kai nuvažiuoju į li
goninę gimdyt- Tris kartus ten 
buvau, bet paskutinį kdrtą jie 
vieną dieną mano nuvogė. D4ak- 

j taras mane išrašė j namus* po 
dviejų dienų! Kur mano nežū-

grandino laisves ištrcškusįą 
liau<^,.. Susigrįždama ji’pabrė
žą jog tą kovą moteris turė
sianti pradėti savo namuose.Tai 
būsianti sunkiausia kovos sta-

People dejSehd upon the y
use & Gode youJięlp everybody's mail 

on every letter you mail. <
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Zip Code Section too.
M 3^ F<rf n<xt*<la£ del’
the lastJSickujgyfprį-
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Rašo Vladas Rasciauskas
Plaukiame į Adelaide sritį į pasižiūrėti į dangų ir vande-
Kaip šiaurėje vasarbs dienos 

ilgos ir žiemos naktys trum
pos, taip ir Pietų Ašigalyje. Kai 
pas mus vasara, tai Pietuose' 
žiema, o kai pas žiema, tai Pię j 
tų Ašigah-j vasara. Įsismaginę 
bankete, gulti nuėjo ir vėlai, 
po dviejų. Paskutiniai ameri
kiečiai išlipo iš laivo dar vė- 
liau..Kol juos zodikai nugabe
no į krantą, o šie grįžo, lai ga
lėjo Būti ir trečia ryto.

Reikia neužmiršti, kad tuo
jau po trijų pradeda švisti se-, 
kanti diena. Teisybę pasakius, atėjusių besižTngeidaujančių ■ 
ji pradeda švisti dari anksčiau, j £monių jie negąsdino, bet kai 
Faktinai naktis nesutemsta, kild.a^'reikalas, tai tuos Šau- 
kaip reikia, čia, rodos,\iar pa (uvūs jie panaudodavo. Aš ke 
yakaiys, dangus dar nušvies- įjs filmus esu malęs, kuriuose

Inis. Vęjas buvo toks šaltas, ta- j 
rytum kas peiliu būtų tau odą' 
k ra pš tęs. Veidas yra pripratęs 

^.prie temperatūros pakaitų, bet 
A;ne Pietų Ašigalyje. Veidą reikia 

Ikuo nors pridengti jeigu neno
ri, kad vėjas tavęs neaudegin-' 
tų. Ne vėjas degina, bet tame 

vėjuje įsipynęs šaltis. |
Noriu dar vieną pastabą pa

daryti apie plaukimą i Pietų 
Ašigalį. Senovėje į nežinomus 
vandenis plaukiantieji jūrei- 

įviai turėjo gerus šautuvus. Tų 
šautuvų jie nerodė, uostan

tas nusileidžiančios.saulės ar pa 
mažu į rytus slenkančių debe
sų, o tie patys debesys jau at
neša sekančios dienos rytą. 
Pietų Ašigalyje vasarą dangų 
je daug šviesiau, negii žemėje. 
Pieikia priminti, kad Pietų Ąši 
galyje ir .vasaros metu ten gu
li didžiausi sniego sluoksniai. 
Viršuje guli baltas sniegas, o 
apačioje stovi storiausias le
das. '

Plaukėme 24 valandas tie
siai į Pietus. Pradžioje aš ma
niau, kad Biscoe yra tiktai vie
na sala, o pasirodo, jog tai bū
to viso salyno. John Bisco-bu
vo didelis žvėjotojas in kėliau 
toj as. Jis laikomas tokioje di
delėje pagarboje vien todėl, 
kad jis, beplaukipdamas ap- 
ne po šventos Annbs žemę suki 
jis vadino visą Pietų Ašigalį, 
darė įvairius užrašus ir pasta
bas. Vėliau paaiškėjo, kad jis 
ne šventos Anuos žemę suki 
nėjosi, bet apie visą Antarkti- 
kos žemyną. Britų admirolams 
ir Pietų gamtos tyrinėtojams 
Biscos užrašai buvo naudingi. 
Ką jis pasakė prieš šimtą me
tų, galioja ir šiandien. Jis mo
kėjo tiksliai nustatyti, kur jis 
plaukiojo. Jo pastabos apie 
tuos plaukiojimus buvo trum
pos ir aiškios. ;

Praplaukus Gerdlacho ir 
■Palmento sąsiaurius, laisva jū- 
ia traukėme tiesiai į Pietus. 
Turiu pasakyti, kad man ta ke 
lionė nepatiko., Saulė gražiau
siai švietė šildė, bet vėjas 
jau buvo gerokai atvėsęs. Teko 
Vilktis žieminius <j 
jeigu norėjai išeiti ant denio

jūreiviai šaudė' j dideles žuvis, 
į piratus ir vagilius, besirėg- 
niančįus įsivežti į Juoliau plau 
kiantį laivą; Teisybė, kad tie 
filmai buvo paremti/ tikrove, 
bet tai buvo filmai, o ne 
tikrovė. Visoje kelionėje įPie 
tų Ašigalį nemačiau nei vieno 
jūreivio, kurįs laive ar žodike 
nešiptųsi šautuvą. ' Zodikamš 
tekdavo keleivius ir. kapitonus 
nešti į nežinomus vandenis ir 
uostus, bet jie pasitikėjo savi
mi, pavojaus nebuvo. '

Pištolėtų nemačiau, bet ma
čiau labai didelius ir ilgus 
vamzdžius; kuriais jų savinin
kai rengėsi “šauti”. Pradžioje 
jie “šaudė” pingvinus, o da
bar, kai pateko'į šaltesni klima 
tą, far jie “šaudė” plaukian
čius ledus. Artėjant prie Ade
laidės salos, vandenyje vis daž 
niau matėsi įvairiausio dydžio 
ledai, kraštus gerokai apdau
žę ir dideliais “rašpiliais” šo
nus nulyginę.

Kaip tie ledai galėjo taip ap
sidaužyti, pradžioje man ne
buvo aišku. Aš tik žinojau, kad 
ledo gabalams šonų apdaužyti 
negalėjo nei laivai, nei vėjas, 
nei patys ledai. Kai padarėme 
ar kokią šimtą mylių į Pietus,! 
tai kiekvienam buvo aišku, jog 
tai buvo pačių ledų darbas. 
Kol ledo gabalų nedaug, tai 
vienas kito netrina. Bet kai jų 
skaičius yra didesnis, tai jie 
vienas kitam užkrinta. Juo tų 
ledų daugiauš tuo tas. užkirti
mas dažnesnis. Nespėjo ledo 
gabalas gauti smūgį nuo vieno, 
o čia pat jam kerta antrasis, 

drabužius, šitaip besidaužydami šie gaba- 
i lai. ir apsitrina. Kai kurie bu-

Kauno senamiesty, nuo buvusios Rotušės aikštės. kampo, 
žiūrint Vytauto bažnyčios link

vo gerokai apdaužytai, pana
šūs r plūdųriojaučius kubilus. |

Nuėjau į laivo priešakį ir 
sekiau, kaip laivas užkerta pa
keliuje sutikiems ledo gaba
lams. Man-atrodė, kad jis, kirs
damas • smarkų smūgį ledo ga- kos Lietuvių Taryba Naujorko 
balui, jį gali sudaužyti. Taip skyrius šaukė antrąjį pasitari-

Savęs reprezentavmas nėra 
politinis veikimas

NEW YORK, N. Y.— Ameri-

j Jeigu tarybos skyriaus 
I įlinka- ar kas kitas nor 
I zentuotis kongrese tegul

pirmi- (lis. Tai nelaimė. Skyrius žen- 
gili Į gilki inii t duobę.

Šiais metais pirmininkauja 
Amerikos Lietuvių Tautinė San 
dara. (Be to šios grujK-s atsto- 

l suaukotų pinigų neliečia ir visus vai pasiskyrė savo sekretorių ir
pašiurk- a centru. Taip reikalau
ja ALT nuostatai. Taip visada 
buvo daroma.

I varios kiseyės. tegul tautiečių

kontrolės komisijos

purę
mas i
ALI nepozityvios veiklos
vo

figas viea*rs grupes
p prisideda prie

; LIETUVOS VARDO KILMĖ
į Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis. nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir Surašė Lietuvos praeitį t liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę,, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ' ,'

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

gali pasitaikyti, bet vandenyje 
taip nepasitaiko." Man rūpėjo 
nustatyti, kode] pirmyn plau
kiantis laivas rasto ledo nesu
daužo?

Gerbtai peršalau, bet savo 
akimis pamačiau, kas iš tikrų 
jų darosi. Laivas -jo nesudau
žo todėl, kad. ledas nestovi vie
toje. šiaip ledas, rodos, stovi 
vietoje^ bet jis nestovi, kai di
delis laivas prie ramiai sto
vinčio ledo priartėja. Laivas 
sukelia gana didelę bangą. Ta 
banga pakelia, kad ir didžiau
sią ledo gabalą ir pastumia jį 
pirmin. Ledas leidžiasi banga 
žemyn. Kada laivas ir ledas ei 
na ta pačia kryptimi, tai laivas 

voktai pajudina ledą ir pastu
mia jį greičiau pirmyn. Ta pa 
čia banga. Laivas nekerta ledo, 
bet besileidžiančia bangą jį pa 
stumia pirmyn, kad jis Tei
čiau riedėtų. Iš kur atsiiįanda 
banga? Bangą sudaro pirmyn 
pasistumiantis laivas. Prope
leriai jį shimia pirmyn, jis tu 
ri iškelti toje vietoje Buvusį 
vandenį, o šie sudaro bangą ir 
stumia tolyn nė tik ledus, bef 
visą, kas pasitaiko pakeliuje.

