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KONGRESE KALBAMA APIE PEKINO Apdovanoti baronų • FORDAS PASIRAŠĖ WASHINGTON'S,

VALDŽIOS PRIPAŽINIMĄ
Praėjus rinkimams, santykiai gali būti 

nutraukti su Formozos vyriausybe
WASHINGTONAS. — Amerika ilgą laiką rėmė ir gynė tau

tinės Kinijos žmones ir ją vyriausybę vadovaujama maršalo gen. 
čengaišeko. Jrvisą laiką šį gynimą užtikrindavo pareiškimais ir 
buvo pasiryžusi ginti ginklu, jei reikėtų. Bet laikai keičiasi, kei
čiasi ir Amerikos pasiryžimas ir pareiškimai.

Kongreso užsienių reikalų va
dovai gegužės 27 d. pareiškė 
spaudai, kad JAV keis savo po
litiką tautinės Kinijos atžvilgiu. 
Amerika mano nutraukti diplo
matinius santykius su tautinės 
Kinijos vyriausybe Taiwane ir 
pilnai pripažinti, de facto ir de 
jure, raudonosios Kinijos pilie
čių vyriausybę Pekine ir pačios 
raudonosios Kinijos suverenite
tą. Bet toks de facto ir de jure 
komunistinės Kinijos pripažini
mas atidėtas po galutinų prezi
dento rinkimų. Esą, prez. For- - 
das nenorįs tai daryti, nežino
damas kas bus išrinktas Ame
rikos prezidentu. Jis nenori Su
rišti būsimo prezidento rankų.

Valstybėsdepartamentas^to- -■j.- .-7 z'-.: . J.’.---,,
kiuš Kongreso pareiškimus neįiu-- 
neigia. Esą, Taiwano klausimas 
buvo svarstytas šimtus kartų, 
šis klausimas yra iškilęs -1972 

. m. ir jis vis aštrėja, bet valsty
bės departamentas negali nusta
tyti laiko jo galutinam sprendi
mui. Tai spręs valstybės pre
zidentas.

Abiejų partijų, demokratų ir 
respublikonų, prezidentiniai kan
didatai tiesioginiai Kinijos rei
kalais nepasisako, tik' buvęs Ka
lifornijos gubernatorius ir kan
didatas Į prezidentus Reagan ap
kaltino sekn Kisingerį,rkad jis 
nusileidžia komunistiniam pa
sauliui ir jiems leidžia stiprin
tis JAV saskaiton.

1$ VISO PASAULIO

0 BREŽNEVAS - MASKVOJE
LONDONAS. •— Buvęs d:«'bie- 

j čių valdžios premjeras Harold 
j Wilson užsitraukė kai kurių ko
legų savo partijoje niktos kriti
kos ir pašaipų už kelių savo as
meniškų draugų, net žinomų ka- f 
pitalistų apdovanojimą gafbės 
titulais ir atžymėjimais. Pats 
Sir Harold Wilsonas, praeitą

pirmininko pareigų, gavo Vyčio

Sutartis leidžia amerikiečiais tikrinti
Rusijoje daromus atemo sorcg'nėjimus

WASHINGTONAS, D. C. — Penktadienio vidudienį prezi-

dentas Fordas pasirašė naują susitarimą su Sovietų Sąjunga. 
Abiejų valstybių specialistai jau buvo padėję savo inicialus po 
susitarimu prieš dvi savaites. Paprastai sutarties pasirašymrj 
suvažiuoja abiejų valstybių vadai ir rasirašo sutarti. Dažniau
siai nuo pasirašymo dienos sutartis įsigalioja, bet šį kartą naudo
jamas kitoks sutarties įsigaliojimo būdas.

1 ——---------------------——■ - _ . -

* (riterio, knight) titulą.
Senatas nenori bombonešių B-l į Titulas apdovanoti

WTilsono knygų leidėjas Sir I 
bena" George Weidenfeld ir Wilsono 

... , . -^.'7 asmens gydytojas Sir Josephs.sake pakasta savo nusistatę, Į 4ĮjnfįId dabar baro_
has, o.budu su Stone gauna “lor
dų” titulą.

“Sąraše atžymėtieji asmenys 
neturi nieko bendro su socializ
mu, kurio skatinimas ir rėmi
mas turi būti ir Darbo partijos 
ir darbiečių valdžios pareiga”, 
pareiškė Sydney Bidell, kairias- 
sparnių darbiečių atstovas britų 
parlamente.

WASHINGTONAS.
tas 76 balsais prieš 2 balsus at-

prieš bombonešių lėktuvų B-l 
pirkimą. Pirkimo oponentai 
tvirtina, kad tų B-l lėktuvų tin
kamumas dar nėra nustatytas, 
ir galutinai spręsti pirkti ar ne
pirkti patarė palikti kitai admi
nistracijai, kuri nebus spaudžia
ma rinkimų politikos kaip da
bartinė administracija.

: - -

Tornadas nusiautė Texas
D ALDAS. — žudikiškas tor-

Harold

George Weidenfeld ir Wilsono

Socialinio draudimo 
bėdos

WASHINGTONAS. —Ekono
minė Amerikos krizė ir bedar
bystė sumažino įplaukas į socia
linio draudimo iždą. Tuo tarpu 
pensininkų skaičius padidėjo. 
Toks reiškinys verčia socialinio 
draudimo įstaigą dirbti su, nuo
stoliais, kuriuos padengiama iš 
valstybės iždo. Skaičiuojama, 
kad prie dabartinių sąlygų, 1981 
m. socialinio draudimo kasa vi
siškai ištuštėtų. Kad to nebūtų 
reikėtų mokesčius mokamus nuo 
uždarbio į socialinio draudimo 
kasą iš dabartinių 11.7% pakel
ti iki 29%.

Amerikos darbininkų ‘ 85% 
moka socialinio draudimo mokes
čius nuo 15.300 uždarbio bazės. 
Harvardo ekonomistas M. Feld- 
steinas mano, kad būtų klaida 
didinti socialinio draudimo mo
kesčių bazę, paremtą uždarbiu. 
Vieni kongreso nariai, daugumo
je demokratai, norėtų didinti so
cialinio draudimo' mokesčių ba
zę, o kiti — padidinti mokesčių 
procentą. Bet Kongresas, maty
ti rinkimų metais, nesiryžta šio 
klausimo svarstyti. Jis dar turi 
laiko.

“pradalgę” per Texas’ valstijos 
centrą, pridarydamas didelių 
nuostolių ir užmušdamas ma
žiausiai .du žmones treilerių (na
mų ant ratų) parke, kur tornado 
straublys padarė toki chaosą, 
kad iš kai kurių treilerių griu
vėsių žmones teko helikopteriais 
iškelti ir išgabenti.

Ir mirusieji gavo pašalpas
NEW YORKAS. — ŪBI paty 

rė, kad • miestas siuntė šalpos 
(welfare) čekius žymiam skai
čiui narkotikų vartotojų, nors 
tie jau buvo mirę, kai kurie prieš 
keturis mėnesius. Pradėti tyri
mai siekiant patirti kaip pla
čiai ta taktika praktikuojama ir 
kiek tuo būdu pinigų išleista.. 
Vienu atveju nustatyta, kad kai 
kurie narkotikų vartotojai, ku
rie buvo įsirašę į methadonų gy
dymo ir išlaikymo programą, ga
vo dukart per mėnesį čekius po 
5250 nuomai ir išlaikymui apsi
mokėti, nors gavėjai jau buvo 
mirę. • - ■

Sudraus sunkvežimių taršą

WASHINGTONAS. — Auto
busai ir sunkvežimiai, kurie pra
važiuodami gatvėse ir keliuose 
stovinčius ar praeinančius kiek
vieną kartą apipila juodų dūmų 
debesiu arba išmaudo smirdan
čių dujų bangose, nebeilgai tru
kus gaus paklusti griežtesnėms 
oro taršos kontrolės taisyklėms. 
EPĄ (Aplinkos švaros apsaugos) 
direktoriaus asistentas Rogelr 
Strelow pastebėjo, kad tie vieš
kelių drednautai, nors sudaro 
tik 5 nuošimtį visų JAV motor- 
vežimių, bet jų išmetami dūmai, 
dujos ir dulkės didele dalimi pri
sideda prie oro užteršimo.

Pietų Afrikai
WASHINGTONAS. — Prade

dant 1953 m., iki pat 1960 m., 
JAV pirkosi Pietų Afrikoje ura- 
nijaus, kurio Pietų Afrikoje yra 
apsčiai. Todėl, pasak valstybės 
departamento pareigūno M. B. 
Kratzero. yra natūralu, kad JAV 
atominėje srityje tampriai ben
dradarbiauja su Pietų Afrika.

Bendradarbiavimas prasidėjo 
1961 m., kai1 Amerika nusiuntė 
ir įrengė atomo tyrinėjimų reak
torių šone Johannesburg©, kar
tu prisisųdama 228 svarus gry
no uranijaus, kuris tiesiog gali 
būti panaudotas atomo bombų 
gamybai.

Š. m. gegužės 27 d. valstybės 
departamentas patvirtino žinią, 
kad Amerika pardavė Pietų Af
rikai dvi atomines jėgaines, lyg 
ir atsilygindama už uranijaus ža
liavas.

Amerikos pinigu kalimo dirbtuvėje pradėtas- kalti paveiksle 
matomas auksinis JAV 200 metu sukakties medalis. Kai bus nukal
tas pakankamas medaliu skaičius, tai jie bus išsiuntinėti 'vietos 
bankams ir pinigu keitimo įstaigoms.

Šį kartą Washingtone sutar
tį pasirašė prezidentas Fordas, 
o Maskvoje ją pasirašė komunis
tų partijos pirmasis sekretorius 
Leonidas Brežnevas. Sutartis 
įsigaliojo nuo šių dviejų valsty
bės vyrų pasirašymo. Derybos 
šiai sutarčiai pasirašyti tesėsi 
18 mėnesių. Prezidentas Fordas 
pareikalavo, kad būtu leista ki- 
tos valstybės atstovams patik
inti atomo sprogimo lizdus. So
vietų valdžia atsisakinėjo, ieš
kojo visokių pasiteisinimų to- 

į kiam tikrinimui. Brežnevas sa- 
i kydavo, kad jo bendradąrbiai ne- 
’ sutinka leisti užsieniečiams tik-. 
■ rinti atomo sproginėjimo vietų.

4.^ .Dahar,vrnąr§alųi Gre.čkai im- 
rus ir karo ministeriu paskyrus 
gen. Ustinovą. atomo ginklų 
specialistą, sovietų valdžia su
tiko leisti užsieniečiams tikrin- 

' ti atomo sproginėjimo lizdus, 
gyventojų juodžių dauguma yra Ustinovas yra atomo energijos 
šeši milijonai.

Juodžių partizanai
« « c- •»

SALISBURY. — Juodžių par
tizanai, kovojantieji prieš bal
tųjų mažumos valdžią, tiek įsi
drąsino, kad jau pasirodė per 
vos 30 mylių nuo Rodezijos sos
tinės Salisbury. Susišaudyme su 
valdžios patruliais nušauti du i 
juodlžių partizanai ir viena mo- I 
teris patekusi Į kryžminę ugnį f 
prie Mermaids Fool rezorto, iki Į 
kur juodieji nepastebėti prasi-į 
skverbė.

Informuoti asmenys sako, kad

jos juodieji pradėjo savo vadina
mą išlaisvinimo karą”, pastara
sis jų puolimas skaitomas drą
siausiu. Rodeziją valdo vos apie 
300,000 baltųjų mažuma, kur

WASHINGTONAS. Kubos bo
sas Fidel Castro pranešė laiške 
Švedijos ministeriui pirmininkui 
Olaf Palme, kad jis atšauksiąs 
visus savo kareivius iš Angolos 
po 200 kiekvieną savaitę ir ti
kis, kad tai truks nemažiau kaip 
metus laiko.

JFK nužudymo byla 
toli - gražu nebaigta

WASHINGTONAS. — Senato 
Intellingence komitetas trečia
dienį nutarė viešai paskelbti ra
portą, liečiantį Lee Harvey Os
valdo motyvus prezidentui John 
F. Kennedy nušauti. To komi
teto vicepirmininkas John G. 
Tower (R., Tex.), kurs balsavo 
prieš to raporto skelbimą, aiš
kina, kad tas klausimas gali su
kelti daugiau klausimų negu bū
tų atsakymų.

