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vartų prie

li vai. eisena nu»«
c.sIradoK. Atilobii-1

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

_DEL VISŲ INFOBMACUU, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVLjlGS
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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

...

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.

$aBORAS%&8
i šiltesnis
'Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:13 _ į



MUSU VEIKLOS

REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS Į 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

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

TARP AUŠROS IR AUDRU
STEPONO KAIRIO ATMINIMO]
I. Steponas Kairys pirmose LiettMŽdįFlĮ 

žadintoju ir kūrėjų eilės* '
DR. X PAJAUJIS

(Tęsinys — pradžia AIVA hr. 23) /-lt

1976 METAI
Pastangos atkurti Lietuvos 

valstybę

Gavęs 1908 m. iš Technologi
jos Instituto inžinieriaus diplo
mą, Stp. Kairys drauge
Petru Vileišiu išvyko į Rusijos 
gilumą statyti-geležinkelių tiltų. 
Netenka abejoti, kad jis su savo 
neeiliniais gabumais būtų galė
jęs padaryti didelę karjerą savo 
profesijos srityje, o gal ir gero
kai praturtėti, tapęs inžinierium 
rangovu ar pramonininku, kaip 
tūlas jo kolegų Rusijoje. Tačiau 
jis tuo nesusigundė. Jo stiprus 
susijimas su gimtuoju kraštu ir 

Fondas, jo darbo žmonėmis, jo idealisti
nis siekimas padėti savajai liau
džiai, palenkė jį grįžti po trejeto

- - 3 didesnio visuomenės pasitikė-l metų iš Rusijos į Lietuvą, į jo
kelionę taip sude- i1,no’ ^uo nietu -vra Pa»riudi- pamiltą Vilnių. Nuo 1911 m. ru- 

niu VLIKo veiklos finansuoto- dens jis jau vėl Vilniuj, aktyvus 
ju. ’ ]

Šį savaitgalį, gegužės 2) —
33 d. d. vyksta antrasis Tau
tos Fondo visuotinis suvažia-’ 
vimas New Yorke, kur bus ren 
kaina nauja taryba ir svarsto- pasaulinis karas 
mi persitvarkymui, kad Tau
tos Fondas būtu t....... .........
pajėgus VLIKo vedamai lais
vinimo kovai finansuoti.

® ELTOS pranešimu, Ame-] Rusiją. Vilniuje likusiam nedide- 
rikos Episkopatas ruošia tyri- liam lietuvių inteligentų būre- 
nėjimą apie 
paneigimą Sovietų Sąjungoje, bet ir pagrindiniu politiniu klau- 
taip pat ir okupuotoje Lietu- simu, būtent, laisvos nepriklau- 
voje. Liudininku pakviestas ir somos Lietuvos valstybės atsiei
simas Kudirka. Apklausihėji- gimu naujai susidariusiose tarp-

NR. 24

Ir tai tik 
pavyzdys

ši 
čia 
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jaučiamas
pritari- 

kas ma- 
rėniimo

KAS IR KUR?
šiais metais Lietuvos Vals- šių metų Lietuvių Operos pa

lečių Laudininkų Sąjungos su- statymai kainavo apie 71,000 
važiavimas įvyks liepos 4 dieną dol., t. y. tiek pat, kaip i-r 
bčiulių Faustinos ir Mečio Mac- { VLlKo sąmata, 
kevičių sodyboje, Lockport, II- pateiktas vienas 
linofs, visai netoli nuo Chicagos. į lyginimui.

Suvažavimo šeimininkai vra1 kad
L. Vaisi. Liaudininku S-gos Čhi ^Jantls visuomenes

t . tinas \ LIKo darbams,cagos skvnus. I
B č aliai kviečiami ša data i-p’11 iš Taul<)s Fondo 

sidėmėti ir jau iš anksto ruoš- ^‘komis. O Tautos
tisšiam suvažiavimui. Vvkstan' Pertvarkęs į teisimai mkor- 
tieji atstovais į tuo laiku įvyk- i rI^_,inst.iĮUC1^. !J. ,SUSį^"S 
siančus SLA ir Sandaros seimus 
prašomi savo ] 
rint, kad į Chicagę atvyktų vie
ną dieną ankščiau,kad galėtų vi < 
są liepos 4 dieną praleisti liau
dininkų suvažiavime.

Iki smulkesnė suvažiavimo 
programa bus paskelbta, turį 
klausimų ir patarimų prašomi 
kre plis į LVLS-gos Prezidiu
mą. 208 \V. Natoma Ave., Addi
son, Illinois, 60101. Telefonas 
(312) <513-8198, arba į LVLS- 
gos Chicagos skyriaus pirminiu 
ką Stepą Paulauską, 1505 S. 49; 
Court, Cicero, Illinois, 60650, 
(312) 652-8168.

Gauta pati pirmoji žinia, kad 
dauge’is lietuviškų organizaci
jų ryžtingas veikėjas Albertas 
Ošlayis iš Rego Park, N. Y. at
vyks i liaudininkų suvažiavimą, 
kap ir pereitais metais. Jis nu
mato Chicagoje pabūti bent 7 
dienas.

* New York o Sandaros ir 
liaudininkų skyriai birželio pra 
džioie šaukia susirinkimus sa
vo veiklai aptarti.

° VLIKo veikla. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to veikla kelia nerimą okupan
to gerai paruoštuose propagan
diniuose sluoksniuose. Nuolati
niai bolševikų VLIKo koloj i- 
mai tat įsakmiai patvirtina.

VLIKo Tarnyba priėmė 70.- 
150 dol. samata. skirta admini
straciniams, bendros VLIKo vei 
klos ir VLIKo Informacinės Tar 
nvbos reikalams.. Pereitu metu’. ivv ‘ toriu pavardžių, samata buvo 20.0CJ dol. mažes
nė: buvo išleista 48.561 dol. 

—K
Kaip iš

Mūsų spaudojemasis vasario 16 d. nepriklauso
mybės paskelbimo aktas, priim
tas ir pasirašytas visos Tarybos. 

Vienybė tačiau truko neilgam. 
1918 m. liepos 13 d., L. Tarybos 
daugumai (12 ar 13 narių) nu
balsavus rinkti Wurtembergo

1 hercogą Vilhelmą Urachą Lie-: 
. tuvos karaliumi, Stp. Kairys, J. 
. Vileišis, M. Biržiška ir S. Na- 
j rutavičius apleido salę, pareikš- 
1 darni, kad Taryba tokiu nutari- 
1 mu peržengė jai duotąjį Vilniaus 
konferencijos mandatą, nes vals
tybės formos nustatymas, tad ir 
karaliaus rinkimai, yra Steigia
mojo Seimo prerogatyva. Nors, 
aplinkybėms pasikeitus, Taryba 
1918 m. lapkričio mėn. nutari
mu anuliavo Uracho išrinkimą, 
bet Stp. Kairys į ją nebegrįžo, 
nes ir ^pačios Tarybos dienos re
gimai buvo jau suskaitytos. Ją 
pribaigė Tarybos pirmininko A. 
Smetonos ir jojo paskirto mi
nisterio pirmininko A. Voldema
ro „pasitraukimas“ į užsienį iš 
Vilniaus, kurio link veržėsi rusų 
bolševikų raudonoji armija. Ste
ponas Kairys, aišku, pasiliko 
Vilniuje ir talkino Mykolui Sle- 

__ ____ ____ Į ževičiui sudaryti koalicinį minis-' 
pridėjo 12 lietuvių atstovų pasi-jterių kabinetą. Kai naujoji vy-j 
rašytą memorandumą, kuriame, riausybė buvo priversta 1919 m. 
remiantis laisvo tautų apsispren
dimo principu, siekiama laisvos 
nepriklausomos Lietuvos. Gi tų 
pat metų birželio mėn. Tos gru
pės įgalioti trys nariai (A. Sme
tona, Stp. Kairys ir J. Šaulys) 
dalyvavo minėtosios Pavergtų
jų Tautų Lygos kongrese Loza
noje. Naudodamasis proga, kad 
pavyko laikinai ištrūkti iš vokie- 

. • • . . , _ ° >, , i čiu okupantu aklinai nuo uzsie-zmogaus teisių liui teko rūpintis ne tik šalpa, ' v v, T x .

LSDP leidžiamų raštų ir laik
raščių bendradarbis, o nuo 1912 
m. pradžios imasi dirbti Vilniaus 
savivaldybės kanalizacijos sky
riuje. Čia jį užtiko ir Pirmasis 

i, kurio eigoje 
1915 m. rugsėjo 18 d. Vilniun 

atitinkamai ižen§ė vokiečiai. Dauguma lietu- 
vių inteligentų, ypačiai mokslei
viai ir mokomasis personalas, 
buvo pasitraukę iš Lietuvos į

Steponas Kairys
prisidėjo prie „Rusų Pavergtųjų 
Tautų Lygos“ ir prie josios rašto 
JAV prezidentui W. Wilsonui

Kur mesti lietuviškas knygas? t
Dr. Elona Vaišnienė, rašyda

ma apie vaikų ir jaunimo sto
vyklą “Neringa”, iškelia lietu
viškų knygų dikimą, aprašy
dama tokį nuotykį Draugo 112 
numeryje:

Kartą, einant pro Salvation 
Army naudotų daiktų krautu
vę, akį palraukė statas knygų. 
Stabtelėjau. Tarp visokių senų 
Book Digest tomų, žiū, ir Kaip 
Algiukas vėjo ieškojo. Už 10 
centų išgelbėjau Algiuką.

Užvirė didelis pasipiktini
mas. Kaip galima išmesti lietu 
viską knygą ir dar į tokią vie
tą, kur niekas jos nepirks! Bet 
pasipiktinimas .atslūgo,: pagal
vojus apie reikalą konkrečiau. 
Kągi daryti su knygomis, kurių 
niekas nebeskaitys ir kurių nė 
ra kam dovanoti, nes vaikų vai
kai lietuviškai nemoka?

Žmogus, lietuvišką knygą ati 
davęs į Salvation Army, aiš
kiai nenorėjo knygos išmesti. 
Tačiau nebenorėjo — o gal ne
begalėjo — toliau ir pas save i 
laikyti. Gal pavyzdžiui kraus
tosi į mažesnes patalpas ir ne
beturės vietos visoms knygoms. 
Ką daryt, ypač su vaikiškom,

ir dokumentai ■ yra ■ su padėki 
-priimami naujam atgimimui ir 
lietuvybės bei lietuviškumo. rer 
nesansui. K. ’P.etrokailis. ų

sausio 2 d. pasitraukti į Kauną, 
Steponas Kairys patraukė į savo 
gimtąjį kraštą, o vėliau, pasiekęs knygom, yra aktualus klausi-" 
Kauną, paėmė Tiekimo ir Maiti
nimo ministerio pareigas M. Sle
ževičiaus kabinete.
Iš: "Varpo”, 1965 m. nr.

(Bus daugliau)
6)

Chicagos rety 
gretų šeimoje

Lietuvos nepriklausomybės. 
1918—1920 metų kovotojų, kuT 
rėjų-savanorių- Chicagos-*-sky-, 
riaus narių metinis susirinkimias > 
įvyko šio mėn. 2 d. 2 vai. ■ po; 
pietų, Ghicagos Savings- and. 
Loan Ass. banko-patalpoje/ Dit* 
lyvavo mieste ir - apylinkėje !gy- * 
veną nariai. Susirinkimą atida- 
rė skyriaus "valdybos* pirminin*"1 
kas J.i Tamulis, •-pakviesdamas1' 
atslstojus susikaupimu-- pagerb-i 
ti mirusius-kūrėj lis a. ai—Joną 
Stasį, Praną Pilipauską -ir^gėnė- 
roną Miką Rėklaitį. Susirinki
mą mirusiuosius pagerbė.

Pirmininkauti susirinkmųi pa. 
kvietė kur. savanorį. J. Vilutį, o. 
protokolą parašyt J. , Betkaus- 
ką. Pereito metinio susirinkimo, 
protokolą perskąi tė. AL Klikna. 
Protokolas priimtas ir patvir
tintas. Išklausius skyriaus val
dybos narių veiklos, ir piniginės 
apyvartos pranešimus, susirin
kimas juos.užgyrė ir pareiškė 
padėką. Aptarus reikalus - susi
rūpinta dėl ~kai kurių narių ne
rūpestingumo sumokėti kuklų 
metinį, nario mokestį. Atsižvel
giant į narių senyvą amžių ir 
dažnus . susirinkimus, ligonių 
lankymo reikalui paskirti ata
tinkami asmenys.

-Naujai susirinkimo užakcen
tuotas atsiribojimas skyriaus 
lėšomis nuo.bet kurio pobūdžio 
kitoms institucijoms - pinginės 
paramos teikimo. . . :

Sekančiai kadencijai skyriaus 
valdybon išrinkti: J. Tamulis, 
A. Juodka ir J. Kanišauskas; 
kontrolės kom-jon Ą. Valys, M. 
Klikna ir L. Balžaras. Balsus su 
skaitė, J. Švędas, . K. Mikolajū-^

mas nebe vienuose namuose.
Vaikiškų knygų prieglobstis 

gali būti Neringa. Neringoj jau 
vra niažvtė bibliotekėlė. Sto
vykloj knygomis naudosis lie
tuviškai skaityti moką vaikai 
ir paaugliai. O jeigu susitelks 
ūž tenkamai tinkamų knygų, 
galima bus vadovybės prašyti, 
kad į dienotvarkę įterptų ir ko
kį pusvalandėlį tylaus asme
niško skaitymo.

Kas norėtų nusiųsti į Nerin
gą vaikams ir jaunuoliams tin-

nio uždarytos Lietuvos, Stp. Kai
rys parašė „Vieno vilniečio“ šla- 
pyvarde platų laišką į Amerikos 
lietuvių dienraštį '• „Naujienas“, 
kur jis buvo atspausdintas eilėje 
atkarpų 1916 m., rugsėjo mėn. 
19-22 d. Toliau, Stp. Kairio pa
rašą (greta A. Smetonos ir J.. 
Šaulio) randame po memorandu
mu vyriausiajam, vokiečių, karo 
vadui Rytuose; jame nušviečia
ma padėtis Lietuvoje ir keliami 
reikalingieji pakeitimai ūkiniame 
bei kultūriniame Lietuvos gyve-- 
nime. O kai vokieči^Ūęištoji Len
kijos Valstybės Taryba pareiškė 
pretenzijas prisijungti ir Lietu
vą, lietuvių veikėjai 1917 m, va
sario mėn. pareiškė protestą prieš, 
tuos lenkų kėslus; po ’’protestu," 
greta kitų keturių, pasirašė ir 
Stp. Kairys. : 1

1917 m. rugpiūčio 14 d. Ste-> 
ponas Kairys dalyvavo organiza
ciniame komitete šaukti Lietu-’ 
vių Konferenciją Vilniuje;-ji vy
ko nuo rugsėjo 18 įkį;22<d., jrr 
išrinko Ž0 žmonių Lietuvos Tą- 
rybą. Iš socialdemokratų Tary- 
bon įėjo Stp. Kairys/; M. Bir
žiška ir. St. Narutavicioš. Toji 
trijulė, drauge su Jonų Vileišiu, 
sudarė glaudesnę grupę," virtu
sią. „opozicine ketveriuke“. •

Kaip L. Tarybos prezidiumo 
narys, Stp. Kairys (greta A. 
Smetonos ir J. Šaulio) dalyva
vo užsieninėje lietuvių konfe
rencijoje Berne 1917 m. lapkri-^ 

šio pro- čio 2-10 d. Tos konferencijos 
slat, i užkulisiuose, anot Stp. Kairio 

inž.., Česlovas Tamašauskas iš prisiminimų, „jau buvęs rikiuo
jamas ’urachininkų’^ frontas —

tautinėse sąlygose, kada rusai 
buvo iš Lietuvos išvaryti, o vo
kiečiai dar neįstengė savo planų 
Pabaltijy įvykdyti. Šioje politi
nėje lietuvių akcijoje iš pat pra
džios dalyvauja ir Stp. Kairys, 
tuo tapdamas- vienu iš pirmųjų 
Lietuvos valstybės atkūrėjų. No
rint tą jo veiklą kiek, plačiau-iš
dėstyti,. reikėtų parašyti beveik.

niai vyks š. m. liepos 11 — 16 
d.d. MaryknolL N. Y.

® Prof. Stepono Kairio pa
in inklo reikalai. P asi b a i gus
paskelbtam paminklo projek
tų konkursui š. m. gegužės 21 
d. Chicagoje gautus 1 projek
tus peržiūrėjo jury komisija 
iš Dr. Jono Valaičio (pirm.) J 
inž; Grožvydo Lazausko (se--j Lietuvos valstybės atsikūrimo is- 

mz. • toriją, kas šio straipsnio rėmuo- 
Jono se? aišku, yra neįmanoma. Todėl 

Puzino ir PLIAS atstovų -inž. čia teks tik santraukiai, kone ka- 
Juozo Rimkevičiaus, inž. Ju-i leidoskopiškai ją peržvelgti, 
liaus Lintako ir inž. Stepono 
Bukausko.

Pagal konkurso taisykles ju< vai išrinko iš savo tarpo penkių 
ry komisija pirmąją ir antrą- asmenų grupę lietuvių reikalams 
ją premiją nustatė slaptu bal- ’ atstovauti ir ginti juos prieš oku- 
saviinu. iš anksto nežinant au pacinę valdžią. .Tą grupę suda- 

i rė: dr. J. Basanavičius, Stp. Kai
rys, P. Klimas, A. Smetona, J. 
Šaulys ir kun. J. Stankevičius. 
1916 m. pradžioje okupaciniams 

I organams buvo įteiktas tos gru
pės paruoštas memorandumas, 

. Bronius Masiokas,'kuriame. Pavaizduota lietuvių

Darbininku riaušės
Graikijoje

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė, rengia įstatymą, tvarkan
tį streikų klausimą, kuriame bū
tų reikalaujama, kad 15 dienų karnų knygų prašom siųsti šiuo 
prieš streiką, skelbiant bū- adresu: Camp Neringa, RFD 4 
tų pranešta policijai, kad.strei-‘Box 134 C. AV. Brattleboro, 
kuo jar. t, 20% įmonės tarnauto- Vermont, 05301.
"jų pasiliktų darbe. Nusikaltusie- 
ji minėto įstatymo paragrafams 
asmenys - bei . darbininkų unij os 
bus baudžiamos

Lietūviškas knygas telkia į 
esamus ar steigiamus knygy
nus- daugelis lietuviškų organi-

k re t.), inž. Kosto Burbos, i 
Algirdo Didžiulio, prof.

Jau 1915 m. .pabaigoje susi
rinkę visų politinių srovių atsto-

' zacijg, mokvkhj"ir instituciją, 
Graikijos darbininkai ir jų pavyzdžiui, Toronto Lietuvių

- - - - ; namai. Knygynus turi veik vi

darbingoje nuotaikoj e susirin
kimas užbaigtas Tautos himnu, i . 
Po to sekė sudėtiniai užkandžiai įunijos, spontaniškai ar pakurs j i .v**** ‘ . 4 ... f JL U LkJ OdSkC LIUCEI! 111<1 Į iJXiKJjJ B KlZrf <11tytos iziurejo ruošiamame ista-1sos laikraščių redakcijos. Nau-. ir - tarpusavis pabendravimas,' 

tvmo narmThn Iru foicin loiirzTr-mo l ».» - •_ -i v. • / . . . . *
pasidalinant praeities įspūdžiais; 
ir ateities aktualijomis. M.K.

tyme darbininkų teisių laužymą, 
'suvaržymą ir paskelbė streiką. 
Dideli būriai darbininkų gatvė
se sukėlė riaušes ir pradėjo ka
riauti su tvarką prižiūrinčiais- 
policininkais. Peštynėse su poli-

Pirmąją premiją 500 dol. 
j laimėjo pažymėtas projektas 

ių skaičių matyti. I dapyvardinhi ženklu — Gedi- 
kad šiam svarbiai)! darbui su-j mino stulpai. To projekto nu
teikiamo-; labai mažos sumos.: toriais yra arch. Albertas Ke- 
palvginus i.šeiviškos visuonie- relis ii- inž 
nes finansinį pajėgumą. Juk abu iš Chicagos. kultūrinio bei politinio sąjūdžio 

būklė. Tų pat 1916 m. gegužės 
mėn. minėtoji lietuvių grupė

Antrąją premiją 150 dol. lai 
mėjo pažymėtas projektas sla 
pyvardžiu “Žaibas“. i“ 
jekto autorius yra dipt.

KNYGA — GĖRIAI ŠIA DOVANA
Kiekvienas lieluMs. kuriam rupi gimtinio krašto laisvė lietu

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIĄ. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na ūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
* ruola 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
T lai pėdoje n Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 osL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3 00.

O. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
Jociaus pastaboms neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 ps] Kaina $2 on

Vincas žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. I 
M psl. Kaina $1.50.

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

• HAthft valardnm«< arka užsakant cm it u
ar pinigine perlaida . _____ __

| . * - - - - -x • Pmlądelphijos, Ra.
Tolimesnę eigą vykdys Ste- kviesti Vilhelmą Urachą Lietu- 

ponb Kairio Paminklui statyti;vos karaliumi“. Pirmoji tačiau 
komitetas, susidedantis iš vvk‘priežastis konfliktui L. Tarybos 
domojo ir Lėšų telkimo komi-j viduje buvo vadin. gruodžio 11d. 
tetų. Vvkd. komiteto pirminin'nepriklausomybės paskelbimo 
ku \ ra dr. Jonas Valaitis. 5201 formulė, kurios antroji dalis įpa- 
Ellington. Western Springs,*^0?0 Lietuvą sueitį Vokie- 
lllinuois. (5O55S. Telef. (312)

■ 216-2775. Iždininkas inž.
i nas Krutulis. 7355 So.
Į mood Ave., Chicago. 
69629. telef. (312)

* l'clicijos 
monografija.

-V- / . -i

'_ i tija į glaudų santykį, sudarant
jo ' militarinę, muitų, susisiekimo ir 

Pi^ 'valiutos konvencijas. Stp. Kai- 
niinois ' r^s kartu su J. Vileišiu, M. Bir- 

176 •8)29) ! ir S. Narutavičium, protes- 
’ tuodami prieš tpkių konvencijų,, 

Rortkeviėirnės pafaįą išėjo iš Tarybos. Kai ta- 
šiai monografi-i «jau suskjiusiog Tarybos vokie

čiam patiektoji gruodžio 11 d. 
formulė nedavė jokių teigiamų 
reagavimų iš vokiečių pusės (ne- 

rc i sulaukta ne tik nepriklausomy- 
1 ęsdarni | bės pripažinimo, bet/net ir jo-

rinko gilios at-l 
Matulionis. l)a-i minties dr. B.

bar ši medžiaga perduota LV-I 
LS-gos prezidiumui ir spec, 
dakcinei komisijai.
dr. B. Matulionio darbą, darikio okupacijos sąlygų palengvi- 
kartą pakartotinai prašome vi nimo), tada Tarybos dauguma 

'sų taikos prisidėti savo straip-; sutiko atsisakyti nuo. gruodžio 
sniais. informacija ir patari- 11 d. formulės ir paganau 1918, 
niais. Rašyti LVLS-gos Prezi-1 m. vasario 16 d. priėmė naują 
dilimo adresu: 208 West Na-'formulę, kurią Buvo pasiūlę Stp.j 
to’ua Ave.. Addison. Illinois. Kairys, J. Vileišis ir S. Narutavi- 

’ GiUCl. USA. jčius. Tai ir buvo (su kai kuriais

sniais. informacija ir

j ienų knygunu bei arcKyyu yraJ 
pasinaudoję eilė studentų savo 
disertacijoms, mokslo laipsnio 
studijoms ir istoriniams raš
tams. Taigi mirties ar kitokiais. 

Pohchi™. restynese sų pon- lietuviškos knvg^ bep
cija Atėnų gatvėse buvo užmuš-L ~- ... -
i . . . kitokia lituanistine medžiagata vienas darbininkas ir viena] 
pašalinė moteris, ėjusi skersai" - ---------------------------------------
gatvę. Daugiau kaip. 120 asmie- ] 1--------~ -
nu, įskaitant 60 policininkų, bu-, 
vo sužeista. Suimta 110 asmenų..

Streikininkai užpuolė Graikijos 
vyriausybei palankų laikraštį 
Vradfnį ir sudegino daugiau kaip 
6 tonas atspausdintų laikraščio 
numerių. Keli policijos automo- 
bilai buvo sugadinti. 

Vyriausybė tvirtina, kad iš 
1.3 mil. organiūotų darbininkų 
streike dalyvauja labai mažai ir 
paskelbtas visuotinas streikas 
visoje Graikijoje skaitomas ne
pasisekusiu.
Riaušininkai nukreipiami prieš 

Ameriką
Kaip paprastai tokiais atve

jais, komunistai ir agitatoriai 
stengiasi riaušes išplėsti visaip 
siundydami ir agituodami, šį < 
kartą riaušininkai bandoma nu- ~ 
kreipti pres Ameriką. Graikijos 
komunistų partijos pranešėjai 
sako, kad darbipinkai. nenurims . 
ir kovos iki Amerika ir Nato pa
sišalins . iŠ Graikijos ir panai
kins turimas karines bazes.

Pietų 'Egėjaus jūros salos 
Rhodes uoste besirandančių JAV 
karo laivų jūrininkai neišleidžia
mi į krantą. Susirinkę ’ties lai
vais darbininkų ar kitokių grai
kų būriai ėmė protestuoti prieš • 
Ameriką, kad ji toleruojanti tur
kų invaziją Kipro saloje ir kad 
rėmusi buvusį karinį rėžimą Grai 
kijoje. r - -

Demonstracijos tęsėsi dvi die- 
nas.-. Policija Rhodes uote yra 
suėSiusi 19 asmenų. Sužeistų bu
vo 23 asmenys. i

"NAUJllilGS" BOLŠEVIKAMS;

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegulady!

see us for 
financing.

..AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Compounded -
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO . 7%% [insured

Mutual Federal 
Savings and Loan ass:

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS fflfiOS 

Pftxk Kazanavskas, PrevJttU Phonet Virgis!* 7*7747 

HOVRSt Mon.Tue.Frl.9“4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

' ' . • -C - •) ’Ilgamečio BALFO pirmininko. .
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ĮSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS1

{domi
šia d<>
tas tr^o»i

101 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
hi ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. '

• .«>. kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
»..m tlobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-

(i«s vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 
db čekį arba Money Orderį tokiu adresu: '

Hahted Street Chicago, Tllinnig 60608

NAUJIENOJ CHICAGO B. ILL— FRIDAY, MAT 27, 1876
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J0NA3 BUTĖIKA Pm.

nes negalė
sima aplankyti tų kapų, kur il- 

,sisi mūsų tėvynės laisvės gynė- ' 
’jai, mūsų motinos, tėvai, troliai, 
tseserys, vaikai ir viri kiti arti--

Kino artistė Liza Minnelli vaidina New Yorko teatre, dirt- 
^uojama režisieriaus George -Abbott. Kritikai negali sutarti, ar 
jie čia mato ekstazę ar agoniję Vaidintoja niekam nieko nesa
ko, bet leidžia kritikams susitarti ir padaryti išvadą.

O

staiga
prie keHo pamatė ore bekaban- lo įr aplinkui mane stovėjo keis- 
tį I I O. ”Aš apstulbau, pats sa- I tos figūros. Buvo keista. Jie ne- 
.u akims netikėdamas —ir labai į bu\o žmonės — jie buvo kazko 

■ X. • ) T TF'A  11 — 1   ’ i ♦ i . - »• . t . 1

Jungtinėse Amei 
ir visame lai vėjam e 
jau 30 metu Kapų ] 
Vėlinių — Dicn^ organi^noTi 

draugų kajmf 
«... pagerbdami mirusiųjų atmini- 

mingų švenčių metu. Velmės ma. Ir čia kas bebQt me ir koJ 
mūsų tautoj tun labai senas ir kios€ apiinkybė38 begyventume 
orasmingM tradicijas, ši diena '£avo tradicijoms paprtffems vi
sky narna .ausika lipimui ir ben-. privalome pasilikti tftik’mi
dravimui su mirusiais mūsų ar- gų Kapų Puošimo Keną mii<u 
Ūmaisiais, Mintimis sugrįžda- Veidus ir šin’is supa dar juodes
ni! praeitin, kada mūsų artiihie-" Hūdesio 
ji dar vaikščiojo klaidžiais šio 
gyvenimą keliais, prisimename 
jų nueitąffkelią ir atliktus dar- i 
bus. Liūdėdami mename jų ne
sugrįžtamą atsiskyrimą, jų pa- mieji žiauraus budelio NKVD- 

,____ “Stribo“ nukankinti parti-
izanai. Šią c’ieną aplankykime ir

kos ir išgyvenimai įgauna dau
giau tylaus susikaupimo ir gi

Sūnku žmogui tylėti, kai širdį 
skauda. Dar sunkiau, kai skaus
mo ^niekas nesupranta, kai esi I lauš susin^stymo, kas rečiau pa- Į )anko savo ginklai 
užmirštas lyg pašautas žvėrelis | stebimo kitų, nors ir labai pras- 
miškų tankumyne. Didelė šir-t ' 
dies teigiamybė — kenčiantį už
jausti, jo nedalioje savo nedalią 
ttiatyti,

Nevisada ašaros matomos ir 
sielos skundas girdimas. ,Yra ty
lusis skundas, skundas iš ana-, 
pus karsto... Kaip-plati ir ilga 
yra Amerika, per visą šį milži
nišką kraštą, miestų ir. miestelių 
kapuose, gegužės 30 dieną, ame
rikiečiai renkasi pagerbti ir pa
puošti visų, visuose karuose žu
vusių karių, bet ir n e karių — 
kitų savo giminių bei artimųjų 
mirusiųjų kapus.

Krikščioniškas paaulis turi 
daug įvairių švenčių su gražio
mis tradicinėmis apeigomis, ku
rių gili mistika pagauna žmogų, 
ištraukia jį iš kasdieniškumo 
nuotaikos.

Kapų Puošimo Diena (mūsų 
gimtoje šalyje vadinome — Vė- šieji, 
linėmis) JAV-bėse įvesta po Ci
vilinio karo 1865 metais, kai pie- 
tietės moterys Vicksburge ir Co
lumbus, Mississippi valstijoje 
Chariestone ir Pietų Caroline j e 
žuvusiųjų Unijos ir Konfedera
cijos karių atminimui, pagerb
ti, papuošė jų kapus, šiauriečiai 
tą kilnų pavyzdį pasekė ir nuo 
to laiko visoje Amerikoje karių 
ir ne karių —- visų mirusiųjų ka
pai organizuotai gražiai puošia
mi pirmomis pavasario gėlėmis. 
Masiniai į kapines susirinkę pa
laidotųjų giminės ir artimieji 
ant brangių savo velionių kapų 
uždega žvakes ir, pagal velionies 
tautybę, jo pagerbimui ir kapo 
papuošimui, ant kapo pastato 
tautinę vėliavėlę. Paprašyti dva
siškiai kartu su paminėti susirin
kusiais pasimeldžia r— atlaiko 
gedulo pęmaĮdas, pasako tao- 
mentui pritaikintą pamokslą, 
šventina naujai pastatytus pa
minklus. '

Vėlinės yra vienos didžiųjų 
bažnytinių švenčių, ’šių švenčių 
metu žmogaus mintys ir jausmai 
savaime nuklysta ųž anapus šio 
gyvenimo ribos. Mūsų nuotai-

skuti nę kelionę į kapt® ir visi 
savo mintimis .‘siekiame prasi 
skverbti pro paslaptingąją už- svetimus kapus, kur taip pat 
dangą, skiriančią gyvųjų ir mi- gkausmo širdimis rinksis čia <gy- j 
rusių jų ppsaulį. I veną žmonės, kurių daugelis ne-

Net abejingasis pomirtiniam gay atspėti kuriame krašte jų rtTzxmiiRnKt ninrin n 11 TTtr v t. _broliai ar sūnūs yra suradę sau 
amžino poilsio vietą.

gyvenimui, tą diena nuvyksta j 
kapus, ten pajunta tą gilų mis
tinį nusiteikimą, kuriame gyve
na ir visi kiti mirusiųjų atmini
ma pagerbti kapuosna susirinku-

Lietuvoje Vėlinių dieną visi 
kapai skęsdavo žvakių .liepsne- 
'ėse; Ant gražiai sutvarkytų, pa
puoštų kapų mirguliuodavo ma
žos žvakučių liepsnelės. Jos ly
giai tokiomis pat virpančiomis 
liepsnelėmis plevendavo ir ant 
niekieno nelankomų, žole apau
gusių, apleistų kapų. Papročiu 
buvo virtę — Vėlinių dieną kiek
vienas kapas privalėjo būti žmo
giškos: širdies ir rankų paliestas, 
apravėtas,- aptvarkytas. Liūd
nos giesmių melodijos,. tylios 
maldos, bežodis minių susikaupi
mas, mirguliuojanti žvakių Švie
selių jūra — Vėlinių vakarą ka
puose, savo.rimtimi ir nekasdie
niškumu sudarydavo tikrai di- 
dingą mištinį vaizdą ir nuotaiką.

Mirusiųjų kulto garbinimas 
lietuviuose jau žiloje senovėje 
turėjo savo tradicijas ir papro
čius. Piliakalniai, milžinkapiai, 
liudija mūsų prosenelius miru
sioms teikus didelę pagarbą. Jų 
vardai įamžinti piliakalniuose, 
apaugoti juos ir išlaikyti būsi
moms, kartoms, kurios iš praei
ties galėtų semtis jėgos ir stip
rybės.

tuifiiO izoliuotu kalnų ik- panika, kadangi pal-
j voje ir krūtinėje jaučiau baisų 

< jų, Dwayne Smith pa-j skausmą, kalbėjo Walton.
>, kad važiuodami apie j “Sąmonei grįžtant pamaniau, 
i atstu nuo Heber jie ! kad esu ligoninėje. Aš gulėjau 
ienoje miško aikštelėje ’ ant nugaros paguldytas ant sta-

Pasaulis šiandien pilnas ne
žinomų žmonių kapų. Milijonų 
kapai neturi jokio ženklo,, kad 
toje vietoje guli žmogaus palai
kai. Milijonai stačiai ne kapuo
se, ne žemėje palaidoti, o nuogi 
išmesti taigoje plėšriųjų žvėrių 
maistui. Tik saulės ir vėjo iš
baltinti jų kaulai kartais užtin
kami taigos tankumynuose.- To
dėl lankydami mums nežinomų’ 
žmonių kapus, atsiminkime, kad 
visi žmonės esame broliai ir dau
gelis dabar kenčia dėl mūsų visų 
bendro priešo teroro.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą

KVIEČIAME Į MIKUI ŠILEIKIUI PAGERBTI
. ' • Z- ■ . • 'BANKETĄ
Sekmad., š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500’ WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

Dail. MIKAS ŠILEIKIS

• VAKARIENĖ
• MENINĖ DALIS

Groja VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų '

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.
MINĖJIMĄ RUOŠIA $

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

DAR APIE TA PATĮ ERDVĖLAIVĮ
Gyvename labai įdomiame amžiuje

Kas skaitė Naujienų Nr. 121 
gegužės 21 . d. straipsni “Ne 
lėkštės, o erdvėlaiviai” apie nuo
tykį Arizonoje, kur “lėkštėje” 
žmogėnai pasigrobę vieną jau
na medkirtį (“lumberdžekį”) 
Travį Waltoną iš Snowflake, 
per penkias dienas jį kažkur 
išlaikė irkažką su juo darė 
apie tai plačiau ir išsamiau ra
šo viename pop uliariausių 
Amerikos laikraščių “The Na-__
tional Enquirer” praeito gruo- šakojo: 
džio mėn. 16 d. numeryje, ant
rašte

išsigandauč UFO atrodė plynas 
ir skleidė gelsvai oranžinę švie
są. Mes apstulbę keletą sekun
džių stebėjome kaip Travis stai
ga iššoko iš sunkvežimio ir pra
dėjo prie UFO artėti. Mes visi 
sušukome: “Grįžk atgal, kvai
ly!”, bet jis neklausė ir tolyn 
ėjo. Jam jau atsidūrus po pa
čia “lėkšte” iš jos švysterėjo mė
lynos spalvos spindulys, ir Wal
ton dingo. Sunkvežimiu vaira
vęs Mike Rogers sušuko, “Užda
rykite duris!”, ir visu greičiu 
pravažiavo pro lėkštę.

Įsitikinę, kad lėkštė mūsų ne
seka, mes apsistojome ir išlipo
me iš sunkvežimio su baime aky
se ir teroru Širdyse šūkaudami 
ir kits kitą bardami, kol pama
tę toli medžiuose švysčiojant nu
sprendėme, kad lėkštė nuskri
do. Įsidrąsinę grįžome prie tos 
vietos, bet nei lėkštės, n ei Tra
vio neberadome. Jis bus iškelia
vęs tame erdvėlaivyje. Be jo
kios abejonės”.

Grįžę papasakojome apie savo 
nuotykį, bet niekas mums neti
kėjo, kol nebuvome išbandyti 
melo detektorių”.

Kadangi Travis negalėjo atsi
minti visų savo nuostabios pa- 

Itirties smulkmenų, “The EnĮui- 
Travis Walton, penkias paras rer” sudarė.sąlygas, kad jis bu- 

dingęs, staiga atsirado — išdžiu- vo užhipnotizuotas daktaro Har- 
vęs, sulaukėjęs ir su keistu įdū- der, kurs yra narys Enquirer 
rimo ženklu dešinėje rankoje, j įsteigtos aukštą reputaciją tu- 
Apie savo grįžimą Travis papa- j rinčios “Blue Ribbon Panel” 

tirti komisi-

ras, kad jie — visi šeši matė 
UFO”.

Drl James Harder, Kaliforni
jos universiteto inžinerijos pro
fesorius, patenkintai pasakė: 
“Tai pirmas pagrobimas, kurį 
liudininkai stebėjo”.

kie kreatūros. Jie atrodė kaip 
peraugę f et ūsai (gemalai), apie 
5 pėdų aukščio ir dėvėjo glau
džiai užsitemptus rudus drabu
žius. Jų oda buvo balta kaip gry
bai. Ir jie atrodė esą bebalsiai. 
Jų veidai neturėjo aiškių bruo
žų nei spalvų ir jų galvos buvo 
visiškai be plaukų. Jų kaktos 
buvo išgaubtos ir labai didelės 
akys. Jie turėjo rankas su il
gais pirštais, bet be nagų.

Mane apėmė panika ir aš^ašo- 
kau ir numečiau žemėn ant grin
dų plastikinį padėklą, kurs buvo 
padėtas ant mano krūtinės. Pa- 
stvėriau kažkokį permatomą 
vamzdį ir bandžiau jį sudaužyti, 
norėdamas pasigaminti kokį 
“ginklą”, bet vamzdis nesidavė 
sudaužomas”.

Toliau, būdamas užhipnotizuo
tas Walton pasakojo d-rui Har
der, kad jis vėl buvo padarytas 
be sąmonės ir vėl atsibudęs pa- 
sjuto begulintis ant grindinio 
pačiame Heber priemiestyje.

Dr. Harder, praleidęs 8 valan
das hipnotizuodamas ir klausi
nėdamas Waltona ir.dar 3 va
landas pasikalbėdamas su liudi
ninkais, pasakė laikraščiui En
quirer, kad apsvarstęs visus ži
nomus faktus jis yra įsitikinęs, 
kad Walton tikrai buvo paimtas 
vidun i nežinoma lėktuvą.

J. Pr.

“Pamenu, kad pabudau 
eidamas keliu 8 mylios nuo tos 

;UF0 Sugavo. Arizonos vietos kur mane ta lėkštė pa-
i - . . ... y . -

žmogų.” Kam nenusibodo ge- siėmė“, pasakojo Travis “The 
gūžės 21 dienos straipsnis, gal. Enquirer” reporteriui. “Tai bu

vo nebetoli Heber miestelio. Bė- 
gau, kiek kojos neša. Buvau iš
sigandęs. Miestelyje pasiekęs 
pirmąją telefono būdelę pa
skambinau savo motinai, kuri at
siuntė mano brolį Duane, kad 
mane parvežtų. '■ '

Apie pagrobimą, Enquirer ra
šo : Walton dingo lapkričio 5 die
ną vakarop su būreliu kitų.(še-

susigundys ir šį perskaityti. 
Netikėti ar tikėti ir jei tikėti, 
tai kiek nuošimčių tikėti ir 
kiek netikėti yra laisvo apsis
prendimo dalykas Vienu klau
simu visi sutiksime, kad gyve
name labai įdomiame amžiuje.

Vienas nuostabiausių įvykių 
buvo kaip jaunas darbininkas 
medkirtys 6' bendradarbių aki
vaizdoje buvo paimtas į UFO ir 
penkias dienas išlaikytas. 
Apstulbę liudininkai mielai su

tiko pasiduoti ištiriami melo de
tektorių. Penki išlaikė, įrodyda
mi, kad jie sako teisybę, o šešta
sis buvo tiek nervuotas, kad iš 
tyrimo rezultatų nieko neišėjo.

Štai ką tie penki' medkirčiai 
pasakė policijai ir Enquirer sa
vaitraščiui:

Dwayne Smith, 21 metų am
žiaus : “Tai buvo erdvėlaivis, dėl 
to nėra jokios abejonės, ir Tra
vis jame atsidūrė. Jis iššoko iš 
mūsų autobuso ir prie jo eida
mas dingo !”

Kenneth Peterson, 25 metų; 
“Pamačiau kaip iš tos mašinos 
švysterėjo melsva šviesa ir Tra
vis skriste nuskrido, lyg būtų 
karštą vielą palietęs”.

Alan Dalis,’21: “Jis (UFO) 
paleido mėlyną spindulį ir mes 
bepamatėme Travio siluetą iš
skėstom rankom. Mes negalė
jome savo akims tikėti — siau
bas buvo stačiai nerealus!”

Mike Rogers; 28: “Mes bu
vome labai išsigandę! Mes ki
taip nemanėme, kaip kad jį ta 
lėkštė pasigrobė”.

John Goulette, 21: “Aš žinau, 
ką mačiau — tai buvo ne iš šio 
pasaulio!”
• Steve Piercel, 17: “Pamatęs 
UFO aš išsigandau kaip ir visi 
kiti. Jis kybojo (ore), truputį 
siūbuodamas per kokius 25 jar
dus nuo mūsų ir iš savęs leido 
geltoną šviesą”.

Navajo apskrities šerifas Mar
lin Gillespie pareiškė: “Poligra- 
fu egzaminavimų rezultatai pa
rodo, kad negali būti abejonės, 
kad jie tiesą sako. Pradžioje 
maniau, kad čia kažkas juokus 
krečia — bet dabar taip nebe
manau. Įstatymų saugojimo 
tarnyboje išbuvau jau 18 metų 
ir niekuomet nieko panašaus ne
patyriau kaip dabar. Erų Uk-

u

UFO reiškiniams 
jos.narys.

Hipnotizavimo 
vavo liudininkais 
daktarai — Robert Ganelin, Jo
seph Saltz ir Howard Kandell 
psichiatras Dr. Jean Rosent- 
baum.

Būdamas užhipnotizuotas 
Walton pasakojo daktarui Har
der, kad jam priartėjus prie pat 
erdvėlaivio, kad galėtų tiksliai 
apžiūrėti, kažkas kažkuo jį smo
gė ir staiga jam viskas aptemo.

“Kai atsipeikėjau, man į akis

sesijoje daly- 
trys Phoenix

tiffin

Prisiminkime mirusius geg. 30

Tąupykitejclabar

druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbūs. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

MTMtCt

FSLIC

Išduodami Certifikatai, kurie • neša iki

VERSALI
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
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• įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Tas skaitlines sudėjus ir psrialL

kaštavo 11.46 centų.

195O.m.,2.Me. ąfjlf

Ifir važiavimas, turint galvoje 
per metus nuvažiuotas 10,000

Aamj^MKigtrft

SECOND- CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

$14.00

Maskvai reikalingi pinigai

!

nereikalingi ir tvirtina, kad vidu-
buvo'$I5

0.46. centai.

Kiek dabar kaštuoja Jg ■

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro.' šeštadieniais — iki 12 vai.

/ Subscription Ratas:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

f'aUlshed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Inc
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams__________   $30.00
pusei metu —_________ $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _ 
pusei metu

(kiek nukrinta, tai Maskva tuojau į
I Kai dolerio vertė atsigauna, tai Maskvos valdovai rublio 
kurso nesumažina. Bet svarbiausia visoje šioje machina
cijoje yra tas faktas, kad tarptautinėje pinigų rinkoje; 
sovietinis rublis yra bevertis, niekas už jį cento neduo
da. Patys rusai užsienin išvežto rublio nevertina, nieko 
už jį nemoka. Bet jeigu ^kas bando tą bevertį rublį vėl į 

J Sovietų Sąjungą nusivežti, tai tokį rusai smarkiai bau-,trims mėnesiams ------ --------$7.50
vienam mėnesiui________ $2.50 džią '

Kanadoje: Sovietų valdžiai ^praeitais ir šiais metais reikia dau-
PTO^etū””ZZZZZZZZZ $16 oo ^au duonos. Vienur derlius buvo prastas, kitur jie ne- 
vienam mėnesiai — $3.ooĮpajėgė laiku laukų nuvalyti, o trečius badaujantieji kol-

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu —
vienam mėnesiui

Z SS dau^ ?atiems kolchozininkams teko kelis kartus pa- 
_________________ -- badauti, jie pabadaus ir šiais metais, bet sovietų valdžiai 

Naujienos eina kasdien, išskiriant reikalingi javai kariams, policijai ir komunistų partijos 
sekmadienius Leidžia Naujienų Benr narjams maitinti. Tuos javus jie perka Amerikoje. Už 
m 60608. Teief. HAymarket 1-6100. tuos javus jie priversti mokėti tvirta valiuta, kitaip sa- 

pinigus reikia siųsti pašto Money kant, jie gali mokėti auksu arba doleriais. Auksas verti- 
Orderiu kartu su užsakymu.

aire pažinoti it rceemjp* Wi»

laiky* omžiatutM bent ftk
m. Tai Amerikos ekonomiit^ 
nuomonės:

reikš Vienintelis
tai užsakytų žaliavų priataty 
mo vilkinimas, kuris kartais 
tęsiasi- net 60 dienų.

Visos Amerikos 1973. pu pho.

Iš New Yorko, Washingtono ir kitų vietų ateina ži
nios, kad Sovietų Sąjunga jau pakėlė muitus nuo birže
lio 15 dienos. Siuntinius siunčiančios privačios bendro
vės gavo sovietų valdžios įsakymus imti žymiai dides
nius muitus už kiekvieną siunčiamą dovaną pavergtuose i 
kraštuose gyvenantiems žmonėms. Lenkijos valdžia tu-l 
rėjo drąsos tuos muitus sumažinti, bet sovietų valdžia 
jau porą kartų tuos muitus didino, o dabar juos iškėlė į 
astronomiškas aukštumas.

Pranešimai sako, kad veik visoms prekėms muitai 
pakelti bent šimtu nuošimčių. Dabar už daugelį prekių 
rusai ima šimtą nuošimčių muitus. Kiek prekės kainuo
ja, tokį ir muitą krovė. Taip buvo iki šio meto. Ateityje 
teks mokėti du kartu tiek. Naujos sovietinių muitų len
telės neturime, bet patikimi žmonės tvirtina, kad kaiku- 
rioms prekėms muitai bus aukštesni, negu 200 procd 
Tuos naujus sovietų muitus turės surinkti siuntinių ben
drovės, nes žmonės, kuriems tie siuntiniai siunčiami jo
kiu būdu negalėtų sumokėti tokių stambių- sumų.

Amerikos Lietuvių Taryba keliais atvejais kreipėsi į 
vyriausybę šiuo reikalu. Ne tik Leonardas šimutis, bet 
Antanas Rudis ir Dr. Kazys Bobelis rašinėjo laiškus Val
stybės Departamentui, krašto prezidentams, bet reika
las nei kiek nepagerėjo- Sovietų valdžia atsisako šiuo 
reikalu kalbėti, nes JAV nepripažįsta sovietų okupacijos 
ir nenori ir klausyti, kai kuris sovietų pareigūnas pra
deda kalbėti apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijuhgi-l 
mą prie Sovietų Sąjungos.

Kuriais sumetimais sovietų valdžia imtųsi tokio 
žingsnio?

Visi žinome, kad sovietų valdžiai reikalinga stipri 
valiuta- Visoje Rusijoje doleris yra pinigų karalius, kiek
vienas jį gaudo. Bet labiausiai jį gaudo sovietų valdžios 
atstovai. Jie panaudoja visas priemones doleriams gau- 

. ti. Jeigu kas pačioje Rusijoje turi dolerių be sovietų val
džios leidimo, tai tokius žmones sovietų valdžia baudžia. 
Kiekvienas doleris tuojau privalo būti atiduotas val
džios atstovams, o šie už paimtus dolerius trupinėlius su
moka. Jie palaiko dirbtiną rublio kursą, didesnį a negu 
dolerio kursas. Kai tarptautinėje rinkoje dolerio kursas

namas mokėjimo dienos aukso kaina, o doleriai visą lai
ką yra tie patys.

Doleriai visą laiką rūpėjo sovietų, valdžiai. Jie nau
dojo net vokiečių dirbtinus dolerius. Narių’ karo jėgos- 
Artimuose Rytuose papirkinėjo šnipus- Tie nenorėjo im
ti vokiečių ar kokią kitokią valiutą. Jie reikalavo dole
rių. Vokiečiai paleido rinkon didoką kiekį dirbtinų dole
rių. Visų jie nespėjo sunaudoti. Karo pabaigoje į ru
sų rankas pateko vokiečių slapta spaustuvė, kurioje bu
vo' spausdinami klastoti doleriai. Rusai bandė tuos vo
kiečių dolerius paleisti rinkon, bet amerikiečiai greitai 
nustatė tų dolerių netikrumą ir sustabdė sovietų karo 
vadovybę nuo apgaulės. . / Z

Šiandien rusams reikia įvairių mašinų,,* elektronikos 
elementų, ir priemonių atomo darbams dirbti Ameri
koje tokių mašinų yra daugybė. Sovietų: agentai jas su
pirkinėja, bet priavlo mokėti doleriais. Jie neriasi iš kai
lio doleriams įsigyti. Lietuviai yra geraširdžiai. Jie mo
ka rusams didelį išpirkimo muitą, kad tiktai leistų pa
siųsti giminėms vieną kitą dovanėlę.

Be dolerio, gali būti ir kita priežastis, verčianti so
vietų valdžią kelti tokius didelius muitus. Sovietų val
džia ir karo vadai ruošiasi naujam karui. Jeigu- Maskva 
planuoja užimti visą vakarų Europą, tai jai reikalinga 
izoliacija. Ji privalo nutraukti visus ryšius, -kokius vie? 
tos gyventojai gali turėti su užsieniečiais. Sovietų val
džiai reikalingi slapti pasiruošimai, reikia visiškai atr 
skirti gyventojus, kad nepraneštų apie pasiruošimus. Di
deli muitai sustabdys siuntinių siuntimą ir dar labiau 
izoliuos pavergtus lietuvius.

ROMAS KALANTA
šiais matais gegužės mėn. 14 d soefc

Kaune, teatro sodelyje, demonstratyviai emideffno-Romeo ICe^ 
lanta, protestuodamas prieš Lietuvos? okupant^^ ir šaukdamafe- 
"Lietuvai laisvėsi"

met po $300 patiems pasirūpi
nant', o nebėgant daktaro laiką 
gaišinti menkniekiais.

; Knyga padalinta skyriais, ku
riuose lengvai ir greitai- sųrhn- 
dąmaa aprašymas ir- patarimaį- 
kas daryti tokiam ar kitokiam 
negalavimui atsiradus. Pavyz- 
džiui skyriuje ‘The Paiient and 
the Common Complaint” kiek
vienas vaizdu ir žodžiu..-pauški
namas kiekvienas toks nusiskun
dimas, knyga skaitytojui greit 
parodo, ar jo “problema” patai
soma namie ari>a reikia . vykti, 
pas daktarą-ir kai pat ariama pas 
daktarą vykti — ar reikalas ne
skubus ar labai skubus.

4.82 centai nuo' mylios; T93CT m. 
2;14 center?

■ Išlaikymas;

Pfl+wmc riinmfc Tai yra visiems ir risomspa- Į dliClltc 1 upiltLle tarimas naujos knygos, kurią pa- 

savo sveikata!
Sun-Times Bureau Washing

tone straipsnyje “Do-it-your 
self” rašo: “Geras daktaras, 
kaip geras mechanikas, plumbe- 
ris ar nagingas visokiems ama
tams žmogus sunkiai randamas 
ir suradus 
išmintingas- žmogus turėtų ap- 
sišvesti sveikatos srityje tiek, 
kad atsiradus kokiai mažai svei
katos problemai žinotų kas da-

rašė du daktarai, Donald M. Vic
kery iš Georgetown uriiversite- 
to Medicinos. Mokyklos Washing
tone ir James. Fries iš Stanford 
Universiteto. Medicinos Mokyk
los Kalifornijoje'..

Knygos- pavadinimas-: “Take 
Care of Yourself : a Consumers

-per brangus. Dėlto Guide to Medical Care”, 269 pus-
lapų, popierine apianki kišeni
nio formato, patogi ir automobi
lio pirštinių kompartmente lai-

kuomet yra tikras reikalas.
Abudu daktarai — Vickery ir 

Fries-: saku, kad du trečdaliai vi-

Vidutinis amerikietis, kurs 
per-metus savo automobiliu su- 
važinėja 10,000 mylių pernai 
metais išmokėję už kiekvieną 
mylią po 18 centu, tiksliai po 
17.9 c., kai 1950 metais mylios 
distancij'a jam kaštavo dar tik 
8.6 centus, čia patiekiamos ke
lios pozicijos, kiek automobilio 
išlaikymas ir jo naudojimas kaš
tavo' 1975 ir 1950' metais:

Draudimas nuo ugnies ir va
gystės 1975 m. ?53,1950 m. ?16.

Property & liability draudimas

DR- A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA
Ligos nėra atnešamos ir užveisramos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

GYVSIDABRIU APSINUODIJIMAS

1.230 bil. dol. ir metų pabaigo
je pasieks 1.238,1 biL dol.

ląndžia.jmėn^nniiiiįiĮi liamut 
tybą pradėjo mažėti ir krito 
2,&%...nų<į pietinio skaičiaus

Birželio 3-5 dienomis Conrad 
jgltonviešbutyje, . .Chieagnje, 
įvyks- senesnio- amžiaus-1p8£eėių 
(Senior citizens) konvencija, ku- 
rioje laukiama dalyvaa^Snt 
5,000 dalyvių. Tai bus Naciona- ir, bendri visa ste^fb^įr lė-

' Ekonomistai tačiau tikisi,

Vienas iš kalbėtojų bus' senato
rius Frank Church (demokratas 
iš Idaho) , kurs yra-Senatu sub- 
komisijos „penesniųjų reikalams

piet Grant Parke įvyks senesnių
jų piliečių mitingas tikslu pa
remti^Kongrese esantį nscionalL. 
nį sv@atos apdraudos’-<•

pajamų’ ir butų reikalai, " PasvelKlnK- rfdVu d.Fi
Birželio 3 dierą 2 valandą po- _ per "Naul < oxias 

■’ ~ .T -o ” r ‘Z- --

Gyvsidabrio ligos simptomai yra šie: burnoje pa- i : 
sįkeičia skonis, virsta metaliniu,-<dantys darosi jautrūs, gos būna pas-vaikus- tarpe vienerių ir penkerių am- 
ilgėja, skauda ir liuosuojasi.- Dantų desnos išpursta,J 
apgleivėja, kraujas trykšta. Liėžuvis ir pažandžių 
liaukos sutinsta, skauda, maišto ar skysčių nurijimas 
pasidaro veik negalimu.

Ligą negydant stropiai, tai ji pasidaro labai.' pa
vojinga. Burnoje desnų gleivinės plėvelės pavirsta ga
beni ais ir pūliuoja. Dantys liuosuojasi ir patys- lau
kan iškrinta, o į žandikaulius prisimeta kaulų gangre
na. Laiku pastebėta' liga nėra pavojinga, ir nėra per 
daug sunku pagydyti, bet jei ji*jau toli pažengus, tuo
met jos pagydymas jau būna gana sunkus.

Žmonės turėdami kontaktą su gyVsidabriu, o pa
stebėję jos simptomus, tuč tuojau turi kreiptis.pas dan
tų ar medicinos gydytojus, o jie patars ką reikia da-

ilgėja, skauda ir liuosuojasi. Dantų desnos išpursią,

Dažnai būna, kad žmonės apsinuodija ir suserga 
nuo gyvsidabrio metalo dūjų ir jo farmacinius jungti
nius naudodami, kai kurioms ligoms gydyti.

Beje, ir dirbantieji laboratorijose, veidrodžių, 
barometru, termometrų dirbtuvėse, gyvsidabrio ka
sėjai ir kiti, kurie turi kontaktą su juo. Liga paliečia 
daugiausia tokius, kurie turi pašlijusią sveikatą ir ne
daug atsparumo. Žmonės sirgę inkstų ligomis, arba 
turintieji ar turėjusieji sifilį ir kitas ligas. Toki žmo
nės būna pirmieji patikėtiniai šiai ligai.

Gyvsidabriu užsinuodija ne tik prie jo dirbantie
ji. bet ir krautuvėse pardavinėjamu maistu. Japoni
joje 150 žmonių mirė nuo gyvsidabrio/ apnuodytos, 
žuvies, patekusios į konservų dėžutes. Taipgi ir Ame
rikoje, o ypač Californijos valstijoje buvo užregist
ruota daugybės susirgimų, o labiausiai neturtingųjų 
darbo žmonių šeimose.

Ergo. Amerikos valdžios, mokslo įstaigos ir pra
dėjo durklinės žuvies konservus tyrinėti. Suradus gyv
sidabrio perviršį, prašalino durklinės žuvies konser
vų skardines iš rinkos. Nūdien mitybos sveikatos įs
taigos tiria konservuotą jautieną, kiaulieną, vištienų,, 
miltus, kiaušinius, džiovintą pieną, duoną ir visą kū
dikių konservuotą mitybą. Pakol kas, gyvsidabrio 
nuodų minėtoje mityboje dar nesurasta.

Statistiniai duomenys rodo, jog 95 proc. šios -li- 

ziaus metų,- Vaikai apsinuodija nuo sienų krintan
čiais, lupančiais dažais ir nuo langų atšokusią malia
va, kuriąs jie kramtcį ir nuryja.

* • Amerikoje kasmet švinu apsinuodija per 250,000 
vaikų. Pernai vien tik. New Yorko mieste, veik 8,000 
vaikų susirgo šiąją liga. O kur kiti miestai,, nes ir juo
se buvo užregistruota veik .toks' pat skaičius- susir
gimų. -

švino nuodai sužaloja augančių vaikų protų ir

ŠVINU APSINUODIJIMAS

pagydyti negalima. DėUto nūdien ir yra< tiek- daugf $ai- 
pnaproČią vaikų, uždarytę priegSaatiosa, a* ję užlai
kymas bendruomenei kasmet kainuoja milijonus do
lerių. -

Ligos simptomai: dantų dėsliose atsiveriaįgiltas 
žaizdos, kraujas- trykšta su pūliais maišytas.. Dasnon 
atkrinta-nuo; dantų ii pūliuoja, dantys, išklmtiafr iir fre-

§ioji dant| desriįį l^ą presfd&ir nuo arseniko 
,apsiūiiodijim<ę.NūnaĮL ysėyIms plačiai- nautiejamao 
hiliems darbams atliife Datrgrausia jucf apsinuo<Bj"a 
jo išdirbėjai, dažytojai ir vfsi tie, kurie-turi kontaktą 

jo- druskoflosr^5
Daug arsenike,druskų įmaišome-į,daiosf nelabi*tį

si a, tai į žalius: Žali dažai yra vieni* iŠ' Į&viojfn'giitHsin 
žmogaus sveikatai. Reikia būti atsargiam tuos (ftežus 
vartojant Galima arsenikų apsinuodyti k>pęr -klai
dą, jo nuodų išgėrus. Dažnai arsett^u- apšrauė*ifija 
vaikai, laižydami musėms gaudyti klijuotus popieri
nius lakštus. • ~ ? v i ‘

i

Banaliai švino naodų liga nevienodai burnoje 
veikia, dantų juosenčias desnas. Kartais ji prasideda 
ūmai, o kartais visai iš palengvo, taip, kad jos pradi
nė eiga būna net ir nepastebėta.
> / Pirmiausia, desnos apie dantų kaklelius pamėly
nuoja, patinsta, minkštėja ir kraujas trykšta nuo ma
žiausio užgavimo, kvapas švinu dvokia ir pasaldėja. 
Prasideda rankų pirštų užtirpimas ir dažnai būna, 
kad pasėka net švino nuodų paralyžius.

f. ’ i' r-*’“*

šia liga apserga vien tik prie švino dirbantieji: 
kasėjai, lydintojai, lituotojai, malioriau stiklioriai, 
kvietkoriai, porceleninių indų išdirbėjai, spaustuvių 
darbininkai, o ir visi kiti su juo turintieji kontaktą^

ir net kitose kūno dalyse Nun drdesnin kiekar Sriwo 
nuodų žmogaus kūne susidaro rimtas pavojus net nr

. Dirbantieji prie švino* arija dūjų turėtų būti: bo
bai atsargūs, burnoje pastebėję pradinius liges- simp- 
tonrus, tuojau turi darbą mesti ir kreiptis į medici
nos ir dantų gydytojus^ kati: jie patihrJ’ftj nuoseklią 
diagnozę, ir imtųsi greitai ligą gydyti. ; '

. Ar tai Heuuosiabų, <kad AnierikQje, toje aukso ša^ 
lyje yra apie 10 milijonų šeimų, kurios' lūšnose' gyve-

venimuū Tokių šeimų vaitai būna-švino nuodų.au
komis.

tojo arseniką icoseię. aauufc oiigsmų. apaarmirnui> ir 
iš danties išėmimui laukan? Nūdien arsenikas dantų 
gydjnfe sri t^lmęrię maiaiF nribesęM^aM 
keitė Novocain^ dantų dirgsnių apmarinimui ir jų 
prašalinimui. AL- . * — -LJ

Neretai būna* kad ir medikai apsikre 
kw liga, sftiiį g^tifcat, ^tRpįl kfilujow iM

arseru-

Vaistai turif didelį kiekį arseniko, naikinančia ne tik

jautresniems k£rna

šat •*

I
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Telef. PR 84229 jUi .U_U

- DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ; AUSŲ, NOSIES -

2858 Wį 6 3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Knitinima^KSninSa -puto vė& audinius ko mažiau- 111 L 111 l dąj /žiaį tegu naikinant normalių kū-
?•** 1* J1 Jt 1 00 audimų”, rašo tyrinėtojai.

V6Z10 ligos Radiacija tuo gera, kad ja pa
siekdama bet kuri vieta kūno 

NEW YORKAS- L- Veteranų viduje ir karštį iki 115 laipsnių 
Administracijos ligoninės, New sukoncentravus tik į vėžio votį, 
Yorko valst. universiteto kt. sveikosios celės lieka nenukentė- 
mokslimnkai

NrSnsk duobę kitan

Amerikos 200 m. minėjimą

SUSlRINKlMi)

DR. C; K. BOBHIS ■
INKSTŲ' IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA“
T«l»f. 695AJ533 - i

Pox Vąlląy M»dic*i:jC«nt«t;3r 
' ______>60 SŲM^IT<$TpiET., , ,

ROUTE ft,;įUGĮN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIĄty. AND SURGEON 

2434 WEST 71įt STREET ‘ 

Ofisas: HEmlock 4-5849
Ražid.: 388-2233

OFISO VALAND()Š: J 1 

Pirmadieniais ir ketvirtai? 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus..

patyrė, jusios. Tie 21 pacientai, kurie 
kad karštis ligi 115 laipsnių su- dabar yra gydomi karščiu, visi 
stabdo vėžio celių daugėjimą ir sirgo neįmanomu operuoti vėžiu 
augimą. Pravedus eksperimen- plaučiuose, viduriuose, galvoje, 
tus 21 pacientu piktybinės sprande, inkstuoe ir odoje. Nors 
votyš ne tik nebedidėjo, bet pa- tyrinėtojai tikisi suradę efek- 
stebetihai sumažėjų. Investiga- tingą ginklą vėžiui įveikti, bet 
toriai savo straipsnyje Amen- “ 
kos Medikų Draugijos AMA žur- 
male- aiškina kaip ta karščio te
rapija daroma. Ji daroma radia
cijos pagalba.

a Radiofrekvendjos terapija už-

“nepasiduoda jausmams” ir no
ri dar kurį laiką eksperimentuo
ti ir, jei tikrai pasirodys, kad me
todas yra tikras, ko plačiausiai 
paskelbti visuomenei.

PERKRAUSTYMAI 
.. .. .

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

rengiant, tylos sąmokslu “Drau
gas” ir kiti ne tik nelengvino tą ; 
sunkią naštą, bet prie kiekvienos 
progos sunkino. Atrodo, Dievui»] 
dėkui, geriau išėjo, negu buvo < 
laukta. Minėjimas puikus ir pra-'
nešė bet kokias viltis.

Joni^de&u Labdarybės k Kultūros 
Klubo pusmetinis susirinkimas Įvyks 
antradienL birželio 1 dieną. Vyčių 
salėje. 2455 West 47 Street. Pradžia 
1 vai. popieL _. l. I 

Visut narius ir svečius, norinčius 
būti klubo nariais, prašome gausiai < 
dalyvauti. Turėsime daug svarbiu rei
kalu aptarti, nes klubas turės tris 
mėnesius atostogų.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI
MAš padarysiu ii tavęs didelę tautą Ir palaiminsiu tave ir tu būsi 

palaiminimas". — 1 AAozės 12:Z
"Palaimimi, kurie persakiolami dėl teisybės, nes iv dangaus ka-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S« Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai " 
TeU- 562-2727 arba 562-272$

' f : ‘1 F p .
Apdraustas peękraustymas 

r-./J Pi f iš įvairių atstumų.
-2 -1 ANTANAS VILIMAS * 

^,- 823 West 34 Place 
’ rTeL: FRontier 64882

GĖlLfeŠ VISOMS PROGUMS '

Beverly Hills

KEZ*. GI 8-0873 ♦

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal* susitarimą, jėf neat
siliepia. skambinti Mi 3-Qg01,^

TEL. — 5 E 3-5893

DR. A. B. . GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441-561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ. ' 
5214 N. WESTERN 

Telefonas ^atsakomas 12 vaL. --•7 ■ . e -f c» r»

Ofiso tel.: HĘ.4-J81&: c ' • 
Rezidencijos:. PR 6-93G1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
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;.
OPTOMETRISTAS >

KALBA LIETUVIŠKAI’ "" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis.- Pritaiko akinius ir 

“Contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą! Ūždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: am/ad. nuo l-r4 po pietų.
ketvirtad. .nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teięf.t.77W43Q .
« Na u j as rez. te lėf^ 44&554S

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

Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau
gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nira dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš- 

I pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlįo, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ię mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo Ir tu, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi-

1JRJ GERIAUSIĄ . nimas žadamas tik nugalėtojams.
Visi Žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? J tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

A. Kalys

operas išparduos visus bilietus, < 
bus nuostolio 20,000 dol. Atrodo 
mažmožis, bet reikėjo interven
cijos vieno mūsų garbingo vei
kėjo, kad paskolintų orkestrui 
himno gaidas.

Atrodo mažmožis, bet šitokių 
“šposų” tikrai nelaukta. Grįžu
sieji iŠ spektaklio pasakoja, kad 
buvę laisvų vietų. Gaila! Mes 
nesityčiojame, bet užjaučiame.

K. Baukus

BIZNffiKlAl. KLTUE GARSINASI 

-NAUJIENOSE“
PASTSKKTMA rtznyjk

give...
so more will live

s; Kaip apsisaugoti Į 
nuo bičių žudikių 
WASHINGTOXAS. — Agri

kultūros ir bitininkystės depar
tamentas perspėjo, kad jokiu bū- 

_ dū nebūtų įsileistos į Jungtines
Valstybes piktųjų bičių veislės 1 
iš- Lotynų Amerikos. Kongrese 
.jau yrą bilius, kurį priėmus bi-! 
eių žudikių importas bus griež
ta1? uždraustas. ,
i-JCaip jau pakartotinai rašyta, 
koks tai Brazilijos bitininkas, 
norėdamas padaryti gera, padarė 
pavojingai bloga. Jis importavo 
iš Afrikos daugiau medaus duo
dančių, bet piktų bičių veislę, ' 
kurią sukergęs su naminėmis ne
piktomis bitelėmis tikėjosi gau
ti naują veislę, kuri būtų nepik
ta ir daug medaus neštų. f ■ -

. Rezultate gavo veislę bičių žu
dikių, kurios “be pasigailėjimo” 
puola visa kas gyva, ypač žmo
nes.- Jos jau užvaldė didelius 
Brazilijos plotus ir palaipsniui 
plinta šiaurės link-

1

•V /* ■ ■ '
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi*?* ir valxxlk^i

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT^^ t/AS)

' DAUBARŲ SŪNUS
.5525 Šo. Harlem Avė.586-1220

SKAITYf- U. KITA* PAfk^i 
SKAITYTI ’NAUTjwls*

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

‘-puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “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, te laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211.JpsL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ’
> Dauguma .šių knygų: yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis.. Jas ir 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. r'

ir aĮ Įu. altam eataki
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJI th-.s- I

NEARTA 
FUND (-

— -
-■ . f. '. ■ ■ ■■

• > v
UŽUOJAUTA

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS-IR-CHIRURGAS' ViM

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas: 2652 WEST 59th -STREET>r-(

LIETUVOS VARDO KILMĖ ;
-•^.Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, D«.. 
mažai kas šj .klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuos^ atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

yJųę^iąs Venclova, dirbęs, prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo kįbai daug senų dokumentų.’Savo studijoje jis nurodė 
krltvĮenp žodžio, metrikaciją ir surašė Lietuvos praeit j liečian
čias‘1‘nygas. Jis perskaitė šimtus khygų ir parašė 52 psl. knyge-- 
ię,-pavadintą LIETUVC|S VAKDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 

‘katna'^.bb.’ ‘Knygelėj.jums.bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite
S,uoi?di^i;. ...

i>4;t NAUJIENOS, 1739 Sb. Halstėd St., Chicago, JUL. 60608.

OFISO VAL.
Ir penkt. 
niais 2-4

2-4 ir 63 vai.' vak. Šeštadie- 
val. po pietų ir kitu laiku 
pagal .susitarimą, /l '

V. Tumasonis; MJD.;S. C
C H I R U R*.G A‘S - ’ ' 

2454 WEST-/JsrjSTREEX:i;.;r 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telefAiGįbaeg.’JMMSFi’S
Priima ligonius pagal &si tarimą.-, Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, taitelef.'ėll &6195.

~ t“P. SIIHKIS,' 0. .1*. \
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

j Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
a dažai. Speciali pagalba kojoms 
I (Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef.: PRospect 8-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

f įd -fc. V A £ w

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Daupares. ŽEAAtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da

7 Iri: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas LietuvąJ< ; .,:

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

7 t Knygos apie žemėa ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa- 
stffoH išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

^liūriai beturiu 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”. * » s . ; 'i !

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

čeki arba Money Orderi siųsti tokių adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. .

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

..r .. ■ ■ ' e

Didžiai gerbiamai ir mylimai

EUGENIJAI BARTKUVIEN
/ . mirus,

D-rą Juozą Bartkų, p. Tamarą Budreckienę 
ir p. Eugenijų Bartkų su jų šeimomis 
giliausiai užjaučiame ir kartu liūdime

Laidotuvių Direktoriai

Emilija Vambutienė 
'ir .

Edmundas Vambutas 
su šeima.

f-..-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
‘ SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ADOMUI DIDŽBALIUI
mirus,

užuojautą reiškariie jo žmonai Onai ir jos visai šeimai

• ONA IR JONAS LIORENTAI
Hoiiowood, Florida

a ■ ■ .

NAUJIENOSE. GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

■ *■■ ■* U ' •
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamary senus |O 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvisky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 centų.

IEWi A 5 XX M v

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

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

• - - w •

.... ........................ ‘ 1

Prof. Vadovo Biržiškos

S E N u j U L 1 E T U V I š K U 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tomą yra 208 puslapiai, o antrajama 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituosa virialiuose parduodami už $4.00, o Matuos# 

virialiuosa už $6.00.
Abi knyoat gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halrted Street Chicago, Illinois 606Q8 

t——————1——^— — -II — *

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - JASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L JPhone: OLympic 2-1003

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

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas daryti įtekins J (krašto politiką. 102 psl. -Kaina .50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis
H pasiųstas tolau adresu: 

^NAUJIENOS,
. 1739 So. Halried SL, Chicago, III. 60608

.m n— fir, j—-.r ~

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

K11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phoney YArds 7-1911

S - MAVJilNOS, CHICAGO 1. ILL. — FRIDAY, MAY 27, 197C



TRUMPAI

REAL ESTATE coe SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

rik iečių, 

JŲ-

HELk WANTED - MALS 
Darbininku Reiki*

NAMU PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

RENTING IN GENERAL 
N u o m o »

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. ctrmak Boat’ Chical IV Virginia 7-7747

PRESSMAN — LETTERPRESS 
Must be experienced on V-50 or Mie- 
hle horizontal. Company paid health, 
life insurance and retirement. Stea
dy work, good pay and benefits pack
age. Call Ed Haug or Steve Kochans- 
ki.

ROTOGRAVURE PKG. 
45 CHURCH STREET 

ADDISON IL. 60101 543-2100

Nau J'e/iu bankete rengia
si dalyvauti nu tik daugelis 
Chicagos lietuviut bet ir tau
tiečiai iš tolimesnių vietovių. 
Ilgametis Naujienų darbuoto-

ikompa- jus ir rėmėjas Albinas Rudins- 
Abu kas atvyks su 3 svečiais iš Ro-

oi. .1 luina (i i r tirai l i enėr 
iš mėgiamiausiu Chica- 
tu vi u dainininkių, daly- 
Naujienų banketo p rog- 

ramoje birželio (> d. Martini* 
que restorane. J 
nuos muzikus Giedraitis, 
(iiedraiėrai yra ne tik puikūs 
menininkai, bet ir mieli drau
gijose ir solidarūs lietuvių rei 
kainose. Taip pat gerą nuotai-j 
ka sudarvs lietuviu j...... — ..
orkestras “Vytis” ir jo vedė
jas L. Dargis, Banketo metu 
bus pagerbtas ilgametis Nau
jienų darbuotojas ir “Meno ži
rni ios” skyriaus redaktorius 
dail. Mikas Šileikis, pirmasis 
iš Amerikos lietuvių Ameri
koje baigęs meno mokslus ir 
didžiai nusipelnęs lietuvių kul 
tūros bei meno baruose.

-1

įchesterio. Mieli. Taip pat da
lyvaus Naujienų rėmėjas 
: Krank Prūsis su žmona iš Ca- 

i-iluiuet Citv ir mi savo svečiais.
I ‘ .

studentu ' Naujiena vadovvbė ir rengėjų

— Ponia Jean James iš Press 
Service Ine., 220 E. (Look St., 
Sprinfield, Ill., vakar paskam
bino administratorei Kristinai 
Austin ir užsakė Naujienas 
vieneriems metams. Washing
ton) politiniai sluogsniai jau 
senai yra atkreipę savo dėme
sį į Naujienas ir jų politines 
žinias bei komentarus. Pasku
tiniais dešimtmečiais, vyks
tant Amerikoje ir pasaulyje 
staigiems planuotiems ar ne
planuotiems posūkiams, Nau
jienos nenukrypo i klystkelius 
ir nepasidavė neaiškios kil
mės propagandai, todėl vis

fe
v-

I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et„ Chicago, HI. 60608. —. Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chieagof® Ir Kanadoje metams — 530.00, puse> metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitos® JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsreniuo- 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Rrašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 3 TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies iyairiy prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. .

--------- -—----------------
— - ■ —...... —:------- i—

------------------------------- -------------------------------------------------------u— -------- J II ■! 1 I--------- NU----- 1---------- 1—m---------

Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgu metu patyrimas. - ' ’

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL, 60636. TeL WA 5-9209

JUBILIEJINIŲ METŲ
1U
I -5 M

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

HOMEOWNERS POUCY

State Farm Fire and Casualty Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SkAlTYiI "NAUJIENAS“

*★*★*★**★★**

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

Call Frank Zapclis 
320816 W. 95th St.

GA 4-8654

•NAUJIKUS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TV AKYSE 

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

i 
■ 
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NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St. 
Chicago, III- 60608

j 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.

NAUJIENOS, CH^AGO 8, ILL. — FRIDAY MAY 27, 1976

dėmeUo * 
ne tu \ iii, bet ir iš ame J 

taip put jų nistituci-j

komisija jiems yra dėkingi už 
dalyvavimą ii’ ankstyvą vietų 
rezervaciją s< kmingesniam pla’ 
navimui ir mielu svečių prie-, 
mimui. Martinique restorano 
banketų salė yra erdvi. Dar

prašoma rezervuoti kreipian
tis j komisijos pirm. Joną G. 
Evans, tel. RE 7-8600, arba į 
Naujienų administratorę Kri
stiną Austin, tel. 421-6100.

— Ed. Litvinas > iš Brighton 
Parko apylinkės, pakeitė buto 
adresą. Dėkui už prisiųstą pen 
kine Naujienų paramai kei
čiant adresą. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui 
sakiusiam Naujienas 6 
siains, bet prašiusiam 
dės neminėti.

Patricia Hearst sirguliuoja San Die
go kalėjime. Ji laikinai nuteista ka
lėti 30 metu už dalyvavimą Los An
geles banko apiplėšime. Ten ji daly
vavo, turėjo automatinį šautuvą ran
kose. Teisėjas jai gali sumažinti bau
smę, jeigu ji sutiks liudyti apie "sim
biozinės" .armijos ..žygius prieš be
ginklius gyventojus. Teisiamas tos 
"kariuomenės" generolas William 
Harris ir jo žmona Emily. Advokatai 
ir .tėvai ..pataria liudyti viską taip* 
kaip buvo, bet buvę josios "simbio
zinės" armijos draugai pataria visai 
ne Ii ūdyti Savo advokatams ji viską 
išpasakojo, ką ji darė ir kaip ji buvo 
Harrisu šeimos pagrobta iš buto..

, UZS1- 
mėnę- 
pavar-

— Juozas Poška, Post Garsi- anksčiau grupėmis ar
nimų Bendrovės savininkas, 
su šeima ir artimaisiais daly
vaus Naujienų bankete birže
lio 6 d. 5 v. popiet Martinique 
restorane ir jau rezervavo 10

asmenų stalą. Dėkui už daly
vavimą ir ankstyvą rezervaci
ją.Visi mieli tautiečiai kviečia 
mi dalyvauti ir vietas galimai 

• pavie7 
niai užsisakyti iš anksto. Bi
lietai gaunami Naujienų ad
ministracijoje ir pas rengėjų 
komisijos pirm. Joną G.Evans. 
Bilieto kaina $12.50 asmeniui. 
Bus patiekti puikūs pietūs su 
šampanu ir kokteiliais, lietu
vių mėgstama meninė prog

rama ir puiki šokių muzika.

Vincė Jcinuškaitė - Zcm- 
skaitys paskaitą apie lie 
liaudies dainas Los An- 
Lietuvių parapijos sa-

menė 
tuvių 
gėlės
Įėję birželio 6 d. 12 vai. vidu
dieni. Ruošia LB Kultūros sek 
cija. Los Angeles ir visi Cali- 
fornijos lietuviai su nekantru
mu laukia jaunimo šventės 
HolTywood Palladium salėje 
birželio 13 d. 3:30 vai. popiet, 
6215 Sunset Blvd. Programoje 
dalyvaus 350 lietuvių, latvių 
ir estų šokėjų ir dainininkų. 
Po programos ten pat bus bart 
ketas ir šokiai. Pelnas skiria
mas kelionei j Tautinių šokių 
šventę Chicagoje finansuoti.

_ — Chicagos Lietuviu Suval
kiečių Draugijos narių susi
rinkimas bus šiandien, gegu
žės 28 d. 7 vai. vak. Chicago 
Savings salėje, 6245 So. Wes
tern Ave. Po susirinkimo bus 
vaišės.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų savininikų piknikas 
jvyks ši sekmadienį, gegužės 
30 dieną prie Tautinių kapinių 
— Bruzgulienės darže. Puikūs 
valgiai, J. Joniko muzika, ba
ras. Kviečiame visus. (pr.)

-

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti Į link
smą šio gražaus pavasario ge
gužinę birž. 6 d., sekmadienį 
Onos Bruzgulienės sode —8274 
So. Kean avė. prie Lietuvių 
Tautinių kapinių. Veiks turtin
ga virtuvė ir baras. Gros Adol
fo Ramonio orkestras. Pra
džia 12 vai. Klubo valdyba.

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. t
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:

NAUJIENOS L
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Sunku Yci’fs I
ČIKAGA. — Meksikos kilmės 

amerikietis, 23 m. amžiaus, me
tęs universiteto studijas, kur jis 
studijavo chemiją, pradėjo vers
tis savistoviai. Jis perka senus 
namus, juoą taiso ir vėliau par
duoda. S- ,v

Atidaręs savo ofisą 1742 W. 
99. gatvėje ir iškabinęs iškabą 
“Goodwill Construction Co.”, pa
skutinėmis dienomis jis užpir- 
kęs didenį kiekį iš varžytynių 
pasenusių namų ir įmokėjęs 14- 
15' tūkstančių rankpinigių už 
kiekvieną namą, kaip sakoma “a 

! piece”, ir pasamdęs apie 40 dar
bininkų, daugiausiai juodžių, ku
rie taisytų užpirktus namus, pra
dėjo bankuose ieškoti pinigų li
kusiai varžytynėse iškeltai už 
namus sumai sumokėti ir nuosa
vybės popieriams užbaigti. Jo • 
užpirkti namai kaštuoja 520,000 
dol., bet jam bankai tesutinka 
paskolinti 300,000 dol., o kiti vi
sai atsisako skolinti, nežiūrint? 
kad jis užstato Beverlyje esan
čius savo namus ir kitus jau at
naujintas, ir be to, sąžiningai iš
dirbtą savo biznio markę.

Sunku verstis smulkiam biz
nieriui neturint savo kapitalo. 
Dabar jis kreipiasi į smulkių biz
nierių administraciją, prašyda
mas pagalbos.

— Ziono Evangelikų bažny
čioje, 9000 So. Menard Ave.( 
Oak Lawn, Ill. gegužės mėn. 30 
d., buvo ilgametis Ziono para- 
prisimintas prieš 5 metus miręs 
kun. dr. Jonas Pauperas. Velio
nis buvo ilgametis Ziono para
pijos klebonas. Pamaldas atna
šaus kun. kleb. Jonas Juozupai- 
tis.

- $23,300. ■

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

REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tel. RE 7-7200

CHICAGO, Hi. 60629

i PLEASE/

prabanga. Marquette Parke — 
$£7,000.

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

LUKSUS apartmentu 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 KAMBARIŲ mūras, tinka paja
moms, Į vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke

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. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500.

VISŲ puikiausias 15 metų 2 bu
tų mūras. 2 šildymai ir po 2 vonias. 
Specialistu statytas negailint pinigų už----1------ ir------
už

BIZNIERIAI,- KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

1914 metų
J. . - aC \ t : .

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apyMnkės. Dėkojame
Jums užs mums. parodytą 
pasitikėjžiią. Mes norė
tume būti7 Jums naudingi 
ir ateityje.

- - .r; - c ■ ^5-
Saskaft6$ apdraustos iW 

$40,000
. : į-■ <

8929 So. HARLEM AVE.Z

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą*

Passbook Savings. 
All accounts com 
pounded daily - 

paid quarterly.

4 Years Savings 
■? Certificate 

(Minimum 55,000).

. 5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir 'Rock
well. $22,000. ' T

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

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

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
■rej 9S4.SSS1

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE. 
Tel. 257-5861

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69fh STREET
T.I.fj REpublIc 74 Ml

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovarros 
visoms progoms.

2237 WEST 43rd STM CHICAGO 

Telef. 434-4680

Res! Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu f 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 1 

šymai ir kitoki blankai.

Bridgeview; illihois 60455 
Tel. 598-9400

DON T PLAY WITH MATCHES,

Nuo

MIDLAND 
SAVINGS 
A8O LOAN ASSOCUTION

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, MXINOtt MO2 

PHON& 254-401

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (18SI-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 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. į'."'’ - -r

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį -

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608

REAL ESTATE

CABINET MAKERS 
Must be experienced 

Apply in person 
8900 So. Harlem Avenue 

Bridgeview

VISŲ RŪŠIŲ DKAUDIMO AGENTf RA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
. INCOME TAX SERVICE 

778-22336455 So. Kedzie Ave.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
atskiru įėjimu vienam asmeniu; — 
vyrui ar moteriai. Virtuvė ir šildy
mas. Teirautis tęlef. 776-3727

— Vytauto D. šaulių rinkti
nės šauliai gegužės 30 d., sek
madienį, 8:30 vai. rytą renka
si į Marquette Parko lietuyių 
parapijos aikštę. Iš ten vyksta
ma automobiliais j lankyti šau
lių kapus į Lietuvių Tautines 
kapines. ? *

tu PIRKIT PELNINGUSUz $37.900 nupirksite 2 butų po 4
kambarius, mūra su pajamomis iš an- NAMUS
gliško beišmanto. Karšto vandens ši
lima gazu. garažas. Skambinkite su
sitarti vidaus apžiūrėjimui. Janis Re-| 
ajty. tel. 778-6177 arba 925-2788.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: ^rsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. • ’ ’.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, 111. 80632. T.l. YA 7-5780

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kaltininką 7^4 

Chlcagoje ------- °“

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 

Tel- 263-582€ 
(įstaigos) ir 
677-8439 

(buto)

185 North Wabaah Areno* 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

PLEASE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
12—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:




