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DAMASKAS. — Sirija prisibijodamas teroristinių veiksmų, 
kuriuos gali sudaryti pribėgę iš Libano pabėgėliai, palestiniečiai 
ir kairieji musulmonai, Įsakė visiems pabėgėliams Įsigyti asmens 
pasus, išduodamas Sirijos saugumo organų.

Sakoma, kad Sirijos-Libano 
siena yra užsigrūdusi pabėgė
liais.

Sprogo bombos Damaske
Libano laikraščiuose tilpo pra-. 

nešimai, kuriuos Damaske spro
gusių bombų atsakomybę pri
siima Sirijos revoliucinė orga
nizacija. Sakoma, kad minima 
organizacija ^padėjusi Damaske 
bombas rugpiūčio 5, kurių vie
na sprogo Sirijos armijos kari
ninkų klubė, antra — kariuome
nės būstinėje prie Damasko ir 
trečia — Hijaz vietovės telefo- 
nų pastate.

Tai Zaatare dar gaudosi

KriJkščionių jėgų paimtame 
Tai Zaatar atskiri palestiniečių 
jaunuolių taškai bei bunkeriai 
dar priešinasi. Tai Zaatar pa
lestiniečiai pabėgėliai sako, kad 
krikščioniu kareiviai , tokius prie
šinančius jaunuolius šaudo vie
toje. ’ ■'

Kairieji reikalauja pinigų

Kairiųjų musulmonų lyderis 
Kamai Jumbatt pareikalavo is 
turtingų arabų vyriausybių 100 
mil. dol. Tais pinigais būtų re
miamos iki šiol vedamos, žiau
rios, kovos Libane, nes Tai Zdatar 
kovas pralošius, apturėta didžiau 
sias karinis ir moralinis smūgis 
musulmomj — palestiniečių są
jungai.

IS TOO PASAULIO^
Gėlių paroda .Marquette parke 

1 Marquette Midwest Garden 
Society rengia savo metinę dar
žų ir gėlių parodą, kuri Įvyks 
rugsėjo 11 ir 12 dienomis Mat— 
quette ParkoTteidhou.se prie 67 
street ir Kedzie avenue. Daly
vauti gali kas nori, Įėjimas ne
mokamas. Parodai eksponatai 
(entries) priimami rugsėjo 11 
d. nuo 8:30 iki 16:30 vai ryto. 
Paroda publikai atidaryta nuo 2 
iki 6 vai. popiet rugsėjo 11 ir 
nuo dvylikos iki vai. popiet rug
sėjo. 12 d.

Tornadai nemėgsta treilerių

LARGO, Florida. — Tornadas 
užklupo treilerių parkus be jo
kio ženkloiš anksto, daugumai 
tų parkų gyventojų pietus be
valgant, žmonės pamanė, kad 
žuvėdros, skrenda, kai tornadas 
pradėjo i padanges nešti su
griautų treilerių laužus. Du tor
nado straubliai Įsisukę Į West
gate Mobile Home Parką suar
dė 75 namus ant ratų, užmušė 
vieną moterĮ ir 7 sužeidė. Lees 
Travel Parke sužeidė 5 žmones 
ir sudraskė 35 važinėjamus na
mus. Taip pat du tornadai tarp 
Largo ir St. Peterburgo vieną 
žmogų užmušė, 12 sužeidė ir 110 
važiuojamų namų (mobile ho
mes) sugriovė."

Miami deportuoja prostitutes

MIAMI, Florida. — Imigraci
jos valdininkai susekė astuonių 
moterų šaiką” iš Pietų Ameri
kos, kurios importuodavo Į JAV 
prostitutes vieno mėnesio vizo
mis ir tokiomis sąlygomis, kad 
tos, kurio “kostiumeriams“ ne
patiko, buvo tuč tuojau grąži- 
mos Į kraštą, iš kurio buvo im
portuotos. “Saikai”, kuri poli
cijos išaiškinta ir deportuojama, 
priklaušė narės iš Kolumbijos, 
Argentinos, Ekvadoro ir Kubos 
ir darė “milijoninį biznį”.
Milijoninė meno kūrinių vagystė

MONŽA, Italija. — Policija 
pranešė, kad meno turtų vagys 
anestezavo du sargybinius šu
nis ir iš pramonininko Angelo 
Sala vilos pavogė meno kūrinių 
kolekciją, kuri buvo vertinama 
12 mili jonų dolerių. Pavogtų ver
tybių tarpe yra 21 kūriniai Ti- 
tiano,' Tiepolo, Velasquezo, Mu
rillo ir Rubenso darbo, net keli 
Raphaelio braižiniai. Vilos sa
vininkų Sala šeima buvo atos
togose.

Dujų bendrovės pajamos didėja

Dujomis prekiaujanti bendro
vė Peoples Gas Co. pasigyrė, 
kad jos pajamos trečiame šių 
metų ketvirtyje padidėjusios ir 
todėl ji galinti akcininkams iš
mokėti dividendą 1,36 dol. už 
kiekvieną šėrą, vietoje 1<,21 dol. 
išmdkėtų pareitais metais.

Brangsta plienas
PITTSBURGHAS. — Didžiau

sia plieną gaminanti bendrovė 
United States Steel Čorp. pa
skelbė, kad ji nuo spalio 1 d. 
pakelianti plokštėms ir juosti
nėms plieno gaminiams kainas 
4.5%. Šios plieno gaminių rū
šys vartojamos automobilių, na
mų produktų gamybai ir sta
tyboje, kas reiškia, kad dar šie
met pabrangs prekės. Kiti plie
ną gaminantieji fabrikai taipgi 
pakels savo gaminių kainas.

Kitoms plieno rūšims US 
Steel bendrovė nuo spalio 1 d. 
pakeisianti kainas 5.8%. Plieno 
gaminių kainos nuolat kyla, ka
dangi plieno darbininkų unijos 
yra sudariusios šu plieną gami
nančiomis bendrovėmis darbo 
sutarti, kurioje numatyta nuo
latinis darbininkams uždarbio 
kėlimas, šių metų balandžio- 
birželio mėnesių laikotarpyje, 
pasak plieno bendrovių, plieno 
gaminių kainos buvo pabrangin
tos 6-9%.

Sąryšyje su plieno gaminių 
kėlimu, prez. Fordas išreiškė ne
pasitenkinimą ir susirūpinimą, 
nes tas automatiškai kelia visų 
kitų prekių kainas, bet, atrodo, 
su/rūpinimas susirūpinimu ir 
pasibaigė. Algų ir kainų pasto
vumo patariamoji prezidento 
taryba pareiškė, kad plieno kainų 
kėlimas yra pateisinamas, didė
jant plieno gamybos kaštams.

Jūrų Pasaulio parodoje yra dideli virusios ir susalusios gumos putu ritiniai. Vai
kai gali juos daužyti, nešti iš vienos vietos r kitą, ant j v lipti ir raičiotis. Jeigu sta
čias ritinys ir nukrinta, tai jis vaiko nesužeidžia, nes jis yra minkštas.

PIETŲ AFRIKOS JUODŽIU VADAI 
SUDĖTI Į VIETOS KALĖJIMUS

Policijos vadas suėmė įtakirigesnius 
juodžiu judėjimo kalbėtojus ■■■

JOHANNESBURG, P. Afrika. — Pietį] Afrikos saugumo 
polirijos. _yiršininkas..AIike.Geldenh uis penktadieni Įsakė.. suimti 
visus juodžių judėjimo vadus. Jis 'nepasakė, kiek jų-padėta Į ka
lėjimus, bet suimtas veik kiekvienas, turėjęs šiokios tokios Įtakos 
Į dabartinius neramumus. P. Afrikos vyriausybė yra pasiruošusi 
tartis su juodžių vadais, bet ji nenori toleruoti netvarkos, nuo
savybės naikinimo ir sauvalės.

Vidaus reikalų ministeris' 
Kruger pareiškė, kad Pietų Af
rika jokiu būdu neleis juodžiams 
sauvaliauti, kaip jie tai dari) ki
tose Afrikos- valstybėse. Jeigu 
kai kurie juodžiųvadai tai p gal
voja, tai jiems teks atsitrenkti 
galvas Į. sieną. Pietų Afrika ne
leis jiems sauvaliauti. Pietų Af- 
Pietų Afrikoje galės valdyti 
juodžiai, bet mažumų teisės pri
valės būti respektuojamos. Pri
valės būti garantijos, kad jos 
bus respektuojamos.

Nesidavė 
pagrobiamas

WALTHAM, Mass. Naujojoj 
Anglijoj policija gaudo du te
roristus bambardierius, kurie 
nesėkmingai bandė pagrobti Po
laroid korporacijos prezidentą 
William McCune. Ieškomieji yra 
Richard Picariallo iš Portland, 
Me., ir Edward Gullion iš Bos
tono, ieškomi nuo liepos mėn. 
pradžios, FBI kaltinami sprogs
tamų medžiagų transportavimų 
ir bombų sprogdinimais Augus
toje, Maine; Seabrooke, N. H.; 
Newburyporte, Mass ir dviejose 
vietose Bostone.

Picariello ir Gullion palaukė 
McCune, kai jis ketvirtadienio 
rytą atvažiavo į savo Polaroid 
dirbtuves. Jam tebeišlipant iš 
automobilio, grobikai privažia
vę atidarė savo sunkvežimio du
ris ir revolveriu grasindami liepė 
McCune lipti į jų vežimą, bet 
šis neklausė. Vienas grobikų 
smogė revolveriu į galvą ir Mc
Cune sudribo ir nesikėlė keltis 
paliepus. Nebeišmanydami kas 
toliau daryti, grobikai patys 
skubiai sulipo į. mašiną., ir nu
važiavo tuščiomis. "

Prezidentas pasirašė 
skiepyjimo įstatymą 

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas ketvirtadienį pa
sirašė bilių, kuriuo plačiai atida
rytos durys visiems amerikie

čiams nemokamai įsiskiepyti 
nuo “kiaulių slogos” epidemijos, 
kuri ateinančią žiemą būsianti 
neišvengiama. Prezidentas pa
dėkojo Kongresui už to biliaus 
greitą priėmimą. Skiepijimas 
savanoriškas, niekas nevers ir 
įskiepijimas neapmokamas. Kas 
norės galės pas savo daktarus 
įsiskiepyti už honorarą. Skie
pijimo programai Įsisiūbavus 
būsią kiekvieną dieną JAV-bėse 
įskiepijama po milijoną asmenų.

TREČIOJI KONSERVATYVI 
PARTIJA

Kansas City. —
Aiškėja, kad konservatyvusis 

Amerikos elementas nėra paten
kintas dabartine Amerikos po
litine padėtimi. Jis tad ir ruo
šiasi steigti'trečią Amerikoje 
politinę partiją vardu Amerikos 
nepriklausoma ar nepriklauso
mybės partija. Tam tikslui su
važiuos į Čikagą rugpiūčio 26- 
28 dienomis per 1,060 atstovų. 
Jie ne tik aptars partijos stei
gimą, bet taipgi parinks kandi
datą į Amerikos prezidentus.

Kandidatu buvo numatytas! 
New Hampshire gub. Meldrim 
Thomson, bet, matyti, jam atsi
sakius, kandidatu nuo steigia
mos trečiosios partijos į Ameri
kos prezidentus numatoma bus 
išrinktas sen. Jesse A. Helms, 
kurs dabar Kansas City sten
giasi pravesti respublikonų par-;
tijos konservatyvią platformą — 
programą ir sudaryti R. Reaga- 
nui .išrinkti sąlygas.

Maisto kortelėms 
sumažino išlaidas
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmų agrikultūros komite
tas 21 balsu prieš 19 nubalsavo 
dviem šimtais milijonų dolerių 
sumažinti .maisto kortelėms ap
mokėti sumas, kas reiškia^ kad 
61,250 šeimų bus diskvalifikuo
tos, tai yra išbrauktos iš ne
mokamai gaunamo maisto pro
gramos, o apie pusantro milijono 
šeimoms benefitai bus sumaži
nami. Visi streikuojantieji, jei 
jų šeimos nebuvo kvalifikuotos 
(korteles gauti) prieš darbo dis
putams prasidedant, ir studen
tai kurie neturi išlaikomu šei- 
mos narių, komiteto priimtuoju 
biliaus projektu maisto korte
lių negalės gauti. Naujuoju bi
liaus projektu maisto kortelių 
programa bus ribota šeimoms, 
kurių neturtas yra žemesnis už 
nustatytą neturto ribą, kurios su 
taupų turi mažiau kaip 81,500.

Tas Atstovu Rūmu bilius tu
rės dar būti suderintas su Se
nato biliu, priimtu praeito-balan- 
džio 9 d.

PREZ. FORDAS LAIMĖJO

Kansas City. —
Prez. Fordas Kansas City, 

prieš suvažiuojant respublikonų 
partijos delegatams, laimėjo pir
mą ‘mūšį”: respublikonų parti
jos programos komitetas, rašy
damas programą, priėmė prez. 
Fordo mintis bei išsireiškimus. 
Pavyzdžiui, buvo įrašyta neuž
leisti teisių į teritorijas reika
lingas JAV apsaugai ir saugu
mui. Gi Reagan šalininkai rei
kalavo Įrašyti, kad JAV pasi
lieka kontrolę ir suverenines tei
ses Panamos zonoje.