■Senatorius Richard S. Schwei- 
ker (R., Pa.) pareiškė, kad ra
porte nėra jokios sugestijos, kad 
ČIA ar FBI būtų toje byloje kaip 
įveltos. Komitetas jau nubalsa
vo bylas apie Kennedy nužudy
mą perduoti naujai sudarytai Se
nato specialiai grupei.,

TEISĖJŲ ALGOS
WASHINGTONAS. — Ame

rikos teisėjai gauna 42,000 dol. 
per metus. Jie tačiau mano, kad 
infliacija Jų algas sumažina iki

BEIRUTE" BUVO NUŽUDYTA DRUZU 
VADO JUMBLATTO SESUO

' ■’ -A

Pasitarimai paliauboms nutrūko, pačioje 
sostinėje jau žuvo 100 žmoniy

BEIRUTAS. — š. m. gegužės 27 nežinomas ir ginkluotas as
muo Įsibrovė į kairiųjų lyderio Kamai Jumblatto sesers Linda al- 
Atrash butą ir ją nušovė, o jos dukteris sunkiai sužeidė. Beiruto 
miesto dalis, kur kairiųjų lyderio sesuo gyveno, yra valdomas ir 
kontroliuojamas dešiniųjų krikščionių falangistų milicijos.

Manoma, kad šis įvykis gali 
iššaukti aštrias kovas, nes mu
sulmonai keršto sumetimais ga
li jas pradėti. Jų vadas Jambla- 
tas tuojau kreipėsi ir prašė sa
vo pasekėjus laikytis ramiai ir 
nepradėti kovų. Jis taipgi nu
traukė numatytą pasimatymą su 
išrinktu nauju Libano preziden
tu Elias Šarkiu.

Diplomatinėje aplinkoje ma
noma, kad kairiųjų musulmonų 
vado pasimatymas su Libano 
naujuoju prezidentu būtų buvęs 
pirmas pereinamas žingsnis iš 
kovų j derybas. Bet, nužudžius 
seserį, jis yra nutrauktas.
. Tuoj po įvykio, dešiniųjų krik
ščionių falangistų vadai susiri
šo su kairiųjų vadais ir pareiš
kė, kad jie nieko bendro neturi 
su sesers mirtimi. Bet tas ne
padėjo sustabdyti kovas, kurios 
atsinaujino ir jau spėjo žūti per 
100 asmenų.

Civilinis karas Libane jau tę
siasi 14 mėnesių. Per tą laiką 
žuvo virš 26,000 libaniečių..

Dar trūksta $400,000
MEKSIKOS MIESTAS.—Bel

gijos ambasadorius Andre Cha- 
yal ketvirtadienį kreipėsi į ko
munistus, pagrobusius jo 16 me
tų amžiaus dukterį, pratęsti iš
pirkimo terminą iš 36 valandų 
iki 48 valandų, nes per tiek trum
pą laiką neįstengia sukelti ko- 
munistų-grobikų reikalaujamos 
$800,000 mergaitei išpirkti su
mos. Mergaitė pagrobta antra
dienio rytą.

Grobikai trečiadienį atsakė, 
kad nesulaukus pilnos sumos iki 
penktadienio vidurnakčio, “bur
žuazijos kalinė” bus ekzekutuo- 
ta (nužudyta). Ketvirtadienį 
Meksikoje gyvenantieji belgai 
buvo sukėlę $400,000.

San Domingo nenori 
Ispanijos karaliaus
SANTO DOMINGO, Dominin

konų Respublika. — šimtai aukš
tesniųjų mokyklų mokinių su- 
kėlė riaušes, protestuodami prieš 
kitą savaitę laukiamą Ispanijos 
karaliaus Juan Carlos su žmo
na Sofija vizitą. Protestui virtus 
riaušėmis, studentai svaidė ak
menis i automobilius ir namų 
langus, degino padangas ir t. t.; 
policija saugojo valdžios pasta
tus ir privačias įstaigas. De
šimtis San Domingo kultūrinių 
organizacijų ir darbo grupių pa
siskelbė demonstruosią, rodyda
mi simpatijas iš Ispanijos iš
tremtiems kairiesiems.

ir dabartinių atomo ginklų spe- 
•cialistas, jis nesivadovauja Ru- 
I sijos pėstininkų maršalų bai
me. Rusai bijo kiekvieno užsie
niečių. Jiems atrodo, kad visi 
užsieniečiai yra šnipai, pastebės 
sovietų krašto apsaugos paslap- 

Įtis. Kol rusai n eieido amerikie
čiams tikrinti vedamų atomo 
sproginėjimų, prezidentas For
das sulėtino visus kitus susitari
mus. Brežnevas tikėjosi iš Ame
rikoj didelių paskolų ir dar di
desnių planų naujoms pramonės 
dirbtuvėms, bet prezidentas G. 
Fordas sustabdė visus kitus pro
jektus. išskyrus javų pardavimą, 
kol nebus išspręsta inspekcijos 
klausimas.

Sunaikinta 8,000 akrų medelių

CORRIGAN, Texas, — South
land Paper kompanijos praneši
mu, ta firma turėjo milijoną do
lerių nuostolio, kai smarki audra 
su golfo kamuoliukų didumo 
kruša išmušė daugiau kaip 8,000 
akrų jaunų sodintų medelių dai
gyną. Krušos prisnigo iki 2 pė
dų storumo. Miškuose išmušti 
žvėreliai ir paukščiai.

Dėl Izraelio ‘kolonijų4
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Amerikos Valstybės Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje tre
čiadienį išbarė Izraelį dėl žydiš
kų sodybų (kolonijų) steigimo 
iš arabų atimtose ir okupuoto
se žemėse bet JAV atsisakė da
lyvauti JT Saugumo Tarybos 
pareiškime pasmerkiant Izraelį.

Tuo-pareiškimu baigėsi trijų 
savaičių debatai dėl Izraelio el- 
gėsio (Jordano upes) Vakarinia
me Krante ir Gaza Rėžyje — te
ritorijose. kurias Izraelis okupa
vo po Septynių Dienų Karo 1967 
metais.

Naujai pasirašyta sutartis ga
lios penkeris metus. Sovietų in
spektoriai galės tikrinkti Ame
rikoje vedamus atomo bombų 
sproginėjimus, o Amerikos in
spektoriai galės vykti Į Sovietų 
Sąjungą ir patikrinti rusų daro
mus sproginėjimus. Amerikie
čiai šiandien didelio jau dėme
sio nekreipia Į šios rūšies spro
ginėjimus, tuo tarpu sovietų val
džia atomo bombas sprogdirp 
gana da'nfi. Rusijos mokslinin
kams vis dar reikalingos spro
gusio atomo informacijos, tuo 
tarpu kai amerikiečiai sprogimo 
pasekmes labai gerai žino ir ski
lusio atomo dalelytes gana ge
rai pažįsta. Sutartis liečia tik
tai 150 kilotonų sprogimus, o ma
žesnių visai neliečia. Amerikos 
inspektoriai turės teisę išmatuo
ti išmuštą duobę, bet neturės 
teisės egzaminuoti pačios bom
bos. Kai kurie Ameriko?<moks- 
lininkai mano, kad už penkerių 
metų ši sutartis bus bevertė, nes 
atomas bus daug geriau pažįsta
mas ir toks tikrinimas bereika
lingas.Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:15

27,510 dol. Jie norėtų sau al
gas pasididinti, bet svarstant tą 
klausimą, jiej susiduria su 1974 
rt. jgtatymu,/kuris reikalauja iš 

pačiam diskvalifikuoti.



Rašo Vladas Rasčiauskas

PLAUKŽM VISĄ NAKTĮ

s dalytis savo keliu-

Taškente ir vėl drebėjo žemė 
ir padaryta daug nuostolių. Lai 
mingas. kad. laiku išvažiavau, o

įspudžiais j Pietų Ašigalį, tai būtų deginta mešetės plyta'nės 
tarėja .r leistis kiton ilgon ke
lionėn ir keliom savaitėm nu
traukiau savo nuotykius ir įspū 
džius. Tuotarjiu buvau nuva
žiavę, | Leningradą, kur buvo 
suru*. šia tarptautinė kelionių 
biurų atstovu konferencija. Jo
je da:yva\au ir kartu su kitais 
svarsči ui ateinančių metų ke
lionių s/.lygas. Iš Leningrado 
nuva iavau į Maskvą, kur buvo 
tęsia.u i Leningrade pradėta 
konferencija. Mums parodė ke
lis viešbučius ir gyvenimo są
lygas tuose viešbučiuose.

iš .Maskvos skridau tiesiai į 
Kazac staną ir pasiekiau Sa-

pokštelėjusi į pakaušį. Iš Ka
zachstano nuskridau tiesiai į 
Vilnių, kur man teko susitikti 
su giminaičiais, gyvenančiais 
Lietuvos sostinėje.

Bet apie šią įdomią nuotai
kinga kelione kada nors vėliau 
parašysiu, o dabar noriu baigti 
įspūdžius iš pirmo lietuvio ke
lionės i Pietų Ašigalį. Lietuviai 
daug kur buvo ir tebe važinėj a, 
bet toliausiai į Pietų Ašigalį, 
manau, kad tiktai man teko 
nukeliauti. Jeigu kuris lietu- 
v's buvo toliau nuplaukęs, tai 
aš nežinau, hoi's ir perverčiau 

, , . . . . .. i daug knvgų ir visokiu ispaniš-markanda, pati seniausią ir di- ; j ‘ < i' r ' »kų užrašų, dar ir šiandien tebe
gulinčių Sevilijos 
archyvuose, 
besikraustydami 
rikos, parsivežė 
kino. t

Jau minėjau, 
įlankos mūsų laivas 
inkarus ir leidosi tolimon ke - 
lionėn. Pradžioj važiavome Gc- 
rulache sąsiauriu, o vėliau išva
žiavome į atvirą jūrą, kad galė
tume lengviau pasiekti nelai
mės vietą. Ten vienas bendra
keleivis, vargšas redaktorius 
Barachas, nespėjęs atsisėsti, 
knvui pavirtus 15 laips. kampu, 
slinko į pietus ir prasiskėlė gal- 

kad va. Aš-tikėjausi, antros bangos, 
todėl savo diržu prisirišau prie 
pridfutintos kėdės, kad antroji 
banga, jeigu tokia kiltų, manęs 
la:p jau lengvai nenusinešiu iš 
laivo.

Vėjui aprimus ir laivui grį
žus i normalu lingavima, mes 
visi išsiskirstėm į savo kajutes 
ir sumigome. Laivas ėjo naktį, i 
be jokios pertraukos ir be su
stojimo. Musų laivas per naktį 

i sukirto 200 jūros mylių. Išplau- 
Įkėm iš Rojaus įlankos 6 valanr 
;di vakaro, o Morton ^sąsiauriu 
Į ryte pasiekėme Livingston sa
lios pakraštį, kuriame Argenti
nos prekinis laivas “Comandan-

džiausią Kazachstano miestą 
Buvau Buchoroj ir Taškente 
Visi trvs miestai vra ir buvo! 
gražis Azijos miestai. Namų! 
architektūra visai kitokia.

Mano laimė laiku mane į Taš- 
kent nuvežė. Ten buvau nuva
žiavęs no vieno didelio žemės 
drebėjimo. Tada buvo išgriau
tas visas Taškento centras. Bet 
jis labai greitai buvo atstatytas. 
Į Ta: 
daug 
kur e 
statė 
tą.

Nespėjau šį karta išvažiuoti 
laikraščiuose skaičiau.

kentą valdžia pasiuntė 
architektų ir inžinierių, 
labai greitai ir gražiai al- 
visiškai išgriautą Tašken-

Didžiausias kailių
pasirinkimas

si* , pB? vieninteli 1 
tterovl Kailininką

■ -.F.’.-fA. XT’ ’

Tel. 263-5826 
(yttaisras) ir 

^77
i K ito) *

Ui 60601

ir Madrido 
kuriuos ispanai, 

iš Pietų Ame- 
ir dar nesunai-

kad iš Rojaus 
ištraukė

Mokesčiams rinkti komisijonierius 
Donald C. Alexander nenori duoti 
kongreso komitetui senu mokesčiu 
mokėjimo lakštu. Kongreso komite
tas pareikalavo 11,000 seny mokes
čiu mokėjimo lapy. Visi tie dokymen 
tai šiandien yra beverčiai, jy pagalba 
pinigu negalima gauti. Kongreso ko
miteto nariai greičiausiai galėty juos 
panaudoti tiktai propagandos sume
timais. Komisijonierius mano, kad 
būtu geriausiai visus tuos lakštus su
deginti, daugiau nieko. Tuo atveju 
jie negalėtu būti panaudoti piktiems 
tikslams.

te General Zapiola” buvo užsi
kabinęs cnt akmens viršūnės ir 
negalėjo eiti nei pirmyn, nei 
atgal. Jis bangavo kartu su 
jūros bangomis, bet judėti jis 
negalėjo, nes jo šonas buvo 
pradurtas.

Laivo “Zapiolos” nelaimė 
įvyko gana toli nuo Rojaus įlan 
kos. Arktikos vandenys payo-i 
j ingi, nes yra nepaprastai daug 
ugniakalnių, kurių .viršūnės ne 
visuomet kyšo vandens pąy.ir- 
pavirsiuje. Kuri kyšo, tai nepa
vojinga, bet kuri dar nepajėgė 
išnerti į paviršių, tai labai pa 
vojinga. Ant tokio vulkano vir
šūnės buvo pasikabinęs “Za
piola”. Mūsų kapitonas, visą 
naktį varydamas laivą pilnu, 
greičiu, galėjo tai pat praplau
ti šoną, bet jis to' nepadarė, 
.lain buvo žinoma kiekvieną 
vandens pėda, bet.nuo žemėla
pio akių- jis niekad nenuleido.':

Morion sąsiauriu pasiekėme 
Livingston salos pakraštį. Ne
trukus pamatėm ir ant akmens

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The ratter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
most, give your money the 

st possible .> interest.
You'll find i t

p’ ” a t Standard 
z.^v’ Federal Savings.

