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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
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•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

• — NAUJIENOS, C H''AGO I, ILL,— WEDNESDAY, MAY 26, 1976

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 

*****♦♦♦♦♦♦♦

Sv

•: ■ ' --■ : 1 *.-■ -.--v - « »• ' z .. • _-k’.

: . ■

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Ketvirtadienis, Gegužis-May 27 d^ 1976 ra.Chicabo, Iii.VOL. LXI Price 15c

•1
>

G r.
Libra 1-7 „ 
periodįal

mm

į 
į r lu 
11į

J

I

I

IB;

I

I 
I> I I Hs>■

1i
I
I

I

Visų LIETUVIU LA1KRAST1S UŽ TAUTOS LAISVĘ

The tifrt 
r Lithu^fduJn DaJy in

5’^BggaS
The LithiUuja Dualy 

PublobcJ by The LMfrĄjmMn New* Į* iiplnhmf Co., lac.

1739 So. Habtcd Street, Chicago, 111. 6060S 
HAym.irkct 1-6100

Oter Ou** Million Lithuanian 
In The United States ff

K

- 1 - nr

NO. 125

■

i

; ■;

...

P^visjonKINIJOS KOMONISTAI TEBEKALTINAi
¥

t r.

1
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,
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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
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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.
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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
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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.
M'

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
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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.

i <
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Partijos vadai jam
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Šiltesnis

Saulė teka 5:23, leidžiasi 3:13
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MagaryCioa <MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS

Detante ir kaliniai

-:T

būt, jie-ir neprivers kariąuti. bet 
jie jus gali nuvežti ten, kur ka-

i
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Winnipego lietuvius ir 
kanadielius, linksmai nuteikė 
spaud je paskelbta žinia, kad 
Amerikos prez. Gerald Fordas, 
nuva davęs į Sov. Rusiją, pado- 
vano j diktatoriui Brežnevui vil
ku kailio kailinius.

Prez. Kordas ta savo dovana 
paro ’ė ne tik visų amerikiečių 

šY’i, kad vargšas Brežne- 
resušaltų, bet ir tais kaili-

ger 
v as 
niais aoyilkęs Vladivostoke nu- 
fotog-afavo. Tai yra simbolinės 
reikšmės nuotrauka, žmonės 
kalba apie vilką avies kailyje. 
Toks yra Brežnevas, kai kalba 
su Ki-ingeriu apie detentę. Prez. 
Fordas su ta nuotrauka parodė 
pasaulio žmonėms tą netikrą avi
ną savo paties kailyje.

Kai mūsų ministeris pirminin
kas Trudeau važiuos į Sov. Sąjun 

tai kanadiečiai gal Brežne
vą parėdys rusiška meška?

Senas Naujienietis
Šių dienų riteris

pažymėjo, kad Chicagos Lietu
vių opera turi tik vieną valdybą, 
bet ne dvi, kaip mūsų bendruo
menė...

®s posakis tikrai yra taiklus, 
kas publikai labai patiko. Ben- 
druomenininkai turėtų atsikvo
šėti ir pagalvoti: jeigu “fronti
ninkai” ir ir kiti nesuranda tin
kamų klijų suskilusioms dalims 
suklijuoti, tai (einant vieningas 
Lietuvių operos pavyzdžiu) rei
kėtų dėl vienybės visiems trauk
ti bendrą ariją. O jeigu kiltų ki- 
virčių orkestre, tai reikia pir
miausiai patikrinti, ar tik pir
maisiais smuikais negroja “fron- 
Lininkai’’... ir bus gerai, ir bus 
gražu mūsų bendruomenėje.

K. Alvis
KOMUNISTŲ ROJUJE

Maršalo lazdelė

Frontininky Bendruomenės Garbės teismas varo velnius iš nepaklusniųjų Lietuvių 
Benduomenės narių. (Pagal seną paveikslą)

Epikūras Hartforde
Draugo 110 nr. N. Gailiūnie-

Raila tyrinėja save ir kitus
' I fr 2--. > " -- - _ Z ' r

“Akiračių” balandžio numery-
l 
I

nė aprašė Hartfordo Lietuvių je Bronys Raila štr. “Vieną pa-
Moterų klubo suruoštas velyki- vyzdį patyrinėjus” įžangoje pri- 
nes vaišes. Kai kurių aprašy-' sipažįsta: ,
mo vietų galėtų pavydėti ne tik 
K. Donelaitis, savo

g?

Jei pori pagarsėti, tai nuva
žiuok i okupuotą Lietuvą, ten 
žurnalistui - politrukui pasakok, 
ari e gražų gyvenimą, pasidžiauk- - - - e 
statvha, pritark, kad mažai ti
kinčiųjų, nes bažnyčiose buvę 
trš ia' Prižadėk tik gerai apie 
dabartinį gyvenimą okupuotoj 
1 ietnvoj rašyti, žodžiu — dre
bint

- l’ai grįši i Ameriką, čia tave 
kiekvieną žingsneli-Draugas ir 
Vienybė užfiksuos. Tavo raši- 

.ni’is talpins. Gi Indreikos F. 
!Bendruomenė, net į valdybą iš
rinks.

Tt taip iš buvusio nežymaus 
d”e’'?.nčiom kinkom vyruko, tap

usi ?inomu ir minėtų laikraščių 
gerbia iriausiu vyru!

P. Tilvikas
Adomo tragedija

esenai Įšventinta Į kunigus 
modernių laikų moteris gavo pa- 
skvrimą Į turtingą parapiją su 
gera klebonija, gražiu aplink ją 
sodu ir .jaunu, nevedusiu sodi
ninku. Vieną dieną ji pasišaukė 
tą sodininką Į sodo patvoryje 
esanti nameli ir aiškino jam apie 
praktiško gyvenimo dalykus pa
gal šv. raštą:
•. — Jūs turite paimti pavyzdi 
iš Adomo; Jis gi buvo pirmas 
sodininkas pasaulyje ir turėjo 
taipgi savo žmoną...

Taip, — atsakė jaunas kle
bonijos sodininkas, — ir todėl 

-js savo gražią vietą rojuje pra
rado. (vp)

••y;

savo kinkas prieš okupantą.

Maskvos komunistų partįjai 
pripažinus Brežnevui maršalo ti
tulą, buvo suruošta iškilmingos 
maršalinės įvedimo ceremonijos, 
kuriose .maskviškiai vadai viens 
kitą zaįatino, prikabinėjo me- 
alįus. Tuo momentu įvyko kaž

kas nepaprasto: staiga visasą- 
iunginės. imperijos karo vadas 

. lašoko iš kėdės ir ėmė bėgti iš 
salės. Tai matę, manė, kad įvy
ko kas nors baisaus. Jie vienu 
>alsu sušuko: “Kur bėgi, drau
ras komisare?!”

Komisaras, net nesustoda
mas, trumpai paaiškino: “Bė
ru i muziejų!
Brežnevas bus per maršalas, jei 
am nebus Įteikta maršalinė laz- 
elė? Manau, kad muziejuje ga- 
ėsius rasti nacių maršalo Goe-

Koks draugas

•ingo maršalinę lazdelę”.
Paskutinė išeitis

M

Siekiant vienybės, 
reikia dainuoti

.'.'aestro Marijošius operos ba
liuje savo turininingoje kalboje

— Ar jūss drauge, vis dar be 
iarbo? — klausia maskviškis 
•jusitikęs pažįstamą, tik ką išleis
tą iš Liubiankos kalėjimo.

— Taip, — atsakė šitas, — ir 
be duonos!

.. Rusiškame gyvulių kolchoze
Vienas Rusijos mokslus bai

gęs zootechnikas’buvo paskirtas 
vieną gyvulių kolchozą. Įėjęs 

: gyvulių tvartą'jis dairosi, dai
rosi ir pastebėjęs melžėją už
klausė : 4-

— Kiek metų turi ši karvė?
— Dvejus, — atsakė melžėja.
— Iš kur tai žinote?
— Iš ragų...
— Ach taip, žinoma, iš ragų. 

Tikrai dveji metai... Ir toliau, 
zootechnikas, jau eidamas iš 
tvarto, po nosimi sau pradėjo 
burbuliuoti: — O aš visą laiką 
maniau, kad karvės amžius nu
statomas iš uodegos. (vp)
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arba juos pastatant. Ugandos 
prezidentas Idi Amin gali di-

11

t

i 
I

I kNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1 lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis

Kiek\ienas 
vių gerbūvis. | _ _
f’ia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. 

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplet 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk

Atsiminimai
utiain ircgjiuq UUV l/Ol.'VVIMI II VCIHUIČį LltrUIllIJfU

| 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- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
* rnota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.

kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija.

Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kauhe. Maud akruose 
Vaizdus aprašymai, ką ji tenMaLpeduje ir Falangoje 

i “ "’J
įširsta i an e!y kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ.
v$ įspūdžiai Hiusinjota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

O Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

užmaskavimai. Abi knygas paradytos lengvu, gražiu Stiliumi
Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 

3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina*82 00
Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

H4 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidimai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST CHICAGO ILL. 60601 

atsilankant d>rh© valandomis arba užsakant ea<tu G prideda** 
lakj ar piniginę perlaida 

linija w ■> "" ■■ kj^u1

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė
ale. kokias■nai. ką ji ten fciaie. kokias 

95 nsl. $1.50X^Tra taip pat

riiiistruota foto nuobraukomis
Kefiphės i Lietu

Au
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agttpropo propaganda bei

.~ni

prasmių rimu, net mano esybę 
apnešė dulkės, 9 kas aš buvau 
yra visiškai ne tavo dalykas.

Ten pat yra kitas: Čia ilsisi 
kūnas Eframo Bevan, kuris bu
vo nutrenktas žaibo, siųsto iš 
dangaus už tai, kad maininkavo 
arkliais sekmadienį, birželio 11 
d. 1827 m.

• Falkirk: Po šia žeme ir me
džiais guli Solomon Pease palai
kai. čia yra tik jo kūnas, o sie
la Aatsiskyrė ir nukeliavo pįas 
Dievą.
Ten pat yra paminklas saugo

jusiam pėsčiųjų teises: Tas ka
pas yra Mikės O’Day, kuris mi-

• 1 ? 1 H. »> *-

• Sunkiąų^jas dar|baą- ,prięš 
pusryčius yra atpikdĮų,; x ,

• Paimtas kariuomenėn hipis 
pareiškė, kad' jis nekariaus ir 
niekas neprivers jo tai daryti., 
Puskarininkis jam atsakė.: “Gal

į 9 g •• nuo troiečiu. Šokėjai putoto Ietroito naujienos ;■ ' ’<r rcli. la cihIziuh grupe per snn
Čiurlionio Lietuvių Tautinio (vokiečių kilmės pažįstamų. Vie tas artistų neiskaitant mokyk-: 

meno Antamblis Detroite |nas iš jų, antro pasaulinio ka- lo
Detroito vidumiiestyje For-( ro veteranas buvęs Lietuvoje, žą dalį, vaidino šoko ir <laina- 

do puošnioje Auditorijoje ge- gyvenęs Šiauliuose, Kaune ir vo dvi su irnse valandos. Tar- 
gužės 16 d. čiurionio Ansam- Panevėžyje.

meno Antamblis Detroite

• • trui

ro veteranas buvęs

nuo truiečių. Šokėjai 
gdiih puikitii. inirla buvo 
rėti. Ta di<lžiulr gi’tipė pei

j.

puikiai,
I

s vaikučius, kurie atliko ma-

do puošnioje Auditorijoje ge- gyvenęs Šiauliuose, Kaune ir vo dvi su puse valandos. T 
Pažįsta daug ne- pats pertraukos melu, kol pa-

';7’Z"Z'Z' ;.’-

1

Geriausieji menininkai kiekvieną dieną vis dažniau pasižiūri į
kiečiausią plieną savo darbams. Paveiksle matome menininką Ri
chard Hunt, bandantį apipjaustyti kieto ir stipraus plieno gabalą 
savo kūriniui. Menininkai prieina įsitikinimo, kad plienui įkalta 
siela ilgiausa gyvens. Menininky paruosti plieno darbai įau yra 
Chicagos meno muziejuje.
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kalĮiniii . 
Vlxii kliu.

lakiai pasitaiko, kad n»-t
lėtiniu maistu to

kių produktų kaip duonos, bul- nusikaltimų ir dėl vts<

Virti! Rusijoj
■ r ihiu >o^ duSliVb

vi u ir kopūstų pritrūksta. I litą visų nelaimingų nu
t rw<la- 
>tykių.

Taip pat pasibaisėtinai ilgos Žmonų mušimas pasigėrei- š:an- 
ie bankų, prie siuvyklų, dien yra dažniausias nusisk.n-eilės prie

'e<!ų (iee “morožennoje”) bū- t imas.

kS
2
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Griežti nauji įstatymai 
■ sumažinti sovietinių 

vyrų ir moterų girtuokliavimo. 
Tarp 1970 ir 1974 metų metinis 
vodkos išgėrimas padidėjo 2X 
nuošimčiais ir lygiai su tuo di
dėjimu didėja skaičiai moterų, 
kurias policija naktimis prista
to į “džiovyklas”, tai yra prie 
nuovadų daboklėse įrengtos ce-

de'ių, batų krautuvių ir kt. Mo- nepajėgė
hlis puikiai atliko dainų, šo- priklausomos Lietuvos moks- sikeičia artistai rūbus užpi dv- 
*? -•••- /’ • ■ I ‘

atsimena net pavardes.
kas Alfonsas Mikulskis, talki- Lietuvius yra pamilęs, atsi- 
ninkaujant žmonai Onai Mi- |..nL„ ■ «vMr>^ninK Linrprin,kulddenel Atvjkęs auditorij, LrėėiL i^lebėli ktl Uwras lai?
ger, pU,vala„di pašiau jau T ^u. «>"*“* ""'S «*« '

a^?S’r,_nk,USią p”bhksi per GrigaliunaHė, Algis GOvO'la

700. Scena atsidarė be pavėla- Butkus, 
vinto, kaip buvo skelbta 3 vai. paminėjimą reikia skaity ti pa- Yorko Regards to Broadway.

šiame vaidinime dalyvavo ne- 
\ tiktai moterys, jos mobilizavo 

atžymėti, buvo savo vyrus ir vaikus, -
Baigdamas norėčiau keletą 

žodžių apie ' Atheųs High 
SehooL naujutėlį pastatą, ku
ris kainavo per septynius mi
lijonus dolerių. Vienas trečda
lis tų pinigu kainavo vien Au
ditorijai įruošti. Didžiulė sce
na su moderniausiais įrengi-*

kių ir. kanklių pynę. Jininkų, politikų,
Ansambliui vadovavo niuzi- •

kai kurių davo laikų su gitara ar kilui

mnkaujant žmonai Onai Mi- ian|įO į svarbesnius koncertus

instrumentu, atlikdami koki du1 
likfiį.. Aš !a|‘ d «t<-hėjaud, kad 
namų šeiiuioinkCs, ameriko-

terims Sovietijoje jokio “Išsi
laisvinimo (Women’s Lib) nėra. 
Paprasčiausia ir daugiausiai var
tojama gimdymų kontrole (le
galizuota 1920 metais) yra abor
tas arba ritmo metodas arba 
“santūra”. Saugumo policija — 
NKVD MVD, KGB, kadaise bu-

riaujama, o ten jūs galėsite apsi
spręsti”-

į l . T . I ii
• Jei jūs atrodote, kąip pąso 

ar valdinio dokumento ųųptrąu- 
koje, Jums ręiĮda,,saugotis, jįplir 
ęijoą, ie^kapčios nusikaltėlių. (

gerą pusvalandį anksčiau jau pasjrod(-. su s„Iislais: Irena
puikiai savo, roles atliko;

(iajla, kad Detroito lietuviai j
tris šimtus netrukus buvo apie jas Plečkaitis • ir Raimondas mažai kas težinojo, būtų pa-’
J fili «» A..W .1 — JL 1— — _ —. 11 — '■ .. .   r*'-. C

vinto, kaip buvo skelbta 3 vai.
Amerikos 200 metų malę Amerikos praeitį ir New

vusi garsaus vardo čeką črezvi-Uės (vienutės), kur uždaromi per
čaika. kaip “angelas sargas” ar naktį pasigėrusieji kad išsipa-
šešėlis yra kiekvieno “sovietų giriotų. Kur nekur, bet alkoho-

I
žmogaus“ palydovė. Sekamasis lyje moterys lygybės nerado ir

p. p. Kadangi koncertas buvo sjseku§iuAv 
skjriamas paminėti Amerikos.
200 metų jubiliejų, pirmiau- reik'alui

pilietis su savo sekliu ne tik su- nėra, nes alkoholikėmis tapusios 
moterys yra “daugiau vienišos, 
labiau atstumtos ir dėl to labiau 
nusivylusios ir piktesnės negu 
girtuokliai vyrai, ir jų asmeny
bės alkoholio įtakoje greičiau 
disintegruoja negu vyrų”, rašo 
Larissa Kuznecova rašytojams 
skirtoje Literaturnaja (įazeta.

J. Pr.

' * -

rė kovodamas už savo teises. Jis 
buvo teisus ir jo valia stipri, bet 
jis mirė, tartum būtų atvirkščiaj

Visai prie šio yra toks eiliuo
tas užrašas: Po šiuo akmeniu 
guli taupusis Jimmy Wyett. Jis 
mirė 10 vai. ryto ir tuo sutaupė 
savo pietus.

9 Somerset St. George bažny
čios šventoriuje: Čia ilsisi varg
šė Charlotte ne paleistuvystėje, 
bet skaistybėje, nors jau buvo 
devyniolikmetė. Tokių šioje apy
linkėje retai pasitaiko.

• Paryžiaus Lachaise kapi
nėse yra amerikoniško stiliaus 
įrašas: Čia ilsisi maisto krautu
vės savininkas Pierre Cobachard. 
Liūdinti našlė jo atminimui‘pa
statė šį paminklą ir užsiima tuo; 
pat verslu savo senojoje vieto
je, 17 Rue Mouffetard.

Susimaišė partijos
Sen. Hubert H; Humphrey pa

sakė, kad (respublikonas) Ran-

s.<skiriamas paminėti Amerikos•
• •_ • . J

ęijoĮ, ie^kapčios ųųšikaltėjių
• Pakankamai išauklėtas,- jei 

numeftęs ant ' grindus cigaretę 
užmina; kad nepradegintų kiE-
mo. - z.rtH

• 30 yra patrauklus skaięius
• . - • , , • X. l •

sipažįsta, bet net susidraugau
ja, pavyzdžiui poeto Josifo Brod- 
skio seklys — šnipas skaityda
vo savo “poeziją”.

Paigėrimas kaip vyriškumo 
demonstracija

Išgėrimas iki pasigėrimo ir 
prasigėrimo Sovietų Sąjungoje 
teoretikai skaitoma blogybe nu
meris pirmas, bet valdžia vis la
biau aliarmuojasi, kad lygybė 
tarp lyčių skatina sovietų mo
teris ir girtuoklystėje su vyrais 
pilnai susilyginti. Sovietų Ra
šytojų Unijos savaitraštis “Li- 
teratumaja Gazeta” nebeslepia, 
kad moterų, ypač jaunųjų tarpe 
alkoholizmas darosi rimta grės
mė “tarybinei visuomenei”. So
vietų moterys norėdamos pasi
rodyti neatsiliekančios nuo vy

tą lygybę demonstruoja 
“kaip tikri vyrai”. Vodka So-

šia . buvo sugiedotas Amerikos jįįejstą ke.turių puslapių pro-
— Igrama, vįjtšielį puošia, čiurlio-z Uininas. *

Toliau sekė daina: Mes pa-džiuotis jo delegatų pasauliniu 
____ „i Ugandos atstovybės 

i mašinos gauna vidutiniškai po 
tris protokolus kiekvieną dieną.

— Pasakysiu šį tą rašančio.
tris protokolus kiekvieną dieną.

moterims, ypatingai, jei jos jfra
....

< Vedybos yra kaip romaųas,
virš, 40 m. amžiaus.

Toliau sekė daina: Mes pa- nio Ansamblio nuotrauka, ki 
(Tainuosime A. Mikulskio. Sa- 1°je pusėje puslapio 
lės akustika gera jai, nuskam- ko Alfonso Mikulskio nulrau- 
bėjo taip švelniai, kad net šir- ka- Programos niecentai: Dr.

muiz-
■.■z
zr
..

-Zbaseinas bus atida-6 d. sekmadienį 11 vai. Į atida
rymą kviečiami visi šauliai 
atsilankyti. Kviečiami visi Dėt 

... . "i Įroito ir apvlinkiu lietuviai. Vi-
______ . .’-I^ Mua,w.

mais, minkštos kėdės daug mo ‘!
• - y- i * i-» 'pava,sjn‘l- Įėjimas

maudyti,
rytas. Pageidaujama, kad atsi- 
vežtumėte savo kėdę. Moterų 
šaulių sekcija pagamins kuge
lio, blynų ir deštų, o vyrai pa-

nemoka-rūpins šaltų gėrimų, atvykę 
plės ir pasi- nesigailėsi te.

kuriame herojus miršta pirma
me knygos skirsnyje.

nis, bet yąrgai su juo parosi
-•’rV įJ

• Algis Barauskas ir žmona Bi
rutė. Koncertą suruošė Detroi
to Lietuvių Bicentenial Komi
tetas.

žmogaus “paslaptį”. Vargo bfi-L_Ji jlu^us

dievasturiniof ManYpskritai'la^ ambasados Maskvoje tamauto-

“Metuose1' - zniUKaus pooiapvf . t j _ -
vaizdžiai aprašęs būrų puotą, bet na ne tik dėj rašjnįų formos bet sujaudino , žinia, kad Kanados
ir pats smaguriavimo 
Epikūras: biau rūpėtų forma, bet ne sykį Jo

balti avinėliai. Tokie natūralūs, lansuojamas turinys smarkiai! pažeistas.11 Meno mėgėjas Costa-
Yra kuo pasigėrėti, štai du įsitikinau, 'kad nevykusiai ba- W imunitetas buvo akiplėšiškai

Nesistebėtum, kad, žiūrovų iš- gadina net ir pakankamai geros kis yra sutelkęs didžiausią Rusi-

dį kuteno.
Kitos dainos: Anoj Puvėj Ne

muno, — M- Čiurlionio, Ge
gužinė Daina 
Močiutė Mano

(Pabaiga)
Pasaulis darosi vis mazes- ■: t . v~ ' į, vis

Į didesni. ' . - Y
• PrięĮ 'išklausydamas 

terš patarimą, sužinok kt>ki ii iš
sirinko. sau’ vyrą.

A /

M. Čiurlionio,

’-V »<terš patarimą.
< V v . ♦ ■

si būsite maloniai priimti ir’-------— ±
M. Petrausko, 

A. Mikulskio 
ir daug kitų dainų dainelių.

Kanklėmės solo atliko Danu- 
■ — A. Mikulskio. 

Kitos dainos buvo palydimos

FIderniškesnė už Fordo Audito-, 
riją, kurioje dainavo ir šoko 
mūsų čiurlioniečiai.

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro veikla.

š. m. gegužės mėn. 19 d. Dlo 
ko išrinktoji 1976-77 metams 
naujoji valdyba pasiskirstė pa 
reigomis sekančiai: Pirminin
kas Adv. Rimas Sukauskas — 
Sūkis, vicepirmininkai: Elzbie 
ta Paurazienė, Dr. Algis Ba
rauskas, inž. Bernardas Briz- 
gys, ir inž. Saulius Kaunelis, 
sekretorius teis. Stasys šimoliū- 
nas, kasininkas Antanas Su
kauskas ir nariai: Alfredas 
Kulikauskas ir Jonas Maršal- 
kovičius. Revizijos Komisiją 
sudaro pirm. teis. Marijonas 
Šnapstys, nariai: Juozas Le- 
sčinskas ir teis. Kazys Saudar
gas, .kandidatas Petras Buks- 
nys.
“Šiaurio” Jūros soulių stovyk
los vasaros sezono atidarymas

Atidarymas
• ™ *■- - - T..-

A. Sukauskas i PLEASE.'mas. Kas norės S
Dabar apžvelkime, kaip atžymi 
patys amerikiečiai 2()0 metų 

'■ii -sukakti

štižindi'k^^

statistika.' ,,z‘
• Amerikiečiai l;nori5 vienbu

čiuose namų ątmosf eroSj, o zna- 
mūose viešbučio patarnavimų, j

Teisme advokatas !gyne sa
vo tėvu ■'jauna, žudiką.' Jis pra- .. i
jo jaunasis klientas,yra našiai- ■ 
tis...’

e Fotografas: “Dabar prašali 
visus šypsotis. Po valandėlės Vėl 
galėsite turėti savo”uątutalias

L

DONTPlAf WITH HATCHES,

SUNKI MOTERŲ NAŠTA RUSIJOJE 
PRIE KOMUNISTŲ DAR PASUNKĖJO

Rusiški papročiai: gerti vodka ir mušti žmoną 
ilgumo — nuo pusės bloko iki 
pilnos mylios! Pasitaiko, kad pa
sklidus gandui, jog tokioje ar 
tokioje krautuvėje gauta tokia . 
prekė, kuri nepamainomai reika
linga, žmonės šeimose ar kaimy
nai savo tarpe • pasikeisdami iš
stovi eilėse dienomis ir nakti
mis. žiemos metu net prie ei
lės mažus laužus kūrena ran
koms- (ir kojoms) pasišildyti.

I Sovietiniuose “supermarketuo

se” visiškai nėra tokių greito ap
simokėjimo praėjimų (checkout) 
kaip JAV-bių krautuvėse. Blo- 
giasia, kad šeimininkės, stovė
damos Į eilę nežino kas krautu
vėje parduodama ir kokiam pir
kėjų skaičiui tos prekės užteks. 
Dažnai ilgas valandas eilėje iš
laukus, praneša, kad prekė iš
parduota... Tokių išpardavimų

jos konstruktyvistų meno rinki
nį, pusantro milijono dolerių ver

gąsdinti, jie nuo stalo pabėgtų, formos rašto darbo kokybę.

Tokia bėda mane ypač smaugė'tės. Ta kolekcija dingo vienu ir 

’sarnamio ir iš buto. Kaip žino- 

kitus, bevingiubdatnas Bįa’j nusikaltimai Sov. Sąjungoj 
savo rašinio formą ir bebalan- yra uždrausti., <' (JD)

Yiaršti kopūstai ir Angola 
liėtūvojė buvo madoje toks 

anekdotas;
— žemaitis išvirė kopūstų 

sriubą, ir pakvietė Į svečius 
vokietį. Kopūstai buvo karšti, 
bet riebūs, todėl negaravo. Vo-

Arba tas ežiukas. Rodos, palie
si pirštu ir jis susiries Į dygų 
kamuoliuką. Kitas dygliuotas 
kepinys savo dydžiu ir forma 
primena armadillo, skruzdėdą ar 
panašų sutvėrimą.

Tarp išsitiesusio paršelio ir pa- 
sipūtusio kalakuto kiškis šypso
si plačia burna. Kaip nesišyp- 
sos? Vistiek kiškis, nors ir kep
tas iš tešlos.

® Męlą Amerikoje Vaųini'pe
lu, o Rusijoje -
' 1 T t

i

te Bankaitytė
f v t

prieš keletą metų rašant “Din-(tuo pat la£ku iš diplomato va- 
logą su lietuviais”... ’ sarnamio ir iš buto. Kaip žino-

Ir toliau autorius, “betyrinėk vagystės if kiti kriminali-
damas”

suodamas turinį-prieš baigiant
puikiame ir ganastorame “Aki-

mūose viešbučio patarnavimų
įį Teisme advokatas* ^gyni

T—• —

šė išteisinti, motyvuodamas, kad

i

račių” popieriuje panaudojo ir
I •tokį sakinį

— Morkus, Mikuckis ir Aiseišaltiena (košelieną), tur būt, , T? , ’
. . , t, . ka Lietuvon išvyko tikriausiai

ne Gimtojo Krašto propagandos
suklaidinti. Būiišhit...

Tikrai, šis rašeiva iš didelio, Įiėtiš pasiėmė pilną šaukštą ir,
išplikino

kiekviena lietuvė išvirtų.kiekviena lietuvė išvirtų. Bet 
reikia menininkės, kad sugalvo
tų iš jos padaryti “marmuro” 
kaladėles ir iš jų sukrauti dvi-
aukšte geometrinę figūrą, pagy- rašto išėjo iš krašto, kad pri- drąsiai srėbdamas,
vintą geltonomis citrinų plokš-, trūkęs lietuviškų žodžių, grie-,burną. žemaitis jam pasakė, kad 
temis ir ridikėlių “rožytėmis”., biasi net už angliško... kas, tur j. ’

Moderniyjy laiku intelektualai propaguoja 
tautinį meną pagal Sonnenfeldto doktriną.^.

Jokia prityrusi šeimininkė ne
sijaučia laimėjusi virtuvės mū
šio, kol neiškepa napoleono. Jų 
čia net du. Į juos išdidžiai žval
gosi dvi aukštos babkos, savo 
snieguotai ledinėmis viršūnėmis 
prasikišusios virš visų kepinių. 
O kur dar mozūrėliai, tortai ir 
įvairiausi saldumynai, išdėstyti 
tarp kumpio, jautienos, veršie
nos ir kitų kimštų, suktų ir vy
niotų mėsos gaminių.

Kalbant apie valgius ir valgy
tojus, prisimintina lęšių sriuba, 
kuria Ezavas pardavė savo bro
liui Jokūbui už pirmagimystės 
teises. Tai buvo skaniausia sriu
ba ir geriausias biznis, bet iš to 
ir prasidėjo visokios velniavos.

S. Pašilytė

Ą

prieš valgant. kopūstus reikia 
papūsti. Nuo to laiko atsargus 
vokietis pūsdavo eidamas net 
pro kopūstų daržą...

Panašiai atsitiko su Amerikos 
politikieriais: nenorėdami laimė
ti karo Vietname, jį skaudžiai.
pralaimėjo. Kad. panašiai,neat- 

■ sftiktų' lėidd^ rušiainš Angoloje 
daryti, ką tik jie norėjo...

S. Bukis
Keisti įrašai kapinėse

Anglija yra žymi ne tik savo 
Vaiduokliais senovės pilaitėse, 
bet'ir keistais Įrašais ant įniru
siems paminklų: •

8 Suffolk kapinėse: Nepažįs
tamas keleivi!- Neeikvok laiko

būt, nė žurnalistikas vadovėlyje 
nėra numatyta. K. Alvis

Teisės skirsnelis
i ' ' ‘ J •

e Amerikos Lenkų kongre
sas padavė į teismą ABC-TV, 
reikalaudamas lygaus laiko atsa
kyti į Diek Cavett pasakojamus 
lenkiškus anekdotus. Teismas 
nusprendė, kad juoktis yra lega
lu, o minimas atsakymas tik dar 
daugiau paskatintų kurti tokių 
anekdotų. Iš patirties visi žino, 
kad uždraustas vaisius yra ska
nesnis. 'į ' _•

• Trečiojo ir komunistinio pa
saulio delegatai prie Jungtinių' 
Tautų yra labiausiai pasiilgę lais
vės ir čia atvykę ja naudojasi net 
nesilaikydami pagrindinių tai
syklių važiuojant automobiliais

Ugamečio BALFO piimininko, į. 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
hi • dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
k» ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. 

kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui, fteriau-(domi
šia dv» 1
tas tr»*«<>«trj. vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prišių- 

■iik čekį arba Money Orderį tokiu adresu! •;

M

t'

inbėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-

NAUJIENOS
> Hal’fvH ČhtoAttn. HI1noi« fiff60K

old Reagan yra (demokratas) 
George Wallace su odekolonu, — 
paprastumo meisteris nepapras
tai komplikuotame pasaulyje...

Istorikų susirinkime
— Žinote, gavau retą dalyką: 

vieną Gedimino laišką, — sakė 
vienas. Visi nustebę klausėsi, 
ką daugiau apie ji pasakys. Tik 
vienas paklausė:

— Ką jis rašo ir kaip jam se
kasi?

Fotografas: “Dabar ph-ašaū

veido išraiškas Don Pilotas

?•: 'i:;/'

★ ★★★★★★★★★★★j
' HELP STRENGTHEN 4 

AMERICA’S PEACE POWER J 
-BUY U.S. SAVINGS BONDS J
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kanklių orkestro. Ansamblis 
atliko 21 dainą.

Norių pabrėžti, kad dainos su 
kanklėmės labai gražiai deri
nosi, miela buvo klausytis. Tau 
tiniūs šokius šoko skambinant 
kanklėmis ir dainuojant visam 
chorui; Šokėjai'labai jauni, to
dėl nereikia tikėtis, kad jie at-
liktų kaip profesionalai, bet 
sušoko ganėtinai gerai. Po kon
cėrto girdėjusi iš publikos di 
dėsnių reikalavimų.

Kaip mes prisižiūrime tele
vizijoj e šokančius profesioha-
lūs mums atrodo, kad kaž ko 
trūksta, bet to neturjme reika
lauti/ĮSa tautinis menas.

"Atsivedžiau keletą amerikie 
. sakė kad jiems dai-ciij ir

i

SKAITYKITE N A II JI E NA S 
» ■'..  i. i ..... .

~ ; ’ JAU IŠĖJOTŽ SPAUDOS' ~ ' to^’^^“m^^
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. -246 puslapiai; kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina$1,.00.

*; 'j i-

e

j i

88 puslapiai. Kaina $1.00
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pašalintus

< pinigus.tokiu adresu: . ■
“NAUJIENOS”, 1739 So. fiALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.į^=

TFĮ

KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ ’’MEMORIAL DAY” 
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 30-Ą.JĄ, 1976 M. 

’ -J; - <' .

Tautinėse Kapinėse 
įvyks įspudingos apeigos—

. -.z A A 7
Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena.,aplink^kapį-

Lietuvių
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nos ir šokiai patiko, bet pasi-
gedo porą amerikoniškų dai-

* ' _  . “ -X J* ~ ___ ♦

nų. Po koncerto, sutikau porą

•Ot’v
Z

t

- t

nes iki paruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrų pa-
ruošė ir vadovaus PETRAS ZALŪBA, DON VARNO Postas986'poš'-
tas vadovybėje JAMES RADCLIFF dalyvaus eisenoj, pagerbs žuvu
sius karius. • Solo giedos ALGIRDAS BRAZIS • Atitinkamas kalbas
pasakys evangelikų reformatų kunigas POVILAS DILYS ir dakta
ras VYTAUTAS P-DARGIS.
DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILŲ! Lygiai 9 v.Yyfe nūo
Universal Savingsand Loan Assn.,(18th St. ir Halsted) išeis auto-
busas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie
Milda Hall (32nd ir Halsted), Darius - Girėnas HaU (4416 S. Western
A \ * • llr ji TT. Ii /nmi viry a \ > ±1- 1 ' JL»I- *Avė.) ir prie Marquette Hall (69thir Western Avė.). Atgal 4 Čikagą 

Būkite laiku nurodytose vietose.
nuo kapinių vartų išeis 5 valandą popiėt Kaina i abi puses $3.00. —

’7- 1Baran
Visus lietuvius kviečia dalyvauti ruošiamose apeigose ų.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ V
P

į

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, pamatyti puikias paminklus ir pasirinkti, vietą
savam sklypui. Kapiniu pareigūnai suteiks Jums pageidaujamu informacijų. - 2. 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY, 8&1 So. Kean Ave.. Justice, IH, 1W. (312) 458-065$.

S
........................ ... I Į ■ .1 e ■■■■" ■ !■
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Jlegar^s To Brodway— 1976 
Detroito prięmestyje Troy. 
Šiais metais gegužės 21-ŽŽ d. 
Athens High School puošnioje 
Auditorijoje Troy miesto rajo
ne, Troy Moterų Klubas, pir
mininkaujant Elayne Tamsio

Detroito prięmestyje

į? ’ •***ir jos pavaduotojai Penny Sa-
kis, pasikvietė iš New Yorko 
Regards to Broadway teatro 
direktorių Gerry Bruch. Su to 
miesto pajėgomis suruošė mi
nimą koncertą, atžymėti Ame
rikos 200 metu Bicentenial. Tu
rint gabų; jauną ir energingą 
režisorių su dideliu būriu pa
siryžusiu paprastų (heartistų) 
to miestelio gyventojų suruošė 
mano akimis žiūrint puikią ope 
retę. Tą visą operetę paruošė 
gana per trumpą laiką, per 
tris savaites. Esu matęs pana
šią operetę pačiame.New Yor-
ke, vaidyba mažai kuo skyrėsi įvyks birželio

? r į ' -

»■

KVIEČIAME Į MIKUI ŠILEIKIUI PAGERBTI

BANKETĄ
' \ i Z r 1 " ' ' ’ / .

Sekmad š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500 WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

(Tęsinys)
Sovietų Sąjungoje girtavimas 

ir žmonos mušimas yra “norma
lūs” reiškiniai, žmonos muši
mui pateisinti rusai turi populia
rų priežodį: “žmona ne puodas 
— ji nesuaižės,. jei ir keletą kar
tų suduosi” arba “šuo yra išmin
tingesnis už moterį — jis ant sa
vo pono neloja”.

