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Arabų vadai pasisako. jog jie

kritikavo buvęs sekretoriaus pa
vaduotojas George W. Bell ir sė-

WASHINGTONAS. — Keturi 
JAV senatoriai tik ka nesenai

Amerikiečių akimis žiūrint, di
džiausias Amerikos priešas yra 
infliacija. 'Pavyzdžiui, infliaci
niai mokesčiai daug aukščiau pa
kyla nekaip infliacinės ameri-

rėjo.parodyti, kad gali savo am
žiuje šiuo tuo pagarsėti. Jis vi
są laiką medavo būti laisvas lau
ke ir aš manau, kad jis jautėsi 
laimingas” y "

WASHJNGTQNAS. — Senatas 72 balsais prieš 22 trečiadieni 
įsteigė nuolatinpkomitetą — Committee on Inteligence Activity, 
pjrižiūtėti.CIA-ir kitas federalinės žvalgybos žinių rinkimo įstaigas.

Mažąją Aziją, yra nuomonės, 
kad Izraelis turi pasitraukti iš 
okupuotų arabų kraštų, jei nori 

vaiw- laikos. Taipgi neprivalo tų že- 
OTe ’drafe miV koloni^oti-

' - - . '"f ,

Kanadoje, Toronto miesto centre, visai netoli ežero esančioje geležinkelio stotyje statoma 
pati aukščiausioji, antena, jrengta stipraus plieno stulpe. Antena ir plieno stulpą įrengia is ne- 
likopterio, pakilusio virs Toronto geknunkelio stoties. Paveiksiąs iš imtas iš helikopterio sky- 
lės, esančios apačioje. Aukštų bokštu specialistai stengiasi ne tik plieno stulpą, bet ir pačią an
teną nuleisti-jam skirtoje vietoje. Iki šio meto New Yorke buvo aukščiausioji pasaulio antena, 
iškilusi 1,350. pėdu. Tuo tarpu Toronto antena yra iškilusi 1,815 pėdu. Kandaos geležinkeliams 
reikalingas greitas ir tikslus susisiekimas.

yra taiklesnės, geresni lėktuvai 
ir. lakūnai f kato laivai, kareiviai
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JAV TURI VADOVAU
| ATIDĖTI SIRIJOS - EGIPTO

MLNISTERIU PASITARIMAI
'Si rij ai r Egiptas 1973 m. vieningai kariavo prieš Izraelį, 

bet 1975 m. jų bendradarbiavimas ir draugystė galutinai pairo, 
kai rugsėjo mėnesyje negalėjo susitarti dėl taikos su Izraeliu. 
Toks bendradarbiavimo plyšinąas ryškiai pasireiškia Lebano civį- 
liniamė kare: Sirija remia palestiniečius, o Egiptas — krikščionis. 
Tarp arabų vieningumas nesiklijuoja. '
; ___X——— •
i- ‘ r Ieško taikos .. -------- ?-----t--- :--- -----

Sirijos jr Egipto vadai visdėl- Mirė vienas dykumoj 
to nori'susitoikyti ir surasti ben- - "3^ <'■ - /

kurią labai mylėjo
buvo; _numatyta .gegužės 19 d. ELGIN,- Ifi.Jos Cermak, 
pradėti susitaikinimo pasitari- gyvenęs Elgin, Hl., kurs ateinan- 
mai tarp Sirijos ir Egipto už- čio birželio 19 dieną būtų buvęs 
įaęnio reikalų ministerių. Jie tu- 27 - metų amžia.us, Pasiskaitęs 
fėjo suvažiuot tartis į Saudi Ara- knygoje, kad kažkas pėščiomis 
biją, į Riyadh miestą. Bet, pasak kadaise. nuėjo 2,400 mylių pra- 
Egipto užsienių reikalų minis- dedant San Diego baigiant Ka- 
tėrijos, užsienio reikalų minis- .nada, įsigeidė tą-patį padaryti ir 
terių konferencija atidėta.. Se- .1974 m. gegužės 2 dieną iš Ei
nanti konferencijos datą nėrąt^no išvažiavo į Kaliforniją, kur 
paskelbta. > pasirinkęs Pacific Crest Trail

Užsienio reikalų m misterių kelią vienui vienas iš. San Diego 
konferencijoje būvo numatyta išėjo. į Kanadą. Iki birželio. 2^' 

-aptarti Sirijos-Egipto santykįus, - --
užbaigti tarpusavio.vaidus* ir iš
aiškinti bei nustatyti gaires san
tykiams Lebano civiliniam ka
rui pasibaigus.; J '/J i

Suvažiavę .ministerial ■ taipgi 
turėjo išdirbti bendrus.^,planus 
arabu-Izraelio taikai ~ ’ atsiekti

BANGKOK AS. — JAV gegu
žės 19 d. perdavė Tailandijos. vy
riausybės pareigūnams tris ame
rikiečių karines bazės, esančias 
Tailandijoje. Laikinai-’ dar pa
siliko savo -žinioje elektronihę 
sekimo stotį Udon vietovėje, 370 
mylių į šiaurės rytus ir U Ta- 
pao, 100 mylių nuo Bankoko.

Tačiau ir tos elektroninės sto
tys iki liepos 20 d, bus uždary
tos. :
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In Tfke United States

dienos jo tėvai ir seserys gavo 
iš Joe trumpus pranešimus,. o 
nuo birželio 20 d. visi praneši
mai liovėsi. TTk po 2 metų jo 
skeletas griaučiai rasti gilioje 
ravinoje per 30-mylių i rytus nuo 
Los Angeles. Prie griaučių  ̂bu
vo jo kuprinė, kurioj buvo buvo

. Irane plečiasi 
terorizmas

TEHERANAS; — Irano pra
nešimu,.-Irano šalyje plečiasi ko
munistinis terorizmas, remiamas 
rytų bloko. Jie yra apsiginkla
vę rusiškais automatais.

Gegužės 18 Irano policija, su
sikovusi sU teroristais, nušovė 
11 teroristų, — 3 moteris ir 8 
vyrusj — kurie tūrėjo ryšių su 
užsieniu.

Teroristų slėptuvėje rasta do
kumentai, kurie įrodo jų ryšį su 
komunistiniais kraštais. Viena- 
m e. slėptuvėje rastame ir ranka 
rašytame laiške minima 3 drau
gų .(teroristų) sušaudymas. Jie 
buvo sušaudyti, kai pareiškė no
ro'pasitraukti iš pogrindžio gau
jos.

Pabrangs maistas
W ASHINGTONAS". — žemės 

ūkio, ministerijos pranešimu, 
šiais metais maisto kainos pa
didėsiančios 2-5%. Tai bus ma
žiausias maišto pabrangimas, ly
ginant su ankstyvesniais metais. 
1973-74 m. maistas buvo pabran- 
gęs 14.5% ir 1975 m. — 8.5%.

Labiausiai .pabrangsianti mė
sa. ir kiek mažiau paukštiena 
:bei šviežios daržovės. Rudens 
metu maisto kainos gal būt kiek 
nors sumažėsiančios.

Mažiau palankus žemės ūkio 
reikalams oras ir didesnis mais
to pareikalavimas ir iššauks kai
nų kilimą.

pritaikyti kovai. Be to, daugau- 
ma Sovietų' laivų yra - statyti 
ginti Rusijos pakraščius, rusų 
kareiviai — saugoti rusų-kihie- 
uių sieną. Amerikos. .gi daliniai 
yra paruošti kariauti bet kur 
pasaulyje. . .'.■ • ••

Pasak žurnalo, geriausias bū- 
das pažinti,jr sužinoti, kas yra 
galingesnis, tai kariauti. Bet, 
esą, kaip, kariausi, nežinodamas 
tikros persvaros. -

Jimmy Carter} reikia 
dar nemažai tyrinėti 

Illinois senatorius demokratas 
Adlai E. Stevenson as III pagy
ręs kandidatuojančio į preziden
tus Jimmy Carterio tvirtą cha
rakterį, ryžtingumą ir politinę 
nuovoką pagaliau pasakė, kad 
Carterį reikia dar ir dar tyrinė
ti. '■ ‘ ‘ . -r*.
, JStevensonas kalbėjo Čhicagos 
mero Daley lėšų rinkimams su
kelti $100 pietuose Conrad- Hil
ton viešbutyje, kur trylikoje sa
lių po $100 nuo asmens, pietavo 
5,500 čikagiečių. 4Amerikos prezidentiniai kan

didatai kariais pamini, kad So
vietai karinėje srityje yra pra
lenkę Ameriką. Kaip iš tikro 
yra? Politiniai ekonominis žur
nalas U. S. News and World Re
port į tai atsakydamas, patei
kia tokius skaičius:

Sovietati turi 4.4 mil. kareivių 
po ginklu, Amerika — 2.1. Ru
sai turi 1.600 tarpkontinentinių 
raketų ir 730 raketų leidžiamų 
iš povandeniniu laivų, Amerika 
—1,054 ir 656. Maskva yra pri
sigaminusi 40,000 šarvuočių, 
Amerika 8,500. Rusai turi 10,- 
300 lėktuvų naikintojų ir 350 
bombonešių, Amerika — 7.500zir

< KAI MIESTE SUGENDA 
TELEFONŲ SISTEMA

- CHICAGO'. — Trečiadienį iš^ 
tisą valandą išbuvo neveikę šim
tai telefonų Chicžgos Miesto 
Valdybos įstaig'ojė ir viso miesto 
biznio įstaigos negalėjo veikti, 
kol Illinois Bell. Telephone Co. 
darbinfnktai rado ir pataisė su
gedimą.

Miesto 10 a ukšte'kompanijos 
darbininkams betaisant kažko
kį mažmožį atsiraSęs vanduo su
drėkino vieną kabelį, bet-netru
kus tai buvo pastebėtoje spe
cialiu prietoisų vandenį iš kąbe- 

Sovieto! turi 3,300 karo lai-'lio ištraukus ir kabelį išdžiovi- 
vų,- Amerika — 478. Bet, pa- nūs, visa sisterųa pradėjo tvatfi 

« - w .i .r. . n.——*—a.— —• —*--*-■*% v - /*
Vėsesms
Saulė teka 5;46, leidžiasi 8:08 Į sak žurnalo, Amerikos raketos kingai veikti

Adm. Elmo Zumalt, George W. Bali, Eugene
W. Rostow liudijo platformos komitetui

. WĄSHINGTQNAS, D. C. — JAV privalo vadovauti pasau
liui, o ne būti jo policininku, — demokratų partijos platformos 
komitetui pareiškė Averell Harriman, buvęs prezidentų patarėjas 
ir JAV ambasadorius Maskvoje. — Dabartiniu metu- JAV daž- " > 
niausiai eina policininko pareigas, bet ne vadovauja laisvajam 
pasauliui. Niksono pradėtoji Kisingerio detentės politika niekur 
neveda. Sovietų Sąjunga detentę naudoja savo pozicijoms stip- . 
rinti, bet pasauliui reikaiingos įtampos mažinimui nieko nedaro. 
Buvęs prezidentų -patarėjas nemano, kad Kisingerio detentė gali 
būti naudinga JAV arba pasauliui. *

— Nei Niksonas, nei Kisinge- į" 
ris, nei Fordas nemoka išnau
doti pačių didžiausių Amerikos 
turtų. Reikia visiems skelbti, 
kad Amerika yra demokratinis 
kraštas, kad jis gerbia kiekvieno 
piliečio laisvę, — aiškina Harri
man. — Amerika privalo padėti 
pavergtoms ir skriaudžiamoms 
tautoms siekti laisvės. Tai la
biausiai laukiamas pavergtųjų 
turtas.

Adm. Elmo Zumwalt visai ki
taip į šį klausimą žiūri. Jis tvir
tina, kad JAV yra dorovinių mo
tyvų verčiamos vadovauti pa
sauliui. Jos privalo nurodyti ko
munizmo nešamas pinkles žmo
gaus laisvei ir laisviems kraš
tams."" Kisingeris nepajėgė, ne
suprato ir nemokėjo didžiūjų

Komitetas buvo sudarytas pa
gal Senato rezoliuciją, ir jo vei
klai pradėti nėra reikalinga jo
kios akcijos iš? Atstovų Rūmų 
ar Prezidento pusės.

Rezoliucija nesuteikia Komi
tetui teisės vetuoti bet kokį ČIA 
kūrinės žvalgybos planą slap
toms operacijoms svetimuose 
kraštuose, bet reikalauja, kad 
Komitetas būtų pilnai ir nedel
siant tų Įstaigų informuojamas 
apie jų veiklą, įskaitant ir “bet- 
kokią numatytą svarbią veiklą”. 

' Senatorial Tower ir Stennis 
pareiškė, kad suteikus naujajam 
komitetui legislatyvią galią ant 
visų informacijos (intelligence) 
įstaigų, įskaitant ir sau biudže
to sudarymą, neišven giamai ves
tų prie išdavimo militarinių pa
slapčių, naudingų kitoms šalims 
žinoti, suskald ytu Kongreso au
toritetą kariškuose reikaluose ir 
apsunkintų įstatymdavystę su
tartinai su Atstovų Rūmais, ku
rie jokio specialaus komiteto ne
turi.

Naujasis 15 narių (nuolatinis 
komitetas) turės pilną galią 
(subpenna) gauti sau reikalin
gos informacijos apie CIA, DIA, 
NSA, karinės žvalgybos ir FBI 
veiklą. Be to, Komitetas turės 
išskirtiną jurisdikciją bet ko
kiam įstatymui, liečiančiam 
ČIA ir jos direktorių.

— Jimmy Carteriui prakišuš 
Marylando pirminius rinkimus, 
Hubert H. Humphrey šalininkai 
vėl pradėjo organizuoti savo jė
gas, kad demokratų partijos 
konvencija paskirtų jį kandida
tu preeidftnto paraigcmg.

Concorde lankysis 
Amerikoje

WASHINGTONAS. — Wa- 
shingtono apeliacinis teismas nu
sprendė, kad prancūzų-anglų lėk
tuvas Concorde, greičiausias pa
saulyje, bet daugiausiai teršiąs 
orą, gali n audoti prie Washing
ton© esantį Dulles tarptautinį 
aerodromą.

Washington© teismo sprendi
mas neliečia New Jersey ir New 
Yorko aerodromus, kur draudi
mas nusileisti Concordo lėktu
vui ir toliau galioja.

Rodezijos klausimais
Amerikos valstybės sekr. Ki- 

singerisš tik ką grįžęs iš Afri
kos, Amerikos senato užsienių 
reikalų komitete tarp kitko pa
reiškė :

“Nelaimei, smurtas Pietų Af
rikoje jau yra prasidėjęs. Bet 
JAV kreipia savo svorį į vie
nintelį kelią, kurs gali sustabdy
ti kovas ir atsiekti tikslus, ku
riuos, aš tikiu, visi amerikiečiai 
remia”. Ir tie tikslai yra ne
priklausomybė, pačių apsispren
dimas, daugumos valia, garan
tija mažumai ir apsauga jos tei
sių, taikingi pakeitimai.

Tą atsiekti, Kisingeris siūlo 
derybas ųr ekonominį-Rodezijos 
boikotą/panaikmant sen. H. F. Amerikos idealų panaudoti pa- 
Byrd įstatymo priedą, kurs lei- vergtų tautų laisvei. / 
džia Amerikai tiesioginiai pirkti Bet aštriausiai respubiįkohų 
Rodezijoje chromą bei nikelį, j administracijos užsienio politiką

t, , „ , - kritikavo buvęs sekretoriaus pa-
Bet sen. Byrd atsake, kad uZ- vaduotojas G w Bell ir se. 

draudus Amerika tiesiogiai pirk- kretoriaus padėjėjas Eugene V.
ti taurųjį metalą Rodezijoje, ku
ris yra svarbus Amerikos gin
klų gamyboje, padarytų Ame
riką priklausoma nuo Rusijos. 
Senatorius dar pridėjo: “Mes ap
kabiname Rusija didžiai paten
kinti?...

Rostow. Ball pareiškė, kad 1973 
metais prezidento Niksono ke
lionė Į Kiniją nustebino japonus. 
Tai Niksono kelionei pasitari
mai ėjo kelis mėnesius, bet da
bartiniams sąjungininkams ja
ponams nieko nepranešta. Nik
sono kelionė Kinijon sukėlė di
delio susirūpinimo japonų val
džios sluoksniuose

Rostow tvirtina, kad visam 
pasauliui susidaro didelis pavo
jus, kai skelbiame, kad “šalta
sis karas" baigtas, o tikrovė yra 
visai kitokia. Noras pradėti pre- 

kiečio pajamos. Keturių asme- kybą ir duoti kreditus, kada ne-
nu šeima, turėdama 10,000 dok 
pajamų 1966 m., tais pačiais 
1966 m. mokesčių nuo pajamų 
mokėjo 9.8% j federalinį valsty
bės iždą. Gi šiandien, minėta 
šeima, turėdama tas pačias pa
jamas — 10 tūkst., mokesčių 
jau moka 11.3%.

Amerikos kongreso mokesčių 
reformų planuotojai dar daug 
laiko sūnaudos iki ką nors sugal
vos.

Suimtas gydytojas 
nužudęs 5 žmones 
HACKENSACK, N. J. — Su

imtas ir kaltinamas penkių ligo
nių Bergen apskr. ligoninėje cu
rare nuodais “nugydymu’ir Cu- 
rare yra smarkiai veikiantis nuo
das, kuriuo Pietų Amerikos lau
kiniai čiabuviai apnuodija savo 
iečių ir strėlių smaigalius eida
mi medžioti arba kariauti.

Dr. Mario Jascalevich, atvy
kęs iš Argentinos pradėjo prakti
kuoti minėtoje ligoninėje, kur 
1965 ir 1966 metais kai kurie 
pacientai mirė dėl neišaiškintų 
priežasčių. -j

Atkasus penkių paslaptingai 
mirusių ligoninių lavonus nusta
tyta, kad mirė nuo curare nuo
dų, kuriuos šis daktaras varto
davo labai mažos <------- --------
pripažintos naudingomis raume
nims atpalaiduoti operacijų me- pripažįsta Izraelio valstybės eg- 
tu. Dideliomis dozomis curare zistenciją, bet jie labai suairū- 
yra fatališki nuodai. pinę užimtais' kraštais.

Izraelis turi 
pasitraukti

galima susitarti dėl Europos tai
kos. Rostow pareiškė, kad su 
Maskva reikia labai griežtai 
kalbėti ir siekti taikos.

Demokratų partijos komite
tui dar liudijo ir prof. Zbigniew 
Brzezinski. Jis tvirtina, kad Ki
ši ngerio detentės politika labai 
pavojinga. Sovietų valdžia pri
žada sumažinti įtampą, bet ji tuo 
tarpu ginkluojasi ne tik atomais, 
bet pačiomis geriausiomis ka- 
nuolėmis. Demokratai paruoš la
bai stiprią užsienio politikos 
platformą, kurią rinkimų metu 
bandys išdėstyti krašto gyven
tojams ir prašys paramos rinki
mų metu.

TIKRINS MAŠINAS
DETROITAS. — Fordo bend

rovė paskelbė, kad ji turi pa
tikrinti beveik >4 milijono ma
šinų. kurių kaikurie laidai pa
vojingai įmontuoti. Tos su de
fektu mašinos daugumoje yra 
parduotos. JAV parduota 409.- 
000. Kanadoje 29.800 ir kitur 
2.900.
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paragrafas, ktafitoJAV kon-
nas. Apie savo reiškimąsi Didžia-

NR. 231976 METAI rys pats taip prisimeni: „Skati-

olos. Pri-

kas priklauso •Siūliau

voje iš vieno eiti su vUęuHSkRUn

bą tik 1900 metais, jau būdamas

važiavimo

plate niu Rusijos
A V

kova vyksta
Po Ka-

maniškos bei socialistinės pasau
lėžiūros daigus. Berods, aktyviai
jis įsijungė į LSDP (Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos) dar-

sayo gyvenimui. Stepono Kairio/ 
tada dar jauno studento, inte-

G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue.
Addison, Illinois 60101

linksta mte 
stovų pripai

kaip pa- rankove šluostydamas pašlapusią

vijos ir Lietuvėj prijungimo
prie Sovietų Sąjungos. P»žy-

Peterburgo Technologijos Ins
tituto studentų. Bet įsijungė visu 
uolumu ir neatskiriamai,' visam

AKIM
REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 

PREZIDIUMO RFDAKCLNĖ kolegija

A d r e s a 8 :

voti sau-laisvę Savaip tvarkytis
T-

prezidiume, greta dr. J. Basaną^ 
vičiaus, A. Smetonos, ?r- 
Bučio ir J. Stankūno, buvo ir 
Steponas Kairys. Jam teko pir- 
nininkauti pirmajam audringiau-

vartos įvykdyto? Pabaltijo val
stybių inkorporavimo ir ofi-

- T- : - - 7 * =" * _ ’

nosį,' buvau saulės tamsiai rus- 
vai griebtas, šienu pakvipęs. Šie 
nu buvo pakvipusi visa -mano

ir finansinių reikalų palengvi
nimui, - yra

STEPONO KAIRIO ATMINIMUI
I. Steponas Kairys pirmose Lietuvos 

žadintojų ir eilėse
DR. J. PAJAUJIS

(Tęsinys — pradžia AIVA nr. 22)

Arba, štai, nepaprastai vaiz-

Mečio 
Lock- 

visai prie pat 
Chica?os, š. m. liepos 4 d. Su-

šeimininkais suti
ko būti L\ S-gos Chicagos sky
rius. Suvažiavimo reikalu bus 

informacijų “Aki
mirkose“ ir LVLS biuletenv-

vičiaus, A. Smetonos, ^7^ „ 
Bučio ir J. Stankūno,, buvo 
Steponas Kairys. Jam teko pir-

sios dienos posėdžiui ir aktyviai

visos Rusijos mastu' nepajege 
tuo metu nugriauti autoritarinės 
carų valdžios^ ir grąžinti laisvę c 

pavergtoms tautoms.

j

saulinio karo 
menama, kkd 
ga dabar Helsinkio susitarimą 

-£š.__ rgjrtf*; --
iliiiu Estijos. Lai

Sąjungot 
mima: JAV nepripažsta prie-

KAS IR KUR?
Lietuvos Valstiečių Liau- priklausomybės minėjimo pro 

ga pasak! kalbą, kuri ne kar
tą buvo palydėta ir pertrauk
ta karštais plojimais. Prele
gentas nušvietė dabartinę Lie 
tu os padėtį, nupasakojo VLI- 
Ko kovos būdus ir priemones, 
išdėstė sunkumus Lietuvos lai 
švininio darbe. Laisvinimo 
darbas

e
dininkų t Sąjungos suvažiavi
mas. ir šiais metais įvyks toje 
pačioie, jau įprastoje; vieloje 
bičioiių Faustinos ir 
Mackevičių sodyboje, 
port, Illinois,

je.
e 

Chicičos
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Balandžio 10 d. LVLS 
skyriaus susirinki

me, įvykusiame Chicagos Lie
tuvių Evangelikų - Reformatų 

p risi nu
mirę skyriaus

■

I9

jaukioje salėje, giliu
nimu pagerbti
nariai — Vaclovas Dalinkevi-
ciu* ir Vladas Karpuška.