Come under our wing. 
We care what happens to you.

annual 
yield7%% Cerfi1»CAt« Accounts’ 

minimum tarms I /
S1OOO -6 years I • ZO

7'/2% Certificate Accounts* 
mmmum terms r 1
$1.000 4 years « • W /W

6%% CertrfK»te Accounts* ft/
.minimum terms / 1/ /ft
$1.000 - 30 months * * =

6%%
Certificate Accoimts* 
mmimamfennv rS AKT
$1.000 1 year V/.W 1 /O

5%% Cert.fKiate Accounts 
terms T 1 1 ŽI f

$1,000 90 <1«ys /O

5’4% Passbook Savinas į* (\/
interest out’ to 'KVfML
flare of w.fbrtrawal W.W /O

YrcW based on interest compounded daily;
accumulated for one year

Anetta! 
yreW

yield

annual 
v*Hd

**rty wiTSrfr.w*! of certificate »CCO«mts

STįVUnflRD FEDEfl/U. SAVINGS
Momf Office: 4192 Arche/ Avenue, Chicago, Illinois 60632 phone: 847-1140 

Grove Office: 5100 Forest Avenue. Downers Grove, Illinois 60515 phone 963 1140
Lombard Office: Federal Savings of Lombard), 23 North Mam, Lombard. Illino/s 60148,phone: 627 1140

£ Suimtas jr teisiamas, 
< prievartautojas ;

Gegužės 26 d. Cook apskrities 
j prisiekusiųjų teismas apkaltino 

_ . . „ , . . R- L. Tannehili prievartavimu,
Zapmla -buvo gana “1,. katėmis ir ki-
ri Irvt hlnlrai rftrrv Mil- tąis nusikaltimais siaurinėje Či

kagos dalyje. Jis neturėjęs pa
stovios -gyvenamos vietos, bet 
miegodavęs automobilyje. Jis- 

buvo suimtas White Castle res
torano automobiliams pastatyti 
aikštėje.

Kaltinamasis Tannehili gavo 
leidimą iš teisėjo M. D. Pompey 
patikrinti proto stovį.

(pnas visiems 
pasiekėme nelaimės vietą. Kas 
nori, gali iš juūsy laivo pasi
žiūrėti į nelaiinėn patekusį lai
vą ir pasižiūrėti, kaip bus da
romi gelbėjimo darbai.

koki trys blokai nuo mūšy. Mu
sų laiva^ sustojo. -Girdėjom, kad 
jūreiviais |ųj>jpu jiuleiiio inka
rus. Salįfe daręęjjuvo patekė- 
įusi, Jį>et įves jąų'jn'atfiin ne tik 
“Zapįolą”, bet ir jame buvusius 
keleivius, plevėsuojančius bal
tas skaras. Tokiu signalu jie 
pranešinėjo, kad jie yra bėdoje, 
jiems reikalinga pagalba. Visa 
tai mes jau žinojome, bet jie 
nežinojo, kad mes žinom. Mūsų 
kapitonas liepė argentinieč ams 
išeiti be vakarienės, nes “Za
piola” pateko bėdon. Galėjo bū
ti kaitas kapitonas, užvaręs 
“Zapiolą” ant vulkano viršū
nės, bet galėjo būti ir kitaip. 
Perkūnas galėjo pakelti vulka
no viršūnę ton vieton, kur no
rėjo plaukti “Zapiola” kapito
nas. Jeigu būtume žinoję, tai 
tokia skuba būtų ten neplaukę.

Mes žiūronais sekėme, ką 
“Zapiolos” keleiviai darė ir 
kaip jų laivas, .nejudėdamas iš 
vienos vietos, su kiekviena ban 
ga pakildavo, o vėliau vėl leis
davosi į gylį. Tilo tarpu mūsų 
kapitonas, pritvirtinęs mūsiškį 
prie žemės ir gal-dar kitaip, pa

jukęs savo pavaduotoją su mu- 
mis, pals sėdo j žudiką ir su ke- 
turiais vyrais nuplaukė minėto 
aivo linkui. Tuojau buvo nu
leistas kitas žudikas, į kurį įli
po penki vyrai; ir nuplaukė 
“Zapiolos” kryptim;.

■ ^Nespėjo mūsų kapitonas 
priplaukti prie -^Zapiolos”, iš 
kitos pusės atsirado kitas lai
vas. Tai buvo britų karo laivas 
'John Briscoė”. Bangos buvo 
didelės, iškildayiLL kokias pen
kiolika pėdų, o vėliau dar nusi
leisdavo i koldas .penkias. Kai 
zodikai plaukė, tąi jie .yertika- 
liai lingavo. Tą^i^i^yją^t ban- 
gos, yiišūnėsį dąį-r^iteidžia jo
sios gilumom Ne visuomet mes 
galėdavom juos matyti. Ma
tėm, tai būdavo ant bangos, bet 
manydavom, kad nuskendo, 
kai iš akių visai -prapuldavo. 
Bijojome, kad kapitonas, nenu
skęstų. Jis geras ir ryžtingas 
vyras, prie jo buvome pripratę' 
ir žinojome, kad; galime juo 
pasitikėti. Būtų buvę labai gai
la, jeigu banga būĮų-jį prariju
si- : *

Abu zodikai atsirado prie 
“Zapiolos”. Kapitonas apžiūrė
jo pakabintą laivą,? apskaičiavo, 
kad jis dar .galės šįtąip Įškąboti 
bent 10 valandų, ir-patyręs, kąd 
Argentinos pagalbinis laivas 
skuba į nelaimęs vietą. Tuo tar
pu keleiviams tiesioginio pavo
jaus nebuvo, čia pat stovėjo 
britų laivas, o kitas specialus 
pagalbinis laivas taip pat buvo 
netoli. Abu kapitonai nutarė 
viską įiaĮikti artėjančiam pa
galbiniam laivui. * %- v T -

“Zapiola” padėkojo mūsų 
kapitonui už gerą valią ir norą 
padėti, bet abu nutarė, kad bus 
daug geriau, jeigu padės artė
jantis Arktikos laivyno laivas, 
turįs geresnes pagalbos prie
mones. Kapitonai atsisveikino, 
o zodikas jį tuojau atvežė pas 
mus. Jis pasakajojo, kas atsiti
ko “Zapiolai”, kaip atsirado 
britų laivas ir kad netoliese jau 
yra pagalbinis laivas, kuris pa
ims visus “Zapiolos” keleivius.

(Bus daugiau)

Kaltinama Vakarų Vokietija, 
kuri konvencijoje laikosi tvir
tai savo nusistatymo bei pasiū
lymų.

Amerikos valstybės sekr. H. 
Kisingeris tais reikalais Bonoje 
gegužės 16 d. tarėsi su Vakarų 
Vokietijos vyriausybės nariais 
ir, matyti, juos perkalbėjo pri
sitaikyti Afrikos tautų pasiūly
mams.

Vokietijos ministe- 
rių kabineto nariai tuo klausi
mu turėjo pastarimus ir gegu-. 
žės 25 d. Vakarų Vokietijos at
stovas išskrido į Keniją su,nau
jais pasiūlymais, kurie butų 
priimtini Afrikos tautoms ir 
kitiems ekonomiškai siilpniems

BONA SUMINKŠTĖJO kraštams.

NAIROBI, — Jungtiniu Tau
tų konvencijoje, kuri vyksta 
Kenijos sostinėje Nairobi, iki 
šiol negalėjo susitarti ir suras
ti vieningą nuomonę, priimtiną 
ekonomiškai atsilikusioms ša
lims, ypač Afrikos tautoms.

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

MECHANICAL 
REPAIRS 

ENGINEER
Cor Co.. < 
mg «f 
roiood *

impetigom. reports and 
rh< qvcAty umqac* 

rvnmnę repo**.

car š preferahbX Co**«x«.

J. E. D«wiwg 
(311) 374-5250 or (21?) 392-4101 

Or Write:
Personnoi Office

THE UNION 
TANK CAR 
COMPANY 
151a.Rairood Aw.

East Owcogo, Indiono 
46312 k

UNION

BUY IS. 
SAVINGS 
BONDS

^6R 4NNUM

^ASjSbOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

$5000 or more 
minimum 

30 months

PAID QUARTERLY AT

WHEii YOU BANK OI WORK

PER ANNUM .
. >. ..... certificates

BRIGHTON »
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION *41111*

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, HAINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
$1000 or more

1 year min.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \

COLORTVSETS
' - - - v . - - * ' < •

WHILE YOU EARN 6%% to 7% % X™ I
. ■- ~ -IN OUR SPECIAL ACCOUNT Į

17” Diagonal COLOR

SM

Or With $20,000
And your money grows to 

k $21,024.81 in 1 year.

w* $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your tnoney grows to 
$1,897 in 72 months. *

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

Wrth $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. • .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _ _

Or With $2,000
And your money grows to $2/112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 11A years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. A

<«eis

RCJi
XL-100

Graikijoj darosi neramu

ATĖNAI. — Kairiosios graikų 
darbo unijos paskelbtą visuotinį 
vienos drenos streiką pratęsė ir 
antrai dienai, sukeldami, kaip 
valdžia skelbia, “anarchijos kli
matą’’. Valdžia kaltina komu- 

I nistus ir socialistus dėl streiko, 
• kurį jie sukėlė protestuodami 
j prieš ketinamą išleisti Įstatymą, 
draudžiantį skelbti politinius 
streikus. ji -k

Arttradienio susirėmimuose 
viena moteris užmušta ir 99 as
menys, jų tarpe 60 policininkų, 
sužaista.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•R/nds must <n ttws w*o»< account for term of cartif«cate. From your deposit, ** deduct the cost of the item, but the interest you earn pavs 
for it, p*us 0tvet you an additional of 6 H % to 7* % on your fufl deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for early 

withdrawal.

DES PL AIMES OF ACE' 
1O«S OAKTON STREET
DES PLAINES HL1NO»S 50016
TELEPHONE 297-0720

ALMIRA OFFICE:
M34 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO ALINOS 40*42 , 
TELEPHONE

MAIM OFFICE: 6245 SOOTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575
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Aušros Varty parapijos 25 met^j sukakties minėjimas

buvo atšvęstas 1976 m. ge
gužės 16 dieną, bažnyčioje ir pa
rapijos salėje, dalyvaujant aukš
tiems bažnyčios dignitoriams, 
Kanados valdžios atstovams ir 
daugybei lietuvių.

Prie klebonijos susirinko vi
sos Montrealio lietuvių organi
zacijos su vėliavomis, pasipuo
šusios savo uniformomis bei 
tautiniais drabužiais ir išsirykia- 
vo puošniai eisenai bažnyčion, 
11 vai. iškilmingoms pamaldoms. 
Priešakyje keturių vėliavų: Lie
tuvos, Kanados, Popiežiaus ir 
Kvebeko, žygiavo Jo- Eminenci
ja kardinolas P. E.Leger, ka
nadiečių jėzuitų generolo Romo
je atstovas Tėvas Shashin. vice- 
provinciolas lean Langlois, jėzui
tas Van Belleghem, monsignoras 
Henri Langlois iš Montrealio 
Notre Dame parapijos, ir iš lie
tuvių buvo tik savieji — kle
bonas Jonas Kubilius SJ ir Juo
zas Aranauskas SJ.

Prie įėjimo į bažnyčią, Ginta
ro ansamblis su savo vadovu 
Zigmu Lapinu, tą iškilmingą ei
seną pasitiko su kanklių muzi
ka, o bažnyčioje^, parapijos cho
ras diriguojant choro vadovei 
M. Roch, perpildytai bažnyčiai 
maldininkų, pervėrė širdis iškil
minguoju “Ecce Sacerdos”. Cho
ro pakiliai iškilmingas giedoji
mas lydėjo visas šio didžios šven
tės neeilines pamaldas.

Kai altorių apsupo pasipuošę 
tautiniais rūbais jaunuoliai, lai
kydami savo 10 organizacijų vė
liavas, ir kardinolas sėdėjo trone 
tarp savo palydovų, Aušros Var
tų bažnyčios įkūrėjas ir staty
tojas, buvęs pradžioje, ir dabar-

paskaitęs lietuvių 
kalbomis evangeli- 
tarti žodi jėzuitą

mą Hendelio šedevrą, taip pui
kiai paruoštą švente*, iškilmių 
finalui. Liejantis Tempo Maes
toso garsams, visi paliko bažny
čią ir nuskubėjo apačion j pa
ruoštą banketui si’".