Laive buvusieji buvusie foto 
grafai, turintieji - ilgesnius ka 
merų vamzdžius, negu šautu
vus, “šaudė” šalia laivo atsira
dusius ledus, ne pinigvinus, al
batrosus arba žuvėdras. .Vie
ną aš nuvedžiau į laivo prie
šakį ir parodžiau, kaip nufoto
grafuoti nuo laivo tolėjančius 
ledus. Jis “šaudė” bet ar iš tu • <•

mą, prieš pat Kalėdas, šių metų 
sezono veikimui nutarti. Jūsų 
korespondentas Į tą pastarimą 
nėjo, ' nes tikėjosi, kad bus 
patriotinių jausmų įžeidinėjimo 
ir galimo ten susitikmo su Vy
tautu Zenkevičium. Jis daugiau 
negu su vieno veikėjo pačiūžo
mis čiužinėjo Naujorko ir apy
linkės* čiuožyklose.

NAUJORKO
kį vienybę griaunanti reikalą 
pristatyti.

Peikė Barzduką, kad jis va
žinėjęs Washingtone ir norėjęs 
Kongrese kažin kokius sumany 
mus pravesti. Sakėsi, kad Nau
jorko skyriaus Taryba jau su
tarė priėmimą lietuviams ar Ta 
rybai Kongrese Lietuvos Nepri 
klausomybės minėjimo pro
ga-

Pagalvojau, kitą peikia už 
tuos pačius veiksmus, bet pats 
daro tą patį. Bandžiau klausti: 
kaip bus su Lietuvių Tarybos
Centru, ar niekas nebus ten pa- 

Socialdemokratų atstovas adv.'kviestas? Iš kito telefono rage- 
S t. Briedis pasitarime nedaly
vavo, Lietuvių Darbininkų Drau 
gijos atstovė Bronė Spudienė 
taip pat nedalyvavo.

Praėjus pasitarimo vakarui, 
vienas ten nuėjusis nusiskundė, 
kad tas pasitarimas jam nepati
kęs, ir sakė, jog narių buvę ma
žiau dešimties.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Naujorko skyriaus pirmininkas 
Varnas telefonu sveikino Tary
bos narius Naujųjų Metų- pro
ga- Ilgesniame pasikalbėjime 
paaiškėjo, kad ir jis yra nuomo 
nes, jog vietos skyriaus surink
tus pinigus reikia išleisti pagal 
skyriaus supratimą reprezenta
cijai, o ne ALT Centro politi
niams . reikalams.

O kad esą labai geras sieki
mas, nupasakojo, kad būdamas 
Chicagos mieste, gavęs net pri
tarimą žymių Tarybos veikėjų. 
Pagalvojau, kad jeigu jis tokius 
pritarimus išgavo, tai turėjo la
bai apšlifuotai ir maskuotai to-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NaujfenoM galima gauti puikly knygy, kuri o t papuoi b«t koklg 

knygų aolnta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5. ♦

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

Dr. Kaiys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
liais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- ■ 
Sėliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ---------------------------------- — -----1- MOO

Henriko* Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
• Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $6.
P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina- $3. 
Jenlna NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 p«L ——'■-- ---------------------------------------------------
M. Gudolls, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai----------------------------------------- --,• ---------
Knygas užsakant reikta pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

«<

$3.00

1739 S. Halrted SL, Chicago, nt 60608. — Tek HA 1-6100

vriki-
v irtos

Bu-
kadnusistovėjusi

ria grupės).

Kitais metais pagal eilę

Washingtone Amerikos lietu 
v i u s reprezen t uoj a A m er i k os 
Lietuvių Tarybos Centras, o ne 
skyrius.Kas būtų jeigu visi ALI* 
skyriai pradės atstovauti (Lent-’ 
rą... Ar nejaugi dar negana
mums barzdukininkų pridaro- miniotams Lietuvių Rymo Kata 
mos sarmatos ir nuolat Washin hkų l*e<k*racija.
gtone suvaidinamų komedijų: šios dvi paminėtos grupės 
apie tautiečių |x>litinį nesubren kuo griečiausia turėtų atstatyti

Tokiai! klausiau: ar bus dvi 
rinkliavos ir dviejuose parengi
muose?... Viena Tarybos Cent
rui, o kita kongresnianams — 
senatomiams paremti? Atsaky
mo neturėjo mano pokalbinin
kas ir sumišęs atsakė:

— Keikia nutarti.
Kelis kartus klausė — ką pa

linkėti Naujų Melų proga?
Vienas amerikietis žurnalis

tas, skrisdamas lėktuve su vie
nu naujorkiečiu, pasišovusiu 
būti JAV prezidentu, vos prieš 
kelis metus, paklausė maždaug 
šitaip:

— Kokius sugebėjimus pre
zidentas turi turėti?

Kandidatas į prezidentus at
sakymo neturėjo, lygiai taip, 
kaip mano pokalbininkas, o kai 
žurnalistas atspausdino savo re 
portažą, Life žurnale, kandida
tas greit atsisakė kandidatūros 
į prezidentus.

Dar klausiau, kiek narių bu
vo pasitarime?

— Tik keli nariai atėjo,— iš
girdau iš kito telefono. Betgi 
jis kalbėdamasis ta pačia pro
ga, su kitu Tarybos nariu gyrė
si, kad kvorumą šiaip taip su
daręs.

Dar buvo užsiminta, kad vi
cepirmininkas kitais metais pa
gal eilės tvarką bus pirmininku. 
Tenka priminti, kad pirmame 
Tarybos pasitarime, kalbant tam 
pačiam^ vicepirmininkui, jūsų 
korespondentas ir ilgametis Ta 
rybos narys protestuodamas iš

ryboje, nes kitaip istorija neuž- 
(įnirš ir nedovanos.
1

Kai kurie Tarybos nariai no
ri pravesti sumanymus, priešių 
gus Tarybos linijai ir todėl ne
gali sušaukti normalių pasitari
mų. O jeigu kitais metais tik
rai bandys pirmininkauti minė
tasis vicepirmininkas, tai kyla 
rimtoje formoje klausimas, ar 
jis nepirmininkaus pats vienų 
vienas sau? Jis jau panašiai mi
nėjo birželio baisiuosius trėmi
mus pasaulinės parodos vietovė 
je, prie stovinčio kryžiaus.

Kitokia išeitis neatsiras, išski 
riant vieną — minėtos dvi gro
bės kai kuriuos atstovus turi pa 
keisti kitais. Arba abidvi gru- . 
pės turi imtis atsakomybę, jei
gu atsitiks taip, kaip atsitiko su 
visa eile gerai veikusių organi
zacijų.

Politiniai ir organizaciniai ne 
subrendę žmonės ALT Naujor- 
ko skyrių skaldo, taip- kaip ben 
druomenę suskaldė. Jeigu grei
tai nebus imtasi rimtų žygių— 
vėliau bus blogiau. Dabartinė 
padėtis reikalauja visus naujor- 
kiecius savo aukas siusti betar
piškai ALT Centrui adresu:

Amerikos Lietuvių Taryba,
2606 West 63 Street
Chicago, Illinois 60629.
Naujorkiečiai Tarybos Cent

rą rėmė per daugeli metų. Ypa
tingai rėmė praeitais metais Ta 
rybos Centrą, kai visas aukas 
skyrė Centrui, nors rinkėjai 
klausinėjo, ar nekilai organza- 

Jonas Gaidys
■ ............................................. q

lio išgirdau sumišusiu balsu at
sakymą;

— Pirmininkas turės būti pa
kviestas.

Atsakymo kritikuoti nereikė
jo. - O mano močiutės mamaitė 
būtų pasakius:

— Kiaušinis mokina vištą.
Toki Naujų Metų “sveikini

mai”, turėjo tikslą remti nesi
derinančius sumanymus su ta
rybos užsibrėžta linija, bet ma
nęs neįtikino. Tokiai veiklai ne- uaijs Įjiuiv5iuuu<mia.> ia-. ■

ginčijama tiesa yra tik viena, ėjo. Išėjo ir apdv. Steponas Brie 'cijai skiri auką.

Taupykite dabar 
pas mus

„į?- 
■

& ■B

*

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

173!! So. HaJsted Street, Chicago, Illinois 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

šūvių kas išėjo, tai aš dar nema
čiau. . - -

(Bus daugiau)

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. « 7

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

si i e čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J.smlna., A KISS IN THE DARK. PikantilkR Ir Intymiu nuotyMq 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba. 
150 psl. Kaina $2.50.

