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1$ VISO PASAULIO

Paskutinis Į darbą,

“Didžkojo” sensacija

Patikrinami Datsun automobiliai

Albanija valosi

istorijoje. Vagišiai — pašto for- 
manas David Walker, 48, ir paš
to tarnautoja (clerk) Helen Hel
ton, 47, tiek “plačiai” pagyvenę, 
kad kol buvo pagauti, veik visus 
pinigus buvo išleidę. Jiedu pra
eity metų rugsėjo 22 dieną pa
vogė tuziną siuntinių su pinigais, 
siųstais iš užsienių Amerikos 
bankams.

NEW YORKAS. — Du pašto 
tarnautojai Kennedy Internatio
nal aerodrome sugauti ir apkal
tinti upavogimu pašto siuntų su 
$800,000 pinigų. Tai didžiausia

pokariniame gyvenime pradėjo 
mažinti socialinėms reikalams 
išlaidas ir didinti apsiginklavi
mą. Pavyzdžiui, Prancūzija ryž
tasi didinti karines jėgas, Nor
vegija, pajudinta Sovietinių jė
gų judėjimo šiaurėje, staiga su
sirūpino savo krašto gynimu. 

Net britų darbo partijos vyriau
sybė stengiasi sustabdyti toli
mesnį ginklavimo -reikalams 
skirtų sumų mažinimą, nežiūrint, 
kad Anglijos ekonominio ūkio 
sunkus stovis to ir reikalauja, 
ši europiečių savisaugos jausmo 
baimė yra iššaukta ne tik Sovie
tų-Rusijos pakabinto Damoklio 
kardo, bet ir komunistų partijos 
stiprėjimo Vakarų Europoje. Jie 
mato, kad Kisingerio išreikštas 
Oslo suvažiavime stipresnis Įspė
jimas, mažai arba ir visiškai nie
ko nereiškia.

CARSON, Calif. — Visi 31,185 
1975 metų gamybos Datsun au
tomobiliai ^80-Z, kurie buvo par
duoti JAV-bėse ir Kanadoje^ at
šaukiami pataisymui gazolinui į 
motorą tiekimo sistemos, japonų 
gamybos gnybtus pakeičiant 
amerikiečių gamybos gnyptais 
(clamps). Ta operacija kaštuo
sianti pusantro milijono dolerių.

20 nauju kardinolų
Jų tarpe vienas Amerikos, 

vienas Hanojaus

Tai sužinoję Australijos gele
žinkeliečiai, kurių iš viso yra 
65,000, gegužės 24 paskelbė ge
ležinkelio streiką ir paraližavo 
visą Australijos geležinkelių 
judėjimą.

'Amerikoje yra įsigalėjęs pa
protys, įstatymais apsaugotas, 
jog paaukštinant darbininką dar
be arba jį iš darbo išvarant, turi 
būti atsižvelgiama seniorijos. šis 
klausimas buvo iškeltas vyr. 
Amerikos teisme moterų ir juo
dųjų bei mažumų darbininkų, 
kurie jaučiasi ar buvo nukriaus- 
ti prisilaikant seniorijos.

Vyr. Amerikos teismas gegu
žės 24 d. nusprendė, kad senio- 
rija nepažeidžia darbininkų nei 
moterų teises ir kad 1964 m. ci
vilinių teisių aktas ir 1866 m. 
įstatymas, suteikiąs visiems as-, 
menims lygias teisės, sutvirti
na jų sutartis.

Vyr. teismas tik nusprendė, 
kad moteris ar kitas asmuo, ku
riam teisės buvo pažeistos, turi 
teisę reikalauti skriaudą atitai
syti ir ta skriauda turi būti ati
taisoma nuo teisių pažeidimo da
tos.

Šventa diktatorė
VATIKANAS. — Vatikano 

informacijomis , Ispanijoje pra
dėtas sąjūdis, kad Romos Kata
likų- Bažnyčia paskelbtų palai
minta” karalienę Izabelę, kuri 
finansavo ir išsiuntė kelionėn 
Kristupą Kolumbą, Amerikos at
radėją. Sąjūdis tik pradėtas ir 
truksią dar nemažai laiko, kol 
beatifikacijos žygiai bus pradė
ti, nekalbant kada bus baigti.

- Izabelė I dar vertinama dėl 
to, kad išvijo maurus ir suvieni
jo Ispaniją, bet kritikuojama už 
griežtą autoritarinį, režimą ir in
kvizicijos įvedimą. '

Europos politikai 
prakrapšto akis

Atrodo, kad Europos politikai 
prasikrapšto akis ir aiškiau pra
deda matyti komunizmo pavojų. 
Jie stipriai pradeda abejoti Ki
singerio sukurtos detentės tei
singumu. Tokios ir panašios 
mintys buvo išreikštos Nato mi- 
nisterių suvažiavusių Norvegi
jos sostinėje Oslo. Europiečiai 
neragina ir nenori grįžti į buvu
sio šaltojo karo 1950-60 metų si
tuaciją. Jie tik yra susirūpinę 
masiniu Sovietų Rusijos ginkla
vimosi, ypatingai nuolatiniu So
vietų jėgų stiprinimu Rytų Eu
ropoje.

Popiežius Paulius VI pirmadienį 
užmovė raudonas kardinolų ke
puraites dviem dešimtims prela
tų, jų tarpe vienam amerikiečiui, 
Washington© arkivyskupui Wil
liam Wakefield Baumui, 49 me
tu amžiaus, ir vienam iš komu
nistų krašto šiaurės Vietnamo, 
Hanojaus, arkivyskupui Joseph 
Marie Trih-Nhu-Khue, 76 metų. 
Jo ir dar vieno vardas buvo lai
komas paslaptyje iki pat pasky
rimo. DėU antrojo pats popie
žius pasakė, jo vardą slaptai lai
kysiąs savo krūtinėje (“in pec- 
tore”) kol norėsiąs.

Vatikano sluogsniuose kalba
ma, kad kardinolo Khue iškėli
mas konsistorijoje yra rezulta
tas intensyvių kontaktų tarp Va
tikano ir šiaurės Vietnamo ko
munistinės valdžios.

PRISTABDŽIUS KREDITUS, VAKAR 
NUKRITO BENDROVIŲ AKCIJOS 

Spekuliantai tikėjosi atsigauti, bet

f Tht Fini and Cr&OOįl \
Lithuaniffn Daihj m

BELGRADAS. — Raudono
sios Kinijos pavyzdžiu, Albani
jos diktatorius Enveris Hoxha 
įsakė išvalyti Albanijos valdžios 
aparatą nūo priešo grupių ir iš
davikų, kurie siekia nutraukti 
santykius su Kinija, vieninteliu 
Albanijos draugų, ir surišti su 
Sovietų revizionistais.

Valymas paliečia aukštesnius 
Albanijos kariuomenės karinin
kus, kurių keletas buvo sušau
dyta. Tūkstančiai partijos ir įs
taigų tarnautojų yra išvaryta iš 
darbo ir nusiųsti į kolchozus 
žemės knisti.

Albanijos partijos laikraštis 
rašo, kad šį kartą per valymą 
buvo daugiau biurokratų paša
linta ir į kolchozus suvaryta, 
kaip per valymą buvusį 1966-67 
metais. Tais metais nukentėjo 
l&.OOO asmenų.

Sekr. Kisingeris pažadėjo pa
galbą juodųjų tautoms Pietų Af
rikoje, bet atsisakė ją duoti juo
dųjų daugumai Rodezijoje, kurią 
dabar valdo mažuma baltųjų, va
dovaujant minįsteriui. pirminin
kui lan-Smithui. '

SIDNĖJUS? Australija iškasa 
ir išveža į.užsienį didelius kie
kius sieros, kurioje yra nema
žai uranijaus priemaišų. Užsie
nio bendrovės uranijų iš. sieros, 
išskiria, jį panaudodami atomi
nių bombų gamybai bei kaipo 
elektros atoiminės jėgainėse.

Australijos darbininkija pri
sibijo, jog iškasant dideliais kie
kiais minėtą su uraniumu sierą, 
gali gfeit išsibaigti ir kasyklos 
užsidaryti. Tad vienas geležin

kelio vagonų tvarkytojas Jim As- 
senzruck atsisakė sudaryti trau
kinio sąstatą iš siera pripildytų 
vagonų. Jis geležinkelių adminis
tracijos buvo tuojau suspenduo-

EUREKA, Calif. — Trečia 
diena tęsiamas ieškojimas me
ters, kuri šeštadienį tariamai 
buvo pagrobta ir nusinešto į 
didžiulę beždžionę panašios krea- 
tūros. Ta moteris Cherie Dar- 
vell ar Cherie Nelson buvo viena 
iš fihnuotojų grupės, atvyku
sios į “Didžiojo žemę” surasti ir 
nufilmuoti tą legendarinį gy
vulį ar žvėrį. Daugiau kaip 150 
asmenų raitų ir džipais 'važiuo
tų “šukuoja” tankiais krūmais 
apaugusią sunkiai pereinamą te
ritoriją, bet nei “pabaisos*, nei 
jo aukos neranda. Pradedama 
įtarti, ar nebus kas čia brangiai 
kaštuojantį triuką iškrėtęs. Ms 
Cherie Nelson ieškojimas jau 
dabar kaštuosiąs $15,000

Vandens užteks 45 metams, 

WASHINGTONAS. — U. S.
Geological Survey apskaičiavi- 
podirvio (giliai žemėje esančio) 
vandens kiekio aukštutinėje Mi
ssissippi upės-srityje pareika
lavimas per ateinančius 45 me
tus patrigubės ir taupiai varto
jant iki tol užteks. Toji sritis 
apima.dalis Minnesotos, Wiscon
sin©, lowos ir IDinojaus ir ma
ža dalis Pietinės Dakotos, India
nos ir Missouri. Apskaičiuota, 
kad toje 186,000 ketvirtainių 
mylių srityje vandens pasipildo 
apie 23 bilijonus galionų kiek
vieną dieną. To vandens nami
niams reikalams, komercijai, in
dustrijai, žemės ūkto ir kt rei
kalams dabar sunaudojama apie 
10 nuošimčių.

LONDONAS. — Britų parla
mento atstovas konservatorius 
Charles Irving pasakė, kad atsto
vų kalbose dažnai kitų atžvilgiu 
vartojami tokie pavadinimai 
kaip žiurkės, kiaulės, paršai, 
kombinatoriai, snHIai ir pa».

Pasirašė sutartį
ČIKAGA. — Čikagos ir apy

linkės stalių unija, kurioje yra 
30 tūkst.. narių, pasirašė tre
jiems metams sutartį su namų 
statybos bendrovėmis.

Namų statybos bendrovės ma
no, kad sutartis įneš pastovumą 
namų statybos rinkoje ir kad jie 
dabar galės sudarinėti biznio pla
nus tolimesnei ateičiai.

Staliai ir dailidės gaudavo į 
valandą atlyginimo 10.15 dol. Jų 
algos bus padidintos 1.93 dol. pi
nigais ir 1.54 dol. kitais priedais 
laike 3 metų. Pirmaisiais me
tais jų uždarbis bus padidintas 
40 centų į valandą. Be to, bus 
pridėta 13 centų į valandą svei
katos reikalams ir 5 cen tai į pen
sijų fondą.

Milijonai sunkių nusikaltimų

WASHINGTONAS. — Cenzo 
Biuro pranešimu, 1974 metais 
sunkių nusikaltimų buvę beveik 
4 kartus daugiau negu buvo pa
skelbta Federalinio Inyestigacijiį 
Biuro. Cenzo- Biuras priskaičia
vo tais metais buvus 39.6 mi
lijonus rimtų nusikaltimų; o FBI 
pranešė, “tik” 10.1 milijonų, ly
ginant su 8.6 milijonais 1973 me
tais —17.6 nuošimčiais daugiau. 
Cenzo Biuras; aplankęs ir ture-

Rabinas kritikuoja 
Vatikano politiką 
FALLSBURGH, N. Y. — 

Amerikos žydų ortodoksų rabi
nų lyderis rabinas Fabian Schen
feld pasakė, kad Vatikanas atsisa 
kydamas pripažinti Izraelio vals
tybę, tuo pačiu metu “rodo sa
vo simpatijas Palestinos tero
ristams”.

Rabinas Schonfeld, Amerikos 
ortodoksų tarybos pirmininkas, 
kalboje pasakytoje tos organi
zacijos, atstovaujančios 1,000 
ortokdoksų rabinų Amerikoje, 
metinėje konvencijoje pareiškė, 
esą Vatikano politika neįstengia 
užmegsti diplomatinius santy
kius su Izraeliu, o iš kitos pu
sės simpatiškai kalba apie tuos 
palestiniečius teroristus, kurių 
programa reikalauja “sugriauti 
žydų valstybę”. Panašią situa
ciją rabinas Schonfeld nurodė 
Libane, kur žudomi tūkstančiai 
krikščionių,' nesukeliant jokio 
protesto iš krikščionių bendrijos.

"Bet tuo pačiu metu girdime 
aukštose ekleziastų sferose ekle- 
zistų sferose balsus smerkiant 
Izraelį, kurs besigindamas grie
biasi metodų smurtui Jordano 
vakarinėje pakrantėje sudraustą 
ir gyventojų ramybei apsaugo
ti", pasakė rabinas. Bąigdamas 
jis pasiūlė "pervertinti krikščio
nių ir žydų santykius ypač kiek 

<tai paliečia Vakarų pasaulio nu-

Pradėjus nežymiai užraukti Amerikos kredito maišus, pa
skolų nuošimčiai atviroje pinigų rinkoje pradėjo'-kjlti. Atsargūs 
amerikiečiai ir akcijų makleriai neinvestuoja daugiau kapitalo į 
akcijas.

Toks pavienių asmenų ir ka
pitalą turinčių bendrovių pasy
vus laikymasis vertybės popie
rių atžvilgiu, privertė akcijų kai
noms kristi. Vertybės popierių 
vertė gegužį 24 d. buvo atžy
mėta jau tik 971 tašku.

Atmeta pagalbą Afrikai

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sėkr. Kisingeris būdamas 
Afrikoj e ir lankydamas Zambia, 
1976 m. balandžio 27 prižadėjo 
25-kių milijonų dol. sumoje eko
nominę pagalbą, šis 25 mil. dol. 
pažadas buvo norėta pravesti 

Kongrese kartu su 6.7 biL sti
rnoje užsienio pagalbos įstaty
mu, bet, kaikuriėms senatoriams 
priešinantis, minėtas 25 mil. doL 
pagalbos priedas buvo išbrauk
tas ir nebus patiektas senato

Library u f Congress 
Periodical Division 
Washington, D. C.

Šiltesnis
Saulė tėka 5:23, leidžiasi 8:13 ’lengvai sutartis laužo.

Kisingeris priverstas kreiptis į 
Brežnevą pasiaiškinimams

HONOLULU, Havajų salos. — Sovietų vyriausybė laužo stra
teginių atomo ginklų sutartį, pareiškė aukštas apsaugos pareigū
nas. Vladivostoke buvo padėtas pagrindas susitarimams strategi
nių ginklų kontrolei. Ten buvo aiškiai nustatyta, kiek ir kokių 
ginklų kiekviena valstybė gali turėti.