O salė irgi teikė didelės šven
tės vaizdą! Ji buvo pilna, nuo ( 
scenos iki paskutinės sienos pri
statytų ilgų stalu, papuoštų gė
lėmis, graliais indais ir tau
rėmis, r.et 4(0 svečių ir nebe
užtekus garbės stalui vietos, jis 
buvo užkeltas net i sceną!

Bet ar kaltas pasitaikęs labai

tinis mūsų klebonas Jonas Kubi
lius SJ pradėjo atnašauti šv. mi
šias. t

Lekciją paskaitė prieš 25 m. 
Šioje bažnyčioje pakrikštytas 
pirmas kūdikis, dabar jau šau
nus jaunuolis, Leonas Markaus
kas.

Klebonas, 
lir prancūzų 
ją, pakvietė
generolo asistentą Komoje, Tė- gražus oras, ar brangoki bilie- 
vą Shashin’ą, kuris angliškai; tai ($7.50 asmeniui) taio gau- 
mums pasakė daug gražių žo-1 
džių.

Sekė kardinolo P. E. Legerj 
prancūziškai ir angliškai sako
mas pamokslas. Kardinolas lie
tuvius labai gerai pažįsta nuo 
senų laikų, kai jaunas lietuvis 
vienuolis jėzuitas Jonas Kubi
lius 1950 metais rugpiūčio 17 d. 
vyresnybės buvo pasiųstas Mon- 
trealin ir suradęs čia daug at
vykusių lietuvių, pradėjo orga
nizuoti parapiją ir kardinolui 
P. E. Leger pritariant statyti 
bažnyčią.

1955 m. balandžio 3 d. jis pa
šventino bažnyčios kertinį ak
menį ir tais pačiais metais rug
sėjo 25 d. kartu su vyskupu V. 
Brizgiu^ jau pastatytą bažnyčią 
šventino. 3 v -

Ir- štai po 25 metų, kardinolas 
P. E. Leger yėl mūsų tarpe kal
ba į mus sveikindamas sulau
kusius pastatytos bažnyčios 25 
m. jubiliejaus ir linkėdamas dar 
ilgus metus joje melstis.

Pasibaigus pamaldoms, cho
ras pradėjo giedoti iškilmingąjį 
Hendelio Aleliuja. Deja, nei al
toriaus svečiai, nei maldininkai 
nesiteikė išklausyti choro gieda-

■'iri išrikiuoti ilri stalai, ne- 
užsipildė visi lauktais sve'iais.

Oficialioji banketo dalis pra
sidėjo pasirod'ius scenoje Kar-

■

Ji mm v Carter tikisi laimėti rinki- 
dinnhii P F T pjzer su dvasiškiu mus- nes didelės korporacijos jam ainolui i. h. Leger su av asisKių skiria pinigų negu Wtiems
palyda ir Kanados -valdžios at- aemosrauj partijos kandidatams, 
stovais: -ministerio Monro at-1 Vienintelis prezidentas Fordas iš kor- poracijtĮ gauna daugiau pinigu, ne

gu Cartheris. Pastarajam teks kovoti 
gu Carteris. Pastarajam teks kovoti 

Jimmy Carter tikisi laimėti rinki-

kaitytoji! Balsai LDD susirinkimas

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

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

; Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, DI. 60629 Tel. 778-5374.

- * “

stovas parlamento sekretorius 
M. F. Leblanc, senatorius J. 
Campbell Montrealio miesto ko
miteto vicepirmininkas H. La- 
harre su ponia, is Kvebeko imi
gracijos atstovas M. Robert 
Rooke ir keli lietuviai.

Rasa Lukoševičiutė jau tapu
si nuolatinė parengimų pranešė
ja, sėkmingai ir šiose iškilmė
se, lietuvių, prancūzų ir anglų 
kalbomis, jungė sceną su sėdin
čia salėje publika, pakviesdąma 
G. Čapkauskienę (akompanuo
jant M. Roch) padainuoti kele
tą dainų, prakalbėti svečius ka
nadiečius ir kelis lietuvius į mus 
sveikinimo žodžius. Jie visi lin
kėjo mums laimės tolimesnia
me mūsų parapijos gyvenime.

Ji perskaitė daug raštu at
siųstų sveikinimų iš Kanados 
valdžios aukštų pareigūnų: iš 
Kvebeko premjero ministerio 
Robert Bourassa, Montrealio 
miesto burmistro lean Drapeau 
ir kitų aukštų valdžios asmenų.

Iš Čikagos Forumo ponų A 
ir 31. Rudžių, iš Putnamo N. P. 
vienuolyno vyresniosios sesers 
Margaritos Bareikaitės, iš To
ronto: konsulo J. žmuidzino, 
“Tėviškės Žiburių” redaktoriaus. 
Pr. Gaidos, Anapilio klebono P. 
Ažubalio, L. B. /Toronto pirm. 
Simonavičiaus, jš Hamiltono Kų- 
nigu Vienybės vardu Mons. Ta- 
darausko. ^ŽoSzmT sveikino'Otta-

KVIEČIAME Į.MIKUI ŠILEIKIIT PAGERBTI

BANKETĄ
SekmacL, š. m. birželio 6 d

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

vos L B-nės pirm. Danys ir 
Montrealio pirm. J. šiaučiulis, 
A. V. choro seniūnas H. Celto- 
rius ir kiti. Pasveikinti atvykę 
iš Toronto, buvę nuoširdūs pa
rapijiečiai Kazimieras ir Vero
nika Ottai ir kiti atvykusieji iš 
toliau. Sveikinimų žodžiu ir raš
tu buvo tiek daug, kad neįmano
ma buvo visko nei užsirašyti 
nei atsiminti. Teatleidžia man 
visi, kurių nepaminėjau.

Gale, sutiktas entuziastingais 
plojimais klebonas Jonas Kubi
lius S J dėkojo visiems parapi
jiečiams; buvusiems ir dabarti
niams bažnyčios komiteto na
riam už -visus darbus, materia
linę ir moralinę pagelbą statant 
bažnyčią* ir per tuos 25 metus 
ją užlaikant.

Visieips padėjusioms atšvęsti 
šią jubililiejihę šventę, kuri bu
vo švenčiama keliais atvejais 
pradedant 4.975 m. rudens baž
nyčioje susikaupimo vakaru, 
Kalėdų naktį choro religinės mu
zikos koncertu ir šios dienos ju
biliejaus iškilmių užbaiga.

Padėka visoms parapijietėms 
prisidėjusioms suruošti šiam 
banketui vaišes ir ypač bažny
čios komit. nariui Antanui Vaup- 
Šai už rūpesčius ruošiant šias 
iškilmes.

Daug kartų buvo skelbta laik
raščiuose ir. bažnyčios biulete
nyje, kad iškilmingame banke
te bus turtingi, skanūs iškilmin
gi pietūs su vynu. Kad valgiai 
buvo skanūs ir Antano Vaupšos 
parinktas raudonas vynas buvo 
geras, ir jo buvo užtektinai, tai 
teisybė.

Bet valgių' patiekalai, prieša
kyje su dešromis ir kopūstais, 
visgi nesiderino nei su geru vy
nu, nei su neeilinės šventės vai- 

■ šėmis, kuriomis buvo vaišinami 
Kanados aukštieji svečiai.

Prasidėjusios iškilmėj 11 vai. 
ryto bažnyčioje, buvo baigtos 
apie 3-čią vai. salėje.

Elzbieta Kardelienė

, Didžiai Gerb. Redaktoriau ’
Prisiunčiu Tamstoms $35 pi

niginę perlaidą, iš kurių 530 yra 
už 1976 metų prenumeratą, o $5 
auka laikraščio išlaidoms. Aš 

Į esu senas Naujienų skaitytojas, 
nes, dar gyvenant Vokietijos sto- 

’ vykiose, pamėgau šį dienraštį dėl 
atviro žodžio ir įvairių neigiamy
bių iškėlimo mūsų visuomeninia
me gyvenime. Kaip mes dauge
lis žinome tą nemalin ių jausmą, 
kuomet per daug ir per dažnai 
saldumynų prisivalgome, po to 
norėdami ko nors sūraus, rūgš
taus ar aštraus. Taip skaityto
jams nusibosta tokia spauda, ku
ri savo puslapiuose pristato vien 
nudailintus, susacharinintus ir 
užglostytus bei nutylėtus mūsų 
išeivijos gyvenimo faktus.

Linkėtina, kad ir toliau Tams
tų dienraštyje pasisakymai dėl 
įvairių pažiūrų skirtumų būtų 
išreiškiami ramiomis, įtikinan
čiomis, logiškomis ir neužgau- 
nančiomis polemikomis, o visų 
mėgiami Tamstų dienraščio ve
damieji ir toliau pasisakytų dėl 
bėgamų aktualijų.

Aš pats pasižadu nuo dabar 
daugiau įsijungti savo rašiniais 
Naujienose, nes po neseniai įvy
kusių rinkimų pasiliuosavau nuo 
Čikagos Jūrų šaulių Kuopos pir
mininko pareigų ir turėsiu dau
giau laiko rašymui. Taip pat ir 
ateityje stengsiuos mūsų jūrų 
šaulių kuopoje remti Tamstų 
dienraštį ir finansiniai. Perduo
kite linkėjimus mano senam 
prieteliui Pronskui, Budreckui, 
Lukui ir kitiems.

Myk. Maskvytis

Chisagoje pavogė 600 
labdarybės čekiu

CHICAGO. — Ulinojaus Vie
šosios Pagalbos (Public Aid) de- 
partmentas pranešė, kad susek
ta stambi vagystė šalpos srity
je: pavogta daugiau kaip 600 
labdaros (welfare) čekių, kurių 
nuostolis siekia $150,000. Depar
tamento direktoriaus ^-padėjėjo 
pranešimu, 389 čekiai jau sufal
sifikuoti ir iškeisti į grynus pi
nigus, apvaginant Ulinojų S93,- 
800 sumai. •

Bandito sužeistas

• VAKARIENĖ
• MENINĖ DALIS
• IR ŠOKIAI

Groja VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol,
MINĖJIMĄ RUOŠIA

MNAUJIENOS!
Dail. MIKAS ŠILEIKIS

CHICAGO. — Sekmadienio 
naktį plėšikas revolverio šūviu 
sužeidė 8 mėn. nėščią Mrs. De
nise Ruffin, 23, gyv. 6800 blo
ke S. Lowe. Kulka pataikė į ne
gimusį kūdikį iš dešinės pusės, 
sužeidė jo dešinį inkstą ir kepe
nis, pervėrė diafragmą ir dešinį 
plautį, išėjo per krūtinę ir įstri
go jo dešinėje rankoje.
Kūdikis buvo pagimdytas cesa

rean sekcijos būdu St. Bernard 
ligoninėje ir jam operacija pada
ryta Illinois universiteto ligoni
nėje. Motina ir kūdikis po ope
racijos abudu esą patenkinamo
je padėtyje. .

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

SEARS MAŽIAU PARDAVĖ
Sears prekybos bendrovė skun

džiasi, kad jos krautuvėse pre
kių pardavimas, pradedant Ve
lykomis, visą iailką nežymiai ma
žėja. Bendrovė kaltina šaltą 
orą. Orui sušilus, tikima, pre
kyba neperėsianti.

■M

■NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

NEW YORK, N. Y. — Ijetu-: vėliavos. Margučių parodėlė ir 
vių Darbininkų Draugijos sep-! Amerikos nepriklausomybės mi
tinta kuopa įvairiais veiklos rei- į nėjimas įvyks birželio ."> d. 
kalais tarėsi 1976. IV. 16 d., Į „ , . . . ...... 1 Sekretonus Antanas sateikat oodhavene.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė pirmininkė Bronė Spudienė. 
Ji pranešė, kad ieškomas solis
tas ar solistė himnui giedoti ir 
kunigas invokacijai sukalbėti 
Dariaus-Girėno atminimo pa
gerbiame. Didvyrių atminties pa
gerbimas įvyks prie jų pamink
lo Lituanica aikštėje, Brookly- 
ne, N. Y., 1976.VII.17 dieną, 3 
vai. po pietų.

Dėl paties minėjimo pasitari
mas užsitęsė kiek ilgiau ir buvo 
įvairių siūlymų, norint surengti 
kuo įdomesnį pagerbimą. Nutar
ta kviesti prof. J. Stuką, kad jis 
prisidėtų prie minėjimo radijo 
bangomis, šiek tiek paskirta ir 
pinigų minėjimui per radiją pa
remti. Minėjimą rengia Dariaus- 
Girėno komitetas prie didvyrių 
paminklo glaudžiai bendradar
biaujant LDD 7-tai kuopai. Mi
nėjimo išlaidas jau eilė metų 
apmoka LDD 7-ta kuopa.
' Margučių parodėlės ir Ameri
kos 200 metų nepriklausomybės 
paminėjimo ‘komisijos narė Li
lija Šateikienė ir Bublaitienė pra
nešė, kad už gražiausius, margu
čius, bus paskirta 3 premijos.