Skyriaus pirmininkas
pas Paulauskas susirinkimą

Apie sąjungos

Ste-

gyvri pravedė.
veikl i pranešimą padarė LV- 
LS-į>)s 
kas

sss y
S M

aras-.

SNIEGO PUSNYNUOSE
(Tęsinys)

I

Prezidiumo pirminin- 
Grožvydas J, Lazauskas. 

Spaudos reikalais informaci
jų patiekė Sėjos red. 
kas Šmulkštys ir 
.Titas Briškaitis.
diskutuota kiti veiklos reika
lai: suvažiavimas, nario mo- 
kc/uio pakeitimai, skyriaus

Liudvi- 
Varpo adm. 
Svarstvta ir

■ ■

■ -

suvažiavimas, 
pakeitimai, 

payailinimo klausimas. ben,d- 
j'i spaudos reikalai ir pasiūly
mai sąjungos prezidiumui ir 
tarybai.

Dėl suvažiavimo datos — 
liepos 1 dienos jiasisakyta tei
giamai. ' Mat, tomis dienomis 
vyks Chicagoje SLA,

. Tėvynės Mylėtoyu seimai 
suvažiuos daug delegatų.

Sanda

■
...■

--
■

įsisteigus Tautos 
Fondą, kurį visuomenė turėtą 
savo įnašais paremti. Ypač pri 
Mininti na šiuo momentu, ka
da netrukus įvyks New Yorke, 
Kultūros židinyje, gegužes 29 
— 30 d.d. Tautos Fondo ant
rasis visuotinas suvažiavimas, 
kada bus renkama nauja tary
ba ir numatoma persitvarky
ti, kad Fondas būtų pajėgus 
VLIKo vedamai laisvinimo ko 
vai finansuoti,
tik nuo visuomenės susiprati
mo ir pasišventimo šią svar
bią vęiklą remti: Tautos Fon
das yra inkorporuotas, aukos 
nurašomos nuo mokesčių^ Na
riai įmokėję 100 dol.

tin uosi us reikahu.
• JAV senatas gegužės 6 d. 

priėmė rezoliuciją 06, į ku
rią senatorial JL Glenn Beall, 
Jr. ‘ (resp., Maryland) pasiūly
mu įjungtas penktas
paragrafas, kuriuo JAV kdD- 
gresas kon^ili^^f kad dingas ir grąžus aprašymas pir-
Pabaltijo vąl$tri|ės: Lątyi|^ 
Estija ir neteisė,
tai Sovietų

tetų Sąjun-

mųjų atostogų kaime, grįžus iš 
Palangos progimnazijos, ir tosios 
savijautos, kai reikėjo vėl skirtis 
su kaimu: „Kai vėl sėdau su tė
veliu į trumpą, kratų vežimą ant 
kietai šieno prikimštos maišės,

„apsišlifuoti“ ir pramokti taisyk
lingos lenkų kalbos, kas Stepo
nui vėliau buvo taip pravartu, 
ėmus dirbti visuomeninį darbą 
Vilniaus darbininkų tarpe. Gre- 
.a „kovingosios lietuvybės“, Šiau
lių gyvenimo ir mokymosi ap
linka įdiegė Steponui ir laisva-

reikštis per abidvi posėdžių die
nas. Apie savo reiškimąsi Didžia
jame Vilniaus Seime Stp. Kai
rys pats taip prisimeita: „Skati- 
nau, kad Seimas nesibaigtų kal
bomis, kad būtų priimta poli tin 
niu klausimu rezoliucija, kad iš 
Vilniaus grįžę . delegatai gurėtų 
ką pasakyti namie.
ruoštis kovai su caro, valdžia, ko*

'' ’----------------------- - , ■.

sijos imperijos tautomis ir iško-.
_ _ z • - -a . -= w _

ir savaip gyventi.“ z 7

Tačiau revoliucinis sąjūdis 
Rusijos mastu nepajėgė

Sekančią dieną aš dalyvavau 
paskirstant brigadą darbams.
Bėgio gabalas kalbėjęs prie zo- 
non įėjimo, lagpunkto gyvento
jų® prikėlė 4-tą valandą, nors dar 
visai tamsu buvo. Komendantai 
ir tvarkytojai (nors moterys) 
bėgiojo barakuose, laukan iš Ji,
ir tvarkytęjai (nors moterys)

virė; kalines, kai kurias, kurio.1 
nenorėjo eiti, vilkte vilko už ko
ją nuo narų ir jėga tempė pei
sniegą į sargybos būstinę. Auk
lėtojas Roskinas, užlipęs ant su
lūžusių rogių, drožė prakalbą

“Kaliniai! Partija ir Vy
riausybė, drg. Stalinas, eim 
pasitiktinai../ Jeigu jūs gera'

f
Jo vieton atsi-

Į

ir,
krei-

gių ir užsirūkė, 
stojo Zotova, viršininkas.

— Piliečiai — kalimai! Aš, 
kaip lagpunkto viršininkė 
kaip moteris, moterim 
riuos į jus prašydama: kelkite 
tinkamęn aukštumon 
Viską, kas nuo manęs priklauso, 
iš jums darau ir duodu.

— Tu mums vyrų į lagpunktą 
luok!' garsiai sušuko mūsų ba-

j
Teisingai, suūžė “blatno- 
— pati, nemanyk, su kiek-

t -akė gitariste.

s

darbą.

B
z..:;.. T...'.'", '

...... . . • .. •. .

lai buvo tiktai vakar...

i

V

Amerikos lėktuvu laužo. Aerodrome dirbantieji mechanikai 

kiečiu labiausiai mėgamą žvalgybos lėktuvą Phantom II. Juo galina

Vskarų Vokietijoje, Spangdahlem aerodrome yra didokas skai- 

iš laužo sudėstė paveiksle matomą lėktuvą, labai panašu į ameri- 
I 

būty paskraidyti, jeigu jojo padangos būty patikimos.

f
I I 

ir Xeigborhood Federa-1Parish 
tion organizacijos atstovą, kad 
pasakytu, kas daroma Marquette ’ 
Parko kolonijos stabilizavimui.

Susirinkime reiškėsi du val
dybos nariai. Buvo klausiama, 
kur kiti? Kodėl tyli valdybos! 
narys, kuris virš keturių metų 
vedė šį skyrių ir nariams pasa
kojo apie mūsų kolonijos stabi
lizavimo darbus? Iš šalies at
rodė, tarytum jjs būtų suspen
duotas.

Susirinkime visą laiką gir
dėjosi kažkoks murmėjimas ir 
nepasitenkinimas. Susirinkirųo 
metu apie pusė narių dingo be 
žinios. Susirinkimui pasibaigus, 
likusieji nariai ir svečiai svars
tė susirinkimo eigą. Lauke, už 
salės durų, girdėjosi “Diktato
riai, nuplėšė garsinimą apie Ame
rikos 200 metų sukaktį”, 
minėjimas turėtų, būti svarbus 
kiekvienam, kad ir iškilusiam dy- 
ptjkui. .

} Marquette Parko lietuvių 
Namų savininkų susirinkimą 
bal. 23 d„ vykusį parapijos salė
je, susirinko kelios dešimtys na
rių.

Prieš pradėdamas susirinki
mą, p. Bacevičius pamatė pri
klijuotą puikų skelbimą prie gar
siakalbio būdelės. Jis sakė, kad 
Amerikos lietuvių komitetas ren
gia Amerikos 200 metų nepri
klausomybės minėjimą šių metų 
balandžio 25 d. McCormick salė
je.

— Kas ta i padarė ? — klausi
nėjo Bacevičius. Jis liepė tą 
skelbimą nuimti. Siūlė tai pa
daryti vienam kitam, bet nie
kas nedrįso imtis to darbo. Ta
da atsistojo vienas drąsuolis, na
mo savininkas, skelbimą nuėmė, 
nuplėšė ir numetė ant scenos, 
esančios užpakalyje. Salėje pa
sigirdo pasipiktinimo murmėji
mas.

Susirinkimą pradėjęs Bacevi
čius perskaitė darbdtvarkę ir 
prašė, kad susirinkimas patvir
tintų. Tada namo savininkas 
Gaudentas Mališauskas paklau
sė, kodėl nėra darbotvarkėje

btfl
1^;' i 

f-
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O

k

fe-
■i
E į

y
jos”
jenų sargybiniu pamiegojai, už 
onos būdama, o mes senių ir tų 

Teturime!
— Duok čia vyrų į lagpunktą!
— Brangiosios pilietės — ka- 

glausdama rankas prie

i

I

S

U
darbųosrtė.3, jšpirksite savo niek- 
šisjcus pusikaltimus, jus atleb 
prieš priteistus terminus.

S
'Įęėsf, 
'{rūtinės, tęsė Zotova, — vieša
me susirinkime nekalbėsime to-.siela. Vėl buvairkaimo vaikas ir 

tik gimnazisto kepurė rodė mano 
labai silpną ryšį su civilizacija. 
Namie praleistos pustrečio mė
nesio atostogos, man nežinant, 
sustiprino mąnyje imunitetą 
prieš mokyklos pastangas laimė
ti, mane rusiškai kultūrai, prieš 
Palangos poniškos visuomenės 
įtakas mane poniškai nuteikti,

i
— Vakarr va, viena jau prieš 

terminą pąsiliuosavę. Tai Anna 
Kpromyslova!

-.Jėgų nėra!Mes alkanos! 
iš mijiios sušuko,-maža, su

sisupusi moteris.

'domis “antimonijos” (suprask:ir dau
giau turi teisę dalyvauti Fon
do suvažiavime. L. Valstiečių 
Liaudininkų S-gai suvažiavi- 
ųie atstovaus Juozas Audė
nas.

Kaip tik Tautos Fondas ge
gužės mėnesį

Jis Iškėlė de- vajų. Aukas galima siųsti tie- 
Lietuvai ir siog Fondui šiuo' adresu:

darbe.
reikalauja daug lesę.

Tyli, bet kieta.
Lietuvos pogrindyje, 
tautos susideginimo įvyko dar 
11 susideginimu, rusai suge- 

tai nuslėpti nuo Vakarų 
pasaulio akių, 
tautės pavojus 
Amerikai.

§ Vyriausio , 
švininio Komiteto pirm. dr.\Sta, N.Y., 11421. Taip pat Chi- 
Kestutis Valiūnas ir Amerikos cagos apylinkėse iš liaudinin- 
Lietuvių Tarybos pirm, dr.jkų Tautos Fondo atstovais, ku 
Kazys Bobelis turėjo ilgesnį]rie telkia aukas, yra Faustina 
telefoninį pasitarimą/ P^tor_1 
darni pagrindines J 
timesnio veikimot gaires.

bėjo yra paskelbęs

Li- 
i thuanian National Fundation, 

Lietuvos Išlai- P. O. Box 21073, Woodhaven
pirm.

pirm.
turėjo ilgesnį! rie telkia aukas, yra Faustina 

aptar-’ir Mečys Mackevičiai, ’ Lock-
bendras ta-! porte, Juozas Urbelis Melrose

Nu-- Parke ir Liudvikas - Šmulkštys
i rmatyta artimoje ^teityje turė- Marquette Parke, 

ti Vliko ir Alto valdybų pasi-l O Illinois kong
sarimą.

© Lietuvos 
bas ne lengvėja, bet

@ Illinois kongresmanas Ro- 
įbert McClory (resp.) Atstovų

laisvinimo dar-. Rūmų posėdyje pacitavo Lie 
sunkėja, tuvos himną,

Yra norinčiu šiuos reikalus vi- kad jis sukurtas dr. V. Kudir
kos ir ragindamas siekti, kad 
Lietuvos žmonių teisės ir ap
sisprendimo laisvė būtų atsta- 
tyta.

t šiemet sueis 35 m. nuo

pažymėdamas;

ciali JAV politika ųepripažin- 
ti aneksijos ir ■ inkorporavimo 
nėra paveikta Europos Saugu
mo konferencijos~rezultątų. J- 
AV ir toliau jokiu būdu ne
pripažins Pabaltijo kraštų so
vietinės okupacĮjos.’

. .. ;

Norvaiša, minint 
Motrealyje sayaitračšio

lęktualinis pajėgumas ir, būdo 
savybės greitai iškėlė jį į vado-

L. Grinis
apskritai, prieš miestietiškos bū 
klės pavojus. Tą imunitetą pa
kartotinai man stiprino kiekvie-

vaujamas viętąs LSDP organi
zacijoje. 1904-1905 metais jis jau

Menka prošvaistė tebuvo ir 190o 
metų spalio 17 d. caro: manifes-

c

partijos Centro Komiteto narys.
Jo gabi plunksna padarė jį svari

priklausomos LięUivos” 35 me nos namie praleistos atostogos, 
t ’ ’ 1 -
įnėjo: “Niekad nesutiksiu, jei

Tas
intymiomis) temomis. Ne nuo 
manęs tai priklauso. Suvaryti 
jus į vieną lagpunktą nusprendė 
nūsų skyriaus viršininkas Ura- 
ovas, o mes esame jo valdiniai.

— Tegul jis, tasai Uralovas, 
na atvažiuoja !■ — ’ .11 t
io balsas iš minios.— T'
^ų, kaip mes gyvenam, pąskai- kaip valstybė valstybėje. Čia vis-

' ' -į įstatymais, stichiniai gimusiais
Mitingas uždaromas! Su- kaž kur naujojo sovietinio žmo- 

komandavo Zotova. ‘ j
V— Sargyba! Vesk brigadai į j e atskirą interesą sudaro so- 
tarbą!- ’ . |’.

CIUS
f

Amerikoje turi išmok
ti tolerancijos”.

Kas bus rytoj?
Seno namo savininkas

Visi dabar matome televizijoje ir 
skaitome laikraščiuose apie siu dienu 
politikus, norinčius tapti preziden
tais. Ji, važinėja po. valstijas, sako 
kalbas ir renka delegatus partijų 
konvencijoms. Praeito šemtmečio pa 
baigoje William Jennings Bryan bu
vo demokratv partijos kandidatas

aiškinti klausytojams apie sidab- 
vertę. Jis siūlė kiekvienam sidab- 
savininkui lieti monetas, nes sidab 
vertė tais laikais buvo pastovi. Šis 

paveikslas užsiliko Kongreso skaityk-

I17 : - \ u
vėl pasigir- dinamas “Darbo — pataisos” le- 
__Pamaty-1 geriu — tai atskiras pasaulis, —

kundei-sustojo ir ištraukė iš vel- 
Sar- 

gybiniai. nebetoli jo sustojo ir 
vįenas jų sukomandavo: “— 
Mesk peilį!” Užuot ką atsakęs 
bėglys, kuris buvo jaunas vy- 

- “urka”, pakėlė megz
tinį, paskui marškinius ir visų

nėra Jėgų.? 
pasipiktino Roskinas

Sovietinis konclageris/taip va- s
į.— Privalo 

būti jėgos, jeigu tu esi atsako- 
mĮngame socialistinės į tolimo 
šiaurės Sibiro statybos darbe!”

Duok duonos, tada ir dirb-

tinio aulo suomišką peilį. baigoje William Jennings Bryan^ bu
vo demokratv |
prezidento pareigoms. Jis labai mė
go 
ro 
ro 
ro 
l 
loję.

tas, priverstinis, nenuoširdus,4a- 
riamai duodąs valstybės gyven
tojams pilietines laisves ir>Vąl&- 
tybės Dūmą— parlamentą, be 
kurio patvirtinimo „joks. įstata
rnas negali ‘ tapti ptatymų^^Žė-' 
voliuciniam sąjūdžiui subįiuŠkus 
i” -i-:-——- ~

. Dūma jau 19Į)6zm. buvo įšvaikj 
ta. 1907 m. sausio" 6 d.’ vyko rm 
kimai į ;
parengime ir

vienas ją sukomandavo: Amerikos 2M nepriklau-
Mesk peiĘ!” Užuot ką atsakęs

_1—_i duodąs valstybės gyven
tojams pilietines laisves ir'Vals
tybės Dūmą— parlamentą, bė

AR MARIJUANA SVEIKATAIsomybės minėjimo? Bacevičius 
numikčiojo, kad va čia... bend
ruomenės... " '

Juozas Bagdžius pasiūlė įra- 
akiyaizdoje, kryžmai perbraukė šyti į dienotvarkę ir Mališausko

kad čia neminėtina jokia bend
ruomenė. šį Amerikos 200 me
tų minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių Komitetas, susidedąs iš 
27 organizacijų atstovų... Bace
vičius pasakė, kad bus ruošia
mas kitas minėjimas ir patarė 
pasiruošti į jį eiti.

Klima parodė filmą apie mū
sų apylinkės namus ir papasako
jo apie namų atstatymo tęsia- 

• mus darbus. Mūsų parapijos 
klebonas kun. Antanas Zakaraus
kas ragino daugiau rūpintis sa
vo kolonijos stabilizavimu ir lan
kyti susirinkimus.

Algis Regis siūlė į sekantį su- 
sirinkimą pakviesti Southwest

Huotifkiek musų kasdieną mirš- kas tvarkoma savais nerašytais 
ta.

NEKENKIA?
AMA (Amerikos medikų są

jungos) organas American Me
dical News savo vėliausiame lei
dinyje rašo, kad studijomis įro
dyta, kad marijuana vartojimas 
sveikatai nėra pavojingas. Ro- 
chesterio (N. Y.) universiteto 
atliktų dviejų studijų rezulta
te paskelbta, jog “labai maža tė
ra įrodymų, kad marijuana būtų ir

blausiu partijos mftičių formu
luotoju. Visi LSDP atsišaukimai 
pagrindiniais klausimais buvotų sukaktį, sa,vo Įkalboje pažy- gal taip pat man nežinant.

įnėjp: “Niekady nesutiksiu^
kas tvirtintų, kadJaikraštis iš’sinį pagrindą davė Lietuvos kai- tinai suredaguoti. Taip pat ir vi
si laikė ar išsilaiko, t ik to, ; 
ano asmens dėka. Koks bebū
tų buvęs redaktorius, ar kokia 
1 ' vv. ' T J

a

Jei jaunuoliui fizinį bei dva-

ar 1 mas, tai vis tik tolesnę intelek- sa eilė kovingų brošiūrų, pasira-
tuąlinę plėtrą, o dažnai ir visą 
gyvenimo kryptį nulemdavo vi-

laikračšitti leisti bendroves durinioji mokykla ir jos aplinka, 
valdyba,. nebūtų galėję jo leis-j Stepono Kairio atveju tai buvo 
ti, jei nebūtų susibaręs tam už Šiaulių gimnazija ir, tariant jo 
nugaris. ; į ___
mes, Montrealih Betuviai ir vi, visuomenė

valdyba, , nebūtų galėję jo leis- Stepono Kairio atveju tai buvo

riokasu r * r y - •

sime! Gerai, taū, tiiesui, tu vi
• ■- * _ .

sada sotus-?
E

pagrindiniais klausimais buvo mas negali ‘ tapti įstatymų“. iRe- 
Stepono Kairio, parašyti ir galu- ’

ir reakcijai'atsigavus,' pjįfmoji( V,

__  - .J 
antrąją V.' Dūmą..? Jų 

' • pravėdįmė Kauno 
gubernijoje aktyviai dalyvavo Ok—x- -i.. ».yi « n "j « j mj? v V *
penki atstovai, 'viri penki įieto- 
yiaf socialdemokiatai. Beį-ir ant
roji V., Dūma jau; tų pat metų 
birželio 3 . d., L 
103 dienas, buvo 
paleista: Naujais rinkimų įstaty

ti

' čiosios į-ų - kėtyirtošiešj- įęįltšniė 
buvo
tarinis caro-režįto'aš kįap
buvęs;;;* 
ir išsilaikė iki ■ 
eįjos.

(Iš “Varpo”, 196.5 m. nr. &)

šant įvairiais slapyvardžiais: Da
gilis, Dėdėj Kūgis-Mmgis, Ęaulas 
Kemeklis ir kt. Ir vėliau jis, visąKemeklis ir kt. Ir vėliau jis visą 
laiką buvo nepamanomas social
demokratų spaudos organų vy

r L
sada sotus-F

- Aš, inliete, leisk tau paste-
‘ ---------1--- ----

tu. Jau laikas tai žinoti.
į

Į gaus prigimtyje, šioje prasmė- 

vietinių kriminalinių nusikaltė- 
Sargybiniąi sutratėjo šautu- lių psichologija. Kartu su dau- 

vų spaynomis užtaisydami šau- gybe keistų tų žmonių ypaty- 
tuvus, ir, brigada paskui brigą- . bėmis, jie turi vieną, stačiai, Ju- 

I -T’ -o.- __ ;RTi4-T mAl’flinioi i Sf’TTtnnof'?

nos, barškindamos kastuvais.

peiliu per pilvą. Prapliupo • iškeltą punktą. Jis pastebėjo,
- ■4’ '“. i*» * 1_____3 _ *___■______ •_ s _ • _1_.« 1 . ’ JI

sau. 
kraujas.
■- —Nesiartinkitį mane! — su
šuko jis sargybiniam.

— Pasipiausiul...

. —'Sargybiniai mynė vietoje, 
nežinodami kaip su juo pasielg
ti. Kalinių būrys susirinko apie

toks pat kalinys kaip ir

Tuo blogiau, kad ' tamsta 
kalinys^ 
ri*:;

beti, sunkesnė problema kolegijos 
studentų tarpe. Kita studija, iš- 
egzaminavus “mėlynkalnierius” 
darbininkus Portorikoje paro
dęs, kad marijuana vartojančių 

■ nevartojančiųjų darbininkų 
sveikatai rimtai pavojinga. Al- jokio žymesnio skirtumo — fi- 
koholio vartojimas esąs .daug ziško ar psichiško nepastebėta.

vų spaynomis užtaisydami sau- gybe keistų tų žmonių ypaty-
negarsiai pasakė ku-prąvedįjne' Katino

- Stp'. Kairys; išrinkti tęnltiuyo^ 
penki atstovai, yiri-pęnK įieiū- 
yiai sOcialdęmdk^ataL ‘ Be^-ir ant-

4
dą..., moterys pradėjo eiti iš zo- rinčią būti moksliniai ištyrinėtą 

ypatybę. Toji ypatybė yra — sa-
Ą, dieną vis dėlto aš paišeliuj vęs žalojimas, kas ^esmėje yra

Po dviejų dienų ma n į 9-tąjį

tiri inteligentiškos isvaidos 
moteris.

■—Trumpai'sakant,
Roskmas, 
kfąustykitės po biesų

ypatybę. Toji ypatybė yra
supyko 

imkite kastuvus ir 
į darbo 

' dirbti. Jūs jokiam auklėjimui ne

riausias redaktorius". Jis dirbo 
socialdemokratų eilėse ir- joms 
vadovavo, būdamas įsitikinęs,

O užnugarį sudarėm paties žodžiais, „Šiaulių rinktinė 
' ? ' . " 3 r —r

sos išeivijos lietuviai. Retas iš savo kultūra ir 
mūsij nesame šio • 1 
'kritikavę.
gatyvi kritika tik; rodė,

padariau Zotovos portreto ški-, savotiško protesto forma, 
cą, už ką aš is jos gavau du ke-tariamai lenkiška

• .„tuteiša“ savo 
laikraš^o bųdu, papročiais, galvosena ir la- 

kritikavę. Bet pozityvi ir ne- bai artimais saitais su savuoju 
gatyvi kritiki tik Todė, kad kraštu.“ Į galą 19-ojo šimtmečio 
jis mums rūpi, kas jis mums Šiauliai, gretą Manjąmpolės, bu 
reikalingas /ir pieš -norime, 1 -
kad jiš. egzistuotų.” nio sąjūdžio centrų. Čia tasai

Be to, L. Girinis - Norvaiša, „litvomanija“, palengva traukė 
smulkiai apžvalgęs NE nuo • j ■ y_ _
pat įsisteigi mo visus ląikotar-j įėjusių žemaičių bajorų, kaip, 
pius. plačiau paminėjo Jono štai, broliai Biržiškos, Sirutavi- 

.Kardelio redagavimo laikme-' čiai, Šalkauskiai, Narutavičiai, ir 
tį., Prelegentas . p^eymM^ kąd kt Iš antros pusės, tokiems kai- 
J. Kardelip laikotarpis palietė Į miečių vaikams, kaip Steponui, 
Ė.' 'X; - '. . .. 7 7 ' '
Kanadą, bet- stajųąąi y Išsiplėtė^ inteligentiškoje, 

■1--------- *------ ■-------------------1---------

Šis žmogus gali būti lygina- j ■ - ■
šū mūšų santūriuoju Vy- priklausomybės paskelbimo

y;
f I

|I
berną ir sargybinius. Viena mer
gaitė iš būrio ištrūko ir drąsiai

— moterų lagpunktą atvykus, 
aš susižeidžiau sau pirštą ir nu
ėjau pas “lekpomšą” ambulato- 
rijon, žaizdelę užpilti jodu ir ap
rišti. Lekpomšos kabinkoje ant 
nešvarios koikos gulėja—jauna 
riiergaitė<kurios veidas buvo už
piltas rašalu. Prie jos triūsė' 
^lekpomša” ir sanitarė. Aš pa
sidomėjau kas atsitiko. Prisiurb-

paliuku duonos ir porą kg. gri
kių kruopų.kad „socialistinis sąjūdis Lietu

voje, neatsižx7elgiant į jo interna- 
cionalumą ir namie ' 
pastangas ji „išvietinti“, buvo

Fr’ 
'p ~ H.
. rio galvosenoje, socializmo sieki

vos";, išgyvenusi
cdro įsakymo;ry pasiduodate. Jis nušoko nuo ro- DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-
priėjusi bernioką, apkalbino jįF

v

•••su lietuvių tautos siekimais. Kai
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sent. E. W. Bi*ook?to5ąeiha7, prė- -Ą V

kovotojais galėjo būti, kaip ir
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

kai, ir dėl to politiškai revoliu-

patyrimas mokė, kad bė politinės

šą trilijoną, tai reiškia 1,315.

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis

>
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ta .Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų-da
bą; žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės

lie Witty sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su-

Į

metais ir apie 129 milijonų vaj-

TRILIJONĄ MYLIŲ

Amerikiečiai įsraeibdis metais

(88.12%} buvo ūkininkai ir po pa

vaikai, _reiškia, ~kad ši knyga bus brangi' abso- 

ia

c
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

ČY. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis-.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME .

iaž WEST CEKMAK ROAD

Ktn KazaXacskas, Neadau
•BOUlSi Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8.Sat. 9-1

.irate

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phone: YIrgiula 7-7747

deramo socialinio sluoksnio 
bos‘ ‘.

Konkretus pavyzdys lietuvių 
tautinės laisvės siekimų derini-

darytas
1 ir 

yra savas sąjūdis. Stepono Kai

mai nesikirto, o darniai derinosi

pat ir vaintofojų skaičius 1971

INSURED]

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-

WASH^rpTQ^M.^

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL.— FRIDAY, MAY 21, 1876

bedamas apie socializmo idėjų
J-

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS y

bos pasiųstas tokiu adresu:
NA U J Į E N O S, • 

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 .

■A
gurno ministerijai peržiūrėti bu- 

kreiptis į vyr. teismą, kad jis 

gramas ideologinis priedas: ko- vėsnį sprendimą. -

MasaČiusęto yalštij oš j uodyjų

zidento- -norams, pakeisti moki-

siėimo klausimą ir, jei =reikės, 

grupei socializmas buvo neišven- peržiūrėtų ir pakeistų anksty-
- . - — w ’.i :•-* ■ <■ < - • ■ . _ - •

pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

ruotojų, dviem milijonais dau
giau kaip 1974 metais.

: '.i.':/; '

tauty išblaškytų lietuvi 
ninkai, arba ūkininkų

. Ii
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"ai užmiršti, ko kaip tik siekia 
pavergtos Lietuvos okupantas, 
ir visai padėti į šalį, kad ne
kliudytų bendadarbiauti ąu 
sovietais. Atsiranda tokių, ku
rie neskiria 1 
santvkiavimo su tauta nuoi. „ . - , < ,n<i _, - . , , 1 pantai bolševikai 1941 xn. hir-okupanto siekiamo ’honriT-a-t 
darbiavinio”, jog nevienas pa
tenka į tų raudonųjįj 
tinklą.
giau dirbti negu anksčiau, kad

anglų kalba tekstą spaudai ir

w w Miviiiv v •.juivjkz ri vrv

tikroio. betarpio'.- • * i j i i[kiaurųjų trėmimų, kada oku- 
■”, j pantai bolševikai 1941: xn. hirį

_ rželio 14—15 M areštavo-34^60 
Lietuvos žmonių, išvežė į Sf-

tauta nuo

“žvejų”
Todėl reikia dar dau

ros. 
ir i 
kuriu tarpe bus nemažai liau
dininkų. Tad jie, atvykę viena 
diena anksčiau, -galės daly
vauti ir LALS-gos 
ine.

Ghicagos skyrius iki šiol bu 
vo vadinamas įvairiai: ir kuo- €•
pa, ir skyrium. Nutarta vadin
ti skyriumi. Skyriaus valdybą 
sudaro: pirm. Stepas Paulau
skas. vice pinu. Elena Rūkie- 
n<. sekr. Mik toras Motušis. ižd. 
Kazys Karazija ir narys Jokū
bas Kregždė.

Juozas Audėnas, nenuil-į biuras šią informacinę veiklą 
stamas -Vliko darbuotojas. Ro-

suvažiavi-

Lietuvos byla butų 
gyva ligi pat Lięiyvos jsįaisvi-. 
niino, kuo ypatingaį rūpinasi: 
VLIKas ir ALTas.

VLIKas NewI^Yorke Išlaiko 
būstinę ir leidžia Eltos 

kalbo- 
ir

birą ir kitų vietų darbo vergų 
į stovyklas.

visuomet

i radijo' stotims. Tekstas išsiun- 
tinotas Aito skyriairis;'" ^radijO 
stotims. Jeigu kas galėtų..t.ą_in 
formaciją panaudoti arnerikie 
čių sluoksniuose, tekstą, galėtų

. Amerikos Lieturių 
tuo, reikalu paruošė

gauti Alios centre. 2606 AV. B3 
St, Chicago, III. 60629.

© Amerikos Lietuvių Tafy- 
visais ^a-l1** Pinn- dr

pasaulį!

savo 
biuletenius įvairiomis 
mis. Skfeidžiarfios žinios 
įvairi medžiaga per spauda ir 
ra di j ą, inf ormuo j a
apie Lietuvos bylą
limais bendrais ir politiniais^ 
budais.

Einama dar toliau, kaip iš 
Vasario 16 d. atsišafikimo aiš- 
k ė j a, k u r i a m as i n f o rm acini skuriamase

cionalumą

ikalmgas ..'5r mes norime.

smu|kiai apžvalgas NL

- Kazys
Alto

fiobelis, 
valdybos 
pasiuntė

vykdydamas
vienbalsį nutarimą, 
JAV prezidentiii 'Gerald R.
Ford ineliiorandūniąy- kuriuoiš-

, reiškiamės

dokumentaciją dar dau-ir
chesteryjc. N. Y.. Lietuvos Ne- giau sustiprinti.

«i KNYGA

"^2

nepasitenkinimas 
Valstybės departamento sek
retoriaus dr.H. Kfsstngerio ve
dama užsienio politika, 
tiek daug nepafeisinnmo 
laidumo Sovietų Sąjungai. J- 

netūri 
nerealio- 

prielaido-

vb tapįš "švarbnl lietuvių tauti-’
■ są'

jūdiSį lenkų pravardžiuojamas

į save vis didesnį,skaičių aplen-

pius. plačiau paminė j o jokio štai, brėBai. Biržiškos, Sirutavi- 
.j ■ •— . Ą Šalkauskiai,: _

pažymėjo,; kad kt Iš antros pusės, tokiems kai-
, _ i* . A A' * — Z — Yz__   •t t •• . - .

ne tik mūsų koloųjją, nė vien! atsidūrus repetitoriaus pareigose
‘ , < Įšs^Įėič»totėIigentiskojė?■: lenkiškai kal-

visoje lięturiši^je > kolbnijojė- bančioje šeimoje, susidarė progą

mas
dūnu, arba gali būti vadina-. ;keibimo sukaktvs

pa 
Chicagoje 

+ . , i*.. - ■ minėjimą’ surengė
damas visa gaire aukštesnis sudarvtas komi-

ūgiu/bėtir-sąvo im-Įtetas;^ m. balandžio d., 
maniškumu, visuomeniškumu, teatre, MčCormick
patriotiškumu savo žurnalisti- pIace DaIvvavo per 3000

rhas liėtūviškūoj u Gandhi. Bū! jfTningą

ūgiu, bet ir-savone rien ūgiu, bet ir-sąvo m balandiio d
maniškumu. visuomeniškumu, Arie Cr0^ McCormick

niame darbe. ’ 
aukojo viską, savajai tautai. 
Prie laikraščio dirbo iki pas
kutiniųjų savo pajėgumo va-

mals sekančiųjų- V. Dūmų-- (tre
čiosios ,;-ų - kėtyirtošioš): reftšni ė 
buvo visai' SumėtiĖišžą^’Ai^ąri-

jis'įvedė i;1914 ni|ik|rą.

PASSBOOK 
SAVINGS 

the best way to

see ūs for 
financing.

u ž kaklo. *
• —Mesk, Griša, peilį. Vistiek 

tu pralošeL Bet Griša peilio ne
metė. Jis su didele neapykantos

jo, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

- GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas hciuvis. kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

privaio susipažinti s-u žemiau išvardintomis knygomis.j yių gerbūvis, j
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

i
i

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie!
• tžiant Lieluvą. bėgimu nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.
* Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALJA.

vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa
i kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija

Atsiminimai. Išeivio Dalia 
Tai yra Amerikoje beisi- 

Knyea garsiai Hiu-
-Tuota 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGlETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Aotorf buvo Viinmje. Trakuose Druskininkuose. Katine. Naudakmose 
Klaipėdoje ir Palangoje ’ 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 
išversta į anglų kalba

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ, 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis

Vaizdus aprašymai, ka h len mate, kokias 
95 ogi $150 Yra taip pat

. ---- -------------- -------------- . -------- v. KpTtod^s 1 Lietu
va įspūdžiai fhusiruota folo ntio'raukomis 331 psl S3 00

D Kuraitis KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
ronaus pastabuma nrapga ma Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, ‘gražiu stiliumi

Vincus LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
106 psl Kaina S2 on

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ,

3 istoriniai žemėlapiai
Vincas Žemaiti*.

M psl. Kama $1 50
Šie ir kiti (eldiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 173$ So HALSTED ST . CHICAGO ILL 60608 

at.lfWnlr.6l d*-Kr, valandomi* a-b. irfvik.m oa^K? •» orid.r4»n< 
*.i»i ar ptniflin. C* r 1 t’ifh

*

A u

plitimą ano meto Rusijos studen
tijos tarpe, jis rašo: ’

„Rusijos užtroškusiame ore 
socializmo idėjos lengvai pagau
davo akademinį jaunimą —tiek

nevienodaipaveikdamos.7

....... _ . ____ _ .
(Iš “Varpo”, $)

(Bus d&jį^gĮ|į^?

Rusinimo klausimi
WASHINGTONAS.g — Bal

tieji Rūmai gegužės 19. pranešė,

rusus, tiek ž Lietuvos, — kad- ir 
nevienodai “ paveikdamoš-.T? 
Studentų iš LietuvOS-didžioji da
lis, savo visuomeninei veiklai . _______ _ ,
stačiusi pirmiausią politinf uždą- kid prez. Fordas payie^ė teisia 
vinį, jį siejo Su bendra Lenkuos -. 
Lietuvos ateitimi, siekdami ne
priklausomybės. Tai > studentų

<• Cbapoundri 
Q 4uart er ly 

SAVINGS 
S CERTIFICATES _ 

Mmwupto

Mutual Federal 
Savings and Loan

dama “pipietę” reikiamų lašų, 
lekpomša, nusišypsojo ir atsakė:

— Kvailė merga ir daugiau

išraiška žiūrėjo į sargybihius, 
reiškia — kovą tęsė.

Viena iš būrio papasakojo,
4

kad tas Griška, tai iš kaimyni
nio lagerio kalinys. Jis nepaste
bėtas. įėjo^šio lagerio zonon ir 
įlindo barakan pas savo mylimą- 

z . ją, kuri dabar šalia po stovėjo.

gybai ir ji. Grišą susekė. "

Vienas sargybinių pabandė 
žengti 'dar porą žingsnių artyn.

nieko. Užpylė sau akis rašalu. 
Mat, meilužis 
nis — —..
darė iš pavydo. Lekpomša dviem 
pirštais praskėtė mergaitei (pa-- - _ -

vienas sargybi-

cientei) akių vokus ir akysna 
pašino’ kelis lašus vaistų. Akių 
vietoje, ligonei matėsi tiktai juo
dos skylės.

— Pas mus tai dažnai būna,

j ą, kuri dabar šalia po stove j o. 
Nežinia ka^ ’apie tai pranešė sar
gybai ir ji. Grišą susekė. ' "

punktą iš kurio jis buvo pabė
gęs. Jo mylimąją čia uždarė į 
šaltąjį karcerį.

s Vertė J. Buteika 
(Bus daugiau)

Tąpat akmnrką Griša perbraū- ■ 
kė-sau. dar įartą-.peiliu per pil- B 
va. Krau j as stačiai srove , plan- B

<•

%

Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
i 
rūpinimą.

Dr. A. J. Gusšen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------
Minkštais viršeliais tik--------------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik------------ -

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

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

________———Bl^MI■■■M

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

I
4' ■

y

»

T aupy k it eTdabar 
pasinius

kė sau. dar įįartą .peiliu per pil
vą. Kraujas stačiai srove, plau
kė, krauju sušlapo Grišos kelnės ! 
ir veltiniai. Nusidažė po kojų .

FSLJC
f^lKflil pi............... ....

W « MO30O.— pridėjo lekpomša.
šviesų šaltą rytą aš sėdėjau 

ant lagpunkto vartų ir kaliau 
tik ką nubraižytą lozungą.

veltiniai. ĮNusidažė po kojų , 
sniegas. Mylimoji daugiau nebe- 
bandė jį perkalbėti nuo savižu-

Vą su carizmu galėjo laimėti tik

liaudies masėje pačiais .aktyviais j

: nių vežiojiinąj. jųiešįnasi. . >

AMERIKIEČIAI PRAVAŽIAVO
-• TRTT.T.TONA TWVTttt

šis žmogus pa- njy> amerikiečių, senesnės ir tnasinis sukilimas prieš režimą
jaunesnes kartos lietuviu, O 
taip pat daug jaunimo, šiuo 
minėjimu visuomenė daugiau
sia, negu betkada, parodė sa-landų. Jo netekę, greitai pasi- sj - - *-

rėdome. Deja, tautoje ne daž- v0 sąmomhgūmąlr "tautinį šu-
kur 

nuo-?
nai gimta įžymūs žmonės. M

A V užsienio politikoje 
būtų vadpvaujamasi 
mis iliuzijomis ir 
mis apie Sovietų Sąjungos po
litikos keitimosi ateityje, o tu
rint galvoje dabarties situaci-.

| sipratimą, nepaisant ypatin- 
fc n't* Tvr\4-rrrr-»-*’rt«^

Petrui Jonikui neseniai suka-į Minėjimas buvo plačiai apra-.
- . x • Yl • -X -r .• • ’

• Mūsų bičiuliui ptof. drJsa^ Šiurpaus oro ir potvynių,
r ’ / ■ ’ ‘ ‘y **• -■ j ■ - 2
ko 70 mėtų amžiaus. Jonas Ku sytas Naujienose, o 'ypatingai

dystės, ’bet , apkabino jį už pu- jIš viršaus mačiau kaip du sar
gybiniai su šautuvais kaž ko

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4%

siau ir padėjusi galvą jam ant 
peties, su tokia pat neapykan
ta pasipyktinimu ir pasibiaū-

Vakaruoše, visų pirma darbinin
kai, ir dėl to politiškai revoliu
cinis sąjūdis, turėjo būti kartu ir 
'socialistinis... Artimos praeities 
- - ,. - . - - ? - 
laisvės ūkinis bei kultūrinis Lie
tuvos kilimas, o taip pat darbi
ninkų sąjūdžio plėtra ir 'Stiprė
jimas yra neįmanomi... Partijos' 

i 
partijos sau skiriamiems užda
viniams siekti, kartu 'buvo ski
riami visai tautai, ir tuO būdu 
jos veikla turėjo plisti ir už jai 
deramo socialinio sluoksnio ri-

tra (iš Santa Monica, Calif.) š. Dirvoje pateikta daug ihust-
m. Naujienų balandžio 19 d. racijų. .. _.. _ _ . - .

......... ' • Paskelbto projekto kori- Pūtimai sūkiai, butam
balandžio 19 d. racijų, 

laidoje plačiai aprašė sukak-- !l 
tuvininko —įžymaus kalbiniu- kurso, prof. Stepono Kairio 
ko veiklą. Išėjęs į pensiją, dr. paminklui, terminas jau pasi-

ją, tūri būti vedamos derybos-. P. Jonikas yra pasiryžęs dar baigė. Komisija yra gavusi tris 
savo projektus, kurie čiomis dieno- 

nio ir fnįlrtarinio pajėgumo ir {srities darbams, šiųd metu jis niis bus įvertinti bendrame pa 
ruošia naują veikalą 
tuvos kalbos istoriją”.
jungiamės prie Jono Kųtros 

, .v -- r ------- linkėjimų--sukaktu^kd^įĮ? —
užsieiiio politikai daug kūrybingų metų kalbds dos Sruogienės veikalas ~ 

_ 1 “Lietuvos Steigiamasis

išeinant--------4 is aukšt^o JAV politi- daugiau laiko pašvęsti 
pin if- /ViiTilarrinrn n^inchimn tvO zJ

vadovaujantis' daugelį metų J-;
AV atstovaujama^ryptinii rr-: 
ryžtingai ginti fa irtų laisvę ir 
piliečių laisvo- apsisprendimo

Lie- niinklui statyti komisijos ir

savo automobiliais suvažinėjo vi
są trilijoną, tai reiškia l,315į- 
000,000,000 mylių, dviem nuo
šimčiais daugiau kaip 1974 m. *

Motor i nu vežimų skaičius taip 

metais pasiekė rekordą - 
torvežimių tais metais Ameri
koje buvo 139 milijonai, tai yrą 
2.5 milij onąis daugiau kaip 1971

ieškodami vaikščiojo, iš barako-į 
baraką. Lagpunkto valkiojosi 
keli kaliniai — moterys, lekpom
šos atleistos nuo darbo.

Staiga tylą sudrumstė šautu
vo šūvis. Žvilgterėjęs šūvio 
kryptimi, pamačiau, kad iš vie
no moteriško barako, tvoros 
link, bėga vyras, kurį vejasi du 
sargybiniai, kurių vienas šaudo 
i orą.

— Stok! Stok! — sakoma tau 
— stok! —- rėkė jie (sargybi
niai) bėgančiajam. Aš nušokau

rėjimu, kaip ir jos Griška, įsi
siurbė akimis į sargybinius, lyg
jie būtų šios nelaimės tikri kalti- | 
ninkai. TA

Kai tik sargybiniai žengė pir
myn — berniokas — kalinys ’ 
Griška, piaustė save. Jo veidas | 
vis labiau ir labiau blyško ir, i 
mačiau, kaip dažnai drebėjo jo ‘ 
ranka su peiliu. Pajudėjęs jis | 
susvyravo ir griuvo veidu į snie- i 
gą, išskėtęs rankas ir kojas. Ne-

linkėjimų sukaktuyhrinkui

’’Lie- minklui statyti komisijos ir 
Visi PLIAS atstovų posėdyje.

• Birželio ;mėn. iš, spaudos 
išeina seniai lauktas dr. Van-

I V

teisę. JAV 
turi vadovauti stipresnis 
tradicinės politikos vystytojas, 
kuris vairuotų ne nepateisina-''sc minimos JAV 200. metų ne-

JAV dirvonuose. -- _ j “Lietuvos Steigiamasis
9 Visose lietuviu kolonijo- mas”, leidžiamas VLiKo.

Sei-

s

šia d<. >

Ilgamečio BĄLFO piilnininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
■ dideli puslapiai, daag nuotraukų.

ii -viršeliai $4.0Oį minkšti — /
L Mivienam liėtuyiuk ypač tremtiniui. Geriau- 
bėjm, siuntusiam siuntinius į Vokietyą if ki-

T* •

b»i
tas vietas. Knygą pasilsime adresatui, jei prisiy-

I v

<•!« /ekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS .e
HflMed ^trppl. MffhAja

• t- t

• Prof. dr. agr. Jurgio Krik
ščiūno monografijos techniški 
leidimo reikalai yra jau įpu-.

• Felicijos Borlkevičiehės 
’ monografijai medžiagą rinko
gilios atminties dr. B. Matulio
nis. Dabar ši medžiaga per- 

; duota LVLS-gos prezidiumui 
ir spec, komisijai. Tęsdami dr. 
B. Matulionio darbą, .dar kar
tą prašome visų talkos priąi- 
dėli sayo straipsniais, infor
macija ir patarimas. Rašyti 
LVL S-gos Prezidiumo adresu:

N

208 W. Natoma Ave., Addison, 
c HI. 60101, USA. •

4

JSSg NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI ūkio švietimas Lietuvoje.
’ Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

griovas gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonoroi- 
hių įr kultūrinių laimėjimiL šiandieną, drąsiai galtyna sakyti, lietuvių 
taųtyT galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
: Xhjrgos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi

NAMŲ APKALIMAS - “SUJlNG” 
įrengiame tvoras, duris, iaagu.% stogetius, turėklais ir kt {vairaus
jnetalo, plastikos ir stiklo gaminias nacnq pagerinami, papuošimui.

KOSTAS B U T K OS —TELEF.: 778-2781

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
tauU išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys-buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų 1 ' - -- - _ - - _
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
lemti parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyj 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myl 
Inai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: 

NAUJIENOS
173d So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

i

nuo vartų ir paskubėjau į įvykio 
vietą.

!— Pamažtęs, kad bėgti iš "zo
nos” nėra kur vyras, nepribė
gęs gal 20 žingsniu tvoros, se-

spėjusi sunkaus kūno išlaikyti, 
mergaitė nugriuvo paskui jį. 
Lekpomšai suteikus pirmąją pa
galbą, sargybiniai pakrovė Griš- 
ką ant rogių ir išgabeno į lag-

- . . ? .. f . : ■ ”
LIETUVOS VARDO KILMĖ

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių taut^ ir lietuvių

atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten- minimas ir Lietu
vos vardas.- < • ' * * 1 '

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

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

tėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian-

lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,

■f

< V

UNIVERSAL
___  ✓ > . . • . . - j- ;; *

a
SAVINGS &LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais. TEL- 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

SdUtLWB
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paragrafas, ktafitoJAV kon-
nas. Apie savo reiškimąsi Didžia-

NR. 231976 METAI rys pats taip prisimeni: „Skati-

olos. Pri-

kas priklauso •Siūliau

voje iš vieno eiti su vUęuHSkRUn

bą tik 1900 metais, jau būdamas

važiavimo

plate niu Rusijos
A V

kova vyksta
Po Ka-

maniškos bei socialistinės pasau
lėžiūros daigus. Berods, aktyviai
jis įsijungė į LSDP (Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos) dar-

sayo gyvenimui. Stepono Kairio/ 
tada dar jauno studento, inte-

G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue.
Addison, Illinois 60101

linksta mte 
stovų pripai

kaip pa- rankove šluostydamas pašlapusią

vijos ir Lietuvėj prijungimo
prie Sovietų Sąjungos. P»žy-

Peterburgo Technologijos Ins
tituto studentų. Bet įsijungė visu 
uolumu ir neatskiriamai,' visam

AKIM
REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 

PREZIDIUMO RFDAKCLNĖ kolegija

A d r e s a 8 :

voti sau-laisvę Savaip tvarkytis
T-

prezidiume, greta dr. J. Basaną^ 
vičiaus, A. Smetonos, ?r- 
Bučio ir J. Stankūno, buvo ir 
Steponas Kairys. Jam teko pir- 
nininkauti pirmajam audringiau-

vartos įvykdyto? Pabaltijo val
stybių inkorporavimo ir ofi-

- T- : - - 7 * =" * _ ’

nosį,' buvau saulės tamsiai rus- 
vai griebtas, šienu pakvipęs. Šie 
nu buvo pakvipusi visa -mano

ir finansinių reikalų palengvi
nimui, - yra

STEPONO KAIRIO ATMINIMUI
I. Steponas Kairys pirmose Lietuvos 

žadintojų ir eilėse
DR. J. PAJAUJIS

(Tęsinys — pradžia AIVA nr. 22)

Arba, štai, nepaprastai vaiz-

Mečio 
Lock- 

visai prie pat 
Chica?os, š. m. liepos 4 d. Su-

šeimininkais suti
ko būti L\ S-gos Chicagos sky
rius. Suvažiavimo reikalu bus 

informacijų “Aki
mirkose“ ir LVLS biuletenv-

vičiaus, A. Smetonos, ^7^ „ 
Bučio ir J. Stankūno,, buvo 
Steponas Kairys. Jam teko pir-

sios dienos posėdžiui ir aktyviai

visos Rusijos mastu' nepajege 
tuo metu nugriauti autoritarinės 
carų valdžios^ ir grąžinti laisvę c 

pavergtoms tautoms.

j

saulinio karo 
menama, kkd 
ga dabar Helsinkio susitarimą 

-£š.__ rgjrtf*; --
iliiiu Estijos. Lai

Sąjungot 
mima: JAV nepripažsta prie-

KAS IR KUR?
Lietuvos Valstiečių Liau- priklausomybės minėjimo pro 

ga pasak! kalbą, kuri ne kar
tą buvo palydėta ir pertrauk
ta karštais plojimais. Prele
gentas nušvietė dabartinę Lie 
tu os padėtį, nupasakojo VLI- 
Ko kovos būdus ir priemones, 
išdėstė sunkumus Lietuvos lai 
švininio darbe. Laisvinimo 
darbas

e
dininkų t Sąjungos suvažiavi
mas. ir šiais metais įvyks toje 
pačioie, jau įprastoje; vieloje 
bičioiių Faustinos ir 
Mackevičių sodyboje, 
port, Illinois,

je.
e 

Chicičos

C??'

■'“•Ss

l.

Balandžio 10 d. LVLS 
skyriaus susirinki

me, įvykusiame Chicagos Lie
tuvių Evangelikų - Reformatų 

p risi nu
mirę skyriaus

■

I9

jaukioje salėje, giliu
nimu pagerbti
nariai — Vaclovas Dalinkevi-
ciu* ir Vladas Karpuška.

Skyriaus pirmininkas
pas Paulauskas susirinkimą

Apie sąjungos

Ste-

gyvri pravedė.
veikl i pranešimą padarė LV- 
LS-į>)s 
kas

sss y
S M

aras-.

SNIEGO PUSNYNUOSE
(Tęsinys)

I

Prezidiumo pirminin- 
Grožvydas J, Lazauskas. 

Spaudos reikalais informaci
jų patiekė Sėjos red. 
kas Šmulkštys ir 
.Titas Briškaitis.
diskutuota kiti veiklos reika
lai: suvažiavimas, nario mo- 
kc/uio pakeitimai, skyriaus

Liudvi- 
Varpo adm. 
Svarstvta ir

■ ■

■ -

suvažiavimas, 
pakeitimai, 

payailinimo klausimas. ben,d- 
j'i spaudos reikalai ir pasiūly
mai sąjungos prezidiumui ir 
tarybai.

Dėl suvažiavimo datos — 
liepos 1 dienos jiasisakyta tei
giamai. ' Mat, tomis dienomis 
vyks Chicagoje SLA,

. Tėvynės Mylėtoyu seimai 
suvažiuos daug delegatų.

Sanda

■
...■

--
■

įsisteigus Tautos 
Fondą, kurį visuomenė turėtą 
savo įnašais paremti. Ypač pri 
Mininti na šiuo momentu, ka
da netrukus įvyks New Yorke, 
Kultūros židinyje, gegužes 29 
— 30 d.d. Tautos Fondo ant
rasis visuotinas suvažiavimas, 
kada bus renkama nauja tary
ba ir numatoma persitvarky
ti, kad Fondas būtų pajėgus 
VLIKo vedamai laisvinimo ko 
vai finansuoti,
tik nuo visuomenės susiprati
mo ir pasišventimo šią svar
bią vęiklą remti: Tautos Fon
das yra inkorporuotas, aukos 
nurašomos nuo mokesčių^ Na
riai įmokėję 100 dol.

tin uosi us reikahu.
• JAV senatas gegužės 6 d. 

priėmė rezoliuciją 06, į ku
rią senatorial JL Glenn Beall, 
Jr. ‘ (resp., Maryland) pasiūly
mu įjungtas penktas
paragrafas, kuriuo JAV kdD- 
gresas kon^ili^^f kad dingas ir grąžus aprašymas pir-
Pabaltijo vąl$tri|ės: Lątyi|^ 
Estija ir neteisė,
tai Sovietų

tetų Sąjun-

mųjų atostogų kaime, grįžus iš 
Palangos progimnazijos, ir tosios 
savijautos, kai reikėjo vėl skirtis 
su kaimu: „Kai vėl sėdau su tė
veliu į trumpą, kratų vežimą ant 
kietai šieno prikimštos maišės,

„apsišlifuoti“ ir pramokti taisyk
lingos lenkų kalbos, kas Stepo
nui vėliau buvo taip pravartu, 
ėmus dirbti visuomeninį darbą 
Vilniaus darbininkų tarpe. Gre- 
.a „kovingosios lietuvybės“, Šiau
lių gyvenimo ir mokymosi ap
linka įdiegė Steponui ir laisva-

reikštis per abidvi posėdžių die
nas. Apie savo reiškimąsi Didžia
jame Vilniaus Seime Stp. Kai
rys pats taip prisimeita: „Skati- 
nau, kad Seimas nesibaigtų kal
bomis, kad būtų priimta poli tin 
niu klausimu rezoliucija, kad iš 
Vilniaus grįžę . delegatai gurėtų 
ką pasakyti namie.
ruoštis kovai su caro, valdžia, ko*

'' ’----------------------- - , ■.

sijos imperijos tautomis ir iško-.
_ _ z • - -a . -= w _

ir savaip gyventi.“ z 7

Tačiau revoliucinis sąjūdis 
Rusijos mastu nepajėgė

Sekančią dieną aš dalyvavau 
paskirstant brigadą darbams.
Bėgio gabalas kalbėjęs prie zo- 
non įėjimo, lagpunkto gyvento
jų® prikėlė 4-tą valandą, nors dar 
visai tamsu buvo. Komendantai 
ir tvarkytojai (nors moterys) 
bėgiojo barakuose, laukan iš Ji,
ir tvarkytęjai (nors moterys)

virė; kalines, kai kurias, kurio.1 
nenorėjo eiti, vilkte vilko už ko
ją nuo narų ir jėga tempė pei
sniegą į sargybos būstinę. Auk
lėtojas Roskinas, užlipęs ant su
lūžusių rogių, drožė prakalbą

“Kaliniai! Partija ir Vy
riausybė, drg. Stalinas, eim 
pasitiktinai../ Jeigu jūs gera'

f
Jo vieton atsi-

Į

ir,
krei-

gių ir užsirūkė, 
stojo Zotova, viršininkas.

— Piliečiai — kalimai! Aš, 
kaip lagpunkto viršininkė 
kaip moteris, moterim 
riuos į jus prašydama: kelkite 
tinkamęn aukštumon 
Viską, kas nuo manęs priklauso, 
iš jums darau ir duodu.

— Tu mums vyrų į lagpunktą 
luok!' garsiai sušuko mūsų ba-

j
Teisingai, suūžė “blatno- 
— pati, nemanyk, su kiek-

t -akė gitariste.

s

darbą.

B
z..:;.. T...'.'", '

...... . . • .. •. .

lai buvo tiktai vakar...

i

V

Amerikos lėktuvu laužo. Aerodrome dirbantieji mechanikai 

kiečiu labiausiai mėgamą žvalgybos lėktuvą Phantom II. Juo galina

Vskarų Vokietijoje, Spangdahlem aerodrome yra didokas skai- 

iš laužo sudėstė paveiksle matomą lėktuvą, labai panašu į ameri- 
I 

būty paskraidyti, jeigu jojo padangos būty patikimos.

f
I I 

ir Xeigborhood Federa-1Parish 
tion organizacijos atstovą, kad 
pasakytu, kas daroma Marquette ’ 
Parko kolonijos stabilizavimui.

Susirinkime reiškėsi du val
dybos nariai. Buvo klausiama, 
kur kiti? Kodėl tyli valdybos! 
narys, kuris virš keturių metų 
vedė šį skyrių ir nariams pasa
kojo apie mūsų kolonijos stabi
lizavimo darbus? Iš šalies at
rodė, tarytum jjs būtų suspen
duotas.

Susirinkime visą laiką gir
dėjosi kažkoks murmėjimas ir 
nepasitenkinimas. Susirinkirųo 
metu apie pusė narių dingo be 
žinios. Susirinkimui pasibaigus, 
likusieji nariai ir svečiai svars
tė susirinkimo eigą. Lauke, už 
salės durų, girdėjosi “Diktato
riai, nuplėšė garsinimą apie Ame
rikos 200 metų sukaktį”, 
minėjimas turėtų, būti svarbus 
kiekvienam, kad ir iškilusiam dy- 
ptjkui. .

} Marquette Parko lietuvių 
Namų savininkų susirinkimą 
bal. 23 d„ vykusį parapijos salė
je, susirinko kelios dešimtys na
rių.

Prieš pradėdamas susirinki
mą, p. Bacevičius pamatė pri
klijuotą puikų skelbimą prie gar
siakalbio būdelės. Jis sakė, kad 
Amerikos lietuvių komitetas ren
gia Amerikos 200 metų nepri
klausomybės minėjimą šių metų 
balandžio 25 d. McCormick salė
je.

— Kas ta i padarė ? — klausi
nėjo Bacevičius. Jis liepė tą 
skelbimą nuimti. Siūlė tai pa
daryti vienam kitam, bet nie
kas nedrįso imtis to darbo. Ta
da atsistojo vienas drąsuolis, na
mo savininkas, skelbimą nuėmė, 
nuplėšė ir numetė ant scenos, 
esančios užpakalyje. Salėje pa
sigirdo pasipiktinimo murmėji
mas.

Susirinkimą pradėjęs Bacevi
čius perskaitė darbdtvarkę ir 
prašė, kad susirinkimas patvir
tintų. Tada namo savininkas 
Gaudentas Mališauskas paklau
sė, kodėl nėra darbotvarkėje

btfl
1^;' i 
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k

fe-
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E į

y
jos”
jenų sargybiniu pamiegojai, už 
onos būdama, o mes senių ir tų 

Teturime!
— Duok čia vyrų į lagpunktą!
— Brangiosios pilietės — ka- 

glausdama rankas prie

i

I

S

U
darbųosrtė.3, jšpirksite savo niek- 
šisjcus pusikaltimus, jus atleb 
prieš priteistus terminus.

S
'Įęėsf, 
'{rūtinės, tęsė Zotova, — vieša
me susirinkime nekalbėsime to-.siela. Vėl buvairkaimo vaikas ir 

tik gimnazisto kepurė rodė mano 
labai silpną ryšį su civilizacija. 
Namie praleistos pustrečio mė
nesio atostogos, man nežinant, 
sustiprino mąnyje imunitetą 
prieš mokyklos pastangas laimė
ti, mane rusiškai kultūrai, prieš 
Palangos poniškos visuomenės 
įtakas mane poniškai nuteikti,

i
— Vakarr va, viena jau prieš 

terminą pąsiliuosavę. Tai Anna 
Kpromyslova!

-.Jėgų nėra!Mes alkanos! 
iš mijiios sušuko,-maža, su

sisupusi moteris.

'domis “antimonijos” (suprask:ir dau
giau turi teisę dalyvauti Fon
do suvažiavime. L. Valstiečių 
Liaudininkų S-gai suvažiavi- 
ųie atstovaus Juozas Audė
nas.

Kaip tik Tautos Fondas ge
gužės mėnesį

Jis Iškėlė de- vajų. Aukas galima siųsti tie- 
Lietuvai ir siog Fondui šiuo' adresu:

darbe.
reikalauja daug lesę.

Tyli, bet kieta.
Lietuvos pogrindyje, 
tautos susideginimo įvyko dar 
11 susideginimu, rusai suge- 

tai nuslėpti nuo Vakarų 
pasaulio akių, 
tautės pavojus 
Amerikai.

§ Vyriausio , 
švininio Komiteto pirm. dr.\Sta, N.Y., 11421. Taip pat Chi- 
Kestutis Valiūnas ir Amerikos cagos apylinkėse iš liaudinin- 
Lietuvių Tarybos pirm, dr.jkų Tautos Fondo atstovais, ku 
Kazys Bobelis turėjo ilgesnį]rie telkia aukas, yra Faustina 
telefoninį pasitarimą/ P^tor_1 
darni pagrindines J 
timesnio veikimot gaires.

bėjo yra paskelbęs

Li- 
i thuanian National Fundation, 

Lietuvos Išlai- P. O. Box 21073, Woodhaven
pirm.

pirm.
turėjo ilgesnį! rie telkia aukas, yra Faustina 

aptar-’ir Mečys Mackevičiai, ’ Lock-
bendras ta-! porte, Juozas Urbelis Melrose

Nu-- Parke ir Liudvikas - Šmulkštys
i rmatyta artimoje ^teityje turė- Marquette Parke, 

ti Vliko ir Alto valdybų pasi-l O Illinois kong
sarimą.

© Lietuvos 
bas ne lengvėja, bet

@ Illinois kongresmanas Ro- 
įbert McClory (resp.) Atstovų

laisvinimo dar-. Rūmų posėdyje pacitavo Lie 
sunkėja, tuvos himną,

Yra norinčiu šiuos reikalus vi- kad jis sukurtas dr. V. Kudir
kos ir ragindamas siekti, kad 
Lietuvos žmonių teisės ir ap
sisprendimo laisvė būtų atsta- 
tyta.

t šiemet sueis 35 m. nuo

pažymėdamas;

ciali JAV politika ųepripažin- 
ti aneksijos ir ■ inkorporavimo 
nėra paveikta Europos Saugu
mo konferencijos~rezultątų. J- 
AV ir toliau jokiu būdu ne
pripažins Pabaltijo kraštų so
vietinės okupacĮjos.’

. .. ;

Norvaiša, minint 
Motrealyje sayaitračšio

lęktualinis pajėgumas ir, būdo 
savybės greitai iškėlė jį į vado-

L. Grinis
apskritai, prieš miestietiškos bū 
klės pavojus. Tą imunitetą pa
kartotinai man stiprino kiekvie-

vaujamas viętąs LSDP organi
zacijoje. 1904-1905 metais jis jau

Menka prošvaistė tebuvo ir 190o 
metų spalio 17 d. caro: manifes-

c

partijos Centro Komiteto narys.
Jo gabi plunksna padarė jį svari

priklausomos LięUivos” 35 me nos namie praleistos atostogos, 
t ’ ’ 1 -
įnėjo: “Niekad nesutiksiu, jei

Tas
intymiomis) temomis. Ne nuo 
manęs tai priklauso. Suvaryti 
jus į vieną lagpunktą nusprendė 
nūsų skyriaus viršininkas Ura- 
ovas, o mes esame jo valdiniai.

— Tegul jis, tasai Uralovas, 
na atvažiuoja !■ — ’ .11 t
io balsas iš minios.— T'
^ų, kaip mes gyvenam, pąskai- kaip valstybė valstybėje. Čia vis-

' ' -į įstatymais, stichiniai gimusiais
Mitingas uždaromas! Su- kaž kur naujojo sovietinio žmo- 

komandavo Zotova. ‘ j
V— Sargyba! Vesk brigadai į j e atskirą interesą sudaro so- 
tarbą!- ’ . |’.

CIUS
f

Amerikoje turi išmok
ti tolerancijos”.

Kas bus rytoj?
Seno namo savininkas

Visi dabar matome televizijoje ir 
skaitome laikraščiuose apie siu dienu 
politikus, norinčius tapti preziden
tais. Ji, važinėja po. valstijas, sako 
kalbas ir renka delegatus partijų 
konvencijoms. Praeito šemtmečio pa 
baigoje William Jennings Bryan bu
vo demokratv partijos kandidatas

aiškinti klausytojams apie sidab- 
vertę. Jis siūlė kiekvienam sidab- 
savininkui lieti monetas, nes sidab 
vertė tais laikais buvo pastovi. Šis 

paveikslas užsiliko Kongreso skaityk-

I17 : - \ u
vėl pasigir- dinamas “Darbo — pataisos” le- 
__Pamaty-1 geriu — tai atskiras pasaulis, —

kundei-sustojo ir ištraukė iš vel- 
Sar- 

gybiniai. nebetoli jo sustojo ir 
vįenas jų sukomandavo: “— 
Mesk peilį!” Užuot ką atsakęs 
bėglys, kuris buvo jaunas vy- 

- “urka”, pakėlė megz
tinį, paskui marškinius ir visų

nėra Jėgų.? 
pasipiktino Roskinas

Sovietinis konclageris/taip va- s
į.— Privalo 

būti jėgos, jeigu tu esi atsako- 
mĮngame socialistinės į tolimo 
šiaurės Sibiro statybos darbe!”

Duok duonos, tada ir dirb-

tinio aulo suomišką peilį. baigoje William Jennings Bryan^ bu
vo demokratv |
prezidento pareigoms. Jis labai mė
go 
ro 
ro 
ro 
l 
loję.

tas, priverstinis, nenuoširdus,4a- 
riamai duodąs valstybės gyven
tojams pilietines laisves ir>Vąl&- 
tybės Dūmą— parlamentą, be 
kurio patvirtinimo „joks. įstata
rnas negali ‘ tapti ptatymų^^Žė-' 
voliuciniam sąjūdžiui subįiuŠkus 
i” -i-:-——- ~

. Dūma jau 19Į)6zm. buvo įšvaikj 
ta. 1907 m. sausio" 6 d.’ vyko rm 
kimai į ;
parengime ir

vienas ją sukomandavo: Amerikos 2M nepriklau-
Mesk peiĘ!” Užuot ką atsakęs

_1—_i duodąs valstybės gyven
tojams pilietines laisves ir'Vals
tybės Dūmą— parlamentą, bė

AR MARIJUANA SVEIKATAIsomybės minėjimo? Bacevičius 
numikčiojo, kad va čia... bend
ruomenės... " '

Juozas Bagdžius pasiūlė įra- 
akiyaizdoje, kryžmai perbraukė šyti į dienotvarkę ir Mališausko

kad čia neminėtina jokia bend
ruomenė. šį Amerikos 200 me
tų minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių Komitetas, susidedąs iš 
27 organizacijų atstovų... Bace
vičius pasakė, kad bus ruošia
mas kitas minėjimas ir patarė 
pasiruošti į jį eiti.

Klima parodė filmą apie mū
sų apylinkės namus ir papasako
jo apie namų atstatymo tęsia- 

• mus darbus. Mūsų parapijos 
klebonas kun. Antanas Zakaraus
kas ragino daugiau rūpintis sa
vo kolonijos stabilizavimu ir lan
kyti susirinkimus.

Algis Regis siūlė į sekantį su- 
sirinkimą pakviesti Southwest

Huotifkiek musų kasdieną mirš- kas tvarkoma savais nerašytais 
ta.

NEKENKIA?
AMA (Amerikos medikų są

jungos) organas American Me
dical News savo vėliausiame lei
dinyje rašo, kad studijomis įro
dyta, kad marijuana vartojimas 
sveikatai nėra pavojingas. Ro- 
chesterio (N. Y.) universiteto 
atliktų dviejų studijų rezulta
te paskelbta, jog “labai maža tė
ra įrodymų, kad marijuana būtų ir

blausiu partijos mftičių formu
luotoju. Visi LSDP atsišaukimai 
pagrindiniais klausimais buvotų sukaktį, sa,vo Įkalboje pažy- gal taip pat man nežinant.

įnėjp: “Niekady nesutiksiu^
kas tvirtintų, kadJaikraštis iš’sinį pagrindą davė Lietuvos kai- tinai suredaguoti. Taip pat ir vi
si laikė ar išsilaiko, t ik to, ; 
ano asmens dėka. Koks bebū
tų buvęs redaktorius, ar kokia 
1 ' vv. ' T J

a

Jei jaunuoliui fizinį bei dva-

ar 1 mas, tai vis tik tolesnę intelek- sa eilė kovingų brošiūrų, pasira-
tuąlinę plėtrą, o dažnai ir visą 
gyvenimo kryptį nulemdavo vi-

laikračšitti leisti bendroves durinioji mokykla ir jos aplinka, 
valdyba,. nebūtų galėję jo leis-j Stepono Kairio atveju tai buvo 
ti, jei nebūtų susibaręs tam už Šiaulių gimnazija ir, tariant jo 
nugaris. ; į ___
mes, Montrealih Betuviai ir vi, visuomenė

valdyba, , nebūtų galėję jo leis- Stepono Kairio atveju tai buvo

riokasu r * r y - •

sime! Gerai, taū, tiiesui, tu vi
• ■- * _ .

sada sotus-?
E

pagrindiniais klausimais buvo mas negali ‘ tapti įstatymų“. iRe- 
Stepono Kairio, parašyti ir galu- ’

ir reakcijai'atsigavus,' pjįfmoji( V,

__  - .J 
antrąją V.' Dūmą..? Jų 

' • pravėdįmė Kauno 
gubernijoje aktyviai dalyvavo Ok—x- -i.. ».yi « n "j « j mj? v V *
penki atstovai, 'viri penki įieto- 
yiaf socialdemokiatai. Beį-ir ant
roji V., Dūma jau; tų pat metų 
birželio 3 . d., L 
103 dienas, buvo 
paleista: Naujais rinkimų įstaty

ti

' čiosios į-ų - kėtyirtošiešj- įęįltšniė 
buvo
tarinis caro-režįto'aš kįap
buvęs;;;* 
ir išsilaikė iki ■ 
eįjos.

(Iš “Varpo”, 196.5 m. nr. &)

šant įvairiais slapyvardžiais: Da
gilis, Dėdėj Kūgis-Mmgis, Ęaulas 
Kemeklis ir kt. Ir vėliau jis, visąKemeklis ir kt. Ir vėliau jis visą 
laiką buvo nepamanomas social
demokratų spaudos organų vy

r L
sada sotus-F

- Aš, inliete, leisk tau paste-
‘ ---------1--- ----

tu. Jau laikas tai žinoti.
į

Į gaus prigimtyje, šioje prasmė- 

vietinių kriminalinių nusikaltė- 
Sargybiniąi sutratėjo šautu- lių psichologija. Kartu su dau- 

vų spaynomis užtaisydami šau- gybe keistų tų žmonių ypaty- 
tuvus, ir, brigada paskui brigą- . bėmis, jie turi vieną, stačiai, Ju- 

I -T’ -o.- __ ;RTi4-T mAl’flinioi i Sf’TTtnnof'?

nos, barškindamos kastuvais.

peiliu per pilvą. Prapliupo • iškeltą punktą. Jis pastebėjo,
- ■4’ '“. i*» * 1_____3 _ *___■______ •_ s _ • _1_.« 1 . ’ JI

sau. 
kraujas.
■- —Nesiartinkitį mane! — su
šuko jis sargybiniam.

— Pasipiausiul...

. —'Sargybiniai mynė vietoje, 
nežinodami kaip su juo pasielg
ti. Kalinių būrys susirinko apie

toks pat kalinys kaip ir

Tuo blogiau, kad ' tamsta 
kalinys^ 
ri*:;

beti, sunkesnė problema kolegijos 
studentų tarpe. Kita studija, iš- 
egzaminavus “mėlynkalnierius” 
darbininkus Portorikoje paro
dęs, kad marijuana vartojančių 

■ nevartojančiųjų darbininkų 
sveikatai rimtai pavojinga. Al- jokio žymesnio skirtumo — fi- 
koholio vartojimas esąs .daug ziško ar psichiško nepastebėta.

vų spaynomis užtaisydami sau- gybe keistų tų žmonių ypaty-
negarsiai pasakė ku-prąvedįjne' Katino

- Stp'. Kairys; išrinkti tęnltiuyo^ 
penki atstovai, yiri-pęnK įieiū- 
yiai sOcialdęmdk^ataL ‘ Be^-ir ant-

4
dą..., moterys pradėjo eiti iš zo- rinčią būti moksliniai ištyrinėtą 

ypatybę. Toji ypatybė yra — sa-
Ą, dieną vis dėlto aš paišeliuj vęs žalojimas, kas ^esmėje yra

Po dviejų dienų ma n į 9-tąjį

tiri inteligentiškos isvaidos 
moteris.

■—Trumpai'sakant,
Roskmas, 
kfąustykitės po biesų

ypatybę. Toji ypatybė yra
supyko 

imkite kastuvus ir 
į darbo 

' dirbti. Jūs jokiam auklėjimui ne

riausias redaktorius". Jis dirbo 
socialdemokratų eilėse ir- joms 
vadovavo, būdamas įsitikinęs,

O užnugarį sudarėm paties žodžiais, „Šiaulių rinktinė 
' ? ' . " 3 r —r

sos išeivijos lietuviai. Retas iš savo kultūra ir 
mūsij nesame šio • 1 
'kritikavę.
gatyvi kritika tik; rodė,

padariau Zotovos portreto ški-, savotiško protesto forma, 
cą, už ką aš is jos gavau du ke-tariamai lenkiška

• .„tuteiša“ savo 
laikraš^o bųdu, papročiais, galvosena ir la- 

kritikavę. Bet pozityvi ir ne- bai artimais saitais su savuoju 
gatyvi kritiki tik Todė, kad kraštu.“ Į galą 19-ojo šimtmečio 
jis mums rūpi, kas jis mums Šiauliai, gretą Manjąmpolės, bu 
reikalingas /ir pieš -norime, 1 -
kad jiš. egzistuotų.” nio sąjūdžio centrų. Čia tasai

Be to, L. Girinis - Norvaiša, „litvomanija“, palengva traukė 
smulkiai apžvalgęs NE nuo • j ■ y_ _
pat įsisteigi mo visus ląikotar-j įėjusių žemaičių bajorų, kaip, 
pius. plačiau paminėjo Jono štai, broliai Biržiškos, Sirutavi- 

.Kardelio redagavimo laikme-' čiai, Šalkauskiai, Narutavičiai, ir 
tį., Prelegentas . p^eymM^ kąd kt Iš antros pusės, tokiems kai- 
J. Kardelip laikotarpis palietė Į miečių vaikams, kaip Steponui, 
Ė.' 'X; - '. . .. 7 7 ' '
Kanadą, bet- stajųąąi y Išsiplėtė^ inteligentiškoje, 

■1--------- *------ ■-------------------1---------

Šis žmogus gali būti lygina- j ■ - ■
šū mūšų santūriuoju Vy- priklausomybės paskelbimo

y;
f I

|I
berną ir sargybinius. Viena mer
gaitė iš būrio ištrūko ir drąsiai

— moterų lagpunktą atvykus, 
aš susižeidžiau sau pirštą ir nu
ėjau pas “lekpomšą” ambulato- 
rijon, žaizdelę užpilti jodu ir ap
rišti. Lekpomšos kabinkoje ant 
nešvarios koikos gulėja—jauna 
riiergaitė<kurios veidas buvo už
piltas rašalu. Prie jos triūsė' 
^lekpomša” ir sanitarė. Aš pa
sidomėjau kas atsitiko. Prisiurb-

paliuku duonos ir porą kg. gri
kių kruopų.kad „socialistinis sąjūdis Lietu

voje, neatsižx7elgiant į jo interna- 
cionalumą ir namie ' 
pastangas ji „išvietinti“, buvo

Fr’ 
'p ~ H.
. rio galvosenoje, socializmo sieki

vos";, išgyvenusi
cdro įsakymo;ry pasiduodate. Jis nušoko nuo ro- DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-
priėjusi bernioką, apkalbino jįF

v

•••su lietuvių tautos siekimais. Kai
AT 0UR10W RATES

is

e
X4

s 7%%
':Į.

*

sent. E. W. Bi*ook?to5ąeiha7, prė- -Ą V

kovotojais galėjo būti, kaip ir
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

kai, ir dėl to politiškai revoliu-

patyrimas mokė, kad bė politinės

šą trilijoną, tai reiškia 1,315.

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis

>

- \

ta .Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų-da
bą; žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės

lie Witty sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su-

Į

metais ir apie 129 milijonų vaj-

TRILIJONĄ MYLIŲ

Amerikiečiai įsraeibdis metais

(88.12%} buvo ūkininkai ir po pa

vaikai, _reiškia, ~kad ši knyga bus brangi' abso- 

ia

c
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

ČY. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis-.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME .

iaž WEST CEKMAK ROAD

Ktn KazaXacskas, Neadau
•BOUlSi Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8.Sat. 9-1

.irate

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phone: YIrgiula 7-7747

deramo socialinio sluoksnio 
bos‘ ‘.

Konkretus pavyzdys lietuvių 
tautinės laisvės siekimų derini-

darytas
1 ir 

yra savas sąjūdis. Stepono Kai

mai nesikirto, o darniai derinosi

pat ir vaintofojų skaičius 1971

INSURED]

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-

WASH^rpTQ^M.^

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL.— FRIDAY, MAY 21, 1876

bedamas apie socializmo idėjų
J-

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS y

bos pasiųstas tokiu adresu:
NA U J Į E N O S, • 

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 .

■A
gurno ministerijai peržiūrėti bu- 

kreiptis į vyr. teismą, kad jis 

gramas ideologinis priedas: ko- vėsnį sprendimą. -

MasaČiusęto yalštij oš j uodyjų

zidento- -norams, pakeisti moki-

siėimo klausimą ir, jei =reikės, 

grupei socializmas buvo neišven- peržiūrėtų ir pakeistų anksty-
- . - — w ’.i :•-* ■ <■ < - • ■ . _ - •

pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

ruotojų, dviem milijonais dau
giau kaip 1974 metais.

: '.i.':/; '

tauty išblaškytų lietuvi 
ninkai, arba ūkininkų

. Ii

M 

v

<7

"ai užmiršti, ko kaip tik siekia 
pavergtos Lietuvos okupantas, 
ir visai padėti į šalį, kad ne
kliudytų bendadarbiauti ąu 
sovietais. Atsiranda tokių, ku
rie neskiria 1 
santvkiavimo su tauta nuoi. „ . - , < ,n<i _, - . , , 1 pantai bolševikai 1941 xn. hir-okupanto siekiamo ’honriT-a-t 
darbiavinio”, jog nevienas pa
tenka į tų raudonųjįj 
tinklą.
giau dirbti negu anksčiau, kad

anglų kalba tekstą spaudai ir

w w Miviiiv v •.juivjkz ri vrv

tikroio. betarpio'.- • * i j i i[kiaurųjų trėmimų, kada oku- 
■”, j pantai bolševikai 1941: xn. hirį

_ rželio 14—15 M areštavo-34^60 
Lietuvos žmonių, išvežė į Sf-

tauta nuo

“žvejų”
Todėl reikia dar dau

ros. 
ir i 
kuriu tarpe bus nemažai liau
dininkų. Tad jie, atvykę viena 
diena anksčiau, -galės daly
vauti ir LALS-gos 
ine.

Ghicagos skyrius iki šiol bu 
vo vadinamas įvairiai: ir kuo- €•
pa, ir skyrium. Nutarta vadin
ti skyriumi. Skyriaus valdybą 
sudaro: pirm. Stepas Paulau
skas. vice pinu. Elena Rūkie- 
n<. sekr. Mik toras Motušis. ižd. 
Kazys Karazija ir narys Jokū
bas Kregždė.

Juozas Audėnas, nenuil-į biuras šią informacinę veiklą 
stamas -Vliko darbuotojas. Ro-

suvažiavi-

Lietuvos byla butų 
gyva ligi pat Lięiyvos jsįaisvi-. 
niino, kuo ypatingaį rūpinasi: 
VLIKas ir ALTas.

VLIKas NewI^Yorke Išlaiko 
būstinę ir leidžia Eltos 

kalbo- 
ir

birą ir kitų vietų darbo vergų 
į stovyklas.

visuomet

i radijo' stotims. Tekstas išsiun- 
tinotas Aito skyriairis;'" ^radijO 
stotims. Jeigu kas galėtų..t.ą_in 
formaciją panaudoti arnerikie 
čių sluoksniuose, tekstą, galėtų

. Amerikos Lieturių 
tuo, reikalu paruošė

gauti Alios centre. 2606 AV. B3 
St, Chicago, III. 60629.

© Amerikos Lietuvių Tafy- 
visais ^a-l1** Pinn- dr

pasaulį!

savo 
biuletenius įvairiomis 
mis. Skfeidžiarfios žinios 
įvairi medžiaga per spauda ir 
ra di j ą, inf ormuo j a
apie Lietuvos bylą
limais bendrais ir politiniais^ 
budais.

Einama dar toliau, kaip iš 
Vasario 16 d. atsišafikimo aiš- 
k ė j a, k u r i a m as i n f o rm acini skuriamase

cionalumą

ikalmgas ..'5r mes norime.

smu|kiai apžvalgas NL

- Kazys
Alto

fiobelis, 
valdybos 
pasiuntė

vykdydamas
vienbalsį nutarimą, 
JAV prezidentiii 'Gerald R.
Ford ineliiorandūniąy- kuriuoiš-

, reiškiamės

dokumentaciją dar dau-ir
chesteryjc. N. Y.. Lietuvos Ne- giau sustiprinti.

«i KNYGA

"^2

nepasitenkinimas 
Valstybės departamento sek
retoriaus dr.H. Kfsstngerio ve
dama užsienio politika, 
tiek daug nepafeisinnmo 
laidumo Sovietų Sąjungai. J- 

netūri 
nerealio- 

prielaido-

vb tapįš "švarbnl lietuvių tauti-’
■ są'

jūdiSį lenkų pravardžiuojamas

į save vis didesnį,skaičių aplen-

pius. plačiau paminė j o jokio štai, brėBai. Biržiškos, Sirutavi- 
.j ■ •— . Ą Šalkauskiai,: _

pažymėjo,; kad kt Iš antros pusės, tokiems kai-
, _ i* . A A' * — Z — Yz__   •t t •• . - .

ne tik mūsų koloųjją, nė vien! atsidūrus repetitoriaus pareigose
‘ , < Įšs^Įėič»totėIigentiskojė?■: lenkiškai kal-

visoje lięturiši^je > kolbnijojė- bančioje šeimoje, susidarė progą

mas
dūnu, arba gali būti vadina-. ;keibimo sukaktvs

pa 
Chicagoje 

+ . , i*.. - ■ minėjimą’ surengė
damas visa gaire aukštesnis sudarvtas komi-

ūgiu/bėtir-sąvo im-Įtetas;^ m. balandžio d., 
maniškumu, visuomeniškumu, teatre, MčCormick
patriotiškumu savo žurnalisti- pIace DaIvvavo per 3000

rhas liėtūviškūoj u Gandhi. Bū! jfTningą

ūgiu, bet ir-savone rien ūgiu, bet ir-sąvo m balandiio d
maniškumu. visuomeniškumu, Arie Cr0^ McCormick

niame darbe. ’ 
aukojo viską, savajai tautai. 
Prie laikraščio dirbo iki pas
kutiniųjų savo pajėgumo va-

mals sekančiųjų- V. Dūmų-- (tre
čiosios ,;-ų - kėtyirtošioš): reftšni ė 
buvo visai' SumėtiĖišžą^’Ai^ąri-

jis'įvedė i;1914 ni|ik|rą.

PASSBOOK 
SAVINGS 

the best way to

see ūs for 
financing.

u ž kaklo. *
• —Mesk, Griša, peilį. Vistiek 

tu pralošeL Bet Griša peilio ne
metė. Jis su didele neapykantos

jo, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

- GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas hciuvis. kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

privaio susipažinti s-u žemiau išvardintomis knygomis.j yių gerbūvis, j
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

i
i

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie!
• tžiant Lieluvą. bėgimu nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.
* Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALJA.

vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa
i kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija

Atsiminimai. Išeivio Dalia 
Tai yra Amerikoje beisi- 

Knyea garsiai Hiu-
-Tuota 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGlETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Aotorf buvo Viinmje. Trakuose Druskininkuose. Katine. Naudakmose 
Klaipėdoje ir Palangoje ’ 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 
išversta į anglų kalba

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ, 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis

Vaizdus aprašymai, ka h len mate, kokias 
95 ogi $150 Yra taip pat

. ---- -------------- -------------- . -------- v. KpTtod^s 1 Lietu
va įspūdžiai fhusiruota folo ntio'raukomis 331 psl S3 00

D Kuraitis KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
ronaus pastabuma nrapga ma Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, ‘gražiu stiliumi

Vincus LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
106 psl Kaina S2 on

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ,

3 istoriniai žemėlapiai
Vincas Žemaiti*.

M psl. Kama $1 50
Šie ir kiti (eldiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 173$ So HALSTED ST . CHICAGO ILL 60608 

at.lfWnlr.6l d*-Kr, valandomi* a-b. irfvik.m oa^K? •» orid.r4»n< 
*.i»i ar ptniflin. C* r 1 t’ifh

*

A u

plitimą ano meto Rusijos studen
tijos tarpe, jis rašo: ’

„Rusijos užtroškusiame ore 
socializmo idėjos lengvai pagau
davo akademinį jaunimą —tiek

nevienodaipaveikdamos.7

....... _ . ____ _ .
(Iš “Varpo”, $)

(Bus d&jį^gĮ|į^?

Rusinimo klausimi
WASHINGTONAS.g — Bal

tieji Rūmai gegužės 19. pranešė,

rusus, tiek ž Lietuvos, — kad- ir 
nevienodai “ paveikdamoš-.T? 
Studentų iš LietuvOS-didžioji da
lis, savo visuomeninei veiklai . _______ _ ,
stačiusi pirmiausią politinf uždą- kid prez. Fordas payie^ė teisia 
vinį, jį siejo Su bendra Lenkuos -. 
Lietuvos ateitimi, siekdami ne
priklausomybės. Tai > studentų

<• Cbapoundri 
Q 4uart er ly 

SAVINGS 
S CERTIFICATES _ 

Mmwupto

Mutual Federal 
Savings and Loan

dama “pipietę” reikiamų lašų, 
lekpomša, nusišypsojo ir atsakė:

— Kvailė merga ir daugiau

išraiška žiūrėjo į sargybihius, 
reiškia — kovą tęsė.

Viena iš būrio papasakojo,
4

kad tas Griška, tai iš kaimyni
nio lagerio kalinys. Jis nepaste
bėtas. įėjo^šio lagerio zonon ir 
įlindo barakan pas savo mylimą- 

z . ją, kuri dabar šalia po stovėjo.

gybai ir ji. Grišą susekė. "

Vienas sargybinių pabandė 
žengti 'dar porą žingsnių artyn.

nieko. Užpylė sau akis rašalu. 
Mat, meilužis 
nis — —..
darė iš pavydo. Lekpomša dviem 
pirštais praskėtė mergaitei (pa-- - _ -

vienas sargybi-

cientei) akių vokus ir akysna 
pašino’ kelis lašus vaistų. Akių 
vietoje, ligonei matėsi tiktai juo
dos skylės.

— Pas mus tai dažnai būna,

j ą, kuri dabar šalia po stove j o. 
Nežinia ka^ ’apie tai pranešė sar
gybai ir ji. Grišą susekė. ' "

punktą iš kurio jis buvo pabė
gęs. Jo mylimąją čia uždarė į 
šaltąjį karcerį.

s Vertė J. Buteika 
(Bus daugiau)

Tąpat akmnrką Griša perbraū- ■ 
kė-sau. dar įartą-.peiliu per pil- B 
va. Krau j as stačiai srove , plan- B

<•

%

Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
i 
rūpinimą.

Dr. A. J. Gusšen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------
Minkštais viršeliais tik--------------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik------------ -

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

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

________———Bl^MI■■■M

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

I
4' ■

y

»

T aupy k it eTdabar 
pasinius

kė sau. dar įįartą .peiliu per pil
vą. Kraujas stačiai srove, plau
kė, krauju sušlapo Grišos kelnės ! 
ir veltiniai. Nusidažė po kojų .

FSLJC
f^lKflil pi............... ....

W « MO30O.— pridėjo lekpomša.
šviesų šaltą rytą aš sėdėjau 

ant lagpunkto vartų ir kaliau 
tik ką nubraižytą lozungą.

veltiniai. ĮNusidažė po kojų , 
sniegas. Mylimoji daugiau nebe- 
bandė jį perkalbėti nuo savižu-

Vą su carizmu galėjo laimėti tik

liaudies masėje pačiais .aktyviais j

: nių vežiojiinąj. jųiešįnasi. . >

AMERIKIEČIAI PRAVAŽIAVO
-• TRTT.T.TONA TWVTttt

šis žmogus pa- njy> amerikiečių, senesnės ir tnasinis sukilimas prieš režimą
jaunesnes kartos lietuviu, O 
taip pat daug jaunimo, šiuo 
minėjimu visuomenė daugiau
sia, negu betkada, parodė sa-landų. Jo netekę, greitai pasi- sj - - *-

rėdome. Deja, tautoje ne daž- v0 sąmomhgūmąlr "tautinį šu-
kur 

nuo-?
nai gimta įžymūs žmonės. M

A V užsienio politikoje 
būtų vadpvaujamasi 
mis iliuzijomis ir 
mis apie Sovietų Sąjungos po
litikos keitimosi ateityje, o tu
rint galvoje dabarties situaci-.

| sipratimą, nepaisant ypatin- 
fc n't* Tvr\4-rrrr-»-*’rt«^

Petrui Jonikui neseniai suka-į Minėjimas buvo plačiai apra-.
- . x • Yl • -X -r .• • ’

• Mūsų bičiuliui ptof. drJsa^ Šiurpaus oro ir potvynių,
r ’ / ■ ’ ‘ ‘y **• -■ j ■ - 2
ko 70 mėtų amžiaus. Jonas Ku sytas Naujienose, o 'ypatingai

dystės, ’bet , apkabino jį už pu- jIš viršaus mačiau kaip du sar
gybiniai su šautuvais kaž ko

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4%

siau ir padėjusi galvą jam ant 
peties, su tokia pat neapykan
ta pasipyktinimu ir pasibiaū-

Vakaruoše, visų pirma darbinin
kai, ir dėl to politiškai revoliu
cinis sąjūdis, turėjo būti kartu ir 
'socialistinis... Artimos praeities 
- - ,. - . - - ? - 
laisvės ūkinis bei kultūrinis Lie
tuvos kilimas, o taip pat darbi
ninkų sąjūdžio plėtra ir 'Stiprė
jimas yra neįmanomi... Partijos' 

i 
partijos sau skiriamiems užda
viniams siekti, kartu 'buvo ski
riami visai tautai, ir tuO būdu 
jos veikla turėjo plisti ir už jai 
deramo socialinio sluoksnio ri-

tra (iš Santa Monica, Calif.) š. Dirvoje pateikta daug ihust-
m. Naujienų balandžio 19 d. racijų. .. _.. _ _ . - .

......... ' • Paskelbto projekto kori- Pūtimai sūkiai, butam
balandžio 19 d. racijų, 

laidoje plačiai aprašė sukak-- !l 
tuvininko —įžymaus kalbiniu- kurso, prof. Stepono Kairio 
ko veiklą. Išėjęs į pensiją, dr. paminklui, terminas jau pasi-

ją, tūri būti vedamos derybos-. P. Jonikas yra pasiryžęs dar baigė. Komisija yra gavusi tris 
savo projektus, kurie čiomis dieno- 

nio ir fnįlrtarinio pajėgumo ir {srities darbams, šiųd metu jis niis bus įvertinti bendrame pa 
ruošia naują veikalą 
tuvos kalbos istoriją”.
jungiamės prie Jono Kųtros 

, .v -- r ------- linkėjimų--sukaktu^kd^įĮ? —
užsieiiio politikai daug kūrybingų metų kalbds dos Sruogienės veikalas ~ 

_ 1 “Lietuvos Steigiamasis

išeinant--------4 is aukšt^o JAV politi- daugiau laiko pašvęsti 
pin if- /ViiTilarrinrn n^inchimn tvO zJ

vadovaujantis' daugelį metų J-;
AV atstovaujama^ryptinii rr-: 
ryžtingai ginti fa irtų laisvę ir 
piliečių laisvo- apsisprendimo

Lie- niinklui statyti komisijos ir

savo automobiliais suvažinėjo vi
są trilijoną, tai reiškia l,315į- 
000,000,000 mylių, dviem nuo
šimčiais daugiau kaip 1974 m. *

Motor i nu vežimų skaičius taip 

metais pasiekė rekordą - 
torvežimių tais metais Ameri
koje buvo 139 milijonai, tai yrą 
2.5 milij onąis daugiau kaip 1971

ieškodami vaikščiojo, iš barako-į 
baraką. Lagpunkto valkiojosi 
keli kaliniai — moterys, lekpom
šos atleistos nuo darbo.

Staiga tylą sudrumstė šautu
vo šūvis. Žvilgterėjęs šūvio 
kryptimi, pamačiau, kad iš vie
no moteriško barako, tvoros 
link, bėga vyras, kurį vejasi du 
sargybiniai, kurių vienas šaudo 
i orą.

— Stok! Stok! — sakoma tau 
— stok! —- rėkė jie (sargybi
niai) bėgančiajam. Aš nušokau

rėjimu, kaip ir jos Griška, įsi
siurbė akimis į sargybinius, lyg
jie būtų šios nelaimės tikri kalti- | 
ninkai. TA

Kai tik sargybiniai žengė pir
myn — berniokas — kalinys ’ 
Griška, piaustė save. Jo veidas | 
vis labiau ir labiau blyško ir, i 
mačiau, kaip dažnai drebėjo jo ‘ 
ranka su peiliu. Pajudėjęs jis | 
susvyravo ir griuvo veidu į snie- i 
gą, išskėtęs rankas ir kojas. Ne-

linkėjimų sukaktuyhrinkui

’’Lie- minklui statyti komisijos ir 
Visi PLIAS atstovų posėdyje.

• Birželio ;mėn. iš, spaudos 
išeina seniai lauktas dr. Van-

I V

teisę. JAV 
turi vadovauti stipresnis 
tradicinės politikos vystytojas, 
kuris vairuotų ne nepateisina-''sc minimos JAV 200. metų ne-

JAV dirvonuose. -- _ j “Lietuvos Steigiamasis
9 Visose lietuviu kolonijo- mas”, leidžiamas VLiKo.

Sei-

s

šia d<. >

Ilgamečio BĄLFO piilnininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
■ dideli puslapiai, daag nuotraukų.

ii -viršeliai $4.0Oį minkšti — /
L Mivienam liėtuyiuk ypač tremtiniui. Geriau- 
bėjm, siuntusiam siuntinius į Vokietyą if ki-

T* •

b»i
tas vietas. Knygą pasilsime adresatui, jei prisiy-

I v

<•!« /ekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS .e
HflMed ^trppl. MffhAja

• t- t

• Prof. dr. agr. Jurgio Krik
ščiūno monografijos techniški 
leidimo reikalai yra jau įpu-.

• Felicijos Borlkevičiehės 
’ monografijai medžiagą rinko
gilios atminties dr. B. Matulio
nis. Dabar ši medžiaga per- 

; duota LVLS-gos prezidiumui 
ir spec, komisijai. Tęsdami dr. 
B. Matulionio darbą, .dar kar
tą prašome visų talkos priąi- 
dėli sayo straipsniais, infor
macija ir patarimas. Rašyti 
LVL S-gos Prezidiumo adresu:

N

208 W. Natoma Ave., Addison, 
c HI. 60101, USA. •

4

JSSg NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI ūkio švietimas Lietuvoje.
’ Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

griovas gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonoroi- 
hių įr kultūrinių laimėjimiL šiandieną, drąsiai galtyna sakyti, lietuvių 
taųtyT galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
: Xhjrgos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi

NAMŲ APKALIMAS - “SUJlNG” 
įrengiame tvoras, duris, iaagu.% stogetius, turėklais ir kt {vairaus
jnetalo, plastikos ir stiklo gaminias nacnq pagerinami, papuošimui.

KOSTAS B U T K OS —TELEF.: 778-2781

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
tauU išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys-buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų 1 ' - -- - _ - - _
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
lemti parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyj 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myl 
Inai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: 

NAUJIENOS
173d So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

i

nuo vartų ir paskubėjau į įvykio 
vietą.

!— Pamažtęs, kad bėgti iš "zo
nos” nėra kur vyras, nepribė
gęs gal 20 žingsniu tvoros, se-

spėjusi sunkaus kūno išlaikyti, 
mergaitė nugriuvo paskui jį. 
Lekpomšai suteikus pirmąją pa
galbą, sargybiniai pakrovė Griš- 
ką ant rogių ir išgabeno į lag-

- . . ? .. f . : ■ ”
LIETUVOS VARDO KILMĖ

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių taut^ ir lietuvių

atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten- minimas ir Lietu
vos vardas.- < • ' * * 1 '

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

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

tėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian-

lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,

■f

< V

UNIVERSAL
___  ✓ > . . • . . - j- ;; *

a
SAVINGS &LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais. TEL- 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

SdUtLWB

f — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,— FRIDAY, MAY 21, 1976

/



i StrMt, Chicago, III. 60608. T#lephon« HA 1-4100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $36,00 per year. 
$14.00 per six montos. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Užsieniuose:
metams — _—_______ — $31.00
pusei metu-------------— $18.00
vienam mėnesiui ---------- $4.00

trinu menesiams-----------
vienam mėnesiui ----- -J—

_ $7.50
_ $2.50

Kanadoje:
metams----------------------_ $30.00
pusei metu —----------------_ $16.00
vienam mėnesiui-----------  $3.00

15 cents per copy.

Dienraicio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuc^e:

metams______ $30.00
pusei metu _______ __ $16-00
trims mėnesiams $8.00 
vienam mėnesiui . ^.00

Kitose JAV vietose:
metams - .   _________$26.(X)
pusei' metu $14.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Senatas gina Lietuvos teises
Šių metų geg. 5 dienų. JAV senatas priėmė 406-tą 

rezoliuciją. Rezoliucijos pradinį tekstą paruošė senato
rius J. Glenn Beal, respublikonas iš Maryland©, o vėliau, 
kai negavo vienbalsio pritarimo, tai jo paruoštas tekstas 
buvo truputį pakeistas, išimant"iš jos paragrafus, lie
čiančius Kubos karo jėgas Angoloje. Pirmu balsavimu 
už rezoliuciją pasisakė 86 senatoriai, o prieš ją buvo pa
duoti 7 balsai. Išėmus iš rezoliucijos Angolos klausimą, 
už ją buvo paduoti 92 balsai, o prieš ją pasisakė tiktai 
vienas senatorius. Atstovų rūmų rezoliucija buvo priim
ta vienbalsiai.

Senatui rezoliucija Nr- 406 buvo Įteikta 1976 m. ko
vo 16 dieną. Ji buvo pei’siųsta užsienio komitetui šių me
tų kovo 22 d. Balandžio 14 dieną, senatui įsakius, ji per
siųsta sen- Sparkmanui o geg. 5 dieną ji buvo svarstyta,, 
pataisyta ir priimta. Tą pačią dieną vienas josios nuora
šas buvo pasiųstas Valstybės Departamentui, kad sekre
torius persiųstų prezidentui Fordui. „

k

Atstovų rezoliucija buvo trumpa ir aiški, tuo tarpu 
senato priimtoji rezoliucija yra ilgoka, apimanti visą 
eilę užsienio reikalus liečiančių klausimų, daugiausia su
rištų su Sovietų Sąjungos ekspansine politika. Ši rezo
liucija labai aiškiai pasisako už Lietuvą ir kitas Pabalti
jo valstybes. Rezoliucija pavadinta “Svarbu sveikiems 
santykiams su Sovietų Sąjunga”.

Rezoliucija liečia įvairius santykių su Sovietų Sąjun
ga aspektus. Visi jie yra svarbūs ir reikalingi žinoti. 
Naujienos šią rezoliuciją spausdins ištisai, kad Lietuvos 
reikalus sekantieji mūsų tautiečiai žinotų, -ką galvoja 
Amerikos senatas ir ką ši rezoliucija reiškia lietuvių ko
voje už gimtinio krašto laisvę. Pirmon eilėn, senatas kal
ba apie dabartinę Lietuvos okupaciją. Rezoliucija šitaip 
sako:

“Senatas randa, kad trys Pabaltijo valstybės — 
Estija, Latvija ir Lietuva — nelegaliai Sovietų Są
jungos yra okupuotos nuo Antrojo Pasaulinio karo”. 
Tai reiškia, kad sovietų karo jėgos, sovietų policija, 

sovietų partijos Įvairūs komisarai ir sovietų valdžios lie
tuviams primesti Įvairūs partijos, valdžios, karo jėgų ir 
policijos kvislingai neturi teisės būti Lietuvoje. Patys

lietuviai, sovietų karo jėgų ir komunistų partijos paverg
ti, kankinami ir išnaudojami negali net protieetuoti prieš 
sovietų sauvalę, bet Amerikos senatas aiškiai rusams ir 
visam pasauliui pasako, kad sovietų karo jėgos neturi 
teisės okupuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Kol ėjo ka
ro veiksmai su vokiečių karo jėgomis, tai Pabaltijo vals
tybių okupacija dar galėjo būti pateisinama, bet karui pa
sibaigus — sovietų karo jėgos turi išsikraustyti iš visų 
trijų Pabaltijo valstybių, nes rusai neturi teisės laikyti 
karo jėgų užimtuose kraštuose ir išnaudoti minėtų kraš
tų gyventojų. ė . *

Helsinkio konferencijos metu visos sovietų propa
gandos agentūros ir jų padaliniai — vieni viešai, o kiti 
slaptai dirbantieji sovietų imperializmo ekspansijai — 
tvirtino, kad Helsinkio konferencija patvirtino Pabalti
jo valstybių aneksiją. Karo pabaigoje sovietų valdžia pa
grobė minėtas valstybes ir pavergę ten gyvenusias tau

tas- Maskvos agentai tvirtino, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija jau seniai įjungtos į Sovietų Sąjungą, todėl so
vietų karo jėgos ir policija turinčios teisę ten sauvaliauti 
ir neleisti užsieniečiams pamatyti, kas tuose kraštuose 
darosi, kaip komunistai išnaudoja vietos gyventojus. So
vietų propagandistai, naudomami įvairiausias jų žinio
je esančias -priemones, tvirtino, kad ne tik. prezidentas 
Fordas, bet ir kiti Valstybės pareigūnai sutikę pripažin
ti sovietų okupaciją ir pateisinti įjungimą į Sovietų Są
jungą Praeitų metų pabaigoje buvo išgalvota “Sonnen- 
feldto doktrina”, pataikaujanti sovietų, užsimojimams 
visai surusinti pagrobtas Rytų Europos žemes.

Senato rezoliucija pasako Kremliaus valdovams, di
riguojantiems naujai lipdomą imperiją, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos jie neturi teisės okupuoti. Sovietų ka
ro jėgos, policija ir priveisti, rusa i kolonistai .privalo 
kraustytis iš okupuotų kraštų. Su Lietuva rusai neka
riavo. Sovietų valdžia pasiuntė ultimatumą sovietų ka
ro jėgoms įsileisti. Tuometinė Lietuvos vyriausybė priė
mė ultimatumą, o vyriausias kariuomenės vadas gen. Vit
kauskas nuvažiavo į pasienį ir taikiai sutiko priartėjusio 
sovietų karo jėgų viršininką ir Įsileido rusus į Lietuvą. 
Vakarų Lietuvos .rubežių pasiekę rusai, anksčiau priža
dėję nesikišti į Lietuvos vidaus reikalus, sulaužė savo žo
dį ir pradėjo sauvaliauti. Jie pakeitė vyriausybę, valsty-’ 
bės priešakiu pastatė kvislingus, pravedė klastotus “rin
kimus” ir prisijungė Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. Ta
da jie skelbė ir šiandien tebeskelbia, kad lietuviai prašė 
prijungti juos prie Sovietų Sąjungos. Kai karo pabaigoje 
sovietų tankai ir aviacija vėl priartėjo prie Lietuvos že
mių, tai jautėsi ne kaip užkariautojai, bet kaip minėtų 
žemių šeimininkai, juk tos žemės anksčiau buy»<prijung- 
tos prie Sovietų Sąjungos.” ' ■ •-

Lietuviai liudijo Kersteno komitetui apie sovietų ka- 
ror jėgų ir. policijos vartotą sauvalę užimtoje Lietuvoje.. 
Amerikos Lietuvių Taryba sudarė sąlygas šį kraštą pa
siekusiems Lietuvos pareigūnams liudyti, o vėliai! didelės 
tų pareiškimų dalis buvo atspausdinta dviejose kongreso 
knygose. Senato nariai žino viską apie'rusų vartotą prie
vartą Lietuvoje. Jie ne tik nepripažįsta aneksijos, bet jie 
tvirtina, kad rusai neturi teisės laikyti okupuotą Lietu
vą. Amerikos Lietuvių Tarybos rūpesčiu buvo išrūpinta 
dabartinė rezoliucija, kuri ne tik Kremliui, -bet visam .pa
sauliui pasako apie nelegalią okupaciją. Kiekvienas Ame^ 
rikos lietuvis bet kur sutiktam Sovietų valdžios agentui 
gali pasakyti: — Kraustykitės iš Lietuvos! Jūs neturite' 
teisės ten būti Juo greičiau išsikraustysite, tuo bias gė
riau! . r- ■

Apie kq visi kalba, bet niekas nieke vėdaro

Senas Naujienų skaitytojas 
dar balandžio mėnesį iŠ Hamil
ton, Ontario, Kanados, atsiuntė 
Hamiltono laikraščio The Spec
tator š. m. balandžio 7 dienos 
numerį su visą to laikraščio pus
lapį užimančia antrašte “No 
more light shed on UFO’s ray“ 
iškarpa su sekančiu laiškeliu:
Bieli Bičiuliai,

Visuomet atidžiai skaitau 
“Naujienose” žinias apie erd
vės svečius. . . ,

Čia siunčiu užtiktą žinią mū
sų miesto dienraštyje. Gal bus 
įdomi tiems, kurie, kaip ir aš, 
tuo domisi.

Svakinu ir linkiu geriausios 
sėkmės ir sveikatos visam Nau
jienų štabui.

Jūsų senas senas skaitytojas
Mielasis Senas Senas Skaity

tojas savo atsiųstą iškarpa ir 
laiškeliu suaktyvino vieną iš ak
tualiausių klausimų, kurs, kaip 
ir keista, bet sensacijas mėgstan
čių Amerikos laikraščių didžiau
sia dalimi yra arba retai ir per 
mažai raportuojamas arba ne
rimtai traktuojamas. Bet daly
kai keičiasi ir staiga surimtėjo, 
kai mokslininkai jais susidomė
jo. Ačiū Senam Naujienų Skai
tytoj iii už dėmesį ir iškarpą. Pa
geidautina ne vien iškarpų, bet 
ir savo pastebėjimų; be abejom 
nės yra nemažai lietuvių, kurie 
irgi matė “savo lėkštę” sutrum
pintai vadinamą UFO (pirmosios 
raidės žodžių “Unidentified Fly
ing Object”) arba NSO (Neži
nomas Skraidantis Objektas).

tą ir sudribusį.
Po to sekusiomis dienomis re

porteriai iš arti ir toli, -net iš 
Australijos, užsirašinėjo jo is
toriją, o psichiatrai jį kvotė ir 
UFO tyrinėtojų grupės tą in
cidentą studijavo. Navajo ap
skrities šerifas, kurio vyrai ieš
kodami dingusio Waltono visą 
mišką nuodugniausiai iššukavę 
nieko nerado, pareiškė, kad per 
18.metu tarnybos policijoje jis 
pirmą kartą su tokiu įvykiu tu-

Mr. Walton, 23 metų amžiaus, 
dabar bedarbis, gyvena vienas 
Snorflakes, Ariz., finansiškai 
vos išsilaiko, nori baigti Siaurės 
Arizonos universitetą arba ras
ti darbą elektronikos srityje.

Penki iš šešių jaunų vyrų tuo 
metu buvusiu su Travis Walto- 
nu, pilnai išlaikė poligrafu tyri
mą, tik Vieno, šeštojo tyrimo re-
zultatai liko n eaiškūs.

Mike Rogers, 28, išlaikęs po
li grafo išbandymus, .pasakė, kad 
jie važiuodami prastu kalnų ke
liu, apie 12 mylių nuo Heber, 
pamatė UFO ir Walton iššokęs 
iš važiuojančio sunkvežimio nu
bėgo prie mažoje miško aikšte-., 
Įėję apie 15 pėdų aukščiau že-

Apie UFO pagrobtą Arizonos 
medkirtį -

The Spectator praėjusio ba
landžio 7 dienos laidoje atspaus
dino tokį Associated Press pra
nešimą:

Travis Walton už. atlyginimą 
po 86 valandai kirsdamas .miš
kuose medžius šiaurinėje Arizo
nos dalyje pamatė šviesulė ■— 
melsvai žalsvą spindulį, kursi 
kaip jis pats ir šeši kiti mačiu
sieji liudininkai tvirtina, .per-, 
trenkė •’ jį žemėn. Trims mene-- 
siams praėjus po susitikimo šu,. 
kaip jis sako, su nežinomu skrai
dančiu objektu (UFO) jis vis 
dar negali pilnai grįžti į norma
lų gyvenimą.

Praėjusio lapkričio 5 dienai 
brėkštant miške jis buvo spin
dulių .iš erdvėlaivio (UFO) per- 
trenktas ir keistų sutvėrimų nu-, 
sineštas vidun (Į tą erdvėlai
vį). Ištisas penkias dienas jis 
buvo dingęs, kol jo šeima rado 
jį vienoje Heber, .Ariz., telefo
no būdelėje išblyškusį, sukrės-

kurio melsvai žalios spalvos spin
dulys, jį permušė žemėn.

Rogers paliudijo, kad jie sa
vo sunkvežimyje būdami vos per 
kokius 25 jardus nuo L’FO, tai 
matydami labai išsigando ir sku
biausiai nuvažiavo, bet kai po 
15 minučių sugrįžo, nei IlFO n®!^ 
Watono nebebuvo nė ženkb..

“Būtų geriau kad žmonės man 
tikėtų, bęt kai jie netiki, aš hiė-* 
ko negaliu padaryti”, sako Wal- 
tono draugas Rogers. ,

Walton tvirtina, kad iš pen
kių dienų jis atsimena tik dvi 
valandas — kai atsipeikėjęs jis 
pasijuto begulįs baltame kamba
ryje ant stalo ir pamatė keletą

mis jį egzaminuojant. Jų pirš
tai buvo be nagų. Walton pasa-

plastinę “pėipą” ja užsimojo 
tiems padarams, kurie išbėgo iš ; 
-kambario. '7

Išėjęs aš to kambario korido
riaus gėlė jis pamatė kitą kam
barį, kuriame buvo kėdė su «le 
mygtukų viename^one. Jis pra
dėjo tuos mygtukus spaudyti ir 
pamatė didelį ekraną šų daugy
be žvaigždžių, bet tuojau pasi
rodė trys į žmones .panašūs pa
darai, kurie paėmę jį už alkūnių 
nuvedė į kitą kambarį, kuriame 
bestovį trys vyriškiai ir viena 
moteriškė. Tie kreatūroš paso^ 
dino jį į kėdę,-ir nuo to momen
to jis nebežino kol išbudo ar at
sipeikėjo telefono būdelėje. Jis

R. V I L I U S

SAULĖTAS VĖJAS
(Tęsinys)

Užėjo naktis. Plūduriavo šienas ir mediniai pa
dargai. kuriuos žmonės buvo atsivežę į talką.

Plaukė ir jaunutė gražuolė, pavirtusi į nerovę, 
išblyškusi, balta lyg pienas, jos veidelių erškių žiedų 
raudonumas buvo dingęs, liūdnai ji žvalgėsi po van
denius. ieškojo mamytės tėvelio, ji juos amžiais ieško.

Ir dabar dar. alidros metu. Krokų Lankos Ežere 
gali išgirsti kažkieno burnojimus, kur tai užkriokia, 
subaubia bulius. Eini ieškoti žmonių aimanuojančių, 
jei esi drąsus, bet jų rasti negali.

Kartais gali pamatyti ir nerovę vandenyje plau
kiančią: prisiyrė* žiūri, ji jau kitur , toliau, matai 
dar kai ji po vandeni pasinėrus plaukia, šmėkšo, van
denį uodega vyriais suvarto —- Nesivyk, palik ramy
bėje. ji tau per gudri, jos ne pagausi.

— Aš, — tęsė toliau Kaitrius. — visą Iaikąvkovo
jau su miegu, mano galva ir mano skaidrioji veikė 
mano. i>et visdėlto gerai girdėjau ką tas senelis man 
pasakojo, ir mano vaizduotėj mačiau kaip gyvus: die
vaiti. mergaitę, šunį, stakles, namelį, žydinčią lanką, 
juodus debesis, raudoną bulių, šulinį su svirtimi, rai
telį ant stogo, žaibus . girdėjau griausmus, mačiau 
kaip žmones tarp savęs kovojo dėl malkos padargų, 
kad šios įsikibtų, mačiau, kai motinos savo mažyčius 
prie krutinės spaudė, vyrai verkė, kai bangos ir sro
ves jų žmonas iš jų rankų išplėšė, kai jauni vienas ki
tam į glėbį puolė, kad bent kartu mirtų, kai arkliai 
daužėsi ir savo pakinktus ir pančius draskė, kurie 
jiems bėgti kliudė.

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi
STOMATOLOGUOS RAIDA

Stomatologiją, kaip mokslas, į atskirą šaką susi-'

Kai senelis baigė savo pasakojimą, aš širdyje jau
čiau turįs draugą, kurį gerbiu ir myliu, negadino ma
no nuotaiką nė jo ūgis, nė jo išvaizda. Aš pakėliau, 
galvą, atsistojau, kad prieičiau prie jo ir jį pabučiuo
čiau, pasakyčiau jam, kaip jį myliu, nes pajaučiau 
jo sielos grožį, numaniau, kad jis nei žmonių nei die
vų blogus darbus nepateisina, kad jis priešingas viso
kiai skriaudai ir kad jo širdis liūdi dėl nelaimingos 
tų įvykių eigos, žiūriu pasostė, kur jis tik ką sėdėjo, 
buvo tuščia.

Saulė jau buvo nusileidusi. Mėnulis pakilęs virš 
krūmynų, arti pilnaties, įsiautė Vingės upelis kran
tus ir kalnelį savo šviesos magija, upelio vanduo ži
bėjo keliom sidabrinėm juostom, vėjas "buvo aprimęs, 
aplinkui glūdėjo tyla. Aužiukas jautė kažkokį slė- 
pingumą. \ isi kontūrai aplink juos būvo neaiškūs, 
susilieję į masyvus, kurie gulė ant jo, tik' lyg pro mažą 
pijšelį. pro jo vidinę akį slinko ką tik girdėti vaizdai 
taip, kaip Kaitrius pats sake girdėjęs ir matęs.

Kaitrius pakilo nuo užgalio, pasiraivė, judino sa
vo sustingusius sąnarius.

Aužiuk, jau laikas j migį. Ryt, kelsimės anksti. 
Saulei tekant
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formavo dar visdi neseniai —'XIX amžiaus pabaigoje 
ir XX amžiaus pradžioje. »

Tačiau mokslas 'apie dantų ligas — odontologiją 
— buvo žinomas jau seniau, dar Hipokrato laikais.

Bėję, veido ir žandikaulių chirurgija vystėsi kar
tu su bendrąja chirurgija.

Nūdien odontologijos moksle yra kelios šakos: te
rapinė, ortopedinė ir chirurginė stomatologija.

Chirurginės stomatologijos uždavinys yra dantų, 
burnos erimės seilių liaukų, žandikaulių it Veido chi
rurginių ligų nustatymas ir gydymas.

Manding, mokslui žengiant pirmyn ir įgijus prak
tinio patyrimo, susikūrė dar kėlios šio mokslo šakos: 
a) veide ir žandikaulių traumatologija, b) plastinė 
veido bei- žandikaulių chirurgija.

Nūnai plėtojasi dar viena jos šaka, tai vaikų chi
rurginė stomatologija.

Būdinga, jog kiekvienos mokslo šakos istorija yta 
internacionalinė, nes ją kuria viso pasaulio tos specia
lybės mokslininkai.

3000 metų prieš mūsų erą Tibete jau buvo daro
mos veido ir nosies plastinės operacijos.

Indų knygos Ajur veda autorius Sus t rūta 1000 me
tų prieš mūsų erą aprašo veido plastinės operacijos 
metodus, kurie ir nūdien nenustoję savo reikšmės.

1547 metais italų profesorius Togliokotis išleido 
knygą De chirurgia eurtorum per incisionem. kurioje 
jis pats nurodo metodą, kaip perkelti viršutinių galū
nių audinius į veidą. Tai turėjo didelę reikšmę veido 
plastinei chirurgijai vystytis. '

Lietuvoje XVlI — XVill ir XVIII amžiuje dantis 
ir veido sužeidimus gydė barzdaskučiai, nes gydytojų 
stomatologų nebuvo. Gydytojai stomotologai buvo 

U. 197€ ~. *

užtikrino, kad jis ir jo šeima jo
kiais UFO netikėjo ir nesidomėjo 
iki šio įvyki®.

UFO istorija — ne juokai

Apie tą patį nuotykį Chicago 
Tribune antrašte “UFO story hdt 
a hoax: experts” rašo:

Travis Walton, 22, kurs sako, 
kad lapkričio 5 d. Arizonoj jis 
buvo paimtas įUFO, nemeluo
ja, pareiškė keli mokslininkai, 
kurie jį egzaminavo.

Mrs. Coral Lorenz, iš Tuc
son, Arizona, Oro Reiškinių 
Tyrinėjimų Organizacijos (AP
SO) sekretorė ir iždininkė, pa
reiškė Tribune, kad '.‘Iš prie ran
kos turimu įrodymų mes neįsi
vaizduojame kas ir kaip .galėtų 
tokius “juokus” krėsti- Mes įsi
tikinome, kad kažkas labai keis- ' 
to atsitiko su Travis”.

Grupė ekspertų, jų tarpe .psi
chiatras ir hipnotistas, kurie jį 
(Waltohą) egzaminavo, priėjo 
išvados, kad nemelavo sakyda
mas jog pamatęs į lėkštę pana
šų UFO jis pradėjo prie jo b^g- 
ti, bet neteko sąmonės it atsi
budo to keisto pastaro viduje, 
kur keli nematyti kreatūroš'jį be- 
tyrinėją.

Psichiatras Dr. Gene Roser- 
Baum. iš Durango, - Colo., kure 
pats ir .kiti ištyrė Waltoną vi- 
sais įmanomais psichiatrijos ir 
medicinos būdais, .pranešime 
spaudai pareiškė: v ■

“Mūsų išvada, kuri -yra abso
liuti, yra ta, kad-šis jaunuolis 
nemeluoja ir jokio-suokalbio špo
sui iškrėsti nebuvo. Psichiatri- _ 
jbs tyrimai ir hipnozė-rodo, iad 
jis tikrai tuos dalykus jpeigyve- 
no ir nemeluoja. Jo kraujo tyri- 
mas ir urinalizė parodė, kad jis 
jokių narkotikų nevartoja.

Mrs. Lorenzen' pasakė, kad 
ližhipndtižūbtaš 'Walton apie

sm

gyvenimus”

nimų sekantį -kartą.

sanskrito kalba, :yra tarptautinė - 
kalba; kurčias nebylys ženklų 
kalba su kitų tą įtartą mokai- " 
čiu puikiai susikalba. ■- .

Jungtinėse Valstybėse ženklų 
kalbą vartoja apie 500,000 žmo
nių ir -ženklų kalbą yra steaite- 
ma trečioji pagal vartotojų dau
gumą; tik: ispanų ir italų kai- 
bob JAV-sė tiiri daugiau varto
tojų. Daug^oniujA^^evYuri; 
nebylių šeimos narių Ar tifėugų,

.galėtų geriau susikalbėti.

SKAITYTI ’NAU.TTENĄS*v

kviečiami iŠ užsienio ir gydydavo tik turtingesnius-ba-* 
jorus. Taipgi ir Anglijoje barzdaskučiai žmdnėm-skau- 
dančius dantis'rovė,

XIX amžiaus pabaigoj e irXX amžiaus-pradžioje 
dantis žmonėms jau gydė odontologai. Tačiau- jų buvo 
nedaug ir jie gyveno miestuose.

Dar ir nūdien ,labai gerai atsimenu, kai Pilviš
kiuose žydas odontologas man nenuskausmintą, dantį 
išrovė.

Lietuvos kaime padėtis buvo gana primityvu Iki 
pasaulinio karo pabaigos ten dantis rovė kas 'tiofėjė. 
Kaimuose veikė visokie parėjūnai, “vengrai", felče
riai, dailidės, kalviai ir kitokie mekanikai. Vieni jų 
dantis raudavo replėmis, kiti raktu. Visa tai buvo at
liekama be jokios anestezijos — nuskausminimo.

Skausmus malšindavo, pridegindami rūgštimis, 
šarmais, spiritu ir Lt Neretai dantis gydydavo.burtais 
ir kitokiais būdais.

Tuometinė carinė Rusija nesirūpino gyventojų 
sveikatingumu, o tuo labiau dantų ligų

Po pirmojo pasaulinio karo, Lietuvoje būvu pri
dėta rūpintis ir dantų gydymu. 192Š metais buvo įsteig
tas odontologijos skyrias. Studentams buvo kėtihmi 
maži reikalavimai, nes Lietuvoje labai trūko stoma
tologų.

(Bub daužau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

ios VISAD RAŠO .
TEISYBĘ



t

-1739 So. Kalstei St., Chicago, DI. 60608

■ ■■■

r 2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 84J834

?. -GĖLĖS VISOMS’PROGOMS

Beverly Hills -

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES

28»>Wę 63ni Street.
Valandos pagii susitarimu.

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUtERIJAUR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulwki Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO takų 
r. S CHIRURGIJA

Tti.r. 695XJ533
Valley Medical Center^ 

-/toft_SŲMMlT STREET ■ 
ROUTE 5£~£LGiN.'ILLINOIS ,

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434^ WEST /1st STREET .
Ofrw: HEmlock 4-5o49 

Razida 388-2x33
OFISO VALANDOS; . 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—T vaL. 
antracU penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. ūkui susitarus, .

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester. Community klinikas 
Mentei nos. di f ėktor rus; -

1938 5. Menheim RcL, Wesichesrąr, iii. 
VALANDOS; ’ 3—9 • aarbo dienomis ir 

4xas antrą šeštadieni. 8—3 vai 
TeL: 56^*2/27 ert>a 5o2-27z£

KEZ.: GI 8-0S73

DR. W. EISIM - EISIMAS 
akušeriją ir moterų ligos 

G i NE KOLOG1N ė‘ Č« f RURG1J A 
6132 So/Kedriė Ave.,: WA 5-2670

■ . </- V ■ ’ • ..-’V L ■ .- ‘ • ' <■

Valandos pagal susitarimą: Jei neat
siliepia; skamPinti Ml 3-000L

.TEU — S£ 2-5S93 : . . '

0R. A B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S?eC 1 AL Y AKiU LIGOS
39074 , West 103rd Street ;

Valandos pagal susitarimą.
* ■ . .. -1 . ■

Marquette Parkas
71 John i erkes.

. Lietuvių Televizijų* valdy
bos posėdis įvyko gegužės 17 
d. teisininko Charles Kai pa
talpoje. Buvo svarstoma paren
gimų, kurie įvyks š. m. liepos 
10 d. gegužinė - piknikas Union 
Pierx Michigan, rugpjūčio 29 d. 
gegužinė - piknikas ’ Vyčių pa
talpose, ir lapkričio 27 d. Jau
nimo Centre didžiulis koncer
tas su puikia programa, lėšų 
telkimas, bilietų laimėjimams 
platinamas ir kitį, reikalai. «

Stasys Patiaba

KAIP BAŽNYČIA MINĖJO 200 
METŲ SUKAKTĮ

Marquette Parko . Gimimo 
Mergelės Marijos pairapijos baž- 
nyčia pasipuošė naujomis vė
liavomis ir gegužės 16 d. iškil
mingai atžymėjo 200 metų. JAV 
jubiliejinę šventę.

Amerikos Bicentennial mi
nėjimo proga' bažnyčiai pado- 
no j o naujas vėliavas. Vėliavų 
aukotojai' buvo Illinois State 
Rep. Walter McAvoy, Bicen
tennial - Stale sen. Frank Sa
vickas, Lietuvos — Vyčių 112

,— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu* skambinant, ad- 
.ninistracijų: darbo valandomis. 
Taip kviečiama skambinti 
arba rašyf’ j’rašanl siųsti susi- 
pažinimm. IHaimimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
nčios susipažinimui 2 .savaites 

-nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir. galimų? skaitytojų 
įdrestts. ‘

šventės programa buvo taip 
atlikta: 8 vai. 30 mm. vėliavų 
pakėlimas aikštėje, prie parapi
jos salėje, 10 vai. organizacijos 
rikiuojasi prie parap. salės tm 
vėliavomis ir i&kjhningai žy
giuoja į parap. bažnyčią. 10:30 
vai. vėliavų pašventinimas ir 
šv. Mišios, kurias atnašavo kle
bonas kun. A. Zakarauskas, 
jam asistavo kan. V. Zakaraus
kas ir kun. Pučinskas.

Iškilmingame vėliavų šventi
nime ir pamaldose dalyvavo 
šios organizacijos su. vėliavo
mis: 1) Lietuvos Vyčiai, 2) Atei
tininkai, 3) Parapijos Mokyk
los mokiniai (vaikučiai) 4) šv. 
Vardo Vyrų Draugija, 5) Pa
rapijos Mokyklos Motinų Klu
bas, 6) 8 v. Teresėlės Draugija, 
7) Kolumbo Vyčiai, 8) Parapi
joj Mokyklas* orkestras iš 65 
muzikantų, 9) Reg. LB, Bag- 
džiaus vadovaujamos vėliavas 
nėšė Patiaba ir Kreivėnas. Jas 
lydėjo tautiškais rūbais pasi
puošusios mergaitės ir mote
rys, kimios čia pažymėtos: G. 
Gedraitytė, B. Mikulskienė, E. 
Pranskevičienė,; V. Orentienė, 
S. Radvilienė, A. Ramonienė, 
B. Repšienė, D. Tričienė ir A. 
Vaičiulienė. Vakare 5-tą vai 
buvo vėliavų nuleidimas. J. K.

JONO DlRSOS ĮPĖDINIAMS (juo* žinantieji malonėkite ra
šyti Ueluvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorkę:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street

Ne&cniai Amerikoje įniręs
JU>nas D1RSA, žinomas

tais surašytu testamentu savo 
turtą yra užrašęs brolio Steve 
Dirseu vaikai^, kurių pavar
dės testameąte pažymėtos se
kančiai: Vincas D1RSEN, Paul 
DIRSEN įr Regina D1RSEN. Jų 
gyvenamosios vietos nenurody
tos, bet iŠ testamento turiųio

okupuotoje Uetūvoje.
Patys ieškomieji arba apie

PERKRAUSTYMAI

(Pr)

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesų 
Ir veda j šviesą.

’NAUJIENOS- D0LSEVIWJS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• 9 » ’ ’
"Vakar, ir ryta Ir vidudieny m daįuaju ir šaukiu, o lis išgirdo ma

no — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geruusuds vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kratų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, k«d mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvianą. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą, atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

DRą K? A. V. JUČAS 
^489-4441-561-4605 

-5>P&s(l>$qš>- chirurgijA 
. - 1002 N. WESTERN AVE.

5214 N, WESTERN AVE.
- -■ - - - • ... i Į^';- '

Telefonas atsakomas 12 valf

Ofiso tek: HE 4-1811 ; ; *
Rezidencifdš: PR 6-98G1 •

DR. j. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

- VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS ~
2454 WEST Hst STREET į 

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

?; Tik susitarus. * Nj
. Trečiadieniais uždaryta. < . '

. DR. FRANK PLECKAS
j OP.TOMETRISTAS. 
? . KALBA LIETUVIŠKAI •
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 -

- Tikrina akis. Pritaiko akinius ir ■_
’■ . “contact lenses“. ?’ j

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
. INKSTŲ,. PŪSLĖS,J R i .
' PROSTATOS*CHIRURGIJA’ ' 
į 2656 WEST 63rd STREET ;

VaL: an».2ad. nuo 1—po pietų. 
ketvirtad. ndo 5—^7 vai.* vak< x 

Ofiso te ief.: 776-2880 . '
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS tR tHIRURČAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
, Ofisas: 2652 WEST 59th STREET « 

LTel^PR 8-1223X
OFISO VAL:;.'epirm.;. antrad^ "trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie- 

’ niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
digal su^itatimą. < 

Atostogose Iki gegužės 24 d.

VINCENT RADZEVIČIUS
/'• 

Gyveno Auburn Parko apylinkėje,

Mirė W76 hl gegužės 19 <L. 5:30 vai. vakaro, sulaukęs 86 metų
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Panevėao aps., Pagirių parap., ČereUų km

Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marijona (Gražytė). 2 sūnūs — William Ro

gers su žmona Gloria ir Charles Rogers, 6 anūkai — Diane Stefen su 
vyru Dale. Raymond su žmona Donna, Linda. Crystine, Wayne d 
žmona Kathy ir Richard Rogers bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko brolis Kazimieras ir sesuo Steputė Murzienė su šeimo
mis.

Penktadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lukas koplyčioje. 
1333 West 127 St., Calumet Park, W.

šeštadienį, gegužės 22 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į šv.' Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv, Kazimiero lietuviu kapinėse.

* aMMifafc—,
Visi a. Vincento Radzevičiaus giminės, draugai ir pažįstami ma

loniai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteikt jam paskutinį patar
navimą įr atsisveikinimą.

_ Nuliūdę lieka: - '
žmonaw sunūs, giminės

Informacijai tel. FU 8-1800.

TĖVAS 1R SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ETNINIŲ MOKYKLŲ IR 
STUDIJŲ KONFERENCIJA

Illinois .Universiteto Chicago . 
Circle praneša, kad ateinantį sek
madienį, gegužes 23 d. šaukiama 
etninių mokyklų ir etniniu studi- 
jti^ konferencija, kuri įvyks 
Spertus College of Judaica, 618 
South ^lichigan Avenue, Chica
go, nuo 10:30 iki '2:30 vai popiet. 
Daįyyąujaučių- organizacijų tar
pe minima Lithuanian Educa
tional Council of the U. S. AL

Laidotuvių Direktoriai

Ypatingai pasidarbavusiam BALFui 
ADOMUI DIDŽBALIUI 

’ mirus, t
jo žmonai, sūnui, dukrai ir artimiesiems- 

reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi
BALFo 5-to Skyriaus

Valdyba ir nariai

Apdraustas perkraustymas- 
Is įvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS -
823 West 34 Place

TeL: FRontier 6-1882

Leidimai — Pilna apdraudė
/ ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

Linksmumu . arba ‘ liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiauvaLilkai zntl 
pių papuošimui ir .sezoninės 

kapams gėlės.
t ROY R. PETRO (PUT" t /AS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

ZSnbKc

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS 
rengia Hawaju šokių vakarą gegužės 
22 d., šeštadienį.’ Bataan salėje, 4046 
So. Western Ave. Pradžia 7 v. vaka
ro? Kviečiame visus narius ir sve
čius atsilankyti 4 ši šaunų vakarą. 
Visas moteris prašome, kurios galį 
nešioti kvietkuotas sukneles. Bus 
skanių šiltų ir šaltų valgių ir gerų 
gėrimų. Bus gražių dovanų dėl lai
mėjimo. Lauksim visų. — Valdyba

LIETUyiU. ŽAGARĖS KLUBO pus
metinis susirinkimas įvyks sekmadier 
nį? gegužės 23 d. 1:00 vai. popiet Jo
no Stitilio salėje. 4346 So. California 
Ave. Nariai kviečiami atsilankyti ir 
aptarti kluboreikalus? užsimokėti 
savo duokles, "nes tūs atostogų 3 
mėnesius vasaros laike. Bus ir vai
kės. , R©» Didžaalvis, rast.

FIGHT HEAP

GIVE HEART FUND

' NAUJIENOSE GALDIA &AUTI H. TAMĄĖAUSKO <
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ , .

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais įprašo Pamarį, senus fa 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos, 
kaina 56.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

V. Tumasonis, M. D.; S. C
C H I R U R G AS J

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock S-2123
Rexid. telef.: Gibson 8-6195 '• 

iima ligonius zragalsuSi tarimą. Dėl

Jei neatsiliepia, tai tėlef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZršTAS 
Aparatai - Protezai, Mėd Ban
dažai. Speciali pagalba fcotoma 

> (Arch Supports) ir t t.

2850 Watt 63rd St., Chicago IIL 60629 
Telef.: PRospecf 6-5084

SKAITYK PATS 1R PARAGINK 
KITUS SKAITYTI ■

fl UJ I E SA S

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
r v^Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 564 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytą pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijoj jų. suorganizuotos šalpos draugijas, statytos baž- 

’ nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 3 bažnytiniai ir .314 veiklesnių žmonių biografi
jos.: Dūoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų - atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

* kai dr kl. - . -
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį
AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 

\ \j. vardu ir pasiųsti:
1739 S®. Halsfed St., Chicago. Iii. 60608

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku- 

ptfotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psb Kaina $1.00.
J. Jas minas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristi fanas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metain poeto 
Nsdo Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 į>sl. Kaina $3.00.

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. z

Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gaiimajsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. r? r* : v

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A

1739 South Halsted Street, Chicago, DI. 60608

*oW< if-
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA <

Naujienose galime gauti puikių knygų, ieurios papuoš ’bei 
~ knygų spintą «r lentyną. >

K. Bielinis, PENKTIEJI META1, gražiai irisu. $9Z psl
K. Bielinis, OlENOJAMT^ gražiai ;n$la, 4t>4 psk ".„
Dr. Kazys Griniuj ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL ^Kama $6.00. Minkštais virš.
Prof Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RUAy I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
beliais — $2,00; D dalis,.225 psl^ Įrišta — $3,00. minkš 
tais viršeliais *

|6.°° j
Gra- i

$5.00

i
/ Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. 55-50 

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkytais vir
šeliais. ----------------------------- ----- - ----- - -- --

Juozas LiOdlius, RAŠTAI, 250 psl. ........      —
P.Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlODŽIŲ,

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminima J
170 pSl. - t iir f.. _ *1 _* ’—“   ‘ --■>——

$3.00 t
S 1.00

$3.00
į M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232
>' nii«l«niai ' . . _________'______ _ ________LL^puslapiai r--------- -

Kųygas užsakam YeHoa 25 et. pašto išlaidoms 
N AU 3 I E N 0 S, /

1739 S. Halted Sų ChiOffo, Hi. 60608. — Tel. HA 1-6100

<

' ANTANAS JI. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS į ‘z

3367 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

į; SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad hečią pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti užv $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena Arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orcterį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: . ;

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

•; < GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
n028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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REAL ESTATE

vedėja-ar ituą

WANTED TO RENT

TeL-^6-7878
Naujienos

•HAUJlLjiOS* BO1SEVIKAMS

Amsterdam, 
priima leidi-

8929 So. HARLEM AVĖ, 
Bridgeview, Illinois 60455

BUILDERS AHO CONTRACTORS 
Namu Statyba lr Ramentas

•MARCHER AVENUE 
CHKAM, RliNOtS MM 

PHONEt 254*4416

Certifieaia--* 
(Minimum $5,000).

NAUJIENOS, 
T-39 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _________ ’

Passbook Savinas. 
All accounts com* 
pounded dally — 

paid quarterly.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, Hl. 60631 TeL YA 76980

MECHANIC - WELDER

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST «9th STREET 

Talofj REpublIe 7*1941

MIDLAND
SAVINGS

0 Siunčiu--------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudą.

’ M. A. ŠZ«KUS
Real Estate. Notary* Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 2547450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra*

• šymai fr .Mtoki blankai. ' ■ .

žės iki inržeiio 6
xios užims Ame-' 
spauda. Paroda

MOVING Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

DIMESlO 
tt—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: '
A. L A U R A t T t $ 

4645 So. ASHLAND AVR. 
5234775

(OIS SOCIETY OF ROl 
j.*, -vr.iSsE* M? <

5 E.“Washington Street, 
Suite 201

Chicago. Illinois 60602

ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos 10 

$40,000

Šių diskusijų .specifinė-tema 
yra aktuali mūsų tautiniam iš
silaikymui išeivijoje, tai yra — 
švietmas amerikiečių mokyk
lose ir Lietuvių šeštadieninėse 
mokyklose. Publiką yra kvie 
čiama ne tik atsilankyti, bet ir 
aktyviai dalyvauti diskusijose. 
Tikimės, kad kuo daugiau mo
kytojų, jaunimo organizacijų 
atstovų, studentų bei tėvų da
lyvaus. .

Šią diskusijų seriją padeda 
pykdyti American Issues Fp- 
nim Chicagoje ir ji dalinai 'fi
nansuojama National Endowe- 
ment for the Humanities, (pr.)

—Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus rengia diskusijas, ku- 
Hų' bėhdra tema yra 
Amerika mums davi 
yra atėmusi'nuo* mūsų^?',Buš 
diskutuojamos šios“ specifinės 
temos: “švietimas. Amerikos 
užsienio politika, Mamų šavi- 
ninkystė, ir Tikyba; ų Trečias, 
diskusijų Forumas,. Įkuriame 
dalyvaus Chicagos Aukšt. TitUa- 
nistikos • mokyklos, bus Jauni
mo centro kavinėje, 5620 So. 
Claremont. Ave4 Chicago; Ill. 
2:00.-vai. popiet, šeštadienį, g&-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ... 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ^t., Chicago, III. 60608. — TeL 2544320 
V. V A L A NT I N AS Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

_ CHICAGO, ILL. 60629

Nesenai išėjusi laukta -
Juozes Vaičiūnienės knyga

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS Iš . EUROPOS SANDĖLIŲ.

MCLP WANTED - MALI 
Darbininku Roikta

GRAŽUS .2 būtu mūras. Atskiri 
eazo šildymai. Garažas. .Dėl ligos par
duoda Už $27^00?-:%- " .

fe
VISU puikiausias 15 metu

;tri mūras. 2 šifcjvmai ir Do 2 vonias. 
SneciaEstu štatvtas negailint pinigu

quette Parke, išrinkta .Lietuvių 
Mokytojų S-gos pirmininke, 
Apolinaras Bagdonas —7 vice-' 
pirmininkas, Vilija Kerelytė — 
sekr., Dovas šaulys -r-'.ižd., Ja^ 
dvyga Lukošiūnienė — paren
gimams, Jonas Kaunas — ko
respondentu. šiemetinė moky
tojų stovykla ir studijų savaitė 
bus rugpjūčio 8 — 15 d. Daina
voje.

— Tradicinės poezijos dienos 
Chicagoje bus gegužės 21 ir 22 
d. Jaunimo centre. Penktadie
nio programa yra skirta minėti 
poetui Jonui Aisčiui. Ji prasidės- 
8 vai. vak. šeštadienio progra
mos prasidės 5 vai. popiet. Lau
kiama Aldonos-Aistiėnė%; Hen
riko Nagio ir kitų svečių bei 
programos- dalyvių iš tolimų 
vietovių. Programoje su savo 
naujausia kūryba dalyvaus Chi 
cagos bei . apylinkių poetai ir 
literatai. ,

— LKV S-gos Ramovė Chi-: 
eagos skyriaus valdyba kviečia 
narių susirinkimą Jaunimo ceh 
tre gegužės 23 d. 12 vai. Darbo
tvarkėje —- einamieji reikalai 
ir paskaita “Mėnulis — svajo
nėj ir tikrovėje.’*

100 didelio formato psl^ daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui peito reikia pridėti’25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daigiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knyg? galima gauti Naujienose arba pasitinkant čekj ar Money or-

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS-ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-344T

HTTP’S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT — .

ĮVAIRIOS DRAUDIMAI

Didžiausias kailių 
pasirinkimas fg&j

P®-8 vieninteli 
f f UetavJ kailin^M %u 

Chlflagote — ^SkNORMANĄ 
Jmj^MURŠTEINĄ 

263-5826 
(įstaigas) ir 
677-8489 

' (bato)

Gyvenimo tikrovė okupuotoje Lietuvoje
Klui|k*<los gydytą}. M.. ,1- sininkė pnuiškim, kad 

vykusi į Kauną, panoro pasi
gražinti. Kaip jai gražintis, pa- 
vvko. matyli iš jos aprašymo, 
būtent:

“Atvykusi į Kauną susitikti 
po 15 nesimatymo metų su bu
vusiais mokslo draugais, 8 vai. 
15 min. ižėjau šventiškai susi
šukuoti į kirpyklą: N r. 32 
Prieš mane eilutėje stovėjo 
dvi moterys, ir kasininkė man 
pasiūlė arba susitarti su kuritr 
nors meistre, arba laukti. Sa
vaime aišku, jokios meistrės 
nepažinojau,. tai laukiau ei
lėje, nesvarbu pas kurią..

Mano eilė priėjo 10 vaL 26 
min. Per tas dvi valandas 
daug moterų praėjo pro ma
ne. _ Jos visos prisistatydavo 
meistrėms, šnibštelėdavo joms 
kažką j ausį, viena kita dar į 
kišenę ’ ranką brūkštelėdavo 
ir, atsiradus laisvai kėdei, tuoj 
sėsdavo į ją. Kasininkė, net ne 
žvilgterėjusi į išankstinių už
sakymų knygą, išduodavo 
joms .talonus, paaiškindama 
mums, kad tai išankstiniai už
sakymui.

Meistrė A., pas kurią" priėjo 
mano eilė, pamačiusi poilgius 
plaukus ir dar priedo srnjoną 
kategoriškai ^atsisakė ; mane 
sušukuoti. Man pareilčaiayus 
paaiškinti, kokia šio poelgio 
priežastis, kasininkė tuoj nuė
jo tartis su kitomis trimis mei 
stėrėmis. Visos jos kategoriškai 
atsisakė daryti ilgų plaukų šu 
kuoseną net ir be šinjono. Ka-1

IEMONTE. netoli 134-St ir Archer, 
nard’iodami vieno akro sklypai namą 
statybai.

Tel. 257-7978 V >

DEL VISŲ INFORMACUV. KREIRKITeS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAVSKAS, Prezidentas

— KiekvietvĮA lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu- 
yiųx Amerikpgf (SLA) organi-l 
zacijoj. Vaikams ir jaunuo-l 
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams; 
Jiemsyra^i 
dowment.-aj 
mokslui, ari

.■ ■ ’-'■■■■ ■■■■'. ■ '■ ■ • ■ '■ ■■ ■ ■JOKSIBailSiS ■V'.'' '.'V' . :

REAL ESTATE ^FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

metiniu pajamų. Perkat už $65,000
GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au

to — mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800. - ■- / T-:
J .* * -ė* '

4 BUTU gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000.

. J ■ .- - ■ *-. .. . - -

9 KAMBARIU mūras, tinkapaja- 
-moms. II vakarus nuo Kalifornijos. 

Marquette Parke — Sf
—•U, PLATUS komercinis 

nuo Sv. Kryžiaus

^darbių ir meno parodai, kuri 
Įbus gegužės 26 dieną, 7 — vai. 
vak. mokyklos saulėje, 6200 So. 
Hamlin. " • '

■r • ’ 't.
■ —Janina Juknevičienė, Mon-

— Ralfo kontrolės komisi- 
jon išrinkta ne Ona Zailskienė, 
kaip buvo pranešta Naujienose 
tilpusiame aprašyme, bet p. F*r. 
ZaiLskas. /T

— Lietuvių Spaudos Klubas 
Naujienų bankete turi savo sta
lą. Atskaitomybę tvarko *J. Ka
valiauskas. Per jį,:, tikėtus gavo 
Bagdžiaus vadovaujama Re
gistruotas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Marquette Parko 
apylinkės valdyba.

— Catherine ir ueraldas But
kus moko suaugusiems kursuo- gikos 
še Hubbard aukst. mokykloje, rūpins

sininkė 
rėš, visą savaitę neturėjusios 
daria), šešlsulieniais. negalin
čios šukuoti ilgų plaukų, nes 
nebūsią plano... Atsilaisvinus 
kėdei pas meistrę P., ji manę' 
nešukavo iš principe: jos pla
nas jai ne mažiau svarbus, 
kaip ir A

Aptarti 
nors iš kirpyklų admfnistraci-] 
jos, kurios meistras planas 
svarbesnis, nepavyko: vedėja 
turėjo dirbti nuo 15 vaL, ad
ministraciją šeštadieniais ne
dirba. o namuose telefonu 
trukdyti jų ramybę, anot ka
sininkės, nemandagu. Man pa- _. , \
prašius baigti pokštus tr šu-'Jle ^dmuoja madų, rank 
kuoli iš eilės, iš meistrės Ą. šu 
žinojau, kad ši, klientė spsita- 
riusi su ja prieš dvi dienas na
muose. Man beliko apgailes
tauti, kad aš gyvendama Klai
pėdoje, deja, negaliu- žinoti 
jos namų adreso.

-Gerokai po pirmos, prieš iš 
eidama iš kirpyklos, papra
šiau kasininkę duoti skundų 
ir pageidavimų knygą, norė
dama atkreipti Kauno buiti
nio - komunalinio kombinato 
vadovų dėmesį, kad šalia mei- 
triškumo yra būtinas ir man
dagumas, šalia plano dar eg
zistuoja ir aptarnavimo kul
tūra. Aišku, skūndų knygos 
nebuvo...” .

Pasirašo Klaipėdos rajono 
centrinės ligoninės ^gydytoja' 
M. Sadauskienė

mūrinis bungalow 
eėje. Centrinis ŠH- 
Ss. 564a Ir Roek-

IŠ. Centrinis šildy-

apdrąudta^ fįgąnižacijų na
riams — tik ^f už $1,000 apt j 
drątidą. Dėl lliu ir kitokiu in- 
formacijų sĖ 
nai Austin 
Tel? 421-6100.

REAU ESTATE SALE 
Namai, tama — R|rdaviwu<

L^:- ęųc— :'T* '

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS —.VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI

Bulk aš išrink' 
lūs IftžuiM-rių jr Arciultiktų Xr* 
York o skyriaus pirmininku 
Jurgis Zabietekis — sekr., Vy
tautas Radzivanas — ižd.

— Dr. Stasys vanagunas, por plant tn heavy metal Industry 
baigęs Miehiggn State universi
tetą, pakviestas dėstyti Krimi- _ 
nalinę teigę Arizonos valstijos * efpwignce. w<wk. Excellent 
universitete. Prieš išvykstant j 
Tųsępn dr. Stasys &
flĮMyM. Vanagūnai su šeima 
gyveno Chicagoje,

Kultūros paroda 
Amsterdamo (N.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
-į - f.

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

N WJIEN0S tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir 
neidamos ir nesidėdamos j sandėrius su c 
tini Ms

NAUJIENOS palaiko visas Hetuvią demokratines grupes, jn bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Tijdėl Naujienų vadovybė<ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso. ‘ a

KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, puse* mėty — $16.00, 
trims men. — $350, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam min. — $250. Užsieniuo
se —* $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

HOMEOWNERS POLICY

NGS BONOS