Dabar paaiškėjo, kad sovietų 
valdžia tos sutarties nesilaiko. 
Vienoje, Helsinkyje ir Maskvoje 
buvo paruošti kiti susitarimai. 
Brežnevui pranešus, kad sovietų 
valdžia, maršalui Greekai mirus 
ir.Ustinovą paskyrus krašto ap
saugos ministeriu, sovietų karo 
vadovybė susitiko pasirašyti nau
ją susitarimą. Abi pusės padėjo 
incialus po nauju susitarimu, ku
ris dar turi būti oficialiai pa
tvirtintas.

Amerikos karo vadai patyrė, 
kad sovietų vyriausybė Vladivos
toke buvo pasižadėjusi išgriauti 
keturis didelius raketinių bom
bų lizdus, bet iki šio meto nepa
darė. Sutartis sako, kad sovie
tų valdžia negalėsianti pastaty
ti ilgo plaukiojimo atominių nar- 
laivių, kol neb^Jš^auįįį^ą- 
ketų lizdai. Amerikiečiai tikrai 
žino, kad iki šio meto rusai mi
nėtų raketinių lizdų neišgriovė, 
bet narlaivius jau pastatė.

Jeigu sovietų valdžia, dar ne
pabaigusi formalizuoti naujai pa
daryto papildomo susitarimo, 
jau nesiskaito su anksčiau pada
rytais pasižadėjimais, tai kokia 
prasmė tar tis su Maskva' pačiu 
svarbiausiu klausimu, jeigu ji žo
džio nesilaiko?

Amerikiečiai turi duomenų, 
kad pasižadėti išgriauti atomi
nių raketų lizdai tebestovi, bet 
tuo pačiu sovietų Delta II klasės 
narlaivis, jau paleistas į vandenį, 
šios rūšies nariaiviai gali plauk
ti 4,200 jūros mylias. Jie gali 
lengvai pasiekti JAV pakraščius 
ir paleisti galingas atomines ra
ketas.

Gauti duomenys rodo, kad ru
sai išėmė kelias raketinių lizdų 
dalis. Tie lizdai šiandien nega
lėtų būti naudojami, bet juos 
rusai labai lengvai galėtų pada
rytį tinkamais. Užtenka vėl 
Įmontuoti išimtas dalis ir lizdas 
tinka tolimoms atomo raketoms 
leisti. Rusai buvo pasižadėję 
tuos lizdus visiškai išgriauti, tuo 
tarpu jie tiktai išėmė kelias da
lis, kurias labai lengvai galima 
sudėti..

JAV karo vadovybė reikalaus, 
kad valsty^is sekretorius Kisin
geris kreiptųsi į Brežnevą ir iš
aiškintų kodėl sovietų valdžia 
nesilaiko strateginių ginklų su
tarties. Jeigu rusai laužo Vladi
vostoke pasirašytą sutartį, tai 
nėra jokio pagrindo manyti, kad 
jie nelaužys vėliau padarytų su
sitarimų. ,

Krašto apsaugą prižiūrintie
ji pareigūnai labai nepatenkinti 
šitokiu sovietų valdžios elgesiu. 
Kiekvieną dieną vis stiprėja įsi- 
tinikinimas, kad bet kurioje ap
saugos srityje sovietų valdžios 
atstovais ir karo vadais negali
ma pasitikėti. Jie gali bet kokią 
sutartį pasirašyti, bet labai

muose ir 15,000 biznio įmonėše, 
skelbia kad rimtų (sūųkių) nu
sikaltimų 1974 metais, buvo. 39.6 
milijonai^o-1973^m_J.J)Hyo.36,9 
milijonai, taigi ne 17.6 nuošim
čiu, o 7.5 nuošimčiais daugiau.
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ties užsian gažavimas būk tai da
romas patariant Maskvai, neno
rint netekti turimos Italijos ro
lės Nato organizacijoje.
į. —< Maskvos maisto krautuvė
se trūksta mėsos, viščiukų, kiau
šinių. Krautuvių vedėjai aiški
na maskviškiams, kad Amerika 
išperka visus viščiukus ir kiauši
nius Rytų Europoje skiepų ga
mybai prieš kiaulių ligą — 
sweine flu._

- • if!
’C'- ' ■

Brežnevas atleis ; 
Kosyginą, Padgarnį

MASKVA. — Maskvos diplo-j 
matiniai stebėtojai pranešinėja^i 
jog bus žymūs pasikeitimai 
vietų vyriausybės viršūnėse. Ma-j 
noma, kad iškris, iš sosto prem- į 
jeras Aleksandras- Kosyginas ir 
prezidentas Nikalojus Podgor- 
ni, bet tik nė partijos lyderis 
Leonidas Brežnevas.

— Sovietų komunistų partijos 
vadas Leonidas Brežnevas, pa
sak vakariečių slaptosios tarny
bos, aiškiai pabrėžė jauniesiems 
Sovieto) armijos vadams, paskir
damas, vietoj e mirusio maršalo 
Andrejaus Grečkos civilinį as
menį krašto gynybos ministeriu, 
kad komunistų partija, kurios 
vadu yra pats Brežnevas, 'diri
guoja Sovietų gyvenimo spek
takliui ir tai neturi pamiršti am- 
bicinri armiios vadai. Sen. Hubert H Humphrey priminiuose rinkimuose nedalyva-
- Vyriausi Maskvoje sėdin- **

tieji Rusijos vadai pasakoja, sttjyvędu» 
anot U. S. News and World Re- 

. , .port žurnalo,-jog jei Italijos ko- .
jęs pasikalbėjimus 65,000 na- munistų partija laimėtų politi- ..

nius rinkimus, tai ji pasitėnkin- Pqi*'



SKAUTIJA
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čio” žurnalui, kd.į leidžia akade
mijai skautai, ir 2a0 dol. “Skau
tų Aidui”, Liet. Skautų Sąjun
gos organui. Koresp.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XIII-.H METAI NR. 20 (552)

Šiemetinis žurnalistikos laureatas Bronius Kviklys

GAUTA WO DOL. PREMIJĄ PAAUKOJO 
500 dol. —"Draugo" dienraščiui, 250 dol.—Akademikų 

skautų žurnalui "Mūsų Vyčiui" ir 250 dol. — LSS 
žurnalui "Skautų Aidui"

I ietuvių Kataliku Mokslų Akademijos įsteigtoji 1,000 dolerių 
premija pasižymėjusiam lietuviui žurnalistui šiais metais susi
laukė mums malonaus derliaus: 1976 m. ši premija paskirta ilga
me.'iri lietuviškos ir skautiškos spaudos darbininkui v. s. fil. Bro
niui Kvikliui. Premijos mecenatas — dr. kun. Juozas Prunskis, 
mūsų spaudos veteranas ir, jei kas brolių-sesių nežinote, taip pat 
skautas! ” 1 •■ ’ . .

Įdomūs ir nepaprasti kartais 
būna, gyvenimo vingiai. Ir šios 
premijos įteikimo proga (pra
ėjusį sekmadienį Chicagoje) no
risi priminti įdėmią ir mažai kam 
žinomą detalę apie žurnalistinės 
prem'jos mecenatą, ir laureatą. 
Įdomumu tai, kad šių abiejų 
skautų keliai buvo susibėgę kryž
kelės bene jau prieš 50 metų.

Bet leiskime apie tai papasa
koti pačiam laimėtojui, broliui 
Erom i.

“Prisipažinsiu, kad J. Pruns
kis ir mane, dar jauną gimnazi
jos mokinį, į spaudos darbą pa
stūmėjo. 1925—1927 m. mo- 
jkin^.’i -Antalieptės vidurinėje 
mokykloje, kur kartu su J. Prun- 
skiu įsteigėme skautų draugovę, 
kupios globėju jis tada buvo. Su
manėme leisti ir šapirografuotą 
laikraštėlį "Žaliąją vėliavą”. -Man 
teko būti vienu iš to labai kuk
laus leidinėlio “redaktorių”. 
Laikraštėlį globojo ir pirmąsias 
"žurnalistikos” praktikos pamo-

ruošti vakarą - spektaklį ir su-, 
vaidinti kokį nors veikalėlį. De- Į 
ja, tokio neatsirado: vis buvo' 
tai per ilgi, tai nepraktiški ar 
mums neįkandami. Beveik ne
viltyje skendome. Tačiau vieną 
rytą į mokykla ateina visada 
šypslantysis Juozas ir iš kel
nių kišenės ištraukia sąsiuvinį. 
Netuščią, pilną prirašytą. Tai 
buvo trijų ar keturių veiksmų 
drama “Už tėvynę kariausiu”. 
Veikalo vardą gerai atsimenu, 
nes .man teko vaidinti pagrindi
nę . (Draugininko) rolę. Tada iš 
tiesų ir buvau draugininkas. 
“Kare” lenkai mane smarkiai 
"sužeidė” ir kitokių negerovių 

i patyriau. . Bet viskas gerai bai
gėsi. “Atvadavome” Vilnių, o 
gausūs žiūrovai mums ilgai plo
jo'.. Į draugovės kasą įvažiavo 
ar ne 60 litų”.

ir .
Gavęs 1,000 dol. čekį, laurea

tas Bronius Kviklys, taręs kelis 
žodžius, nelauktai nustebino gau-

kas davė -J. Prunskis, tada mo-!sią auditoriją tos premijos (ga- 
kytojavęs gretimoje Dubų prą^^Ji^Jssireįkšti). .g.tsisakydama4; 
džios mokykloje! j Jis ją paskyrė spaudai, pada-

Ayie 1927 metus mūsų vidurį- lindamaš į tris dalis: 500 dol. 
nės mokyklos skautai sumanė su- “Draugui”, 250 dol. “Mūsų Vy-

DR: ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. .    $8.00

□ r / j - DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .... .......... $3.00
Minkštais viršeliais tik J.......-....................   S2.00

Dr. A. J. Gussert — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES
kėuones po Europa įspūdžiai Dabar tik .............. S2 00

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

X A U J I E N O S.
i"t<- <• ii ALSIEJI ST_ CHICAGO. ILL 6060*
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PIRMA KARTA 
MAČIAU
TIEK SKAUTŲ-CIŲ 
VIENOJE VIETOV&IE 
— sako Liet. Skautų Įkūrė

jas v. s. Petras Jurgėla, 
aplankęs Chicagq

Miela Chicagos lietuvių 
Skautija!

Buvau laimintis, skautinin- 
kių ir skautininkų ramovių pa
kviestas aplankyti Jus.

Mano knygos “Lietuviškoji 
skautija” sutikimas buvo įspū
dingas. Jus su manim supažiri^ 
dino ir knygą įvertino ilgametis 
skautų vadas, garsus publicistas 
ir rašytojas Bronius Kviklys. 
Chicagoje buvo labai daug kny
gių išplatinta. Chicagos tuntai 
padovanojo man gražų lietuviš
ką kryžių-koplytėlę, o vilnietis 
skautas, Lietuvos karo lakūnas 
ps. Gediminas Janula — Dariaus 
ir Girėno paveikslą. Skaučių 
vadovių, skautų vadų ir akade
mikų skautų pobūvis buvo labai 
jaukus. ;

Mūsų Globėjo švento Jurgio 
šventė buvo labai įspūdinga, ne
žiūrint labai blogo oro. Visų 
Chicagos tuntų žygiavimas di
džiulėje salėje, raportai, malda, 
įžodis, garbės ženklų įteikimas 
nusipelniusiems skautams, skau
tėms ir vadovams, žaidimai darė 
labai gerą įspūdį. Pirmą kartą 
mačiau tokią gausią mūšų škau- 
tiją ir jos iškilmes vienoje vie
tovėje.'

Vidurio Rajono vadas v. s. Zig
mas Jaunius kasdien ir visur ma- 
ne vežiojo savo automobiliu.

Patyriau, jog Lietuvių Skau
tų Sąjungos pirmininkė v. s. L. 
Milukienė ir visa naujbji vado
vybė labai rūpinasi skautiško 
auklėjimo organižavirbu ir tinka
mų vaddvių-vaddvų 
atsakingoms savo- pareigoms. 
Daug tėvų ir visuomenė mūsų 
organiacijoje įžvelgia tiktai gra
žų žaismą ir piktinasi negarbin
gais reiškiniais. Linkiu naujai 
vadovybei geriausios sėkmės, 
siekiant pažangos skautiško jau
nuomenės auklėjimo darbe, vie
nybės, drausmingumo ir vertin
go ilgamečio skautavimo.

širdingai dėkoju mielai Chica
gos lietuvių skautij ai už gražų 
budėjimą, šiltą priėmimą ir pra
smingas dovanas.

Budėkime’
Vyr. sktn. Petras Jurgėla, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Pirmūnas
1976 m. gegužės 11 d.

:avo pavasarinę tunto sueigą ge
gužės 18 (įieną. “F*

O iuo' gi tęd^ kernavietės ap- 
’.ovanoti savą ’

Kiekviena
yra motiną

dovana 
tačiau

brangiausia yra savo darbo, 
savo pastangomis sukurta.

linasi savo džiaugsmais ir rū- 
pesčiala,y sveOdMt Mamytes ir 
Močiutės, kviečia visas seses 
“Draugystės” vasaros stovyklon, 
kuriai stropiai ruošiasi viršinin
kė ps. ffl. Bita Penčylienė. Pra
džiugina visus dar viena staig
mena — tai naujausias “Kerna
vės Kuoro”* numeris, dailiai ps.

1

MAMYTĖS
IR MOČIUTĖS .•••*■***' ♦ ak4-*

KAYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau 'išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruuta 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGfETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Natfdakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai; ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3 00.

D. Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
♦oriaus pastabumą neapgauna Inturišto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos* lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina S2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
44 psl. Kaina $1.50 *

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

KERNAVIETES 
Ramunių žiedeliai, jautrūs 
žodeliai ir skaidrį nuotaika 
'Motinos Dieną kiekviena šei

ma įprasmina savo šeimos tra
dicijomis ir ypatingais, asme
niškais sveikinimais savo Ma
mytėms. Nenuostabu, kad ir 
kernaviečių šeima panoro savo 
Mamytėms ir Močiutėms skirti

(dull H 
šia du

d* r Ko valandomis arba užsakant paštu *r prideda"* 
K Mrl aT'tJinioina pariaMa °

budžiai privalo turėti kompasą 
ir stovyklinį peilį •

•įf Chįeagos Nerijds-* j&T

Džiaugiuosi, kad mūsų trys 
vyresniosios skautės (ir pernai 
dalyvavusios vyr. skaučių ir 
skautų vyčių suvažiavitne) įsire
gistravo vykti j “Aušros Spin
dulių” stovyklą prie develando. 
Sesėms Guodai Lazauskaitei, 
Eglei Rimavičiūtei ir Astai Paš
kevičiūtei linkiu suvažiavime 
gražiai mūsų tuntui atstovauti.