Amerikos 200 metų nepriklau
somybei atžymėti bus paruoštos 
dekoracijos. Dideliais nume
riais atžymėta 1776—1976. Bus 
priderintos Amerikos ir Lietuvos

■ skaitė praeito susirinkimo proto
kolą iš 1976.IV.il d. ir paminė
jo, kad buvo kilusios ilgesnės 
diskusijos dėl Amerikos Lietu
vių Tarybos Naujorko skyriaus 
veiklos.

Kitas susirinkimas numatyta 
šaukti pirmoje pusėje birželio 
mėnesio. J. Radvilaitė

IŠPLAUKĖ MISSISSIPPI upe 

Iš ST. PAUL IKI ST. LOUIS

ST. Paul, Minn. — Du jauni 
sveiki vyrai sumanė tolimu plau
kimu pagerbti savo gimtosios 
šalies 200 metų nepriklausomy
bę, nuplaukdami Mississippi upe 
iš St. Paul, Minnesota, į St. 
Louis, La. Vienas jų yra Alan 
Jones, 29 metų amžiaus marinų 
kapitonas, antras Wayne Thomp
son, 23. Jiedu tikisi nuplaukti 
iki St. Ijduis Vėliavų dienai bir
želio 14 d.

Abudu plaukikai yra apsivilkę 
raudonos, baltos ir mėlynos 
spalvos plaukimo kostiumais. 
Jiedu visas tas dienas maitinsis 
vien vaisiais ir medumi. Juodu 
plaukiant krantu, automobiliu 
lydės Jones žmona ir jos se
suo, veždamos plaukikų maistą: 
obuolius, kriaušes, vynuoges ir 
įvairias vaisių ir daržovių sun
kas.

SKAMBINKITE DABAR F" r 7S?
ĮVERTINTI

. JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J. g-MICHAELS

4637 So. Archer Avė.
(Prie 47-tos) , _ „

254-8500
MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI
ED T Į O SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
,3 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RE L O'Inter-City Relocation berviee

F

m^ooc

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

TaupyKiteJdabar 
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UN I VERS AL!
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. > TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL 
i
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Sekmadienį pagerbs mirusius

Ateinantį sekmadienį, geg. 30 d., Amerikos lietuviai 
pagerbs mirusius. Vieni papuoš savo tėvų, brolių ir arti
mųjų kapus, o kiti padės vainikus ir gėlių prie įtakinges
nių Amerikos lietuvių paminklų.

Lietuvių Tautinėse Kapinėse Kapų Puošimo Dieną 
ruošiamos didelės iškilmės. Iškilmėse groja dideKs pačių 
lietuvių vadovaujamas dūdų orkestras. Jis pagroja kelis 
maršus, kol susirinkusieji apeina pačius didžiausius ka
pinių skyrius, o vėliau, kai susirenka prie specialiai pa
ruoštos estrados, kur sugrojami Amerikos ir -Lietuvos 
himnai ir pasako kalbas kapinių vadovybės pakviesti 
kalbėtojai.

Kapinių Puošimo Diena sutraukia daugelį lietuvių į 
abu didelius kapinynus. Vieni eina į šv. Kazimiero Lie
tuvių kapines, o kiti vyksta į Lietuvių Tautines Kapines. 
Daugelis lietuvių, baigę iškilmes kazimierinėse, skuba į 
Lietuvių Tautines Kapines, kad galėtų dalyvauti gražiai 
suruoštose iškilmėse, pasiklausytų geriausių lietuvių gie
smininkų ir užgirstų amžinybę ir lietuviško gyvenimo 
kasdienybę liečiančias kalbas.

Savo laiku Chicagos lietuvių kapinės buvo didelių 
nesusipratimų, ginčų ir neapykantos šaltiniu. Bet pasku
tiniu dešimtmečių tos rivalinės nuotaikos aprimo ir į ka- 
kinynus sugrąžino joms reikalingą ramybę.

Prieš dešimtmetį kazimierinių kapinių neapdairi va
dovybė buvo pasiryžusi susiaurinti kapinių steigėjų tei
ses, savintis jų turtą, o pačias kapines buvo užsimoję iš 
lietuvių kapinių padaryti bendromis amerikiečių kapinė
mis. Sujudus kapų savininkams ir pradėjus kelti protes
tus, reikalai buvo aptvarkyti, grąžintas lietuvių vardas ir 
pripažintos sklypų savininkų teisės kapinėms tvarkyti. 
Šiandien visi žino, kad šv. Kazimiero Lietuvių kapinės 
yra lietuvių katalikų kapinės, kad jose galima laidoti ar
timuosius pagal lietuviškus laidojimo papročius ir su lie
tuviškomis maldomis-

Šia proga mums malonu priminti, kad Naujienos pa
dėjo skriaudžiamiems sklypų savininkams ginti savo tei
ses, skelbė savininkų rimtai pagrįstus skundus, priminė 
jų idėtą turtą, aprašė mokamus morgičius, tveriamas 
tvoras, ir kitas pastangas padaryti minėtas kapines tvar-

kingomis, gražiai tvarkomomis ir zot pavyzdL e,^^^-
Šia proga verta priminti, kad marijonai, iš Chicagos 

katalikų gavę dienraštį Draugą, kažkokiais sumetimais 
atsisakė ginti šv. Kazimiero Lietuvių kapines įsteigusių, 
čarterį kapinėms išėmusių, morgičius gavusių ir išmokė
jusių sklypų savininkų teises. Naujienos dėjo jų prane
šimus apie susirinkimus ir svarstomus klausimus. Kai 
marijonai buvo priversti vis dėlto įdėti svarbesnę žinią, 
tai ji ėjo ne kaip informacinė redakcijos žinia, bet kaip 
apmokamas garsinimas, už kurį sklypų savininkai turė
jo labai brangiai užmokėti. Reikia pripažinti, kad tais 
laikais marijonų administracija pinigus paėmė ir sklypų 
savininkų garsinimą įdėjo. Dabar šie reikalai pakrypo 
blogon pusėn. Dabar patirtis sako, kad administratorius, 
net ir paėmęs pinigus, garsinimų neįdeda.

Malonu konstatuoti, kad šiandien jau ir aukštoji ka
talikų vadovybė nėra tokia griežta Lietuvių Tautinių 
Kapinių atžvilgiu, kokia ji buvo prieš 30 ar 40 metų. Da
bar jau leidžiama katalikams laidotis Lietuvių Tautinė
se Kapinėse. Dabar miręs katalikas priimamas į katali
kų bažnyčią, joje atlaikomos pamaldos, o vėliau net ir 
dvasiškis palydi mirusį į Lietuvių Tautines kapines. Ten 
pasako kalbą prie kapo, pasimeldžia ir pagieda lietuviš
kas atsisveikinimo giesmes. Pačios kapinės turi kelias 
plokšteles su puikiomis ir turiningomis giesmėmis, ku
rias laidojimo metu panaudoja.

Anksčiau lietuviai katalikai kunigai į Lietuvių Tau
tines Kapines neidavo. Bet per 50 metų vyko kažkoks 
sunkiai išaiškinamas anachronizmas. Katalikai kunigai 
lenkai, italai ir airiai mielu noru vykdavo į Lietuvių Tau
tines Kapines ir aptarnaudavo likusios našlės ir šeimos 
pageidavimus. Ypatingai noriai į Lietuvių Tautines Ka
pines vykdavo katalikai kunigai airiai. Kunigas lenkas 
arba italas turėdavo mirusio šeimą pažintu turėdavo pri
klausyti jo žinioje esančiai parapijai, bet kunigą katali
ką airį visuomet galėdavo pakviesti i Lietuvių Tautines 
Kapines. Jam nereikėdavo savo vadovybės prašyti spe
cialaus leidimo, kad leistų įžengti į Lietuvių Tautines Ka
pines. Jis atvykdavo kartu su šeima, pašventindavo duo
bę, pasimelsdavo ir keliais gražiais žodžiais suėjusiems 
primindavo mirusį-

Dabar šitas reikalas jau pakeistas, daug humaniš
kiau sutvarkytas. Pradžioje Vasario 16-tbs gimnazijos 
aukotojus Lietuvių Tautines Kapines palydėdavo tiktai 
čikagiečiams žinomas kun. B. Sugintas. Kai jis buvo api
bartas, tai stengdavosi mirusius palydėti pusiau slaptai. 
Bet šiandien katalikai kunigai jau mielai palydi tikin- 
čiuosius į Lietuvių Tautines į Kapines ir ten prie kapo 
kartu su šeima pasimeldžia.

Lietuvių Tautinėms Kapinėms pradžią davė lietuvių 
tarpe buvusi didelė netolerancija. Kapinių steigėjai pa
dėjo pagrindan tolerancijos principą. Jie taip paruošė ka
pinių konstituciją ir nuostatus, kad būtų gerbiamas kiek
vienas lietuvis ir jo įsitikinimai. Jie' ėmėsi priemonių, 
kad nei vienas mūsų tautietis arba tautiečių grupė nėsi- 
viešpatautų ir pačiose kapinėse. nesėtų netolerancijos. 
Lietuvių Tautinės Kapinės administruojamos, tvarkin
gai, niekas prie kapinių turto savo rankų neprideda, jų 
santaupų nenusineša. Jeigu kas bando tai padalyti, tai 
susipratusi sklypų savininkų dauguma prieš pasikėsim 
tojus kovoja.

SKAITYKITE NAUJIENAS
GARSINKITĖB NAUJIENOSE

Reikia tik stebėtis, kokiu 
uolumu ir kropAtumu Lietu
vos okupantas ir jo pasamdyti 
bernai seka ir stebi lietuvių iš
eivių gyvenimą, jų organizaci
nę veiklą ir ypač spaudą.

1976. 4. 8. “Gimtasis kraš
tas”, leidžiamas Vilniuje, įsi
dėjo Vlado Vaičiulio straips
nį, “Joja Kariūnai I Kryžiaus 
Žygį”. Pradeda šitaip: “Prie
šakyje, kaip ir pridera, ant nir 
tulingo žirgo šuoliuoja vadas. 
Kadangi tai vyksta mūsų die
nomis, netoli Čikagos, vėdlys 
neša ultramodernišką vėliavą: 
pamautos ant muziejinių ša
kių,, išdidžiai ir karingai plai
kstosi “Naujienos”...

Ar jūs, gerbiamieji, ką’nors 
čia supratote? Vargiai. Ir lie
tuvių kalba šlubuojanti; Tokių 
išsireiškimų ir dar šlykštesnių 
posakių, kaip matysite vėliau, 
yra pilnas straipsnis ir visas 
taip Suveltas, sujauktas, kad 
tik stebėtis reikia tokia rašy
sena. Atrodo, kad tai rašė žmd 
gus, kuris po baliuko dar ne
buvo numigęs, arba sergąs ha- 
liūcinancija, įsivaizdavimo if- 
kliedėjimo liga. Tokiu pat to
nu ir panašiais žodžiais gali
nta if. ‘‘Gini, kr.” atsakyti. To
kią ištainlį, kokią rodo “G.k"’, 
prieš karą galėjai rasti pas 
kiekvieną Šančių (Kauno prie 
miesčibj burlioką, vežiką. Tą 
tipingą “G. k.” bolševikinį,, žė 
praus taburniŠką kvailiavimą 
palikime jam pačiam ir eiki
me toliau.
i “G. k.” rašo: — Kurgi taip 
lekiate, ponai kariūnai?

kė į skaudžią vietą. • Ir kaine 
matėte tą taikstymasi pamau
ti aut Šakių? Ak tai nėra “G.t.0 
liguista, pilna baimės, nėapy- 
kafita, fr kliedėjimo haliučiila- 
cija, kad V. Pilkalnis pakriti
kavo V. LiūlėriČiaus istorijos 
vaddvėlį?

“G. k.”: ‘‘Naujienų*’ “popie
riaus užpildytojas Pilkal
nis (jis, ko gero, ir bus to kry
žiaus'žygio vadas) įsirėždamas 
šaukia: (Cituoja -.V.P.žodžius.) 
“Istorijos vadovėlyje daugelis 
pateiktų nuotraukų rodo nelei 
singą ir iškreiptą lietuvių tau
tos buities vaizdą“...

“G. k;”: “Vėliau atsipeikė
jęs, Pilkalnis tikriausiai krito
to rašomąją iiiašihėlę. Tačiau 
kas kartą parašyta — kaip kii ' 
viii įkirsta-. Jis gi pats, nė- už 
liežuvio netraukiamas, (llpJii

V. Vaičiulis .ir dalyvavo toje 
bolševikų' grhpėje, kurie Rai
nių miškelyje prie Telšių, Tel- 
šių kalėjimo politiniams kali
niams 1941 m. prasidėjus ka
rui išlupinėjo liežuvius ir juos 
nužudė) gretimoj rašinio skil
tyje viešai išklojo4 tos siaubiu 
gos fotografijos—ne iš kur ki
tur, o iš kraštotyrininko Bti-

. - -v 

radio KrygosJ” -

O kas eiž tokio nuostabaus? 
Juk' “Gimt- kraštas” Idbai .ge
rai žino kAd: Bin tčaš įt savo 
knygą negalėjo dėti tokių nuo

vaiždiji 1ų- garbingą. Lietuvos 
praeitį, o. ypač nepriklausomy

tus ponus, o aršiausia — prieš 
ponį La Ulevičių !