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 šii( knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

i išleista. UNIVIRSA
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteiffta 1923 metais. 4

pdAlcof pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TEL. 421-3070 K

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
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pusei metu ... ______  $16.00
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Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 
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Politinė kova ir plepalai
Amerikos lietuviai labai gerai prisimena prieš ke

turis metus sukeltą triukšmelį dėl rezoliucijų kongre
sui. Kalifornijoje buvo sudarytas vieno frontininko va
do dovaująmas komitetas rezoliucijoms paruošti ir siųs
ti senatui ir atstovų rūmams. Tos rezoliucijos buvo Ka
lifornijos senatorių remiamos. Toms rezoliucijoms pra
vesti buvo renkamos aukos ir pasakojama, kad bus pas
kelbta atskaitomybė. Buvo sudaryti net bendri komite
tai, kurių nariai tikėjo, kad apie Amerikos politiką 
nieko nenusimanantieji naujokai galės paveikti ne tik 
senato užsienio komitetus, bet Valstybės Departamen
tą ir pati prezidentą.

Rezoliucijų autoriai aptilo, kai Kalifornijos kong
reso atstovai, tariamai rėmę tas “pavergtai Lietuvai pa
dėti’’ paruoštas rezoliucijas, patys neteko vietos kong
rese,. ir buvo priversti ieškoti darbo privačioje pramonė
je. Kalifornijos respublikonai tuos rezoliucijų rėmėjus 
pavarė, nes jie net nežingsniavo su Kalifornijos respub
likonų dauguma. Galutinis taškas buvo padėtas tam ko
mitetui kai kiti nariai pareikalavo atskaitomybės. Ko
miteto nariai norėjo žinoti, kiek iš viso rezoliucijoms 
remti buvo surinkta pinigų ir kuriems tikslams jis buvo 
išleisti. Rezoliucijų vadovams atsisakius duoti tikslią 
atskaitomybę, komitetas iširo.

Minėtas “rezolucijų komitetas”, nepajėgęs pravesti 
nei vienos rezoliucijos, dingo, kaip kamparas. Niekas 
apie jį daugiau nebegirdi, niekas nebando paaiškinti, ko
dėl jis taip tyliai uždarė tokį garsų savo ruporą. Savo 
laiku kiekvienas įtakingesnis frontininkas ragino minė
tą rezoliucijų komitetą remti, o marijonų organas tam 
komitetui skyrė daug skilčių, mokėjo pinigus už popie
rių ir darbininkams, rinkdamas tuščias žinias apie rezo
liucijų ruošėjų pastangas. Visa tai netolimos praeities 
taip gražiai praryta, kad šiandien iš tos politinės balos 
nei burbuliukas neiššoka. Tai buvo tuščiausi politiniai 
plepalai, neatnešę jokios naudos už savo laisvę kovojan
čiai Lietuvai, nei politinei grupelei, kuri įpareigojo jud
riausią savo agentą važinėti po kraštą ir stengtis pra
vesti rezoliucijas.

O rezoliucijos vis dėlto buvo reikalingos. Jos buvo

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraiti*

l LBRICHTAS SUGEDO
Rytų Vokietijos komunistų partijos vadas Walter 

Ulbrichtas. pastatytas komunistų partijos priešakio 
paties Stalino, kėlė didžiausią triukšmą dėl Čekoslo
vakijos reikalu. .Jis nedalyvavo Ciernos konferenci
joje, bet jis pirmas atsirado Bratislavoje.

Pirmas Dubcrką užkabino lenkų komunistų par
tijos pirmasis sckrelqrius Vi^dislavo (ronmlka. bei 
Dulnekas taip gražiai jį suraitė, kad pačiam (roinul- 
kai buvo gėda. Bratislavoje tuojau įsimaišė pats Brež
nevas ir pareiškė, kad < ia kaltas yra jis ir rusų ko
munistų partijos atstovai, nepriverlę Dubčeko vykti į
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: f ■į ■: :;•'• ■ - - r ‘ y /

I

Auto beįidtovėš

B

31

reikalingos anksčiau, jos reikalingos ir š
|Ii būti, reikalingos ir ateityje. Jas paruošė, per komite- 
tus prastume "ir kongreso atstovus įtikino jas priimti vi-j |g 
sai kitas komitetas, negu Kojelio buvo sudarytas. Rezo- ™ 
liucijas paruošė, prie užsienio komitetų priėjo, komite-Į 
to narius įtikino ir atstovų rūmuose bei senate pravedė, 
Amerikos Lietuviu Taryba, o ne' politikai naujokai, apie 
rezoliucijas dabar visai nenorį kalbėti.

Žinios iš Washington© sako, kad senatas užvakar, i 
liepos 26 dienos popietę, vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kuri aiškiai pasisako prieš Lietuvos, Latvijos ir Estijos j 
aneksiją. Sovietų valdžia gali per savo propagandistų Į! 
lūpas pasiekti pačias seniausias organizacijas ir religi
ni!) ordenų leidžiamų laikraščių redakcijas, ji galiskelb- 
ti, kad Amerikos prezidentas, kartu su kitų valstybių I j 
galvomis už judos grašius patvirtino minėtų trijų kraš-Į| 
tų prijungimą prie Sovietų Sąjungos, bet tai yra tiktai 
komunistinė propaganda, skleidžiama vienuolių pastan
gomis. < , , A.'Š.=

Senatas vakar priėmė Carl Curtis paruoštą rezoliuci
ją #319 kuri aiškiai ."pasako nę tik Brežnevui, Gromykai 
ir propagandos mašineriją valdantiems sovietų valdžios 
specialistams, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijun
gimas prie Sovietų Sąjungos yra neteisėtas. Sovietų 
propagandos skelbiamos žinios apie Helsinkio aktų pro-Į 
pagandinę reikšmę neturi jokio pagrindb. Tos propa-> 
gandistų skelbiamos žinios neturi absoliučiai jokios reikš-, 
mės ne ir tuo atveju, jeigu jas skelbia garbinga aureo-l 
lę pasipuošę vienuoliai, per nesusipratimą katalikišką' 
spaudą atidavusieji į dideles ambicijas turinčių politinių! 
naujokų rankas. Senato priimta rezoliucija primena ne 
tik naujokams, kad kitos valstybės propaganda niekad 
netampa teise, bet ji primena visiems, įskaitant prezi
dentus ir Įtakingus valstybės sekretorius, kad tokio da
lyko negalima daryti ir ateityje. Galima, sovietų diplo
matams daryti Įvairias nuolaidas, galima nekreipti dė
mesio Į sovietinius pažadus, bet negalima pripažinti so
vietų valdžiai pagrobtų žemių. '■ Negalima pripažinti tei
sėtu, kas buvo pagrobta apgaule, melu ir brutalia jėga.

Šiandien gėda turi degti tuščiagalvių tvirtinimai, 
kad Amerikos prezidentas bet kada būtų 'galėjęs par
duoti ne tik valstybes, bet ir tautas. Tautoms galėjo mai- 
nikauti Hitleris su Stalinu, .kurie pagrindinių teiės 
dėsnių nepripažino, bet taip negalėjo elgtis galingos ir 
didelės valstybės prezidentas. Juo labiau, kad tas prezi
dentas buvo susipažinęs su Lietuvos paverginio byla ir 
žinojo sovietų karo jėgų pretenzijas. Jokiu bhjįų jis ne
galėjo atiduoti laisvės priešui už laisvę kovojančių tau
tų ir valstybių.

Senatorių Curtis, Beal ir kongreso atstovų Derwins- 
kio bei Annunzio rezoliucijas paruošė Amerikos Lietu
vių Taryba, kelis kartus siųsdama savo pirmininką ir 
kitus pareigūnus Į Washingtona ir Įtikinėdama kongre
so komitetų narius ir paskirus kongreso atstovus. Šios 
rezoliucijos bus naudingos Lietuvos laisvės kovai čia 
Amerikoje ir pačioje Lietuvoje.

Frontininkų sudarytų komitetų rezoliucijos /buvo 
išmestos iš kongreso atstovų stalčių,-Amerikos Lietuvių 
Tarybos rezoliucijos bus minimos kiekvieno kovotojo. 
Kalifornijos komitetų rezoliucijos ir kalbos apie jas bu
vo gryniausi plepalai, tuo tarpu Amerikos Lietiivių Ta
rybos pravestos rezoliucijos tapo kovos už laisvę įran
kiais.

“ r U <-ė 4 .?• L:' -a

informacinius biuletenius iiėlu 
vių, anglų, prancūzų, italų, is
panų ir portugalų kalbomis. 
Lietuvių kalba biuleteniai už 
sausį apima trisdešimt su vir
šum puslapių, kur yra apstu 
informacijų, vėliau perspaus
dinamų kitos išeivių, spaudos. 

ATiko rezoliucijose buvo pa
brėžtas informacijos — svar
biausio emigracijos ginklo — 
reikalas (samdyti profesiona
las). Ne tiktai.kraštas, bet ir 
emigracija laikosi tokio ©bai
sio: ištverti id' išlaikyti savo 
kultūrą. •' .

Kai sovietų delegatas Jungti 
nėse Tautose skelbė, kad neva
lia kištią į Portugalijos vidaus 
reikalus ir “trypti tautos tei
ses”, min. S. Lozoraitis išsiun
tė memorandumą JT ašainblė 
jos pirmininkui; atkreipdamas 
jo dėmesį, kad kaip tik sovie
tai tas teises sutrypė Pabaltijo 
kraštuose. ■ Elta

Lenkai apie okupuotą Lietiivą
Paryžiuje leidžiamas lenkų ra, jaunieji lietuviai,, dažniau 

kalba žurnalas “Kultūra”, š, šia vartoją jų gyvenamo kraš 
m. gegužes -numeiyje. (Nr. 5 tokalbas ir silpnai kalbą lie- 
(344) Įdėjo ilgoką savo kpręs- tuviškai, yrą priversti vartoti 
pondento E. Žagielio dabartį- .visiems bendrą lietuvių kalbą, 
nių įvykių okup. Lietuvoje apines kanadietis nemoka porto- 

gališkai, o argentinietis ang
liškai. Be tradicinių gražių -re
zoliucijų, buvo priimtos ir 
praktiško pobūdžio rezoliuci
jos, kaip tai dėl informacijos 
apie Lietuvą lietuvių gyveną^ 
mų kraštų kalbomis reikalin
gumo, dėl ryšių palaikymo 
tarp emigracijos bendruome
nių ir 1.1 ‘
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rašymą. Čia duodame aprašy
mo santrauką.

“. . . Ir kaip čia nepavydės! 
lietuviams”, atsiduso lenkų 
Dziennik Związkowy kores
pondentas, patyręs, kad lietu
viai- suorganizavo jau trečią 
jaunimo kongresą, šį kartą 
Argentinoje. Pirmasis buvęs 
Jungtinėse Valstybėse; antra
sis, ten pat pradėtas, užbaig
tas Kanadoj; o paskutinis —. 
su Kūčiomis ir Naujųjų Metų

New Yorke. įvyko Vyriausio 
Lietuvos išlaisvinimo Komite- 

suiikimu — buvo kilnojamas:, to (VLIK) seimas, kuriame da- 
Argentihoje, Urugvajuje ir-Bra 
zilijoje. Iš Kalifornijos išskri
do-milžinas lėktuvas, pasiimdą 
mas 251 kongreso atstovą, o ir 
Australijos lietuviai už 50 tūks 
tančių nusamdė specialų lėk
tuvą.

Sekantis kongresas planuoja 
ma turėti Europoje. Kiekvie
ną kartą pasirenkant .kongre
sui naują kraštą, turį du priva 
lumu: viena, tokie sąskrydžiai 
patraukia ne vien oficialius 
a tstovus į jį, bet ir turistus; ant

lyvavo apie 42 įvairių politinių 
partijų ir kitokių grupių dele
gatai. Pirmininku ir toliaii pa
siliko diį. Valiūnas. Vilkas dil
ba kontakte su min. Š. Lozo
raičiu, Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos šefu, dar Preziden
to Smetonos teisėtai paskirtu. 
Nors JAV lietuvių organizaci-. 
jose Įvyko kažkokie nesklan
dumai, aukščiausioje pakopo
je veikiama koordinuotai. \

Vlikas turi savo InfrmaCinę 
Tarybą — Eltą, kuri leidžia

■fa

Varšuvą. Varšuvoje padaryti nutarimai buvo be čekų 
premjero žinios, todėl pats Brežnevas patarė Bratis
lavoje susirinkusiems Varšuvos nutarimų neskaityti 
nutarimais. Jis atsiprašė Gomulkos ir kitų komunistų, 
sėdinčių Bratislavos konferencijoje.

Walter Ulbrichtas norėjo tarti žodį tuojau po Go
mulkos ir Dubčeko, bet pals Brežnevas paprašė, kad 
jis aprintų ir Varšuvos klausimo daugiau šioje kon
ferencijoje nebekeltų. Ulbrichtas nutilo ir veik viso
je konferencijoje nieko nesakė. Jis negalėjo ramiai 
sėdėti, kai Dubčekas aiškino čekų poziciją, bet žo
džio neprašė. Bratislavoje jis net ir replikų nedarė. 
Bet kai Ulbrichtas grįžo Į Vokietiją, tai jis gerokai 
pražiojo savo burną. Jis spaudos atstovams pasakė:

— Čekoslovakijos komunistų partijos vadovybė 
yra supuvusi žuvis. Visi žinome, kad žuvis pradeda 
pūti nuo galvos... Reikia pašalinti Dubčeką ir visus 
ji patarėjus, tai Čekoslovakijoje bus tvarka ir ramybė...

Šie Ulbrichto žodžiai žaibo greitumu aplėkė visą 
Čekoslovakiją, čekai žinojo Ulbrichto nuomonę. Jis1 
buvo griežto policinio komunizmo šalininkas. Ulbni- gerokai įtempė abiejų valstybių komunstų santykius

mas turėjo pasireikšti visiška priklausomybe nuo pa
ties Ulbrichto. Ne nuo vokiečių komupnistų partijos, 
ne nuo partijos centro komiteto, bet nuo partijos pir
mojo sekretoriaus Ulbrichto.

Ulbrichtui nepasisekė. Jis turėjo aiškintis rtisams, 
kokiu būdu čekai iš vokiečių patyrė apie ruošiamą 
invaziją į Čekoslovakiją, čekai Brežnevui 
no, kad apie invaziją jie patyrė iš vokiečių, bet kaip 
jie patyrė, tai dar ir šiandien tai yra didelė paslap
tis, nors rusai net patį Dubčeką smarkiai kankino dėl 
šios ir kitų valstybinių paslapčių.

Ulbrichtas labai įžeidė Dubčeką, bet čekai dėl to 
nereagavo. Jie atsiligyno juokais ir karikatūromis. 
Jie aiškino, kad senas komunistas jau nesiorientuoja, 
ką pasakoja. Ne Dubčeko galva netvarkoje, bet buvo 
aiškių paties Ulbrichto netvarkingumo žymių. Jie nus
tatė. kad Ulbrictas serga, todėl Į jo pareiškimus gali
ma žiūrėti, kaip į ligotos galvos nesveikas išvadas. 
Kaip Ulbrichto vieši pareiškimai apie Dubčeką, taip 
Dubčeko nutarimas nekreipti dėmesio į Ulbrichtą,

chto idealas buvo pats Stalinas. Jis niekais laikė vi
sus komunistus, pradėjusius abejoti Stalino politine 
linija. Jis net nekaltino Stalino dėl žmogžudysčių, pa
darytų visoje Rusijoje. Jis tiek tikėjo Stalino teisin
gumu. kad pateisino net ir sovietų maršalų išžudymus. 
Ulbrichtas tikėjo, kad Stalinas buvo nepaperkamas. 
Jam nerūpėjo pinigai, garbė, motėms, draugystė, ar 
koki kiti “buržuaziniai menkniekiai”, dar pasilikę ko
munistų filosofijoje ar papročiuose.

Ulbrichtas norėjo vaidinti vokiškąjį Staliną. Jis 
tikėjosi užvaldyti visą Vokietijos komunistų partiją, 
o vėliau ir visą Vokietiją. Jis kvietė kitij partijų žmo
nes su juo herdradarbiauti, bet tas

DEARBORN, Mich. Pa
sauliniame auto mašinų kongre
se,. Henry Ford H, kurio diedu
kas prieš 75 įsteigė didžiau

sią. pasaulyje auto pramonę, pa
reiškė kad ir 1990 m. auto ma- 
šinų gamyba nedaug pasikei- 
siantL Tais metais automobiliai . 
suvartosią mažiau benzino, ma
žiau terš orą, bei; -pagrinde jų 
gamybą pasiliksianti ta plati. ?

Pistoniniai ' varikliai ir tais 
mętais karaliaus. Alyvos energi
ja nors ir bus brangesnė, bet j oš 
bus pakankamai. Auto mažino- . 
mis prekyba, kad ir turės sunku
mų, kaip visada kad. turi, bus. 
gera

Paskutinieji * x„.
bos pranešimai saio’, 
kareivių Angoloj dabar daugiau 

'žūsta, negu jų žuvo anksčiau ka- • 
ro metu, padedant Angolos mark
sistams bei Rusijos" Šalininkams. 
Esą, dabar veikiančios. Angolo
je partizanų grupės, ^nusista^ų- 
sios ir kovojančios prieš dabar
tinį AiigolbS’ kairiųjų tėžitdą, 

daug Klibos kareivių sužėidžia 
ir nužudo. ■
t •. .iv i ■-

FED. ENERGIJOS KOMISIJA
NUSILEIDO PREZIDENTUI

WASHINGTONAS. —Spau
džiant Baltiesiems Rūmams, fe
deralinė energijos komisija nu
sileido ir nebemano reikalauti* 
panaikinti benzino kainų prie
žiūrą. Ji sutiko palaukti iki pra
eis visuotini rinkimai į valstybes 
prezidentus. U A <

valdžią reikia mesti laukan. v ". c.
Rašinius apie didesnę laisvę taip pat reikia brauk- ■ 

ti. čekai niekad didesnės laisvės nebeturės, negu jie 
dabar turi. Jeigu jie apie savo laisvę bandys girtis, tai 
josios neteks. Čekų laisvė tūri būti pačių čekų di
džiausia valstybine paslaptimi? Jeigu čekai reikalaus

prisipaži. laisvės ir kitoms komunistinėms partijoms, valsty-
____ __________  ___ ______ .ė __

TITO ATVAŽIUOJA Į PRAGĄ

Nespėjo pasibaigti Bratislavos konferencija, tuojau 
pasikeitė sovietų spaudos tonas. Bnežhevas, grįžęs Į 
Maskvą, įsakė redaktoriams baigti Čekoslovakijos kri
tikas. Panašiai pasielgė ir kitų kraštų komunistinė 
spauda. Tuo tarpu Čekoslovakijoje Dubčekas sukvie
tė300*laikraštininkų, žurnalų redaktorių ir išdėstė, 
jiems pačias pagrindines Bratislavos nutarimų i te
zes. Jos įsakė Čekų komurfistų partijai neperlteisti ki
toms grupėms valdžios. Kad ir blogai, be žmonių pri
tarimo, bet kraštą turi valdyti tiktai čekų komunis- 

bendradarfelavi tai. R&tKfts apre priėhtitaą falų pdlitihlų grupių į

bėms, an nedidelėms grupėms, tai tas blogai atsilieps 
į kitas komunistų valdomas valstybes. Visi nori IMs- 
vęš, bet jos negalima duoti, kol nebus įvesta proleta
riato diktatūra ir sustiprinta komunistinę santvarka. '

Susirinkusiems spaudos žmonėms Dubčekas aiškiai 
pasakė, kad jis klydo, kitaip iki Bratislavos konferen
cijos galvodamas.. Jeigu jis prie savų klaidos nebūtų 
prisipažinęs, tai šiandien spaudos atstovų susirinki
mo Pragoję nebūtų,.nes čia būtų įsiveržę Sovietų Są
jungos, Vokietijos; Lenkijos, Vengrijos ir kitų komu
nistinių valstybių karo jėgos mokyti i&e tik Dubčeko, 
bet visus spaudos atstovus, kas gšliina 14 kO begalima. 
Dubčeko prisipažinimas išgelbėjo čekus nuo invatijos.

Dubčekas pranešė spaudos atstovams, kad į Pra- 
gą atvažiuoja Tito, kuris nesutinka su Maskvos nusta
tyta lihįj a ir pritaria iki Bratislavos konferencijos 
turėtai čekų politinei linijai; Dubčekas pats buvo pa- į 
siruOŠęs su Tito išsikalbėti ir išaiškinti jam pasikeitu
sią padėtį. Dubčekas įsakė spaudos atstovams rašyti, 
kad Čekoslovakijos yra “Lidove democtacie” — 
liaudies demokratija. Iš jo pareiškimo turėjo tiuli aiš
ki tos “liaudies demokratijos” sąvaka. » .1

(Bus daugiau)
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AMBULANCE 
PAtARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAtTYTl

Zi U A U J I K S A S

2443 WEST 63rd STREET 
TeUf?n«i: PR M833 |r PR 8-0834

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
. , DALYSE.

» GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

2850 Wert 63rd SK, Chicago Ilf. M629 
Telefa PRorpect 6-5084

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos gagai susitarimą.

DR. K. G. BAWKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 6449 So. Pulaski Rd. (Crewford
Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

Apdraustas perkrauštymar 
iš įvairiu atstumo. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: Frontier 6-1882

Romos imperatorius Adri
anas 76-138) buvo pirmasis al
pinistas. Jis • laipiodavo savo 
malonumui ir pirmasis perlipo 
Etnos viršukalnį;.

^ERKRAbStYMAl

MOV I N G
Leidimai — Pilna apdrauda

• > . ŽEMA KAINA
R. š E. R Ė N A S

Tel. WA 5-8063 ,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai- Speciali pagalba kojomi 
{Arch Supports) ir t t

- ' BUTKUS - VASAITiS
į|46 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone* OLympic 2-1003

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS'7k 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

. Ofiso telef.r 776-2880
Naujas rez. telef^ 443-5545

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly - Hills

\ ANTANAS M*. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Šo. LITUAN1CA AVENUE. Phbhė: YArds 7-3401

Vi Tumascnis, M. D., S. C 
C H I R U R G A S 

į. 2454 WEST 71»t STREET 
Oficatalafu HEmlock 4-2123 
Rerfd. teiiL- GIBton 8-6195

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

LinJrejnųnjc arba liūdesio valandom 
grsiiaue*^ X

otų papuošimui lt seztihlnėš 
kapams gėlės.

roy petfro (put?* 'Ai)

DAUBARŲ SŪNUS
5515 Šo. Harlem Ava, — 586-1220

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Te!.: YArds 7-1138-1139

M PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1932 S. Manheim Rd., Westchester, IlL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą ^šeštadieni 8—3 vai 
Tol.: 162-2727 arba 562-272S

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

- PETRAS Ill ELION AS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

■ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgin?a 7-6672

> 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA *

■ FH 6-3229

DR. ANNA t BALIUNAS 
ADŲ, AUSŲ. NOSIES

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

8*ndri praktika, spėc. MOTERŲ ligos 
Ofisą*: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR b-nii
OFISO VAL.: pirm., anlrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niai* 24 vaL po pietų ir kinr laiku f 

pagal susitarimą.

iBįi-

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. C K. BOBELIS 
' INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA . / 
T»M. 695-0533

F«x YalUy M«dical C«nt«r 
860 SUMMIT STPSET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Ut STREET 
/ Ofisas: HEmlock 4-5849" 

Rezid.: 388-2233 \
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
ihUad.. penktadienį nuo 1—5, tree 
v ir šestad. .tiktai susitarus.

REZ.: GI 8-0873
DR. W; EIS1N - ĖlSlNAŠ 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GįNĘKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 5o. kedzb Avė.f WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu Jei nėat- 
^LLiepia, skarhbintį Mi;

TEU — BE 3-5893 -

DR. K. A. V. JUČAS 
489-444Į <-;:561^6U5--.;^ 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso fel.; HE 4-1818 ,;
Rezidencijose PR S-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ligų specialistas 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR; FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAŠ z • 

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

“contact lenses”.

pietizmas.
Sakyčiau, kad ne. Anksčiau 

ar vėliau visos L. B-nės apylin
kės, nepriklausančios Dr. V. 
Dargio dabar vadovaujamai L. 
B-nei, turės pasirinkti: arba pri
klausyti dabar Dr. V. Dargio 
vadovaujamai L, B-nei arba at
sisakyti L. B-nės vardo ir pa
sivadinus kokiu nors kitokiu 
vardu remti Connecticut valsti
joj įregistruotą, pono Gailos va
dovaujamą L. B-nę.

Šitas persitvarkymas, atrodo, 
bus būtinas jau vien dėl pinigi
nių reikalų. Dr. V. Dargio va
dovaujama L. B-nė, kuri yra 
teisėta daugelyje Amerikos vals
tijų negali pakęsti, kad kas nors 
jos vardu rinktų pinigus, kad ir 
aukų formoj, o jai už tai tek
tų atsakomybė prieš tų valsti
jų Internal Revenue Service.-

Dr. V. Dargio vadov. L. B-nė 
visose valstijose užregistruota 
kaip Amerikos lietuvių organiza
cija tik kultūriniams reikalams^ 
Veikimas apribojamas trimis 
punktais:

Commamorative events, Cul
tural performances ir Publish
ing activities. . ’

Į šiuos tris .punktus įeina ruo
šimas visokių švenčių, koncer
tų ir t. t. Knygų ir laikraščių 
leidimas. Parama mokykloms.

Kaip matome nieko nėra su
minėta apie politiką. Organiza
ciniu požiūriu pagrindinė JAV 
L. B-nės įstaiga (Home office) 
yra Ulinoįs valstijoj šiuo adresu; 
Lithuaniant-American Commu
nity of the UŠA Inc., 2951 West 
63rd Street, Chicago, Illinois 
60629 kitose valstijose yra L. 
B-nės skyriai (Branch Offices).

Ponas Gaila savo laiške žada 
Dr. V. Dargį visai sunaikinti; 
jei jis ir toliau vadinsis JAV L; 
B. Pirmininku, nors Dr. V. Dąr
gio vadovaujama L. B-nė yra įte-i 
sinta, visose valstijose, kur yrą 
daugiau lietuvių, gi ponas Gai
la pasirašo kaip JAV LB Krašto 
Valdybos Pirmininkas, nors jo 
visą teisėta galia prasideda ir 
baigiasi, vienoj Connecticut val
stijoj. Kur logika? Dar gražiau 
šu laišku p. Bagdžiui. Jame teis
inu grąsina p. Bagdžiui, jei jis 
ir toliau vadinsis JAV L. B-nės 
Marquette Parko Apylinkės Pir
mininku, nors p. Gailos vadovau
jama Connecticut valstijos L. B. 
Illinbls valstijoj teisiškai tisai 
nežinoma ir neegzistuoja.