Pranešu, kad priešstovyklinės 
sueigos Jaunimo Centre baigiasi 
birželio pirmąjį sekmadienį. 
Linkiu visoms vadovėms ir skau
tėms užsitarnauto poilsio ir gra
žių ' atostogų. Tegul' neatsiran
da nei vienos sesės, kurie nevyk
tų šiais metais į Raką. Iki pasi-

zoną. Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 30 d„ sueigų nebus. Atei
nanti ir paskutinė šio sezono su
eiga įvyks birželio 6 įprastu lai
ku ir vietoje.

kviesdamos jas pridalinti savo 
sesių, šayp jųnto'jitsiekimais ir 
pasirodymais, kemavietės stei
gėsi savo '3£amytetns padovano
ti tai, kas yra viena iš esminių 
jų gyvenimo dalnf^ jaunatviš
kas darbas ir ryžtas! -

^vny vi^s I mos kviečia P™ MSf stalo. | matymo stovykloje!

tingai mažosios “Dubysos" ir.Po ° ^'3“
-Mupfe" paukštytės, kur ip *•*“” Draugystes
“GriSim, į-iSįm.J buvo labai stov>*1* «»h*f R R 
skambi ir jausminga. Pagarbiai 
sugiedojusios himną, ruošiamės 
skaučių įžodžiui. Tai “Birutės” 
ir “Mirgos’^ d-vių "sesės, kurios, 
išlaikiusios į H skaučių patyri
mo laipsnį, šiandien ruošiasi 
žingsniui į tikrųjų” skaučių ei
les. Įžodis skamba iškilmingai ir 
tvirtai. Ką gi, čia jau nebe pir
mas kartas... ne viena dar prisi
mena ir savo j’aunesniųjų skau
čių įžodį... ir pasijunta šiandien 
tikrai paaugusį ir subrendusi. 
Naująsias skautes sveikina jų 
draugininkės sesėsMtamona Ka- 
veckąitė ir Vilija Rasutytė, tun
tininkė ps. fil/Ritonė Rudaitie
nė, o Mamutės užriša Tėvynės 
ilgesio maž^į. Su dovanėlėmis, 
gėlytėmis^ lydimos tunto sesių 
“Bravo!”; naujosios skautės ryž
tasi būti dar pavyzdingesnėmis 
sesėmis: tai Rita Bartušaitė, 
Laima Černiauskaitė, Rūta Gri-

guotas. Ir pagaliau 'linksmas 
tuntas su ramunių 

žiedeliais sveikina savo Mamy- 
tes ir Močiutes. Kiek čia gražių 
žodelių, Skaidrios nuotaikos ir

Dar tikrai per anksti skirsty- 
s — kaip gera, kad tuntininkė

ps. fil. Ritonė Rudaitienė,
Chicagos Kernavės 

tuntininkė
R. B.

VEIDAI
5 IR 

"DARBAI
★ Tuntininkė kalbasi su ker- 

navietėmis. Dėkoju sesėms. Ri
tai Dapkutei, Salinei Drungai- 
tei Aušrai Kielaitei, Audronei 
Kielaitęi, Rūtai Rasutytei, Mir
gai Rimavičiūtei Ir Dovilei Užu- 
balytei už parodytą artimo meilę 
ir atliktą gerąjį darbelį renkant 
parašus tnuz. A. Jurgučio petici
jai prie Marquette Parko liet, 
bažnyčios ir Marijos Aukštes
niosios mokyklos.

Sveikinu tunto laužavedę Rū
tą Nainytę ir Kęstutį Sušinską, 
sukurusius lietuvišką šeimą ir 
linkiu ilgo ir saulėto gyvenimo! 

_____ _______ . ąę^sau sesių (skautininkių, ya- 
golaitė, Dana Jonaitytė, žibutė dovių ir skaučių virš 12 metų), 
Lietuvninkaitė, Rąsa Plioplytė, kurios nešoka Tautinių šokių 
Indrė Rūdaitytė, ' Lionė Stan- šventėje ir 'kurios' galėtų padė- 
kaitytė, Rūta Taniūlionyįė, Vik- " J ‘
tutė Meilytė ir Dalia Urbutytė. -

Džiaugiamės ir savo sesė
mis; kurios už darbštuntą

vaitgalio sąskrydžiui? Vyr. skau
gių, gintarių, skautų vyčių ir j*, 
budžių sąskrydis sparčiai Artė
ja. Jis įvyksta gegužės 29-31 
Beumont stovyklavietėje, Rock 
Creek, Ohio. Visi dalyviai pri
valo atsivežti miegamuosius 
maišus, sportinius rūbus bei 
sport, batukus. Sk. vyčiainr ji

Every 
Į utter bit 
huxBYOO

“Titter doesnt tfirdw
Itseir away; Httexr

- doesn't just happen.
People cause it-and7 .r 
only people can prevent

KeepAmerica BeaųtHuŲ

- GER I A USI A li<) vlX N A,: 

puikiu Knygy, .kurios papuoš : bs^ ko
1]

METAI, gražiai įrišta, 592 psl S6/X>: ,7 

r Gra- - 
$5.00

liamos ir apdovanojamos:

Tėvynės Dukros žymeniu •— 
vyr. si. Irmą Deveikienėj Pažan
gumo žymeniu įį ^Renata Biels-

ti susodinti svečius amfiteatre. 
Už tą darbą atpildas — nemoka
mas’ py imąs. Prašau apie tai škū- 

| biai pranešti savo draugihink«, 
’ man, arba sesei Rū^ai Susins- -r-- f - : ' ■*' - *•
kienei, kuri įgaliota tuo reikalu 
rūpintis. 7 z

Rita Kūpdkevičiūtė, Rima Be- 
liūriąitė, Rasa Markulyje ir Ju- ; 
dita Džiugaitė. Į vyr. š^ laipsnį 
pakeliama sesė Dalia Petreiky- 
tė; į si. ‘— sesės Rugilė Šlap-

■ kauskienė, Aldona Smuikaitytė 
ir Daiva Baršketyte, Į psl. —, 

Gailė Aleknaitė, Marytė Kra
sauskaitė ir Astra Totoraitytė. 
“Lakštingalos” ženklu pasipuo
šiaDaiva Grigaityje.' Ir štai vėl 
visas būrys paukštyčių iškėliau-1 
ja į skautes kandidates. Daiva 
Grigaitytė, Audra Klimaitė, Ma- ■ 
rija Pabedinskaitė,- Rugilė šlap- t 
kauskaitė, Daina Tijūnėlytė, Ra- 1 
sa Tijūnėlytė ir Lora Vasiliaus
kaitė.

Smagu pasidžiaugti sesių pa
siekimais, tačiau jnūsų laukia 
dar ir kitos linksmybės. Tunto 
adjutantės ps. fil. Danutės 
Bruškytės kviečiamos, sesės sė
dasi ratu savo tradiciniam lauže- 
liut Kiek čia juoko, entuziastiš
kų šokių, linksmų dainų, pasiro
dymų su sąmojum ir.su rimta 
Motinos Dievai pritaikyta min
tim. .4,/

Visas puikiausiai “išjudino” 
energinga laužavedė sesė . / 

Rasa Lintakaitė. / -- - — - AP——
Pabaigai tuntininkės žodis, ku

riame sesė Rudaitienė ir SU ker
ną vietėmis ir su jų tėvėliąis da-

,<

RIMTA K.XYGA
Naujienoje galimo 9«ufi 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 4t)4pst
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI ŠR MINTYS. 11 tomas, 

žiais viršeliais.. 33t> psl. Kaiųa ^fiiOO. Minkštais virš
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ C1ETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTG 

rija, dalu. 2U8 psU Įnsta — Š^^OO, minkštais vir- 
rebate — 52,00; H dalis. 225 psL, inšla — $3,00. minkš- 
tais viršeliais * ..L ___ ___ ____________ -L..

Prof. S. Kairys, LIETUVA 1 BUDO, gražiai įrišta, 4T^ -pSl
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais’Vir

šeliais.
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 -psL........ ... .._2L__ ....__ ...'I...LjL
f* Liudžiūvtėnė, j ----- -

88' psl.'
Janina Narūne, 

170- psl.
m Gudelis, POVILAS MILERIS biografįjosrbruožai 232

puslapiai .... .......
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pasta išlaidoms.

N A U J I Ė N o ;s ‘.

1739 S. Halsted Su, Chicago, Ill. 60608.

$2100 
$5^ 0 i

$3.00 J
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, ' ’

$3.00 < 
;:O :
S3.00A
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TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

Tek HA 1-61UU

VMiy should you join t he 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe yotfll find out later.

tomorrow, today will be 
yesterday ' ....

r Irj**
Mew X Bondi pay 8ff fateiwt ahi Mt
matmly thnfiatyw).
Bonds are replaced if loot, rtetaur deMS?

. stock 7
Jom the Payroll Savings Pko,

Ilgamečio BAI.FO pbmininko, 
prelato J. B. KONdAUS knm

ATSIMINIMAI iŠ BALFO
'dideli puslapiai, daug nuotraukų.

i*1 ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
kiekvienam lietuviu', ypač tremtiniui, deriau-

''•liėjui, siuntusiam siuntinius į
vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pnsių-
čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIĘ^p?
ĮlŲnnio gOftQM/

sih

1739 So. /Halsted Street Chicago, IR. 60608

- NAUJIENOS, CHICAOO k iu_- WEDNBSDAY, MAT m
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JOHN' EVANS ORGANIZUOJA

Prutą trečiadienį visuomenės 
veikėjas John Evans šarkos res- svečią ne tik John Evans, bet ir 
tarane sukvietė Chicagos ir jos ponia lapienė mandagiai suti- 
apylinkių spaudos ir radijo pra-ko, pavaišino ir na ura-ė išrikal- 
nešėjų pasitarimą, kaip pagei- bėti, o vėliau stoti šokių šven- 
bėti organizuojamai lietuvių šo- .tei į talką, 
kių šventei. Be pinigų ir didelės I 
talkos nieko nepadarysi, o tai- ,. „ - . , .. ,šė Broniu Juodeli pasakyti, kas kos tuo tarpu nesimato. Truks- . , - . .‘ .
ta ir nin Jau Daf*arvta ir ko dar trūksta.

pi Ijuedelslabaikukliai.są'vęsprie-
John Evans, Žinodama dahar- , šakin neštumdamas, papasako- 

tines nuotaikas dirbtinu būdu j°> kad jau yra sudarytas 70 
suskaldytoje lietuvių vMiioioe- žmonių komitetas šokių šventei 
nėję, pirmiausa išaiškino tikrą1ruošti, bet jis dar nepaskelbtas, 
padėtį ir ryžosi sukviesti pasi- ’ Pranešė, kad jau užsiregistra-į 
tarimą melagingiems gandams |v0 2/00 šokėjų, kurie sudaro 100 
išblaškyti, nesusipratimams - iš- A. Jurgutis dinguos pa
aiškinti ir suorganizuoti talką1 didžiausią chorą, kuriame Rai

nuos geriausius balsus turintie- ( 
ji lietuviai dainininkai, šokių i

Kiekvieną atvykusi kviestinį

Pirmiausia John Evanąpapra-1

pinigams sukelti. Kiekvienam 
aišku, kad be pinigų niekas jo- 
kios šokių šventės nesuorgani
zuos. Dr. Leono Kriaučeliūno pa
darytas pelnas ir Lietuvių Ben
druomenei oficialiai atiduotas 
jau seniai išleistas, šokių šventės 
fondas tuščias, nėra kuo mokėti 
šokėjams, muzikams ir organi
zatoriams. . x

— Pinigų , yra, lietuviai yra 
taupūs ir turtingų tiktai reikia 
mokėti gražiai paprašyti, tai di
deliems darbams jie pinigų duos, 
— pareiškė John Evans. — Rei
kia baigti bereikalingus vaidus, 
arba juos užmiršti, be-pagrindo 
žmonių neerzinti, lietuvių ruo^ 
šiamų renginių neboikotuoti... 
Nesutarimų pas lietuvius buvo 
ir bus, kaip jų yra pas kitas tau
tas, bet reikia smulkius dalykus 
skirti nuo didelių... šokių šven
tė turi būti visų lietuvių, bet ne 
mažos pikčiurnų grupelės ... 
Amerikos lietuviai yra galingi, 
kai jie vieningai didelius darbus 
dirba... Vienos nuomonės visi 
negalime būti, ir gerai, kad taip 
yra bet dideliems darbams turi- 
me būti vienos nuomonės... Aš 
norėčiau,. kad išsiaiškintumėte 
skirtumus ir nesusipratimus ir 
imtumėtės bendro didelio dar
bo... šitų minčių .vedamas aš pa
siūliau šį pasitarimą ir norėčiau, 
kad visi smulkūs klausimai bū
tų išaiškinti, o didieji vėliau 
išsiaiškins.

SNVAH ‘O NHOf

muzikai diriguos muzikas A. Mi
kulskis. Tai bus liaudies instru
mentų ansamblis. Prezidentas 
Fordas sutiko būti, šios šventės 
globėju, Komitetas rengiasi‘su
ruošti šokėjų grupių vadovų su
sipažinimo. vakarą prieš pačią 
šventę.
. šokių šventė prasidės rugsėjo 

5 dieną, 2 yal. International Am
fiteatre, o 7 vai. vakaro šokių 
šventės banketas įvyks McCor
mick Place rūmuose,' Lindhei- 
mer salėje>'informacijai anglų 
kalba vadovauja Dr. Kastytis 
Jučas, sudarė -didelį talkininkų 
būrį.

šį pavasarį buvo suruoštas lė
šoms telkti banketas, bet jis ma
žai tegalėjo duoti šokių šventės 
komitetui, todėl nutarta šiam 
darbui įjungti didelį lietuvį — 
John Evans, kurs atėjo, su di
deliu planu. Jis turi šių metų 
naujutėlį Buick Century Special, 
spalvotą Zenith 19 colių televi
ziją, porai savaičių apmokėtų 
atostogų, stereofoninę radijo si
stemą, Broniaus Murino paveiks
lą ir visą eilę kitų dalyku. Visais 
šių tūkstančius dolerių vertės 
dovanų reikalais prašoma kreip
tis j John Evans tokiu telefonu: 
737-8600. f '

Vienas dalyvis konjako išme
tęs, pastebėjo, kad Evans mus 
visus išveš, todėl jis čia tokius 
didelius planus paruošė. garsinimų nematysite, tai reiš-

— Aš nenoriu nei vieno išvež
ti, — tuojau jam atsakė Evans, 
— bet aš noriu, kad jūs visi man 
padėtumėte dovanų dalinimo ve
žimą vežioti, į šį darbą priva-
lome įsitraukti visi lietuviai.

Prekybininkas J. Janušaitis 
paklausė, kaip gi čia bus su Nau
jienomis, ar jos garsins šokių 
šventės garsinimus, ar negar
sins? J

— Naujienos garsino anksty
vesnės šokių ir dainų šventes, 
jos garsins ir šios šventės, jeigu 
šventės komitetas Naujienoms 
garsinimus duos, — susirinku? 
siems paaiškino M. Gudelis. — 
Iki šio meto Naujienos negavo 
nei vieno garsinimo... Gandai 
leidžiami, kad Naujienos šokių 
šventės negarsina, bet jie mela
gingi. Šiuo reikalu gęg. 6 dieną 
buvo parašytas įžanginis “Sklei
džia melus apie Naujienas”.. 
Kiekviena minėtame -įžanginia
me paskelbta mintis yra teisin
ga. žmonės nežino, -bet komite
to'nariai žino, kad iki šio mėto 
Naujienoms joks garsinimas ne
buvo duotas. Jeigu garsinimas 
bus duotas, tai jis bus paskelb
tas, jį pamatysite; jeigu -tokių

■r—-

BANKETĄ
Sekmad m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500 WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

MENINĖ DALIS

Pradžia 5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dot 

MINĖJIMĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu M4KAS pleikis

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ES ATE LAUKIAMI BANKETE

Libanas nenori I D‘u«,ui» 9rv'n,°iv 
prancūzų pagalbos
BE’R1 TAS. — Libano prem

jeras Kašid Karami ir kairiųjų 
fronto lyderiai prieitu sekma-

|dienį atmetė Prancūzijos pašiū

| išmeta iš laivo gelbėjimo priemo- Į 
Į nes ir taip vienas pc kito, niir- 
I ties agonijos apimtieji išgelbėti: 
Į Bymond F. Juechter iš 133 Per- 
I ry Avė., antras Douglas Mayer

— 827 E. 193 St. Guenwood ir ;
trečias Chučk Serczok — 157C3 - 
Kimt'irk Avė., South Holland.!

Tuo metu vapens temperatū-taikai Libane apskugotTat-

kia, kad atsakingi vadovai gar
sinimų nedavė... Buvo dar toks 
atsitikimas: kelioms dienoms 
prieš Amerikos 200 metų lais
vės minėjimą... Ponas Juodelis 
telefonu skambino, kad gauta 
Prezidento Fordo laiškas, kuria
me jis sutiko būti šokių šventės 
globėju ir prašė paskelbti. Aš 
paprašiau p. Juodelį, kad atsiųs? 
tu fotostatinę to laiško kopiją.

zidento Fordo laiško kopijos ne
buvo. Prisibijodami, kad nebū
tų, padaryta išdaiga lietuvių Ko
mitetui Amerikos 200 metų su
kakčiai paminėti, šio pranešimo 
telefonu nedėjome. Jeigu būtu
me tikri, kad toks laiškas atė
jo, tai būtume ne laišką, bet ži-

ra 48 , vėjo greitis 15-20 mylių 
’■e” vai., bangų aukštis tarp 4 ir 
5 pėdų.

Visi trys sušalę, išvargę ir 
laive vos ant kojų bepastovį. dre
bantys ir žodžio nebepratarią 
buvo sušildyti, atgaivinti ir su
teikta pirmoji pagalba išgelbs- 
tint iš taiirties!

Nelaimingieji buvo išplaukę 
apie 6 vai. ryto, o jų laivelį ban
gos apvertė 8 vai. ryto ir taip jie 
išsilaikė iki 3:30 vai. po. pietų, 
kol buvo Petrauskų šeiųaos iš
gelbėti iš mirties.

Petrauskų laivas turi visas 
moderniškas priemones laive: te
lefonas, radijo ir kiti signaliza-'; 
rijai ženklai. ,

Tuo būdu buvo iššaukta pa
krančių sargyba, kuri atvykusi 
jau rado gelbėjimo darbą už
baigtą ir pririštą — apverstą 
laivelį velkamą į krantą. Sargy
bų laivas atvyko ir apsukęs, nei 
žodžio nesakęs grįžo atgal į kran-

noriu čia priminti Naujienų prin
cipinę šiuo reikalu pažiūrą: Nau
jienos garsino visų šokių ir dai
nų švenčių renginius, nes juos 
skaito kultūriniais renginiais. 
Kultūrinį Bendruomenės darbą 
garsinome ir garsinsime. Bend
ruomenės taryba padarė klaidą* 
kai šią organizaciją įvėlė į po
litiką, bet čia ne vieta šį'klausi- 
mą svarstyti, — baigė savo pa
stabas M. Gudelis.

(Busi daugliau)

LIETUVIAI SAMARITONAI
žvejams kartais tenka ne vien

Petrauskai ne vien išgelbėję 
minėtus vyrus, bet prisirišę prie 
savo laivo,-apverstą laivelį per
vilko į krantą. .

Ponams Petrauskas jau nebe- 
pirmas pasitarnavimas teikiant 
skęstančiam pagalbą...

Prieš tris metus jie turėjo ir
gi bemažko tą patį pergyveni-

siųsti prancūzų kareivių.
“Mes esame pasiryžę mirti gin

dami savo laisvę ir tautinę vie
nybę. Mes niekada nebegrįšime 
į tas prancūzų mandato dienas”, 
pareiškė Karami, kurs yra Si
rijos ir -išrinktojo prezidento 
Elias Sarkis draugas. “Visiems, 
kas pasisiūlo atsiųsti svetimša
lių kariuomenės, mes atsakome 
“Ačiū už tai, kad mumis rūpi
natės, bet mes esame pasiryžę 
niekam nė vieno inčo neduoti sa
vo žemės”.

Neabejotinai p. p. Petrauskai 
I yra .užsitarnavę didelę padėką 
ir atitinkamą valdžios įvertini
mą. Juozas Skeivys

Išplaukę į ežerą, prie New Buf
falo, pastebėjo bangų bedaužo- 
mą mažą laivelį. Vyras ir žmo
na laivelio briaunas apžergęs ir 
laikydami lygsvarą gelbėjo sa
vo vaikučius nuo paskendimo^ 
Trys vaikai nuo 5 iki 8 m. am
žiaus sukniubę ant laivelio grin
dų, bevemiąir beklykiu pagalbos.

Ir jie buvo išgelbėti iš mirties 
ir jų laivelis pervilktas į New 
Buffalo pakrantę.

Išgelbėtieji iš mirties ir išli
pę iš laivo vietoj padėkos žodžio 
pasakę “ok” ir. taip sau nudūli
no ežero pakrante namo.

Nekartą esame girdėję, 
už gerą blogu atsimoka.

SKAITYTI "NAUJIENAS" 
SKAITYK IR RITAMI PATARK

romybę
Naujienos rašė, kad prie 63- 

čios gatvės vaikėzai daužė lan
gus. Panašiai jie pradėjo elgtis 
ir Marquette Parke.

71-oj gatvėje išmušė vienos 
krautuvės ir restorano vitrinos, 

įieš Marquette Parko bažnyčią 
du kavinės langai lentomis ap
kalti. Chuliganizmas plečiasi.
“ Tarp Western ir Washtenaw 
68-čioje gatvėje yra net 13 ta
vernų. Tedaro jos biznį. Bet 
per jas plečiasi chuliganizmas. 
Tavernose išmeta po stikliuką, 
įsidrąsina, o vėliau išėję jauni 
vyrai triukšmauja, rėkauja, gro
ja iki 3 ar 4 ryto.

Motorciklai plerpia. Policija 
nereaguoja, o aldermanas kitais 
dalykais užimtas. Tyli ir namų 
savininkų draugija.

Gyventojai dejuoja, nes netu
ri ramybės ir nėra kas atstaty
tų tvarką. K. širdydas

Pirkite Naujienas,
Remkite kiekvienas,

Ir v?da į šviesą.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIUDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu: ,

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

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

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

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

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Taupykite" dabar

palūkanų, priklausofnai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkė^ bex>

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halstjed St Chicago, IU. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metab. t TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

SS1B

a — NAUJI INOS, CHICAGO t, IU.— WEDNESDAY, MAY 26, 1976

ir skęstantį žmogų

j. Gegužės 9 d., gražų sekmadie
nio popietę, Juozas Petrauskas 
su žmona ir. sūnumi nuosavu lai
vu išvyko į'Michigano vande
nis pažuvauti., .

Voš pagavę keletą žuvelių, 
staiga pamatė atskendantį lėk
tuvą su paženklinimu: N1818 H, 
kuris nusileidęs žemai ir apsa
kęs ratu nuskrido atgal į tą pa
čią vietą, iš kur buvo atskridęs. 
Po keletos minučių ir vėl atskri
dęs, ir tokį patį apsukimą pada
ręs ir vėl nuskrido atgal lyg ro
dydamas kryptį-

Sukeltas dėmesys ir per žiū
ronus pastebėtas tolimoje juo
das taškas, virš vandens beplu- 
duriuojantis.

Nieko nelaukiant, įjungiama 
abu laivo motorai ir taip Petraus
kų jachta dumia juodo taško 
kryptimi gelbėti beskęstančius 
čius žmones.

Priplaukę artyn pamato ban
gų apverstą laivelį, susikibę ran
kom, užsikabinę ant laivelio šal
tam vandeny, bangų daužomi, 
belaukią nuo mirties išsigelbė
jimo.

Visa Petrauskų šėimA vienin
gai ir sumania^ — paskubomis
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Ir švietimo darbuotojai nepajėgia
Česlovas Panavas, jau kelintas metas bando sujung

ti komunistinės “statybos” pasiektą “aukštą kultūrą” su 
labai jau atsilikusioms pavergto krašto masėmis, nese
niai išsiuntinėtus “Kultūros barus” papuošė Telšių rajo
no Anulėnų kultūros namų, kaimo -kapelos fotografija 
Anulėnuose pastatytų vadinamų kultūros namų fone jis 
nustatė kapelos muzikantus, padarė gerą nuotrauką ir 
papuošė savo darbą, pavadintą “Visuomeninis namų ži
dinys.”

Praeitais metais Anulėnų muzikantai, pasipuošę pa
čiomis geriausiomis kelnėmis ir švarkais, groja prie 
“kultūros namų”. Iš geros fotografijos aiškiai matyti 
kiekvienas muzikantas ir jo aprėdalas. Geriausiai kalba 
jų skrybėlės. Kairėje stovintieji du smuikininkai, prašo
kę 60 metų, turi tokio paties amžiaus skrybėles. Trečias 
smuikininkas yra daug jaunesnis, jo ne tik kelnės gra
žiai išlygintos, bet ir skrybėlė dar neaplaužytais bryliais. 
Akordeonais ir fleitomis traukia jauni keturi vyrai, ap
rėdyti naujausiomis kelnėmis ir skrybėlėmis, tuo tarpu 
užpakalin nustumti būgnininkai savo drabužiais pasiro
dyti nebegali. Gal todėl jie ir nustumti užpakalin. Bet se
niausia skrybėlė užmauta didįjį smuiką grojančiam se
niui. Ji, ko gero, ištraukta iš seno ūkininko palėpės, 'kuri 
kabojo nuo Pirmojo Pasaulinio Karo.

Panavas, bandydamas įtikinti skaitytojus apie ryšį] 
tarp Anulėnų kaimo muzikantų ir okupanto samdomų 
panavų, šitaip samprotauja: ; m £ J

“Komunizmo kūrimo laikotarpiui būdinga yra toly-] 
di dvasinio visuomeninio gyvenimo pažanga. Kūrybine 
veikla tampa vis vaisingesnė, vis labiau prieinama kiek
vienam žmogui. Kultūros ugdymas, kultūrinės veiklos 
plėtimasis yra glaudžiai susijęs su materialinės - techni
nės komunizmo bazės kūrimu, nauju visuomeninių san
tykių formavimu, visapusiškai išvystytos asmenybės 
formavimu. Vadinasi, ir politinis masių auklėjimas, ir 
liaudis kultūrinimo lygio kėlimas padeda spręsti ir eko
nominius bei socialinius uždavinius.” (Kultūros barai, 
1975 m. gruodžio numeris, 3 psl.).

Ta pati Lenino parašyta, Stalino, Chručšiovo ir da
bar Brežnevo atvejais kartota, komunistų partijos suva
žiavimų patvirtinta dainelė. Kiekviena proga visi ko-1

imunistinės sistemos teoretikai kalba apie “kumuiiLtinės 
kūrybos vaisingumą”, apie “materialinės ir techninės ba
zės sudarymą” ir apie “liaudies kultūrinio lygio kėlimą”, 
kuris ir vėl “padeda spręsti ekonominius ir socialinius 
uždavinius”. Pačioje Rusijoje tuos uždavinius visi |ta- 
kingesnieji komunistai sprendė jau 50 metų, o dabar Pa- 

I navas pasakoja, kad tie patys klausimai sprendžiami ru
sų pavergtoje Lietuvoje. Jis nepasako, “rusų pavergto
je”, bet jis ir mes žinome, kad dabartinė Lietuva yra ru
sų pavergta ne kultūrai kelti, bet sovietinio imperializ
mo uždaviniams vykdyti.

Panavas aprašinėja, kaip tie kultūros darbuotojai, 
I įskaitant ir Panavą, pasiekė didelių rezultatų ne tik Anu
lėnuose, bet Kėdainiuose, Trakuose, Panevėžyje, Klaipė
doje, Veiviržėnuose ir kitose vietose; Pasigyręs ruošia
mais koncertais ir to paties valdžios žurnalo šefuota 
Anulėnų kapela, jis vis dėlto randa reikalo padaryti jam 
labai apgailėtiną pastabą. Tame pačiame straipsnyje jis 
rašo: , ! , : i ■ i ■

“Neretai miestuose, gyvenvietėse, rajonų cent
ruose sutinkame jaunuolių (dažniausiai paaug
lių), vaikštinėjančių gatvėmis su gitaromis, kitais 
muzikos instrumetnais ir grojančių, dainuojančių. 
Tai vadinamieji “gatvės muzikantai”. Dalis jų, be 
abejonės, yra gabūs muzikai, dainai. Tačiau jie kaž
kodėl ne visi lanko kultūros įstaigų meno saveiklos 
ratelius. 0 kodėl? Kažin ar galėtų šiandien kultūros, 
švietimo darbuotojai atsakyti į šį klausimą. Dar la
bai mažai analizuojami meno saviveiklos masišku
mo klausimai, beveik neatliekami jokie šios srities 

. socialoginiai tyrimai. Tai esminė spraga, trukdanti 
mums orientuotis ir tobulinti kultūrinį - masinį ir po
litinį darbą- Ir vis dėlto drįstu teigti: viena priežas
čių, dėl kurios jaunimas nenori dalyvauti kultūros 
švietimo įstaigų veikloje, ta, kad tose įstaigose ne 
viskas įdomu.” (Ten pat).
Masių auklėjimas buvo pavestas mokytojams. Kai

muose mokytojai turėdavo dirbti dienomis ir naktimis. 
Dienomis jiems tekdavo auklėti vaikus, o vakarais jiems 

I tekdavo “kelti kultūrą” suaugusių masių.” Tas darbas 
buvo pavestas partijos sekretoriams, specialiai paruoš
oms agitatoriams ir naujųjų idėjų propagandistams, 
bet nieko jie nepajėgė padaryti. Vėliau, kai krašte jau 
buvo pristeigta pakankamai “radijo, Lenino kampelių”, 
kai buvo padarytos vietos ir radijo pranešimų pasiklau
syti, tai klausimą turėdavo aiškinti specialiai paruošti 
žinovai, bet ir jiems reikalas nesiklijąvo.

Buvo laikotarpis, kai bandė pb darbo varyti į mitin
gus, ir versti klausyti specialiai paruoštų profesorių ir 
agitatorių. Į kaimus važinėjo patys gabiausieji centro 
komiteto nariai, bet ilgų darbo valandų -išvargintų kol- 
chozininkų ir ši prievarta nepaveikė. Jiems -visai nebuvo 
Įdomu, ką apie komunizmą pasakojo ir aiškino atvažia
vusieji agitatoriai. Jiems tie aiškinimai buvo neįdomūs, 
nes jie per akis melavo. Jie pasakojo, kokia graži bus ko
munistinė santvarka, bet vengė kalbėti apie labai jau ne
gražią kasdienybę. Lietuviams nusibodo klausyti pasakų 
apie “ekonominę bazę,, kada kiekvieną rudenį pagrindi
nę bazę išsiveždavo rusai ar komunistų partijos centro 
komiteto nariai.

Neįdomu buvo vyresniesiems klausyti pasakų apie 
“komunistinės sistemos ekonominę bazę” neįdomu ir 
šių dienų jaunimui klausyti tuščių pasakų apie prievar
tinius “namų židinius”. Pavergtoje Lietuvoje lietuvių žf 
diniai išardyti, o primestieji niekad neprigis. ’ - :

New Yorko ugniagesiai įsigijo stiprius vamzdžius vandeniui 
Ireti. Paveiksle matome tokį galinga vamzdį liejantį vandenį [ auk*- 
tį. Apačioje matome Jungtiniu Tautu nacną, Empire State, namą ir 
kelis kitus didelius New Yorko namus; Niėkas Hefarejo tokig ga- 
Ifngy vamzdžiu, kokius dabar turi New Yorko ugniagesiai; Jie gaU 
vandeniu apipilti patį aukščiausią narną* ' 1

‘ - -- - ___________ __________ "
—:—— — ■■ . ■ 1 ~ -—- j "■■■”—r-1 —

SESUTĖ BROLIUI
PASTATĖ ,

š. m. balandžio 24 d. Tėvų 
Marijonų koplyčioje, Ghica- 
goje, buvo atnašautos šv. Mi
šios už prieš vienerius metus 
mirusio žurnalisto Jono Vąi- 
delio sielą.

Koplytėlė buvo beveik pilna 
prisirinkusių A. A. Jono Vai
delio giminių, laikraštininkų 
ir pažįstamų. Pasigesta yelio- 
nies artimų-idėjos draugų^ su 
kuriais jonas artimai bendra
vo lie tu viekų knygų parodas 
organizuoj ant, kultūrinė darbą 
dirbant

Pamokslo mėtų v.elioniės gi
minaitis kun. Babonas paryš
kino Jono Vaidelio sunkų gy
venimo kelią, kai jis studijoms 
vykdavo iš tėviškės į . Kauną 
garlaiviu, įsijungiant į spaudos 
bendradarbius.

II Pasaulinio karo metu Jo
nas Vaidelis buvo karo kores
pondentas, tuoj po karo buvo 
“Žiburių” redaktorium, Augš-
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į Lietuvių Šv. Kazimiero kapi
nes, kur tas pats kun. Robinas 
atkalbėjo specialias maldas ir 
pašventino 71-me bloke A. A. 
Jono Vaidelio marmuro p'a- 

, minklĄ — marniuro ■: lentelę; 
? kurioje iškaldintos gimimo ir 

mirties datos šū stilingomis 
vardų ir pavardės’ raidėmis. 

; Būdinga^ kėd šis ’ kuklus pa
minklėlis yra greta didžiulio 
marmuro paminklo, mirusio 
“Draugo” vy r. redaktoriaus 

j ir visuomenės veikėjo Lėbnaf- 
do šimučio.

Adelės Vaidely tės Podėrie- 
n ės ir Jono Poderio (jiedu yra 
paminklą sponsoriai): pakvie
stipaminklo pašventinimo da
lyviai nuvyko j “Ramunės” re
storaną pietų. ‘‘L. Lietuvos’’ lei

“Žiburių” redaktorium, 
burge Vokietijoje.

Atvykęs Chicagon J. 
lis pradžioje dirbo “L. 
vos” redakcijoj, vėliau 
gė-nį laiką dirbo “ 
redakcinį, administracinį bei 
bendradarbiavo ir kitoje lietu- 
patriotiriėje spaudoje,

Po pamaldų būrys vėlionies 
artimųjų su giminėms nuvyko

Vaide- 
iLetu- 
jis ii 

Sandaroj”

prisiminė Joną Vaidėlį'kaip 
gerą patriotą ir žurnalistą bei 
saw.mielą kaimyną. J^iJIow 
Springse, I1L,. iš kai. kasdien 
Jonas vykdavo j “Sandarą” 
Dar apię žuni.prisimine.ra- 
šytojas Juozas Kapačinskas ir 
šių eilučių autorius, pabrėžda
mi Jono aukštą moiūlęif laigį 
fihius principus, -

Visi pietų dalyviai šiltai ir 
su pagarba prisiminė mielą 
joną, peranksti ir netikėtai 
atsiskyrusį su mumis, > . >

Pranas Sulas..

SKAITYK LR KITAMPAT AR-

SKAITYTI ’NAUJIENAS’

tUV. DltVft AFVE1ZD0S 
BAŽNYČIA 'SUPORUOTA'

OHIGAGO. — Daily Neva Šefe 
tadienio-sekmadienie nr. straips^ 
nyje apie naują ihtegradjbs ttiėp 
tbdą — suporuoti parapijas — 
vienas iš miesto centro netak
tingas su kitomis iŠ priemiesčių, 
turtingas. Prieš 7 metus Lawn; 
dalė juodžių katalikų parapijos 
suporavimas su Libertyville baL 
taisiais pripažintas nusisekusiu 
eksperimentu ir dabar kardino
las Cody nori, kad visos 453 Čhi= 
dagos katalikų parapijos bend
ram visiį labui “susiporuotų*.

Tarp 1969 ir 1975 metų susi
poravusios 81 parapijos ir per 
tą laiką iš turtingų priemiesčių 
parapijų “žymiai daugiau kaip 
du milijonai dolerių teko netur
tingosioms mieste.

Viena tokių suporuotų parapi
jų minima buvusioji lietuvių 

Dievo Apveizdos bažnyčia 18 gafe 
vės if Union avenūe sarikryžpjė. 
Apie ją rašoma- ' " '

“Kitoje miesto dalyje^ Arti
moje Pietų Pusėj e, Meksikonų 
parapija, Providence of GbQ, 717 
W. 18th SlfėėU siibOnioU šū ŠL 
Raymondo de Panafort parapi- _ — _ \ _ * -Į t- TL __

bendrwavimo socialiniai irkul-

hugriaūnanips -kalbės ir Jdtokios 
kliūtys^ ir visų svąrbięusĮa; gau- 
nama finansinė pagalba.. Tai yra 
apie S200,000 vienų metų bė- 
gyje pajamų iš specialių mėne
sinių rinkliavų, aiškina kun. J. 
Manz, Dievo Apvaizdos pagalbiT 
nis pastorius. '

_ Parapija taip pat gauna S10,- 
000 grynais pinigais subsidijos 
i škanceliarij oš ir S12,000 nerie- 
šiėginių štibšidi jų? Wėžį išlai
kyti jos 238 mokifiių .mjkyklą.

atsflankę pifeįų šioji pa^ 
fapijojė vžlgyti tilSj.tiesos,

t lyvavo St. Raymondo liturgijoje.J

o Spą-: 
rapiją įkūrė ir imponuojančią 
bažnyčią pastatė ir viskuo dos- i 
niai aprūpino’ lietuviai; ipiOiai 
nei vieno žodžio. .
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DR. A. J. GUSENAS

DANTŲ DESXU LIGOS

at-

ULCERINIS GINGIVITAS

(Dhs daugiau)
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SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

7 
•i 
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SŽmogui sergančiam šia liga, reikia būti labai 
sargiam — nepakliūti į komersanto gydytojo rankas, 
o labiausiai į tų, kurie plačiai reklamuojasi, būk tai 
viską pagydą. Būtina visuomet kreiptis tik į sąžinin
gą dantų gydytoją, nes jis tėra kompetetingas teisin
gai patarti kaip desnų ligą pagydyti.

ši dantų desnų liga gana biauri ir apkrečiama. 
Prie dantų kaklelių desnų matuojasi spurgai, kurie 
vėliau pavirsta žaizdomis ir esti panašūs į pūvanšios 
mėsos gabaliukus. Liga pavojinga, jeigu apima ryk
lės angą. Ir dažnai ši liga, pereina į vadinamą 
“Trench Mouth” ir “Vincente infekciją”.

šia liga dažnai suserga užaugę ir seni žmonės, 
bet dažniausia jaunuoliai tarp 17 — 23 amžiaus me
tų. Pradinės ligos žymės pasireiškia išorinėje pusėje 
prie pirmųjų ir antrųjų krūminių dantų desnų ir prie 
protinių dantų. Taip pat apsikrečia ne tik visos dan
tų desnos, bet ir burnoje vidinės audinių gleivinės 
plėvės.

Liga paliečia tik tokius žmones, kurie paneigia 
savo burnos ir dantų švarą. Nešvariose burnose vi
suomet esti patogiausios sąlygos šiai ligai prasidėti.

Dar ir nūdien daugybė žmonių netiki į burnos higie
ną. Liga užkrečiama, vartojant tą patį maištą ir įran
kius, kuriuos pirmiau vartojo sergantieji, taip pat ir 
bučiuojant sergančius. Ligos bakterijų būna ir svei
kose burnose, bet jos nėra kenksmingos atspariam 
žmogui. Jos yra gana pavojingos nusilpusiam nuo li
gų ir prasto kasdieninio maisto. Tokiam žmogui išro
vus dantį, veik visada prisimeta infekcija fr jo svei
katai sudaro rimtą pavojų.

VAIKO DANTYS
šešiems mėnesiams praėjus po kūdikio gimimo 

ima rikiuotis antrieji dantys. Visų pirma bręsta pir
mutinis krūminis antrųjų dantų, dygstąs vaikui 
esant apie 6 metus amžiaus. Pienžindžių vaiko, dan
tukų dygimui nėra nustatyta tikrojo laiko: sykiais 
dygsta anksčiau, sykiais vėliau, bet priekiniai visada 
dygsta patys pirmieji.

Vaiko dantukų dygimo laikotarpis yra vienų iš 
svarbiausių. Tuomet vaikui būtinas gerinusios mai
stas, turintis gausų kiekį vitaminų ‘ ir mineralų. Tik 
gaudamas normą šių maisto veiksnių, vaikas turės 
sveikus ir tvirtus dantis, o taip pat ir stiprų viso kū
no kaulų sumontą.

Deja, išdygę dantukai turi būti gerai prižiūrimi 
ir saugojami nuo kartozinizmo. Dažnai būna, jog 
vos išdygę dantukai ima gesti ir pūti. Tuomet be jo
kio atidėliojimo būtina kreiptis pas dantų gydytoją. 
O jis apžiūrėjęs vaiko dantis, patars ką reikia dary
ti, kad būtų sveiki iki juos pakeis antrieji — nuolai 
tiniai. Būtina žinoti, jog pienžind^iai'iantys tųri la-, 
bai daug įtakos į pastarųjų dantų sve&ątą: jii piea- 
žindžiai blogai prižiūrimi, tai nuo jų apsinuodija ir 
antrieji dantys. Vaikai praranda kai kuriuos antrų
jų dantų tarpe 8 — 10 metų amžiaus. Per ankstyvas

tų dantų praradimas suardo visą antrųjų dantų gam
tos nustatytą dygimo planą. Tuomet antrieji dantys 
auga kreivi ir net pakeičia vaiko veido išvaizdą.

.Būtina vaiko kasdieninę mitybą sudaryti iŠ že
miau nurodytų veiksnių. ’ Jie skirstomi sekančiomis 
grupėmis:

1. Grupė: žalios ir geltonos daržovės, virtos, šal
dytos arba konservuotos.

2. grupė: apelsinai, pomidorai, grapfruitai, mor
kos ir kopūstai,

3. grupė: bulvės, daržovės, žali, džiovinti ir Virti 
su cukrum vaisiai,

4. grupė: pienas ir jo gaminiai (sūris, grietinė, 
varškė)*

5. grupė: mėsa, vištiena, žuvis, kiaušiniai, džio
vintos pupelės, žirniai, riešutai, pienatsų sviestas.

6. grupė: sviestas, margarinas, vitaminas A. (cod 
liver oil),

7. grupė: viso grūdo rūpi kvietinė ir ruginė 
duona.

Būtina labai gerai vaikė dantis prižiūrėti tirpė 
13 4- 18- ųtotų. amžilūs.

1. Maistas turi būti geriausias, turįs vitaminų ir 
mineralų normą. Saidumyhų turi būti visai mažai.

2. Dantų gydytojas turi apžiūrėti ir nuvalyti Vai-;
ko dantis ir juos aptepti sodium fluoride skyščiu, 
nors po viehą sykį, kai vaikui sueina 3, 7, 10, ir 13 
amžiaus melų. ■ -- - ■ ■ < ;

, 3. Rentgeno nuotraukos būtina dalyti du sykiu į 
metus, nes tik jos parodo pradžią pačių mažiausių 
svylelių susidaryme. Pastebėtos-skylutes dantyse tu
ri būti tuė tuojau užtaisytos. ■ ... -

4. Apnuodyti ir išpiivę dantys turi būti išrauti, 
nes suardo ne tik visą dantų aparatą, bet ir viso kū-

no bendrą, sveikatą, o ypač širdį ir pagamina įvairius 
jos sutrikimus, kaip pas augančius vaikus, taip pat 
ir užaugusius ib Š&tiš žhto&B * ®

5. Dantys būtina valyti po Įriękvįęnp valgių^ įęį f 
to negalima padaryti, tai reikia bent gerai burną iš
skalauti su drungnu vandeniu.

Ligos simptomai yra šie: dantų desnų uždegimas, 
jos parausta ir patinsta, montuojąs! spuogai, pavirsta 
mažomis žaizdomis ir darosi ulčeriai, b deshiį gleivi
nė plėvė trūksta, lupasi ir trykšta kraujas, lyg Iii bū- J 
tų su pūliais sumaišytas. Ulceriniai skauduliukai esti : 
labai jautrūs, mažiausias užgavimaš, kramtant knaisy
tą, arba dantis valant šepetuku sukelia staigų skaus
mą, kraujingumą, kvapas biauriai dvokią, seilės bė
ga, tempėFatūfa pakyla net aki 102"laipsnių karščio, 
sutinsta pažandžių liaukos, dingsta apetitas, silpnėja 
protas ir pakrinka organizmo veiksmas.
. ’UgSs pastebėjus ulceruotas dantų des-
nas, neatidėliojant reikia kreiptis į Q<įpntologą, nes 
tik jis gali pi tarti ką daiyti. Nereikiąbandyti pagy
dyti ligą naminėmis priemonėmis. Dažnai būną, jogdyti ligą nammeinis ^emonęmis. 
hamifiiM valstii sdlraa baugiau kbm 
sunkina gydymą.

Ligai gydyti vartojami šie vaistai: Hydrogen po-

Argyrol, RbėnoJ glycwin, Chromic <(${ it Pbt&ito 
permanganate. Suminėti skyščiai vartojami burnos 
ir dantų desn^$ WHr i^Iatili, bfef fek 
nurodymais.

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”



Telef.: TOwnhaH 3-2108-9
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EUDEIKIS
DAIM1D

SKAITYK PATS IR PARAGINK
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puksld Rd. (Crawford 

Medical Building). T.LLU 5-6446 
Priima ligonius pagal misi tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M 0 V IN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS- 

823 West 34 Place
Tek: FRontiėr 6-1882

KAIP VAŽIAVAU AMERIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖTI

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G Ė LI N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonaii PR 8-0833 ir PR 8-0834

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
-GYDYTOJAS TR CHIRURGAS ' 
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir. penkta
dieniais nUo 3 iki 7 vai. popiet 

Tik susitarus, .'t _
_ Trečiadieniais uždaryta.

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.
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TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1,/ 2533 W. 71st Street
ft, ■> Telel.: GRovehill 6-2345-6

p? Šileikis, o. p.
ft ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

X-5 Aparatai - Protezai. Med.Ban- 
dažai. Speciali pagalba koiomt

♦ (Arch Supports) ir t V
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd S», Chicago III. 60629 

Tolef.: PRpspect 6-5084

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

"Dievs* yra dvasia ir jo garbintojai turi garbinti |į dvasia ir 
tiesa". — Jono 4:24. *
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros Širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės

PERKRAUSTYMAI- ;

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
' Tel. WA 5-8063 '

darliuvo mažiau. O be to, aš 
ir su lazda, visvien dar judė-į 
davau daug lengviau, negu kai 
kurie mano seni pažįstami.

Turėjome dar laiko, tai spė
jau aplinkui salę ir pasidai
riau, kaip viskas buvo įrengta 
ir kiek ten mūsų tautiečių su
sirinko. Radau seną Augusti- 
navičienę, kurią pažinau dar 
Lietuvoje. Iš to meto moterų 
ji bene bus pati gyviausioj!. 
Ji visuomet mėgdavo susirin
kimus, piknikus ir sueigas. Jai 
patikdavo būti tarp žmonių. 
Mano amžiaus žmonių galėjo 
būti ir daugiau, bet matyti, 
kad daugelis iškeliavo toli- 
mon kelionėn. Bet buvo daug 
jaunimo. Palyginus, tas jauni
mas -jau turėjo retėjančius ir 
'žilti pradėjusius plaukus, bet 
vis vien jis buvo už mane jau
nesni.

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. ’Knygos 
kaina $6.00, minkšti virieliai.^ .

■ Persiuntimui , paštu reikia pridėti dar 50 centų.

N A U JIE N OS 
1739 So. Halsted Št., Chicago, HI. 60608

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

DR. K. A. V. MAS 
489^441-5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. • 
5214 N. -W ESTERN AYE. - I 

Telefonas atsakomas IJ^-val.

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

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

Antanas, Mar^ęlę, Jonus fc. Lind: 
Bendoraičiai

REZ.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISI NAS 
AKUŠERIJĄ ir MOTERŲ LIGOS 

GINĖ'KOL^GiNė CHIRURGIJA 
6132 Šo. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia! skambinti Ml 3-0001.

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

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 Kairia $1.00. > t
jų^asmm^sA THE* DARK.- Pikantiškų^ir intyniiif nuotykiu

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

- Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00'.

Dr. Juozas 3. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
2ĮĮ pst Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. 1

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. - A * - • ? • - f f ‘ ■

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Į Visi žino, ked mirtis yre žieuri ir pelieėia kiekvieną. Bot kur yra mi

nes jie pajuto rusioji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

nemokamai. Rašykit*:
ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 

‘ ; jv RAŠTO TYRINĖTOJAI
WVWVWWVWWWyWW^^^Wi^WVWWWWWVWWWWMW^

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

V. Tu m aso n is, M. D., S. C 
C H I R U R G A S 

2454- WEST 71 st STREET 
Ofiso JeioL HEmlock 4-2123 
R*xiĄ;t*iaf.: Gibson 8^195

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

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

m as. N ors to džiaugsmo jis ne
rodė, kai buvo išsauktas pasi
rodyti publikai, y MatvtL kad

.I:-.*.' t <•

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 Pox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET ; - 
ROUTE 587ELGIN, ILLINOIS

PLIKI KNYGA, PARaIytTWWO"1 1 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai Išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių launėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12% \ buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdebų . ir lentellų^kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. - u! * v 1 4 “

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
Mr*? > x z x

TEU'— BE 3-5893

DR. X B. GLEVfCKAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) J

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

Tbtof.Wi322r A

dr!' Wa BAUONAS
AKIŲ, .AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

jęs. Bet taip jauku buvo, kai jis yra labai užsikaręs, jausmų 
tą himną giedojo Amerikos lie parodyti nemokąs... Chicagos 

simfoninis iš Jakubėno gaidų 
padarė labai malonų kūrinį, 

Gražiai mergaitės pašoko, 
dar gražiau keli kalbėtojai pa 
kalbėjo. Tai buvo' didelė Šven
te. Ateityje visuomet į tokias 
šventes eisiu,' nes atsigaivinu, 
pajuntu t| lietuvio jausmą, 
kai jis pasijunta stiprus^ įiė 
vienas, ne blogesnis už kitus.'..

LIETUVOS VARDO KILMĖ
■i'-’-' •- iHl ? ’ i

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, D* 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir ’ brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

tuviai, gori, darbštūs ir nuošir 
dūs^ltaip ir mes, ’ vyresnieji. 
Bet jį giedojo ne.Jik vyresnie
ji, giedojo ir jaunesnieji, ku
rių balsai stipresni, negu mū
sų, vyresniųjų. *

Bet kai užgiedoj

dr/paul v. dargis
GYDYTOJA^UR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Minheim-Rd., Westchester, ill.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mane stebino, kad buvo ir 
moterų. Dauguma jau buvo 
vyresnio amžiaus, bet po salę 
jau sukinėjosi ir jaunesnių, pa 
sipuošusių lietuviškais tauti- Bet kai užgiedojo Lietuvos 
niais drabužiais. Man buvo la- himną, ir kai iš visų balsų iš- 
bai smagu ir džiaugiausi, kad siskyrė Bičkienės balsas, tai 
atėjau. Smagu todėl, kad ra- man net ašara nuriedėjo. Bič- 
dau kelis pažįstamus veidus? kienės balsas toks Švelnus, 
Pasižiūrėjęs džiaugiausi, kad toks stiprus ir taip giliai širdį 
pas mane vis dėlto raukšlių1 veriantis, kad vien tik jos bal

so pasiklausyti ten vertėjo va
žiuoti... Kartais ją matau, už
einančią f tą pačią krautuvę, 
kurioje ir aš lietuvišką sūrį 
nusiperku. Nei ji tokia stambi, 
nei ji tokia išsiskirianti iš ki
tų lietuvaičių, bet kai ji palei
džia savo balsą, tai tikrai ji iš
siskiria. O kai patraukė... “Ir 
šviesa, ir tiesa”, tai sakau, 
man Bičkinė išaugo į pačią 
didžiausią’ lietuvaitę. Jeigu lie 
tuviai, kaip ji "giedojo, vado- 
vaūtųsFir “šiesa” ir tiesa“, tai 
mums būtų labai lengva susi
kalbėti... Ir kiek ines galėtume 
padaryti, ir kaip mes galėtu
me dar pagiedoti.

Mane kitan pasaulin nunešė 
Chicagos simfoninis orkest
ras. Muzika man patinka, jau 
pramokau atskirti gerą muzi
ką nuo paprastosios. Chicagos 
simfoninis orkestras susirin
kusiems davė gerą muziką. Jis 
grojo įvairius Jakubėno gaba
lus. Jaučiausi kaip tas japonų 
samurajus,- /laimėjęs žemėje 
didelį mūšį ir išjojęs į Mėnulį 
simfonijų klausytis... Buvo ma 
lohu. Manau, kad Jakubėnas 
turėjo gerai jaustis, nes jis bu 
vo pats laimingiausias zmo- 

gos simfoninį 
(rinįams. Nie-

Pirma|ame tome yra 208 puslapiai, o- antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose virieliuese parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
.1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

ADOMUI DIDŽBALIUI 
j ’ mirus,

jo žmonai Qnąi, sūnui Adomui, dukterims — 
Jūrai, Onutei ir Vidai, taip pat seseriai Anta
ninai bei jų, šeimoms reiškiame gilių ųžuojaų-

kalbos geros, trumpos 
stas skanus, šviežias; 
nes draugingi.
vienybės svarbą. Jie jautėsi lai 
mėtoj ais. Jie veikė ne tik s v e- 
tiinuosias, bet ir savus atsilikę 
liūs, karčios širdies žmones. ' ____

Aš dar ir šiandien negaliu suį ^**7 
prasti, kodėl lietuvių grupelė 
nenorėjo, kad Stas komitetas,1 
Wisconsin© daktaro lietuvio 
vadovaujamas, galėjo būti 
toks blogas, kad prieš jį teko1 
nuteikti ir atkalbėti kitus tau
tiečius? Juk mes jo nepažįšta
me, nieko blogo jis negalėjo 
padaryti, tai kodėl jis neskelb
tas. Kažkas prasitarė, kad lie-j 
tuviai gydytojai vieni kitiems 
pavydi. Man jaučiasi, kad čia 
yra kur nors įsimaišiusi pavy
di daktaro žmona, nes joks gy
dytojas neguli pavydėti tokio 
minėjimo. '

Iš viso, aš negalių suprasti, 
kaip lietuvis galėjo būti prie-į 
šingas Amerikos 200 metų su-j 
kakties minėjimui. Aš atidžiai 
klausiau kalbų, dainų ir muzi
kos. Nei vienas kalbėtojas nė- 
įžeidė kitų įsitikinimų žmo
nių, nei vienas paniekino ki
taip galvojantį, čia galėjo atei 
ti ir. tautininkas ir socialistas. 
Galėjo klausyti kalbų katali
kas ir netikintis. Jos nekliudė 
krikčšioniui demokratui ir ak- 
rątui. Kalbos buvo gražios, ge
ros, turiningos, širdin gulin
čios, nieko neįžeidžiančios. Jei 
gu viskas būtų išversta į anglų 
kalbą, tai kiekvienas amerikie 
tis būtų buvęs sužavėtas.

(Nukelta į 6 psl.)

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4*5849

* Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir kėtvirtad. 1—7 vai, 
an trad. J- penktadienį nuo 1—5; tree.

- ir--žeštaų. piktai susitarus.

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W; 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą- Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvzadjMiUD 1-^4 pu pietų, 
ketvirtai puo 5^-1 vM. vak. 

Ofiso telef.: >76-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOMS IR CHLRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lioos 
Ofisa«^52^WEST 59th STRE£T 

.1 TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausio* ir roLilkai 

piu papuošimui ir sezoninės 
' kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?^-£- f?AS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Apėjęs ir apžiūrėjęs, susira
dau savoj vietą ir laukiau pro
gramos. Ji prasidėjo beveik lai 
ku. Organizacijij komiteto pir
mininkas pradėjo šventę. Jis 
trumpai pasakė, ko mes susi
rinkome ir paprašė sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Krūtinėje šilta pasidarė, kai 
Algirdas Brazis užtraukė Ame. orkestrą saf^D nkos himną. Brazį esu girde- , n-. , , i T . - ' kas jam tokios brogos nebūtųjęs daugelį kartų. Ir. Amerikos7 • .
himną daug kartų, esu girdė-

■ T* X. j . . s- j ‘ .-*• v -"x t* i a

(Tęsinys)

Bet mano nustebimui nebu
vo galo, kai pamačiau, kiek 
žmonių ten jau buvo. Ir kas 
svarbiausia/kad jie vis ėjo ir 
ėjo... Ar koks lietus juos išli
jo, ar iš debesio iškrito... Ant 
greitųjų akį permečiau, man 
atrodė, kad buvo virš tūkstan
čio... Bet jie ėjo ir ėjo. Seni, 
raukšlėtais veidais, su kriu
kiais, kaip ir aš apsirengę šil
tais žieminiais paltais. Kiti ne
šėsi lietsargius, bet dauguma 
tik apsiaustus.

1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

Z .. , - 7 - - ' s.: .

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

L------------ ----------- -------- ------- _ _
» Y'*'* Įf**>1*’* Y ** 9 ** f W • *’“O

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas daijti įtakos j krašto politiką. 102 psl. įiaina 

knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
’ "Lūs pasiųsta^ tokiu adresu:

’naujienos,
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
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KAIP VAŽI Ū Al . .
(Atkelia iš .'>-!<» psl )

Esu lietuvis,
pa-i jutau

Tvn Luv<»

bet šiame susi- 
dar rlides- 

susiriti- į 
geriausieji mūsų tau-

rinkime 
iiis lietuvis, 
kę pat\s 
tiečiai, iš vyresniųjŲ ir iš jau
nesniu. Sakė, kad turi atva
žiuoti prezidentienė, bet jos 
nebuvo. Pasakojo, kad gali at
važiuoti Prezidento Fordo de
šinioji ranka, bet ir ta nepasi
rodė. (lalėjo pakenkti blogas 
oras, kaip vėliau musu laikra
štis rašė, bet galėjo ir neatva
žiuoti. Nebuvo reikalo. Mes ga 
įėjome ir be dideliu žmonių 
apsieiti.
me didelių žmonių, 
vuosius mes neįvertiname. 
Mums reikia svetimųjų. Jeigu, 
mes galėjome pripildyti tokių 
didele salę, ir padaryti tai to

tai
pačius

bet

dideli u
Mes savo tarpe turk 

tiktai sa-ines
kią lietingą ir šaltą dienų, 
įneš esame didesni už 
didžiuosius.

Kai šventė pasibaigė, tai bu
vo liūdna. Liūdna todėl, kad 
ji greitai pasibaigė. Ji būtų ga
lėjusi būti ilgesnė, kalbėti ga
lėjo ilgiau, tos jaunos moterys 
tautiniuose drabužiuose galė
jo minioje pasišvaistyti dau
giau... Jos gražios, gražesnės, 
negu labiausiai išsipuošusios 
prancūzės, arba senstelėjusios 
lenkės. Kol lietuvaitės bus pa
čios gražiausios, kol pas mus 
visus bus pasiryžimas priešin-

M. Šileikis

I

Waukegano miesto dalis (Aliejus)

} < jum^ i^s savo sūnų ir mar- boi ir papročiams, teip pat pa-
įS čią Marquelk- Parko apylinkė- 

je. Ta proga lanko gausias savo 
drauges, nes ponia11 Naltsienė 
yra sociali ir draugiška asme
nybė.

— Muz. Manigirdo Motekai- 
čio Piano ir vargonų 'studijos 
mokinių ir debiutančių koncer-

fįžjd tas bus šį ketvirtadienį, gegužės
1 27 d., 7 vai. vakaro Jaunimo 
į centre. Trijuose 
į programos puslapiuose išvar- 
t dinti gražiais, daugiausiai tau

tiniais vardais lietuvaičių ir lie- 
[ tuvių, būsimų muzikų, o gal 
I ir virtuozų pavardės. Parinkti 

kūriniai žinomiausių lietuvių
I! bei pasaulio kompozitorų; Po

TRUMPAI

— George Jonikas iš. Mar 
quette Parko apylinkės su savo 
artimaisiais ir lietuviškų orga
nizacijų bendradarbiais daly-

rikos 200 metų laisvės sukak-

tis piktam didelis, kol sieksi- buvo nebaisus, 
me šviesos ir tiesos, 
daug galėsime padaryti. Ame-

tai mes

V

=B

lis buvo didelis darbas. Lietus

Antanas Ražaitis..
(Pabaiga)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted pt., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTI NAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
-- ---------- 1' - ---------- " !-..................... 1 .....

siryžiinas išlaikyti lietuvyltę ir, 
lietuviškumą.

—A. a. dantų gydytojai Ro
žei Tijūnienei pastatytas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
gražus' meniškas paminklas, tai 
stilizuotos tulpės fragmentas 
sudarąs lyg aukuro liepsnos 
vaizdą, kurį sukūrė skulpto

pą trauklios rius R. Mozoliauskas. (
Pašventinimas įvyks gegužės 

31 d., dalyvaujant šauliams ir

REAL ESTATE.
REAL estate for sale

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE CO8 SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

i koncerto Aldona Jakubauškie- 
I 
į] .

■ lyviams, jų tėvams ir svečiams.
nė ruošia vaišes programos da

i OrganizacijųĮ i Organizacijų vadovai čia • ras
I naujų, meninių pajėgų savo ^ren

į
Si

įginiams, Visuomenė kviečiama

artimiesiems bei pažįstamiems, 
tuojau po šv. Mišių ir tradici
nių apeigų prie nuirusiems pa
gerbti paminklo. Pašventinimo 
apeigas atliks kun. J. Velutis.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 V». Ccrmak Roar Chicap-. JV Virginie 7-7747Chiear^ f VL’

vaus Naujienų pavasariniame 
bankete — dail. Miko šileikio 
pagerbime birželio 6 d. Marti
nique restorane ir jau 10 as
menų stalą rezervavo. Dėkui už 
ankstyvą rezervaciją. Rengėjų 
komisija ir Naujienų vadovybė

I atsilankyti.
— Justinas švelnys, Cleve

land, Ohio,, pratęsė iš anksto 
be raginimo sayo prenumerata 
ir atsiuntė Mašinų-fondui $10. 
Dėkui už auką ir-už gerus lin
kėjimus Naujienoms, ir vajui. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė

— Dail. Vlado Vaitiekūno 
Sukaktuvinė apžvalginė meno 
darbų paroda bus atidryta šeš
tadienį, gegužės 29 d. 6 vai. po 
pietų Clevelando Lietuvių Na
mų salėje. Sekmadienį parodos 
lankymas nuo. 10 ryto iki 10 
vai. vak. Parodą globoja Žalgi
rio šaulių kuopa. (pr.)

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTAR1ATAS — VERTIMAI
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

Naujienas 6 mėn., bet pavardės
prašė neminėti. Naujų skaity-
tojų bei platinimo vajaus pro-
ga Naujienos '.yra siunčiamos 2

kviečia visus dalyvauti ir pra- savaites susipažinimui nemoka- v • • • • 1 • *-*_>*..šo vietas grupėmis arba pavie- mai. 
niai užsakyti iš anksto kreipian
tis į komisijos pirm. Joną G. 
Evans arba į Naujienų adminis
tratorę Kristiną Austin.

— Kazys šimulis, Lemont,
Ill., pratęsdamas prenumeratą,

. į.-;'- ... _ -
— Paul Mjasiokas, gyvenęs 

1284 Goodson -St., Hamtramck, 
Mich., prašomas atsiliepti krei
piantis! Naujienas, o. žinantieji 
prašomi pranešti. jo adresą. 
Viena ’ Naujienų skaitytoja turi

parėmė Naujienų leidimą $24 jani svarbių žinių iš Lietuvos. 
r\r>v,zxilr * r, ~ 1 A* X

— Kazytė Brazdžionytė iš
Marquette Parko apylinkės

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. .Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol.
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba" studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų
riams —. tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

Austin % Naujienos 
(Pr).

metams.

na

7052 SO. MAPLEWOOD 
Už $37.900 nupirksite 2 butų po 4 
kambarius mūrą su pajamomis iš an
gliško beismanto. Karšto vandens ši
lima gazu. garažas. Skambinkite su- • 
sitarti vidaus apžiūrėjimui. Janis Re
alty. tel. 778-6177 arba 925-2788.

PIRKIT PELNINGUS
NAMUS

5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
su 2 karhb. pastogėje. Centrinis šil- 
r 
weH. $22,000.
dymas xazu. garažas. 56-ta ir Rock-

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

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

pajamų per mėn. Brighton Parke.

„„I....................... I ■ .. ......!._------------- ...JAU ; ĮL. 1,14-iu , H........ W.. 1 i iii jj Į!!1I1UJ.L-...

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

—. .-—i,, j mil"11.,

= X

į*

•JUBILIEJINIU METŲ
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

VAU.REFJOMS šiemet suėjo 60 metą. ,Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

nūs ir atliekant būtinas pareigas'’ amžinam lietuvybės "išlikimui *skei-

IkU

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

V \U j IENOS tvirtai °tovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalia 
tintais.

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Institu-

neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju įgaliem

d jas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetime reto

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
nkos. ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

„b>dėl Naujienų vado.vybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino' lie^

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę ^tolimesniems^ darbams ne^ tik laikrašio.. bet ir visos išeivijos, 

cuvišku reikalų renesanso. ‘
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — 530.00, puse* metų $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. «— $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
* ■■ ■■ • •• «« .Mk war ■■ m av <aa av «a aw a *■

NAUJIENOS,
K 39 So. Halsted St,

Chicago. Ill. 60608

į Į Siunčiu ------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

f"! Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _____________________________ __

ADRESAS
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auka, pareikšdamas savo laiš
ke “Žinau, kad išlaidų turite 
daug”. Antanina ir Kazys ši- 

prenumeruoja daugelį 
lietuviškų patriotinio nusista- 
mo laikraščių ir visus juos re
mia. Naujienų vadovybė jiems 
yra dėkinga už nuolatinę para
mą.

— Stasys Patlaba iš Marquet 
te Parko apylinkės, veiklus or
ganizacijose ir socialus viešose 
bei privačiose sueigose, lietu
viškos spaudos bendradarbis ir 
rėmėjas, dalyvaus su savo arti
maisiais Naujienų bankete. Dė
kui už dalyvavimą ir ankstyvą 
rezervaciją tinkamesniam pla
navimui ir svečių priėmimui , . , . . -

Parinkti ^kšt mokyklą,- dalyvavo Gin- 
geriausi Martinique restorano

muliai

bei jų aptarnavimui

pradės naują lietuvišką radijo
programą Lietuvos- Aidai per
per Lietuviams gerai žinomą 
radijo stotį WOPA-1490 AM 
banga penktadieniais nuo 10 
iki 11 vaL vak. Pirmoji progra-
ma bus birželio 4 d. ir tarnaus 
visiems lietuviams, atsiriboda
ma sroviškumo. Jaunoji pro
gramos vedėja yra gerai žinoma 
Chicagos lietuyiams, nes dau
gelį kartų yra kalbėjusi ir su
maniai pravedusi Aldonos Dau- 
kus lietuviškas į radijo progra
mas, taip pat dalyvavusi LTV 
programose. Ji baigė Marijos

taro debiutančių programoje ir
patiekalai, šampanas ir koktei-. baigė žurnalistika bei
liai, visa tai puikioje aplinkoje, ra^i° ?r T^7 sustipriiitą kursą

- _ _______ - ' x rvT’In'VT’rintrwiTi X ’ I ’L. i“

studentų orkestrui “Vytis” gro
jant pramogines melodijas ir 
šokius. Bilieto kaina 12.50 as
meniui. Visi kviečiami daly
vauti ir vietas iš anksto rezer
vuoti.

— Feliksas Kairys, Lietuvos | 
kariuomenės kūrėjas savano
ris iš Waukegano apylinkės, at
siuntė tokį laišką: “26-tą kartą 
prailginu Naujienų prenumera
tą ir tai darau su malonumu, 
nes jos yra 
laisvinimo sargyboje, todėl 
vertos pasitikėjimo ir pagalbos. 
Aš linkiu ir toliau taip laikytis 
visų lietuvų gerovei ir kovoti 
kol mūsų tėvynė Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma.” 
Dėkui už laišką, pratęsimą be 
raginimo ir už $4 auką.

— Ponia Justina Nattsas, 
Minneapolis, Minnesota, pra- 
tęsdama be raginimo savo pre
numeratą, atsiuntė $4 už ka
lendorių. Dabar ji yra atvykusi Į£^~

tiesos ir Lietuvos 
sargyboje,

’North-western uniyersitėte. Tai
gi lietuviškoms -.radi j o progra-
moms yra pilnai . pasiruošusi. 
Bet svarbiausia jos kvalifikaci
ja yra meilė lietuvių tautai, kal-

nai Austin % 
TėL 421-6100. ~

— Lietuvių Tauragės klubas
kviečia- visus atsilankyti Į link
smą šio gražaus pavasario ge
gužinę birž. 6 (Į., sekmadienį 
Onos Bruzgulienės sode —8274 
So. Kęan avė. prie Lietuvių, 
Tautinių kapinių. Veiks turtin
ga virtuvė ir baras. Gros Adol
fo Ramonip orkestras. Pra-

Klubo valdyba.džia 12 vai.
t-

___  A'1 _____
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

PLEASE'L

Ml PLAT WITH MATCHES.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 1 
ifi«u M amu uiin^ypMiH SEticnė enn«iiMiii fJŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMU!

$28,000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

LUKSUS apartmentų 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Perkat už $65,000

GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au
to — mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800.

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

9 KAMBARIU mūras, tinka paja
moms. I vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke — $23,300.

PLATUS komercinis sklypas: Blo
kas nuo Šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus.

ERDVUS 6 kambarių tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso — $21,000.

GRAŽUS 2 butų mūras,
eazo šildvmai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500.

VISU puikiausias 15 metų 2 bu
tų mūras. 2 šildvmai ir Po 2 vonias. 
Specialistu statvtas negailint pinigų 
už prabangą. Marquette Parke — 
už $57,000.

Atskiri.

SOPHIE BARČUS;
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: ^sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 •

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tel. RE 7-7200

A
T E R R A

BranganyMs, Laikrodžiai. Dovanoj 
vlsoma progotnC.

T2J7 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

Telef. 434-4680

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT 

________ _ . ,
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Toi

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861

-.PARDŪOSIT - 
NUOMOSIT.

f

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANOBNYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talrfj REpubilc 7-1941

/

LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer.

statybai. '
oarduodami vieno akro sklypai namu

Tel. 257-7978

s»

inetalo^ plastikos ir stiklo gaminkis namų pagerinimui, papuošimui.

; KOSTAS B U T K U S — TUEF.l 778-2781

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Areher A v* 

Chicago, III. S0632. Tel. YA 7-5980

NAMŲ APKALIMAS - ‘'SITING'
1 Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kt. įvairaus

A

Didžiausias kailių
pasirinkimas
,<i*. pB.B vtenlnteų

? - LVV Ufituvt kailininku
Chicagoje

NORMANĄ

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

’ Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Ihicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

BURŠTEINĄ 
į^Tel- 263-5826 

(įstaigoe) ir 
MF 677-8489 

(buto)

185 North W*b**h Arenu.
2nd Floor Chicago, UI. 60601

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
- - —  ei _

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

DĖMESIO 
^—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui autemobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

<645 So. ASHLAND AVĖ.
5234775

HOMEOWNERS POLICY
. Call Frank Zapolis 

320814 W.95th St.
GA 4-8654

Z — 
STATI TAtM

INtURANCf 
I

State Firm Fire and Casualty Company

*EAUJIT_jiOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE 

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

PEACE COSTS MONET 

BUY U.S. SAVINGS BONDS 

*****♦♦♦♦♦♦♦
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PRANCŪZAI TUO TARPU -..NESIŲS 

KARIUOMENĖS Į LIBANĄ 
Prancūzijoje eina dideli protestai, o

* Libano politikai negali susitarti
BEIRUTAS, Libanas. — 

tas Blias Sargis tarėsi su Libano vadais dėl prancūzų kariuome-
. .v,

■ rt
-.X . ■ ' - - - . ' X

. i ,,— ■!! — — —

IS VISO PASAULIO

j

5S
I

Naujai išrinktas" -Libano preziden-

nes iškviejimo.

Libano krikščionių vadai pa- 
sisakė už prancūzų karių iškvie
timą, bet musulmonai ir palesti
niečiai griežčiausiai pasipriešino. 
Krikščionys prancūzų karių ne
bijojo, nes jie yra tikri, kad 
prancūzų daliniai, išprašę visus
svetimuosius ir nuginklavę'Įvai
rias partizanų grupes, patys iš
keliaus namo.

Ilabartiniu metu Libane yra 
didokas skaičius Sirijos kalnų 
batalionų yra Sirijos ginkluotų
palestiniečių dalinys ir didokas 
skaičius musulmonų. Prancūzai 
visus nugiriklauos.

Prez. Sargis negali susitarti

Prancūzijos- prezidentas su
tinka pasiųsti gerai ginkluotą

'prancūzų kariuomęnės^ dalinį į
Libaną, kuris grąžintų taiką ir
tvarką visame krašte, bet jis 
nori, kad Libano prezidentas* ofi- 

- cį
siųsti ten
dalinį.

Jeigu patys Ibaniečiai Pran- 
-cūzijos neprašys, tai prezidentas

Giscard karių nesiųs. Naujai is-

t

Nesiseka J. konferencijai
NAIROBI, Kenija, Afrika.— 

Jungtinių Tautų konferencija 
prekybos ir ekonominės pažan-

pateko į akligatvj 
vaites derybų- tarp turtingųjų 
ir beturčių tautų nepasiekta susi-

F

- »
gos (Development) klausimais 

per tris sa-

tarimo dėl globalinės ekoniminės 
tvarkos. Konferencijos progra-
moję svarbiausias punktas yra
65 bilijonai dolerių, tai yra be
turčių tautų i skolos turtingo
sioms tautos;

Nova

aliai paprašyti) Prancūziją pa-lį, 
zv v* T'TZ'ė * Imwn ATlflnnAff !_savo ■' kari uomenės!nu‘g

-■ U ■

- - -- ■ 
paslaptingos žmogžudystės

Brazilijoje

RIO DE JANEIRO,
Iguaco priemiestyje policija ra- 

tdo dar keturis7 apdegintų ir kul
komis suvarslytij.žigoniulaya- 

Per 24 valandas tokiy pa
slaptingai nužudytų žmonių ras
ti devyni lavonai. Policija nesi- 
gina, kad tos žudynės gali būti

rinktas, bet dar neprisaikdintas 
prezidentas Sarkis bandė tartis 
su premjeru ir partijų vadais, 
bet jam nepavyko susitarti.

Jis pranešė Prancūzijos pre
zidentui, kad savo pasiūlymą pa
siųsti karius, į Libaną, laikinai 
“įšaldytų”. Kai jam pavyks su
sitarti, tai tada paprašys rei
kalingos paramos.
Prancūzijoj kyla dideli protestai

Pačios Prancūzijos gyvento
jai, patyrę apie prezidento Gis-
card pasiūlymą siųsti prancūzų
karius Į Libaną, pradėjo protes
tuoti.

Prancūzijoje yra didokas skai
čius arabų, kurie vienbalsiai rei
kalauja nesiųsti nieko į kovo
jančią šalį;

Prieš Prancūzijos karių siun
timą pasisako ir politiniai prezi
dento priešai. Jie nenori, kad
prancūzai kištųsi Į kitų kraštų 
vidaus reikalus.

Kad dabartiniu metu Libane 
yra didokas Sirijos karių skai
čius, kad ten prigužėjo gerai 
ginkluotų arabų, tai prancūzams 
visai nerūpi. Laimė, kad dabarti
niu metu Libanas nepajėgia 
prancūzų paprašyti, kraštas yra
suskaldytas ir nesutaria pačiais 
pagrindiniais klausimais.

Be Elias Šarkio, į Libano pre
zidentus parlamente kandida
tavo Richard Edde. Praeitą tre-

padarytos pačios policijos dali- 
ekzekucijų skvado.mo

Rodezijoj nušovė 8 juodųjų 
partizanus

SALISBURY. — Sparčiai di-
dėjančiuose Rodezijos saugumo
susirėmimuose su juodžių parti
zanais visų 800 mylių ilgumo 
pasieniu'tarp Rodezijos ir Mo
zambiko vėl 8 juodieji partiza
nai užmušti. Per tris metus ka
ro stovio tarp baltųjų Rodezijos

i į
< I

ninkai kerta sviedinį. Jos ne tik pačios ateina^ibet ir savo vaikus atsiveda. Paveiksle matome

'W

Australijoje kengūros tiek priprato prie gelfininky, kad jos ateina pasižiūrėti, kaip golfi- 
ninkai kerta sviedinį. Jos ne tik pačios ateina^-bet ir savo vaikus atsiveda. Paveiksle matome 
dvi kengures motinas, atsivedusias savo vaikus pasižiūrėti į dirbančius golfininkus.