“Iš tikro, ant vėliavos šono 
—- juodai margi žodžiai l (čia 
jis cituoja V. Pilkalnio žo
džius) “Vi Liulevičiaūs istori-’ 
j ar. skriaudžia lietuviukus. . . 
Tai reiškia, kad V. Liulevičiūs 
ši tai padarė sąmoningai su tik 
siu iš’ anksto: kirsti stipru

jame suniekinti tautinį reika
lą principe.’’-

“G. k.”: “Na, jeigu dėl tauti
nio principo ponai kitus ponus 
taikstosi pamauti arti šžičii|, 
paprastiesiems nėra kč> tžrp jų 
painiotis. ...Ir vis dėlto skaity
tojams privalome paaiškinti: 
tas kryžiaus žygis nėra pfSina 
nytas. V. Liulevičiaus “pra- 
džiamokslinio lituanisto istori 
jos vadovėlis” ne taip sėnai iš
leistas užjūryjė;”

Tai kam painiojatėš' ir spau
sdinate sieksninį straipsnį? 

i Matyt V. Pilkalnis jums patai-

DR. A. J. GUSENAS

ir
tin-

SAUGOK SAVO SVEIKATA
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

Ligos simptomai yra šie: Burnoje audiniai 
dantų desnos darosi skaudžios, jautrios, parausta,
sta, minkštėja ir nuo mažiausio palitėjimo kraujas 
trykšta. Burnoje skonis pasikeičia, kvapas smirdi, 
burna išdžiūta, liežuvis sutinsta, pažandinės liaukos 
patinsta, skauda ir gamina daug seilių. Ant dantų des
nų susiformuoja balsva juosta, kur vėliau biaurios 
žaizdos atsidaro ir puvėsiais dvoką. Dantys išsiliuo- 
suoja ir iš burnos iškrinta, o kartu net ir žandikaulio 
dalys išpūva ir laukan krinta.

Beje,w jei ligonis pasveiksta, tai žandikaulio iš
puvusios dalys gali būti atstatytos dirbtinėmis me
džiagomis iš plastikos Acrylic arba iš specialaus me
talo pagaminamos.

Dažnai būna, kad arseniko nuodai patenka į 
kraujo takus ir apnuodina visą žmogaus kūno siste
mą. Tuomet žmogus jau rimtai suserga, skausmai es
ti ne tik burnoje, 
išberia gelsvomis 
virsta žaizdomis.

Tokio ligonio
arseniko nuodai esti išsiplėtę viso kūno 
Tokį ligonį suparalyžuoja ir jis miršta 
apsinuodijimo viso viso kūno sistemos.!

GANGRENA

Šioji liga yra viena iš bjauriausių. Ji prasideda

bei ir visame kūne. Ligonio odą 
arija rausvomis picinėmis, kurios

gydymas nebūna sėkmingas, nes 
organizme, 

nuo arseniko

prie dantų desnų, lūpų ir veido audinių. Daugiausia 
ja apserga augantieji vaikai ir mergaitės, kurie min
ta prasta mityba, cheminių konservų sužalota. Nuo 
prastos mitybos ir gaminasi įvairių rūšių ligos ne tik 
pas augančius vaikus, bet ir pas suaugusius žmones.

Gero mityba atnašauja žmogui sveik&tingumą ir 
malonumą ant šios planetos gyventi. Nūdien jau ži
noma, kad vien tik nuo prastos ir konservų sužalotos 
mitybos montuojasi įvairios ligos, kurios pirma lai
ko žmogaus vidaus aparatą suardo or esant dar jau
natvėje jį pasiunčia į kapus.

Pradinės priežastys yra sekančios: 1. burnos hi
gienos sanitarinių taisyklių paneigimas, 2. Prasta 
kasdieninė mityba, cheminių konservų sukanaveikta. 
3. Apkrečiamos ligos, vis labiausia tai tyrimai, kurie 
atsakingi 65 proc. šios ligos susirgimų. Prisideda dar 
ir kiti priešai, kaip tai nuodingųjų bakterijų perai, 
kurie sužaloja ir viską naikina, kas tik jiems pakliū
na, beskirtume — audiniai, kremzlė ar kaulas.

Ligos simptomai: dantis juosiančios desnos ir 
burnos vidaus audiniai sukietėja, o vėliau minkšti 
skaudžiai formuojasi ir atsiveria, biaurios, mėsos pū
vančios žaizdos. Infekcija plinta ir greitai apima vi
sas dantų desnas, lūpas ir burnos vidų.

Banaliai būna, kad ant lūpų, ir burnos veidų pa
sidaro juodos dėmės, kurios pavirsta gangrena ir pū
vančios mėsos gabalėliai laukan iškrenta. Gangrena 
plečiasi ir sužaloja audinius, dirgsnius, gyslas, krem- 
les ir kaulus.

» ’ ‘ V i - i. !

Ligonis, ar (ai būtų suaugęs žmogus, vaikas ar 
mergaitė, labai sunkiai suserga. Temperatūra kūne 
pakyla net iki 101 laipsnių karščio, o kartais ir dau
giau. Ligonio pagydymas veik būna negalimas. Su
rinkti statistikų duomenys rodo, kad su viršum 90

Ftoridoi^, St. Rifersburg • miestą 
W6 svrvoitas didelis parėdai.Prte 
iakyle (e didelis erioptras, JbmA ve- 
fLt®.-Orltestro Norėdamas 
būti tiktai, kad rhUžikanĮėi n $ėka, 
lis-atsisuko patikrinti, ar viiEa* tvan
koje.

taip susirūpiho dėl vaikams iš
leistų & - J ooymenės ■ vado vėlių 
ir prifešjį; sukeltu triūkšinii. 
Tik dėlko, kad teš vadbvėĖŠ 
parašytas okupantui padabkia

panto įsakymu tuiėįo dėti to
kias nuotratihaSj fedrioš poiift- 
tos, net, iš sovietinės prięškaT 
fihės Baltgudijos, kad-tik-kW 
juodžiausiai ir purviniąusįai 
būtų- nupiešta ir atvaizduota 
Lietuvos ; jffaėatlš hA' yį)a€ jdš 
nepriklausomybės. laikotarpis., 
Lūšfiėlių, kiek tik nbri^ pri
rinksi Maskvoje, Berlyne^ Pa
ryžiuje,. Vašingtoue..ir. kituose.

ga dviasia.

IŠ tų Sapatiekfukeliu is- 
traukėlių' matome, kaiįTeku- 
pantas ir jo samdiniai - puola 

. tuos,- kurie.' išdrįso pasisakyti 
prifeš Lietuvos" pavergėjui pa- 
lankiuš vadovėlius. Jei tie mi
nėti vadovėliai nebūtųT -oku
pantui naudingi ir iiėbivių vai 
kušiams tautinėje dvasioje au 
kieti kenksmingi, tai okupan-\

2 Tuodu.. ahiL .vadavėliu . . išlėk, 
do Lietuvių Bendruomerrės va'

negalime spręsti apie krašto

grade ir kituose sovietiniuose 
mieštuose, o taip pat ir Vilniu- 
j ė rasime puikiu pasta tųi Ta* 
čiau ten viešpatauja žiauri po
litinė pries p auda ir nežmoniš
kas darbininkų išfiaudojimas.

“G. k.”: “Skaitytojai be abe 
jo prisimena, kokį šurmulį 
prieš keletą metų sukėlė -išei
vių. vaikafnš skifti •&JonVifie-

gus”.
Dėlko okupantas “G.krašte*

proč. ligonių., miršta, o jeigu, kurie-iŠ jų ir pašvėifota, 
tai tttri gangrenos žymes, randus liet visam amžiui!

DANTŲ NEURALGIJA

Beje^ visai nenuostabu, jog nūdieninis žmogus 
turi nuolatos kovoti su įvairiomis ligomis ir tik dėl to, 
kad nemoka nuo jų savęs apsisaugoti; žmogttš daž-

vėliau sumoka aukštą kainą už padarytas klaidas.
Viena iš tų biaurių ligų, nūd kurios labui daug 

žmonės nukenčia, tai yni žandų dirgsnių liga — neu
ralgija. Ji prasideda nuo pažėistą dantų difg&dų ir 
dantų šaknų galų: žandikaulidėsfe: YM ftbdfiMk jog 
veidas ir burna yra išpinta dlrgširių tinklu, kftip vo
ratinklis; šiuo tihkili pefdUėdaitfi pdVŪjatiš sitalai 
į galvos smegenų centfns if nėt ktt ffiūž&ttslta skaus
mas būna užrekorduntas,.

žandikaulių dirgsnių centras randasi priekinėje 
ausies dalyje, viršujė. Jis panešta į: medžiu ktttaieną 
su trimis šakomis ir ytn’ v&dŪMtata tHŠidHU dirg
sniu.

Viršutinė dirgsnių šaka aptdftattjA akį 1F 
audinius; vidinė -L- virštitinį žandikaulį, viršutine lū
pą ir dantis; apatinė — apatinį žandikaulį* apatinę 
lūpą ir dantis. Abi veido pusės turi po trišakį dirg
snį.

Neūralgija sėrgA dauginusia'suaugę, d 'ypžž jau 
senesni žmonės. Ligos pagrindinės priežastys dta nė
ra išsamiai žinoniės, bet galutinės yra sekančios: dąn- 
tų šakttų galų pažeidimas nuo kietą daiktų kramty
mo dar esant jaunystėje, navikai grantllortios, pėf- 
aukšti lydiniai, vainikėliai ir tilteliai, duoda pradžią 
granufortioifts pradėti-augti*

. _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-----SATURDAY, MAY 29, 1978

do

Nauja opozicijos partija Indijoj

. NEW DELHI. — Paleistas iš 5 - 
Ynėnesių. naminio - arešto žynius 
kovotojas už Indijos nepriklau
somybę Jayaprakash Narayan, 
73, iš keturių opozicijos partijų 
suorganizavo7 vieną su viltimi, 
kad bus gausesnė ir stipresnė 
pasipriešinti premjerės Indiros 
Gtadhi Kongreso patejai.

SKAITYK TR■KITAM patark 
SKAITYTI DEMOKRATINI 

DIENRAŠTI ‘NAUJIENAS’

’ Ligos sifili tofthd t SkaUskaš būna vienpusis, aš- 
tods, trenklfš' Žkfidb pū'šę. Kariais skaus
mas būna tiek stiprus^ kad ligoniui net atima žadą- 
veido paliesti negalima. heS ima d ar labiau' s k su
dėti.

* Dažh&I llgafiiš mipiašrį danių gydytoją, pra
šydamas išrauti yieną ar daugiau diffitų, kurie- jo 
manymu yra skausmo kaltininkai. Manding, dan
ties išrovimas sustabdo skausmus, Bet tik esti tuofn- 
laikiniai, nes žaizdai sugijus skausmai pasikartoja. 
Dažnai būna, kad ligoniui išrauni' vRuš dantis?ir jis 
nepagyja.

Ligds gvdydiaši Škaūsmaans • aptfstmdyti į žan
dą dirksnius įleidžiama tam tikro vaisto skiedinio 
švirkšlės pa^albA, taipgi ditodoma ir įkvėpuojamų 
vaistų^ Bet tos• priemonės aptramdo skausmą tik* lai- 
kifl&i. Nbtitit visiškai skaustous sutramdyti, būtina 
chirurginė tfptfaeijt daruti žkfidd dil-gsnių centre. / 
Būtina priminti, jog Šie faktoriai skatina neuralgijos 
ligą: perpitinM* steruvėjto. ^eršaStnžA, kafštis,' 
Šiitais, išgąttia, rūpestis it danhf ūetalyfeaK

Nėra lengva neuralgijos ligą pagydyti. Tačiau, 
kad if įVaitių vaisių vartojimas apslabdo skausmus, 
bet tik- ntoiūė#tatiau KpWHkU • diž
rasta. r ■ * ■* — r *- .

Žmonės tteuffclgifiJSr tiįfc ttiTi‘butv.1^
.tižti X-Ray sjSafhdių- peršvietomis. Suradus, užnuo
dytus, blogus dantis reikia tučtuojaii -.išrauti, 9 taip 
pat sutvarkyti Betikę- lydiniai,- vainikėlio ir • totaliai 
— vfsa tai. piffėdA ąptafiidytf Ilgį. Ctibfiifglnė:^iwra-

' daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.lef, 695-0533 . , 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE’58~ELGIN7TLLINQIS

Atnaujinta kova dėl 
Indianos kopkalnių
WASHINGTONAS. — Senato 

Vidaus Reikalų Komitetas tre
čiadienį pradėjo svarstyti klau
simą Indianos Kopų Nacionalinį 
Paežerės Parką padidinti prie 
jau turimų 8,330 akrų pridedant 
dar 4,686 akrus, sumokant $57.8 
milijonus.