Vodka sovįętų žmogui yra vie-
nintelė, kad ir tik tam laikui iš- Į 
eitis \yisose negerovėse. Stipri 
vodka yra rusų savybė nuo se
nų laikų ir rusai alkoholio išge
ria daugiau negu bet kurio kito 
krašto gyventojai, ypač prie ko-
munizmo. Kas antra santuoka 
Maskvoje baigiasi perskyromis; 
puse perskyrų vyksta dėl alkoho
lizmo. Vidutinė sovietų rusų šei
ma iš dvylikę® mėnesių metuose
dviejų mėnesių uždarbius išlei
džia gėrimams. Beveik negirdė
tas dalykas, kad į darbą Sovietų 
santvarkoje ateitų moteris gir
ta ar pagiringa, o vyrams tai

rų,

f

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. / ’’ j
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo.
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

pardavinėja. Užvažiavusieji gali~ knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 

arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome

t

I

I

TaupykitefdabarĮprastas ir “normalus” reiškinys. 
Kai grįžusi iš kasdieninio darbo 
moteris pradeda savo “antrąją 

eiti namų žygius, 
tai jų vyrai tik pašaliais slum- 
pinėj.a, arba skaito laikraščius, 
žiūri televiziją arba kur su drau
gais girtuokliauja.

Persenę, sugedę ir netaisyti 
namų ūkio Įrankiai yra niekuo
met nesibaigianti širdperša So
vietų moterims. Daugumas so
vietiškų skalbimo mašinų, pa
vyzdžiui neturi sukamų džiovin
tuvų arba automatiškų kontro
lės prietaisų. Daugiau kaip tris 
ar keturis svarus skalbimų so
vietinės skalbimo mašinos ne
paima ir pačias mašinas reikia

pamainą1 pas mus
FSLIC
fiatTi wlr iii ■■ra»

» MC.OOC .

r.

NAUJIENOS
DaiL MIKAS ŠILEIKIS

• VAKARIENE
• MENINE DALIS
• IR ŠOKIAI

rankomis “užvesti”, šaldytuvą 
per žiemą puikiai atstoja oras 
lauke: šeimininkės gendamus 
maisto produktus išlaiko negen
dančius sudėjus į tinklelį iškiš
tus laukant pro langą. Bet kaip

Groj’a VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.
MINĖJIMĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
CHICAGO, ILLINOIS 60608 

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

jos išlaiko produktus karštomis 
vasaros dienomis, sovietų šei
mininkės palieka patiems paklau- 
sėjams atspėti. Sovietų moterys 
karčiai nusiskundžia dėl jų vai
kams valdiškų “darželių, ir va
sarinių stovyklų, kurių vieninte
lė paskirtis yra išpildyti prie
auglio produkcijos kvotą...

Mylios ilgumo eilės prie 
krautuvių

Maisto ir kitokių egzistenci
jos reikmenų nusipirkimas — ši 
prievolė moterims atitekusi iš 
mešbolševikiškos gadynės, da- 
jar komunistinėje santvarkoje 
pasidarė šeimininkėms kasdie
ninė kančia: jos kasdien pralei
džia po dvi valandas, kiekvieną
savaitę po 7 dienas stovėdamos n 
supermarketų eilėse, kitaip va- " 
dinamose '‘uodagw” Jvaįjeus

5?

ag i Ui
>4 l į?

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
w

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4%

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

> „ NAUJIENOS, CHICAGO 1, 1LU— THURSDAY, MAY 27, 1976
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MagaryCioa <MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS

Detante ir kaliniai

-:T

būt, jie-ir neprivers kariąuti. bet 
jie jus gali nuvežti ten, kur ka-

i

t. T. v.-A .-r-.-l.ITli-rr

? ’r.-
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Winnipego lietuvius ir 
kanadielius, linksmai nuteikė 
spaud je paskelbta žinia, kad 
Amerikos prez. Gerald Fordas, 
nuva davęs į Sov. Rusiją, pado- 
vano j diktatoriui Brežnevui vil
ku kailio kailinius.

Prez. Kordas ta savo dovana 
paro ’ė ne tik visų amerikiečių 

šY’i, kad vargšas Brežne- 
resušaltų, bet ir tais kaili-

ger 
v as 
niais aoyilkęs Vladivostoke nu- 
fotog-afavo. Tai yra simbolinės 
reikšmės nuotrauka, žmonės 
kalba apie vilką avies kailyje. 
Toks yra Brežnevas, kai kalba 
su Ki-ingeriu apie detentę. Prez. 
Fordas su ta nuotrauka parodė 
pasaulio žmonėms tą netikrą avi
ną savo paties kailyje.

Kai mūsų ministeris pirminin
kas Trudeau važiuos į Sov. Sąjun 

tai kanadiečiai gal Brežne
vą parėdys rusiška meška?

Senas Naujienietis
Šių dienų riteris

pažymėjo, kad Chicagos Lietu
vių opera turi tik vieną valdybą, 
bet ne dvi, kaip mūsų bendruo
menė...

®s posakis tikrai yra taiklus, 
kas publikai labai patiko. Ben- 
druomenininkai turėtų atsikvo
šėti ir pagalvoti: jeigu “fronti
ninkai” ir ir kiti nesuranda tin
kamų klijų suskilusioms dalims 
suklijuoti, tai (einant vieningas 
Lietuvių operos pavyzdžiu) rei
kėtų dėl vienybės visiems trauk
ti bendrą ariją. O jeigu kiltų ki- 
virčių orkestre, tai reikia pir
miausiai patikrinti, ar tik pir
maisiais smuikais negroja “fron- 
Lininkai’’... ir bus gerai, ir bus 
gražu mūsų bendruomenėje.

K. Alvis
KOMUNISTŲ ROJUJE

Maršalo lazdelė

Frontininky Bendruomenės Garbės teismas varo velnius iš nepaklusniųjų Lietuvių 
Benduomenės narių. (Pagal seną paveikslą)

Epikūras Hartforde
Draugo 110 nr. N. Gailiūnie-

Raila tyrinėja save ir kitus
' I fr 2--. > " -- - _ Z ' r

“Akiračių” balandžio numery-
l 
I

nė aprašė Hartfordo Lietuvių je Bronys Raila štr. “Vieną pa-
Moterų klubo suruoštas velyki- vyzdį patyrinėjus” įžangoje pri- 
nes vaišes. Kai kurių aprašy-' sipažįsta: ,
mo vietų galėtų pavydėti ne tik 
K. Donelaitis, savo

g?

Jei pori pagarsėti, tai nuva
žiuok i okupuotą Lietuvą, ten 
žurnalistui - politrukui pasakok, 
ari e gražų gyvenimą, pasidžiauk- - - - e 
statvha, pritark, kad mažai ti
kinčiųjų, nes bažnyčiose buvę 
trš ia' Prižadėk tik gerai apie 
dabartinį gyvenimą okupuotoj 
1 ietnvoj rašyti, žodžiu — dre
bint

- l’ai grįši i Ameriką, čia tave 
kiekvieną žingsneli-Draugas ir 
Vienybė užfiksuos. Tavo raši- 

.ni’is talpins. Gi Indreikos F. 
!Bendruomenė, net į valdybą iš
rinks.

Tt taip iš buvusio nežymaus 
d”e’'?.nčiom kinkom vyruko, tap

usi ?inomu ir minėtų laikraščių 
gerbia iriausiu vyru!

P. Tilvikas
Adomo tragedija

esenai Įšventinta Į kunigus 
modernių laikų moteris gavo pa- 
skvrimą Į turtingą parapiją su 
gera klebonija, gražiu aplink ją 
sodu ir .jaunu, nevedusiu sodi
ninku. Vieną dieną ji pasišaukė 
tą sodininką Į sodo patvoryje 
esanti nameli ir aiškino jam apie 
praktiško gyvenimo dalykus pa
gal šv. raštą:
•. — Jūs turite paimti pavyzdi 
iš Adomo; Jis gi buvo pirmas 
sodininkas pasaulyje ir turėjo 
taipgi savo žmoną...

Taip, — atsakė jaunas kle
bonijos sodininkas, — ir todėl 

-js savo gražią vietą rojuje pra
rado. (vp)

••y;

savo kinkas prieš okupantą.

Maskvos komunistų partįjai 
pripažinus Brežnevui maršalo ti
tulą, buvo suruošta iškilmingos 
maršalinės įvedimo ceremonijos, 
kuriose .maskviškiai vadai viens 
kitą zaįatino, prikabinėjo me- 
alįus. Tuo momentu įvyko kaž

kas nepaprasto: staiga visasą- 
iunginės. imperijos karo vadas 

. lašoko iš kėdės ir ėmė bėgti iš 
salės. Tai matę, manė, kad įvy
ko kas nors baisaus. Jie vienu 
>alsu sušuko: “Kur bėgi, drau
ras komisare?!”

Komisaras, net nesustoda
mas, trumpai paaiškino: “Bė
ru i muziejų!
Brežnevas bus per maršalas, jei 
am nebus Įteikta maršalinė laz- 
elė? Manau, kad muziejuje ga- 
ėsius rasti nacių maršalo Goe-

Koks draugas

•ingo maršalinę lazdelę”.
Paskutinė išeitis

M

Siekiant vienybės, 
reikia dainuoti

.'.'aestro Marijošius operos ba
liuje savo turininingoje kalboje

— Ar jūss drauge, vis dar be 
iarbo? — klausia maskviškis 
•jusitikęs pažįstamą, tik ką išleis
tą iš Liubiankos kalėjimo.

— Taip, — atsakė šitas, — ir 
be duonos!

.. Rusiškame gyvulių kolchoze
Vienas Rusijos mokslus bai

gęs zootechnikas’buvo paskirtas 
vieną gyvulių kolchozą. Įėjęs 

: gyvulių tvartą'jis dairosi, dai
rosi ir pastebėjęs melžėją už
klausė : 4-

— Kiek metų turi ši karvė?
— Dvejus, — atsakė melžėja.
— Iš kur tai žinote?
— Iš ragų...
— Ach taip, žinoma, iš ragų. 

Tikrai dveji metai... Ir toliau, 
zootechnikas, jau eidamas iš 
tvarto, po nosimi sau pradėjo 
burbuliuoti: — O aš visą laiką 
maniau, kad karvės amžius nu
statomas iš uodegos. (vp)
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arba juos pastatant. Ugandos 
prezidentas Idi Amin gali di-
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I kNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1 lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis

Kiek\ienas 
vių gerbūvis. | _ _
f’ia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. 

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplet 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk

Atsiminimai
utiain ircgjiuq UUV l/Ol.'VVIMI II VCIHUIČį LltrUIllIJfU

| 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- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
* rnota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.

kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija.

Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kauhe. Maud akruose 
Vaizdus aprašymai, ką ji tenMaLpeduje ir Falangoje 

i “ "’J
įširsta i an e!y kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ.
v$ įspūdžiai Hiusinjota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

O Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

užmaskavimai. Abi knygas paradytos lengvu, gražiu Stiliumi
Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 

3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina*82 00
Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

H4 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidimai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST CHICAGO ILL. 60601 

atsilankant d>rh© valandomis arba užsakant ea<tu G prideda** 
lakj ar piniginę perlaida 

linija w ■> "" ■■ kj^u1

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė
ale. kokias■nai. ką ji ten fciaie. kokias 

95 nsl. $1.50X^Tra taip pat

riiiistruota foto nuobraukomis
Kefiphės i Lietu

Au
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agttpropo propaganda bei

.~ni

prasmių rimu, net mano esybę 
apnešė dulkės, 9 kas aš buvau 
yra visiškai ne tavo dalykas.

Ten pat yra kitas: Čia ilsisi 
kūnas Eframo Bevan, kuris bu
vo nutrenktas žaibo, siųsto iš 
dangaus už tai, kad maininkavo 
arkliais sekmadienį, birželio 11 
d. 1827 m.

• Falkirk: Po šia žeme ir me
džiais guli Solomon Pease palai
kai. čia yra tik jo kūnas, o sie
la Aatsiskyrė ir nukeliavo pįas 
Dievą.
Ten pat yra paminklas saugo

jusiam pėsčiųjų teises: Tas ka
pas yra Mikės O’Day, kuris mi-

• 1 ? 1 H. »> *-

• Sunkiąų^jas dar|baą- ,prięš 
pusryčius yra atpikdĮų,; x ,

• Paimtas kariuomenėn hipis 
pareiškė, kad' jis nekariaus ir 
niekas neprivers jo tai daryti., 
Puskarininkis jam atsakė.: “Gal

į 9 g •• nuo troiečiu. Šokėjai putoto Ietroito naujienos ;■ ' ’<r rcli. la cihIziuh grupe per snn
Čiurlionio Lietuvių Tautinio (vokiečių kilmės pažįstamų. Vie tas artistų neiskaitant mokyk-: 

meno Antamblis Detroite |nas iš jų, antro pasaulinio ka- lo
Detroito vidumiiestyje For-( ro veteranas buvęs Lietuvoje, žą dalį, vaidino šoko ir <laina- 

do puošnioje Auditorijoje ge- gyvenęs Šiauliuose, Kaune ir vo dvi su irnse valandos. Tar- 
gužės 16 d. čiurionio Ansam- Panevėžyje.

meno Antamblis Detroite

• • trui

ro veteranas buvęs

nuo truiečių. Šokėjai 
gdiih puikitii. inirla buvo 
rėti. Ta di<lžiulr gi’tipė pei

j.

puikiai,
I

s vaikučius, kurie atliko ma-

do puošnioje Auditorijoje ge- gyvenęs Šiauliuose, Kaune ir vo dvi su puse valandos. T 
Pažįsta daug ne- pats pertraukos melu, kol pa-

';7’Z"Z'Z' ;.’-
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Geriausieji menininkai kiekvieną dieną vis dažniau pasižiūri į
kiečiausią plieną savo darbams. Paveiksle matome menininką Ri
chard Hunt, bandantį apipjaustyti kieto ir stipraus plieno gabalą 
savo kūriniui. Menininkai prieina įsitikinimo, kad plienui įkalta 
siela ilgiausa gyvens. Menininky paruosti plieno darbai įau yra 
Chicagos meno muziejuje.

“t^'W’WVV

» ♦ ♦

'A- ' C:-.-

''i▼ * < WĮ » W * T. W ” T T “ -

»♦ r. ę e r 5 ; 4 < c 44 f », % ę v *

kalĮiniii . 
Vlxii kliu.

lakiai pasitaiko, kad n»-t
lėtiniu maistu to

kių produktų kaip duonos, bul- nusikaltimų ir dėl vts<

Virti! Rusijoj
■ r ihiu >o^ duSliVb

vi u ir kopūstų pritrūksta. I litą visų nelaimingų nu
t rw<la- 
>tykių.

Taip pat pasibaisėtinai ilgos Žmonų mušimas pasigėrei- š:an- 
ie bankų, prie siuvyklų, dien yra dažniausias nusisk.n-eilės prie

'e<!ų (iee “morožennoje”) bū- t imas.
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Griežti nauji įstatymai 
■ sumažinti sovietinių 

vyrų ir moterų girtuokliavimo. 
Tarp 1970 ir 1974 metų metinis 
vodkos išgėrimas padidėjo 2X 
nuošimčiais ir lygiai su tuo di
dėjimu didėja skaičiai moterų, 
kurias policija naktimis prista
to į “džiovyklas”, tai yra prie 
nuovadų daboklėse įrengtos ce-

de'ių, batų krautuvių ir kt. Mo- nepajėgė
hlis puikiai atliko dainų, šo- priklausomos Lietuvos moks- sikeičia artistai rūbus užpi dv- 
*? -•••- /’ • ■ I ‘

atsimena net pavardes.
kas Alfonsas Mikulskis, talki- Lietuvius yra pamilęs, atsi- 
ninkaujant žmonai Onai Mi- |..nL„ ■ «vMr>^ninK Linrprin,kulddenel Atvjkęs auditorij, LrėėiL i^lebėli ktl Uwras lai?
ger, pU,vala„di pašiau jau T ^u. «>"*“* ""'S «*« '

a^?S’r,_nk,USią p”bhksi per GrigaliunaHė, Algis GOvO'la

700. Scena atsidarė be pavėla- Butkus, 
vinto, kaip buvo skelbta 3 vai. paminėjimą reikia skaity ti pa- Yorko Regards to Broadway.

šiame vaidinime dalyvavo ne- 
\ tiktai moterys, jos mobilizavo 

atžymėti, buvo savo vyrus ir vaikus, -
Baigdamas norėčiau keletą 

žodžių apie ' Atheųs High 
SehooL naujutėlį pastatą, ku
ris kainavo per septynius mi
lijonus dolerių. Vienas trečda
lis tų pinigu kainavo vien Au
ditorijai įruošti. Didžiulė sce
na su moderniausiais įrengi-*

kių ir. kanklių pynę. Jininkų, politikų,
Ansambliui vadovavo niuzi- •

kai kurių davo laikų su gitara ar kilui

mnkaujant žmonai Onai Mi- ian|įO į svarbesnius koncertus

instrumentu, atlikdami koki du1 
likfiį.. Aš !a|‘ d «t<-hėjaud, kad 
namų šeiiuioinkCs, ameriko-

terims Sovietijoje jokio “Išsi
laisvinimo (Women’s Lib) nėra. 
Paprasčiausia ir daugiausiai var
tojama gimdymų kontrole (le
galizuota 1920 metais) yra abor
tas arba ritmo metodas arba 
“santūra”. Saugumo policija — 
NKVD MVD, KGB, kadaise bu-

riaujama, o ten jūs galėsite apsi
spręsti”-

į l . T . I ii
• Jei jūs atrodote, kąip pąso 

ar valdinio dokumento ųųptrąu- 
koje, Jums ręiĮda,,saugotis, jįplir 
ęijoą, ie^kapčios nusikaltėlių. (

gerą pusvalandį anksčiau jau pasjrod(-. su s„Iislais: Irena
puikiai savo, roles atliko;

(iajla, kad Detroito lietuviai j
tris šimtus netrukus buvo apie jas Plečkaitis • ir Raimondas mažai kas težinojo, būtų pa-’
J fili «» A..W .1 — JL 1— — _ —. 11 — '■ .. .   r*'-. C

vinto, kaip buvo skelbta 3 vai.
Amerikos 200 metų malę Amerikos praeitį ir New

vusi garsaus vardo čeką črezvi-Uės (vienutės), kur uždaromi per
čaika. kaip “angelas sargas” ar naktį pasigėrusieji kad išsipa-
šešėlis yra kiekvieno “sovietų giriotų. Kur nekur, bet alkoho-

I
žmogaus“ palydovė. Sekamasis lyje moterys lygybės nerado ir

p. p. Kadangi koncertas buvo sjseku§iuAv 
skjriamas paminėti Amerikos.
200 metų jubiliejų, pirmiau- reik'alui

pilietis su savo sekliu ne tik su- nėra, nes alkoholikėmis tapusios 
moterys yra “daugiau vienišos, 
labiau atstumtos ir dėl to labiau 
nusivylusios ir piktesnės negu 
girtuokliai vyrai, ir jų asmeny
bės alkoholio įtakoje greičiau 
disintegruoja negu vyrų”, rašo 
Larissa Kuznecova rašytojams 
skirtoje Literaturnaja (įazeta.

J. Pr.

' * -

rė kovodamas už savo teises. Jis 
buvo teisus ir jo valia stipri, bet 
jis mirė, tartum būtų atvirkščiaj

Visai prie šio yra toks eiliuo
tas užrašas: Po šiuo akmeniu 
guli taupusis Jimmy Wyett. Jis 
mirė 10 vai. ryto ir tuo sutaupė 
savo pietus.

9 Somerset St. George bažny
čios šventoriuje: Čia ilsisi varg
šė Charlotte ne paleistuvystėje, 
bet skaistybėje, nors jau buvo 
devyniolikmetė. Tokių šioje apy
linkėje retai pasitaiko.

• Paryžiaus Lachaise kapi
nėse yra amerikoniško stiliaus 
įrašas: Čia ilsisi maisto krautu
vės savininkas Pierre Cobachard. 
Liūdinti našlė jo atminimui‘pa
statė šį paminklą ir užsiima tuo; 
pat verslu savo senojoje vieto
je, 17 Rue Mouffetard.

Susimaišė partijos
Sen. Hubert H; Humphrey pa

sakė, kad (respublikonas) Ran-

s.<skiriamas paminėti Amerikos•
• •_ • . J

ęijoĮ, ie^kapčios ųųšikaltėjių
• Pakankamai išauklėtas,- jei 

numeftęs ant ' grindus cigaretę 
užmina; kad nepradegintų kiE-
mo. - z.rtH

• 30 yra patrauklus skaięius
• . - • , , • X. l •

sipažįsta, bet net susidraugau
ja, pavyzdžiui poeto Josifo Brod- 
skio seklys — šnipas skaityda
vo savo “poeziją”.

Paigėrimas kaip vyriškumo 
demonstracija

Išgėrimas iki pasigėrimo ir 
prasigėrimo Sovietų Sąjungoje 
teoretikai skaitoma blogybe nu
meris pirmas, bet valdžia vis la
biau aliarmuojasi, kad lygybė 
tarp lyčių skatina sovietų mo
teris ir girtuoklystėje su vyrais 
pilnai susilyginti. Sovietų Ra
šytojų Unijos savaitraštis “Li- 
teratumaja Gazeta” nebeslepia, 
kad moterų, ypač jaunųjų tarpe 
alkoholizmas darosi rimta grės
mė “tarybinei visuomenei”. So
vietų moterys norėdamos pasi
rodyti neatsiliekančios nuo vy

tą lygybę demonstruoja 
“kaip tikri vyrai”. Vodka So-

šia . buvo sugiedotas Amerikos jįįejstą ke.turių puslapių pro-
— Igrama, vįjtšielį puošia, čiurlio-z Uininas. *

Toliau sekė daina: Mes pa-džiuotis jo delegatų pasauliniu 
____ „i Ugandos atstovybės 

i mašinos gauna vidutiniškai po 
tris protokolus kiekvieną dieną.

— Pasakysiu šį tą rašančio.
tris protokolus kiekvieną dieną.

moterims, ypatingai, jei jos jfra
....

< Vedybos yra kaip romaųas,
virš, 40 m. amžiaus.

Toliau sekė daina: Mes pa- nio Ansamblio nuotrauka, ki 
(Tainuosime A. Mikulskio. Sa- 1°je pusėje puslapio 
lės akustika gera jai, nuskam- ko Alfonso Mikulskio nulrau- 
bėjo taip švelniai, kad net šir- ka- Programos niecentai: Dr.

muiz-
■.■z
zr
..

-Zbaseinas bus atida-6 d. sekmadienį 11 vai. Į atida
rymą kviečiami visi šauliai 
atsilankyti. Kviečiami visi Dėt 

... . "i Įroito ir apvlinkiu lietuviai. Vi-
______ . .’-I^ Mua,w.

mais, minkštos kėdės daug mo ‘!
• - y- i * i-» 'pava,sjn‘l- Įėjimas

maudyti,
rytas. Pageidaujama, kad atsi- 
vežtumėte savo kėdę. Moterų 
šaulių sekcija pagamins kuge
lio, blynų ir deštų, o vyrai pa-

nemoka-rūpins šaltų gėrimų, atvykę 
plės ir pasi- nesigailėsi te.

kuriame herojus miršta pirma
me knygos skirsnyje.

nis, bet yąrgai su juo parosi
-•’rV įJ

• Algis Barauskas ir žmona Bi
rutė. Koncertą suruošė Detroi
to Lietuvių Bicentenial Komi
tetas.

žmogaus “paslaptį”. Vargo bfi-L_Ji jlu^us

dievasturiniof ManYpskritai'la^ ambasados Maskvoje tamauto-

“Metuose1' - zniUKaus pooiapvf . t j _ -
vaizdžiai aprašęs būrų puotą, bet na ne tik dėj rašjnįų formos bet sujaudino , žinia, kad Kanados
ir pats smaguriavimo 
Epikūras: biau rūpėtų forma, bet ne sykį Jo

balti avinėliai. Tokie natūralūs, lansuojamas turinys smarkiai! pažeistas.11 Meno mėgėjas Costa-
Yra kuo pasigėrėti, štai du įsitikinau, 'kad nevykusiai ba- W imunitetas buvo akiplėšiškai

Nesistebėtum, kad, žiūrovų iš- gadina net ir pakankamai geros kis yra sutelkęs didžiausią Rusi-

dį kuteno.
Kitos dainos: Anoj Puvėj Ne

muno, — M- Čiurlionio, Ge
gužinė Daina 
Močiutė Mano

(Pabaiga)
Pasaulis darosi vis mazes- ■: t . v~ ' į, vis

Į didesni. ' . - Y
• PrięĮ 'išklausydamas 

terš patarimą, sužinok kt>ki ii iš
sirinko. sau’ vyrą.

A /

M. Čiurlionio,

’-V »<terš patarimą.
< V v . ♦ ■

si būsite maloniai priimti ir’-------— ±
M. Petrausko, 

A. Mikulskio 
ir daug kitų dainų dainelių.

Kanklėmės solo atliko Danu- 
■ — A. Mikulskio. 

Kitos dainos buvo palydimos

FIderniškesnė už Fordo Audito-, 
riją, kurioje dainavo ir šoko 
mūsų čiurlioniečiai.

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro veikla.

š. m. gegužės mėn. 19 d. Dlo 
ko išrinktoji 1976-77 metams 
naujoji valdyba pasiskirstė pa 
reigomis sekančiai: Pirminin
kas Adv. Rimas Sukauskas — 
Sūkis, vicepirmininkai: Elzbie 
ta Paurazienė, Dr. Algis Ba
rauskas, inž. Bernardas Briz- 
gys, ir inž. Saulius Kaunelis, 
sekretorius teis. Stasys šimoliū- 
nas, kasininkas Antanas Su
kauskas ir nariai: Alfredas 
Kulikauskas ir Jonas Maršal- 
kovičius. Revizijos Komisiją 
sudaro pirm. teis. Marijonas 
Šnapstys, nariai: Juozas Le- 
sčinskas ir teis. Kazys Saudar
gas, .kandidatas Petras Buks- 
nys.
“Šiaurio” Jūros soulių stovyk
los vasaros sezono atidarymas

Atidarymas
• ™ *■- - - T..-

A. Sukauskas i PLEASE.'mas. Kas norės S
Dabar apžvelkime, kaip atžymi 
patys amerikiečiai 2()0 metų 

'■ii -sukakti

štižindi'k^^

statistika.' ,,z‘
• Amerikiečiai l;nori5 vienbu

čiuose namų ątmosf eroSj, o zna- 
mūose viešbučio patarnavimų, j

Teisme advokatas !gyne sa
vo tėvu ■'jauna, žudiką.' Jis pra- .. i
jo jaunasis klientas,yra našiai- ■ 
tis...’

e Fotografas: “Dabar prašali 
visus šypsotis. Po valandėlės Vėl 
galėsite turėti savo”uątutalias

L

DONTPlAf WITH HATCHES,

SUNKI MOTERŲ NAŠTA RUSIJOJE 
PRIE KOMUNISTŲ DAR PASUNKĖJO

Rusiški papročiai: gerti vodka ir mušti žmoną 
ilgumo — nuo pusės bloko iki 
pilnos mylios! Pasitaiko, kad pa
sklidus gandui, jog tokioje ar 
tokioje krautuvėje gauta tokia . 
prekė, kuri nepamainomai reika
linga, žmonės šeimose ar kaimy
nai savo tarpe • pasikeisdami iš
stovi eilėse dienomis ir nakti
mis. žiemos metu net prie ei
lės mažus laužus kūrena ran
koms- (ir kojoms) pasišildyti.

I Sovietiniuose “supermarketuo

se” visiškai nėra tokių greito ap
simokėjimo praėjimų (checkout) 
kaip JAV-bių krautuvėse. Blo- 
giasia, kad šeimininkės, stovė
damos Į eilę nežino kas krautu
vėje parduodama ir kokiam pir
kėjų skaičiui tos prekės užteks. 
Dažnai ilgas valandas eilėje iš
laukus, praneša, kad prekė iš
parduota... Tokių išpardavimų

jos konstruktyvistų meno rinki
nį, pusantro milijono dolerių ver

gąsdinti, jie nuo stalo pabėgtų, formos rašto darbo kokybę.

Tokia bėda mane ypač smaugė'tės. Ta kolekcija dingo vienu ir 

’sarnamio ir iš buto. Kaip žino- 

kitus, bevingiubdatnas Bįa’j nusikaltimai Sov. Sąjungoj 
savo rašinio formą ir bebalan- yra uždrausti., <' (JD)

Yiaršti kopūstai ir Angola 
liėtūvojė buvo madoje toks 

anekdotas;
— žemaitis išvirė kopūstų 

sriubą, ir pakvietė Į svečius 
vokietį. Kopūstai buvo karšti, 
bet riebūs, todėl negaravo. Vo-

Arba tas ežiukas. Rodos, palie
si pirštu ir jis susiries Į dygų 
kamuoliuką. Kitas dygliuotas 
kepinys savo dydžiu ir forma 
primena armadillo, skruzdėdą ar 
panašų sutvėrimą.

Tarp išsitiesusio paršelio ir pa- 
sipūtusio kalakuto kiškis šypso
si plačia burna. Kaip nesišyp- 
sos? Vistiek kiškis, nors ir kep
tas iš tešlos.

® Męlą Amerikoje Vaųini'pe
lu, o Rusijoje -
' 1 T t

i

te Bankaitytė
f v t

prieš keletą metų rašant “Din-(tuo pat la£ku iš diplomato va- 
logą su lietuviais”... ’ sarnamio ir iš buto. Kaip žino-

Ir toliau autorius, “betyrinėk vagystės if kiti kriminali-
damas”

suodamas turinį-prieš baigiant
puikiame ir ganastorame “Aki-

mūose viešbučio patarnavimų
įį Teisme advokatas* ^gyni

T—• —

šė išteisinti, motyvuodamas, kad

i

račių” popieriuje panaudojo ir
I •tokį sakinį

— Morkus, Mikuckis ir Aiseišaltiena (košelieną), tur būt, , T? , ’
. . , t, . ka Lietuvon išvyko tikriausiai

ne Gimtojo Krašto propagandos
suklaidinti. Būiišhit...

Tikrai, šis rašeiva iš didelio, Įiėtiš pasiėmė pilną šaukštą ir,
išplikino

kiekviena lietuvė išvirtų.kiekviena lietuvė išvirtų. Bet 
reikia menininkės, kad sugalvo
tų iš jos padaryti “marmuro” 
kaladėles ir iš jų sukrauti dvi-
aukšte geometrinę figūrą, pagy- rašto išėjo iš krašto, kad pri- drąsiai srėbdamas,
vintą geltonomis citrinų plokš-, trūkęs lietuviškų žodžių, grie-,burną. žemaitis jam pasakė, kad 
temis ir ridikėlių “rožytėmis”., biasi net už angliško... kas, tur j. ’

Moderniyjy laiku intelektualai propaguoja 
tautinį meną pagal Sonnenfeldto doktriną.^.

Jokia prityrusi šeimininkė ne
sijaučia laimėjusi virtuvės mū
šio, kol neiškepa napoleono. Jų 
čia net du. Į juos išdidžiai žval
gosi dvi aukštos babkos, savo 
snieguotai ledinėmis viršūnėmis 
prasikišusios virš visų kepinių. 
O kur dar mozūrėliai, tortai ir 
įvairiausi saldumynai, išdėstyti 
tarp kumpio, jautienos, veršie
nos ir kitų kimštų, suktų ir vy
niotų mėsos gaminių.

Kalbant apie valgius ir valgy
tojus, prisimintina lęšių sriuba, 
kuria Ezavas pardavė savo bro
liui Jokūbui už pirmagimystės 
teises. Tai buvo skaniausia sriu
ba ir geriausias biznis, bet iš to 
ir prasidėjo visokios velniavos.

S. Pašilytė

Ą

prieš valgant. kopūstus reikia 
papūsti. Nuo to laiko atsargus 
vokietis pūsdavo eidamas net 
pro kopūstų daržą...

Panašiai atsitiko su Amerikos 
politikieriais: nenorėdami laimė
ti karo Vietname, jį skaudžiai.
pralaimėjo. Kad. panašiai,neat- 

■ sftiktų' lėidd^ rušiainš Angoloje 
daryti, ką tik jie norėjo...

S. Bukis
Keisti įrašai kapinėse

Anglija yra žymi ne tik savo 
Vaiduokliais senovės pilaitėse, 
bet'ir keistais Įrašais ant įniru
siems paminklų: •

8 Suffolk kapinėse: Nepažįs
tamas keleivi!- Neeikvok laiko

būt, nė žurnalistikas vadovėlyje 
nėra numatyta. K. Alvis

Teisės skirsnelis
i ' ' ‘ J •

e Amerikos Lenkų kongre
sas padavė į teismą ABC-TV, 
reikalaudamas lygaus laiko atsa
kyti į Diek Cavett pasakojamus 
lenkiškus anekdotus. Teismas 
nusprendė, kad juoktis yra lega
lu, o minimas atsakymas tik dar 
daugiau paskatintų kurti tokių 
anekdotų. Iš patirties visi žino, 
kad uždraustas vaisius yra ska
nesnis. 'į ' _•

• Trečiojo ir komunistinio pa
saulio delegatai prie Jungtinių' 
Tautų yra labiausiai pasiilgę lais
vės ir čia atvykę ja naudojasi net 
nesilaikydami pagrindinių tai
syklių važiuojant automobiliais

Ugamečio BALFO piimininko, į. 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
hi • dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
k» ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. 

kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui, fteriau-(domi
šia dv» 1
tas tr»*«<>«trj. vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prišių- 

■iik čekį arba Money Orderį tokiu adresu! •;

M

t'

inbėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-

NAUJIENOS
> Hal’fvH ČhtoAttn. HI1noi« fiff60K

old Reagan yra (demokratas) 
George Wallace su odekolonu, — 
paprastumo meisteris nepapras
tai komplikuotame pasaulyje...

Istorikų susirinkime
— Žinote, gavau retą dalyką: 

vieną Gedimino laišką, — sakė 
vienas. Visi nustebę klausėsi, 
ką daugiau apie ji pasakys. Tik 
vienas paklausė:

— Ką jis rašo ir kaip jam se
kasi?

Fotografas: “Dabar ph-ašaū

veido išraiškas Don Pilotas

?•: 'i:;/'
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' HELP STRENGTHEN 4 

AMERICA’S PEACE POWER J 
-BUY U.S. SAVINGS BONDS J
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kanklių orkestro. Ansamblis 
atliko 21 dainą.

Norių pabrėžti, kad dainos su 
kanklėmės labai gražiai deri
nosi, miela buvo klausytis. Tau 
tiniūs šokius šoko skambinant 
kanklėmis ir dainuojant visam 
chorui; Šokėjai'labai jauni, to
dėl nereikia tikėtis, kad jie at-
liktų kaip profesionalai, bet 
sušoko ganėtinai gerai. Po kon
cėrto girdėjusi iš publikos di 
dėsnių reikalavimų.

Kaip mes prisižiūrime tele
vizijoj e šokančius profesioha-
lūs mums atrodo, kad kaž ko 
trūksta, bet to neturjme reika
lauti/ĮSa tautinis menas.

"Atsivedžiau keletą amerikie 
. sakė kad jiems dai-ciij ir

i

SKAITYKITE N A II JI E NA S 
» ■'..  i. i ..... .

~ ; ’ JAU IŠĖJOTŽ SPAUDOS' ~ ' to^’^^“m^^
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. -246 puslapiai; kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina$1,.00.

*; 'j i-

e

j i

88 puslapiai. Kaina $1.00
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pašalintus

< pinigus.tokiu adresu: . ■
“NAUJIENOS”, 1739 So. fiALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.į^=

TFĮ

KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ ’’MEMORIAL DAY” 
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 30-Ą.JĄ, 1976 M. 

’ -J; - <' .

Tautinėse Kapinėse 
įvyks įspudingos apeigos—

. -.z A A 7
Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena.,aplink^kapį-

Lietuvių
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nos ir šokiai patiko, bet pasi-
gedo porą amerikoniškų dai-

* ' _  . “ -X J* ~ ___ ♦

nų. Po koncerto, sutikau porą

•Ot’v
Z

t

- t

nes iki paruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrų pa-
ruošė ir vadovaus PETRAS ZALŪBA, DON VARNO Postas986'poš'-
tas vadovybėje JAMES RADCLIFF dalyvaus eisenoj, pagerbs žuvu
sius karius. • Solo giedos ALGIRDAS BRAZIS • Atitinkamas kalbas
pasakys evangelikų reformatų kunigas POVILAS DILYS ir dakta
ras VYTAUTAS P-DARGIS.
DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILŲ! Lygiai 9 v.Yyfe nūo
Universal Savingsand Loan Assn.,(18th St. ir Halsted) išeis auto-
busas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie
Milda Hall (32nd ir Halsted), Darius - Girėnas HaU (4416 S. Western
A \ * • llr ji TT. Ii /nmi viry a \ > ±1- 1 ' JL»I- *Avė.) ir prie Marquette Hall (69thir Western Avė.). Atgal 4 Čikagą 

Būkite laiku nurodytose vietose.
nuo kapinių vartų išeis 5 valandą popiėt Kaina i abi puses $3.00. —

’7- 1Baran
Visus lietuvius kviečia dalyvauti ruošiamose apeigose ų.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ V
P

į

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, pamatyti puikias paminklus ir pasirinkti, vietą
savam sklypui. Kapiniu pareigūnai suteiks Jums pageidaujamu informacijų. - 2. 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY, 8&1 So. Kean Ave.. Justice, IH, 1W. (312) 458-065$.

S
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Jlegar^s To Brodway— 1976 
Detroito prięmestyje Troy. 
Šiais metais gegužės 21-ŽŽ d. 
Athens High School puošnioje 
Auditorijoje Troy miesto rajo
ne, Troy Moterų Klubas, pir
mininkaujant Elayne Tamsio

Detroito prięmestyje

į? ’ •***ir jos pavaduotojai Penny Sa-
kis, pasikvietė iš New Yorko 
Regards to Broadway teatro 
direktorių Gerry Bruch. Su to 
miesto pajėgomis suruošė mi
nimą koncertą, atžymėti Ame
rikos 200 metu Bicentenial. Tu
rint gabų; jauną ir energingą 
režisorių su dideliu būriu pa
siryžusiu paprastų (heartistų) 
to miestelio gyventojų suruošė 
mano akimis žiūrint puikią ope 
retę. Tą visą operetę paruošė 
gana per trumpą laiką, per 
tris savaites. Esu matęs pana
šią operetę pačiame.New Yor-
ke, vaidyba mažai kuo skyrėsi įvyks birželio

? r į ' -

»■

KVIEČIAME Į MIKUI ŠILEIKIUI PAGERBTI

BANKETĄ
' \ i Z r 1 " ' ' ’ / .

Sekmad š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500 WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

(Tęsinys)
Sovietų Sąjungoje girtavimas 

ir žmonos mušimas yra “norma
lūs” reiškiniai, žmonos muši
mui pateisinti rusai turi populia
rų priežodį: “žmona ne puodas 
— ji nesuaižės,. jei ir keletą kar
tų suduosi” arba “šuo yra išmin
tingesnis už moterį — jis ant sa
vo pono neloja”.

Vodka sovįętų žmogui yra vie-
nintelė, kad ir tik tam laikui iš- Į 
eitis \yisose negerovėse. Stipri 
vodka yra rusų savybė nuo se
nų laikų ir rusai alkoholio išge
ria daugiau negu bet kurio kito 
krašto gyventojai, ypač prie ko-
munizmo. Kas antra santuoka 
Maskvoje baigiasi perskyromis; 
puse perskyrų vyksta dėl alkoho
lizmo. Vidutinė sovietų rusų šei
ma iš dvylikę® mėnesių metuose
dviejų mėnesių uždarbius išlei
džia gėrimams. Beveik negirdė
tas dalykas, kad į darbą Sovietų 
santvarkoje ateitų moteris gir
ta ar pagiringa, o vyrams tai

rų,

f

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. / ’’ j
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo.
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

pardavinėja. Užvažiavusieji gali~ knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 

arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome

t

I

I

TaupykitefdabarĮprastas ir “normalus” reiškinys. 
Kai grįžusi iš kasdieninio darbo 
moteris pradeda savo “antrąją 

eiti namų žygius, 
tai jų vyrai tik pašaliais slum- 
pinėj.a, arba skaito laikraščius, 
žiūri televiziją arba kur su drau
gais girtuokliauja.

Persenę, sugedę ir netaisyti 
namų ūkio Įrankiai yra niekuo
met nesibaigianti širdperša So
vietų moterims. Daugumas so
vietiškų skalbimo mašinų, pa
vyzdžiui neturi sukamų džiovin
tuvų arba automatiškų kontro
lės prietaisų. Daugiau kaip tris 
ar keturis svarus skalbimų so
vietinės skalbimo mašinos ne
paima ir pačias mašinas reikia

pamainą1 pas mus
FSLIC
fiatTi wlr iii ■■ra»

» MC.OOC .

r.

NAUJIENOS
DaiL MIKAS ŠILEIKIS

• VAKARIENE
• MENINE DALIS
• IR ŠOKIAI

rankomis “užvesti”, šaldytuvą 
per žiemą puikiai atstoja oras 
lauke: šeimininkės gendamus 
maisto produktus išlaiko negen
dančius sudėjus į tinklelį iškiš
tus laukant pro langą. Bet kaip

Groj’a VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.
MINĖJIMĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
CHICAGO, ILLINOIS 60608 

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

jos išlaiko produktus karštomis 
vasaros dienomis, sovietų šei
mininkės palieka patiems paklau- 
sėjams atspėti. Sovietų moterys 
karčiai nusiskundžia dėl jų vai
kams valdiškų “darželių, ir va
sarinių stovyklų, kurių vieninte
lė paskirtis yra išpildyti prie
auglio produkcijos kvotą...

Mylios ilgumo eilės prie 
krautuvių

Maisto ir kitokių egzistenci
jos reikmenų nusipirkimas — ši 
prievolė moterims atitekusi iš 
mešbolševikiškos gadynės, da- 
jar komunistinėje santvarkoje 
pasidarė šeimininkėms kasdie
ninė kančia: jos kasdien pralei
džia po dvi valandas, kiekvieną
savaitę po 7 dienas stovėdamos n 
supermarketų eilėse, kitaip va- " 
dinamose '‘uodagw” Jvaįjeus

5?

ag i Ui
>4 l į?

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
w

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4%

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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Kaip eina gyvenviečių “statyba”
Šiandien jau kiekvienam aišku, kad didieji sovietų 

valdžios planuotojai didžiausią dėmesį kreipia į ^didžią
sias statybas”. Jie pastatė baisius universiteto namus 
Maskvoje, jie pastatė vieną kitą viešbutį Taline ir Mins
ke, jis sukaupė nepaprastai dideles ekonomines jėgas 
Samarkande, o visi kiti “statybos planai” buvo palikti 
Dievo valiai- Planus jie turėjo visiems kraštams, bet lei
dimo statyti jie niekam neduodavo, visai neaiškindami 
priežasčių. .

Rusų pavergtoje Lietuvoje ištisus trisdešimt metų 
jie neleido nieko statyti. Jie pastatė, viešbutėlį Vilniaus 
centre, pastatė kelis paminklus sovietų kariams ir poli
tikams, bet jie visiškai užmiršo lietuvišką kaimą. Kai
miečiai, žemės netekę, ne tik negalėjo taisyti senstančių 
namų, bet jiems neduodavo saujos šiaudų, kad galėtų 
bent apsikamšyti stogą nuo bėgančio lietaus vandens. 
Todėl jie ir neleido Amerikos lietuviams vykti į kaimą, 
kad Amerikoje gyvenantieji jų broliai ir seserys, nepama
tytų, kaip vargingai gyvena pavergtoje Lietuvoje pasili
kę giminės.

Kai Naujienos išleido Čikagietės įspūdžius iš kelio
nes į kaimą ir kelias valandas, praleistas senoje savo 
bakūžėje su sergančiais šeimos nariais, tai komunistuo
janti spauda kėlė didžiausią triukšmą. Šiandien ..minėta 
knygutė yra tiksliausias žmogaus liudijimas apie gyve
nimą pavergtos Lietuvos kaime. Šiuo- atveju to seno na
mo aprašymas yra pats vertingiausias. Prieš ketveris 
metus okupantas, Lietuvos komunistų padedamas, pra
dėjo kai kurios Lietuvos vietos statyti “mokslo” ir “kul
tūros centrus.” Kad ta kutūra buvo ir tebėra labai jau ne
kultūringa, liudija patys lietuviai architektai, turėjusieji 
tuos maskvinius projektus pravesti.

Praeitų metų paskutiniai Kultūros Barai, be jau 
vakar minėto rašinio, turi naujai pradėjusio reikštis Vy
tenio Rimkaus rašinį apie gyvenviečių statybą. Jis matė 
ne tik Lietuvoje naujai pastatytus namus, bet jis ir išsi
kalbėjo ne tik su statytojais, bet ir tais žmonėmis, kurie 
tuose namuose turi gyventi. Jis, išsikalbėjęs su didoku 
būriu žmonių, parašė straipsnį apie kaimo gyvenvietę ir 
jos aplinką. Jo straipsnelis pavadintas “Nuomonė tų, ku
riems statoma.”

“Komunistine sistema” dabartinėje Lietu'.ojė Į’es
tą “liaudžiai”; gyvenvietės statomos “liaudžiai”; didie
ji valstybės planai tiesiami “liaudžiai”; ilgiausiomis va
landomis reikia sunkiai dirbti ir plušti “liaudžiai”, net 
ir derlius nuimamas “liaudžiai”, nors rusai pasiruošę 
laukia kad tiktai greičiau galėtų išvežti visą Lietuvoje 
žemėje išaugusį derlių, užaugintus galvbijus ir paruoštą 
mėsą bei riebalus. Tai “liaudžiai” architektai planuoja 
ir stato gyvenvietes, štai paties Rimkaus žodžiai apie 
visą šitą reikalą:

“Dabartinė liaudies architektūra mažai savita, 
netgi jos formos sunkiai atsekamos. Gali atrodyti 
keista', kad šuolaikinė liaudies architektūra yra lyg 
ir nesuderinama su įstatymais. Štai indvidualūs sta
tytojai kartais savivališkai perdirbinėja gautus ir 
patvirtintus projektus, patys juos “gerina” “tobuli

na”, papildo savomis idėjomis. Tad dažniausiai daro
ma pastato viduje, o kartais keičiami ir kurię-ne- 
kurie namų išorės elementai Dėl šitos kūrybos ky
la konfliktų, kuriuos kartais tenka spręsti net teis
mams. Tokia savo “architektūros kūryba” apėmė 
net daugiaaukščių kooperatinių namų interjerus, 
butų išplanavimą”. (Kultūros barai, gruodžio nume
ris, 26 psL) _
Vytenis Rimkus viešumon, iškėlė ne tik dabartinėje 

Lietuvoje dirbančias tų drąsą eiti prieš rusų primes-tus 
įstatymus, bet jis duoda nepaprastai įdomių tikros staty
bos arba rekonstrukcijos eigos pavyzdžių. Tame pačiame 
rašinyje jis pamini tokių faktų, apie kuriuos joks Ame
rikos komunistas ir pagalvoti negali. Mes čia pacituosi
me kelis Rimkaus sakinius, betnesame tikri, kad Jo- 
kubka ar kuris kitas sovietų imperializmo šalininkas ne
paskelbs, jog tai yra melas. Tai žiauri pavergtos Lietu
vos gyvenimo tikrovė, kurią patys valdovai priversti kel
ti viešumon, nes jau prieita prie didžiausio absurdo. Ri- 
kus apie tą “komunistinę statybą” šitaip Vilniuje spaus
dintame ir aukštesniems valdžios sluoksniams taikoma
me rašinyje rašo:

“Štai kaip kartais “rekonstruojamas” nugriauti 
skirtas pastatas: seno gyvenamo namo viduje slap
ta statomas naujas mažesnis namas. Štai ir įvyksta 
stebuklas, kaip viename sename itališkame kino fil
me, vieną rytą vietoje seno-, namo atsirado naujas 
(pasenę apatinių vainikų rąstai pakeisti naujais; 
užmaskuotais nujuodintais mazutu); Atrodo, panaši 
statybine veikla taip pat yra viena iš sudėtingų ir. 
būdingų šiuolainės liaudies architektūros pasireiš
kimų, ir ji tyrinėtina net trimis, požiūriais: juridi
niu, etnografinu ir meniniu. Surinkus ir apibendri
nus medžiagą, galimas daiktas, pasirodytų, kad šioj 
ne visai teisėtoje veikloje yra šib to ir racionalaus, 
kad ne viską būtina atmesti; kad -kai kurie “neleis
tini” nukrypimai iš tikrųjų pagerina projektus.” | 
(Ten pat). •. i -
Vytenis Rimkus viešai pripažsta, kad ; “rekonstruk

cija” vyksta ne taip, kaip realiame gyvenime turi vykti 
namų statyba arba namų atnjiniinąs; bet “komunistinė 
statyba” vyksta kaip sename italų filme. Namą archi
tektai ir statytojai tiek remontavo, kad seno viduje pas
tatė mažesnį namą. Filme toks dalykas galimas,, bet gy- 
venime panašius dalykus daryti tikras nusikaltimas. Pa
naši statyba daug brangiau kainuoja-. Greičiausi ji da
roma, kad inspektoriai nepastebėti?, be miesto ' leidimų, 
be reviziorių tikrinimų. Jeigu, kuris revizorius vis dėlto 
suuodžia, tai. reikia jį “tepti”, kad jis nęprasižiptų, ir ne-

DR. A. J. GUSENAS

iš-

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

Pagydžius ligą turi būti nuvalyti visi dantys,
puvę išrauti, kiauri pagydyti ir sudėti lydiniai. Tuo
met bus galima palaikyti švarą ir išvengti burnos už- 
sinuodyjimų. Būtina burna plauti tris sykius Potas
sium permanganate arba Hydrogen peroxide skys
čiais, nes tai sutvirtina dantų, desnas ir palaiko bur
nos švarą. Taipgi turi būti nustatyta gera mityba, ku
ri turi visus reikiamus kūnui vitaminus ir minerali
nes druskas. Gera mityba labai daug gelbti gydymui 
ne tik šios, bet ir visų kitų ligų.

FOSFORU APSINUODIJIMAS
Nereitai būna, kad vaikai užsinuodija fosforu, 

degtukais žaisdami ir jų galvukės prarydami arba lai
žydami ir nurydami nuodingus skyščius, kurie /ra 
skirti -vabzdžiam išnaikinti.

Juo apsinuodija ir darbininkai, dirbą degtukų 
dirbtuvėse, o už vis daugiausia tie, kurie paneigia hi
gienos nuostatus. Tas dažnai įvyksta, kai bandoma 
dolerį kitą, uždirbti daugiau sau ir darbdaviui. Už 
sulaužymą higienos nuostatų, jie ankščiau ar vėliau 
sumoka gana brangią savo gyvybės kainą. Blogybė 
yra tame, kad nevisuomet žmogus pastebi pradinius 
ligos simptomus. Liga prasideda prie kiaurų, išpu
vusių dantų.

Dantų desnos paraudonuoja, tinsta, kraujas try
kšta ir pradeda vieną ar daugiau dantų skaudėti. Ap-

ialtt» gtohlBi fchtaritiS Mfeda*

Ml

Vlenu arkliu tempiama* vežimas gali būti nomadojo, bet savi
ninkas Jerry Schenk savo kalamaškoje turi. Įrengęs visas naunĮaurias 
susisiekimo priemones. Jis važinėja Pensllvanl|o|e, Bird-inJtand 
apylinkėje. Jis turi kalbamai! radiją ir. gali Pranaiti visas kelionės 
naujienas, gali užgirsti savo draugu patarimus.

Remlttoe pcUjatį b«4e hi- 
iičii inirtitoti > poMefainkai, 

daugeli# jų štotetetų iUfeMb 
lefigrfaū. 6 dtolgiau; lai , 
bavo sunkiai sužeistų jutaBė- 
lių, kuomet | felvžs . 
golą daljniu kareivius ir leido 
pavartoti šautuvų buožes, tai 
daug buvo sunkiai sužeistų ir*- 
sumuštų.

Daugiau, kaip 500 buvo su
imta studentų ir kitų jaunuo
lių, kurie buvo uždaryti kalėji
muos ir įlgą laiką tardomi te 
tonžaml Ii minėto škaičįaufc 
suimtųjų, teisiami buvo tik 
apie 20 jaunuolių; o visi bhvo 
pripažinti kaltais su didelėm

PRISIMINKIME IR TINKAMAI 
PAGERBKIME ROMĄ KALANTĄ

šiais metais gegužės, mėn. 14į inūs, taip gesinti Kauno sūki- 
dieną suėjo keturi metai kuo
met Kaune, teatro sodelyje, de
monstratyviai susidegino. Ro
mas Kalanta, protestuodamas 
prieš Lietuvos okupantą ir šau 
kdamas: “Lietuvai laisvės.’”

Nuskendo laisvės kovotojas 
liepsnose, nutilo jo skardus 
balsas teatro, sode amžinai,, bet 
jis gilidi įsmigo į kiekvieno 
lietuvio patrioto širdį,- o ypa
tingai Lietuvos jaunimo širdy-, 
se giliai pasiliko.

Tas jaunuolio patriotinis š& 
kis atsimušė ir į Kremliaus 
raudonąsias 'sienas ir jas su
drebino, kad po dviejų valan
dų jau Kauno padangėje pasi
rodė desantiniai lėktuvai .su 
Maskvos enkavedistų, mongo
liškais daliniais. Aplink Kauną 
ratu rikiavosi tankai, attįle- 
riją ir pėstininkai kariai,?

Tris paras buvo, nutrauktas 
su Kaimu befkoks susisiekimas 
žemės keliais, Nebuvo lei
džiama į Kaitrią ' niekam įva
žiuoti ir išvažjuoti, nes Kauno 
gatvėse tris paras vyko de
monstracijos ir peštynės su 
policija. Polio, buvo privežta 
desantais iš: Minsko, Gardino, 
Kalininingrado ir kitų Rusijos 
miestų, o Vilniuje apsistojo 
Maskvos enkavedistų Vyriau
sias štabas ir davinėjo įsaky-

sė nedidelį skaičių jaunnolh^ 
o į namus iš suimtųjų negrįžo 
a^bf iOO jaimpblių ir nebuvo, 
jokių Žinių, kur jie dįngo.

Kalantos lavoną tėvams ne
leido policija viešai laidoti, 
tai. buvo palaidotas nakties 
inėfų šį policijos priežiūra 
Petrašiūnų kapuose, kuomet 
nįekas iš pašalinių asmenų nė^ 
dalyvavo. Tik vėliau, Romos.

limo “gaisrą.'” .

Tris dienas ir iiaktiš viii 
Kauno gyventojai būvo išėję į 
gatvei ir siūbavai taip tankus 
miškas, audros pučiamas. Jau- 
nįmąs demontravo gatvėmis iii 
tautinėmis vėliavomis ir dai
nomis, o suau^jsi.eji ir mote
rys iš kiemų nešė akmenis, pTy

tai ir niegyvam Romui buvo pa
statytu prie kapo policijos sar
gyba, kad niekas ja belankytų 
ir negerbtų gęliį vtitiiktiiž.

? /tad mes čia iaįsvame Ame- 
rikos krašte lietuviai, kam

ir dega jos meilė širdyje, ne
pamirškime savo tautos jau-

į policiją ir jos agentus. Dalis 
demonstrantų daužė Įstaigoms 
ir krautuvėms langus ir vitri
nas..

nystę ant Tėvynės Aukuro, 
kad mūsą tauta būtų laisva ir 
Nepriklausoma Lietuva. Nebū

Kauno Centralinio.paslo rū
muose, kur visą. laikų kaboj<i 
aukštai iškelta. vėlįavą,su kūju, 
te pjautuvu, greitai, buvo fių-

Bin

^ūdtojė Lietuvoje,, okupantas 
draudžia minėti jo vardą te sta 
tyti paminklus. Tad- mes ruoš
kime Čia jam pagerbti jį&šiai- 

^’iniiiėjiinųš, neš jie yrfi to- 
_ ntiši^elif^š, ji
? y ", ji v • '■ TT. \ U ' - - V -• •- C' ■" «

r- Buvęs kacėtimnkaš

Izraelitai pešasi

džiiilė trispalvė vėliavą? Buvo' 
padegti Kauno miesto, vyriau
sio Vykdomojo . Komiteto Rū
mai, bet juos ^reitto gąisrhnn- 
kai užgesino. Tuo Taiku; komi
teto pirniininkaš .Lėngviiiaš 
per garsink ainius prase ir mai 
davo gyventojus nusiraminti ir 
gatves palikti famybeį^. neš 
priešingu atveju
gyventojai bus ištremti į Sibi-- bininkams nugriauti mieste vi- 
rą> o; čia“ apgyvendinti įūsaį;, 
Niekas nekreipė dėmesio į Eėn 
gvino grasinimus ir gatvėse ėjo 
kruvinos, grumtynės su polici
ja ir jos agentais, panaudojant

praneštų komunistų partijos, antrajam sekretorių Cha- 
razovui apie lietuvių drąsą. *” t

Tai ne statyba, bet apgaudinėjimas- '

raminti skausmą, žmogus paima vieną - kitą aspiriną blogus dantis. Nekrozuoti dantys, dantys su pūlyntt
ar anacino tablečių, manydamas, jog skausmas, apsi
stos ir viskas bus geroje tvarkoje. Bet taip nebūna, 
skausmas clidėja, o į žandikaulius prisistato' infekci
ja, alveolodenal pariostitis. Prie suirusių, išpuvusių 
dantų atsiveria biaurios kiaurų pūlinių žaizdos.

Nuo fosforo nuodų užsinuodija ne tik išpuvę 
dantys, o taipgi te žandikaulis, kurio gabalai patys 
savaime laukan iškrinta. Sykiais net reikia dalį žan
dikaulio išimti, norint ligonio gyvybę-išgelbėti, jeigu 
dar nėra pervėlu.

Fosforo nuodai kraujo takais įsibriovę į kūno vi
dų, apnuodija visą žmogaus organizmą. Be je, dar ir 
tada bandoma ligą pagydyti, jei ji dar bėra perdaug 
išsisenėjus ir išsišakojus po viso kūno sistemą.

Dažnai būna, kad žmogus ligos simptomus pas
tebi, kai jau nuodai būna į visą vidaus organizmą įsi
briovę.. Tada gydymas būna jau nesėkmingas ir už 
neatsargumą žmogus sumoka net mirtimi. Nuo gos- 
foro nuodų susirgus, be atidėliojimo būtina su medi
cinos ar dantų gydytoju padaryti konsultaciją. Vien 
tik juodu gali teisingą patarimą duoti dėl ligos išgy
dyme/ Būtina labiausiai vaikus saugoti, kad jie ne
taptų jo auka.

1 •į . ' -.v. ? I

sukelią, žandikaulių infekciją ir puvimą.
Prie to prisideda dar ir šios priežastys: banalinės 

bakterijos (streptokokai, stafilokokai, diplokokaf fiį 
lazdelės) ir specifiniai sukėlėjai tuberkuliozės mįko.- 
bakterijos, grybeliai; sifilio spirochetos.

Be tiesioginio bakterijų veikimo dar paskatina 
šią ligą ir mekaniški faktoriai, kaip, antai: dantų šak
nų užgarintas; sutrenkimas, žandų pęrskėlimas danį 
raujant, po išrovimo žaizdos nepriežiūra it (tentų 
šaknų likučiai žandikaulyje. Taip pat darbas prie 
gyvojo sidabro, fosforo, bismuto ir arseno mindų. 
Dažniausiai suserga; nekreipintieji dėmesio į burnos 
higieną.

Gydant rentgeno spinduliais veidą sritids pikty
binius auglius, galima sukelti žandikaulių nekrozė. 
Pagyvenusiems žmonėms kartais dėl širdies ir krau
jagyslių sutrikimų, žandigauliuose susidaro- nekrozi
niai židiniai, iš kurių išsivysto’osteomielitas;

Osteomielito eiga priklauso trud žandikdulio 
struktūros ir ligonio amžiaus, taip pat toto bendros 
orgarližtno būklės ir kitų bendrų suairgimtL

OSTEOMIELITAS

Dažnai ši liga paliečia apatinį žandikalį ir tik 
labai retai- viršutinį. Ja serga suaugę, taip pat ir vai
kai įvairaus amžiaus. Nebėra laisvi ir kūdikiai nuo^ 
osteomielito. Kartais liga paliečia nuolatinių dantų 
užuomazgas ir augimo zonas, kurios svarbios žandi
kauliui vystytis. Vaikai sergą šia liga dažniausia ta
da, kai tnri blogą mitybą, o dėl jos savo ruožtu —

stadijos: ūmi, poūmė ir lėtinė. •/
Ūmioje stadijoj^ liga prasid 

danties išravimo arba sutrenkimo. Staigiai pakyla 
temperatūra iki 102 — 104; laipsnių; krečia drebulys, 
aptemsta sąmonė. Vėliau patinsta veidas, o apatinis 
žandikaulis darosi labai skaudus. Ūmi stadija tęsiasi 
nuorSUf*i 10; dierių. Kartais osteomielitas plinta tik 
žandikaulio, ribose, o kartais atsiranda antkaulto Už
degimas ir minkštųjų audinių.

Vietiniai požymiai: pabrinkusi’ burtos gleivine, 
uždegimo apimtojė vietoje. Kliba dantys, nutirpęs lū-
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ras S. Lahatas įsakė miesto dar-

sus pastatas, kurie buvo statyti 
neturint leidimo.

Tarpe tokių griaunamų namų 
atsirado ir viėna nedidelė įmonė. 
Kai miesto darbininkai pradėjo 
įmonę griauti, tai kaimynystėje 
gyveną izraelitai pasipriešiną, ir 
pradėjo peštynes su. policijoŠ da-

pų kampas, žandui surakina,* tigtmiš negali išsižioti 
Skausmas būna nuolatinis ir labai stiprus. Jo aptram-

dedama, karšti kompresai. PūlVnį prisukus daroma 
anga jiems išbėgti. _ vj

tol, kol susidaro nekrozė, o vėliau pūlynas. žandikau
lio’ darosi skausmingas, dantys liuosuojasi, pūlių* apie 
juos gausėja.. Poūmė stadija vaikams tęsiasi daug il
giau nuo 2 iki trijų mėnesių. Osteomielites paliečia ir 
dalį nuolatinių dantų užuomazgų; kurios yra jau ap
mirusios. Dažnai žandikaulis tūri būti operuojamas.

Lėtiniam apatinio žandikaulid uUėgnriut Būdin
ga prasidedantis šekvestrų atsiskyrimas, aplink juos 
vyksta kaulą degeneraciją.. Tada. jau. operuojama 
ir pašalitrtonri supuvusio* kaulio dalis.

Gydymas. Visų pirma burna turi būti išdezinfek- 
tuota, Jttgotda tūri palaikyti švettą. Piasti ir išklibę 
datoys turi būti išrauti.. Pūliams nubėgti padaroma 
Ingos, 6 kartais net statoma Žarnelės.

Osteomielito patiestoji žandikaulio dalis išima
ma tik tada, jud ji pati jau būna atsiskyrus. Kai pū-

os. Tafiari IdBai jMvd^n^l
L Operacijos daromos tik tada, kai pa-

linys noksta, tai jokiu būdu aegaKtni daryti M*d. fr 
ūiažos operai 
gali net numii
turimas visiškai aualūgsia, o- visi pūliai- išdranueiL

Ligoniui taikomas vitamin i 
maistas, o taipgi vaistai šu ahtib;

(Bos daugiau)



Talef. p»dW22».; ..jC.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AU8Ų, NOSIES
K GERKLES LIGOS

Valandos pagal j zya tarimą.

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. PuIzsU Rd. (Crawford 

Madical Building). TaL LU 5-6446 • 
Priima ligonius pagal susitarimą.

•Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. Qr K. BOBELIS 
INKSTŲ iki ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 6954)533

Pox .Vailoy Modical CMtor 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58j~ELGIN7^LLiNOlS

Marquette parko namų savininkų 
susirinkimas

Gegužės 21 d. 8 vai. vakare 
pirm. U. Bacevičius pradėjo su
sirinkimą.

Perskaitė dieniutvarkę. Pri
imta.

Pagerbtas tylos minute šian
dien palaidotas aut. Adomas Di- 
džbalis, buvęs vaidybos narys. 
Susirinkimo vardu šeimai pa
reikštą užuojauta.

Praeitame susirinkime buvo 
parodytos vienos kompanijos 
skaidrės. Šį vakarą rodė skaid
res South West Federation. Ko
mentavo B. Vindasienė.

Parodė modernius keliaauk-

vyt rūgino atHtyJc daugiau pu- į 
remti vaidybų* veikimų. į 

| Etninių grupių organizacija 
ilgi liam laikui atitolino, sulėti- 

ščius namui. Jie galėtų būti ui- no juodžių eliakinių. Užvesta
tvara nuo juodžių, pavyzdžiui, bylą.Dur turi akoloe apie 8,000 
nuo 63 ligi 75 gatvių, anapus doL Organizuoja pikniką. Mūsų 
Western g-vėa. Reiklų išpirkti organizacijos atstovas įnešęs 
apie 12 blokų rajonas. Toje vie
toje pasta lydinti naujus, ku
riuose galėtų gyventi aukštes-

per (300. tiktų bent už 500 bi- 
lietų išpirkti. Prašė ir parsona-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

PERKRAUSTYMAM*

200 —300 dolerių mėnesiui. Tai
Teisinis patarėjas adv. C. P.

Kai skatino būti aktyviais ir

užmojus.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 yVEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO V ALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYT^^IR.C^IRURGAS, 

Westchester C ommu nity ki iniįtos
Medicinos direktorius.

1938 S. ManhiiiT^Rd.; WfestcheSfer, HL
VALANDOS:8—9 darbo dienomis ir

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

Apdrausta; perkraustymas 
p? iš ivairiv atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly - Mills
■ REZ.: GI 8.0873

DR. W. EiSlN-E1SINAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
X3907'West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

Linksmumą, arba liūdesio- valandom 
gražiausiu* ir ' ruLilkai xzthi 

pru papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO ,(PU^?« Yi f

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

AS)

užtvara.
Panašus projektas kainuotų1 Valdyba ragino gegužės 30 d. 

apie $20,000,000. Kas finanano- rengtis piknikui ir pamedžioti 
tų? Bankai, kurie gauna rieti- loterijai fantų.
nių gyventojų sutaupąs. PavJ A. Petkauskas atkreipė susi- 
Talman bankas, kurio turtas rinkimo dėmesį į juodžių ant- 
siekia per 1% bilijono dolerių, plūdį į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
investuoja užmiesty panašių na1' Pirm. J. Bacevičius siūlė su
mų statybąi. Rodė gražius apart daryti delegaciją, kreiptis tuo 
mentinius namus ir hišnynų,1 reikalu į vyresniąją seserį Al- 
kur nugyvena juodieji. Tuo rei nlaritą. Tuo klausimu pasisakė 
kalu birželio 19 d. būsią rengia^ ' i- Bagdžius, p. Kriščiūnas ir 
ma demonstracija prie Talman Įeiti. Delegacija sudaryta.
banko. Kvietė gausiai daly-1 Pradžioje susirinkime galėjo 
vauti. būti apie 200 narių. Pabaigai be

Zonoje 60629 skaitomas tur- -^0 Per 50- 
tingiausias rajonas. Bankų su-1 Susir 
taupos turėtų būti panaudotos vakaro, 
to rajono stiprinimui. Apskri-!
tai gyventojai turėtų nepasime- C I C F R 0
sti ir nepasiduot panikai. Kleb.! V 1 V it v
kun. A. Zakarauskas prašė vie-1 Altas minės kankinius 
nigai ^ginti Marquette parko v ,. . ,i - ... -i .. , i.- • . - - I Birželio men.. 1 d.rajoną, išlaikyti kultūrines,svie • r _ , .x- . - . . . - n i .. . Cicero ALTos skvnuslimo, biznio įstaigas ir kitą pri
vačią nuosavybę.

St. Grigaravičius siūlė skai
dres parodyti Washingtone. Il
linois atstovai Fr. Savickas ir 
Madigan palaikė S. W. Federa
cijos projektus. Daugumai da
lyvių tie projektai atrodė nere
alūs ir tolima svajonė...

Kasininkas p. Ūselis įvykusio gus patiektos susirinkusiems 
banketo galutinių davinių ne- atatinkamos rezoliucijos. Pro- 
galėjo patiekti, nes sąskaitos granją praves studentas Kaspa- 
dar nesuvestos. Spėjama, kad 
būsią tik apiei $100.00 pelno, 
ligi šiam laikui atitolino, sulėti-

K. Paulius

Sibire
12 vai. 
jengia 

į Sovietų Sąjungos daromo lie
tuvių tautos naikinimo minėji
mą. Kalbės Sibiro koncenlraci 
jų stovyklų kankinys Jonas 
Kreivėnas. Vėliavoms vadovaus 
Lietuvos kariuomenės Itn. Bro 
riius Latoža. Meninėje progra
moje, pirmą kartą Ciceroje, pa 

Į si rodys sesutės Naureckaitės.

"Ai padarysiu A taeys didaly tautą ir palaiminsiu tava ir tu bM 
palaiminimas". — | Mozė* 12:2. . į

Apaštalas Petras, Dievo dvasios vadovaujamas, aiškina, kad pasišvęsta- 
šieji Kristaus pasekėjai yra “šventoji tauta“. “Dievo tauta”, tikroji bažnyčia, 
per kurią bus palaimintos visos žemės giminės. (1 PeL 2 sk. GaL 3:16, 29). 
Dabar Kristaus pasekėjai yra niekinami ir laikomi nevertais jokios pagar
bos, bet artinasi laikas, kuomet Kristaus vardas, o kartu su juo jojo pasekė
jų vardas, bus išaukštintas ir pagarbintas visoje žemėje. Mes laukiame to 
laiko, kada šventoji tauta, kuri dabar yra paniekinta ir laikoma keistais 
žmonėmis, palaimins pasaulio beturčius, kurie dabar laikomi šėtono vergi-

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 371S WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mūsų Brangioji, niekada neuž
mirštama

A. A. EUGENUA SMALENS- 
KIENĖ

(Dauniantaitė)

išėjusi Amžinybėn 1966 m. ge
gužės 30 d., bus ypatingai prisi
minta jos mirties dešimtose
metinėse Šv. Mišiomis, kurias ‘ * 
atnašaus prel. Antanas Jonušas,1 
Lietuvių Kolegijos Koplyčioje,' 
ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chi
cagoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus bei pažįstamus'pri- 
siminti velionę maldose, daly-' 
vaujant šv. Mišiose Tėvų Jėzui- , 
tų koplyčioje, sekmadienį, ge
gužės 30 d., 12 vai.

Liūdesyje:

Vyras, sūnus, duktė ir žentas, 
Motina ir seserys Lietuvoje 
bei Amerikoje

Maldos už žuvusį J. Gašką
Už A. A. J. Gašką, buvusį Dot

nuvos žemės ūkio Akademijos 
studentą, 1945 metais žuvusį 
Rytprūsiuose, bus atnašauja
mos šv. mišios sekmadienį, geg. 
30 dieną, 10 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų naujoje koplyčioje.' Pra
šome draugus, gimines ir pažį
stamus dalyvauti šventose mi
šiose. ' (Pr.)

inVAŠ IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
* 1 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. K. A. V. JUČAS
4S9444L5613605 \ >

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

Telefonas: atsakomas 12 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vidaus Ligų spečiaLištas 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
XIPTOMETRJSTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

x Vai.: aRųą<kJR9O Po cptata. . 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas riSL telef.: 448-5545

■.. - 1 ■ J.l* 1 * ~
DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAI W CHIRURGAS
Bendra

Ofisas:

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KĮSS IN. THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.
. ^50 psL Kaina $2.50. - —

Kri$tiionasrD6neĮaitis/ THE' ŠEASONS. Klasinės poemas “Metai” poeto 
;Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant, to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

Bendra praktįka^ Spec- MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 .WEST59th STREET

OFISO V AL,; pirm.. antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4'if 6-8 vii. vak. Šeštadie
niais 2-4 vak> po/' pietį'7 irs <kitu laiku 

pagal susitarimą.

OFISO

V. Tumasonis, M. D., S. C 
Ct-H I R U R G A S 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiw tvlvfu HEmlock 4-2123 

Rozid.. tclef.: Gibson 8-6195
Priima ligonius-, pagal susitarimą.. Dėl 
valandos skambinti telef, RE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t fe

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Talei.: P Respect 6-5084

SKAITYK FATS LR PUUOTMr 
KITUS SKAITYTI

ras. Pasirodys ir .kitas jauni
mas. Minėjimas bus parapijos 
salėje. ‘ : ‘y

Po minėjimo prie kavutės 
bus bendri pašnekesiai.

S. Paulauskas

Gegužės 24 d. anglų-prancūzų 
Concordes bendrovės Washing
tone ruošia viešas Concordes 
transatlantinio skridimo linijos 
atidarymo iškilmes. *

Laidotuvių Direktoriai

SUSIRINKIMU EUDEIKIS

LIETUVOS VARDO KILMĖ
_ 'v Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, Dė, 
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. h - «*’ - .

Juozas Venclovą, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis. nurodė 
kiekvieno žodžio irietrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršebai, 
kaina $Ž.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 

' šiuo adresu : ■ v ■
. 'I L <

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

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
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-Saugosiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakytu 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%i buvo ūkininkai ir po pa- 
saulj išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškią, 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*.

v Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. - ) ’ $ r M F

čekį arba Momy Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
' 1739 Šo. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Concorde skraidys 
jAmeriką

WASHINGTONAS. — Wa
shington© teismui pavelijus, Con
corde lėktuvas pradės norma
liai lankyti Ameriką ir vežioti 
keleivius, nusileisdamas šiaurės 
Virginijoje, Dulles aerodrome. 
Tačiau Washingrtono kafkurie 
gyve ntojai, gyvenantieji arčiau 
aerodromų, Washingtono teis

ino sprendimu nėra patenkinti 
ir ruošiasi -gegužės 24 d. pareikš
ti viešą protestą.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
Klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio l1 dieną. Vyčių 
salėje. 2455 West 47 Street. Pradžia 
1 vai. popiet ;

Visus narius ir svečius, norinčius 
būti klubo nariais, prašome gausiai 
dalyvauti. Turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti, nes klubas turės tris, 
mėnesius atostogų.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

• . • - ---- -- - -- ■ t*’ -

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

Pirkite Naujienas, 

Remkite kiekvienas, 

Nes jos rašo tiesą 

Ir v?da į šviesą.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžių sąrašas. Knygos - 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmi|ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minki tuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygai gausite, |el pinigus pasiųsite tokiu adresu^

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-br

gas daryti įtakos i krašto politiką. 102 psl. Kaina ?L50.
•v; t -■ ' . : - • 1 > ■ į
Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis

bus pasiųstas tokiu adresu: •
• naujienos,

1739 Sik Halsted SL, Chicago, DL 60608

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

' ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
'k n-i (LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET > 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-1911
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ve rtų dovanos pa- sas eis ir bus 9 vai. ryto prie
• l inkinei, kurtu su ja siunčiame Universal Taupymo ir Skolini-g

— Pedagogės Antaninos Va- nuoširdžiu^ sveikinimus bei ge mo bendrovės, vėliau sustoda~| 
laitienė? paminklo atideng inas i riausius 
ir 3 metu mirties paminėjimas | kauskui 

proga.

.1. //o// inanas Rrightan
įvyks Lietuviu Tautinėse kapi
nėse Kapų Puošimo dieną (Me
morial Day) gegužės 31 d., pir- 

, niadicnį, 1vai. popiet. Valai
čių seifuos vardu kviečiu mūsų j 
mainos mokinius, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti.

Dr. Jonas Valaitis
— Vytauto Didžiojo šaulių 

rinktinės šauliai, kuriei yra už
siregistravę dalyvauti pietuose 
gegužės 31 d., pirmadienį ta pa
čia proga galės pamatyti filmų 
iš iškilmių atidarant šaulių na
mus. Jei kas dar nori dalyvau
ti pietuose ir pamatyti filmą 
prašome registruotis paskambi
nus telefonu 523-4526 S. Gece- 
vičienei arba GR 6-8402 J. Sas
nauskienei.

— Jonas Markauskas Sr. iš 
Brighton Parko apylinkės visą 
mėnesi prieš savo vardines ga
vo jš visų brangiausią dovaną 
— metinę Naujienų prenume
ratą nuo savo mielos kaimy
nės Marijos Karpus. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. Jonas Mar 
kauskas yra sąmoningas lietu
vis, nors jau pradėjęs 81-sius 
metus. Jis domėjosi ir tebesi
domi Amerikos lietuvių gyve
nimu taip pat Lietuvos ir jos 
žmonių reikalais. Neveltui ge
roji Marija Karpus, ilgai svars 
čiusi apie jam vardininių do
vaną, parinko pačią geriausią

i

linkėjimus J. Mar-jmas įprastose vietose. Platės-;
;u t< j ančių , vardinių nis pranešimas bus gegužės 27

j d. šv. Kazimiero Lietuvių kapi, 
nėse iškilmės bus gegužės 31|

Mar-jmas įprastose vietose.

l>u,k„'apvilkės pru'lpį.'^'^!*'- i' pra-iJĄ. procesijų i pu-
♦ •* . I mgl/lm* biarinu ni*aci*!/»».■ 1O-QO

ginimo 
kartu su 
siuntė Mušimi fondui dešimkę. 
Tos apylinkes
kė Naujienas 3 mėnesiams tin
ka mesniam susipažinimui, to
dėl pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už paramą ir už dėme-

prenumeratą ir 
yerais linkėjimais at-

sa v o

tautietis užsisa-

i maldos, kurios prasidės 10:au 
vai. Mišias laikys kun. V. Rim
šelis, giedos šv. Antano para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Apei 
gos baigsis 11: 45 vai.

— (ieorge Borchertas iš Hot 
Springs, Ark., lankosi Chicago^

sį. Platinimo vajaus proga Nau lk ir da bus por^ savaič> Po
ilgesnio laiko jam bus įdomu, 
pavažinėti po plačiąsias Chica 

.~t#os pietvakarių apvljnkes, ku- pagal gautus pageidavimus arp. 2 , . , . * . . ..

j ienos yra siunčiamos susipa- 
avaites nemokamaižinimui 2

I riose 
'net kvartale 
namų. Būdamas statybos—kontl 
raktorimn, jis gausiai rėmė lie-1 
tuvišką spaudą, bendrines lie
tuvių. organizacijas ir visįems 
lietuviams naudingus darbus.

— Juozas Bagdžius, LB Mar 
quette Parko Apylinkės pirmi
ninkas, su dalyvaus artimaisiaisv J 
Naujienų pavasariniame ban
kete birželio 6 <L Martinique 
restorane. Dėkui už dalyvavi
mą ir ankstyvą vietų rezerva-

kiekvienoje
yra jo statybos

gatvėje ar
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REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATC cob sale 

Namai, Žemė — Pardavimui 
---——————.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJ1MAIS
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‘BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTA RIATAS — VERTIMAI,
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

> 6455 So. Kedzie Aye.

MASKVA VĖL PAKĖLĖ MUITUS SIUNTINI t
Ii
r

ha platintoju atsiųstus galimų 
prenumeratorių adresus.

— Pr. Razgaitis, Seven Hills, 
Ohio, pratęsdamas prenumera 
tą, parėmė Naujienų leidimą 
$24 dovana. Mūsų rėmėjas p. 
Razgaitis yra žinomas visuo
menės veikėjas ir LKD S-gos 
centro komiteto narys. Baltinio 
rieėiai S. ir B. atsiuntė Mašinų 
fondui $25. Po $4 atsiuntė J. 
Pilnumas iš Hickory’ Hills, jr 
Uza Anton iš Hart, Mich. Po
nia E. A. Narvish, Ocala, Fla., I ci ją.

— Algis Rimas baigė veteri 
narijos mokslus daktaro laips
niu Illinois universitete.

— Kun. Juozas Panavas, 
Kouts, Ind. parapijos klebonas, 
atšventė 40 m. kunigystės 
kaktį. Iškilmingos pamaldos ir 

, banketas buvo Munster, Ind.
Kun. J. Panavas yra kilęs iš Vil
niaus krašto lietuvių Panavų 
giminės, visur turi daug drau- 

gerbėjų — visus, ku-c

atsiuntė S2 už kalendorių. Dė
kui visoms ir visiems.

— Kapų Puošimo Diena-Me
morial Day ' Chicagoje 
švenčiama šja tvarkai: Lietu
vių Tautinėse kapinėse apeigos 
bus sekmadienį, gegužės 30 d.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
y. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
E=

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

bus

SU-

9

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.HJS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- XT—-XJ-------------------- --

* - -------vtį DUXU1AU, L/iailL pAXxUUJtl
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- nnc e+Krtb-nwt —xs a « • . - --  -- -  - — KZ _________  
biamas Naujiem; platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
noidornAc 4-»» t ---------- • -

tiniais.tirdai™08 nesidedamos 1 sandėrius su okupantais ar jų igalio- 

NAUJENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras instltu-_______  ______ __ ___________________________________________ VLi'V'O, jų. MXZX1UXUJ. _ 
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą JHais pasimetimo.
J’”1’’*“'' 1------------- -- -wvo J*. C* Tijicuio 1UUL1UU5, XLUUUA-LLgLRj

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
reto. ---„1 —— -T prooxixic LXXU.U, iCUT

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

T<jdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga - ’*v J —— 1 X4 * Į.* - * „* • >   "t* * •  * «• -•Artoms nionn,i-m/^ -----— į. JUCZLU VA£>a.uS

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudardi 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- :xi__ ——i.---------

- ------- r ------------------------ -------- ' ——w UHM444VJA1UU LJ.1CLU. pi Ugd
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos
• _ _ . * -  — x  —-a t mvAXKoxiA ouuaijui

gandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos,
T 1_ J-----i----------------• — • • • •

cuvisku reikalų renesanso.

Skulpt. Dagys, dalyvaują ALDS-gęs parodoj č.G. Ine. birželio 5 d.
4038 Archer Ave. REAL ESTATE — OUT OF TOWN

gų ir
riems teko jį pažinti.

vyko

CICERO
Šauliai pagerbs mirusius 

gegužės 30

Gegužės mėn. 23 d.
Cicero Jūrų šaulių kuopos 
Klaipėda visuotinis narių susi
rinkimas, kuriame nutarta mi-

Gegužės mčn. 23 d. Ciceroje 
įvyko JAV 200 metų nepriklau 
somybės ir žuvusiųjų už laisvę 
pagerbimo paradas, kuriame 
dalyvavo ne vien Cicero, bet 
ir kjtų artimesnių apylinkių 
organizacijos su vėliavomis, 
orkestrais, veži a ims ir tt. Nors 
Cicerojė veikia kelios lietuvių 
organizacijos; bet šiose iškil
mėse dalyvavo tik Cicero Jū
rų. šaulių Kuopa Klaipėda su 
trimis’vėliavomis: savo kuo
pos, JAV ir-Lietuvos. Kitų tau
tybių dalyvavo gausingos orga
nizacijos, kaip graikų (Dabar 
Cicero miesto prezidentu iš
rinktas graiku kilmės), italų,
čekų lenkų ir kitų. Bet tautinės 
vėliavos, tąrp masės JAV, ma
tėsi tik . Lietuvos ir Lenkijos. 
Nepaprastaj daug 
skautų-čių vienetų. Labai buvo

dalyvavo

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

[ Realty.
CABINET MAKERS 
Must be experienced 

Apply in person 
8900 So. Harlem Avenue 

Bridgeview

Nuosavybės — kitur

PARDUODAMAS dvigubas jsklypas; 

tesnių informacijų skambinkit 608— 
254-8741 po 6 vai. vakaro. Riverwood "R/ioliv
------ 1------------------------------ ŠŽ_____
PARDUODAMAS 2 miegamų vasar
namis ant Wisconsin upės kranto, lie
tuviškoje kolonijoje, Wisconsin Dells, 
Wis.

Pilnas informacijas gausite 608 —

Wisconsin Dells apylinkėje. Dėl pla-

n*TJTVTT/\TXiiri n « • -

namis ant Wisconsin upės kranto, lie- 4--.—t—v — •• • » — --
Wis. -

Pilnas informacijas gausite 608 — 
254-8741 po 6 vai. vakaro iš River
wood Realty.

tatyti Cicero miesto pareigū
nai. Didžiausių evacijų sušilau 
kė ne miesto prezidentas, bet 
mūsij tautietis Jonas Kirhbar- 
kas.

Šauliams vadovavo Lietuvos 
kariuomenės Itn. Bronius La- 
toža, o vjsam paradui taip pat 
lietuvis J. Kasulaitis, Amerikos 
karo veteranų 9115 posto pa
reigūnas, kurs po parado vi
sus šaulius, dalyvavusius para 

va* nu J. CU.UXC11X, O^C7?C7W

_ 3 BUTAI ir tuščia_ krautuvėj S360

_____7052 SO. MAPLEWOOD 

kambarius mūrą su paiamomis iš an- XV-: V _ r »» v- > - — -
lima gazu. garažas. Skambinkite 

alty. tel. 778-6177 arba” 925-2788.

Už $37.900 nupirksite 2 butų po 4 

gliško beismanto/ Karšto vandens ši
lima gazu. garažas. Skambinkite su
sitarti vidaus apžiūrėjimui. Janis Re-

5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil-

PIRKIT PELNINGUS 
NAMUS

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 BUTU gražus 

$45,000.
9 KAMBARIU mūras, tinka paja

moms. I vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke — $23,300.

PLATUS komercinis sklvnas. Blo-

nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — /K.
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REIKALAUJA BAIGTI LUPIKIŠKUS :
SOVIETŲ VALDŽIOS MUITUS

>*.

Kasparas Radvila vadovauja komitetui,
------ ■ — -.’i ■ *■ J e .f -

pasiryžusiam aiškinti lupikavimą
. CHICAGA, Illinois. — Chicagoje sudarytas -Committee to- ------------ Tz—lJfcEnd and Abolish Soviet Excesses; Jam vadovauja Kasper® (

Radvila, Aleksas Pakalniškis jr. ir ^Nijolė Mackevičienė. Jie knei-
“ ■ ” - k - ’ - . - ! ’
piasi į lietuvius tokiu atsišaukimu':

Kaip jau spaudoje buvo pa-, 
skelbta, Amerikos Lietuvių Ta- I

r

j 1

rtose vietose nėra. Didokas basku skaičius gyvena

iw

SIUNTINIAI TURĖS BŪTI MAŽESNI, 
BET .MUITAS BUS ŽYMIAI DIDESNIS ’

Vienoms prekėms jis bus pakeltas 10C%, 
o kitoms jis bus pakeltas net 200%

CHICAQĄ,»Illinois. — Iš patikimų šaltin ių patyrėme, kad
" -------i r ■ _ .. — v ? *.»• -«•- i r___ __sovietų valdžia’iiuo šių niertų birželio 15 dienos pakels muitus ruąų 

. Amerikoje buvo 
Kai-

Jh

si

■į

- i

B
S

■33
-M
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f
€pavergtuoseąįkraštuose gyvenantiems giminėms.

keliami protfetai prieš dabartinius sovietų valdžios mui
kurioms prekėms jie jau dabar buvo 100'<. Kiek žmo gus užmo
kėdavo už siunčiamą prekę, tiek tekdavo mokėti sovietų valdžiai 
muito.jjš yiSOJPAjjAULlO \

Mirė Martin Heidegger 

MESSFIRCH, Vokietija.—Sa-

rybos pritarimu yra sudaryta 
speciali komisija, kuri dės pa
stangas,, kad šio krašto vyriau
sybė imtųsi iniciatyvos apsau
goti Amerikos gyventojus nuo 
Sovietų valdžios išnaudojimų.

Sovietinės valdžios pasipiniga
vimas per daugelį metų yra iš
vystytas iš tų Amerikos ir kito
se’ valstybėse gyvenančių žmo
nių, kurie rusų valdomoje im
perijoje turi artimųjų ir, norė-

, Visoje Amerikoje veikiančios 
i siuntinių bendrovės bando so- 
[ vietų valdžios atstovus įtikinti, 
kad nekeltu tokiu dideliu muitu. 
Dabar ne kiekvienas Amerikos 
lietuvis gali pasiųsti siuntinius 
Lietuvoje likusiems giminėms, 

; nes sovietu valdžios uždėti r"’i- 
itai yra nepaprastai dideli. Ru- 

v 7^2"'“ W A* i." i ' * tt ........ * „ <j _ t> , , , v isai nieko nemokėdami gauna dau
S8 AP iŠ Messkirch, kur Hci- Į Išskyrus Prancūzijoje esančius baskus, didesniu kolonijų kitose vietose nėra. Didokas basku skaičius gyvena Pie- Tnų 3 bombonešiu h>-l statybos | 
dėgo-eris buvo gimęs. Kontro- ; tų Amerikoje, bet ju yra ir JAV. Idaho valstijoje, Sun Valley srityje, yra didoka basku kolonija, kuri jau kelin-l pradžiai.

• - „oo+oc, metas liepos 2 ir’3 dienomis suruošta basku tautinnšu šokiu ir maisto šventę. Ispanijoj baskai kovojo uz respub- . .
dazr.ai suprast?-, 1IM/ o aaoar veįa „i .reir.;k:„u~...yL,, ■.^•*7^ ™o-ibombone

tačiau buvo šios gentkartės vo- I niu iš plačios apylinkės pasižiūrėti šokėju, pasiklausyti ju kalbu ir paragauti maisto. Idaho valstijoje baskai gano 
- - - - - •• 1 i haIvivii Vaim^riAc - -• Zi * . * -W / - ------- ■■ ■■ ----------- ----------------... - ' " ■ -

JIMMY CARTER DAR NĖRA DEMOKRATŲ Niksonas tikrino 
praeitį 

WASHINGTONAS

I -'«L-

Priėmė ginklavimo ■
samata 4- t

WASHINGTONAS.
rikos kongresas buvo priėmęs! 
ginklavimo sąmatą 33.3 bil. dol J

i sai nieko nemokėdami gauna dau

Skas nuo §v. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus.

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

GRAŽUS 2 butu mūras. __
'gazo šildvmai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500.

VISU puikiausias 15 metų 2 bu
tu mūras. 2 šildvmai ir Pn 2 vonias. 
Snecialistu statvfas negailint pinigų 
už prabanga. Marquette Parke — 
už $57,000.

VALDIS 
REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tel. RE 7-7200 .

Atskiri
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vo namuose Freiburge mirė vie- h' Z 
nas žymiausiųjų, vokiečių filo- 
sofų Martin Heidegger, sulaukęs 
86 metų amžiaus, kurio vardas 
buvęs suterštas ilgą laiką pri-^^H

žymiausiųjų vokiečių filo-
Ame-

dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. S22.OOO._

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy-
■“ - O ■ a - — —•*----------------- —

62-tra ir Talman. $29,900.

pajamų per mėn. Brighton Parke.

well._$221000.__

mas gazu. 2 mašinų garažas.
tu mūras. 2 šildvmai ir Po 2 vonias, 

už rn-abangą. Marquette Parke —

klausymu nacių partijai, prane sumoje, Įskaitant 1.5 bil dol. pir

A giau, negu Amerikos pramoni
ninkai, audusieji medžiagas, siu- 

j vusieji batus arba mezgusieji 
megztinius. Jie pakėlė muitus 
net medicinos instrumentams, 
kurių nemoka ar nepajėgia pasi

gaminti. s.---

New Yorko biznieriai aiškino 
sovietų valdžios atstovams, kad 
toks didelis muitų pakėlimas vi

Senatas gi atidėjo' 
t bombonešių gamybą iki .1977 m. ■ 
vasario 1 d., iki bus išrinktas 
naujas prezidentas, kuris naujai 
galėtų peržiūrėti bombonešių rei
kalingumą. Senatas gynybos są- 

! matą patvirtino 31.8 bil. dol. su
moje. . r;

Anksčiau senatas buvo pasky
ręs 317 mil. dol. 60-ties Minute-

» • j v • 4. 4-- Tas meras liepos z ir c aienumib >uiwvjr« ........—- ---------------------------versmis, dažnai nesuprastas, Jis dabar veda kovą už nepriklausomybę. Paveiksle ..matome baskus, šokančius šokį aureską. Prisirenka ano-
tačiau buvo šios gentkartės vo- j niu iš plačios apylinkės pasižiūrėti šokėju, pasiklausyti įu kalbu ir paragauti maisto. Idaho valstijoje baskai gano 

' galviju kaimenes. , ■ - ‘ .

votojas. Jo raštai apima daugiau

if darni jiems padėti sunkiose gy
venimo sąlygose,, pasiunčia do
vanų, už kurias Sovietų vyriau-;

būstinę vaišių. $28,000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd'-St. Tel. 436^7878
. ‘ ■ c.L •. - .i , , ■ , :

| gražu, kai mažyčiai skautukai 
—tės, dalyvavo ne vien su sa

vo vėliavomns, bet ir su savu 
orkestru. ■

Pasibaigus paradui, kurs nu
sitęsė per, 9 Mokus, buvo iškil- 
iinės prie žuvusių už laisvę pa-

S. Paulauskas kiečių labiausiai vertinamas gal-į

į oi o u.o, va v vr xorv-ii“
rusiųjų šaulių ir jų artimųjų|mės prie žuvusių už laisvę pa

minklo, kurių rnetu buvo pris-kapus, lankyti, spkmadieni

FIGHT HEART DISEASEo
sybė ima neįtikėtinai didelį mui-

gegužės mėn. 30 d. Visi kuopos 
šauliai, žieminėmis uniformo- . 
mis, 11 vai. 30 min. renkasi 
prie šv. Antano parapijos mo- į 
įkyklos.

Birželio 13 d., vasarine uni
forma, su vėlavomįs, nutarta 
skaitlingai dalyvauti birželio 

lietuvių tautos

GIVE HEART FUND

Z

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

išvežimu — ’’ 
naikinimo minėjime, kurį ruo
šia Cicero ALTos' skyrius, šau- ’ 
lių yra nupirktos ir šia proga 
parapijos bažnyčiai bus pado- 1 
vanotos JAV ir Lietuvos vėlia 
vos.

Liepos 17 d. nutarta dalyvau 
ti pavergtųjų tautų parade Či
kagos miesto centre.

. Liepos 25 d. daryti išvažiavi 
mą i Union Pier, Mich, šauliui 
Onutės ir Augustino Ašokliu 
vasarietę — Ylakius. Kas gali 
nuvyksta iš vakaro.

Jūros diena, taip pat Union 
Pier, šiemet bus rugpiūčio 14 d.

švyturio balius spalių 9 d. . 
Balio Pakšto salėje.

Dėl vykimo į šaudyklą teks j 
tartis su naujuoju Cicero me- | 
džiotojų - meškeriotojų klubo

k

— -*-/** ee.^orLK.1 1WWK/J

KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metų — $16.00, pirmininku Dr. Šalna.
trims mėn. — $330, vienam man. $3.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, puse! mėty — $14.00, vienam min. — $2.50. Užsieni uo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Halsted St,
Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS
I

« _ NAUJIENOS, ChT-.AGO t, ILI-------THURSDAY, MAY 27, 1976

prasidės birželio 4 d. ir bus kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo”10 rki 11-tds vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Prograųjps vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago,411. 60629 Tel. 778-5374.

z

i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 A, M.

Lietuvių kalba: ^FSdien nuo pirma
dienio iki penirtadienin 12:30— 
1:00 v. popiet; — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 i •» ■ .
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, Hi. 60629

dienio iki penktadienio 12:30— 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:36 vai.

RUD’S REAL ESTATE
pirksit — PAkDuosrr — 

NUOMosrr 
įvairūs draudimai

Maloniai Jums natamane
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
"Tai

8929 SO. HART.eM AVĖ. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861

*

Į

I

4

i
I 

j 
I

kaip pusę šimtmečio ir padarė
.e‘*^ ** • /b . _ _ _  • ^.2. a

Prieš informuojant Amerikos LUSj tokius kaip prancūzų Jean
įtakos į filosofus ęgzistencialis- n ES

vyriausybę apie tokį rusų nežmo
niškumą, komisija’ turi .turėti 
tam jrodomosios jnedžiagos. La-tam įrodomosios medžiagos.
bai svarbu, kad tokios įrodomo
sios medžiagos būtų galima su
rinkti galimai daugiau, nes nuoi 
tos, už muitą sumokėtos sumos
didumo, priklausys vyriausybės 
dėmesys. '

Biografai ir joPaul Sartre.
draugai filosofai išaukštino Hei
deggerį.į.^yriausįis^ęgzisten-

* ■ iiors ' jiscializmo eksponentus, 
pats tvirtindavo nesąs- toks'

Gimęs Messkirch miestelyj e 
1889 m. rugsėjo 26 d., Heideg- 
geris kaip neimponuojantis Frei-

PARTIJOS KANDIDATAS
Prezidentas Fordas turi surinkęs daugiausia

Buvęs gubernatorius Jimmy Gar-

Nove-

■

atstovu į partijos konvenc
WASHINGTON, D. C.

ter įsivaizduoja, kad. jis jau yra demokratų partijos kandidatas

-lėa-ttThe Company” autorius Ji Tnam.HI ^raketų konstrukcijai.
' •.<» ‘Sf’ ~   —— •> .

prezidento pareigoms. Vakar jis jau turėjo 881 atstovą ruošiamoje
demokratų partijos konvencijoje. Kiti kandidatai.neturi nei trijų

M. A . š : M K U S
Re«! Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminftri
ISkviettmai, pildomi pii.etybės pra-'Y___• • . «

1

įburgo studentas pirma metėsi j šimtų 

dovanų panaikinti / (jiąu pasiskelbė esąs ateistas, kaip

niai per Amerikos paštą, be siun-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti -knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
Jiasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir

w • TT —-- ------------"9 1--------------- ** — MAAVWy k<rUAAJ

kai ir kt.
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money'

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina/i tyi _ • t . — • • —r . . _ .. *

‘ kolonijos, jų suorganizuotos^ šalpos draugijos, 
įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatr

ki tų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Orderį ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So, Halsted SL, Chicago, I1L 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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:

X

SS

-t

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

v

šymai ir kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Lalkrotfilal, Dovanos 

visoms progonu.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660'

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

■ r . *
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6*h STREET 
Tekt/ REpublle 7-1M1

K

I —

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av« 
Chicago, III. SC632. Tai. YA 7-5980

Didžiausios kailių
pasirinkimas

P“ vienintelį
/ F lietuvi taminlnJc* 7^ KS
[uL IV Chicagoje -------

NORMANĄ

*

BURŠTEINĄ 
įhTel. 263^826 
GBh (įstaigom) ir 
MT 677-8439 

(buto)

185 North Wabash Arent* 
2nd Floor ChicągO| DL 60601

H

i

į 
t

BUILDERS AND CONTRACTORS 
t Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 TeeL VI 7-3447

1

D ĖM ES IO 
<52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

n

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208y2 W.95th St.

GA 4-8654

STATI TAtM

INtOWANC^J

State Farm Fye and ,Casualty Company

•HAUJI’.JiOS* BOLŠEVIKAM? 
YRA RAKŠTIS -TŲ AKYSE 

■NAUJIENOS' KIEKVIENO

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS ' 

********* * * *

Jeigu pavyktu nuo |į"Romos^ataliku teologija, o vė-
_ ... --- r ’• _ Į

galima dovanas siųsti tiesiogi-f. ’ * •
- • - -A * — ko «;>m IAr P1*1168®.

Komunistai “uždarbiauja” 
grobdami žmones

MEKSIKOS MIESTAS.—Bel
gijos ambasadorius Meksikoje 

— ...
1-,.
galima daugiau pinigų, kad galė
tų išgelbėti gyvybę savo dukters

Bet buvusį gubernatorių ge-J eilėje valstybių jokių pirminių 
rokai sukrėtė Chicagos ,mero jrinkimų nėra. Yra daug valsty-
Daley atsisakymas pasižadėti ati-ibių, kur iš viso rinkimų nėra, o

D? Ehrlichmanas, buvęs prez. R. 
Niksono laikais Baltuose Rūmuo
se pareigūnu, sako, kad Nikso- 
nas asmeniškai pareikalavęs ČIA 
dokumentų, kurie liečia Pigs 
įlankos invaziją Kuboje ir Pietų 
Vietnamo prezidento Ngo Dinh 
Diem nužudymą. Pasak Ehrlich- 
mano, Niksonas tikėjosi surasti

Prez. Fordas tų sumų raketų ga
mybai reikalavo su sąlyga, jei 
nepavyktų sudaryti antrą Salto 
sutarties dalį su Sovietais. Sen. 
Kennedy tuojau apkaltino prez. 
Fordą, kad jis reikalavęs pini
gų raketų gamybai politiniais 
sumetimais, prieš Teksas vyks
tančius pirminius rinkimus, kai

siškai sustabdys siuntiniu siun
timą. Dabar muitus surenkan
čios bendrovėlės atiduoda ru
sams stambią sumą pinigų, bet 
jeigu teks imti toks didelis mui
tas, kokius reikalauja rusai, tai 
žmonės nepajėgs siųsti siunti
nių ir rusai negaus jokių mui
tų.

Drąsesnieji biznieriai soviet

B

tinių persiuntimo tarpininkavi
mo, žmonės ne tik sutaupytų mi
lijonus • dolerių^ bet taip pat ir
nedidintų Sovietų iždą, kuris yra 
naudojamas mūsų pačių demora
lizavimui. -

Komisija prašo lietuvių vi
suomenę pasiųsti jai sekančius 
duomenis:

1. Blankų kopijas, kurias iš
rašo persiuntimo, agentūros do
vanas pasiunčiant; ■ 4 .

Z.*. Visokią, kitokią įrodomąją 
medžiagą, kuri parodo, kad už 
pasiųstas dovanas sumokėtas 
muitas: ir

3. Jeigu tokių dokumentų ne
turima, prašomi parašyti laišką 
nurodant kiek per eilę metų šei
ma ar asmuo už siuntinius apy
tikriai sumokėjo muito.

Xerox padarytos kopijos ga
lioja.

Atsiliepusių asmenų pavardės, 
kas ir__
bus skelbiama.

Rašyti šiuo adresu; CEASE-

>»

prižadėjo bandyti sukelti kiek.

Nadine, 16 metų amžiaus, kurią 
teroristų gauja, besivadinanti 
“Rugsėjo 23 Komunistų Lyga”, 
praeitą antradienį pasigrobė ir
Rugsėjo 23 Komunistų Lyga”,

_ - -S. ’k. • *1 • •__

reikalauja $80G,ČKX> išpirkimo, 
priešingu atveju grasina ją nu-* iržudyti. Žudikai ir terminą nu-

duoti Cartėriui Illinois demo-^Sovietų Rusijoje ir komunistų
- ’ - • - ; — -4 i. -j- _ Vi________ • __ •’_____ ___

kimus kontroliuoja sovietų poli
cija.

kratų atstovų balsūs. Meras . R.’pavergtuose kraštuose visus rin-
Daley pareiškė, kad Carteris tu-
ri daugiau balsų, už kitus, bet 
tai nereiškia, kad jis turėtų pa
kankamai balsų būti partijos 
kandidatu prezidento pareigoms. 
Šitas mero Daley pareiškimas 
užpylė didoką kibirą šalto van
dens visiems Jimmy Carter ger
bėjams,..

Demokratų partijon suvažiuo
ja 3,000 rinktų atstovų. Kandi
datui būtinai reikia turėti pusę

statė: jei pinigai nebus prista-|ir bent vienu daugiau. Jimmy 
tyti iki penktadienio 1 valandos — * ....
ryto, mergaitė bus nužudyta...

Prancūzai nesikiša i
x Libano naminį karą

PARYŽIUS. — Pareikšdamas, 
kad prezidento Giscard d’Estaign 
minėjimas būnant JAV-bėse, esą

{L

Prancūzija siųs savo kareiviustsinepusių asmenų pav<uuw,. - - -
ir kam siuntinius siuntė, ne- Į tvaricai Libane atstatytą yra 

----— —Vn/lonm'

Duties, 6831 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Il 60629.

Atpigęs mokslas
SAN FRANCISCO. — švieti

mo reikalams skirtas Carnegie 
fondas, tyrinėjęs švietimo bran-

lliailU, XI UAll.VJVbJ>l UM.*. v. --------------------------------------------------------------------------- y -------- .

duomenų, kuriais būtų galėjęs kandidatas į prezidentus Reaga-1 tų valdžios atstovams viską is- 
apkaltinti prez. Kennedžio ad- nas buvo prikišęs prez. Fordo ad- dėstė, o kiti bijo su sovietų val- 
ministracija ir pateisinti vėly- ministracijai apleista ginklavi- džios atstovais drąsiau kalbėti.

- - - ta— ir—i., 

apkaltinti prez. Kennedžio ad- nas buvo prikišęs prez. Fordo ad- dėstė, o kiti bijo su sovietų val-

netiksliai suprasta, kadangi 
Prancūzija nė nemananti kištis į 
Libano naminius reikalus, pa
reiškė Prancūzijos užs. reik, mi- 
nisteris Jean Sauvagnafgues.

Carter turi 881 atstovą, bet tai 
dar toli gražu iki pusės.

Prezidentas Fordas' turi 
780 atstovu

i
Prezidento G. Fordo rinkiminė 

padėtis paskutinėm dviem die
nom gerokai pasitaisė. Daugiau 
atstovų porą savaičių turėjo. Ro
nald Reagan, bet šią savaitę pre
zidentas Fordas vėl atgavo pir
menybę.

Ketvirtadienį prezidentas For-

vesnę Vietnamo politiką. Bet 
Niksonasvisų dokumentų iš ČIA 
negavęs.

Paklausus Ehrlichmaną ar 
Baltuose dirbęs ČIA agentas, at
sakęs, jog nežino. Vašingtone 
spėliojama, kad tokiu agentu

masį ir nuolaidas Sovietų Sąjun
gai.

Didėja prekių 
išvežimas

WASHINGTONAS. — Ame
rikos gaminių išvežimas į užsienį įgalėjęs būti Aleksandras But-
balandžio mėnesyje padidėjęs 
4.9 procentais, nors šiais me
tais balandžio mėnesyje prekių 
buvo išvežta už 9,393 bil. dolerių, 
o įvežta 9.595 bil. dol.

Padidėjęs amerikoniškų pre
kių išvežimas rodo, kad užsienis 
atsigauna iš depresijos. Tai ge
ras ženklas.

Prekybos departamentas ir 
eksporto-importo bankas mano, 
kad atsigaunanti užsienio eko
nomija padės išlyginti šių me
tų gale Amerikos prekybos su

terfeld, kuris pranešęs senato 
Watergate komitetui apie esa
mą Niksono rekordavimo sis
ta yra užkrauta ant mokesčių 
tema. *■ v-;

nas.

ūžsieniu balanso nuostolius, ku
rių šių metų balandžio mėn. bu
vo 202 mil. dol.

IŠ viso šiais metais Amerikos
da turėjo 780 atstovų į partijos prejįyjjpg balansas turi 1 bil. dol.

. konvencija o Reaganas teturėjo

Kaltas demokratas
NEW YORKAS. — New Yor- 

ko demokratų pirmininkas P. J. 
Cunningham yra prisiekusiųjų

nuostolio. Tuo tarpu 1975 m. 
prekybinis balansas buvo suves-

-- --------------------•»’T, * --------- -
tiktai 610. Respublikonų parh- _____
jos konvendjon: private šuva- \-L dol. pelno.

Antra vertus, kai kurie Ame
rikos ekonomistai mano, kad 
Amerikos prekybinis pelnas 1975

Amerikos vartotojai 
nepasitiki

NEW YORKAS. — Prekybos 
bendrovių grupė, kuri seka ir 
tyrinėja Amerikos prekybinį gy
venimą, sako, kad jų surinkti 
daviniai rodo, jog Amerikos var
totojai nepasitiki ekonomine 
ateimi. Sakoma, kad Amerikos 
vartotojų pasitikėjimas ekono
mine ateitimi tarp šių metų va
sario ir balandžio mėnesių kri
tęs 32.2%.

. Gali skelbti 
vaistų kainas 

WASHIXGTONAS. — Virgi
nijos valstijos įstatymas buvo 
uždraudęs skelbti vaistų kai-

Gegužės 24 d. vyr. Ame
rikos teismas nusprendė, kad 
toks įstatymas, draudžiąs Skelb
ti vaistų kainas, prieštarauja 
konstitucijos pirmajam priedui. 

Toks vyr. teismo sprendimas, 
leišti skelbti vaistų kainas, pa
naikina 1912 m. teismo sprendi
mą, kur buvo išvesta, kad vais- — ± . . • • • v t •tų k£inų skelbimas bei skelbi
mo uždraudimas neliečia konsti
tucijos pirmąjį priedą. Antra 
vertus, gegužės 2'4 d.-vyr. teis
mo sprendimas gal būt bus pri
taikytas valstijų Įstatymams pa
naikinti,, kurie draudžia skelbti 
akinių ir laidotuvių kainas.

AVUUOvT, -- --------------- T--------------------- —

gurno klausimą, sako, kad vai- teismo apkaltintas ėmus kyšius, 
------------------------------ TkaiS+iVirvi xrVua tY*džios išlaikomuose universite

tuose mokslas šeimoms, kurios 
turi vaikų, yra atpigęs %. Esą, 
mokslas, tokiuose universitetuo
se 1929-30-metais buvęs % bran
gesnis. Universitetų išlaidų naš-

blogu elgesiu neištikimybe ir
korupcija, ir svarbiausia, kad jis 
1975 m. pažadėjo A. J. Mmerco- 
reliui civilinio teisėjo vietą pa
veikiant suktais būdais teisėjų

ta yra užkrauta ant mokesčių
mokėtojų pelių.

žiuoti 2,259 atstovai. Kad bet 
kuris kandidatas gautų partijos 
nominaciją, reikia 1130 atstovų.

__ . . A JAVU ---------------------------

Prezidentui Fordui dar trūksta m nuvertinto dolerio pasėk-
400 atstovų. Reaganui reikia 
truputi daugiau.

Prezidentas Fordas, išleidęs 
visus rinkiminius pinigus, yra 
priverstas sulėtinti savo kelio-

GYVA NAMŲ STATYBA

Naujų namų statyba Ameri-
mė. Dabargi, esą, ši Amerikos ,^oje g.a-g ^^,3 žymiai page-

rinkimus, atsilyginant pinigais nes ir rinkimines išlaidas. Visas 

rikos pirminiūV rinkinius. Visoje
ir reikšmingais teisme sprendi- pasaulis labai atidžiai seka Ame- 
mais. z. • -

pirmenybė verčiasi kojomis į 
viršų, nes dolerio vertė tvirtėja, 
o užsienio valiotos pinga. Be to, 
Amerikos uždarbiams kylant, 
tuo pačiu brangsta* Amerikos 
gaminiai, kas mažins prekių iš-
vežimą.

•MANILA. Filipinai. — Filipi
nų aviacijos helikopteriai išgel
bėjo šimtus žmonių, kurie ant 
namų stogu, kiti Įsilipę medžiuo
se išgelbėjimo laukė, kai taifū
nas “Olga” su neapsakomą aud
ra ir liūtim Zambales provinci
joje pralaužė keturias užtvan
kas ir apsėmė mažiausiai dešim
tį miestelių tiek, kad vanduo vie-

Dar labiau jie bijo Maskvos, kad 
sovietų valdžia visai nesustabdy
tų siuntinių siuntimo. Jeigu 
Maskva šitaip pasielgtų, tai visa 
eilė bendrovėlių. paruošiančių ir 
siunčiančių siuntinius i pavergtą 
Lietuvą, turėtų siuntinių biznį 
uždaryti. Be siuntinių paruoši
mo ir muitų surinkimo, minėtos 
biznio vietos turi gauti reikalin- 

leidimus, mokėti nuomą, 
samdyti tarnautojus. Jiems su
sidaro didelės išlaidos. Galimas 
daiktas, kad teks tas Įstaigas 
visai uždaryti, nes jos neapsi
mokės.

Chicagoje susidarė komitetas, 
kuris yra pasiryžęs visą šitą 
reikalą ištirti tiksliai sovietų 
lupamus muitus nustatyti ir da
ryti spaudimą, kad tokiam rusų 
valstybės atstovų 
mui būtų padarytas galas. Lie
tuvių Įstaigos keliais atvejais 
kreipė'! ’ Washingtona, prašy
damos neleisti sovietų valdžiai 
šitaip sauvaliauti, bet iki šio me
to visi tie skundai nedavė pagei
daujamų rezultatų. Sovietų val
džia nenori apie muitų sumažini
mą kalbėti, jeigu nepradėti pa
sitarimai visos Sovietų Sąjungos 
muito klausimai. Rusai nori, kad 
Lietuvon siunčiamų muitai būtų 
aptariami kartu su visais Rusi
jos muitais.
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rėjusi. Ji yra gyvesnė už praei
tų metų tuo pačiu larku 41%.

Statoma daugiau privačių vie-1 tomis siekė 18 pėdų gilumo. FT-
no buto namų. Daugelio butų lipinu Raudonojo Kryžiaus in- 

statyba ir jais prekyba formacijomis mažiausiai '^.Znamų 
yra apmiruai.

mažiausiai
žmonės žuvo audrose.
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