'Pernelyg keistai Atrodo ir p. 
Gailos vado va j amos Connecticut 
valstijos L. B-nės pravežti Tary
bos rinkimai pereitą pavasarį. 
Jife, tie rinkimai buvo teisėti 
Connecticut valstijoj, bet nie
kur kitur.

Prieteliau BhgdžiAU, hdri -ži
noti, ką daryti su tais p. tai-
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los laiškais?. Jeigu renki laik-? 
naščių ir žurnalą iškarpas su Į 
juokais, tai įdėk tuos laiškus į. 
tą pačią dėžę. Tai bus geriau-'
šia. Jeigu ir toliau p. Gaila Ta
ve vargins, yra ir daugiau išei
čių. Ar p. Gaila gali Tave, Dr. 
V. Dargį- ir kitus paduoti į teis
mą? Atsakymas: taip, gali. 
Prieteliau Bagdžiau, jeigu Tu 
mėgsti bylinėtis, tai Tu gali ir
gi daug žmonių patraukti į teis
mą.

Gali padaryti šitaip. Rytoj 
ryte pasiimk kuolą ar kokį, vėz
dą, atsistok prieš savo namus 
ant šaligatvio ir ištardyk kiek
vieną praeinantį. Žinomą, da
lis pamatę Tave su vėzdu ran
kose, pabėgs, bet Tu, dar palyr 
ginti jaunas vyras, lengvai su- 
Šaūdysi kokį pustuzinį praeivių.

užinok jų pavardes, adresus ir 
padhok juos į teismą, kam jiė 
praeidami pro šalį į Tavo na
mus pažiūrėjo. Nežinau ką Tau 
teisėjas pasakytų, bet būtum 

pasielgęs, visai pagal p. Gailos 
logiką. Niekas ir nemano jo va
dovaujamos Connecticut L. B-nės 
uždaryti, bet jis non su žeme su
lyginti, visus, kurie apie ją kalba. 
Pasigėrėtinų ambacijų vyras.

Kaip nėra būdo uždaryti p; 
Gailos vadovaujamos Connecti
cut valstijas L. B-nės, taip nėra 
būdo uždaryti Dr. V. Dąrgio 
vadovaujamos L. B-nės.

Atrodo, kad L. B-nės skilimas 
yra galutinis ir nepataisomas, 
nes nuomonių ir pažiūrų skirtu- 
nfai perdaug dideli; Dar kartą 
peržiūrėkim skilimo priežastis.

Pono Gailos vadovaujamas. L. 
B-nės šalininkai nuolat ir labai 
garsiai kalba apie vienalytę ir 
visiškai-nedalomą lietuvybę. Tos 
.minties vedami, būtinai nori pa
naikinti Altą, Vliką ir pagaliau 
Balfą. Jų nuomone, viską turi, 
perimti ir viskam diriguoti p. 
Gailos vadovaujama Ii. B-riė, tuo 
būdu būtų politinė, kultūrinė ir 
šalpos veikla vienose rankose. 
Dr. V. D argi o vadovaujamos L. 
B-nės šalininkai mano, kad ši
toks galvojimas yra Visiškai 
klaidingas ir. nepriimtinas. Me
dicina irgi yra vienalyte ir vi
siškai nedaloma. Kiekvienas gy
dytojas tarnauja vienam ir tam 
pačiam tikslui — žmonių svei
katai. Gydytojų susiskirstymas 
specialybėmis yra labai naudin
gas, nes įgalina gydytdją savo 
srityje pasiekti didesnio tobulu
mo.

Įsivaizduokim, kad, vjardan 
nedalomos medicinos, nuo rytoj 
ryto gydytojų pasidalinimas 
specialybėmis yra- panaikina
mas ir kiekvienas gydytojas gy
do viską: psichiatras daro 
skrandžio ^operacijas ir rūpina- 

■' ši gimdyvėmis, moterų ligų spe
cialistas-gydo protinius ligonius, 
odos ligų daktaras operuoja šir
dis, chirurgas gydo -šienligę, o 

» alergiškas- ligas gy;dą daktarai 
daro smegenų operacijas. v

Tur būt, tai būtų linksmiau
sia diena nuo pasaulio pradžios. 
Visi žino, kad medicina yra ne
dalomą bet būtų klaidinga pa
naikinti gydytojų specialybes.

Visi žino, kad lietuvybė, yra 
nedaloma, bet būtų klandinga 

! panaikinti senas, puikiai veikian
čias lietuvių organizacijas, pa
sidalinusias darbo sritimis. L. 
B-nė turi ribotis tik kultūrine 
veikla, Altą ir Vlikas — politine 
ir Ralfas tik šalpa.

. Kitas didelis nuomonių skir
tumas yra bendradarbiavimo su 
okupuota Lietuva klausimu.

Pono Gailos vadovaujama L. 
B-nė išleido mokykloms vado
vėlį, kuriame jau labai sunieki
nama Lietuva. Pakilus protes
tų bangai vadovėlio naudojimas 
sustabdytas, bet niekad nebuvo 
prisipažinta, kad tas vadovėlis 
tai. tik klaida at neapsliiūrėji- 
mfc. ‘ >

Kažkaip vaikai atsidūrė pio
nierių stovykloj. Studentai pra
dėjo važinėti į lituanistikos kur? 
sus j Vilnių, kas ir dabar dar at
rodę rekomenduojama, bako ii- 
Hjoks kalbą, pažins kraštą.

•‘Ona VALAūškis.
SLUSNYTĖ

Gyveno Oak Lawn, Illinois, - X.
Mirė liepos 26 d„ 10:15, vai. ryto, sulaukus 68 ra. amžiaus, a

, Gimė Lietuvoje, Kretingos apskr, Dupulčhj kaime. Amerikoje iš
gyveno 64 m. -

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, 3 dukterys — 
Ann Lyerly, žentas Harry, M idred Uidl. žentas Edward, ir Kate Lu- 
kos, žentas John, 2 sūnūs — John Paulauskas, marti Helen ir Tony 
Valauskis, 10 anūkų. 11 proanūkų ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette kaplyčioje, 2533 West 71 
Street.

Laidotuvės įvyks ketvirt., liepos 29 d iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų bus nulydėta i Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visus: gimines.' draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose ladfctuvėse.

Nuliūdę lieka: •
Vyras, dukterys, sūnus, marti, žentai, anūkai ir proanūkei

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dirvas yra iyiesybr Ir jame nėra jokios tamsybės* — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “tL 

I kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pašau- 
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų TTėvė, esantį danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rusiėii? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

Dr. V- Dargiu vadovaujama 
L, B-nė griežtai pasisako prieš 
Lietuvą niekinančius vadovėlius, 
prieš studentų siuntimą j litua
nistikos ar kitokius kursus, prieš 
bet kokį, bendradarbiavimą su 
Lietuvos okupanto įstaigomis ar 

■ institucijomis. Žinoma, palai
kyti glaudžius santykius su pa-

padėti, juos aplankyti, jei gali
ma yra būtina, reikalinga ir nau
dinga.

Ar galima suskilusią L.' B-nę 
vėl sujungti į vieną? Atrodo, 
kad beveik neįmanoma.

Pono Gailos vadovaujama L. 
B. nori visiems dominuoti, vi- 
sas esamas. organizacijas su
griauti ir visus priversti jos pa
žiūrų laikytis.

Dr. V,- Dargio yadov. L. B-nė 
non visus apjungti kaij^lygius, 
federaliniais pagrindais, kultūri
niam darbui,.lietuvybės išlaiky
mui. .Nori padėti kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Maždaug 
prieš metus, tuometinis L.x B. 
pirmininkas. Andrius Juškevi
čius, J)r. Z. Danilevičius ir L. 
B-hes Tarybos vicepirmininkas 
gerbiamas kanauninkas V. Za
karauskas mėgino su p. Gailos 
B-ne tartis, bet buvo 'tik Įžeidi
nėjimai. Dr. K; Bobelis irgi 
mėgino kai kuriuok nesklandu
mus pašalinti, bet buvo iškovo
tas;

Dr. V. Dargio vadovaujamai 
L; B-nei ruošiant Amerikos 200 
metų nepriklausomybės minėji
mą,- Dr. V. Balčiūno vadovauja
mas minėjimo komitetas patyrė 
neįtikėtinų'kliudymą. Kai kurie 
lietuviški laikraščiai parodė tiek 
neapykantos, kad net apmokėtus 
skelbimus atsisakė įdėti. Dabar 
p. Gaila grasina teismais.

Pagyvensim — pamatysim.
Dr. V; Plioplys;

JAV LB Tarybos nafys

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių -Bendruomenės 

krašto vaidyba

1076 m. birželio

Ponui" Juozui Bagdžiui 
7243 Š. Rfchmond Street 
Chicago fll;, 60629 ,

GERB. p.’BAGDŽIAU,

Nors ir jaučiu^ kad tai bergž
džios pastangos. Visgi, kreipuo- 
si į Jus prašydamas, ka nustotu
mėte save vadinti JAV LB Mar- 
luette Parko apylinkės pirminin
ku, kuriuo nesate ir kąd nustotu
mėte trukdę Lietuvių Bendruo
menės veiklą Marquette Parko, 
paylinkėje.

Nežinau dėl kokių priežasčių 
ir kokiais motyvais vedinas Jūs 
tai darote, bet ir Jums turėtų 
būti alšlra, kad tAi, jokiu būdu, 
nepasitArriauja lietuviškam rei
kalui. Jei turite pakankamai 
energijos ir laiko visuomeniniam, 
darbui, tai Chicagoje tikrai yra 
užtektinai organizacijų kuriose 
galėtumėte dirbti pozityvų dar
bą ir nereikėtų pamėgdžioti Lie
tuvių Bendruomenės vardo ir 
titulų. Pagaliau ir Lietuvių Ben- 
drdomenėje yra vietos visietns, 
įptfrie ateina į ją įstatais priimtu 
kelfb, su noru dirbti, bet ne truk
dyti.

Savo laiku, panašiu Imšku 
krašto valdyba yra kreipusia į 
Kostą Janušką, Joną Vaičiūną 
ir Adomą Ūselį. "Deja, jie į tai

atsakė pašaipa, melu spaudoje 
ir byla amerikiečių teisme. Lie- I 
tuvių Bendruomenė laimėjusi tą 
bylą nesidžiaugia, nes buvo su
terštas lietuvio vardas ir išleis-• 
ti pinigai, kurie galėjo būti pa
naudoti kilnesniam tikslui. Ir 
šiandieną_primindamas tuos fak- , 
tus, apeliuoju į Jūsų, kaip lietu- ’ 
vio sąžinę, prašydama^ susilai
kyti nuo LB veiklą trukdėnčių 
veiksmų) jos vardo nelegalaus 
naudojimo, kad tam sustabdyti 
nereikėtą jieškoti paramos šio 
krašto teismuose. ,

Šu pagarba,
J u ozas Gaila,

Tyrinėjama vežikų 
unija '

ČIKAGA. — Čikagos vežikų 
unija buvo nuosavybėn įsigiju
si Sheridan Plaza viešbutį, 4607
N. Sheridan. Sunkvežimių vai
ruotojų ir tarnautojų unija, be
valydama 13 metų 48 metų se
numo viešbutį, yra praradusi 
600,000 dol. unijos narių Įmokė
tų pinigų. Kas blogiausia, kad 
linija parduodama viešbutį, iŠ 
už viešbutį gautų 8d;O0b dbl. 
sumokėjo pardavimo tarpininkui 
T. M. Flanagah bendrovei 25,0<)0 
arbė 31 % pardavimo komiso. 
Praktikoje normaliai turto par
davimo tarpininkams modama 
tik daugiausiai 7.% nuo gautos 
sumos.

Vežikų unijos revizoriai Bei 
tyrinėtojai surado, kad unijos 
^adai yra padarę nemažai išeik
vojimų ir kad jie "daro bizniiiš 
su kompanijomis, susirišdsiomis 
su politikieriais; • -

Vežikų pėnsijbs fondo direk- 
tęrihus D. J. Shannon tėvas P. 
•M. Shannon yrd Čikagos mėrb 
draugas ir veda jo biznius.

Ankstyvesnieji unijos vadai 
yra išeikvoję milijonus dblerių 
iš unijos fondų.

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

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

Dr John A, Hannah, Junpfiniy Tau* 
ty Pasaulio Maisto Tarybos vykdoma
sis direktorius, pradėjo nugąstauti, 
kai patyrė JAV agrikiAtūros sekreto
riaus Earl Butz nusistatymą iios tarp
tautinės organizacijos klausimu- Būta 
nenėri, Įrad JAV įstotu | šią organiza- 
dĄą, nes nenori, kad kitos valstybės 
įsakinėtu Amerikai, kam ji turi mai
stą siųsti. Jis abejoja, ar verta siųsti 
maistą toms valstybėms, kurios JAV 
kolioja, vadina imperialistinėmis ar 
kitaip. Neįstojus Amerikai į tarptau
tiną organizaciją, badas bos plačiau 
Į ariamas Įvairiuose pasauHo kral- 
tuosa.
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2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

tis tokio instinkto neturi
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

pačią

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

$3.00
$2.00

— Lietu- 
žmoną 

Henriko

2625 WEST 71 STREET ■ 
Tel 737-7200; arba 737-8534

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

st* K

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų . Statyba Ir Remontą*

don (1743—1827) buvo sėkmin
giausia savanorių verbuotoja, su
dariusi visą pulką iš Škotijos 
kalnų gyventojų. Kiekvienas, sa
vanoris gaudavo iš jos šilingą, 
kuri ji. (tarp lūpų laikydavo, o 
busimasis kareivis turėdavo .tei
sę ji paimti lūpomis arba- dan
timis.

Lietuvių kalba: Vesdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

. ■'•00 v. popiet.
' sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

ryto. \
Telef.: HEmlock 4-2413

SUS1-
$8.00

NAUJIENOS, 
T 39 So. Halsted St. 
Chicago, Ill. 60608

Call Frank Zapoli* 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Priėmimas Baltuose 
Rūmuose Lpioniati- 
•viliam korpusui

Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį 

Pinigus prašome

Jiai Austin
TeL 421-6100,

M. A. ŠIMKUS
Rea! Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pinetybes pra

šymai ir kitolęi blankai.

• Japonų rašomosios, mašinė
lės turi virš 2,000 ženklų. Kas 
čia sakė, kad lietuviškai sun
ku išmokti skaityti ir rašyti?

aldybai ir vi 
sudarau 

čiorns šia lietuviškos veiklos in- v
stituciją.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income-Tax

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4C65 Archer Ava 
Chicago,HI. «06tZ TcL YA 7-598C

NAUJI INOS, CH'-.AGO 1, ILI___ WENESDAY, JULY 28, 1978

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

' DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

PASKOLOS PERKANT .NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1S-SIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles ' išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi * <-• " v

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitėje, Dainavoje, auto- 
busas^išvyks sekmadieni,, rug- 
piūčio 8 d., 9 vaL ryto nuo Jau
nimo centro. Registruotis pas 
J. Tamulį, tel. 925-4076. (Pr.)

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE
> '' . TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
: . Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

RELIABLE COOK —HOUSEKEEPER 
for couple in Winnetka.

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

Call evenings or weekend
V 446x1297

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS'VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 63. A. M.

DĖMESIO 
67—m amžiau* vaipuovaiai 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkamc 

Kreiptis:
4. LA.U R Al T’S 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SHIPPING CLERK
Steady work. Must be dependable. Li
beral Company benefits, paid holi
days, excellent working conditions.

Must be able to right, read and 
speak English.

Very good pay
927-0500

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
1URI GERIAUSIĄ 

PASKKKIMA BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE 
htarruH, Ž*me — Pardavimui

REIKALINGA MOTERIS
Lengvam rankų darbui dirbtuvėje.
Patyrimas nereikalingas.

Kirptis asmeniškai.- .
Reikia' suprasti ir kalbėti angliškai.

1211 So. Western Ave.

DANTYS, jų priežiūrai sveikata ir grožis. 
Kietais* viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ ~__ ;___

Minkštais viršeliais tik L—_____ __ _____
Dr. A. X Gussen —AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_____ .___

v/r> Kalahari dykumos kurap
ka, Afrikoje, pagirdo savo vai
kus labai neįprastu būdu: ji nu
skrenda prie upės .arba ežero, 
sušlapina savo plunksnas ir grįž
ta į. savo lizdą, kuriame mažieji 
kurapkiukai čiulpia, jos plunksi
4. J? ~ ‘ - ■ , T ~’r'‘ * *' .^.“2

..DIDELE ĮTAKĄ Į VAKARU..
EUROPĄ 

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą 1H. Florencijoje 
Kotryną Mediči, Lietuvos karaliaus 
Henriko JH motina, Milane - 
vos karaliaus Zigmanto H 
Boną Sforzą, o Paryžiuje — 
m ir jo tėvo pastatytą Louvre rū
mus.-

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos įtakos vie
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovauja patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mm. William H. Cates, 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606 
arba telefonuokite (312) 33^4111.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

PIRKSIT — PARDUOSIT • 
NUOMOsrr.

ĮVAIRUS DRAUDIMAI
Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba prane 
ša, kad Sąjungos JAV ir Kana
dos kraštų visuotinas skyrių ir 
pavienių VKL sąjungos darbuo 
tojų suvažiavimas įvyks 1976 
m. rugsėjo mėn. 4 d. Čikagoje. 
Suvažaivimas vyks “Laisvosios 
Lietuvos” laikraščio patalpose, 
2618 West 71st St-, Chicago, Ill. 
60629. Telef. (312) 476-3371 ar 
ba 839-5531. Suvažiavimo pre

savo’džia 10 vai. ryto. Suvažiavime

dalyvauti kviečiami ne tik sky
rių atstovai, bet ir pavieniai vil
niečiai, nors ir nepriklausą sky 
riams, tačiau nenutolę nuo vil
nietiškų reikalų. Į suvažiavimą 
kviečiami spaudos ir organiza
cijų atstovai. Atskiri kvietimai 
spaudai ir organzacijoms ne
bus siunčiami.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą.

Dr. A. J. Gussen

organizacijų na- 
tik $2 už $1,000 ap-

— Bruno Matelis iš 'Marquet
te apylinkės, Lietuvių Tautinių 
kapinių direktorius ir Lietuvių 
Tauragės klubo valdybos 
rys. iš anksto apmokėj

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

Suvažiavimo reikalais kreip
tis į sąjungos CV sekretorių Al
bertą Misiūną, 24833 Woodme
re St., Detroit, Mich. 48209, te
lef. (313) 841-3026.

VKLS-sos Centro Valdyba
— Sigitas Paransevičius, Pun 

sko gimnazijos direktorius ir 
Suvalkų trikampio laikraščio 
"Aušra” bendradarbis, Pasauli
nės olimpiados Montrealy pro
ga, atvyko Kanadon. Ilgesnį lai
ką apsistos pas gimines Toron-

PASTOVŪS NADIAI /
/ / MARQUKITE PARKE

2 BUTU moderniai įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. ,§44^900.

2 BUTU po 6 kamb., liuksus 6 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 ££0,900.
PLATUS LOTAS arti Šy. Kryžiaus 

ligoninės Pigus. —

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted -«t., Chicago, 111. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTI NAS

1976 m. liepos 21 d. Estijos 
atstovo, i-Ernst Jaakson.- inicia
tyvą įvyko , Baltijos valstybių 
diplomatinių • atstovų^ pasitari
mas Washingtone. Jame daly
vavo minėtas Estijos atstovas, 
Latvijos atstovas, dr? .A. Din- 
bergs su Pas-bės. patarėju, Vi- 
lis Tomsons ir einąs Lietuvos 
atstovo pareigas <{r. S. A. Bac- 
kis- Ta proga Baltijos valstybių 
diplomatai'pasikeitė informaci
jomis bei nuomonėmis apie tarp 
tautinę padėti bei iš jos plau
kiančius padarinius. ?

REAL ESTAT€ SALE 
Namei, Žemė — Pardavimui

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS • 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Artistė Ava Gardner New Yorke 
pasirodė pačios naujausios mados 
drabužiais. Ji buvo nuvykusi i Brook- 
lyną pasižiūrėti naujai susukto fil
mo.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
d;rektorius ir Garbės narys Wil 

yk- liain J. Kareiva ir jo miela žino 
na Helen, gyv. Roswell, New 
Mexico, atsiuntė tokį laišką: 
“Mūd u negalime atsilankyti į 
puikius Naujienų parengimus 
ir gausius dalyviais piknikus, 
todėl siunčiame mažą auką ma 
cinų fondui- Linkime Naujie
noms ilgiausių metų, lai jos gy 
vuoja dar 190 metų! Linkėda
mi daug laimės ir geros sveika
tos visiems Naujienų darbuoto 
jamsir bendradarbiams, visiems 
mūsų giminėms ir draugams, 
mes liekama su didele meile dėl 
visų mūsų mielų tautiečių?’.

— Detroito Lietuvių Organi- 
padė- 

Esu kos ženklan už informaciją, at

Juozės Vaičiūnienės knygos L.

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina S2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina 52.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

— Stasys Pulkininkas iš Ma 
<;uel!e Parko apylinkės, išv 
d.iiiias 3 savaitėms atostogų i7" 1 pas p. Budginą, Ford Lake Es
tates, Fountain, Mich., užsisakė 
Naujienas, kurias jis perka pas
kirais numeriais. Linkėdami ge
rų atostogų, dėkojame už Nau
jienų paramai $8 auką. Taip 
pat dėkojame tos apylinkės tau 
tietei, užsisakiusiai Naujienas 3 
mėn. linkamesniam susipažini
mui.

JAV revoliucijos 266 melų 
sukakčiai pajninžti Prezidentas 
ir ponia Ford surengė priėmi
mą 19/6 m. liepos 20-d, Wą» 
shingtone akredituotiems dip
lomatinių misijų šefams ir jų 
ponioms.

Priėmime dalyvavo ambasa
doriai, atsiuvai (Charge d*Alfai 
res), Administracijos kabinetą 
nariai bei kongreso lyderiai.Pri- 
ėmiman.'buvo pakviesti." ir jame 
dalyvavo Estijos, I-atvijos Tr Liė 
tuvos atstovai. Lietuvai atstova
vo dr- S. A. Baėkis, einąs Lietu
vos atstovo pareigas, ^u.ponia.

Svečius sutiko naujasis JAV 
Protokolo šefas, ambasadorius 
Shirley Temple-Black, tą dieną 
pradėjusi ėitLpareigas .ir ji sve^ 
čius pristatė Prezidentui, poniai 
Ford, Valstybės Sekretoriui ir 
poniai Kissinger. . --

Po to, JAV Prezidentas tarė 
sveikinimo žodi diplomatiniam 
korpusui. Ir kreipdamasis j dip 
lomotinio įkorp ūso dekaną, am- 
badorių dr. Guillermo Sėvila-. 
Sacasa, įteikė jam dovaną, JA- 
V-ių emblemą—raudonojome
džio rėžinyje, pranešdamas, kad 
tokią pat dovaną gaus visi dip
lomatinių pusi jų šefai. ■

Dipl. korpuso dėka nas, \ Nica
ragua Ambasadoriuj atitinka
ma kalba padėkojo visų diplo
matų .vardu JAV Prezidentui ir 
poniai Ford už jų mostą dipl. 
korpuso atžvilgiu, kartu iškel
damas JAVbių vaidmenį šių 
dienų pasaulyje ir jų pasiektus 
laimėjimus, ypačiai sėkmingą' 
Viking I nusileidimą Mare 1976. 
ATI. 20-dUU' " ■-

Po kalbų sekė koncertas, o po 
jo'vaišės, šokiai Baltųjų Rūmų 
salionuose-'

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvadavusieji gali knygelę * įsigyti už $1,25. 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
-siųsti tokiu adresu:

LAIKRODŽIAI IR BRANG^YBtS
Pardavimas ir Taisymas

WEST 6*h STREET
* ' Tehfj Republic 7-1M1 v

— A- Kunavich, (jinton, Io
wa, savo sūnui padiktavo ir at-j 
siuntė tokį laišką: “Su skaudžia j 
širdimi turiu Jums rašyti, pra-j 
šydainas sustabdyti man siun-Į 
tinėjimą Naujienų, kurias laiplzacijų Centras (DLOK} 
ilgai skaičiau ir mėgau 
jau IX) metų ir jau kuris laikas‘siuntė Naujienoms paramai $15 
negaliu įžiūrėti raidžių. Man la- per mūsų korespondentą A. Sa
bai gaila atsisveikinti su tikrai kauską. Dėk 
geru ir daug gero padariusiu vi Įsoms organizacijoms, 
sieius ir kiekvienam skaityto-Į 
j ui. Dar gailiau, kad negalėjau 
rasti skaitytojo vietoje savęs, 
nes čia lietuvių nėra. Todėl iš 
visos savo širdies linkiu, kad 
vajaus metu greitai atsirastų 
naujas skaitytojas mano vieto
je. Dėkui už jūsų visas pastan
gas padėti skaitytojams ir vi
siems lietuviams.”

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atitekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

i

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

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

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaHy nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

nurodytos kainos pridedant:50c. persiuntimo išlaidoms.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS.

NOTARIATAS 4- VERT 15! Al.
| VI^Ų kcšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

prenumeratą ir atsiuntė 
jieiią leidinio j>arantai 20

Valstybes .Sekretoriaus ir po
nia Kissinger kviečiamas dr. S. 
A. 'B'ačkis einąs Lietuvos atsto
vo pareigas ir ponia dalyvavo- 
ju rengtame priėmime i 1976 m. 
liepos 26. d; Valstybės Departa- (mas ir pūkiusv Joks kitas paukš- 
mente.

PEIKaS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vr. Cermak Boac* Chičap« JV Virgiui* 7-7747

Sekanti mėnesi bus išnomuojamas 
5 kambarių butas šeimai be vaikų. 
Marąuette: Parke tarp 68 ir 
-gatvės. -' - - • ■ • ■ ■ ■ ■*'- •'

■■ Tel. 471-2239

BUD’S REAL ESTATE su 2 kamb. pastogėje. Centrinis su- • 
dyznas gazu, garažas. 56-tal 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.

Didžicusjas kailiu 
pwrinkimaj

P8,8 vienintelį 
lietuvi kailininkąIV Chicagoįe - Ewrifa 

^BqNORMANA 
įffijg^BURŠTEINĄ

2^® (i*taigai) ir 
677-8449

(buto)Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių 
nemoka pašto persiuntimo išlaidy.

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

NAUJIENOS .
'^<1739 So. Halsted St,

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir. jaunuos 
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 <iol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidenfalę 
apdraudą 
riams — 
draudą. Dėl šių ir kitokių 
formacijų skambinkite Kristi-.“NAUJIENOSE*

Naujienos
(Pr^

L.-"

HOMEOWNERS POLICY