, Paskui padidinti biliui, kurį 
remia abudu Indianos senato
riai — Birch Bay ir Vance Hart
ke yra priešingas Vidaus Rei- 
■kalų Departamentas, kurs įtiki
nėja, kad pridėjus 203 akrus už 

■truputį daugiau kaip vieną mili
joną dolerių puikiai užteksią Ko
pų sričiai apsaugoti.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

< 2434 WEST Jlst STREET
Ofisas:' H Em lock 4-5649

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna, apdra ūda 
2EMA KAINA r

R. , Š E R Ė N A Š .
Tel. WA 5-8063

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

’ Aas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tei.l 562-2727 artoa 562-2728

Apdraustas perkrauštymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34-Place

Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM | fiSiNAS 
akušerija ir moterų Ligos 

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

Valandos pagal, susitarimą. . Jei neat
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

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

, . TE_. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
SPčCiALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausioj sėlis 'ir t

pru papuošimui ir sezoninės
■ kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT« ?AS)

DAUBARŲ SŪNUS

.5525 So. Harlem Aye. — 586-1220 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

- Vidaus Reikalų sekretoriaus 
asistentas Liudydamas Senato ko
mitetui pasakė, kad esą būtų ma
lonu parką padidinti dar 4,686 
akrais, bet išlaidos tokios dide-* 
lės, kad departamentas rekomen
duoja pridėti tik 203 akrus.

Illinojaus senatoriai Percy ir 
Stevenson, abudu parko rėmėjai, 
nesutinka su Vidaus departa
mentu ir skatina Senatą pridė- užberta truputis druskos, 
ti parkui tuos 4,686 akrus. 1

Paežerės Kopų Parką steigti balto audeklo išima 
sumanymas pirmą kartą buvo is-'^^05 jr blyčiaus mišinys. Iš
keltas .4-916 metais ir 1966 me- ėmus dėmes, medžiagą išplauti 
tari parkas buvo įsteigtas Dli- švariame vandenyje.
nojaus senatoriui Paul Douglas i Drėgnas užuolaidas man- 
ilgai ir atkakliai Kongrese dėl nant ant metalinės kartelės, 
to parko kovojant. Originalus su-1 ant kartelės gali uždėti plasti- 
manymas buvo paskui skirti apie kinį maišelį. Naudojant tą mai- 
13,000 akrų kopkalnių ploto. Maž-1 medžiaga nekliūva ir ge- 
daug tokio didumo parkas būtų, I rįau slysta.
jei senatorių Bayh ir Hartke bi- 
lius pavirs įstatymu.

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
{vairūs patarimai ir kitokie 

dalykai

• Keletas lašų acto verdant 
kiaušinius apsaugoja aluiuini- 
jaus puodą nuo pajuudavimo.

• Nikotino žymes nuo rūko
rių piratų geriausiai nuvalo tri
nant gabalėliu citrinos, ant ku-

• Rūdis bei rūdžių žymes iŠ 
citrinos

• Jei nauji kūdinio batukai 
yra slidūs, reikia ant padų už- 

industrijos plitimas tą par- dėti — priklijuoti neslystančias 
ką jau pusiau perskėlė ir gre- juostas, dedamas tuo pat tikslu 
šia giliau skverbtis į abidvi - 
rytinę ir vakarinę parko puses' 
perspėjo sen. Stevensonas.

į vonios dugną. Dėti ne išilgai, 
bet skersai puspadžio.

• Lietuvoje buvo dvi raguo
čių mėsos rūšys — veršiena ir 
jautiena,’ Amerikoje yra tre
čioji — tarpinė rūšis, vadinama 
Calf. Veršiena gaunama plau
nant nesulaukusį 3 mėn. ra-

M IK I
NENUSILEIDŽIA

TOKIJO. -— Japonijos atsto-, _
vų pirmininkas Takeo Fukuda guotj dazmausiai tik pienu mi- 
ir finansų minriteris Masayoshi ųų a,f lena- 8®unama 1S vlrs 
Ohira, sukelto ■ kyšių skandalo “

reikalauia kad mi-l • Vyno llkucius 8aIima nel 
supilstyti ir laikyti šaldytuve

veikiami, 
nisteris pirmininkas Takeo 
Miki, kurio terminas būti parti
jos pirmininku baigiasi 1977 
m. gruodžio mėnesyje, pasitrau
ktų iš partijos pirmininko pa
reigų ir pertvarkytų kitais na
riais vyriausybę. Bet ministeris 
pirmininkas Takeo Miki, kalbė
damas ekonominių ir organi
zacijų federacijos suvažiavime, 
aiškiai pabrėžė, kad jis nema- 

(no keisti vyriausybės ir tai ne 
darys iki bus valdžioje.

DR. k.! A. V. JUČAS -
' 4894441-561-4605

ODOS^LIGOS — -
1002 N. WESTERN AVĖ?
5214 N. WESTERN AVE.

? Telefonas atsakomas 12 vai.

CHIRURGIJA

Ofiso teL: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR.! J; MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKA5
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W.71st Sf. — Tel. 737-5149 1
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘’contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

- ' A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės-įspūdžiai oku
puotoje Lietuvoje apsilankius. 10L psl. Kaina $1.00. -

J. Jasmrnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50. • - -

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rasteuio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, -VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211. psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiimtus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

virimui arba marinatams.
• Prancūziško- stiliaus bul

vės verdamos alyvoje 375 laip
snių (Fahrenheito) karštyje. 
Pradedant kepti temperatūra 
gali būti dar aukštesnė, nes de
dant žalias bulves temperatūra 
mažėja.

• Nustatyta,- kad akys pra
deda gesti nuo 17 m. amžiaus. 
Gal dėlto yrą -daug nelaimingų 
šeimų ir skyrybų...

© Vidutinio filmo gamybai 
yra reikalingi ąpe 275 profesijų 
bei specialybių-patarnavimai.

šių dienų etiketės
. $jąišto . ir Vaistų.; Ądministra- 

cija (PDA) Įvedė nuostatus.

kad maisto produktų ir vaisių’ 
gamintojai bei jų pakuoto j ai 
etikėtese nurodytų ne tik bend- j 
rą produkto kiekį, bet ir išskai-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

, "Pahhnlnrf, kurie persekiojami dėl teisybės, nes i V dangaus ka
ralystė". — Mato 5:10.

Kalbėdamas apie tai apaštalas sako: “Palaimintas ttebūna musų Viešpaties
čiuotų jo sudėtį ir pažymėtų Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visokia dva- 
kiękvjenos sudėtinės dalies kie-l Dievo žmonės visais laikais buvo gausiai aprūpinu dvasiniu maistu, 
kį kolorijomis arba kitokiais ! siniu palaiminimu dangaus srityje ” (Efez. 15) Žemiškais dalykais jie pa

sitenkino tikėdami Dievo pažadui, kad visi dalykai išvien tarnauja naudai 
tų, kurie myli Dievą. Todėl mes nuoširdžiai ir džiūgaudami galima atna
šauti Dievui padėkos auką. Atsimindami Dievo geradarysčių gausumą, at-

kį kolori jomis
matais.

Pereinant prie metrinės sis-1
temos jau dabar kiekis nurodo- ■ našauki jam savo pasišventimą ir atsidavimą. Sakykime musu brangiau-
mas gramais ir kitais šios sis- šiam Viešpačiui ir Išganytojui, kad iš tikrųjų esame jo ir norime pristaty- 
tėmos matavimo vienetais. Vi- ti jam savo kūną kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką ir linksmai 
taminai ir mineralai išreiškia-______
mi rekomenduojamais dienos 
reikalavimo procentais.

Norį žinoti sudėtinės pro
dukto dalis ir mėgstą skaityti 
etiketes, turės daugiau malo
numų: nuo 1977 b. sausio 1 d. ' y 
FDA patvarkymu visi alkoholi- ’ j 
niai gėrimai, įskaitant vyną ir 
alų, turės savo etiketėse nuro
dyti sudėtines dalis pagal jau 
dabar nustatytus reikalavimus. I

M. Miškinytė

1 Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

Apkaltintas šerifas
Lake apskrities šerifas O. L. 

Clavey buvo teismo apkaltintas ' 
ėmus kyšius, klastojtfsmokesjių 
pareiškimus ir melavus prisie- • 
kusiųjų apklausinėjime.

Naktinio klubo savininkas M. ’ 
L. DeFoor, valdžios liudininkas, 
paliudijo, kad. šerifas yra iš jo 
paėmė 1,000 dol. kyšį ir žadė
jęs neatimti likeriams pardavi
nėti leidimo;

SUSIRINKIMU

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
Klubo pusmetinis susirinkimas Įvyks 
antradieni, birželio 1 dieną. Vyčių j 
salėje, 2455 West 47 Street. Pradžia;
1 vaL popiet. _ _ 1

Visus narius ir svečius, norinčius' 
būti klubo nariais, prašome gausiai 
dalyvauti. Turėsime daug svarbių rei- f •; 
kalų aptarti, nes klubas turės tris 
mėnesius atostogų. j —

Po susirinkimo bus vaišės. >
A. Kalys

- - , _ . _ ■ l ■

Pirkite Naujienas,
Remkite kiekvienas,
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda į šviesą.

-MIELAI ŽMONAI

EUGENIJAI BARTKUVIENEI
mirus,

jos vyrui daktarui Juozui ir visai šeimai
■ reiškiu gilią užuojautą

ANTANAS VIRKUTIS

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST-63rd STREET 

VaL: anuad. nuo. 1^-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telefu 776-2880 
Naujas rez.- telef;: 448-5545

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos .vardas, joe. 

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8.vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. pė pietų ir kitu laiku 

.pagal susitarimą.

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

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais -aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina S6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

: • Prof. Vadovo Biržiškos

V. Tumosonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: -HEmlock 4-2123 . 
Rezid. talef.i GFbscn 8-6195

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

p. Šileikis, o. p. ■
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Xi Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

4 (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4- ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

Talaf.: PRospect 6-5084

SKAITYK FATS IR PAKART fix 
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparis. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejij da 
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje j ► - >

Autorius savo žodyje rašo: “Jėt liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtu 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 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HAIaSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Plrmaiame tome yr* 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minki tvos# virieliuosr parduodami už $4.00, e kietuos* 

viršeliuose už $6.00. 
į-

Abi knygai gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti kny^ų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr Kazio šicĮlausko knyga apie Amerikos lietuvių padan
gas daryti įtakoj j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50..

Knygos bus išsiųstos, jei 41.50 čekis arba Money Orderis
* "bus pasiųstas tokiu adresu:
į: 'N Ą D J I N O S,

1739- §o. JBalsted St-, Chicago, Hl. 60608

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assbciacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
JL446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

P. J. RIDIKAS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
<LACKAWICZ)

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

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

S W. WALM'CNOS, CHICAGO t. ILL — SATURDAY, MAY ». 19TR



JULIUS JANONIS

JULIUS JANONIS

Ką tik išėjo iš spaudos žino
mo literatūros kritiko, per eilę 
metų Naujienų dienraščio ben
dradarbio Jurgio Jašinsko kny
ga JULIUS JANONIS” Poetas 
ir revoliucionierius. Monogra
fija — 9x6 coliu formato, 266 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALAN TINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

— NAUJIENOS, C H" A GO 8, ILL. — SATURDAY, MAY 29. 1976

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų 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 
kerodama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrasio, bet ir visos išeivijos, 
aip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
uviškų reikalų renesanso.
lAINUOJA: Chicagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse> metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama $a vaitą nemokamai.

įrašoma naudoti žemiau esančią atkarpą, 
** MM MB M M Ml «M Mi M AM M MK <M XM MB M WM M M M >M M M- MB

NAUJIENOS, '
39 So. Halsted SL,

Chicago, UI. 60608

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

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

’A VARDE IR VARDAS______________________________

PRESAS ___________________________________________

puslapių su dailia apianka ge
ro popieriaus švariai išleista kny
ga su labai jauname amžiuje mi
rusio poeto fotografiniu atvaiz
du ir dar keletą nuotraukų iš ve
lionio mokyklinio gyvenimo ir 
jo vyresniosios sesers Marės Ja- 

nonytės dviem 1914 metais da
rytomis fotografijomis (antrojo
je ji su savo - draugę Katryte 
Skeberdyte). Knygą rinko ir 
spausdino Naujienų spaustuvė.