Afrikos klausime komitetas 
įrašė: “JAV remia visas pastan
gas Afrikoje, kurios stengiasi 
derybomis išspręsti rasinę įtam
pą”. Gi Reagan šalininkai no
rėjo: “JAV vengia politikos, ku
ri nutrauktų Afrikos tautų pa
stovumą nerealistiniais ir ne
praktiškais reikalavimais”.

Taipgi respublikonų partijos 
programos komitetas įrašė ga
limai švelnesnius žodžius ir išsi
reiškimus bei sakinius, aptariant 
Sovietų - Amerikos detentę. Tai
gi, prisitaikant prez. Fordo nuo
monei.

Į JŪROS ĮSTATYMU SRITYJE JAV
, NEDARYS JOKIŲ NUOLAIDU

Bando sudaryti tarptautinę organizaciją 
Vdunr.e esantiems turtams naudoti

NEW YORK, N. Y. — Sekretorius Henry Kisingeris, nespe- 
I jęs grįžti iš. ilgos kelionės, praeitą penktadienį ir šeštadienį pra- 
t leido Jungtinėse Tautose, besitardamas.su įvairiu valstybių at

stovais ir išdėstė jiems Amerikos poziciją keliais pagrindiniais 
klauimaiš, pradėjo pasikalbėjimus su paskiru valstybių atstovais^ 
Pimwn eilėn sekretorius Kisingeris pasimatė su graiku' ir turkų 

l atstovais Jungtinėse Tautose. Kisingeris nenori, kad tarp abiejų 
šių valstybių kiltų naujas konfliktas dėl jūros gilumoje esančių 
turtų. Turkai, kaip girdėjome, yra pasiruošę keliose Egėjaus jū
ros vietose ištirti jūros dugne esančius turtus, Tuo tarpu graikai 

įtvirtina, kad-turkai neturi teises to daryti,-nes turkų pageidauja^ 
mos vietos gulinčios graikų vandenyse.

Sulaikytas sklj^u 
pardavimas Atlante!
NEW YORKAS. — Amėri- 

Į kos vidaus reikalų ministerija 
(buvo paskelbusi pradėti sklypų 
pardavimą bei išnuomavimą At
lante, New Jersey pakraščiais. 
Sklypai turėjo būti parduodami 
žemės alyvą ieškančioms bendro
vėms, nes beveik visų Ameri- 

-kos pakraščių Atlanto dugne yra 
dideli/ kiekis žemės alyvos: Ta
čiau Atlanto pakraščių valstijos, 

•kaikurie miestai ir gamtos my
lėtojai buvo iškėlę bylą, patrauk
dami Amerikos vidaus reikalų 
ministeriją, kad ji negalinti leis
ti alyvos ieškoti Atlante, nes tai 
sudaro dideli pavojų žmonėms 
ir pačiai gamtai.

Šiomis dienomis sprendęs šią 
bylą teisėjas tad ir uždraudė 
arba bent laikinai sustabdė skly
pų išnuomavimą.

Vidaus reikalų ministerija 
tuojau padavė apeliacijos skun
dą aukštesnei teismo instancijai.

KONGR. ATSTOVĖ ABZUG 
UBAGAUJA

'Čikaga. —
Žinoma savo ultraliberališko- 

mis pažiūromis Amerikos kon
greso atstovė Bella S. Abzug už- 
sigeidėjo New Yorko valstijos 
piliečius atstovauti senate, pa
noro būti senatore. Bet kad tap
tų senatore, reikia nugalėti res
publikonų partijos kandidatą J. 
L. Buckley, o tam reikia pinigų. 
Abzug tad ir pradėjo važinėti 
po visą Ameriką rinkdama pi
nigus ir žemindama savo prieši
ninką, o save keldama i padan
ges.

Atstovė Abzug yra jau pagar
sėjusi iš anapus geležinės uždan
gos kilusių amerikiečių tarpe, 
nes ji juos, pasitarusi Maskvoje 
su raudonais ponais, apskundė 
buvus nacių kolaborantais ir žu
džius žydus.

UAW NORI GRĮŽTI į 
AFL - CIO

Auto darbininkų unijos lyde
rių tarpe stipriai pasireiškia 
nuomonė, kad UAW unija turė
tų vėl susilieti su AFL - CIO uni
jomis. Auto darbininkų unija 
UAW prieš 8 metus buvo nutrau
kusi santykius su AFL-CIO dėl 
atsiradusių kivirčių ir nesuta
rimo tarp UAW vado Walter 
Reuther ir AFL-CIO vado 
Georgę Meany.

Kisingeris išklausė abi pusi, 
o vėliau graikams ir turkams 
patarė nesiimti prievartos. Abi 
tautos jau yra Įsitikinusios, kad 
jėga negalima išspręsti jokio 
svarbesnio klausimo. Jėga ' ne
padėjo išspręsti ir Kipro salos 
problemų.

Vėliau sekretorius Kisingeris 
nuvyko Į Jungtinių Tautų jūros 
Įstatymų Komisiją, kuriai pa
reiškė, kad Amerika nedarys jo
kių nuolaidų jūros Įstatymų sri
tyje. Jis pareiškė, kad yra ri
bas, nuo kurių JAV nesitrauks 
ir jokių nuolaidų nedarys. Da
bar aiškėja, kad yra labai dide
lis nesutarimas dėl jūros Įsta
tymų. Pačią jūrą liečiantieji 

klausimai dar nebūtų toki sudė
tingi, bet kai reikalas paliečia 
jūros dugne esančius gamtos 
turtus, tai jau visai kitas daly
kas.

Praeitais metais buvo suva
žiavę Įvairių valstybių atstovai 
jūros Įstatymų projektams pa
ruošti, bet nepavyko susitarti. 
Buvo sudarytos Įvairios komi
sijos jūros Įstatymų problemoms 
nustatyti, bet ir šitas klausi
mas liko neišspręstas. Tuo tar
pu JAV paskelbė, kad jai pri
klauso visi vandenys, esantieji 
200 mylių atstumoje nuo JAV 
pakraščių, šis Įstatymas palie
čia ir jūros dugne esančius tur
tus 2'00 mylių atstumoje. Prie 
Amerikos pakraščiuose esančių 
jūros turtų kai kas bando reikš
ti pretenzijų. Jie nori, kad JAV 
vyriausybė uždraustų Amerikos 
bendrovėms išnaudoti kitose jū
ros dugno vietose gulinčius tur
tus.

Trečio pasaulio valstybės no
ri sudaryti tarptautinę organi
zaciją jūros dugno turtams iš
naudoti. Jos nori pravesti nuo
statą, kuris Amerikos bendro
vėms uždrausų knisinėtis po jū
ros dugną ir ieškoti turtų. Se
kretorius Kisingeris šiems at
stovams pareiškė, kad jis ne
gali uždrausti JAV ieškoti tur
tų. Dabartiniu metu tiktai ame
rikiečiai moka pasigaminti Įran
kius aliejui ir kitam turtui trauk 
ti iš jūros dugno. Kitos valsty
bės nemoka tokių mašinų pasi
gaminti. Jos nenori, kad ame
rikiečiai susitartų dėl jūros dug
no, bet. kad to darbo imtųsi jų 
valdoma tarptautinę organizaci
ja-

ParkoTteidhou.se
besitardamas.su


?

4

Pirmutinis lietuviško firmo iiandymas? Į^1ub°adama3* *** H laukali
(medžiaga liet, kinematografijos istorijai)

Neseniai Alg. Gustaitis Nau- nėjo po Lietuvų ir darė nuot- 
jieflose paskelbė pluoštą žinių raukas; dabar gi jau turėjome- 
apfe lietuviško filmo pradiniu progą jas pamatyti — Brukli- 
kus. Kas šia srititei domisi, gal ne 1914 m. sausio 1 d. ir Ne
bus pravartu susipažinti su ii- wark’e sausio 5 d. 
gesne P. Gulbino koresponden
cija iš Newarko. N. J., kurią I do Naujorko prieplauka; lai- 
užtikau 1914 m. vasario 4 d.Įvas tolsta nuo krašto, paskui 
“Vienybės Lietuvninkų’’ Nrd matome jūrą. Toliau — Antver 
5. Straipsnio kalbą priartinęs; peno prieplauką, 
šių dienų mūsų vartojamai;
kalbai, jį beveik ištisai čia per ių ratas parodo Mažosios Lie

tuvos kaikurias vietas, jauni
mo pasilinksminimus ir pasvei

Račiūnas savo šiuomj darbu 
atliko labai dideli patarnavi
mą kultūros požiūriu. Pir- 

įmiausiau jis sukelia žmonių 
į kilniausius jausmus, paskui — 
supažindina su visa Lietuva;

, , . . ^juk mažai yra- tokių, kurie bū-
Pirmiausra drobėje pasiro- hj . Svarfliau

šia, kad čia pamatome, kaip 
Lietuva graži ir kokių gražių 
ir įdomių yra joje vietų. To vi

duoda:
“Tur būt, nėra pasaulvje žmoi “U“ “ fUriT* . . , • . : kimmus, siunčiamus amerikie-

• so mes, tėvvnėje būdami, ne- 
Tas pats judamųjų paveiks; mokl,joIlie gerbt _ mes lik gė 

_ . . į-; rėjom ės vis kuom, kas svetini
tautiška. ■ ' j

šie reginiai labai naudingi 
ir tuom, kad parodo, kaip toligaus, kuris mažiau-daugiau ne 

būtų prisirišęs prie to krašto, 
kuiiame jis gimė ir augo. Lie
tuviai daugiau už kitas tautas? 
brangina ramumą ir jų apgy-i 
ventas vietas — jie labiau už 
kitas lautas myli savo kraštą, 
savo tčvynę. Kad taip yra, paž
velkime tik į liaudies tautiš
kas dainas (kad ir Juškevičių 
rinkinyje) ir ko jose nerasi
me? Ten apdainuota visi kalne 

JĮjįai, upeliai, lankos, miškai, 
į pušynai, ežerai. Ten apdainuo 
t ti žirgeliai, tėveliu dvareliai, 
1 žolynai. Ir kiek tose dainose; 
£ dvasios, kiek energijos, _ ( 
| išsiliejo iš protėvių sielų! Juk Po Suvalkų gubernijos eina siskiria nuo amerikiečių mies-

tas dainas sukūrė ne kokie poe Kauno gubernijos gražesnės į0 merginų. Tik reikia pasižiū- 
X tai. bet pati liaudis per ištisus vietos, paskui Vilniaus guber- į pora mergaičių-vilme- 
: šimtmečius. Tos dainos aiškiai pija bei Vilniaus miesto įdomės

parodo, kaip lietuviai gerbė sa nčs vietos ir .-Vilijos (Neries) amerikiečiams — juk tai ange
liukai! Tą pat galima sakyti 
ir apie grupę parinkto mergi
nų, kauniečių ar suvalkiečių, 
tautiniais drabužiais apsiren
gusių. ... - A , .t/

Mes, amerikiečiai, didžiuoja 
męs. savo išprusimu, bet ar mes 
mokame taip gražiai linksmin 
tis, kaip Lietuvoje? .Neperdė
siu sakydamas, kad Lietuvos 
mažos mergelėš-kūdikėliai gra . . • -4..^-.. i < •Bet tai tik techniškoji jų puse, etą krizę.

Juk, anot Račiunbj reikėjotai; Xežiarint gamtos myiėtojų 
'eugu xuuci.jn.vo jauomamo ai aplinkybėmš^reikėjo nųb- profestų jr per juos už\-es.tų by-
mergina taip pažais, kaip tos as . ir yjato Perdųj JAV vidaus reikalų departa-

- miglas ir temstant- Žinoma, j rugpiūeio 17 d. pradės 
tokie vaizdai niekad negali bū-jnU)Qmuoy Atlante prie New Jer 
ti taip aiškūs; kaip^Įtubtraūkosj pakraščių plotus alyvos ben

drovėins. Jos turės beisę 47 — 
92 mylių atstume nuo kranto, 
$76,750 akrų plote, gręžti Atlan 
to dugne šulinius ieškodamos 
žemės alyvos.

Vidaus reikalų department© 
specialistai apytikriai skaičiuo- 
ja, jog prie New Jersey pakra- 
ščių galima rasti 400 milijonų 
iki 1,4 bilijonų statinių žemės 
alyvos ir priedo dar 2,6 iki 9,4 
trilijonų kubinių pėdų natūra
lių dujų. Minimi skaičiai pa
remti seisminiais daviniais ir 
pavyzdžiais, gautais gręžiant 
16,000 pėdų gylio bandomuo
sius gręžimus.

Žemės alyvos Atlanto pakra
štyje gali būti visu ilgiu nuo 
Long Island New Yorko valsti- 
valstijoje iki pat Merylando.

eianis. Tarp reginių įterptos 
ir šiaip fotografijos — nejudan 

į čios nuotraukos: tai vis gra- 
■ žios Mažosios Lietuvos vietos 
! bei jos žmonės.

Toliau eina reginiai iš Su
valkų gubemijo. Ir ko čia nė
ra? Viskas — visa Suvalkija., 
visi jos miesteliai, miestai, vi
sos upės ir upeliai. Judamuose 
reginiuose pasirodo šienpjo
viai; čia ir jaunimo žaidimai 
ir meldimasis atlaiduose ir lau 
kuose darbas — viskas. To ne

; Lietuva pažengusi. Daugelis
mūsų, dar Lietuvoje gyvenda
mi, nebuvome matę nei pjau
namųjų nei grėbiamųjų maši
nų, nebuvome girdėję nei apie 
garines masines.šiandien (1914 
m.) tas viskas jau ten yra.

■’ '•'' • ' K t

Labai gražiai atrodo Lietu
vos kaimo merginos prie savo 
paprasti] darbų — jos gražiai 
apsirengusios, linksmos ir pil
nos energijos; žodžius,' jos ne
blogiau atrodo už kitų tautų

galima surašyti, nes reiktų ap- i kaimietes, kad ir amerikietfes
kuri! ra®- v^s4 Lietuvą.

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

Krikštykla — pirmoji koplyčia iš dešinės. Grindys 
dekoruotos gražiausiu marmuru. Bronze® grotos skiria 
juos nuo ĖS. Gdegory ir Augustino koplyčios,, kurioje 

lyra 15 šimtm. Anglijos šventųjų figūros, padarytos mo- 
izaikoje. ' . j į J ..

St. Petrick koplyčia — grotos padarytos iš oalto 
marmuro ir išpjaustytos ąžuolo ir -dobilo lapais, čia ma
tosi labai daug juodo marmuro, nes kairėje altoriaus pu
sėje yra įrašyta 50.000 Airijos karių- kurie žuvo pirmome 
I Pas. kare. Pati šv. Petricko statula yra padaryta iš 
bronzos, .... .' A-;

St Andrew, Škotijos šventojo koplyčia. Jis, buyo 
žvejys, todėl marmuro grindyse atvaizduota daugybė 
įvairiausių žuvų Altorius padarytas iš niūraus-škotiško 
granito.'

Didysis altorius — masyvi marmuro ■ šventovė. Tai 
neabejotinas meno šedevras. Viri altoriaus yra didžiulis 
baldakimas, paremtas 8 didelėmis geltono Veronos (Ita
lijoj) marmuro kolonomis. Pats altorius .padarytas iš 
vieno granito gabalo. Pažiūrėjus, gaunasi šventovė šven
tovėje. Kairėje altoriaus yra arkivyskupo sostas. Tai po-

■ piežiaus sosto kopija savo laiku atvežta iš Romos.
' AUŠROS VARTŲ MARIJA LONDONE '•

Aš su kleb. J. Sakevičiu gerai apžiūrinėjome. West- 
ministerio katedrą Londone ir bevaikštinėdami pastebė
jome virš vienų durų Aušros Vartų Marijos bereljefą, 
kuriame yra toks lotyniškas užrašas. Nomine aviationis 
Polonae acies exploratoria Vilnenis tibi beatissima’Ma
ter hoc votum dedicat, depfecans Vilnam redeūndi, ūbi 
sorti pariaė semper vigil faves. Dięv15..Martii 1944.

. Išvertus iš lotynų lietuvių kalbų būtų:-. Lenkijos 
avijaeijos vardu Vilniaus žvalgybinis avangardas Tau, 
Švenčiausioji Motina, šią auką skiria,, prašydamas ma
lonės sugrįžti Vilniun, kur tėvynės likimu budinti visa- 
į dos rūpiniesi, — 1944 iii. kovo 15 diena

Reiškia,, lenkai yra mūsų amžini priešai nuo senų 
laikų.. Jie ir čia parodo rūstų veidą, lietuviams ir nenusi
ramins be Vilniaus ateityje; Aš nuo jaunystės nemėgs
tu lenkų, nes jie visą laiką terorizavo lietuvius ir Lietu
vą. Mes turime nenuleisti rankų, visuomet budėti, , kad 

į Lietuva atgautų laisvę ir antru kartu nepakliūtų- Lenki
jai mūsų sostinė Vilnius. ■ -. r ' F .

šiuo opiu reikalu turėtų susirūpinti Lietuvos konsu
las p. V. Balickas, kuris gyvena Londone. Padaryti’žy
gių, kad šis užrašas būtų pašalintas iš Westministerio 

’ katedros, nes jis žaloja mūsų Vilniaus likimą.
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

IR JOS VEIKLA Londonę.
Atvykus ten pirmą kartą, pamačius bažnyčią ir iš vi- 

iš lauko nesudaro jokio vaizdo, ji nepanaši ų maldos 
namus. Prie jos prilipdyta trijų aukštų klebonija, apa
čioje posėdžių salė su bufetu.. Be to, ji yra rytinėje Lon
dono dalyje, nežymioje vietoje ir akloje trumpoje gat
velėje. Bet įėjus į vidų, ji graži, kukli ir labai daug pasi
puošusi lietuviškais tautiniais ornamentais, kas visuo
met turistus patraukia akis. Tik gal kiek pėrkriaųte.. įvai
riu šventųjų, statuloms ir altorėliais.

Nors suglaustai noriu apibūdinti šios bažnyčios vi
dinę ir išorinę, pusę, įsikūrimo istoriją ir administracinį 
kunigų personalą. ... f.

Šv. Kazimiero bažnyčią lietuviai įsteigė 1902 metais 
Londone, rytinėje miesto dalyje. Ji aptarnauja: — West
ministerio, Bren wood’d ir Soutwark’o lietuvius. 1952 m. 
ji atšventė savo Auksinį Jubiliejų • J

Pirmos pamaldos savoje lietuviškoje bažnyčioje bu
vo laikomos 1902 metais kovo 30. Vėliau pastatė naują, 
daug erdvesnę ir gražesnę šv. Kazimiero bažnyčią 1912 
m. kovo 10 d. Ji buvo pašventinta kardinolo Fr. Bourne 
1912 metais kovo 10 d.

Londono lietuvių bažnyčia pergyveno du baisius pa
saulinius karus. Ji dabar yra gražesnė negu buvo prieš 
40 metų. Kas metai 16 vasario ar artimiausiais sekmadie
niais, buvo nepaprastą dieną visai Landono lietuvių ko
lonijai. Bet nuo 1940 metų lietuviai gyvena liūdesy, nes 
Lietuva pavergta maskvinio okupanto, kurioje neturi ti
kintieji žmonės religijos laisvės ir kenčia baisią pries
paudą. Komunistiniai pavergėjai šiuo.metų pavergtaja
me krašte už religines tiesas baudžia kalinimu ir Sibiro 
trėmimais.

Šv. Kazimiero bažnyčią aptarnaujantieji kunigai pa
ėmė globon visą pietinę Anglijos dalį, aprūpindami 14 
vietovių lietuvių tremtinių dvasinius reikalus. Londone 
įsikūrė Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Ji įsigi
jo Lietuvių namus gražioje vietoje, Londono pietinėje 
dalyje ir įsteigė savą spaustuvę “Nida”, kuri leidžia sa
vaitraštį “Europos Lietuvį” “Britanijos Lietuvis”. Lie
tuvių namai yra keturių aukoti, juose yra įrengta spaus
tuvė, svečiu salė, bufetas ir keliolika kambarių su visais 
patogumais apsistoti atvykusioms lietuviams:“Natftal' iš 
lauko atrodo didingi, nes pastatyti gatvės kampe ir nu
dažyti žalsvai. (Bus daugiau)

!* A'M

Girdėjau, Račiūnas ir Daniematėme
liūs žada apvažiuoti kelių vals 

aiškiai j tijų naujokynus — todėl ir ki- 
kad Lie tų miestų lietuviai turės pro- 

914 m.) ga gos panjatyt Lietuvą.
iš visokių (Važinėjimas Lietuyoje, Ra

čiūnui darant nuotraukas, ųž- 
, . . .. truko per 4 mėnesius. Didelis taip ir Ae-; . . . . ■ ,v pinigas buvo į tą darbą sude- 

. tas. Už pasižiūrėjimą filmo US O 'A.. ' c
Newarke tadav0 25 cent)

liek huvo prisiriję žmonių. ATLANT0
kad visai neužteko sedyni,, PAKRASaAls
nors svetaine buvo paimta ga
na ruiminga. ! Amerikos valstybės ir alyvų

Tačiau nėra to daikto, kiiris bendrovių specai yra išskaičia- 
neturėtų savo antrosios pusės, vę, kad Atlante New Jersey vai 
yra keli reginiai^ judantieji in stijos pakraščiais gludi daug 
nejudantieji, perdaug nudažy žemės alyvos' kuri galėtų pa
ti (tamsūs), yra ir gana aiškių, lengvinti energijos besiartinan- 

žiau moka linksmintis^ negu / 
mūsų suaugę vaikinai čia. Juk ' 
vargu Amerikos jaunikaitis ar

i ar vokietes. Lietuvos L 
merginos taipgi niekuom

vo kraštą; jos taip pat parodo krantai.
ir tuos, jausmus, linksmybes ir j Bežiūrint į judančius drobė- 
vargus, kuriuos lietuviai Uirė-Įje reginius, mane, apėmė toks

; jo pergyventi. Daina — tai lie-j jausmas, kuris visai nesiduo-
• tuvio siela. t <įa aprašomas. Mintys galvoje

Mažai, labai mažai šiandien i dar greičiau bėgo, negu tie ne
rastume tarp amerikiečių lietu- Į giniai. Prisimena man kūdi- 
vių tokių, kurie nenorėtų darikystė, mamytės glamonesiai-, 
kartą pamatyti tas vietas, ku-!bandos ganymas... Prisiminė 
close augo, kuriose tekėjo auk ; tos pievos, tie alksnynėliai ir 

; sinė jaunystė. Bet daugeliui; beržynėliai, kurie taip puošia, 
tas dabar neprieinama. ; Lietuvą. Pamačius gi šienpjo--

Kas skaito laikraščius, tasjvius, prisiminė, kaip kitą-krat 
. žino, kad pereitą vasarą (-1913-per visą dieną sunkiai dirbęs, 

m.) gerb. A. T. Račiūnas važi<nuvargęs, tačiau eini namon

mažos 
filme.

Račiūnas savo

n5“ tuva jau šiandien (1 
1^s". na pakilus, žiūrint

čių, kurios siunčia bučinius

na pakilus, 
pusių.

Kaip 
wark’e 
operatorius

Račiūnas aiškino B. M.

miglas ir temstant- Žinoma,'
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giedrios dienos viduryje.
Vieno dar galima geist, bū- 

tenL kad p. Račiūnas papildy
tų tų vaizdų rinkinį. , Dabar 
juk (matome) labai daug baž
nyčių, ežerų ir upių,— tai vis 

: gražios vietos. Bet kod’ėl nėra 
. kad ir smėlynų? šalia bažny- 

—j čių ir mokyklų galėjo būti pa- 
i rodyta ir kokia karčiama. Rė- 
■ giriie procesijas per atlaidus, 

‘parodyta žaidimų, bet kodėl 
nėra, kaip žmoneliai iš atlaidų 
ar iš mugės grįžta namon, ge 
i-ai alučio pagėrę? Jei rodyt, 
tai rodyt Lietuvą su jos viso
mis geromis ir blogpiilis pusė
mis. Tiesa to iš Račiūno reika
laut negalime; juk Lietuvos 
išsikaušęs žmogus slepiasi ir 
sunku jį pagaut, — tik mes, 
amerikiečiai, dar didžiuojamės 
tuom, kad pasigeriam. * Floridos valstijoj, Ochopee

Parodyta daug įvairių ūkio apylinkėje, yra mažiausia paš- 
darbų, bet kodėl nei vienos dirb | to įstaiga visoje Amerikoje. Tie 
tuvės, nei vieno mifešto darbi-;pašto rūmai yra 8,4 pėdų ilgio, 
ninko. net nei “Vilijos” bendro 7,3 pėdų pločio ir 10,6 pėdų 
vės dirbtuvės (Vilniuje) nėra, aukščio.
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DĖL PAVERGTŲ TAUTU LAISVĖS KOVOS
Pribrendo laikas ieškoti nau- ’ Toks bendras Komitetas ar: 

jų kelių ir būdų, kad pavergtų j Taryba-turėtų būti sudaryta iš 
tautų kova būtų sėkminga ir na- visų Rusijos pavergtų tautų, ku-
ši prieš Rusijos komunizmą ir 
jo imperializmą.

Daugiau, kaip 15 pavergtų 
tautų okupantas laiko priespau
doje, nežmoniškoje vergijoje, 
ir išnaudojime. Pavergtų tau
tų emigrantai šiuo metu gyve
na išsiblaškę po viso Laisvojo pa
saulio valstybes.

Daugumoje jie yra neorgani
zuoti ir kovoja prieš okupantą 
atskiros tautos ir atskirose vals
tybėse. Dažniausiai tokios ko
vos pasireiškia tik siaurame aki
ratyje. Jos silpnos ir nereikš
mingos, todėl okupantas į to
kius silpnus pasireiškimus ir 

protestus mažai kreipia dėmesio.
Tad neskiriant tautybių, tiky

bos ir pasaulėžiūrų, tos tautos 
yra mūsų tautos nelaimės drau
gės, nes ir jų tėvynės okupuo
tos to paties priešo — okupan
to, kuris pavergtas tautas vie
nodai skriaudžia ir naikina.

Kad pavergtų tautų išsivada
vimo pastangos būtų sėkmingos, 
tai būtinai reikalinga visos jas 
apjungti į vieną vienetą — or
ganizaciją. Iš visų pavergtų tau
tų atstovų reikia sudaryti, stip
rų veiksmo vienetą — Tarybą 
ar Komitetą. Kaip nepavadin
tume, tas reikšmės neturi. 
. Tokia Taryba ar Komitetas 
turėtų kiekvienoje valstybėje iš 
ten gyvenančių pavergtų tautų 
emigrantų sudaryti stiprius ir 
aktyvius komitetus, kurie tos 
valstybės ar valstijos ribose ap
jungtų visus ten gyvenančius 
emigrantus ir užmegztų' su to 
krašto Vyriausybėmis artimus 
ir draugiškus santykius, kad rei
kalui esant tų kraštų vyriausy- ■ 
hės gintų visus emigrantų tei- džiaginiai paremjti. Lankymus 
sėtus išsivadavimo’iš okupanto*“' 
reikalus. -■3

■Kad mes, pavergtos tautos, 
turėtumėm ko daugiau savo pu- __ ______
sėje atskirų valstybių vyriau-Į pinti ir kalbėtis su. Emigrantų 
sybių vadovaujančių asmenų r Kovos Organizacicija. Tik ne
draugų, tuo mums lengviau ir I snauskime ir burkimies į vie- 
geriau. Juk. ta diena artėja, kad Į ną Ir kietą kovos organizaciją, 
ir labai lėtai, bet ir ateis ir oku-1 kuri tikrai duotų daug daugiau

rios šiuo metu gyvena laisvaja
me pasaulyje. Į Komitetą ar Ta
rybą turėtų būti išrinkta ar pa
siirta iš visų pavergtų tautų 
emigrantų po kelis asmenis.

Komitetui ar Taryba turėtų 
vadovauti ar' pirmininkauti visų 
tautybių atstovai iš eilės, kas 
metai ar rečiau keistis pirmi
ninkais, kad būtų visų tauty
bių lygios ir nepažeistos teisės.

Sudarius tvirtais ir demokra
tiniais pagrindais tokią tarybą, 
kurios galia apimtų visų tau
tybių emigrantus, kur jie be
gyventų, ir jiems duotų visus 
veikimo nurodymus — instruk
cijas, kaip kovoti su savo prie
šu — okupantu, kuriais keliais 
ir būdais kova turi eiti. Sujun
gus visų pavergtų tautybių emi
grantus į vieną bendrą ir sti
prią organizaciją, ji turėtų jau 
le milijoną;-o keliolika milijonų 
larių — kovotojų už savo tei
ses ir laisvę.

’ Tai būtų didelio svorio ir di
delio balso organizacija. Tuomet 
būtų galima drąsiai, be jokių 
kompromisų belstis ir į Jungti
nių Tautų sąžinę ir laisvojo pa
saulio valstybių vyrus. O iš 
okupanto reikalauti, kad būtų 
tuojau išvesta visos okupanto 
kariuomenės iš okupuotų kraštų 
ir grąžintos pavergtom tautom 
nepriklausomybės ir kita.

Bendrhi kovodami, daug ką į šų! Reikia tik sveikinti tuos, 
galėtumėm laimėti, kad ir aukš- kurie vienu ar kitu būdu ūž
tus muitus sumažinti ir juos vi- jaučia ir remia daromus žy- 
siškai panaikinti už dovanų siun- gins, kad Jurgučio šeimos dra 
tinius, siunčiamus okupuotuose rna baigtųsi kuo 
kraštuose savo vargstantiems 

įbroliams pagelbėti ir juos me

Karada. Winnipego miesto centrinė gatvė

NETEISINGI ŽYDU KALTINIMAI

iki 30 dienų į pavergtus ir oku
puotus kraštus būtų galima-jau 
šenai iškovoti. Tuomet mes-rim
tai priversime okupantą susirū-

pantas bus priverstas skaitytis 
su pavergtų tautų reikalavimais 
ir viešąja pasaulio civilizuota 
nuomone.

Kur tas klausimas bus spren
džiamas, jungtinėse Tautose ar 
kitose konferencijose? Juo mes 
turėsime daugiau draugų ir sim
patijų kituose kraštuose ir vals
tybėse, tuo mums bus lengviau 
ir drąsiau kovoti su tautų pa
vergėju — okupantu. .

naudos, n egu iki šioliai kovojant 
pavienų asmenų ar pavergtų tau
tų grupės. Altas turėtų šiuo 
reikalu susimąstyti, nes gyve
nimas vietoje nestovi.

J. Kreivėnas

• Mažiausias britų kareivis 
John Rushworth tarnavo 2-jo 
Pasaulinio karo metu. Jis buvo 
tik 4 pėdų ir 3 colių ūgio, buvęs 
cirko nykštukas.

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|Imom galimi gauti puikly knygų, kuriat papuoi bet kokią 

knygų colnta ar l.ntvna.
Aleksandras Pakalnllkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienu 

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

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

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ* ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Hanrlkas Tomas
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iiiu- 

■ stradjomis ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $6. »
P. KasiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.
Janina Nar0n4, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 pal.$3.00
M. Gudalls, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Hasted St, Chicago, I1L 60608. —. TfeL HA 1-6190

Grn-
SS.00

__________________ $2.00
T*m»Uu*k«s, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Š. m. biriželio mėn. 5-tos die 
nos “Drauge” 132 Nr, ketvir
tame puslapyje atspausdinta 
“Byla, kokios XX amžiuje ne
turėtu būti”.

Tame rašinyje apsčiai pami
nėta muziko Aloyzo Jurgučio 
šeimos pergyvenimai ir ; 
daromas pastangas, kad išgau 
tų nuo Sovietinio Lietuvos oku
panto leidimą Jurgučio žmo
nai ir dukrai išvykti iš “prole
tarinio Tojaus”. X

Tam tikslui ir reikalui, pa
mini, yra padaryta įvairiausių 
žygių, net įteikta Senatoriui 
Percy peticijos su 12.000 para-

laimingai.
Viršminėtame

i “Visiškai galima, kad mes 
- “"V; ten “matome” tik labai veiklią

parašo Lietuvos laisvės reika- chemiją ir kad toje chemijoje 
lui ir tokiu būdu jis .surinko 46 yra ,r biologijos”, pareiškė Dr. 
tūkstančius parašų, įteikdamas 
pasirašytas peticijas Petrui 
Petručiui, kuris sakė įteiksiąs 
PLB-menei.

Tas, visame laisvame pašau

Harold Klein iš Kalifornijos 
Ames Tyrinėjimų Centro. “Bio 
logija (gyvybė) gali ten būti 
nepaisant chemijos arba chemi 
jos dėka.”

apie/lyje, lietuviško jaunimo -ikž- Į ^ar^° žemės pavyzdžius kasa
trys instrumental, kurie paro
do, kad ta “žemė” veikia. De
guonie detektorius rodo, kad 
deguonio ten yra apie 15 kartų 
daugiau, negu jo būtų, jei Mar 
so žemė būtų visiškai negy
va.
Jei Marso grunte yra tokių ar 

kitokių rūšių gyvybė, tai ji bū
tinai yra kitokesnių formų ne- 

jgu Žemėje”, pasakė Dr. Horo
witz iš Kalifornijos Technolo-

greičiau ir

straipsnyje 
irgi parašyta, kad “Pr. Budvy 
tis surinko net 5.000 parašų.” 
Tai tikras čempijonas parašų 
rinkime.

Maž daug prieš keturis me
tus PLB (Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė) sujudino visa
me pasaulyje gyvenančius lie
tuvius, pavesdama lietuvių jau 
nimui, ant specialiai atspaus 
dintų lapų — peticijų, rinkti 
parašus, kad įteiktų UN Gene
raliniam Sekretoriui, prašant 
Lietuvos išlaisvinimo. Ir kaip 
pati PLB skelbė per spaudą, 
kad buvo surinkta daugiau, 
kaip 150.000 parašų.

Čia reikia pažymėti, kad tas 
pats Pr. Būdvytis, PLB virš mi 
nėfam peticijom surinko»virš 
46.000 parašų. Jis, nežiūrint, 
kad yra. invalidas, (negali pa
eiti be dvejų ramsčių) bet už
sidegęs dideliu patrijotišku ryž 
tu, dienų dienomis ėjo ten, 
kur rinkosi žmonės, ar tai į di 
dėlių prekybų centrus ar prie 
sporto aikščių, ar prie paren- 
gimii salių, ar bendrai kur bu
vo didelis žmonių perėjimas. 
Jis prašė ir maldavo praeivių

tas parašų rinkime buvo spau-i 
doje maloniai atžymėtas, bet 
po to, toje pačioje spaudoje 
veik mirtina tyla, o dabar nie
kas nažino koks likimo susi
laukė tos peticijos su 150.000 
parašais! Tik vieną galima 
užtikrinti, kad JT Generalinis 
Sekretorius jų negavo. Nejau
gi tos peticijos tapo sunaikin
tos? O gal pas ką beismante1? 
ar kur/garaže trunyja, o gal ijos Instituto 
bendradarbiautojai su Lietu-i ________
vos okupantu tas peticijas nu-13000 BOKESČIUS PERMOKĖJO 
kreipė .į NKVD, ar į kitą kokią’® NEPALIKO SAVO ADRESŲ 
rusų.politinės policijos organ i-' SPRINGFIELD, Ill. —.Apie 
zacijos nagus, kad pasiinfor- 
muotų, kas “ne su jais”?

Kaip ten bebūtų, bet. mano 
manymu, PLB-nės bosai ir tie, 
kurie vienu ar kitu būdu tvar
kė čia minimas peticijas su 
150.000. p a rašų, turėtų duoti ti
kslų tpaiaiškinimą apie jų li-i 
kimą, nes tų parašų autoriai 
negali būti taip niekšiškai ver 
tinti ir dvasiniai apvilti! Rei
kia tikėlis, kad peticijos Jur
gučio šeimai padėti neturės to
kio ar panašaus likimo.

O aš, kaip vienas pasirašiu
sių, reikalauju tų, kurie Lietu
vos išlaisvinimui peticijų neįtei 
kė JT Generaliniam Sekreto
riui, bet davė skirtingą paskir 
tį joms, tegu pasisako viešai, 
ką padarė su jomis ir kodėl?

Kvirinas Runimas

3,0000 Cook apskrities mokesčių 
mokėtojų gautų atgal apie $132,- 
000 pinigų, jei mokesčių įstai
ga turėtų jų adresus. Illinois pa
jamų mokesčių direktorius Ro
bert Allphin sako, kad laiškai 
su. jiems išsiųstais čekiais grįžo, 
kadangi laiškanešiai radę, kad 
jie išsikėlę' nepalikdami sayo ad
resų. .. !

-• DėD permokėjimų grąžos pa
tariama rašyti .-Tax payers Infor 
mation Section, Illinois Depar- 
tanient of Revenue, P. 0. Box 
2844, Springfield, Hl. 62708.

GYVYBĖ MARSE?
PASADENA, Calif. Moksli

ninkai sutinka, kad tai, ką Vi
king I rado Marso planetoje, 
gali būti tik Marso savotiška 
gyvybės forma, bet gali būti tik 
tai ekzotinė chemija, nieko ben 
drą neturinti su gyvybe.

ffTrm

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

si (e čekį arba Money Orderį tokiu adresu: "

i 73t’ So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. PikantiSkij ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Konžiua, 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 ganma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

1739 South Halsted Street, Chicago, lū. 60608

"Tėviškės Žiburiuose” birže-t 
io 24 <1. išspausdintas 1 ietuvcs 
'.ydų v<jungos Izraelyje pirmi- 
tinko Jacobo Oleiskio straips- 
'is. "Kadaise žydai gyveno Lie- 
nvoje” ir Hepos X d. Don Levi no
- "I aktai kaltina”.
Tuose straipsniuose dėl I ie- 

'jvos žydų naikinimo neteisia
jai kaltinama visa lietuvių tau
ta. Ne tik tie du žydai kaltina 
visus lietuvius, o mes iki šiol ne
sugebėjome išleisti rimtesnio 
veikalo, kuris tą klausimą objek- 
tyviai išnagrinėtų. Bet dar nė- 
-a vėlu. Reikėtų nors dabar to
ki veikalą, išleisti. Juk medžia
gos yra -nemažai surinktos. Il
gas ta tema adv. L. Šmulkščio 
rašinys, kaip lietuviai gelbėjo žy
dus. buvo išspausdintas Naujie
nose. J j būtų galima papildyti. 
Be to tokiam reikalui atsiras
tų ir autorių, ir leidėjų.

Be to. ir patys žydai turėtų 
suprasti, kad už kelių dešimčių 
niekšų veiksmus kaltinti visą 
tautą yra gryna nesąmonė. Ne
galima taip pat reikalauti, kad 
lietuviai būtų išgelbėję visus’
Lietuvos žydus iš baisių ir Hit- j tija yra 
lerio visoje Europoje suplanuo-

tų ir vykdytų žudynių, kai už 
'vdo slėpimą taip pat grėsė mir
tis. Pagaliau, ką gi pasakytų 
ir patys žydai, jeigu mes apkal- 
tirtume vi*ą Izrae'io tautą už 
ai. kad žydai Lietuvoje sudarė 
»; ie 70'. pogr:i'i :ės komunis
tų pa:t;,os na. lų, ka.j nemažas 
■ų berys su gėlėmis pasitiko 
okupanto tankus, kad pirmomis 
Lietuvos sovietinės okupacijos 
dienomis kai kurie žydų tauty
bės žmonės užėmė svarbius ko
munistinės valdžios postus, kad 
kai kurie jų tarnavo NKVD įs
taigoje, kad kai kurie skaudžiai 
tardė ir kankino lietuvius politi
nius kalinius?

Taip pat dvasinės pusiausvy
ros ir objektyvaus apmąstymo 
stoka būtų dėl šių paskirų žydų 
elgesio apkaltinti visą jų tautą, 
su kuria mes ilgus amžius bro
liškoje taikoje vieni greta kitų 
gyvenome.

Jeigu jau vadovautis tik ne
apykanta ir kerštu, tai žydai tu
rėtų reikalauti gal tris genera
cijas vokiečių tautos išnuodyti 
už Hitlerio ir jo padėjėjų darbus. 
Bet Izraelis šiandien su Vokie- 

užmezgęs net draugiš
kus diplomatinius santykius.

ILS

SUSrVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau S0 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA —- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdra ūda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

• gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki 6,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąlą Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCTDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2-00 
j metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

SLA

» Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Taupykite

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa

jie padeda sukurti geresnę apylinkės beEh 
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-
na, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. šp

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metai*.
Įrtaigo® pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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Intą per visus 1940 metus. Buržua

SECOND-CLASS POSTAGE PADO AT CHICAGO. ILLINOIS

$14.00
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- $7.50
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$16.00
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS 'v*

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _____ ______ :----- $30.00
pusei metu_____ ________  $16.00
trims mėnesiams --------------- $8.00
vienam mėnesiui___________ $3.00

Kitose JAV vietose:
* metams -

pusei metu

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six mon Us. $7.00 per 
three months. Canada £50.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Usieniuose:
metams_______________ - $31.00
pusei metu-----------------— ^18.00
vienam mėnesiui —_____ ^$4.ū0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienins. laidžia Naujienų'Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. ’
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Laimėjo, bet nepasako - ką
Stasys Jukubka, nepajėgdama Amerikoje gauti ben

dradarbių keturiems laikraščio puslapiams užpildyti ir 
negalėdamas pakomentuoti apie dabartinį gyvenimą ru
sų pavergtoj ir komunistų išnaudojamoje Lietuvoje, 
kreipėsi į pavergtos Lietuvos žurnalistų sąjungą, kad 
jam vasaros metu bent kiek padėtų. Ilgai laukti jam ne
reikėjo. Žinia pasiekė.Lietuvos komunistų partijos cenb 
ro komitetą, o šis įsakė parinktiems žurnalistams paruoš
ti informacijas apie Lietuvoje pravestus penkmečių pla
nus.

Visi žinome, kad šių metų pradžioje partijos pirma-
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astuonias dienas pagamindavo tiek produkcijos, j 
kiek j^ t^m ; ' ‘ y - /Z ”
zinė propa' į, ypač antitarybinė emigranių spau
da, kiekvięną proga stengiasi prisimintr buržuazijos 
valdybos Lietuvos laikus, ta proga bandydama įro- 
J L't individualum ukbn'"’‘K."’privačiai
nuosąv^įeĮ, uvą gąl pasiekusį dar geres
nių rezųlt^^Tuokingos kalbos! Giliai prasiskever- 
busio^u^^jp kąpit^Jnite^|i vertė laidyti Lietu-
vą i>igs^ UKįo produktų tiekėju, pramones 
realizavimo" ęjyjką ir plėtoti tik tokią pramonę, kuri 
apdorotų žemės ūkio žaliavą. N eatsitiktinai rašyto
jas Petras Cvirka su skaudžia ironija yra rašęs kad 
Lietuva į užsienį galėjo eksportuoti “tik grybus, 
apynius ir šeškų kailius”. (Vilnis, 1976 m. rugp. 13 
2psi.)

SK3L e ’
Urbono rašinį Vilnies skaitytojai skaitys, bet ar jie 

supras, tai jau kitas dalykas. Urbonas vartoja labai jau 
aukštą “marksizmo — leninizmo” kalbą, suprantamą tik
tai Kapsuko universitetą baigusiems mokslinčiams, bet 
keli likę Bridgeporto seneliai ir Mičigano šiaurėje gyve
nantieji farmeriai jo straipsnio nes supras.' Straipsnio 
paibaiga jiems bus aiškesnė. Tiktai jie stebėsis, kaip čia 
galėjo atsitikti, kad jau gerokai po Cvirkos ' mirties ir 
Lietuvoje jau bent 20 metų, veikusiai ‘‘komunistinei sant
varkai” ir “kolchozinei sistemai” vis dar buvo tebesiun- 
čiąmi “džiovinti grybai”. Iš Amerikos'siuntė į Lietuvą 
drabužius, maistą, batus, medicinos priemones, puspa- 
džiams odas, armonikas, ‘‘babuškas”, o is Lietuvos atei- 
davo keturkampės medinės dėžutės su džiovintais gry
bais. Vienas kitas farmerys gaudavo ir Lietuvoje augin
tų apynių alui daryti, bet komunistams okupavus Lie
tuvą šeškų kailių jau neeksportavo. Neteko girdėti, kad

sis sekretorius Petras Griškevičius gerokai apibarė lie- bent vienas lietuvis būtų iŠ pavergtos Lietuvos gavęs šeš 
-Qkio ir pra- ką ar šeškos kailį.tuvius komunistus, vadovaujančius žemės 

monės svarbioms šakoms, už penkmečio plano, blogą pra- 
vedimą. Neišpildyti užsakymai, padaryta labai daug 
broko, sunaudota daugiau energijos, negu reikėtų ir pa-; 
gaminti trečios rūšies produktai.

Pirmąjį straipsnį atsiuntė “tarybinės” Lietuvos žur-‘ 
nalistas Vidmantas Urbonas,Grinkiškyje gimęs jaunas 
komunistas, praėjęs Vilniaus universiteto žurnalistikos 
kursus ir tinkamai pataikydavęs rašyti Valstiečių laik
raštyje. Radviliškyje mokslus ir partinį stažą ėjęs partinis 
laikraštininkas 1967 metais laimėjo partinę premiją, už 
“Paliekam žemėje pėdsakus.” Kaip kiekvienas tarybinis 
žurnalistas pirma privalo kelis metus tarnauti čekoje ir 
padėti okupantui apvalyti kraštą nuo nepageidaujamo 
elemento, taip ir Vidmants Urbonas, rašydamas apie “pa
liktas pėdas žemėje”, aprašinėjo savo ir savo bendradar
bių patirtį. Urbonas, nekreipdamas dėmesio į Griškevi
čiaus neigiamą nuomonę apie penkmečius planus, savo 
straipsni pavadino “Didžių laimėjimų programa.” Lietu
voje Urbono straipsnis nebūtu praėjęs, bet Jokubkos Vil
nies skaitytojams jis geras. Be visos eilės kitų propa
gandinės, bet ne gyvenimo tikrovės dalykų, Urbonas ta
me rašinyje rašo:

“Lietuvos komunistų partija, vienas iš TSKP 
Rusijos) kovinių burių, nuosekliai vadovaudamasi 
marksizmo — leninizmo mokslu, visose liaudies ūkio 
šakose ir žmonių materialinio bei kultūrinio gyveni-

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

SUMUŠĖ IR PREMJERU PAKVIETĖDUBČEKĄ

Rugpjūčio 27 dienos popietę Pragos žinių agentūros 
pranešė, kad prezidentas Svolnida ir premjeras Dub
čekas tariasi su sovietų valdžios atstovais. Nei pirma
sis. nei antrasis nebegrįžo į Čekoslovakiją, bet žinių 
agentūros praneša, kad Maskvoje jiems pavyko susi
tarti su rusais keliais pagrindiniais dalykais.

Žinių agentūra pačiu svarbiausiu susitarimo punk
tu skaitė sį: ‘^Sovietu valdžia prTžadtjo parhažu^at- 
šaukti sovietų karo jėgas iš Čekoslovakijos’'.

Trumpas pranešimas nesakė, kada ir kiek jėgų 
rusai atšauks iš Čekoslovakijos, bet jau pats princi-

■
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Kiekvieną metą Boliviįoje, La Paz mieste, ruošiama 
didelė šoke j y šventė, < kurr ’vadinasi' "Galingojo Jėzaus 
šventė".’ BoH v iečiai sutraukia t šventę visus, ramius gy
ventojus ir triukšmadarius;-vadinamus matrakus, kad da
lyvautu šventėje. Bolivija yra-atskirta nuo |uros ir tarp
tautinio susisiekimo. Jie nori laisvo uosto. ž »

prieš rusiškąjį’kom ui 
ir buvę komumarai, 
dieną būdavo išvežti Ir ntŽudyti: 
Pas p. p. Gurinus svėčišvaus 
beveik visą parą Ir tas laikas 
taip greit bėgo, negalėjome nė 
pajusti, kai besikalbant pasibel
dė į duris mano puseserė Delo- 
ra Žebrauskaite vežti mane pas 
tetą Žebrauskienę. Taip ir 
teko atsisveikinti su senais pa
žįstamais, buvusiais keliolika 
metų Ylakiuose ir iš tų laikų 
nuoširdžios draugystės, šian

dieną esame kaip tikri gimines. 
Dėkui p. Gurinams už’ globą' ir 
vaišes.

Liepos 1Q d. suruošė vaišes 
teta Uršulė Bobelįenė. Esu lai
mingas, kad mano "Ūtos, pusbro
liai ir pusseserės nėra palankūs 
Lietuvos okupantui' rusiškajam 
komunizmui. Iš visos savo gau- . 
sids giminės gaunu užuojautos 1 
dėl brolių nužudytų okupuotoje 

•Lietuvoje ir kenčiančių Sibire." 
Liepos 10 d. 11:30 turėjau vyk- , 
tf ’ į Čikagos autobusų stotį' ir 
grįžti atgal’ į ' Kanadą, Reiškiu 
padėką grafinėms už globą'IrVal-

I šeš. Taip pat kaimynams ir drau
gam s už 'vaišingumą? v

. "'Skaitykite ir rėmkfte Naujie- 
nasU’'L'rt? •' -r T1”'' "
j ■ ■ . . .. - ■

L ŠĄRAPNICKAS

X -V>-

(Tęsinys)

Aleksas Gurinas buvo mūsų 
valsčiuje veterinorius. A. Guri
nąs buvo labai sumanus savo spe
cialybėje ir malonaus būdo, 
tai ir buvo vadinamas. •

Mūsų gerasis daktarėlis

A. Gurinąs turėjo aptarnauti 
plačias apylinkes 'ir dėl dai^g. 
darbo dažnai "būdavo ir nakties 
metų, be miego vykdavo kam bū
tinai būdavo reįkaįiriga pagalba. 
AE Gurinąsir" su jąųnąi- 
siais'ūjmunkais. Mokė juos kaip 
reikia ^sumaniau paruošti dirvą 
augmenijai? jiagino auginti 
veislinius gyvulius. Juos parū
pindavo, prižiūrėdavo ir patar
davo Kaip 'ręilcia' maitinti. Stra.- 
gėsi padėti kiekvienam ūkinin- 
kui ir mažažemiui. Norėjo, kad 
pagražėtų'7’lietuvio ūkis, tuom

'■

Jeigu būtų galima patikėti Petru Cvirka, tai šitas 
eksportas, rusams pavergus Lietuvą, buvo nukreiptas į 
rytus. Petras Cvirka, kaipi žinome, buvo geras pasakoto
jais.’Iš menko avinėlio jis galėjo vežimą pnskąMyįi ir net 
knygą parašyti, bet kad jisr būtų linkęs stu^jūoti ir at
kreipti dėmesį į krašto ūkį, tai to nei vienas n^alės tvir
tinti; kuris bet kiek Cvirką pažino. Kad" Cvirką galėjo to
kį dalyką parašyti, tai tikime, nes jis galėjo beteką para
šyti, bet žurnalistikos mokyklą baigęs’- “tarybinės” Lie
tuvos ekonomistas, specialiais penkmečių planiįj studijas 
padaręs, galėtų vadovautis Cvirkos .raištaįs, tai. parodo,, 
kad jis apie ekonomiją mažai ^'nusimano. ĖknnopLKtams 
tenka ilgus'metus studijuoti, kad turėtų šiokią tokią nuo
voką apie pagrindines ekonomikos ’ sąvokas, o kiekvienas 
Cvirkos draugas zmo, kad .prie studijų jis nebuvo linkęs. pai;M,-r ;isa tiėteva Buv0 
Jam buvo smagiau sueiti, geroj kampanijoje padainuoti, operatininkisj »s žinojo, kad 
stikliuką išmaukti, bet ekonomiją'studįj^ti 'n§ pvjr- kbdpėratyvai yra naudingi kraš- 
kai. ’ - ( y - '"■j T'L"!'" ' ' " '

Ekonomistas Vidmantas Urbonas, savo žinių" šalti
niu pasirinkęs tuščią plepį, padare didelę klaidą. Gal Kap
suko universiteto profesoriai ir leidžiąkląi<^ pa
daryti, bet kokia laisvojo pasaulio kolegija'takios klaidos 
jam neleistų Nevykusiu šaltinių paistas rastas, 
darbą sugadina. Be reikalo šitokiomis^ priemonėmis.*' Jis 
bando seną amerikietį apgauti, be Reikalo' partijos ęęnt- 
ro komitetas jam mokės už nevykusį straipsnį.

pas buvo pripažintas. Rusai manė, kad šiuo pareiški
mu bus palaužtas čekų pasipriešinimas. Jiems atrodė, 
kad čekų didžiausias pasipiktinimas buvo sovietų ka
riais, todėl jie ir reikalavo juos atšauktų. Maskva ma
nė, kad pranešus žinią apie sovietų karo jėgų atšau
kimą. tuo galės apraminti’ Čekus.■ > mrtttw .rate

Bet šis pranešimas yeijcė čekus atvirkščiai. Jie ne* 
norėjo, kad sovietų valdžia atšauktų kareivius pama
žu. Čekai norėjo, kaęf’jųos aUauktų tuojau, be jokio 
atidėliojimo. Jie nėjia^KO'’ramybėje nei vieno sovie
tų kareivio. Bei kur su&tas^sovietų-karys tuojau bu
vo klausimas, kokio biėsd jis Čia atėjo. Čia ne Rusija. 
Čia Čekoslovakija, ne Rusija, kurio galo tu čia ieškai?

Visi rusų tankai Rragoj buvo išmaliavoti baisiau
sias žodžiais įr pavęUČ4Sis. Daugiau’ sovietų tankų 
tūrėjo Ėitferio syartikos* ženklus. Sovietu karius va- 
dino hitlerininkais, frir l’ . -11111*1*}.'

Bet Pragoję pasitaikę ir kuriozų. Vienam sovietų 
kareiviui buvo lieptą važiuoji namo, ir jis pradėtas 
kolioti, tai'jis atsakė t

— Aš ne rusas kodėl tu mane siunti Rusijon.
— Tai kas tu toks esi? — jis buvo paklaustas.
— Aš esu lietuvis, — jis atsakė čekams.
— Tai kurio galo tu atsiradai Čekoslovakijoje, jei-i
tu lietuvis? ’
— Aš čia nealsiradau, mane čia atsiuntė, — buvo

atsakymas.
— O kas tave čia siuntė?
— Mane čia siuntė sovietų valdžia, -— buvo atsa-

kvmas. - \ ' F . ...
• # * p v/ - u

Jeigu tu lietuvis, tai kodėl tu klausai sovietų i aršiau būdavo sovietų armijon paimtiems° .. 'u*nv' 'r, h flFl (<’•«« .j’i •. u* >i»iiF i?-.Valdžios? — JIS BUVO paklausias. i K. SI p J ceKU ramias patents nciuv«» --- ticamg
— Todėl, kad Lietuvoje yra sovietų valdžia. Lie-'juokinga, bet panašion būklėn buvo patekę ir ukrai-

gu

to ūkiui.r r '

Ponia Gurinienė taip pat ko- 
o^eratfnirikė, malonaus būdo, 
nuoširdi/vaišinga? Ir dabar at- 
vySusi lį Ameriką sunkiai Sjrbo, 
siuntė Siuntinius nė 'tik gimi
nėms, bet ir ylakiškiams, išlikti- 
siems gyviems po antrojo karo, 
(m’ne ^mįnės'syJaJdšidai,'tik,‘bu- 

TųzSkšmėniJ net 
‘gimineš, “gyvendami “ gerojoje

■ .

Amerikoje neprisirengia pasiųs
ti ‘siuntinio.*1S6. ■ įi -

1940 m. rusiškajam komuniz
mui ' okupavus*. Lietuvą, Gurinai 
buvo įtraukti j sąrašą išvežimui 
į Sibirą. Už ką? Gi Gurinai ne
dalyvavo jokioje politikoje? Ar 
už tą geraširdiškumą, kad eida
mas savo pareigas 'gelbėjo žmo
nėms, mylėjo’ savo gimtą kraš
tą, Lietuvą? Gurinai išliko neiš
vežti vergo darbams'ir mirčiai 
i Sibirą dėka lietuvio;' būviisib 
komunisto prieš rusams okupa
vus Lietuvą,' kuris Gurinams 
slaptai’pranešė, kad pasišalintų 
iš Ylakių. ' ■ '

Buvo Ylakiuose ir daugiau 
nusivylusiu buvusiu komunistų -.i-a ■ z irprieš rusams, okup^us lietuvį. 
Izidorius Petrauskas iš Baltri- . . rimiui s; .ui .‘jiki mų kaimo, nes jis mėgino užtar
ti areštuojamus ūkininkus. Izi
dorius Petrauskas mažažemių 
tėvų vaikas.’ Buvo" ęąbūš'moks- 
le, bet pateko i komunistų pink
les ir ąpT.e įo inet^‘^*“- 
komas, -bet besislaĮ 
kė rusų okupacijos’.!kad 
I. Petrauskas turėjo turėti par
tijos bilietą, nes jis nuvyko j 
Ylakius, į kompartijos būstinę 
ir pareiškė protestą už ūkinin
kų areštus. Sekančią dieną Izi
dorius Petrauskas dingo ir nė 
giminės nebesurado kur buvo nu
dėtas. Taip pat ir su siuvėju Va-

.4

rales-
M-

Panaikins paroles
M

. ATLANTA. — Teisingumo 
departamentas studijuoja" reko-

nustatyti, kad atsėdėtą pilną lai
ką, kaip teismo nuspręsta, ‘pasa- 
W‘JAV vyriausias prokuroras 
E ward H. Levy Amerikos' tei
sininku metinėje konvencijoje, 
kurioje dalyvavo515,000 advoka
tų, teisėju ir40 Britąmjos^advdL 
katų, baristerių ‘ir solicitorių.’ “

Rodeziios eile?

Juodosios Afrikos karinės jėgos 
įs Mozambiko^ puses trečiadieni 
is artilerijos apšaudė Į*ąsię- 
nio Rodezijos miestelį, ^atkž*si-. 
jimui ’ uz Rooezijos įkarsta zy- 
gį pnes mįarksis^ų valdomos 
Rytu Afrikos valstybėse pusė- 
ję esančiu partizanų bazę. .

Tai buvo pirmas Eodezijos
- fif. .-.■ifuviv ' v-j

tai pasiskelbė nuversiu bailų jų 
mažumos valdžią * RodėZijoje.

'■ Nuo'’to' mortaftSs" irJrakgti>infš 
trečiadienį auštant apšaudymo 
kiek nukentėjo tik viena mote
ris, bet ■ Johannesburg Star' jau 
spėjo Rodezijai Vietnamo karo

tuvos sovietu valdžia mane paėmė tarnybon ir atida
vė rusų sovietų valdžiai.

— Tai kodėl tu leidai Lietuvos sovietų valdžiai 
atiduoti rusiškai valdžiai? Reikėjo kovoti, kad butų 
lietuvių sovietinė valdžia, kuri neklausytų rusiškos 
sovietinės valdžios. Mes kovojame.. .

— Tai gerai, kad jūs kovojate, bet mes neturėjom 
progos kovoti..

— Jus juk buvote nepriklausomi... Lietuva buvo 
nepriklausoma...

SOVIETŲ KAREFVTAI MIZERIŠKAI ATRODĖ
" rvU .?*?*Ja . f t* !>.'•' • * „

Čekoslovąkijon atsiųsti sovietų kareiviai labai me- 
zeriškai atrodė. Paprastų kareivių, praleidusių tan-. 
kuose po tris ar keturias dienas, drabužiai buvo pa
našūs f'maišusj susisukę,' susiraukšlėję ir labai pra-, 
kaituofl. kareivių batai taip pat labai blogai atrodė.

Kai čekai užkalbindavo paprastus kareivius, tai
• 1 •!<•** i- ’’V' J i ii < 1rusai susikonfuzyaavo. Jie nežinojo, ką čekams atsa

kyti. čekai studentai," ypač ‘mergaitės, norėjo patirti, 
ką kareivf&i Žinojo14pieinvaziją. Xiekvieno vis‘klaus
davo, ^urįo.^alo jus čia atyykųte. Atsakymai buvo 
labai įvairūs,'bet dauguma sovietų karių tikėjo, kaA 
Čekoslovakijai susidarė pavojus iš* vokiečių. Jie buvo 
įtikint kad vokiečiai'fašistai kartu sū’ vidųie dar esą n 
Čiais fašistais,1 noiiejo padaryti perversmą ' Visame 
krašte ir vėl pavergti čekus.

Kai mergaitęs juodavusi iš šių ‘naikių sovietų“ ka
reivių aiškinimų, tai rusai nežinojo, kas daryti.'Dar 

' L22? ! t 1 tenisams.
'Kaip i čefeų~rankas patekęs lietuvis’aiškinosi — tiesiog

niečiai, gudai, rtytų provincijų lenkai, gruzinai, ir kiti 
rusų pavergtų tautų'vergat *""7 " ~

Sovietų valdžia ėmė karo tarnybon visą okupuo
to krašto jaunimą. Tokiu būSu'i šokėtų armiją nifVo 
patekusių ukrainiečių/gudų, gruzinų/" kabSTtfiriu* if 
kitų tautų žmonių. Tokius čekai agituodavo, if'jų fūok 
davosi, jiems liepdavo važiuoti namo. Juos* įtikindS-- 
vo, kad rusu karo vadai juos apgavo, kąd čekams ne- 
gręsė joks nacių ar kitokių, vokiečių perversmas. Bet 
svarbiausia, kad pats Dubčekas * nebuvo ^TaSis?as,'*aif 
parsidavęs agentas, bet kovotojas už čekų tautos lais
vę. Jis priklausė komunistų partijai buvo' pirmasis jos 
sekretorius, ir nenorėjo, kad rusai vežtų čeki? paga
mintas prekes, nemokėdami nei kaj^jkoš. ę ’

—Tu tari reikalauti, kad tave paliktų karo tarny
bą eiti Ukrainoje," o ne Čėk^ro^akų|Ojfe, **— aiškino 
mergos sutiktiems ukrainiečiams. jeigu tu rusų ne
klausysi, Rusijon nežaisųdšLlj^f karo tarnybą eisi pa
čioje Ukrainoje, tai meš' nieko tau nęsakyąufae, o da
bar galime pasakyti, kad ’pats, būdamas rūsiį vergas, 
nori jiems padėti pavergti ir Čekus^ kbvojairČiūš už 
gimtinio savo krašto laisvę. ’ v

Nieko ukrainietis negalėdavo čekams atsakyt .. j u .“i*’'' mg'™jis buvo žymiai mažiau apsiskaitę... Jis tik, 
j?* H OSI

tęvu. nes 
:tai žino- .

vietųdcarTai buvo-mažai apsiskaitę, ii e nesiorieiitavo, 
kas pasaulyje" darėsi.* Jie ’buvo rnaitihami' melaginga 
parti jos‘ vady partiošta propaganda, lo&ėl Žtfoe /ikrą® 
gyvenimą laisvajame pasaulyje jie niėtco nežinojo. į 
čekai juakdavėži iš rusų‘kžrfeivfų. "

I* (Bū‘s dkiigišu)

SKAITYKITE1R- PLATINKITE ’ 
DIENRASTI ^NAUJIENAS;
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
« GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

MAGDUTĖS margumynai
Naudingi patarimai ir 

įdomūs dalykai
Taid. pirmų pirmiausia ka

vą valgė. Paskiau iš jų darė vy

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul. ski 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 
TaUL 6954)533

Fax Vallay Medical Cantar 
860 SUMMIT STRJEET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Razid.: 338-2233 
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
įnirau., pemoadienį nuo 1—-5. 

ir šestad. tiktai susitarus.

vai. 
treė.

Britai pastatė tokį motociklą, kuris nebijo nei vėjo, 
nei lietaus. Britai Ji pavadino "Quasąru", paveiksle ma
tome barzdočių, jau bandantį naują r susisiekimo prie
monę. -

i ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
f KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

“Turėdami didį Kunigy Dievo namams, artinkime* tikra iirdimi, 
pilau tikėjimu“,—L Ebr. 10:21, 22. a

Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jj ir btiti jam patinkamais, jie 
turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmoguL 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime j Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime j amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykit*: ’

F; ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629,
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

• Jei naktį grįžote į namus ir 
bute pajutote aštrų dujų arba 
gazo kvapą, nedekite elektros, 
nes jungiant dažniausiai būna 
kibikštis, kuri gali sprogdinti 
oro ir dujų mišinį. Taip pat rei
kia atsargiai elgtis su vabz
džiams naikinti ir kitokiais su
spausto oro purkštuvais, nes jų 
ir oro mišinys dega, o kartajs 
ir sprogstą. Yra pasitaikę, kad 
purškiant vabzdžius, pasislė
pusius elektros mygtukuose ir 
štepseliuose, sukeliamas gais
ras su dideliu pavojum apdegti 
purškėjuL

• Labai taukuota ir pridegu
si kepimo krosnis greitai ir leng 
vai kempine išsivaloma palai
kius per naktį kugeliui kepti ar 
panašią skardinę su vandeniu 
ir 2 šaukštais amonijos jame.

• Jau ankstyvais ~ viduram
žiais europiečiai gerdavo kaka
vą, maišydami jos miltelius su 
cukrum ir karštu vandeniu. 
1819 m. šveicaras F. I. Cailler 
išrado priemones šiuos dalykus 
atitinkamoje proporcijoje ge
rai išmaišyti. Ta mašinerija į- 
galino padaryti pirmąsias šoko

!iado plyteles arba luitus 1875 
ni. Kai šveicarai šokolado ga
mybai vietoje vandens pradėjo 

: naudoti pieną, buvo visuotinas 
Į pasisekimas. 1913 m. šveicarai

saldai-

1210 metus virti kartų gėrimą • 
—kavą. , -

ją pamėgo darbininkų klasė, 
iki tol darbe naudojusi degtinę, 
kuri tiesiog privargindavo dir
bančiuosius, jų šeimininkus ir

čiai — juo daugau geri, tuo dau 
giau energijos atsiranda.

Airiška kava atsirado ne Ai
rijoje, bet Prancūzijoje. Pran
cūzai negalėjo gerti stiprios ai
riškos degtinės,, todėl maišė ją 
su kava.

Šiandien amerikiečiai išgeria 
per dieną 380 milijonų puodukų 
kavos ir turi daug neoficialių 
kavai pertraukų ir daug nesus
kaitytų nemigo naktų.

M. Miškinytė

/

TĖVAS IR SŪNUS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., W©sicn«smr# 11L

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii n 
kas antrą šeštadieni ’

z Tei.: 5d2-272y^arba 562-2/^8 „ j

Gi S-0873 | ištobulino šokolado ir

Anglijos - Britanijos 
Lietuvių Klubo 

piknikas
Š.m. rugpiūčio mėn. 8 d. Chi- 

cagos Anglijos - Britanijos L. 
Klubo v-ba Vyčių salėj su rengė 
pikniką. Šią vasarą šioje vieto
vėje buvo keli piknikai. Į visus 
atsilankė po daug syečių, bet į 
šį gal daugiausiai. Klubo narių

■ir svečių buvo per 200; Visų 
Įnuotaiko buvo gera. Buvo ma- 

41onu pamatyti artimus veidus

M W. fiSiHfiSOMAT nių šamyb% viduryje dedant

mūsų spaudoje
Apie tamsos diktatūrą

Visą kibirą. šalti) vandens ant tinių leidyklų), kad bibliotekų
karštų galvų Helsinkio konfe
rencijos “žmogaus teisių ir idė
jų apsikeitimo” garsaus dėklą-

* _ ? ■ ‘S. Y ’. . \

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

1410 Sd. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTi TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

kartotekose tos knygos irgi ne
pažymėtos ir liaudžiai nepriei
namos. Net ir tokių rašytojų, 
kurių knygos buvo Lietuvoje iš
leistos (Kazys Almenas, Algi-' 

.mantas Mackus, Marius Katiliš
kis) , kitos knygos, išleistos Ame 
rikoje, paštu j Lietuvą priva
tiems asmenims nenueina, šis' 
antrasis spaudos draudimas jau j 
tęsiasi nuo 1945 m. Ir, nežiūrint i 
gražių kalbų apie kultūrinį ben- Į 
dradarbiavimą ir Helsinkio kon- ' 
fereneijos žmogaus teisių ir idė- - 
jų pasikeitimo garsų dekiaravi-|. 
mą, nerodo jokios tendencijos į 
užsibaigti ar bent palengvėti... j 
Musų knygos, oficialiais keliais, 
.siunčiamos į Lietuvą,, patenka į -Ž2 
oficialius bibliotekų skyrius, kur 
be specialaus leidimo niekas ne
gali jų paskaityti ir pasiskolin-

Taigi, ne tik žmogus, bet ir J 
knyga už.kalėjimo virbų! 'Nes.j 
tiktai Kremliaus bonzos žino,' 
kas leistina jų pavaldiniams 
skaityti, mąsiyti ir gal net sap-'• 
nuotL i

Argi tai vėl ne tamsos dikta-! 
tūra ?

Dėl to mes nekaltiname lietu
vių, ten gyvenančių antrąją 
spaudos draudimo gadynę. Juos 
galime tiktai giliai užjausti.

[ravimo entuziastams užpila Ke
leivis savo Nr. 30 laidos veda

majame ‘Tamsos diktatūra”.
Vedamasis pradedamas:

... . . Daug Tarybų Sąjunga ir taip pasidalinti vasaros įspūdžiais. . . . , _ , i. .: rybine santvarka turi priešu — Buvo užtektinai gausiaj gero’/ . . . - . TZV. , . ,s °v. . °, ir įsivaizduotų, ir ••Įtikrų. Komu-
mais o, ’urį paruošė ir par i ništihiais terminais tariant, tai 
vmejo ponios: L Paulauskiene, I 
Kurieiiė, Straznickienė ir Čer- 
niauskienė> Jos išpardavė; ką 
tik turėjo.

Prie įėjimo maloniai svečius 
sutiko p. J. Palubeckienė su , frontą surikiavus, - 
savo dukrele.1 Laimėjimai buvo ' "
labai gausūs.

Svečiai vėlyvą vakarą geroje 
nuotaikoje skirstėsi namo.'

Klubui vadovauja Vi/ Paiu- 
beckas; z J.

į ; —
PAKISTANAS IR ATOMINĖ

JĖGAINĖ

TEHERANAS. — Amerikos 
valstybės sekr. Kisingeris, besi
lankydamas Irane, buvo užsu
kęs ir į Pakistaną. Pakistanas’, 
nori gauti Amerikoje atominės 
jėgainės įrengimus ir taipgi gin 
klų bei ekonominę pagalbą. Se- 
kret. Kisingeris Pakistano vy? 
riausybei aiškiai pasakė, jei no
rite gauti ekonominę pagalbą, 
kuri 1977 m. siektų $200 miL, 
ir dar ginklų, tai pirkdami ato-

vai

AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHlRURGMA 

61 So. Kectziė Ave., WA 5-267D 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-duGL

TEL. — BE 3-o8?3

DR. A. Be GtfWCKAS
urDYlOJAS 1R CHiKUkuaŠ
SPECIALYBE AKHJ.L1GOS 

39U7 west 103rd Street
Valandos pagal susitarimu.

489-444F 561-4605
ODOS LIGOS

1002 fi. WESTERN AVE.
5214 N; WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

-CHIRURGIJA

Ofiso teli: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHšKURŠAS 

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 
OPTOMEtRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
261 a W. 71 st st
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

TeL 737-5149

DR. LEONAS SABUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: anwad. nuo 1—4 po piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso t»1<rf_- 775-2880 
Naujas rez. telef.: 4485545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Bendr* praktika, spec, MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treėiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie- 
nuda 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

tam tikslui paruoštus vaisius, 
riešutus ir kitokius skanumy
nus.

* Morkos, kaip ir burokėliai, 
daugeliu atvejų verdamos su 
žieve. Išvirus, žievė labai leng
vai nusiima — morka, tiesiog 
išnyra. ;. -

9 Rinkiminiais metais pasi
taiko daugiau anekdotų apie 
kandidatus ir politikierius, štai 
vienas: Pralaimėjęs pirminius 
rinkimus kandidatas sakė, kad 
jis yra patenkintas, nes nerei
kės pildyti/ tų neišpildomų pa
žadų, kuriuos prižadėjo savo 
kalbose'. Tas kandidatas buvo 
paskelbtas sąžiningiausiu metų 
žmogumi...

. • American Automobile As
sociation duomenimis šiemet 
keliaujančių atostogautojų po
rai dienos išlaidos yra sekan
čios: $24 už maistą, $25 už 
nakvynę ir $5 benzinui kiek
vienam 100 mylių. Taigi dviejų 
kartu atostogaujančių keliau
tojų išlaidos yra padidėjusios 
visa 10 dol., lyginant su praeitų 
metų kainomis.

Kas išrado kavą?
Jau, anksčiau esu rašiusi, kad 

lietuviai kavą dėl kontroversi
nių savybių vadindavo velnio 
gėrimu. Tai kas ją išrado?

Tikėsite ar ne — kavą išrodė 
arba atrado ožkos. Senų seno
vėje vienas piemuo nuginė sa
vo ožkos bandą į Etijopiją. Jos 
rado ten medelius su lapais ir 
uogomis, kurias jos ragavo; o 
patikus — ėdė. Piemuo paste
bėjo keistą savo ožkų elgesį, jų 
neramumą ir nemigą: Jis taip 
pat tas uogas pradėjo ragauti 
ir valgyti, o atėjus nakčiai, kaip 
ir jo ožkos, negalėjo Užmigti.

vis — “reakcionieriai”, “revi- 
zibhistai”, “renegatai”, amerikie
tiškieji imperialistai”, “buržu
aziniai nacionalistai”, “atplak 

šos”, o visus į vieną antitarybinį
— “kapitalis

tinis apsupimas”.

i Bet faktai rodo, kad patsai di
džiausias rusiškojo ortodoksinio 
komunizmo priešai yra šviesa. 
Šviesa sklindanti' iš cenzoriaus

7 . ■ ■ i'

ranka neprismaugterkūrėjo kny
gos. Ir tokios knygos sovietų 
imperijai keliama baimė yra, 
tur būt, didesnė net už tą visą 
“kapitalistinį apsupimą”.

Tiesa, knygos ir caro Rusija 
bijojo ir nekentė. Ypač lietuviš- 

x^ .kds, šviečiančios liaudį ir žadi-.
• nančios tautinę sąmonę. Juk tik 
pakanka prisiminti spaudos drau 
dimo gadynės aną rusiškąją 
“tamsos diktatūrą’^

Na; sakykime; tai' buvo seniai, 
jšiandiėh norėtųsi tikėti; kad vi
sa tai- jau tolima ir nėgrįžtan- 
ti istorija. Kartais jau beveik ir 

minę .jėgainę turite sutikti su tikime Kai kas jpupfe net į entu-
JA\ statomomis sąlygomis.

Spėjama,' kad jėgainės reika
luose susitarimo neprieita.. Vien-

ziazmo kvaitulį.
' Tam entuziazmui atvėdinti 
pateikiamas pasikalbėjimas su 

kart Prancūzija pradėjo kaltinti Algimanto Mackaus knygų lei- 
Kissingerį, kad jis spaudžia Pa-.dimo fondo vadovu Gintautu Vė- 
kistarią nepirkti Prancūzijoje to- ^u’ ‘ šviesios kultūrinės 
ką pat atominę jėgainę. j institucijos šviesiu žmogumi. Ne

kokiu ten piktybiniu antitarybi- 
Arn’erikbs pareigūnai teisina- nju “reakcionieriumi”. Ir skal

si, sakydami, kad Prancūzijos fome:
atominių jėgainių saugumo rei- Į “Siunčiu fondo leidinius porai

t

• 1945 m. vasario 23 d. šą-, 
jungininkų aviacija bombarda-, 
vo Pforzheim miestelį, Vokieti
joje. Tuo vėliau pasinaudojo ar; 
timas Wiernsheim miestelis: I 
nesusprogūsių bombų kevalus, 
panaudojo savo bažnyčios var
pams.

SCS1RLNKIMU

kalavimai nėra pakankami. Ame Lietuvos bibliotekų ir porai žmo-Į, —. 1 HKV’S" "Ramovė" Centro V- 
rikos naujais kongreso priimtais njUj kurie turi teisė juos gauti,
įstatymais, atominės jėgainės nei Noriu pažymėti ir pabrėžti, kad (gramą išpildys /LJC.V.S. “Ramovė” 
joms žaliavos negali būti parduo paprasti žmonės paštu negauna jMo
damos bei dovanojamos, jei ne- jpkjų Amerikoje išleistų lietu- giniuose. 2511 W. 69 St. Koncertas -j 
turima pakankamo tarptautiniai viškų knygų ir spaudos (nebent j ntmoMratie TOgS€i° mėn‘ 18 d- 
reikalaujamo saugumo. “Vilnies” ar panašių komunis-l

i

t

1

f

i

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOFEOAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Protezai, Mad. Bu- 
dažaž Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir L L -

2850 West 63rd St., Chicago HL 60629 
Tolofe PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiaus'c— jflžs k A2—i

plu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?«7’t.AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Hatlom A v*. — 586-1220

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAIN4
SL j E R 8 N-* A S 
f el; WA 5-9063

BEMKFT8 TUOS tfrCfffiffltUS.
K’JklE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GROBIKAI H ARRIS  AI KALTI..

LOS ANGELES. — Kaltina
mųjų Harrisų byloje prisieku
siųjų teismas rado juos kaltais 
plėšikavime, grobus žmones ir 
nusikaltus ginklų įstatymams. 
Jie bus baudžiami iki 5 metuką 
lėjihio bausme. Tačiau jie galė
jo būti teismo pasodinti į kalė
jimą iki gyvos galvos už plėši
kavimą, jei plėšikavimo veiks
mas būtų buvęs pripažintas pir
mojo laipsnio nusikaltimu.

Symhiozinės armijos nariai 
William ir Emily. Harrisai dar 
tųrtfc atskirądeisnią ųž pagro- 
bimą laikraščio leidėjo dukters 
Patricijos Hearts. į

Bėusmės dydį šioje pirmoje 
Harrisų byloje teisėjas paskelbs 
rugpjūčio 30 dO. Harrisų gynė
jas E. t. Wcmglass fedh skųstis 
aukštesnei teismo instancijai. i

PU1K1 KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
' LMSTUVAt IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Dau pa ra s. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. IsJeia 
. U CMcagoje 1966 ifatUis paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 

ikh Žemės ūkio švitemo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Uetuvoje

Autorius savo Žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

. grioręt gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžulotfe ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo nk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų taikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga <m tokia meile Lietuvos 
žėmež parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus sfciriantr Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas stfnus ~ myli
mai Tėvynei Lietu vai*. _ < ■> J

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu‘fr lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Naujintai į

čeki kfba Metei Otcferi kiurti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HAi^'lkb STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060>

“ (TĖvę pinfįift*, tnojirtj Ynyjri pwtijKhhe.

-S"

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1711 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
ė

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ChiČagdš
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS m LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Šo. LITU AN IC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATBS
1440 Sft. 50th Ave., Cieero, Ilf. Phone: Olympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
331S So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-G672

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

P. J. RIDIKAS
3354 S®. HALSTED STREET Phone: YArds 71911
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ijmžijiant dar

Janas Kavaliauskas

gau

Call 969-0596

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

7 ir 5 kambarių. Pietva-

vajaus

PAVARDĖ IR VARDAS

PERSONAL 
Asmenų Ieško

185 North W*b**b Arenos 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

2625 WEST 71 STREET
TėT737-7200; arba 737-8534

Laikas Kvikliui 
pabarstyti pi pirų

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į -Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų.
4038 Archer Ave., Chicago, II. BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba Ir Rsmontas

Call Frank Zapolls 
32081/į W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpublls 7-1941

—• R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiimčiant ojdolerius.

me, kaip pipirus 
pasakysi, kur stov 
blausiais Lietuvos lai 
siniais. ‘ :

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

M. A. š I M KUS 
”Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Ijkvletimal, pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siunčiu _____ ___  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

REIKALINGOS SIUVIMO MAŠINOS 
OPERATORES

Jūs tikrai būsite patenkinti dirb
dami patogioje vietoje esančioje fir
moje. kuri dabar priima keletą ope
ratorių. Mes mokame geras algas, ap
mokame šventes ir atostogas. Pa
trauklios darbo sąlygos, miesto trans- 
portacija iki pat duruA-Prašoma 
kreiptis asmeniškai i r’.

MURPHY OQ.,
6 Lake St, Room 411 |

arba teirautis tel. 332-2575.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS l

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE" — TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

— M. Smelstorias, * Euclid, 
Ohio, lankėsi Chicagoje ir Jo
no Kreivėno lydimas buvo at
vykęs i Naujienas. Dėkui už 
vizitą ir $10 auką Naujienų pa 
ramai. A. Kazanauskas iš Ur
banos prie prenumeratos mo-

DOMESIO 
tt—*0 M AMŽIAUS VAIRUOTO !AJ 

Tiktai S74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T ’ S 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

Ar Bronius Kviklys savo ve
damuosiuose pasmerkė važiuo 
jančius Į pionierių stovyklas, 
keliaujančius Į Vilniaus ' kur-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, Iii. 80632. Tai. Y A 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 fci A. M.

TOOLMAKER 
DIE MAKER 

DRILL /PRESS OPERATOR 
Overtime, air conditioned 

plant. 
NICE TOOL CO. 

Glenview, ILL. 
724-1190

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

Bliūdžius iš Detroito atsiuntė 
du dol. Dėkui už paramą ir už 
ankstybą, be raginimo, prenu
meratos pratęsimą, tuo sutau-

Nleko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievelei Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų /pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi a

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETING1S, savininkas 
778-8166

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

2212 Vv. Cermak Hoa< Chicap^- IF Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS —VALDYMAS 
NOTARIAT  AS — VERTIMAI.

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

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

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

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

TeL LA 3 -1387 
W/iV«’<Wi\,iW«V>¥AWi7A

• 1861 m. Pennsylvanijos vai 
stijoje buvo padarytas ir užpa
tentuotas čemodanas ir sulank
stomą lova jame.

Andrius S, Vilulrs iš Mar 
quette Parko apylinkes baigė 
Pakrančių/ apsaugos Jūreivio 
apmokymą Coast Guard moky 
mo centre, Cape May, NJ.

— Illinois ^valstijos loterijoj 
rugpiūcio 12 d. traukime laimė 
jo 24. 360 ir 4416 numeriai, 
spalva — red. Rugpjūčio 13 d. 
traukime laimėjo: 521, 4325, 
79531 ir 076991, spalva — blue.

HELPWANTFD — MA 
- * Darblninky Relkfc

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

PASTOVUS, NAMAI 
MARQUETTE PARKE

2 BUTU moderniai įrengtas narnąs 
nž 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 $20,900.
PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr. 
ĮVAIRŪS DRAUDU/fAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis— $3.50. s

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iž EUROPOS SANDĖLIŲ.

IEŠKAU lietuvės namų šeiminin
kės ir kompanijonės 60—70 metų am
žiaus Esu pasiturintis lietuvis, gyve
nu savo namuose Evergreen Parko 
apylinkėje prie Chicagos. o žiemos 
metu Floridoje Prašau telefonuoti 
Chicagoje tel. 425-2739 arba rašyti: 
Mr. John Martinį 9811 
Ave., Chicago.. Rl. 60642.

REAL ESTAIS COR SALE 
Namai, Žeme — Perdavimui

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 -et., Chicago, 1IL 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI N A S

• Indijos karalius Kutbudi- 
nas, valdęs tą šalį nuo 1206 iki 
1211 metų, buvo kilęs iš vergų 
kastos. Jis vedė vergo dukterį, 
išleido savo seserį už vergo ir 
jo visi vaikai vedė ar ištekėjo 
už vergų.

• škotai yra praktiški ir tvar 
kingi. Seniau Škotijoje buvo į- 
statymas, kad Žvejai ir piliečiai, 
žvejoją didesniuose ir tolimes
niuose nuo savo gyvenvietės 
vandenyse, dėvėtu vieną auksi
nį auskarą. Jei žvejys arba me
škeriotojas nuskęstų, tai auska
ras būtų naudojamas laidotu
vių išlaidoms padengti,

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, . skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašy^ prašant siųsti susi
pažinimui, i’įatinįnj 
proga Naujienos - yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. , -

— 7. Ycrscivich, Bruęeville, 
III., sumokėjo savo prenume
ratą 5r įteikė $2 auką per žino
mą Marquette Parko-, veikėją 
Frank Zavistą, kurį? taip pat 
mums prisiuntė J. Muzikanto, 
gyv. Staten Island, N. Y., pre
numeratą. Dėkui už auką ir už 
patarnavimus. ■

savo vedamuo- 
sudaryti komite- 

gelhėti? Ar jis 
kitiems suim

RENTING IN GENERAL — 
Nuomos

IŠNUOMOJAMASIS^ kambarių 
butas be baldų Brighton Parke prie 
44-tos-. ir Rockwell. TeL LA 3-3558.

Ar Kviklys 
šiuose patars 
ty Sadūnatei 
ėmėsi priemonių 
liesiems padėti?

Chicagoje yra sudarytas ko
mi lėtas žvėriškiems sovietų 
muitams sumažinti. Komitetas 
kreipėsi į visuomenę šios pro
blemos reikalu. Kodėl Drau
gas neįdėjo nei vieno to komi
teto atsišaukimo?

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

Žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Vajaus proga praiau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaii 
niurni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

šiomis dienomis Bronius 
Kviklys pani.šė kelis vedamuo
sius apie nereigistruotą ir ne
turinčių teises Bendruomene va 
dintis barzdukinę organizaciją, 
tai norisi jo paklausti keliu da 
1 vkų. Neregistruotai organiza
cijai jis priskiria tiek daug do
rybių, kada patys didžiausieji 
tos organizacijos vadai, įskai
tant ir patį Kviklį, yra neteisiu 
£* i gyvenimo tikrove nieko 
nekreipiantieji žmonės.
Jis kalba apie Bendruomenės 

didelius darbus, kada visi ži
nome, kad pats Kviklys savo 
gedamaisiais, o Gečys su Gai
la neapgalvotais savo sprendi
mais ir įsakymais Lietuvių 
Bendruomene suskaldė į trupi 
nius, o josios griaučius suma
lė į miltus, šie trys vyrai iš vi
sus lietuvius apimti turinčioje 
Bendruomenėje paliko tiktai 
šlapia vietą.

lie to. Bendruomene skaldo 
kiti kirminai. Jie pragręžia sky 
les jie niekais paverčia pa
čius stipriausius principus.' Ją ' 
skaldo kelionės į komunisti- . 
nius centrus/‘lietuvių kalbos 
niokvris*’. ‘

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

sus? tuo geriau, nes mes juos kelsi- pąnt pinigų
Ar, K\ikB> jiasjp^rkė J. Kan gatisime-tav^aLsakv

no pasikulbejimą su Gimtojo mą. šiuos klausimus tau bersi 
krašto |>ol i t rok ut to ne
padarė. Alvirkšciai, Vienu ve
damuoju jis išėjo to frukto 
ginti. Jį <vm', kaip didvyrį, o 
vėliau jį padarė Draugo korės 
pomientu. Visi žinome, kur 
Kaunas rašinėja, ir kad jis 
apie viską pasižadėjo tiktai tei 
giamai aprašvti.

NAUJU SKAITYTOJŲ VA.JUS
tfAUJIENUMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu 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, 
neiriamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar Jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras Institu
cijas ir remia visu 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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų 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: Chicagoje Ir Kanadoje metame — 530.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — 5330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wa1I non

. 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.

Mykolas Klijus i J Pilzen. 
kol aiškiai apylinkės įteikė dešimkę Nau- 

i pačiais svar jienų paramai. Bridgeport 
svės klau apylinkės ‘ taulielis užsisakė 

Naujienas 6 mėn., bet pavar
dės prašė neminėti, Dėkui už 
auką ir už dėmesį. Platinimo 
vajaus proga Naujienos 
siunčiamos f susipažinimui 
savaites nemokamai pagal 
tus telefonu arba laiškais 
geidavimus ir skaitytojų 

•siųstus galimi prenumerato
rių adresus.

— Vandos Stonkienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
“Žilvitis” dalyvaus Lakefront 
festivalio Taulinių grupių pa
sirodymuose rugpiūcio 18 d. 
8 Aral. vak. Buckingham fonta
no estrądoję; Festivalio prane
šimuose rrašpma, kad lietuvių 
grupėje bus 70 šokėjų. Taip 
pat. dalyvaus airių,, af.ro-ąme. 
rikieėių, indų, kroatų/ lenkų 
ir kitų tautų šokėjai. <.

— Andrius Augustinas, ir E d 
vardas Guddnis iš Marquette 
Parko apylinkės paskelbti Illi 
nois Technologijos instituto de 
kano garbės studentų sąrašuo-

Kodėl Kviklys iri visa Bend
ruomenės švietimo vadovybė 
neprotestuoja dėl Bostono li
tuanistinės mokyklos dviejų 
mokytojų ekskursijos organi
zavimo į komunistines pionie
rių stovyklas?

Kodėl Kviklys šiuo reikalu 
registruotos Lietuviu Bendruo I menės centro vadovybos pro
testo nededa į Driaugą? Ar jis 
pritaria jaunų vaikų siuntimui! 
į komunistines pionierių sto-J džiaugdamiesi 
vykias? Ar jo pozicijai pritaria' 
visa barzdukinės Bendruome
nės valdyba?

Ponas Kviklys, atsakyk į 
šiuos klausirnus. Juo greičiau,

— Alfonsas Paulauskas, Ap- 
do 1(X)77, Maracaibo, Venezue-- 
la, gavo gerą ir labai prasmin
gą dovaną — metinę Naujiemj 
prenuineratų nuo savo mielo 
dėdės Alekso Lingeraičio iš' 
Brighton Parko apylinkės, Nau 
jasis mūsų skaitytojas A. Pau 
lauskas yra gimęs Vokietijoj, 
inžinerijos mokslus baigęs Ve-, 
nezueloj. Nors neturėjo gali
mybės mokytis lituanistinėse 
mokyklose, tačiau gerai kalba 
ir rašo lietuviškai, visa tai iš-: 
mokęs iš -motinos Marijos Pau 
lauskienės, taip pat iš lietuviš- 

[kų knygų ir laikraščių, kuriuos- 
mėgsta skaityti, jausdamas mei
lę iii pareigą savo tėvų gimta
jam kraštui Lietuvai. Dėkoda- 

įmi p. A. Lingeraičiui už tokį 
dovanos parinkimą, kartu su 
juo siunčiame geriausius lin- 

' kėjimūs inž. A. Paulauskui, 
atsiekimais 

patriotiniu nusistatymu.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P8-* vlenlnielj
f ItetuvĮ kailininką 7^

Ik Chicagoje ~

iMflLNORMANĄ
dMG^BURŠTEINĄ

263^826 
ir 

/SjĮP/Žįy 677-8489 
(buto)

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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

BUSINESS CHANCES 
. Biznio - Pra«M

* RESTORANAS SU PARKINIMC
- SKLYPAIS 

55x137 pėdų name su % - beismonto. 
Du butai ’ “ ‘ ‘ ‘
karių apylinkė. Apžiūrėti susitarus, 
kambinti angliškai. . ė

\ T^^8-8484;?

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

PUNCH PRESS OPERATORS
Metal stamping job shop needs 

experienced individuals for days or 
nights

Our facilities are completely air 
conditioned, clean and feature the 
mopt modern presses and automated 
feeding equipment.

For further information on wages 
and attractive fringe benefit.

Apply in Person
O D M TOOL & MFG. CO. 

INC.
U.S.—66 & East Avenue

. • McCOOK, ILL,__________
IhELP WANTED — FEMALE

t Darbininkių reikia

~ * c W k'-
West suburban convent 

For 12 sisters
To prepare evening dinner

Geresnis už naują, patrauklus 5^ 
Kedzie kambariu mūrinis su 3 labai pato

giais miegamaisiais, puikia virtuve 
ir valgomuoju joje. įmontuotomis vi
rimui ir kepimui krosnimis, šaldytu
vu ir oro vėsinimu, apsauga nuo pot- 
nu4r visa tai už stebuklingai žemą 
vu ir oro vėsinimu, apsauga nuo pot- 
kainą. Būkite tikri ir skambinkite 
Michaels. Tel. 254-8500.

HOMEOWNERS POLICY

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
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