7'y
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MASKVA;

Libane dar neramu
BEIRUTAS. — Libane vis 

dar tebesišaudo. (Kartais ne tik 
automatai vartojami, bet ir stam

MASKVA APKALTINO TRIS
AMERIKIEČIUS ŽURNALISTUS

Al ask voj e išeinąs savaitraštis Įtiterary Gazette
gegužės 25 atspausdino straipsnį, kuriame 3 amęrikos žurnalistai 

apkaltinami šnipinėjimu ir/kad jie yra ČIA agerįai.

Ilgame straipsnyje įrodinėja
nt ---

jie platincrinforinacijas apie už-
sieniO'Valstybes ir ypač, apie So-

J -

vietų Rusiją ir jie darė taip, kad 
butu pasitarnauta strategniams 
JAV tikslams. Jų ryšys su ČIA, 
pasak Sovietų savaitraščio, nuo
stabiai pridengta laisvos spau
dos pareigomis. Ir kad pateisin-

ir juodųjų Mozambiko užmušti so jokiai qįA

ti kaltinimus, Literary /Gazette 
savaitraštis spausdina kaltinan
čius laiškus būk tai’prisiųstus iš 
Tifliso, Talino ir Maskvos.

Amerikos pasiuntinybė Mas
kvoje visus kaltinimus paneigia 
ir sako, kad jai žinomi žurnalis
tai Maskvoje atstovaują tik ame- 
rikos laikraščius ir jie nepriklau-

< - v

'"s

VEDA AŠTRIĄ KOVA PRIEŠ BUVUSIO 
PREMJERO “REVIZIONIZMA” 

Užsienio ministeris oasisakė prieš 
pasigailėti nenorintį Tengą

PEKINAS, Kinija. — Paskutiniu metu vėl užvirė kova prieš 
revizionizmą, — prasitarė Kinijos užsienio reikalų ministeris Čiao 
Kuanhua. Besikalbėdamas su atvykusiais Afrikos tautų atstovais.
jis pareiškė, kad kova prieš buvusį Kinijos premjerą Tėngą Hsiao- 
pingą tebeina. JĮs valdė Kiniją du metu, krašto ūkyje padarė 

- - . — ^7. —-----—-1 -■5S.
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Kinijoje atstatymo ir naujo 
premjero parinkimai įeina lėtai. 
Pirmiausia klausimą svarstė Ki
nijos komunistų partijos centro 
komitetas. Vėliau nutarimą pri
valo patvirtinti partijos vadas 
Mao Cetungas. Visas reikalas 
buvo atidėtas, kol bus palaidotas 
Čiu Enlajus. Po laidotuvių nu
tarimui buvo dar savaitei pra
ilgintas laikas. Premjero parei
gas einąs Tengas manė, kad jis 
bus paskirtas premjero parei
goms. Jis juk laikinai ėjo prem- 

! j ero pareigas, buvo kariuome
nės štabo viršininkas ir komu
nistų partijos viceprezidentas. 
Jeigu Mao būtų mręs, tai Tengas

didelę pažangą, bet mirus tikram premjerui čiu Enlajųt Tengas 
buvo atstatytas.

Ispanija žengia i 
demokratiją

MADRIDAS. — Ispanijos de
šiniojo sąstato parlamentas ge
gužės 25 priėmė įstatymą, ku
riuo įteisinama politinius mitin
gus ir viešas demonstracijas. Tai 
pirmasis toks liberalus įstatymas 
Ispanijos konservatyviai nusis- 
tačiusio parlamento. Panašaus 
Įstatymo nebuvo nuo J930 m., 
nuo Ispanijos civilinio karo lai
ku, gen. Franciskui Frankui val
dant.

premjero parinkimai įeina lėtai.

bieji ginklai. Beirutas didele da-į Ispanijos parlamentui minėtą'būtų tapęs partijos vadu.
limi yra išgriautas bei sudegin- įstatymą priėmus, Ispanijos vi
tas. Tačiau vietovė Byblos, 24 jdaus reikalų ministeris pareškė: 
mylias į šiaurę nuo Beiruto, pa-

c

7

7'

..

...

864 partizanai, iš to skaičiaus 
224 partizanai užmušti jau šie
met.

Nuo 1942 m. gruodžio mėne
sio prasidėjusio karo, tai yra nuo 
juodžių partizanų prasidėjusio 
puldinėjimo Rodezijž neteko 112 
vyrų.

Filipinuose sprogo užtvanka
M ANTĮ. A- — Taifūno audroje 

viendm tvenkiniui Amėdo spro
gus staiga prasidėjusiame pot
vynyje rimtame pavojuje atsi
dūrė apie 70,000 tos apylinkės 
žmonių. Kai kuriose vietose pot
vynio apsemti namai iki stogų. 
Nuo taifūno “Olgos” pavojų iki 
šiol pabėgusių gyventojų skai
čius pasiekė 139,500.

Carter pas Stevensoą
WASHINGTONAS. — Buvęs 

Georgia 1 valst. gubernatorius, 
dabar demokratas kandidatuojąs 
į JAV prezidentus Jimmy Car-

čiadienį jis rastas sunkiai sužeis-SQ j^ona Rosalynn lankėsi 
pas senatorių Adlai E. Steven- 
soną ir jo žmoną Nancy, kur tu
rėjo V/i valandos pasikalbėjimą, 
nors buvo

tas. Jis užpultas iš pasalų, kai 
grįžo iš miesto.

nepolitiškas, betWASHINGTONAS. — Alias
kos gyventojų uždarbiai per dauguma tvirtina,, kad buvo po- 
1975 metus pakilo 27.9 nuošim
čiai! iki <8,<19 metame

litiškas ir lietė būsimo vicepre
zidento klausimą.

/

New Yorko žinių agentūra AP 
pareiškė, jog kaltinimai yra ne
pamatuoti ir kad žurnalistai dir
ba tik ^laikraščiams.. •

į Tuojau po laidotuvių^, įvyko 
dar vienas politinio biuro posė
dis, kuriame nutarta laikinai 
premjero P&rėFgas pavesti vidaus 
reikalų ministeriui Hua Kuofen-

“Jo didenybė ir visa tauta sąmo
ningai-- krypsta. ' demokratiškų 
reformų7 krptimi”. - -;

Šis įstatymo priėmimo Įvykis, &UU oTengui Įsakyta būti namie, 
sustiprino Isjfer .
Juan Carlos dėfeurbon padėti ir . menės vadais < arba politiniais

; lygin'tijbuvo'rami, -nebuvo ^žudy
nių. Bet gegužės 25 buvo pašau
tas į koją Lebano parlamento na-“Concorde” sekama 

ir bandoma
WASHINGTONAS.

gūžės mėnesį “Concorde” lėktu
vas pradeda bandomąjį 16 mė
nesių skraidymą tarp Washing
ton©, Londono ir Paryžiaus. Per 
visą tą laiką “Concorde” bus se
kamas ir tikrinamas. Bus tikri
nama “Concordes” keliamo triuk
šmo stiprumas decibalais ir kaip 
stipriai jis užteršia orą.

Pirmieji triukšmo matavimai 
parodė, kad “Concordes” lėktu
vas yra 1607 triukšmingesnis 
už Boeing 707 lėktuvą: “Con
cordes” triukšmas pasiekia 129 
decibalus,- o Boeingo — 113. 
Taipgi jis užteršia dvigubai stip
riau orą.

“Concordes” lėktuvas yra dvi
gubai greitesnis už Boeing 707 
ir Europą pasiekia taipgi dvigu
bai greičiau — per 3 valandas,

ši ge-

Maskvoje gyvenąs žurnalistas 
Ch. Wrenas atstovauja
York Times, G. Krimsky — 

Associated Press ir Al. Friedly, 
j r., — Newsweek.

Atrodo, kad Maskvos laikraš- bet užtat juo keliauti kaštuoja 
čiai mestais amerikiečiams žur
nalistams kaltinimais nori pri
dengti arba bent morališkai pa
teisinti Japonijoje suimtą So
vietų korespondentą - šnipą. Ar
ba, greičiausiai, nori pateisinti 
nesenai paskelbtą japonams grą- 
sinimą, kad jeigu greit nebus 
paleistas Japonijoje,suimtas So
vietų šnipas, tai bus griebiama
si tokių pat priemonių prieš ja
ponus žurnalistus, gyvenančius 
Maskvoje. Laikas paaiškins.

Gatvių kovos Atėnuose
ATfcNAI, Graikija. — Antra

dienį gatvėse įvyko aršios kovos 
tarp policijos ir streikuojančių 
darbininkų, protestuojančių prieš 
valdžios pasiūlytą parlamentui 
įstatymą, kuriuo valdžia nori 
įstatymais uždrausti politinius 
streikus. 2,000 ar daugiau de
monstracijoje 46 darbininkų ir 
18 policininkų sužeista ir 46 as
menys suimti. *

New

rys Raymondas Edde, atstovau
jąs Byblos rajoną, ir buvo sužeis
ti 3 jo sargai važiavę (kitoje ma
šinoje.

Edde Byblos vietovėje buvo 
susitikęs su falangistų vadu .Pie
rre Gemayelliu. Falangistai ge
gužės 1-17 kovėsi Byblos vieto
vėje su ^atstovo Edde rėmėjais.

Edde buvo kandidatu į Leba
no prezidentus, bet nebuvo iš
rinktas. Užpuolėjai nežinomi, 
nežinomi, bet manoma, kad ga
lėjo būti falangistai arba Liba
no prezidento Suleimano Fran- 
jieh privačios armijos kariai.

Edde, kaip ir dabartinis Liba
no prez. Franjieh, yra krikščio
nis, priklausąs maronitų. sektai. 
Jis per prezidentinius rinkimus 
buvo remiamas kairiųjų musul
monų.

sustiprino Ispanijos karaliaus neturėti jokių ryšių su kariuo- 
Juan Carlos dė^Burbon padėtį ir , menės vadais < arba politiniais
atvėrė duris Įeitoms reformoms j klausimais besirūpinančiais žmo-
bei pakeitimams, Įskaitant ir pa- nėmis. Nuo balandžio 7 dienos 
keitimą Ispanijos parlamento gen. Tengas yra namų arešte. Ne 
nariu. V tik jam uždrausta susižinoti sutik jam uždrausta susižinoti su 

kitais, bet ir kitiems uždrausta 
kreiptis i Tengą. Jis • neteko 
premjero pareigų,,buvo atleistas 
iš kariuomenės štabo viršininko 
pareigų ir pašalintas iš komu
nistų partijos vicepirmininko pa
reigų. \ Tengas stropiai -vykdė 
politinio biuro nutarimus.
nesikišo, kai pačiame Pekine pra
sidėjo neramumai dėl čiu -Enla- 
jaus gėlių.

Buvęs premjeras Tengas nesi
kiša, bet Kinijos garnizonų va
dai, aviacijos daliniai ir kitų me
chanizuoti kariškiai visi kitaip

20% brangiau: iš Washington© 
į Londoną skrendant, tik į vie
ną pusę, bilietas kainuoja 801 
dol. ir f Paryžių — 837 dol.

%----------

Išeikvota mil. dol.
ČIKAGA. — Ali American 

Bank Čikagoje, 3611 N. Kedzie, 
neteko 571,000 dol., kai paaiškė
jo, kad ši suma buvo vieno tar
nautojo, susitarus su draudimo 
agentu, dalimis apgaulingai iš
imta iš banko, apmokant auto 
nelaimėse sugadintų automobilių 
pataisymą. Išeikvojimas aiški
namas ir tyrinėjamas.
. Bankas turi 16.6 mil. dol. tur
to ir atsargos kapitalo. Jo pre
zidentas R. Wojnar užtikrino, 
kad mil. dol. suma yra ban
kui nereikšminga, lengvai paden
giama ir todėl pinigų indėlinin
kai bei taupytojai yra apsaugo
ti ir nėra ręikąl4 baimintis.

----- Edde turi savo tautinio 
bloko partiją, bet rinkimus pra
laimėjo Libano centralinio ban
ko prezidentui Elias Šarkiui, ku
rį remia Sirija ir kurios karei
viai palestiniečių vardu yra įsivė
lę į Libano civilinį karą.

Genčių padermės 
gubernatorius

SIDNĖJUS. — Nicholls Dou
glas, kilęs iš vietos australų gi
minės Yoti-Yoti ir išbuvęs Kris
taus bažnyčios pastoriumi 23 m^ 
gegužės 25 d. buvo paskirtas gu
bernatoriumi. Jis užims guber
natoriaus vietą š. m. gruodžio 
mėn., kai dabartinis gub. Mar
kas Olimphantas užbaigs kaden
ciją.

Naujai paskirtas gubernato
riumi pastorius Douglas^ spau
dos atstovams pareiškė : “Aš esu 
toks pat Australijos pilietis kaip 
ir visi kiti. Dainuokime visi kar- 
tu tidk iš juodų, tiek ir iš bal
tų gaidų”.

Jis

I

Argentina pasiliks 
demokratinė

BUENOS AIRES. — Dabarti
nis karinės huntos prezidentas 
Jorge Videla, kurs vadovavo ver
čiant Isabėlės Peronienės vyriau
sybę, pakartotinai pasisako, jog 
Argentina turi grįžti ir pasilik
ti demokratinė valstybė.

“Mes 'suprantame, — sakė 
prez. Videla, — kad argentinie-
čiams geriausias kelias yra de- galvoja. Jie pritarė Tengo vestai 

politikai ir spaudžia partijos cen
tro komitetą, kad krašto ūkis ir 
apsaugos reikalai būtų tvarko
mi ta pačia kryptimi. Šanchaju
je leidžiamas komunistų partijos 
žurnalėlis pataria mažą grupelę 
vadų, besilaikančią revizionisti
nės -politikos izoliuoti ir jiems 
kirsti visu platumu. Tas žurna
las mini Tengą, kaip didžiausią 
užsispyrė
patarė atsisakyt nuo savo nuo
monės ir apgailestauti padary
tas klaidas, bet jis visai nesigai
li ir nesirengia -atsisakyti savo 
pažiūrų. Dabar traukia viešu
mon prieš kelis metus jo pareikš
tą nuomonę, kad Mao Cetungas 
esąs persenas valstybės reika
lams tvarkyti.

mokratijos kelias, kuriuo reikia 
ir eiti”.

Patvirtinta atominė 
sutartis

*

Japonijos vyriausybė 1970 m. 
buvo pasirašiusi atominę sutartį, 
kuria pasižadama negaminti ato
minių ginklų, bet Japonijos par
lamentas, prokomunistinių jėgų 
ir apsiginklavimo šalininkų vei
kiamas, tris dešimtmečius vilki
no ir nenorėjo tos sutarties pa
tvirtinti, 
ponijoj

^Tik gegužės 24 d. Ja- 
perlamentas persioren- 

tavo ir minėtą sutartį balsų dau
guma patvirtino. Tačiau dešinie
ji ir konservatyvios partijos ma
no ir tiliau nenusileisti ir steng
tis panaikinti prie sutarties pri
jungtą įstatjįrrro priedą.

Patvirtinta atominė sutartis 
tebus peržiūrėta 1995 m. Iki to 
laiko ji draudžia japonams ga
mintis atominius ginklus.
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Partijos vadai jam

I

f
>1

L. J

Šiltesnis

Saulė teka 5:23, leidžiasi 3:13

|