Julius Janonis - Vaidilos Ai
nis, tik labai trumpą laiką kaip 
meteoras švysterėjęs niūrioje 
rusų engiamos Lietuvos padan
gėje (gimęs 1896, miręs 1917 
metais), tačiau spėjęs pasireikš
ti savo stipriu charakteriu ir to
kia pat kūryba, deja kaip ir eilė 
kitų mūsų tautos žiedų šalnos 
buvo nuskintas vos spėjus pra
žysti. Monografijos autorius Ji 
Jašinskas knygos-įvade tą liūdną 
faktą pabrėžė pirmaisiais žo
džiais:

Praeito šimtmečio pabaigoje 
ir šio pradžioje mirtis buvo labai 
negailestinga lietuvių rašyto
jams ir poetams ji pačioje jau* 
nystėje pakirto šiuos kūrėjus:

Dr. Vincą Kudirką, 40 metų 
amžiaus,

Praną Vaičaitį, 25 metų,
Joną Biliūną, 2'8 metų,
Zigmą Gaidamavičių - Zigmą’ 

Gėlę, 18 metų,
Edmundą Steponaitį, 17 metų 
ir Julių Janonį- Vaidilos Ai

nį, 21 metų amžiaus...
Julius Janonis buvo talentingas 

poetas drąsus veiksmu, ir žodžiu,- 
dėlto ir monografininko pilnu 
žodžiu revoliucionieriumi pava
dintas. Jis buvo lietuvis social
demokratas, kupinas jaunatviš
ko idealizmo kovoti dėl švieses
nės ateities rusų pavergtai ir su
proletarintai savo tautai.

Naują žiaurią naktį Lietuvai 
atnešę iš tų pačių rusų iškilę 
bolševikai komunistai kaip ir 
kiekvieną kitą pažangesnį vei
kėją, kada jau miręs ir nebega
li pats apsiginti, stengiasi pa
sisavinti, ką jie ir su Janonių 
nori daryti. Janonio vardą ir 
garbę apginti nuo prievartautojų ' 
ėmėsi Jurgis Jašinskas, kurs 
apie savo atliktą kilnią parei
gą taip pasakė:

“ŠĮ pastarąjį (Janonį) ištiko 
tragiškiausias likimas, kuris iki 
pat šios dienos nėra pasibaigęs: 
vieni, kurie savo pažiūromis de
dasi jam artimi, visaip iškrai
pydami jo poetinę kūrybą, jį 
savinasi, o kiti, esantieji laisva
jame pasaulyje, nepažindami nei 
jo veiklos, nei kūrybos, jį igno
ruoja ir pravardžiuoja.

šioje knygoje bandoma Ja- 
nuo jo mirties sukaktuvių pro
ga pasirodžiusioj e, bandoma Ja
nonį parodyti toki, koks jis iš 
tikrujii yra buvęs.

Skaitytojas pats galės spręsti, 
ar autoriui yra pasisekę tą už
mojį atlikti...”

Jau iš pirmojo su knyga su
sipažinimo norisi garsiai sušuk
ti, kad yra pasisekę, šimtu nuo
šimčių ir liudininkais kviesti vi
sus skaitytojus, kurie bus su šia 
lietuvio poeto apologija susipa
žinę. J* Pr.

♦ Elektros Įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir -užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

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

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

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas’

HELP WANTED - MALS 
Darbįnjnky Reiki*

— Marquette Parko Lietuvių 
parapijos lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimo iš
kilmės bus šj sekmadienį, ge
gužės 30 d., 6 vai. vak. salėje..

— Lietuvių žurnalistų S-gos 
Chicagos skyriaus metinis na- 

įrių susirinkimas bus birželio 4
d. 7 vai. Laisvosios Lietuvos 
patalpose, 2618 \V. 71 St. Pro
gramoje einamieji reikalai, 
diskusijos taip pat naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin 
kiniai. ?
' -— Kostas Valdis, Nekilnoja
mo turto pirkinio - pardavimo 
tarpinipkas Marquette Parko 
apylinkėje, kartu su žmona 
birželio pradžioje išvyksta į 
Europą asmeniškais reikalais ir 
atostogauti. Kelionėse ir ato
stogose planuoja būti visą mė-’ 
nesį N, . į

— Aldona Skvirblytė, Ramo
na Zapustaitė ir Romualdas 
Peleckas :iš Brighton> Parko lie
tuvių., parap.j mokyklos^ daly
vavo- 12-tos - seniūnrjos^'.demo- 
kratų organizacijos ruoštuose 
tikslaus,.; rašymo varžybose ir 
laimėjo pirpiasias vietas.; Bai
gęs šią mokyklą Jonas-Petro
šius gavo stipendiją mokytis St. 
Rita aukšt. mokykloje.

— Juozas.^ Bardauskas ..iš 
Bridgeporto apylinkės išvyko į 
New Buffalo, Mich. P. žibūnas 
iš Marguettė Pąrko yra išvykęs 
porai savaičių į Hot Springs,

— Cicero Medžiotojų ir Meš
keriotojų “Ešerys” klubas ren
gia pavasarinį balių š. m. bir
želio 5 d.» šeštadienį ponų Peč- 
kių svetainėje -— 1500 S. 49th 
Avė., Ciceroje; Svečiai bus vai
sinami mažytėm žuvelėm ir 
kitokiais - gardumynais paga
mintais p. Petkienės. Gros Ra- 
monio orkestras. Įėjimas $7.00.

— Ziono Evangeliką bažny
čioje, 9000 So. Menard Ave., 
Oak Lawn, HE, gegužės men. 
30 d., sekmadienį pamaldose 
bus prieš .5 metus
miręs kun. doę.- Jonas Paupe- 
r as. Velionis - buvo ilgametis 
Ziono parapijos klebonu. Pa
maldasatnašaus kun. kleb. Jo- 
--nas Juozapaitis. .

GERIAUSIA DOVANA

šeimai ir artimiesiems — K. 
Bielinio fondo premijuota kny
ga, PĖDOS MIRTIES ZONOJE. 
Jos autorė Elena Juciūtė, sep
tynerius metus iškalėjusi Sibi
ro tundrose ir vergų darbo sto
vyklose, aprašo-savo pergyve
nimus. t - ' i

Šios knygos jau net tris lai
das išleido L. š. S. T. Simo 
Kudirkos kuopa New Yorke. 
Gaunama visuose knygų kios
kuose, pas platintojus’ ir tie
siog pas leidėjus, rašant adre
su: K. Bačauskas 84 — 5a 86th 
Ave., Woodhaven, N. Y. 11421. 
Knygos kaina — $10.00. (USA)

uu (Pr.) 

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokam# 4 metų 
Ortifllcatams.

MažiaušU 15,000
< ar daugiau.

51A 0/ ON INVESTMENT 
' f ° ACCOUNTS '

Taupmenos paditot | reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnes|.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

©
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto —- 5:00 vakaro: šešta- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už- 
daryta^

cabinet MAKERS 
Must be experienced 

Apply in person 
8900 So. Harlem Avenue 

Bridgeview

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQuet(e PARKE išnuomojamas 6t 
kambarių butas 2-me aukšte su at-’ 
skiru šildymu, gazu ir vandeniu su
augusiems. be vaikų. Tel. WA 5-6742. 
augusiems be gyvuliukų

1 Telefonas WA 5-6742.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
atskiru Įėjimu vienam asmeniui — 
vyrui ar moteriai. Virtuvė ir šildy
mas. Teirautis telef. 776-3727

Ark. Chicagon grįš birželio 4 d.
jS. Paukštelis,' Racine, 

Wis., iš anksto .be raginimo 
prisiuntė savo prenumeratą ir 
$4 auką Naujienų paramai. 
Tiek-pat prisiuntė J. V.Ruokis 
iš Los Angeles, Cal. A. Brashy 
iš Beverly Shores, Indi, atsiun
tė $2 už kalendorių. Dėkui vi
siems.'

— K. M. Augustas, Juozas 
Šmotelis ir AL Zujus su savo 
artimaisiais dalyvaus Naujienų 
bankete ir jau rezervavo vietas, 
šie ir kiti Naujienų veteranai 
taip pat visr svečiai banketo 
proga pagerbs didžiai nusipel
niusį Amerikos lietuvių’ kultū
rai ir Naujienoms, Meno žinių 
skyriaus redaktorių dail. Miką 
šileikį. Banketas bus birželio 6 
d. Martinique restorane. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti 
ir vietas' grupėmis arba pavie- 
riai rezervuot iš anksto sekmin- 
gėsniam banketo planavimui 
ir tinkamesniam. svečių priė
mimui. ...

— Maldos už žuvusį J. Gašką 
Už a. a. J. Gašką, buvusi Dot
nuvos žemės Ūkio Akademijos 
studentą, 1945 metais žuvusį 
Rytprūsiuose, bus atnašauja
mos šv. mišios sekmadienį, 
gegužės 30 dieną, 10 vai. ryto 
Tėvų Marijonų naujoje koply
čioje. Prašome draugus, gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti 
šventose mišiose. (Pr.)

PUSMEČIUI S 70.00 CHICAGO J 
S52 CICEROJE

■ (10/20/5/UM)
Pensininkams automobilių 

APDRAUDA ‘
Amžius 62—80

J. BACEVIČIUS 778-2233

s.

STASYS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184 
Sav. Stasė Bacevičienė

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

Mokama 1 mėty 
Certifl katami.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

REAL ESTATE 
w

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTAT€ SAI
Namai, žemė — Pardavin

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ] 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KM2PKTTES I

- ' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Ctrmak Roač , R’ Virginia 7*7

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTaRIATAS—VERTIMAI. -

į Visų rožių draudimo A(;entcra |

INCOME TAX SERVICE '

6455. So. Kedzie Ave, — 778-2233
GERAI UŽLAIKYTI 12 BUTŲ

3 po 5, 6 po 4 ir 3 po 3 kambarius 
i vakarus nuo Western Ave. $19,500 
pajamų per mętus žemomis nuomo
mis. kurios galėtų būti pakeltos iki 
$21.000 ir dar daugiau. Modernios 
plytelėmis išklotos vonios, ąžuolinės 
grindys ir durys, naujas stogas, ga- 
zo šiliųia. modernūs atsargūnai. Įkai
nuota greitam pardavimui.

.Skambinti GEORGE COLE angliškai
• I TeL 641-0159
ADE REALTY, INC.

SAVININKAS PARDUODA Marquet
te Parke 2 aukštų mūrini narna su 
2 mašinų garažu. TeL GR 6-6217.

PIRKIT PeLnINC
UJAMUS

7052 SO. MAPLEWOOD
Už $37.900 nupirksite 2 butų no 4 
kambarius mūrą su pajamomis iš an
gliško beismanto. Karšto vandens ši
lima gazu, garažas. Skambinkite su
sitarti vidaus aožiūrėjimui. Janis Re
alty. tel. 778-6177 arba 925-2788.

5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 masinu garažas:

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

paiamu per mėn. ‘Brighton Parke. 
$28,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income-Tax

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

LUKSUS apartmentu' 2 aukšt 
ras Marquette Parke. Gausit S 
metiniu pajamų. Perkat už $

GERAS 2 butu niūras 2y6 ir 
to — mūro garažas. Arti vienu 
Tik $28,800.

4 BUTU gražus nesenas n 
arti Marquette Parko bažnyči 
$45,000.

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

PLATUS komercinis* sklypas 
kas nuo Sv. Kryžiaus ligoninė 
gus.

ERDVUS 6 kambarių tvirtas 
galo. Tinka didelei šeimai. Art 
su ofiso.— $21,000.

GRAŽUS 52 butu mūras.; J 
gazo šildvmai. Garažas. Dėl ligo 
duoda už $27,500.

VISU puikiausias 15 metų 
tu mūras. 2 šildymai ir do 2 v 
Specialistu statytas negailint i 
už prabangą. Marquette Parį 
už $£7,000,

REAL ESTATEi
2625 West 71 St. TeL RE 7-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 H. A. M.'.

Lietuvių kalba: '->sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. z -

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

RTTD’Š REAL ESTĄ
PIRKSIT — PARDUOSTT - 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAG 
Tol

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

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

Real Estate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 $. Maplewood. Tel. 254-1 
Taip pat daromi vertimai, gi m 
Iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymai ir kitoki blankai.
CHICAGO, HJj. 60629

BUILDERS AND CONTRACT
Namu Statyba Ir Remontai

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd FL, CHICAGO
' ' Telef. 434-4660

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEI'YBRS 

Pardavimas Ir Taisymas.
U46 WEST 6Pth STREET 

TalHj REpubHc 7-1“41

DĖMESIO
M M. AMŽIAUS VAIRUOT 

Tiktai S70 pusmečiui autemobi 
Liability apdraudimas penslnink 

Kreiptis:
A. L A U R A I T 1 $ 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

—, ■ —----- ---- ,
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS. 4065 Arch*# Ava
Chicago, III. Tel. YA 7-5W0

V I

{ LIETUVIS
i DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town ©f Laka)

j Dažą namus II lauko Ir II vidaus, 
Darbai garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS j

1 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HOMEOWNERS

Call Frank Zapolis 
320871 W.95th St

GA 4-8654

’EAUJr.JOS" B0IŠEVIK 
yRA RAKŠTIS .TU AKYS 

•NAUJIENOS’ K1EKVIE

SKAITYK IR KITAM PAT.
SKAITni “NAUJIENAS

★★♦♦♦t**#**
PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONOS




