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SIRIJOS TANKAI
ŠIAURĖS VIENAMAS PLANUOJA 

PAVERGTI PIETŲ AZIJA
’ Amerikiečiai paliko elektroniką Pietų 

Vietnamūi, o šie — komunistams
HONGKONGAS, Britų kolonija? — šiaurės Vietnamo gen. 

Van Tien Dong; sumušęs Pietų Vietnamo kariuomenę ir pavergęs 
visą kraštą, kiekvieną ąieną pasakoja, kaip lengvai jam pavyko 
paimti visą Pietų Vietnamą ir nuginkluoti ten buvusius karius.

Savo pasakojimus jis paskel
bė komunistinėje spaudoje, o da
bar pasakoja radijo bangomis. 
Jis pareiškė, kad į jo rankas pa
teko visi elektronikos Įrengimai, 
buvusieji JAV- kariuomenės- šta
be. Amerikiečiai elektronikos 
Įrengimus atidavė Pietų Vietna
mo' kariams, o šie nieko nesuga- 
’dinę paliko šiaurės Vietnamo ko
munistams;

Dabar komunistai turi vardus, 
pavardes ir kitas - informacijas 
kiekvieno Amerikos kario, buvu
sio Vietname ir kiekvieno Pietų 
Vietnamo kario.-
Rengiasi pavergti Pietų Aziją 

,->Tūo .pačiu metuper šiaurės 
Vietnamo radiją prabilo genero
las Giap. Buvo pasklidusi žinia, 
kad jis miręs, bet dabar aiškė
ja, kad jis tiktai sunkiai sirgo.

Iš jo pareiškimo matyti, kad 
jis planuoja pavergti visą Pietų 
Aziją, Į kurią turės Įeiti Tailan
das, Kambodiją, Siamas ir kitos 
jo pakeliuje pasitaikiusios tau
tos ir valstybės. Jis planuoja 
sudaryto 60 milijonų gyventojų 
sąjungą; 

* ... * ■■ .■*£

McGavern išvarė 
štabo narius

WASHINGTONAS. — Sen. 
G_ McGovern gegužės 31 d. iš
varė savo du štabo narius, kai 
paaiškėjo, kad jie yra vadovai 
judėjimo trukdyti prezidenti
niam kandidatui Carteriui pre
zidentinius rinkimus.

Sen. McGovern ta proga^ pa
siskundė,5’ kad 1972'm. kaiku- 
rie Amerikos politikai Įskaitant 
ir gub. Carterį, pasistengė Mc- 
Governui sutrukdyti demokra
tų partijos konvencijoje jo išrin
kimą, nors jis turėjęs arti 1,500 
delegatų. Esą, jis nemanąs pa
našiai elgtis 1976 m. arba kitam 
kam nors leisti trukdyti Carte
riui. Jei Carteris bus partijos 
konvencijoje išrinktas, jis jam 
padės.

Indira reikalauja 
sumažinti šeimas

NEW DELHI. — Indijos mi- 
nisterė. pirmininkė Indira Gan
dhi perspėjo, kad visi, kas ne
klausys sumažinti savo šeimos 
prieauglį, gali netekti valdžios 
teikiamų subsidijų. Ji kaltino 
vyrus, kurie trukdą valdžios pra
dėtai šeimų planavimo masinei 
kampanijai. “Aš nemėgstu prie
vartos”, pasakė ji, “bet tai pri
truks maisto, tai aišku, kad tu
rimos maisto atsargos bus ati
duodamos tiems, kurie pildo mū
šį politiką ir Aiekam kitam”, pa
sakė ji.

IŠ VISO PASAULIO

IZRAELIS LABAI, ATIDŽIAI
SEKA PASIENIN ĮVYKIUS

Kosyginas keturioms dienoms skrenda 
i Damaską naujiems pasiūlymam^j’

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos prezidentas prieitą naktį pa
siuntė į Libaną 2,000 gerai ginkluotų karių, kad ^įalėtų apsau
goti trijų pasienio kaimų gyventojus krikščionis. Kartu su Siri
jos kariais sieną peržengė 800 Sirijos tankų, kurieįpamažu šliau
žia į krašto gilumą.

Turkijoj studentai gaudosi

ISTANBULAS, Turkija. — 
Reuterio pranešimu, ginkluotų 
jaunuolių būriui užpuolus Isban- 
bulo universitetą vienas kairy
sis studentas buvo nušautas ir 
kiti du sunkiai sužeisti. Nuo 
mokslo metų pradžios, praeito 
lapkričio mėti., politiniuose ne
ramumuose žuvo jau 48 asme
nys.

Japonijos pagalba Hanojui

TOKIO. — Japonija biaigia su
sitarti su šiaurės Vietnamu dėl 
naftos gręžfmo^Viefnafno pakraš
čiuose, o amerikiečiai aliejaus 
pramonininkai Singapore tebe- 
sitaria su Vietnamo atstovais 
atnaujinti gręžimo operacijas, 
kurios jau buvo pradėtos prie 
Saigono senojo režimo, bet abe
jojama, kad kas iš tų pasitari
mų išeis, kol Jungtinės Valsty
bės nenuims embargo prekybai 
su Vietnamu, kas greitoje atei
tyje nenumatoma.

Gaisras Kalifornijos parke

KING CITY, Calif. — Apie 
150 piknikautojų buvo evakuo
ti, o šeši helikopteriu išgelbėti 
iš kalno viršūnės, kai sekmadie
nį užsidegė Los Padres nacional. 
parkas ir vėjo kurstomas miško 
gaisras išsiplėtė apimdamas 14, 
000 akrų plotą; Gaisro gesinti 
atskubėjo 750 gesinimo koman
dos vyrų su penkiais oro tankais 
ir dviem helikopteriais, bet gais
ro sustabdyti tą dieną nepavy
ko. .

Mauras atliko savo
Daily News Tolimųjų Rytų 

korespondentas Keyes Beach 
praneša, kad diplomatų tarpe 
kalbama, jog princas Norodom 
Sihanouk yra Kambodiją užval
džiusių komunistų, areštuotas. 
Nuo to laiko, kai jis atsisakė iš 
savo pozicijos kaip Kambodijos 
valstybės galva, apie jį nieko 
daugiau nebegirdėti. Diploma
tai mano, kad komunistai prin
cui Sihanouk nebeleidžia išva
žiuoti, kad nepradėtų organizuo
ti valdžią tremtyje.

“Menkių karas” atvėso

LONDONAS. — Užsienio rei
kalų sekretoriaus A. Crossland 
pranešimu, Britanijos “karas” 
su Islandija dėl menkių žvejybos 
Islandijos vandenyse (per 200 
mylių nuo Islandijos pakraščių) 
baigiamas susitarimu ir britų 
karo laivai atšaukiami iš Islan
dijos pakraščių, o Crossland iš
skrido į Oslo, Norvegijoje, “tai
kos sutarties” pasirašyti. Britų 
žvejų kuteriams įsakyta iškelti 
iš vandens tinklus, o už sugaiš
tą laiką žvejams britų valdžia 
Žadėjo apmokėti.

Ohio valstijoje, Clevelar.de/Lewis dirbtuvėse pastatytas naujas erdvėlaivis, kuris ruošiamas 
ateinantiems metams. Paveiksle matome gero kai sumažintą jo projektą, Įdedamą j nepapras- 

»Ja.* stipraus, vėjo tunelį Jam teks skristi du ar ba pusketvirto karto greičiau negu balsas. In
žinieriai neleidžia Į erdves jokio laivo, pirma Že mėje jo neišbandę.

Radiacija Amerikos 
pasiuntinybėje

WASHINGTONAS. — Ame
rikos valstybės departamentas 
gegužės 28 pranešė, kad Ameri
kos pasiuntinybėje Maskvoje te
besitęsia bombardavimai radijo 
spinduliais bei radijo bangomis. 

■ŠĮ kartą radiacija stiproką ame- 
siuntinybės telefonų laiduose ir 
net elektros laidų linijoj pasiun
tinio W. J. štoe'sselio kabine
te.

Radiacija, pasak valstybės de- 
ptartihmento, yra sudaroma ir 
siunčiama Į pasiuntinybę Mask
vos valdžios pareigūnų. Ameri
kos pasiuntinybės Maskvoje 
bambardavimo tikslas radijo ban 
gomis iki šiol nėra žinomas, bet 
manoma, kad Sovietai tuo nori 
sutrukdyti pasiuntinybės žinių 
persiuntimo ir priėmimo apara
tų veikimą.

Didėja plieno 
pareikalavimas

Plieno pareikalavimas vis di
dėja: š. m. pirmame ketvirtyje 
jo buvo parduota 22.3 mil. tonų 
arba 46.3% daugiau nekaip pe
reitais metais per tą patį laiką. 
Antrame š. m. ketvirtyje tiki
masi plieno bus parduota 25 mil. 
tonų, o trečiame dar daugiau.

Tai ženklas, kad statyba, au
to ir kitų mašinų gamyba ple
čiasi.

“Olga” 1.3 milijoną 
padarė benamiais
MANILA, Filipinai. —• Rau

donojo Kryžiaus pranešimu, riau
kiau kaip 1.3 milijonas Luzon 
salos gyventojų dėl taifūno “Ol
ga” audros ir potvynio liko be 
namų ir pastogės. Taifūno aud
roje žuvusių priskaičiuota iki 
203, jų tarpe penki, kurie kalnuo
se izoliuoti mirė iš bado. Audros 
padaryti valdžiai ir gyventojams 
nuostoliai siekia daugiau kaip 
70 milijonų dolerių.'

Partijos pristigo

WASHINGTONAS. — Amer-i 
kos politini;] partijų rinkiminė 
kampanija pareikalauja daug 
pinigų. 1972 m. Niksonas rinki
minėje kampanijoje išleido 60 
mil. dol., o McGovernas — 40 
mil. dol.

Dabar rinkiminės kampanijos 
naujas Įstatymas suvaržė priva
čių asmenų dovanas duodamas 
pinigais atskiriems politikams 
iki 1,000 dol., o jei dovanojama 
partijos vardu —.iki 20,000 dol.

Toks suvaržymas labai su
maišė GOP partijos finansines 
kortas, taip, kad demokratų par
tija remiama darbininkų unijų, 
gali finansiniai viršyti GOP par
tiją. Tiesa, naujasis rinkimų įs
tatymas leidžia partijų prezi

dentiniams kandidatams pasiim
ti iš federalinių fondų 21.8 mil. 
dola bet tik tuo atveju, kai nė
ra imamos privačių asmenų pi
niginės dovanos.

Mao gavo slogą
PEKINAS. — Pakistano prem

jeras Zulfikar Ali Bhutto baigęs 
20 minučių vizitą Kinijos.kom
partijos pirmininkui Mao Ce- 
tungui pasakė Spaudos atsto
vams, kad jo vizitas pas Mao Ce- 
tungą buvo trumpiausias už vi
sas iki šfol buvusias jo audien
cijas pas Kinijos galvą. Mao at
rodąs silpnas, bet nepaisant slo
gos, esąs “labai geroje formoje” 
ir viską suprantąs.

Užsidegė lėktuvas su 370 keleivių

LONDONAS. — Užsidegęs ke
leivinio lėktuvo motoras praeitą 
sekamadienį privertė išskrendan
tį į New Yorką, sprausminį lėk
tuvą su 370.keleiviais grįžti at
gal į Londoną. Visi keleiviai lėk
tuvą apleido atsarginiais nuolai- 
dais, tik trys kiek apdegė nuo 
motoro liepsnos. Boeing 747 di
džiulis lėktuvas jau 43 minutes 
buvo ore kati pilotas pastebėjo 
perspėjimo šviesą Nr. 2 motore, 
kurs tuojau buvo išjungtas, bet 
gaisras neužgeso. Keleiviai apie 
gaisrą sužinojo tik kai lėktuvas 
grįžo.

Reikalaujama PLO 
&suteikti teises

KAIRAS. — Egipto užsienių 
reikalų ministeris Ismail Fahmy 
pasiuntė arabų tautų sąjungai, 
kuriai priklauso 20 Maž. Azijos 
tautų, raštą, prašydamas suteik
ti palestiniečių organizacijai 
PLO, kuriai vadovauja Yasir 
Arafatas, pilnas politines teises 
ir priimti ją Į Maž. Azijos kraš
tų sąjungą pilnateisiu nariu. Esą, 
tai suteiktų PLO organizacijai 
teises dalyvauti Viduriniųjų Ry
tų taikos derybose ir ją sustip
rintų tarptautinėje plotmėje.

Toks egiptiečių žingsnis, ma
noma, yra padarytas susitarus 
su PLO, kai Sirija įsimaišė su 
savo kariuomene Libano civili
niame kare.

Potvyniai Filipinuose
TOKIJO. — Paskutinėmis die

nomis stipri audra nusiautė Fili
pinų salas. Stiprus lietus išplo
vė kelius ir sugriovė de Santo 
Tomas užtvankos pylimus. Už
tvankos vanduo mažiausiai 4 as
menis prigirdė ir sugriovė 400 
namų.

Filipinų salų centre de Luzon 
lygumose apie 12 miestų bei 
miestelių buvo apsemta. Kari
niai motorlaiviai ir helikopteriai 
gelbsti žmones sėdinčius ant na
mų stogų.
“šuniškas” gyvenimas katinams

BERWYN. Ill. — Berwyno al
derman© Joseph Catalano pra
nešimu, šio Chicagos priemies
čio katoėms ir kaltinams prasi
deda “šuniškas gyvenimas”: 
Berwyno katėms (ir katinams) 
laikyti reiks gauti leidimą lygiai 
kaip šunims. Leidimas kaštuos 
du doleriai, bet savininkai turės 
ir kates įskiepyti nuo pasiutimo 
(rabies). Berwyno atsarginė 
policija šią savaitę eisianti nuo 
durų iki durų patikrinti ar šu
nys ir katės užregistruoti.

NEW YORKAS. — Varžant 
Amerikos kreditų, didieji Ame
rikos bankai pradėjo už trumpa
laikius kreditus, išduotus bend
rovėms bei prekybininkams, im- 
Amerikos kreditus, didieji Am ė-

Kamai Jumblatto vadovau
jami partizanai apsupo tris Li
bano šiaurės kaimus, kuriuose 
šimtmečius gyveno krikščionys 
maronitai. Jumblatto partizanai 
reikalauja, kad gyventojai pasi
duotų be jokio mūšio. Jei krikš
čionys bandys priešintis, tai jie 
bus išnaikinti, o kaimai sulygin
ti su žeme. Apsuptų kaimą at
stovai naktį ir kalnais pajėgė 
pasiekti Siriją, kreipėsi į pre
zidentą Asadą užtarimo ir pra
šė apginti kaimų gyventojus nua 
visiško išnaikinimo. Sirijos pre
zidentas pasiuntė karius ir tan
kus, kad nuginkluotų nekaltų 
žmonių žudikus.
; Tuo tarpu Jumblatt ir rinki
mų nelaimėjęs kandidatas Į pre
zidentus Raymond Edde tvirti
na, kad prezidentas Fordas ir 
sekretorius Kisingeris nutarė 
padalyti Libaną. Jie Įsakė Siri
jos kariams žygiuoti i Libaną, 
užimti krikščionių laikomas po
zicijas, o vėliau padalyti visą 
kraštą. Kaip Jumblatt, tai ir 
Edde protestuoja prieš šitokį 
Amerikos prezidento žingsnį. 
(Niekur šitokia žinia nepatvir
tinta, nei prezidentas Fordas, nei 
sekretorius Kisingeris nepasisa- 
kė už Libano padalinimą).

Iš Damasko ateinančios žinios 
sako, kad prezidentas Asadas pa
siuntė Į Libaną vieną Sirijos 
pulką ir 80 tankų. Sirijos kariai 
žygiuoja f šiaurės Libaną, kuri 
gresia trijų kaimų išnaikinimas. 
Sirijos prezidentas pareiškė, kad 
Sirija neturi jokių pretenzijų Į 
Libano teritorijas. Tarpusa- 
vėms kovos aprimus, Sirijos ka
ro daliniai išeis iš Libano ir iš
siveš savo ginklus,

Izraelis viešai pareiškė, kad jo 
karo vadovybė labai atidžiai se
ka įvykius Libane. Izraelio ka
riai nesirengia įžengti i Libaną, 
bet jie taip pasielgtų, jeigu su
sidarytų pavojus Izraeliui. Izrae
lis žino, kad Sirijos karo jėgos 
vengia veržtis į Izraelio pasie
nį.

Izraeliui taip labai rūpi pa
skelbta Sovietų Sąjungos prem
jero Aleįksei Kosygino plnnas 
praleisti keturias dienas Si
rijos sostinėje. Izraelis žino, 
kad Sirijai didesniems karo 
veiksmams reikia daugiau gink
lų. Y'ra pagrindo manyti, kad 
Maskvos politikas pasiūlys Si
rijai naujų ginklų ir amunicijos, 
bet tuo tarpu nežinia, kokia kai
na prezidentas Asadas turės ru
sams mokėti. Izraeliui labiau rū
pi Kosygino kelionės tikslai, ne

igti Sirijos karių įsibrovimas į 
šiaurės Libaną.

Izraelio kariai -
P. Afrikos patarėjai

TAL .AVIVAS. — Izraelio par
lamento (Knesset) socialdemo
kratų frakcijos . narys Marcia 
Friedman parlamento posėdyje 
apkaltino krašto apsaugos mi
nister] Shimon Peres, kad keli 
šimtai Izraelio karių yra pata
rėjais Pietų Afrikos kariuome
nėje.

Izraelio krašto apsaugos mi
nisteris paneigė kaltinimus ir 
pareiškė, kad joks Izraelio ka
reivis. netarnauj a .svetimų, kraš
tu kariuomenėse.- ■ -

Plečiasi Rodezijos 
civilinis karas

SALISBURY. — Rodezijos ka
riuomenė, pasinaudodama pa
lankiomis oro sąlygomis, ėmė va
lyti kraštą nuo juodųjų partiza
nų, kurie apmokami Mozambike. 
Rodezijos kariai, “bešukuodami” 
džiunglas, gegužės mėnesyje 
nušovė 104 juodųjų partizanus, 
patys netekdami 18 kareivių.

Partizaninis karas Rodezijoje 
prasidėjo 1972 m. ir nuo to laiko 
iš viso žuvo 113 baltųjų Rodezi
jos karių ir 893 juodųjų partiza
nai. Be to, žuvo 400 juodųjų ci
vilinių gyventojų.

Rodezijos armijos gen. P. 
Walls sako, kad kariai, išvaly
dami nuo partizanu džiungles, 
išvaro juos į teritorijos plotus, 
kur nėra medžių apsaugos ir nė
ra vandens.

Sovietai Įsigijo 
Afrikoj koloniją

MASKVA. — Sovietų televizi
jos vyr. komentatorius Jurij žu- 
kov per TV ir radiją viešai pa
skelbė, kad Kubos kariuomenė 
oradeda grįžti iš Angolos. “Drau
gai, Kubos kariuomenė jau pra
dėjo grįžti iš Angolos. Jie grįž
ta namo”, pasakė Žukovas. Tai 
buvo pirmas oficialus sovietų 
oranešimas apie kubiečių komu
nistų atliktą Angolos užkariavi
mą.

Praėjusią savaitę Švedijos 
premjeras Olaf Palme painfor
mavo JAV valst. sekret. Kisin- 
gerį, kad gavęs iš Kubos prem
jero Fidelio Castro laišką, kuria
me Castro pranešęs, kad Kubos 
kareiviai pradės apleisti tą bu
vusią Portugalijos koloniją po 
200 kareivių kas savaitę. Ameri
kos turimomis žiniomis. Kubos 
raudonarmiečių Angoloj yra tarp 
13,000 ir 15.000 kareivių.

Vėsos
.Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:16

Clevelar.de/Lewis


Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai 

Naujausią mokslo žinių populiarus perteikimas

~ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. J

AMERIKIEČIŲ SKIEPIJIMAS NUO SLOGOS '
Visi pradėkime stiprinti savo kūną reikiamai jau 

dabar — gale metų gali būti sunki slagos forma — 
tada bus vėlu ką sekmingesnio atlikti.

Mediciniškas reikalavimas

Vadinamoji ispanka — sloga 
1918 metais išmarino milijonus 
europiečių, šimtus tūkstančių 
amerikiečių ir labai daug lietu
vių Lietuvoje. Tai viruso (ma
žesnio už bakteriją gyvio) — flu

(vaccine) paruošti. Tik patj skie- 
-iiimą reikia atidėti iki to laiko, 
kai atsiras daugiau davinių, kad 
tokia sloga tikrai gausis. Skie
pai daro kūną atsparų prieš tų 
skiepų sudėtyje esamus (nužu-

virus — sukelta sloga. Jos ke- į dytus) virusus.
Ii atsitikimai jau užregistruoti. žinoma, kad nuo raupų skiepu
siame krašte. Manoma, kad ga- į į^ma užmuštais raupu virusais. 
Ii gaie metų šiam krašte būti j Tada organizmas įgauna atspa- 
didele epidemija panašios šio- i n>mą prieš gyvus raupų virusus, 
gos i buvusią 1918 m. j i is nesuserga raupais/ Ta pati

Tad nepasikartotų baisi tra- mediciniška tiesa tinka ir sau- 
gedi'a šio krašto prezidentas mojantis nuo 1918 metų “ispan- 
įsakė visus amerikiečius paskie- kos”. šiam krašte tos slogos vi- 
pyti "uo tos slogos. Tai baisiai rusas vadinamas kiaulių slogos 
dideli- ir išlaidus darbas. 191$ . virusu (swine flu virus). Bijo- 
metri43 neturėta jokių priemonių! masi. kad toji kiaulių sloga ga- 
kcvoiant su taip žmones mari- ■ H -U žiema išmarinti daug ame- 
nančii sloga, žmonės rudens la-; rikiečių. Todėl ir rengiamasi vi- 
pai* krito po tos slogos giltinės; su amerikiečių skiepijimui, 
dalgiu. Ypae senesnieji neatlai-j 13- milijonu nebus 
kė Tada nebuvo galima susek- į skie?ijimui amerikiečių 
ti koks virusas sukelia ją, nes
tik ’936 metais pradėta išskir-j Pagal kongreso priimtą pro- 
ti virusas. Dabar iš kraujo ty- j sramą. visi amerikiečiai turi bū
rimo susekta, kad greičiausiai i Į paskiepyti prieš naują kiaulių 
19*8 metu slogos virusą susek-: slogas sukelianti virusą, išsky

sti keli susirgimai Amerikoje. Gy-| r;is (greičiausiai) jaunesnius Rė
dytojams prieš akis stojas dide-j ?u trijų metų vaidus. Skiepiji- 
lis darbas. Aptarsime čia kai ku- j mas numatomas atlikti laike tri
niuos gydytojų rūpesčius sąry-j -Ų menesių: pradėta bus skiepy- 

Isv^e -/visų amerikiečių skiej id rugsėjo prad ioj ir baigta lap- 
' jimu nuo flu virus. kričio gale 19m.

— vakcina paruošta, rei- 
kie laukti davinių apie epidemiją

šių metų kovo mėn. 24 d. pre- Į 
zidentas Fordas kraštui pranešė: 
ari° reikalą skiepyti visus ame-! 

' rikiečius. Mėnesiui nepraėjus, 
kongresas sutiko ir lėšas pasky
rė tam reikalui. Iškilmingai pre-Į 
zidentas pasirašė tuo reikalu ak-l 
ta balandžio 15 d. Dabar lieka!’ i
gydytojams dirbti, kad valdžios Į 
įsakymas būtų Įvykdytas.

Nors tam reikalui paskirta 135 
milijonai dolerių, kai kurie ži
novai tvirtina, kad skiepijimas 
kainuosiąs dvigubai tiek dole
rių, kad galėtų būti veiksmin
gai apsaugoti visi šio krašto gy
ventojai. Pagal priimtą Įstaty
mą 101 milijonas dolerių bus iš
leistas perkant užmuštus viru
sus vadinama vakcina (vaccine). 
Perkama bus iš keturių, o gal 
net šešių vaistų gamyklų. Nu
matoma kaina perkant tų vaistų

tovių skiepijimo fre^.arnems 
pravesti. 'i2. milijonus gaus 
.Food and Drug Administration: 
ji kontroliuoja ir reguliuoja tą 
vaksiną. 4 milijonai bus sunau
doti tolibesniam tos slogos tyri
mui — moksliniams darbams, ši
tokius darbus atlieka šiuo rei
kalu National Institutes of 
Health. 1.85 milijonai eis ligų 
kontroliavimo centrui (Center of 
Disease Control). ši Įstaiga kon
troliuos ir organizuos visam kra
šte skiepijimo darbą. Jokios lė
šos nepaskirtos pačiam skiepi
jimui. Kai kurie kritikai šį rei
kalą iškelia.

Senesnius-ir neturtinguosius 
skiepins be atlyginimo

Federalinės sveikatos progra
mos, Medicare ir Medicaid tiki
masi mokės už neturtingųjų ir 
senesniųjų skiepijimą. Kiekvie
nos valstybės sveikatos Įstaigos 
paskiepins mokinius. Tikima, 
kad vienas šimtas milijonų gy
ventojų eis skiepytis pas priva
lus gydytojus. Jie ims pinigus 

jž pati paskiepijimą, bet ne už 
?ačią vakciną (už vaistus), nes 
toji vakcina bus gaunama be 
mokesčo. Taksų mokėtojai (vals
tybė) duoda tuos vaistus be už
mokesčio.

šio krašto viešosios sveikatos- 
draugija (American Public 
Health Association (trumpai 
APHA) pritaria tokiam skiepi
jimui, tik rūpinasi, kaip visas 
tas darbas bus atliktas. Iškyla 
daugelis neaiškumų — klausimų 
ruošiantis tokiam skiepijimui. 
Vienas tokių neaiškumų yra, 
kaip valstybinės ir vietinės Įstai
gos paskiepins visus tuos, ku
rie negalės eiti pas gydytoją pri
vačiam pasiskiepijimui. Tokių 
skaičiuje bus neturtngieji ir ne
išsilavinusieji.

209 milijonų kiaušinių eis 
vakcinos gamybai 

’į’; <
šio krašto' administracija — 

valdžia sumažino 7.5 milijonais 
dolerių sumas skirtas vaikų ap
saugai skiepijant juos nuo ke
turių pagrindinių ligų: apsaugai

Amerikiečiai, minėdami Amerikos 
2C0 metų sukaktį, sudarė ilgą virtinę 
seny vežimu, primenančiu pilgrimy 
keliones i šiaurę, važiuoja Iowa ly
gumomis, kad liepos 3 dieną pasiektu 
Valley Forge, Pa., kur galės dalyvau
ti sukaktuvinėje šventėje.

naudojami skiepijimui nuo gre
siančios kiaulinės slogos. Šiuo 
valdžios elgesiu nėra patenkinti 
AFHA atstovai. Tai vienas jų 
kritikos punktas.

Kitas kritiškas dalykas yra 
išėmimas iš krašto rinkos apie 
200 milijonų vištos kiaušinių pa
gaminimui minėtos prieš kiau
linę slogą vakcinos. Tuo pačiu 
sumažės viščiukų skaičius ir pa
brangs vištienos, kuri neturtin
gųjų pagrindinis šaltinis balty
mų jų maiste.

Vėl klausimas keliamas kritiži 
kai nusiteikusių APHA atstovų: 
kur ir kaip pagaminta vakcina 
bus užlaikoma tikt ji bus skie
pams naudojama. Kritikai "tos 
programos nesiliauna: jie kelia 
klausimą, kurį reikės išspręsti, 
kai reikės daugiau -negu vienus 
skiepus duoti skiepijant nuo 
kiaulinės slogos: reikėstskiepyti 
neskiepytus nuo kiauliukės ir 
difterito kartų skiepijant juos

Pasaulinėj Sveikatos Organiza- 
; rijoj (World Health -Organiza- 
’rion) G. Nossal, Ph. D. pareiškė, 
kad minėti skiepai bus, palygin
ti, neveiklūs — gal tik pusė vi- 
s pasiskiepinusiųjų bus nuo slo
gos apsaugoti. Tokios pat nuo
monės yra ir Nobelio premijos 
laimėtojas, Rockefellerio univer
siteto profesorius Gerald Astor. 
Jiedu pageidauja, kad išleidžiant 
135 milijonų dolerių vakcinai, 
geriau išleisti tokias sumas prieš 
pasaulinės svarbos ligas, kaip 
malaria ar schistosomiasis.

Išvada. Valdžia stengiasi 
reikiamai padėti šio krašto žmo
nėms. Bet ir patys žmonės turi 
neatsilikti savo sveikatos reikalų 
tvarkyme. Kiekvienas turime 
stiprinti savo kūną reikiamu dar
bu, sveiku maistu ir įvairiopų 
vengimu. Visi bėgame nuo dul
kių, nuo suteršto mieste oro, o 
čia pat lendame i karčiamas ir 
pilame Į save nuodus sveigalų 
pavidale ar Įkvėpiame didžiau
sius teršalus — tabako dūmus.

Maisto reikiamo irgi nepasi
rūpiname: vis tos kavutės, tie 
saldūs pyragaičiai nenueina nuo 
mūsų lūpų. Jauni ir pagyvenu
sieji mes lygiai gerai save nie-

iuvą, ir prasidėjo naujoji, rudo- 
IJetu I J* Ūetuvos okupacija.;

-’I 1925.VI.25 Klaipėdą aplankė 
anglų karo eskadra.

1932A128 Kaune mirė poe- 
19BO.VL7 Lietuvos L’niversi- tas Maironis (g. 1862-XL2).

1926.VI.7 susirinko
vos HI Seimas. Prezidentu Įs

tetas pavadintas Vytauto Di
džiojo Universitetu-

1930.VI.12 Kaune mirė istori
kas kun. Ant. Alekna (g. 18/3. 
XH.19).

1938.VI.15 Varšuvoje mirė

Priėmė paskirstymo 
įstatymą

WASHINGTONAS. — Atsto-
Ksaveras Sakalauskas — Ks..yų Rūmų paskirstymo komitetas 
Vanagėlis (g. 1863. IV.27).

1940. VU5 Raudonoji armija 
okupavo Lietuvą. Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona, 
reikšdamas prieš šią okupaciją 
protestą, iš Lietuvos išvyko.

1932.VI-21 Amerikos lietuvis 
Šarkis Žukauskas nugalėjo vo
kietį šmelingą ir laimėjo bok
so pasaulio čempijono titulą./.

1941. VI.22 Griškabūdy mirė
istorikas kun. Jonas Totoraitis 
(g. 1872.XIL24). p

1941 .VI.14 — 22 -Okupantai 
masiniai lietuvius vežė į Sibirą, 
ir spėta išvežti- 17,512 žmonių,
iš jų 9,646 vyrus ir 7,866 mofe-

kais verčiame, ir norime, kad rįs Pagal profesijas: Ūkininkų
prezidento skirti milijonai mus
apsaugotų nuo didžios nelaimės 
— 1918 metų slogiškos giltinės, 
'ito stebuklo tikrai nebus: tvar- 
kykimės patys visų pirma — tik 
tada iš kitur pagalbos laukimas 
bus pateisinamas. Daugiau apie 
tai sekantį kartą.

Pasiskaityti. Internal Medicine 
News, Vol. 9,No. 10.

BUY U. S. SAVINGS BONDS

— 3,538, tarnautojų — 1,760, 
darbininkų — 1,175, mokytojų
— 1,094, ainatininkų — 385,
policininkų —-■ 248, šoferių — 
148, prekybininkų — 111, inži
nierių— 89, teisininkų — 81, 
gydytojų — 79, technikų — 75, 
gaiL seserų— 75, agronomų-—1 
59 ir t. t. Jų tarpe mokyklinio 
amžiaus vaikų (7—17 m.) iš
vežta 3,256 ir priešmokyklinio 
amžiaus (iki 7 m.) 1,899. Stu
dentų — 114. Iš naujai prijung 
tų Lietuvai sričių išvežta -1820 
žmonės, 1333 vyrai ir 487 mo
terys- v

1941.VI.22 lietuvių tauta su
kilo prieš savo okupantus.

gegužės 27 prjėmė įstatymo pro; 
jektą, kuriuos papildomai įneša; 
ma į valstybės pajamų pasida
linimo programa 43 bil. dol.į at
mesdami prez. Fordo reikalavi
mą sumažinti ta suma 107.5 mil, 
dol. . '

Įvaikintų asmenų 
teisės ■'

> H ; O - r- ' -;.CH P .
Ulinojąus; valstijos įstatymai 

reikalauja,.-, kad adpptacįjos; bei 
Įvaikinimų bylos. ir višos<.kitos 
datos laikomos paslaptyje;ir .-ne
būtų prieinamos šalims,.t. y*.?.— 
nei tėvams,; nei vaikams. ;

Įvaikintų asmenų.- grupė, no
rinti sužinoti savo tikrus tėvus, 
kreipėsi-į teismą ir prašo, kad 
teismas pripažintų tą.: IHinojauš 
minėtą įstatymą nekonstitūci- 
niu, nes jis pažeidžia asmenų 
konstitucines teises-ir prasilen
kia sū konstitucijos pirmuoju 
priedu. -

žemesnysis Illinojaus teismas 
buvo. atmetęs grupės prašymą, 
bet federalinis apeliacijos teis
mas, peržiūrėjęs bylą, įsakė tei
sėjui McMillen sudaryti trijų 
teisėjų grupę ir svarstyti įvaikin
tų asmenų grupės.-prašymą..;.??

Atrodo, kad šiuo klausimu tarp 
teisėjų. yra įvairių iri susikertan
čių nuomonių.. . ;

Visuomeninės sveikatos vado
vai ir pats susekėjas tos rūšies 
:yirusio tvirtina, kad turi būti 
paistai nuo slogos — skiepai

vienam žmogui dozę yra pusė 
dolerio.

Likusi suma — ‘26 milijonai
i eis pagelbėjimui valstybės ir vie-

kiaulikės. difterito, polio ir 
vėjaraupių (measles). Tuo tar
nu šio krašto valdžia skiria lė
šas skiepijimui šio krašto žmo
nes nuo kiaulinės slogos, nors ji 
tik manoma, kad pasirodys —

nuo minėtos slogos.

Tik pusė žmonių, gavusių skie
pus, bus apsaugoti "nuo slogos

Nieko nėra ant šios žemės ap- 
soliutaus, visuotino. / žmonės

nėra tikrų davinių dar dabar, klausia, ar tikrai jie bus apsau- 
Tos lėšos labai didelės — 135 -goti nuo slogos, jei pasiskiepins.

XEPRIKI,\USOMA LIFTI'VA” naujam skaitvtojui

mil. dolerių. Tos 7.5 mil. dole
rių sumos nenaudojant pagrin
diniam vaikų skiepijimui, atlie-

Dabar Įvykusioje šio krašto che
mikų konferencijoje New Yorke 
australas profesorius, dabar

7772 George St.
Valle, PQ., Montreal 690,

lasome »SK»rpfi ir prisiųsti 

u ‘ irę nurodyti)

tik už 85.00 metams!

Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir varias)

• tikslus adresas)

— - - .......- ,Z
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GĖRIAI ŠIA DOVANA
Kiekvienas lietinis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbūvis. puvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygais galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiaut Lietusą. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
hisp Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
vra iia urah anksiesmųjų aisinnnimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 

į kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu- 
T arnotą 3tM) psl Kama 7 dol

ČIKAGtETęS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate, kokias 
ka!b>> girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 nsL $150. Yra taip pat 
i^/ersta i angly kalba

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionė* i Lietu 
.a i^pūdžin Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Ąw 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vlm*< Žemutis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00

Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES TARAITĖJE. 
44 pul. Kaina $150

Šie Ir kitr leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE. 1739 So HALSTED ST CHICAGO ILL 60A0I

p niįj-nr pet
f

karnas personalas ir įrankiai bus dirbąs Ženevoj (Šveicarijoje),

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-plea.se family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Sunper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five. a

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden nauca. 
Cook it all m one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennier this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choosė from— 
all the way up to Super Colossal).

OT.TVE-FRANKFTTRTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 serving)

1^4 ruP* canned pitted 
California ripe olivet

1 (l-lb.) package 
frankfurters
cup sliced green onion*

2 tabletpoonn cooking oil
1 (14K) can tomato’iredces

1 (10% oz.) can condensed, 
chicken broth

1 smaH hay leaf, cram Med'' 
teaspoon ba<il, crnmUed 

% teaspoon salt 
% teaspoon pepper

1% taMe«poon« com«tardį 
Thin spaghetti

Cut olives in wedge*, rut franks in 1-inch diagonal alicm. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring tn boil, lower bent and simtneT. uncovered, five mm- 
ufo* Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stif 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicken* 
slightly. Serve with hot spaghetti.

Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, US. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it your Am/wi ra n
’ -'am will be a reality.

Take stock in America. j
Now Bonds mature in less than six yeari’//?;/ J ’6FV'
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JONAS A. ŠARKUS, Ph. D

Itaiijos žemės ūkio ir pramonės pusiausvyra. Detente 
arba dialogas. Blogi gamtiniai ir antgamtiniai ženklai

Italijoje ir visame pasaulyje 
sąmoningi politikieriai ir kata
likai yra susirūpinę vis didėjan
čia komunistų įtaka krašto vi
suomenėje ir politikoje. Ypatin
gai dabar visus ima baimė, kad 
jie gali laimėti birželio 20 rin
kimus. Tai kodėl taip yra šiame 
katalikiškame krašte bei pasau
lio katalikų sostinėje, ir kas čia 
dabar darosi ?

Ieškant atsakymo dabarti
nėms negerovėms, reikia žvelgti 
f laikotarpį prieš 2-jį Pasaulinį 
karą, kai Italijoj viešpatavo dik 

' totorius Mussolini. Jis ir visa 
valdžia, kreipė dėmesį į Italijos? 
žemės ūkį, sausino pelkes, o kur 

• reikįa pylė pylimus ir užtvan
kas. Buvusios pelkės ar sausrų 
nusiaubtos kalvos tapo derlin
gais plėšiniais javams ir vaisme
džiams. ..

. Betgi karo metu miestuose ir 
kaimuose pradėjo aidėti ne tik 
kovos prieš fašizmą šūkiai, bet 
ir partizaniniai karo veiksmai 
Tiems veiksmams daugumoje 
vadovavo komunistai ir tokiu 
būdu išplėtė savo įtaką. Dides
niam savo įtakos .plėtimui jie 
orientavo krašto ūkį į pramoninę 
gamybą. Dėl streikų ir darbinin
kų stokos stambesnių ūkių gero
ji žemė tapo avių ganyklomis.’ 
Priėjo priedabartinėsžemėsūki o 
gaminių krizės. Italijai yra da
barmėpakeliama našta kasdien 
išleisti- milijoną dolerių vien mė
sos importui._ - . -

Supramoninus kraštą, atsira
do tarša — rykštė visiems gy- 
vėntojams. Kova su ja ir dėl jos 
sumažėjęs turizmas įduoda - net 
tris milijonus dolerių nuostolio 
kasdien. Dauguma italų tai pra
matė, bet. buvo apsvaigę nuo lai
kino pasisekimoindustrijoje, ku
ri komunistams reiškė daugiau 
j ų valdomose .unijose darbinin
kų, daugiau kairiųjų balsuotojų, 
o streikų atveju — triuškinan
čios pergalės. Buvę demokrati
jos, šalininkai, kovodami drauge 
su • komunistais prieš fašizmą, 

gas ir pirmininkas Aleide Degas- 
pari savo vieAoj^ kalboje dėko
jo “už didžiuhus istorinius nuo
pelnus armijoms, sukurtoms ge
nialaus Juozapo Stalino”, l’e ki
tų- panegyrikų, 1970 m. \ ienoje 
kalboje jis kė’.ė akis ir rankas 

4 dangų pamaldžiai pareikšda
mas, kad c.abar “v; ikš&oja toks 
pat proletariatas, kaip vaikš io- 
jo Karolis Marksas, arba tas, 
kuris prieš 2,£00 metų įsteigė 
Internationa^, pagrįstą lygybe 
ir visuotinu brblBk . m u”.

Iš prigimties mėgstantis gerai 
gyventi ir nesunkiai dijbti Ita
lijos dartininkas tp ir' telaukė. 
3et tą dalyką įvykdyti jis, kaip 
r Degaspari, nepajudino nė pirš
to, tisai nebodami ir nekreipda- 
ni dėmesio į socialistų siūlomas . 
•eformas žemės ūkyje ir visoje 
ikio struktūroje.

Prieš rinkimus popiežių Pau
lių VI ir kitus nustebino komu- 
• nistų sąrašai, kuriuose kandida
tais yra žymūs katalikų veikė
jai ideologai ir net aukšto ran
go keturi vadai t buvęs aukštas 
Vatikano tarnautojas ir Ponti
fical Lateran universiteto prof.. 
Paolo Brezzi, Italijos vyskupų 
konferencijos įgaliotinis paruoš
ti suaugusių katekizmą .Mario 
Gozzini, buvęs katalikų dienraš
čio Avenire redakt. Raniero La 
Valle, ir Krikščionių demokratų 
oficiozo II Populio viceredakt. 
Pietro Pratesi. -

Visi ženklai rodo katalikų 
pralaimėjimą. Net antgamtiniai. 
Kiekvieno gegužės mėnesio pir
mą sekmadienį Neapolio San 
Gennaro katedroje įvykdavo ste
buklas: atsigaudavo šv. Janua- 
riaus kraujas, šiemet jis neat
sigavo, nors visa minia maldinin
kų su kardinolų arkivysk, Car- 
rado Ursi klūpėjo ir meldėsi nuo 
šeštadienio ryto iki vakaro ir tai 
pakartojo sekmadienį. Esą taip

'nė nepajuto esą komunistų kon
trolėje, ypatingai švietimo insti
tucijose, TV ir pramogų cent
ruose. Tokių būdu dauguma gy
ventojų buvo atpratinti nuo ąą- 
vo protėvių katalikiškų tradicijų 
ir pripranti prie naujų dogmų. 
Kaip prieš karą žydėjo Italijos 
žemės ūlrisį taip po karo pra
dėjo bujoti pramonė.

Deja viskas turi savo ribas 
‘ir priklauso ne tjk nuo vidaus 
bet ir nuo tarptautinės konjunk
tūros. Energijos krizė, neišlai- 
kymas pasaulinės konkurencijos 
ir nepriaūgimas arba nepribren- 
diipas industrijai davė skaudų 
smūgį naujajai Italijos ūkio sis-l 
temai, darbininkams ir-visiems 
gyventojams. t |

Prie bedarbių gausėjimo pri
sidėjo neaiškios kilmės fabri
kų gaisrai. Per pastaruosius du 
mėnesius Fiat dirbtuvėse buvo 
riet trys neišaiškinti dideli' gais
rai. Dėl jų komunistai, kaip vi
suomet; kaltino fašistus ir kito
kius liaudies priešus. Komunis
tų suagituoti darbininkai bei jų 
vadovybė tuo tiki, todėl “Išsdais 
tinimo . nuo fašizmo” metinėse 
balandžio 25 d. visose dirbtuvėse 
budėjo ’ darbininkai, saugodami; 
patalpas, mašinas ir kitokius 
darbo įrankius. ■ ‘ :‘

■Italijoje nuo pat popiežiaus 
Jorio XXIII laikų pradėta rū
pintis vis daugiau moderniųjų 
laikų idėjomis, vis mažiau krei
piant dėriiesio j žmogaus sielą. 
.Taigi apaugo piktžolėmis buvę 
derlingi laukai, o pro atidarytus 
vėdinimui Vatikano langus švie
žiam orui, veržėsi ir smarvė. Ne- jaių nekartą- yra buvę prieš ne
reikia pamiršti, kad tuo laiku 
buvo pradėta tarp komunizmo 
ir katalikų detentė, kuri buvo va
dinama dialogu, kuris daug, pri
sidėjo prie Italijos komunistų 
partijos bujojimo.

Bent kiek pažįstančius komu
nizmą ne kartą jaudindavo ir 
pykindavo Italijos kunigų bei le
vitų pareiškimai. Jau 1944 m. 
Krikščionių Demokratų .idealo

laimes Italijai. Jei rinkimai bus 
Italijos nelaimė, tąp jos nemo
kėjo ar. nenorėjo išvengti, net 
jos kai kurie pageidavo, nors to 
jiems niekas neliriki ir nepagei
dauja. .

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

- Menininkė Lee Wexler pradėjo rinkti apelsinu augintoj v ant apelsinu dėžių pieštus paveiks
lus.. Šitas menas plačiai buvo naudojamas 1930 metais ir vėliau kai apelsinus rinko menininkai, 
o augintojai norėjo atkreipti pirkėju dėmesį. Šiandien apelsinų auginimo ir pardavimo reika
las jflu kitaip organizuotas, bet tais laikais jis buvo daug sunkesnis. New Jersey valstijos Teaneck 
gyventoja Lee Wexler vietos sandėliuose pririnko didoką skaičių veik prieš 50 metų gerų artis- 

•* tų pieštus garsinimus. Dalj jų surinko, gražiai sulipdė ir New York© laisvoje rinkoje paruošė 
paroda čia matome dalį jos paeviksių. ........................... ,..... . ........................ ... ............... .....

Atomų pavojus

WA-SHINGTONAS. — Nuc
lear Regulatory Commission 
(NRC) raportuose praneša, kad 
ji nuodugniai ištyrė keturių as
menų plačiai išreklamuotus gan
du apie menamus branduolinius 
pavojus ir nerado nieko tokio 
dėl ko reiktų skubiai griebtis ko
kių taisymo priemonių.

Praeitą vasario mėnesį trys 
General Electric Co. inžinieriai 
ir vienas NRC štabo narys at
sisakė-iš savo tarnybų, pareikš- 
dami, kad jie radę daug apsi
leidimo ir pavojų branduolinių 
reaktorių operacijose.

NRC dabar praneša, kad jos 
Patariamoji Komisija Reaktorių 
Saugumo reikalams suorganiza
vo penkias investigacijų grupes, 
kurios nuodugniai ištyrė ir pa
tikrino tariamuosius pavojus ir 
nerado nieko esminio tuose kal
tinimuose.’"

Zambija - partizanų

HOUSTON. — Amerikiečiai, 
numatydami pavasario-vasaros 
sezonams didelį judėjimą vieš
keliuose ir plentuose, yra pasi
ruošę. Pavyzdžiui, Wisconsino 
gubernatorius Patrick J. Lucey 
pakvietė National. Gvardiją pa
gelbėti trafiko kontrolei.- Sava
noriai tarp Los Angeles ir Las 
Vegas poilsiui sustojimo vieto
se įrengė vairuotojams atsigai
vinti kavos punktus. Kai kur 
gazolino kainos pradedamos kel
ti : Kalifornijos rezervatuose ga
lionas premium gazolino jau 80.9 
centai, reguliaraus 77.9 c. že
miausios gazolino kainos tebėra 
aplink Houstoną — reguliar. 
46.9 c., premium 50.9 centai ga
lionui.

Pensininkė mirus, 
bet čekiai siunčiami

Pensininkė Bėdina Devine mi
rė 1962 m., bet socialinio drau
dimo įstaiga jai pasiuntė 145 
socialinio draudimo čekius 10,- 
000 dol. sumoje. Siunčiamus če

kius priiminėjo jos sūnus, mi
ręs 1971 m. Mirusiosios pensinin
kės sūrius čekius neiškeitė, bet 
juos krovė į dėžę.

Socialinio draudimo tarnauto
jai kaltina kompiuterį, kuris, 
esą, neparodęs, kad pensininkė 
Bendine Devine yra mirusi. Šį 
klausimą išaiškino Peggy Oli
ver, kai ji čekius grąžino socia
linio draudimo įstaigai, radusi 
juos vienoje Bėdina namų dėžėje.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

■. . „ -- ' ' - - .<■■ ♦

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
40 i dideli puslapiai, daug nuotraukų. .
Ki ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi L.(>g-a kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dov-».>H ’’lobėjui, siuntusiam’ siuntinius į Vokietiją ir ki
tas treiniitf. vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

vu i’ekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1135: So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Anglai neteko 
savitvardos

LONDONAS. — Visame pa
saulyje buvo manoma, kad ang
ai turi šaltą varlės kraują ir to
lei jie yra gentelmenai ir savi- 

tvardus bet kokioje padėtyje. Ta
čiau paskutiniais pokariniais lai
kais jie pametė šaltakraujišku
mą. Britų parlamentas gegužės 
27 d. ėmė ir susipešė, kai buvo 
vieno balso dauguma priimtas 
darbo partijos pasiūlymas to
liau svarstyti ir išleisti įstatymą, 
kuris leistų suvalstybinti laivų 
statybos ir oro bei erdvės pra
monę.

Suvalstybinimo įstatymas, ma
noma, bus pagrindu kovoje su 
Anglijos ekonomine krize.

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JU AKYSE

Every L 
litter bit 

hurts yoy

Litter doesn’t throw 
itserf away; Rtter 
doesn't just happen. 
People cause it—and 
only people can prevent 
it 'People" means you. 
Keep America BeautifuL

KVIEČIAME I MIKUI ŠILEIKIUI PAGERBTI

BANKETĄ
SekmacL, š. m. birželio 6 d

Martinique restorane
2500 WEST 91th STREET ^EVERGREEN PARK, ILLINOIS

MFUWE, Zambija. — Zambi
jos prez. Kenneth. Kaunda anks
čiaurėmęs juodujų-baltųjų de
rybas Rodezi joje, dabar neteko 
kantrybes. Jis pareiškė, kad Ro
dezi joje susrtaiiti' nėra vilties, 

i todėl belieka tik kariauti su Ro- 
• dezijos baltųjų, vyriausybe, va- 
j dovaūjama ministerio pirminin
ko Smitho,. .

Zambijos prezidentas, kaip ir 
-Mozambiko, sutiko leisti veikti 
Zambijoj Rodezijos juodųjų 

pabėgėliams. -.Panašiai kaip ir 
Mozambike^ Zambijoje jau stei
giama pabėgėlių juodųjų kari
nės bazės, kuriose rusai ir ku- 

, biečiai treniruoja partizanus ko
vai Rodezi joje'.

• VAKARIENĖ
• MENINĖ DALIS
• IR ŠOKIAI

Groja VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.
MINĖJIMĄ RUOŠIA

NAUJIEM
Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

arba telefonu HA 1 - 6100

Dail. MIKAS ŠILEIKIS

1

) don’t play 
with matche

Pas 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
gyti.-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. * • Chicago, HI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

UNIVERSAL

Išduodami Certifikatai, kurie neša, iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

.... nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienosfc

■Iii mfr' . u- ±' J hi mi. .'f . 'įi - ąr iit
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Iš kitpr ątvyjfurių tUfį*liį 
kai kurios lietuviu gentys bto- 
vp pavadintos twg tikrais vąr 
dąU, Pam&M pietinėj* M*

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_________________ $30.00
pusei metų---------------------$16.00
trims mėnesiams ________  $8.00
vienam mėnesiui--------------- $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

r^bb2shed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Tne
1739 Sc. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Rates:
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 montas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metu-----
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ___   $31.00
pusei metu ------------------   $18.00
vienam mėnesiui . -------- $4x0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St„ Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. '

NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro šeštadieniais — iki 12 vai.

Kelias turi būti tiesus
Dvi šiltos pavaasrio dienos davė progos lietuviams 

sueiti, pasimatyti ir pasikeisti nuomonėmis įvairiau
siais lietuviško gyvenimo klausimais. Amerika minėjo 
mirusius, papuošė mirusiųjų kapus, turėjo dvi gražias 
nedarbo dienas, kurios buvo panaudotos ne tik tautos 
didvyriams pagerbti, bet ir šiaip sueigoms, pasitari
mams ir pobūviams suruošti Dienos buvo ūkanotos ir 
vietomis lietingos, bet protarpiais pasirodydavo saulė 
ir išsklaidydavo ūkanas. Chicagoje ūkanos nepakenkė 
minėjimams gražiai pravesti ir kapams papuošti-

Iš susirinkimuose pasakytų kalbų, iš Įtakingesnių- 
jų veikėjų pareiškimų ir iš lietuvių tarpe stiprėjančios 
nuotaikos aiškėja, kad Amerikos lietuvių tarpe fokus- 
ninkų ir prievartos laikotarpis jau praėjo. Dar bus vie
nas, kitas pasispardymas, bet didelė lietuvių dauguma 
nori eiti tiesiu ir teisingu keliu: melo, apgaulės, pasipū
timo ir sabotažo dienos jau praėjo. Patys didžiausieji 
skaldytojai priėjo įsitikinimo, kad lietuviams daug nau
dingiau dirbti sutartinai ir vieningai, negu kenkti vieni 
kitiems.

Čiukurys buvo pasiektas Amerikos 200 metų nepri
klausomybės ir laisvės sukakties minėjimo metu. Visi 
skaitėme Minėjimui Ruošti Komiteto pirmininko Dr. V. 
Balčiūno raštą, tilpusį vakarykščiose Naujienose. Jis 
nemini vardų ir necituoja pačių lietuvių padarytų nu
sikaltimų, bet kiekvienas lietuvis žino, iš kur buvo sėja
ma neapykanta prieš tautiečius, norėjusius gražiai pa
minėti Amerikos laisvės sukaktį. Iki šios dienos tos ne
apykantos skleidėjai ir pasižadėjusių dalyvių atkalbi- 
nėtojai dar nepaskelbė, kuriais motyvais jie ėmėsi šito
kių žingsnių. Jie ragino chorus nedalyvauti minėjime, 
prašė šokėjų nešokti ir apie minėjimą nei vienu žodžiu 
neprasitarti spaudoje. Pasiteisinimo tokiems darbams 
jie niekad nepaskelbs, nes noras pakenkti retai Ameri
kos šventei yra nepateisinimas.

Šiandien kenkėjai mato, kad šitokiu keliu negalima 
eiti. Jie ne tik neturi dorovinio pasiteisinimo šitokiems 
veiksmams, jie ir kalbėti apie tai nenori. Jiems būtų pa
togiausia viską užmiršti. Jie žino, kad tas pats ginklas 
galėtų būti taikomas jų renginiams. Jie aiškiai mato, 
kad didelė lietuvių dauguma nepritaria tokiems meto-

dams. Kaip lietuvių dauguma nepritaria vienos organi
zacijos ir vieno vado minčiai, taip jie nepritaria ir vie
nos politinės grupelės dominacijai. Kiekvienas lietuvis 
turi savo galvą, kiekvienas turi teisę padaryti pastabas 
ir nurodyti silpnas vietas. Tokią pačią teisę turi ir kiek
viena vienaip galvojanti, panašias filosofinius pagrin
dus turinti lietuvių grupė arba tų grupių junginys. Taip 
lietuviai buvo susiorganizavę nuo šio šimtmečio pra
džios, jie nenori ir šiandien leisti vienai grupelei, dide
lės išminties dar neparodžiusiai, - kalbėti visų lietuvių 
vardu. Lietuviai mėgsta savo atstovus išsirinkti, jiems 
nepatinka, kai nerinktas, bet kitų paskirtas žmogus kal
ba jų vardu- Bus geriausia, jeigu ir ateityje Amerikos 
lietuviai panašiai elgsis.

Kada viena maža grupelė lietuvių bando pakenkti 
kitiems gražiai paminėti Amerikos sukaktį lietuviai 
sukyla. Jie negali pakęsti šitokio elgesio. Kraštas yra 
didelis ir visiems leista pavieniui ar organizuotai svar
besnius įvykius paminėti. Kada paaiškėjo nedoras užsi
mojimas, tai dauguma ryžosi minėjimą padaryti dides
nį ir įspūdingesnį. Žmonės važiavo, pėsti ėjo, kad tiktai 
pripildytų didžiausią salę. Kenkėjai įsitikino, kad šito
kiom priemonėm tikslo nepasieksi. Jos yra priešingos lie
tuvio prigimčiai. Prieš šios rūšies metodus ■ lietuvis prie
šinsis, o jeigu bus reikalo, tai ryšis kovon. Daug toliau 
nueisi, jeigu lietuvį įtikinsi savo pažiūros, pasiūlymo 
arba projekto gerumu, teisingumu ir teisėtumu, bet ne
siimti ardomojo darbo. Esame tikri, kad praeito rengi
nio kenkėjai niekad antrą kartą nesiims- to darbo.

Mažos lietuvių grupelės didelio darbo nei Ameri
koje, nei kurioje kitoje pasaulio vietoje nepadarys. Lie
tuviai galės didelius rengimus surengti, Amerikos vi
suomenę paveikti, jeigu jie imsis darbo vieningai! Bet 
vieningam darbui reikalingas pasitarimas ir- susitari
mas. Lietuvių nuomonės gali būti kampuotos, bet nėra 
tokio kampo, kurio geros valios lietuviai' negalėtų nu
šlifuoti. Pirmiausia, reikia tartis, šlifuoti kampus, ku
rie kenkia bendram darbui. Susitarus, reikia laikytis 
susitarimo. Negalima viešame pasitarime susitarti dirb
ti bendrą darbą, o vėliau siuntinėti laiškus, kurie ben
dram darbui kenkia. _ - -s - •

Be to, pasitarimuose nereikia be pagrindo pūstis. 
Visi esame lietuviai, vienas kitą pažįstame ir - nėra pa
grindo įsivaizduoti didesniais negu esame- Kai . mažos 
grupelės atstovas stengiasi iš anksto išsiderėti' didelės 
organizacijos atstovybę ir privilegijas, tai toli nenueisi
me. Neužtenka, kad patys įsivaizduojame esant dide
liais, reikia, kad kiti tokiais laikytų. Svarbiausia, reikia 
savo pretenzijas paremti dideliais darbais. Kada dar 
nesuskaldytos Bendruomenės atstovai' norėjo gauti 
tokias pačias teises, kokias turi Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kiekvienam žeme vaikščiojančiam lietuviui buvo 
aišku, kad toks susitarimo pagrindas yra labai minkš
tas. Amerikos Lietuvių -Tarybos sąstate yra organizaci
jų-daug stipresnių, negu prtendavusieji tuometiniai 
Bendruomenės atstovai. Jie privalėjo žinoti, kad kitos 
lietuvių organizacijos būtų pareikalavusios tokių pačių 
privilegijų, kokių reikalavo'privilegijas, iš ankšto gauti 
norėjusieji politikai. x

Kiekvienam šiandien aišku, kad organizacijų atsto
vai privalo susėsti ir tartis. Besitariantieji privalo gerb
ti kito teises, jeigu nori, kad jie patys būtų gerbiami. Be 
to, privalome eiti tiesiu, teisingų keliu, tai galėsime at
likti didelius darbus.

M

Panama;
Cąnal

MM

Canal zone 
underll.S. 
sovereignty

DR. A. J. GUSENAS

MlSAUGOK SAVO SVEIKATĄ v
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

priepuolio būna pertrauka — ramybė, kuri gali tęs
tis mėnesiais, o kartais ir labai trumpai.

Skausmo metu ligoniui net žadą atima, o iš akių 
rieda ašaros ir iš nosies teka skystis. Skaudoma vei
do pusė kartais net atrofuojasi. Ir nūdien dar nėra 
tikrai neuralgijos priežastys nustatytos.

PANAMA 
Miraf lores 

Locks

—
panama Canal

D^b^rtiniu metu eina derybos tarp JAV ir .Panamos vyriausybės 
dėl pakaity dabartinėje sutartyje. Panamos vyriausybę nori apauti 
suverenines teises Kanalo srityje ir nbrj turėti tęisę valdyti Įalyy 
plaukiojimą Panamos kanalu.

Pasaulio genčių bei 
tautų pavadinimai
Senaisiais laikais pasaulyje 

ne visose vietose žmonės ne
buvo pasiekę tam tikros kul
tūros ir patys negalvodavo 
apie tai, kokiai tautai jie pri-

kę turistai sugalvodavo duoti 
kokį nors vardą, kuris greitai 
įsigalėdavo, šiame rašinyje aš 
tik trumpai papasakosiu, ko
kiu būdu aplankytieji žmonės 
įgydavo tautinį pavadinimą.

Senovės laikais kai kurie 
Persijos krašto turistai buvo 
nuvykę į dabar.vadinamą In
diją, kuri tais laikais dar ne
turėjo savo pavadinimo. Tie 
turistai ten vieną upę, dar ne
turėjusią jokio vardo, pavadi
no Indo vardu; ir tas vardas 
plačiai sklido. Ir visas tas kra
štas imta vadinti Indija, p/jjfc 
sios žmonės buvo vadinami 
indų tautos žmonėmis, Taigi 
tenai išaugę žmonės jau vadin 
LA.fų3ĮE§ pBJfneĮęęjĮUB kuajp bu 
davo save indais.

XV-me šimtmetyje buvo su 
galvota laivais plaukti aplink. 
Žemę, nes visiems jau buvo ži
noma, kad Žemė yra apskritą 
kaip kamuolys. Taigi Kolum
bas suruošė tą kelionę ir po 
tam tikro laiko laivas priplau
kė vakaruose žemyną. Bet tik 
keliauninkai pamanė, kad 
plaukiant aplink žemę buvo 
pasiektą jau žinoma Indija. O 
kai pamatė tam žemyne vaikš
čiojančius žmones, tad visi 
ėmė mapyti, kad tie vąįkščja- 
j antie ji žmonės- yrą indai, 
arba kitaip sakant —

vadinti iudėnajs Žmonės dąr

Kai kurie senovės keiiąutopą 
hųvp pavadinę Įd^tuvos gy- 
vęptojus aisčiai. Bet toks pą- 
vadinimas vėliau pasirodė nę- 

Y1“W paaiš
kėjo, kąį ĮAetiJyo* gyventoją! 
jau turėjo aiškų savo tautinį 
apsUpręndimų, jau-buvo save 
vadinę lietuviais,, Jei lietuviai 
tais laikais nebūtų buvę tauii-

ninė Liętuya ĮbĮrtųJ vadinąpią 
Ąistijff. '.

Romėnų sęnoyė^ turistai -pį. 
vądino Graikijos žmones acĄa 
jais, Bet toks pąyadinjmas 
gręjtąi JŽuykų, Jįeš.

sąvę vadina graikai^ V

Lietuvoje vadinamieji zana
vykai įgavo savo vardą nuo te
kančios tenai Navos -upėš/yhj? 
do. Lenkai tą upę vadĮnoNd- 
wa; o lenkiškas prięšdę^a Jį- 
sudarė pąvądiaįihą. zdnavy^ 
kai. Tikras lietuviškas ■ pavą- 
dinirn as turėtų būtį, ie
čiai, Bet tas įsisepėjespavadi
nimas dabartiniais' laikais ne
gali būti pakeičiamas.

Amerikos kontinento šiau
rėje, kur išsilaiko nemažas šąl 
tis, gyvenantįjį žmonės- -vadi
nami eskimais. . Toks vardas 
jiems duotas kitų žmonių^ at
vykusių pasižiūrėti to krašto.

dar būdamas jaunystėje. Prie to prisideda dar ir šalu
tiniai faktoriai, kaip tai j dantis sudėti peraukšti lydi
niai. tilteliai, vainikėliai, granulomos ir įvairūs aug
liai.

Ligos gydymas
Neuralgija sergantieji turi būti Rentgeno^ spindu* 
peršvietomis ištirti. Surasti blogi, užnuodyti dan- 
turi būti išrauti, o taip pat ir blogi į dantis sudėti

Trišakio dirgsnio neuralgiją reikia skirti nuo ki
tų veido skausmų. Kartais neuralginis veido skaus
mas gali būti sergančio vidinės ausies uždegimu, glau
koma, kaukolės pamato navikas, galvos skausmas, 
danties pulpos uždegimas, migreninis galvos bei žan
dikaulio skausmas, galvos trauma, kramtomųjų au
dinių pakitimo skausmas ir 1.1.

Žmogaus veidas ir burna yra išpinti dirgsnių tin
klu, lankus, kaip voratinklis. Tuo dirgsnių tinklo per
duodami signalai į galvos smegenų centrą ir kiekvie
nas, net ir mažiausias skausmas būna užrekorduo- 
tas.

Žandikaulių dirgsnių centras yra priekinėje au
sies dalyje. Jis panašus j medžio kamieną su trimis 
šakomis. Jis vadinasi trišakiu dirgsniu. Viršutinė 
dirgsnio šaka aptarnauja akį ir veido audinius: vidi
nė viršutinį žandikaulį, lūpą ir dantis: apatinė — 
apatinį žandikaulį, lūpą ir dantis. Abi veido pusės tu
ri po trišakius dirgsnius.

Ligos simptomai.
Skausmo priepuoliai būna labai stiprūs. Kartais 

jie tęsiasi kelias sekyndes, o kariais net minutes. Po

vįeną gepfs sidvviflU, Mią 
gentie jcduingiais, žadi# fūdlk 
uis tikru lietuvišku žudau t|h 
riant būtų piętiftiį.

Pačių Cf tuvių buvo vadiną- 
mi jotvingiai^ tie, kurią dąŽ: 
nąį mėgdavo jodinėti ąnf ąrk- 
tio. Tada ant arklių j o din ėda- < 
vo ne tik jauni vyra, bet ir jau 
pos moterys, arba mergaitės. 
Senesniais laikais, maždaug 
prieš 7J metus, ir man pačiam 
tekdavo linksmai pajodinėti 
ant arklio. Tada dar neturė
jau jojamos sėdynės, balne, 
tik arkliui buvo uždedamas 
apynasri?, norint panaudoti 
tinkamą jodinėjimo kryptį. Ir 
mane tada kitl"vadintąvo joC 
vingiu. Kai atsirado kitos prie 
njonės jocmėti, payyzdiiyf, - 
dviračiai, tad jodinėjimas ąr- 
kliąis beveik išpyto, Jaigi iš
nyko, galima sakyti, ir įie vi-, 
sojde jotvingiai, kurie buvo 
pąmėgę visokiais vangiais pą- 
jodtoė- - 4* kelmutis

Komunistai siūlosi

LISABONA, Portugalija.. — 
Generolas Antonio Ramalho Ba
nes., skaidomas pirmuoju, kandi-

tnumąįi k&da nors galį pa
imti į valdžią, betpe-

prezidehtus, . dabartinis Portuga
lijos miąistėris pirmianskas, gė

jnirol&s Jose Pinhėiro de Azey 
vėdo pareiškęs : HSuforpąavus

pijąs, kuomet situacija poaų** 
d ys pateisinama, galėtų komu- - -- 
pistai dalyyaati valdžioje’^ 
praeitą trečiadienį pats Azevęda 
aiškiai pasakė,'- jog -tuo atvejur 
jei birželio rinkimuose jis- 
mės, tai komunistei įjjeidaAsratr' 
džios pareigas nebus priimami ir 
nębus priįmtį tol, kęl :
Amerikos Valstybės pageidaus, . 
kad taip būtų”. ‘ . C : -

dis, nes tokiuose šalčiuose nė
ra lengva pasigaminti ugnį ir- 
ką nors išsikepti ar išvirti, 
tiems žmonėms tenka daugiau 
šia valgyti tai, kas yra žąlia 
(nevirinta, nekepta)* Debar 
dąugelis vadinamųjų eskimų* 

indėnai, kurie yra šiek tiek sakų!tūrė-

NAUJIENAS
■ -' iumKiiAS' l

SKAITYK PATS IR PARAGINK (

Ir šiandien tie klaidingai pa-'ję, save vadina-eskimais. TTYK IR KTTAM PATARK

visi kiti gj’dymo metodai buvo vartoti.
Būtina pasakyti, kad pirmiau daugis gydytojų 

netikėjo vitaminų terapija, o nūdien ne tik jie pripa
žįsta ją, bet ir praktikuoją! “Mainos rūbai seno 
svieto” . . .

SKRANDŽIO LIGA — OMINIS IR LĖTINIS
GASTRITAS

Liga prasideda nuo cheminių konservų sugadin
to maisto derinių ir jo nesukramtymo. Dažniausia ga-

lių 
lys 
lydiniai, vainikėliai ir tilteliai turi būti pertaisyti, stritu apserga toki žmonės, kurie turi kortezinuętus, 
Tas viskas padeda ligą aptramdyti.

Nelengva neuralgiją pagydyti. Dažnai būna, kad 
ligonis kreipiasi į dantų gydytoją, prašydamas vieną 
ar daugiau dantų išrauti, kurie, jo manymu, yra skau
smo sukėlėjai. Danties išravimas skausmą aptramdo 
lik laikinai, žaizdai apgijus, skausmas pasikartoja. 
Dažnai būna, kad ligoniui visus dantis išrauna, bet 
jis ncpasveiksla. 

z '
Neuralgija gydoma įvairiais vaistais ir antibio

tikais skausmui sutramdyti. Taipgi į žando dirgsnių) 
centrą įleidžiama vaistų švirkšlės pagalba. Duodama rimus, pikantiškus valgius, keptą, spirgintą, rūkytą 
ir vaistų įkvėpti. Bet tos gydymo metodės skausmą mėsą, skrandį dar daugiau suerzina, pažeidžia ir skan- 
aptramdo tik laikinai. Neuralgijos ligos pagydymui sinai jame padidėja, 
dar nebėra specifiško vaisto išrasta. Indikacija clii- 
rurginiai operacijai gydyti žando dirgsnių centre, 
kuomet visi gvdymo metodai skausmo nesutramdo. 
Bet patikimiausi rezultatai gaunami su 80 procentų 
spirito blokados į dirgsnių šakas ar kamieną.

Nūdien, neuralgijos gydymui vartojama ir vita
minų terapija. Vitaminas1 B, kompleksas duoda geros tys kiauri, išpuvę, o dantenos turi infekcinius židi- 
sekmės. Dr. Brook, sako štai ką: ligonį gydant vita- nius. Blogi danty$ sukelia ^ųio^aus nęsYęįkątingųmą 
minų terapija, daug daugiau gelbsti, negu prieš tai ir atveria duris įvairioms kūno ligoms. Sveikatos ty-

išpuvusius, pūliuojančius dantis ir dantenas arba vi
sai dantų neturi. Nuo prasto maisto sukasnojimo, 
skrandyje pradeda formuotis negerumas, kartais net 
skausmas, vėmimas, raugėjimas ir gajai.

Tokie ligos simptomai yra įspėjimas, jog kas 
nors negero reiškiasi skrandyje. Skrandis, kaip ir 
kiekvienas kūno organas, gali būti užgautas, paleis
tas, sužalotas ir tada jame prasideda iritacinis gleivi
nių sienelių uždegimas ir sutrinka sekrecinių liaukų 
veikla.

Valgant rūpų maišia, vartojant alkoholinius gė-

Blogas maisto sukramtymas turi daug įtakos 
skrandžio u teori u i ir net vėžiui susiformuoti. Reikia 
gerai maistą sukramtyti, o neryti dideliais kąsįtiais 
nesukramtytą. Geram rnmlą j sakramtyArri, ;
gerus ir sveikus dantis tur|tjl.z^ąUm^.-:’ žmonių turi 
sveikus dantis? Rodos, tilę mažuma. DidŽiumoe dah-

rimų centrų surinktų statistikų duemeąys, rodo, kad 
20 milijonų Amerikos piliečių neturi dantų. Užtai, > 
nūdien tiek daug žmonių serga įvairiomis vidurių li
gomis, kuriaą pęt ię geriausi
specialistai, f' : v

SĮ^andjĮė gą^frįįjąs prasideda sutrikus j© motori- > 
kos ir sekrecinės liaukų veiklos tvarkymui. Tai viena ' 
iš dažniausių skrandžio ligų, kuri kartaia pavirsto ūmi-- 
niu ar lėtiniu gastritis. -

Ligai išsivystyti padeda: 1. nepalankūs emociniai 
poveikiai, 2. netvarkingas mitybos ręfųnąs, 3. nt regu
liarus ir skubotas valgymas, karšti, šalti patiekalai, rū
kymas, alkoholinių ir birgalinių gėrimų vartojimas. 
Skrandžio 3Ūtiik£stos prasideda jauname arba viduti
niame amžiuje.

Sergantieji skundžiasi pablogėjusiu apetitu, po val- 
gjo.užeinauriv jutimu po krūtine, ąt*irū®i-
mu, pykinimu, vėmimu, nerviniu jautrumu. Atskiriems 
ligos variautaras būdingi |am tikri »a*djąutos ir objek
tyvus reiškiniai. • , į

Blogai «ukramtyta* maistas ir jame esamų chemi
nių puodingųju koiuanru iritacijos prt^ed^ ūjiųąd lt 
lėtinį gastritą.

Cmmi caslrilą sukelia šie ve&saiaū l-eugedę-inAi- 
ąto produktai, 2. sunkiai virskmauu maisto pluktą 
derintai, 3. labai Šaltas arba karštas maistas, 4. alkoho- 
lipiai ir birgalioiai geriwaL », uuodtogu* madžjago* 
kai kurie vaisfet, 6. sergant infekcinėmis tigbmls bėkfe-

> Cumrio iritėcinlo gastrito galima išvengti, -varto
jant Šviežius, n esu gadintus maisto produktu^, -ųepersi- 
valgairt, gėrė nuristą sukramtant, vengiant alkoholinių, 
birgalinių. gėrinflį,

' (Bus-daugiau) ; ;
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DR. ANNA BALIUKAS

--t

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K- .G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsįltepia, skambinti 374-8004

Nevyksta sumažinti 
biurokratizmą

WASHINGTONAS, — Ame
rikos gyvenime biurokratizmas 
yra stipriai įsigalėjęs ir jis vis 
plečiasi. Brookingo nepriklauso-

mas institutas, .patyrinėjęs Šį .jos politika. Centras savo in- (lepra) sergančiųjų: Kaliforni- 
klausim^, sako, kad pastangos formacijas apie tą ligą remia j joje 155, Havajuose 115 ir Texas • 
_ tHJi metų duomenimis — 1971181.

iki 1973 m. imtinai. Per tuos 3 Į—---------------------- - ---------------
metus Jungtinėse Valstybėse ir ’ SKAITYTI •NAUJIENAS" 
Portorikoje buvo 419 raupsais j 3KAITYK KlTAJ PATARK

sumažinti biurokratizmą yra ne- 
vinsingos ir jeigu pavyktų, jis 
sudarytų daugiau žalos negu ge
ro.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Ttlsf. 4954)533 ,

Fox Valley Medical Center
860 SUMMIT STREET

ROUTE .58, ELGIN/ILLINOIS-.,

DR. PETER BRAZiS
PHYSICIAN .ĄNDSURGEONr;o 

2434
>«•>

Rezidu 388;2233 . .
qfž6 valAniĮoš:‘ 

Pirmadieniais' it'1 ketvirtad. 1—7" v<iL. 
antrad., penktądieūj i nuo ' tree. •

ir šeštad^.j^ųd susitarus.

PERKRAUSTYMAI- >

M0 V I NG
-Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA < ...
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS'

; e .823 West 34 Place - _ 
* Tel.: FRontier 6-1882

GeLe? ’VISOMS PROGOMS
^ ^erly Hills"

■ rGtUNYČLA
ii : .2443 ;WEST 63rcLSTREET 'i 

TelefonaiijįffR 8-0833 ir PR 8-0834
-X_

DR. PAUL jV. DARGIS
GYDYTOJASUfc CHIRURGAS -

Westchester Comjnuiuty klinikos 
Medicinos direktorius,

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai
Teta 562-2/27 arna 562-272*

REZa GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERy LIGOS 

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

Valandos pagal, susitarimu* - Jei neat
siliepia, skambinti Mi 34)001.

Linksmumo arba- liūdesio valandom 
gražiampc* ir vaikai 

pių papuošimui ?ir sezoninės _ ’ 
.kapams gėlės.

ROY R. PETRO (P’UT^f-// 
f;. : k “ - *?.f ‘

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos-pagal šusitaiiinĄ. " 
............— r. linini .r. į <

1923 m. Amerikoje buvo iš 
viso 175 valstybinės agentūros, 
kurių 50-čiai metų praėjus 85% 
tebeveikia. Iki šiol yra sukur
ta 246 naujų valdžios agentūrų 
ir 197$ m, jŲ iš viso buvo 394.

Vien tik Niksono prezidenta
vimo laikais buvo sukurta 53 
naujos agentūros.

Raupsais sergančių 
skaičiai JAV daugėja

ATLANTA. — Amerikos Li
gų Kontrolės Centro pranešimu, 
raupsais sergančiųjų skaičiai 
JAV-bėse daugėja iš dalies dėl- 

~to,“kad' buvo pakeista imigraci- 
■ • t-

9 Metų Mirties Sukaktis

CHARLES KRIŠČIŪNAS
Gyvenęs Beverly Shores. Ind., anksčiau gyveno Chicagoje, 

Town of Lake apylinkėje

SUSIRINKIMU

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ* KLUBO pusmetinis susirinki
mas įvyks birželio 3 d. 7 vai. vak., 
Vaičaičio salėje. 4258 So. Maplewood 
Ave Narės prašomos dalyvauti, nes_ 
bus daug svarbiu reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus užkandžių

Nut. Rašt,

ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO
’ I AS) f pusmetinis susirinkimas įvyks birže-

. lio 2 d. 7 vai. vak Vaičaičio salėje,' 
4258 So. Maplewood. Po susirinkimo 
bus vaišės artėjančios Tėvų Dienos 
proga. Bernice Žemguiis. prot. rašt.

ADOMUI DIDŽBALIUI
]jrairy^,^i<įžio..skaimmf>eprislfgtą.^pną Ogą;. susuį= Adomcsn. ._s«ina. 

dukteris" JurV Onūtę ir Vidą bei'jų šeimas, seserį Antaniną Račiūnie
nę su šeima • ir kitus’artimuosius šioje liūdnoje valandoje- nuoširdžiai 
užjaučiame ir-kartu, liūdime.- .. : ... • .. .

MYLIMAM VYRUI/TĖVUI, UOŠVIUI, BROLIUI 
IR SENELIUI

7/įfr.

Mirė 1967 metų birželio mėn. 
2 dieną, sulaukęs 71 metų am
žiaus.

K Gimęs Lietuvoje. Panevėžio 
apskr.. Krekenavos vals.

Palaidotas šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.

Paliko nuliūdę: 
sephine (Y uška), 
Christine Austin,
kas. žentas Leonard, 7 anūkai 

. ir kiti giminės, draugai ir pa-

Lietuvoje liko 3 seserys.
Kviečiame visus gimines, 

draugus ir pažįstamus x prisi
minti velioni.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime, • Tu pas 
mus jau nebeąugriši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:

žmona, dukterys ir giminės.

DR. K. A. V. JUČAS
48^-4441-561-4605- v

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N.-WESTERN AVE; 
5214 hL WESTERN.AVE.-

Telefonas; atsakomas 12'Jval.1,

NANCY IR ALGIRDAS JARAI 
LAIMA IR ALGIS PAUGIA1 
ANTANINA IR ALBINAS REPŠIAI

Ofiso tel.: HĖ4-1818
Rezidencijose PR 6-98GT - .

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS L(QŲ SPECIALISTAS - 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais. antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki vaL popiet 
Tik susitarus. w <

Trečiadieniais uždaryta.

□

Būv. Lietuvos Karo Aviacijos I-os grupes
vadui

DR. FRANK FLECK/, S
OPTO.METRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI , 
2618 W. 7Yst SK"
Tikrina akis. JįiJtaiko .’akinius ir< 

“contact lenses”.

Pulkininkui Leitenantui
LEONARDUI PESECKUI

LEONARDAS PESECKAS
buvęs aviacijos pulkininkas leitenantas, kūrėjas-savanoris,

- Gyvenęs 2846 West 63rd SL

Mirė 1976 m; gegužės 29 d. 5:00 vai. vakaio. Gimęs Lie
tuvoje, Vabalninko vals., Remeikių kaime.

Amerikoje išgyveno 27 melus.
Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, marti Janina ir vaikai- 

čiai: Audra ir Neringa; duktė Minaitė, žentas Jurgis Augus- 
taiTis ir vaikaičiai: George ir Henry ir daugelis kitų gimi
nių, draugų bei-rpažjstamų.
..i. Priklausė K^ėjų - Savanorių ir Ramovės sąjungoms 

ir Amerikos Liettiviiį Aero Klubui-
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 

West 71st Street/ „
Atsisveikinimas įvyks antradienį, 8 vai. vakaro, koply- 

čioje. : £ ;
Trečiadieni, birželio 2 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažny
čią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tau
tinėse kapnėse. > • -

Visi a. a. Leonardo Pesecko giminės, draugai ir pažįs
tami maloniai kvieąami dalj-vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patamavmą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka:
SŪNUS, DUKTĖ ir GIMINĖS

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

fef. 737-5149
mirus

- SE1BUT1S 
sęls'iK U.u- 
<tRŪRGfjAJ11£1

DR. LEOi
INKst 
PROSTAl____

2656 WEST «3r<T StREETVSJ'.
Vai.: anvad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo. 5-^-7.-vak'.vak^n*?
Ofiso Jelef.: 776-281$ _ 

Naujas re£ telef.: 448-5545 J 
————m i—uiw

' jo-sūnui areli. Vytautui Peseckui ir dukrai
Bfmai Auguštaitienei su šeimomis, 

. ■ ■■ . ... .^įsiems Agjmmems ir artimiesiems 
-lincrėikiame9nuoširdžia užuojauta n ob .■■■" - "

-ra ZRV-.' Aiąęrikos Lietuvių Aero Klubas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ToI^PR;M223
OFISO VAL.: pirm^ autrad,. trečiad. 

xir penkt. 2-4 ir"6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

- pagal susitarimą.

V. Tumasonis, MzD., S. C 
C H i R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tsIefUjHEmlqck 4-2123 
Raxid. taleįL: jGIbson 8-6195

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

IP. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t t.

"Nugalėtojas visa tat paveldės, ir aš būsiu jam Dievas ir jis bus 
man sūnus". — Apr. 21d7>»
Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotinę Evangelijos amžiuje, bet apie 

tuos, kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
amžiaus pabaigoje. Apie juos yra parašyta Mato E v. 25 Sk. “Tuomet karalius 

j tars tiems: Eikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio 
‘ įkūrimo priruošt karalystę”, šitie paveldės ne dangiškus pažadus, bet žemę, 
kuri pradžioje buvo duota Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir. 
atsteigimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta. 
Psalmėje 37-je parašyta, kad “kantriai laukiantys Viešpaties gaus tevainys- 

i tės žemę”.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 

1 rūšie į i? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST* 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

, *

žmona Jo- 
2 dukterys: 
Eleanor Lu-

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st Street
Telef.: G Rovehill 6-2343-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

-I
EUDEIKISGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

RAPOLAS SKIPITIS
TEISININKAS - VISUOMENININKAS

2850 West 63rd St., thicago III. 60629
Telef.: PRospect 6-5684. r

SKAITYK PATS IR PARAGINlf
KITUS SKAITYTI

, NAUJIENAS

KONSTANCIJA — CASSEY LEKAS
, DOBROVOLSKYTĖ

GYVENO CINCINNATI. OHIO
Anksčiau gyveno West Pul įmano a pyk Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. gegužės 29 d; 12:30 vaL popiet, sulaukusi senatvės 
Gimusi Lietuvoje * i *"f •
• • f i - «''
v Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: duktė Dorothy ir žentas Robert Woodring, sūnus 
Clarence, marti Belie, anūkai — Richard Woodring su žmona Doris, 
Sharon su vyru Michael Sens ir Guy Woodring, Sandra su vyru George 
Hermann ir Cynthia Lekas, du proanūkai ir kiti giminės, draugai bei 
pažįsta mi.

x Velionė buvo a.4 a. Pe(ro našlė. <
šermenų nebus. _ -

4 <Ketvirtadienį, balandžio 3 dieną. 1:00 vai. popiet bus laidojama
Lietuvių Tautinėse kapinėse

Visi a. a. Konstancijos -iCa^scy Lekienės giminės, draugai ir pa- 
, žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti Ijidotuvčse ir suteikti jai'pas

kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.
c NoThldę lieka: ‘

duktė, sūnūs, Žentas, marti, anūkai, proanūkai ir giminės, 
' t t iMTin

?^fr¥otuviu Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnus. Telefonas: 
CO 4-222S. v

Mano brangus vyras mirė 1976 m. vasario mėn. 23 d., palaidotas 
vasario 25 d. Lietuyių Tautinėse kapinėse Čikagoje

Nuoširdžiausiai dėkoju gerb. kun. Ansui Trakiui už maldas ir 
gražų, prasmingą pamokslą, už palydėjimą į amžino poilsio vietą ir 
už paskutiniąsias maldas kapinėse.

Ypatingą padėką tariu Vytauto Ddžiojo šaulių Rinktinės Sesėms 
ir Broliams'šauliams, kurie atliko laidojimo apeigas, nešė garbės sar
gybą. papuošė velionio karta Tautos vėliava ir puošniu šaulių ženklo 
pavidalo vainiku.

Iš gilumos širdies dėkoju su velioniu atsisveikinusiems ir žodi ta
rusiems: Generalinei Konsulei J. Daužvardienei. šaulių Sąjungos Vy
tauto D. Rinktinės garbės nariui V. Išganaičiui. Teisininku Centro 
Valdybos nariui L. Šmulkščiui. Tautos Fondo atstovui K. Barzdukui 
ir D. U L. R. atstovui K. Kasakaičiui. Dėkui A. Budreckui už šių at
sisveikinusiųjų pristatymą.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Diplomatijos šefui Stasiui Lozorai
čiui su Ponia už jautrią užuojautą ir Įvertinimą a; a. Rapolo, kaip val
stybės vyrą, žymų visuomenės veikėją.

Gili padėka Jo Excelenrijai vysk. V. Brizgiai ir gerb. kunigams: 
J. Plankiui, J. Borevičiui SJ, S. Santarai aplankiusiems velioni koply
čioje ir pasimeldusiems už jo sielą

Ačiū P. L. B. Valdybos pirmininkui B. Nainiui už velionio aplan
kymą koplyčioje. /

Nuoširlžiausią padėką tariu velionio kolegoms — teisininkams 
atlikuriems garbingą paslaugą nešdami jo karstą paskutinėje žemės 
kelionėje: J. Našliūnui^L. Šmulkščiui. P. Jokubkai. V. Bulotai. K. 
Smolenksui, A Pimpei

* Ypatingą padėką tariu savo giminaičiams Dr. P. Švarcui, jo žmo
nai Aldonai ir Rūtai ir Petrui Sakams už rūpestingą ir nuoširdžią glo
bą sunkioje mano skausmo valandoje.

Dėkoju visiems užprašiusiems šv. Mišias už velionio sielą ir pa- 
reiškusiems man užuojautą spaudoje, telegramomis, laiškais, telefo
nu ir gyvu žodžiu ir visiems, kurie gausiomis gėlėmis papuošė a. a. 
Rapolo karatą. \

Ačiū visiems, kurk pagerbė velioni ir prisidėjo bet kokiu būdu; 
prie laidotuvių bei palydėjo jo palaikus i kapines.

Ačiū Laidotuvių Direktoriui P. Bieliūnui už rūpestingą ir nuošir
dų laidotuvių tvarkymą .

UCDIN U ŽMONA
LIDIJA SKIPITI ENĖ

sa

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6«72

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

P. J. RIDIKAS
3354 S<k HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — MAUJ’EWOS, CHICAGO t. fLI___ WEDNESDAY JUNE 2. 1976
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-.qtullc Huko apylinkės atskiru
‘laišku piisiuntė penkinę Maši-

^^įšį&Į. įyiįį?.^^

and benefits

Pnce 15cADDISON. LL. 60101 VOL. LXI

2212 Vv. cermaL Roar’ Vizgini? 7-7747

&K

778-2233
E

nil

-jrary uf Congress Gr.
■al Division

REAL ESTATE
REAL ESTAT€ EOR sale

Namai, Ž«mė Pardavimui

■

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKĖJIMAIS

■'X

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANALTSKAS, Prezidentas

Chicago IF

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS -PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTĄRIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,

ai,yjfiff - Jr. j - - \

help wanted mali
Darbininku Reiki*

t -" /

M ....

'erų
■Vashingfon, D. C. 20540 *

Muozius | life insurance and retirement. Stea-

PRESSMAN — LETTERPRESS

hie horizontal. Company paid health, VISŲ LIET 11 VII
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

I I V4
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Lffmianam Daily in Ajn^rics

The I Khuazuitn fhub News
PsHi&bed by The News FsOihhmg Co, lac.

J 739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100

Ocer One MiHion Ldhuaman
In The United StaU'S• ff

’ r
71 St.- Kviečiame; Elena T^O^kontenė — vicepiš-jęję, 2613 M7 

visus narius dalyvauti. Giiioiukė, Julija Valukonyiė — 
Valdyba ižd-, Baly* i Semaška — sek r.

niHiiukė, Julijų
fondui, linkėdamas vajui ir 

Naujienoms geros sėkmės. Tos 
užsisakė 

Cage Naujienas vieneriems metams, 
mokslo metų bvt pavardės prašė neminėti. 

L Dėkui už paramą ir už dėmesį.

^■a 11Ų

— Dariaus-Girėno Lituanis- apylinkės
lines mokyklos. 
Parko apylinkėje
užbaigt u vės bus
Jaunimo centre.

aukšt.Chicagos

esančios

mokyklos abiturientu~ c

birželio 5 <
Ten pat bus 
lituanistinės 

išleistu-
vės-

— Dr. H. Brazaitis, dr. A. 
Butkus, A. J. Kasulaitis ir R. 
Kudukis dalvvaus viešose dis-

tautietis

— Ponia Ona Montvilas iš
:u

— Ingrida Blekytė, baigusi Metiniame klubo bankete gro- 
dramos 
universitete, grįžo į Britų Ko-

studijas Montrealio jo trijų fiencrucijų orkestras: experienced on V-50 or Mie-
_ . _. ._ . ^ JV _ . _ . I hie horizontal Cnmoanv naid health

klubu narys Jonas
lumbiją, kur anksčiau studija-•grojo smuiku, io sūnus Juozas i d? w°rlL- f®°įPay

. ....... , . . . ; ■* .. • , . I age. Call Ed Haugvo dramą. Abiturientei mokyk- — akordeonu, o jiems bubne- į ki.

Atostogų metu In-j anūkas. ‘ į-
— Julija Smilgienė buvo su- 

audinio, kerami
kos, tapybos ir vaikų meno kur
sus Chicagos Jaunimo centre. 
Juose dėstę sės.
Danguolė Kinkienė,

liu pritarė Juozo sūnus — Jonolos personalas surengė puikias 
išleistuves.
grida aplankys savo tėvus Pet
rą ir Oną -Blekius Chicagoje. Po Į organizavusi 

su grupe artistų įsi
jungs teatrinėn veiklom

— 20-ties lietuvių dailininkų 
kilnojamoji Bicentennial dai
lės paroda iš First National 

yra perkelta į Uptown 
Federal Savings, 
Michigan 
įvyks birželio 8 d. 5:30 vai. vak. 
ir paroda tęsis iki birželio 30 d

— Be anksčiau paskelbtų 10 
dailininkų,
Amer. Liet. Dailininkų Sąjun
gos pavasarinėje parodoje, pri
sidėjo šie dailininkai: J. Dagys, 
VI. Vaičaitis ir Juozas Pautie- 

žinant, nius- Paroda atidaroma šį šeš-

NO. 131Burbank, III., atskiru laišk_ 
kartu su gerais linkėjimais’ at- 

; siuntė Mašinų fondui,dešimkę. 
Mūsų rėmėja p. O. Rentauskai- 
tė - Montvilienė _ yra 'neseniai 
atsikėlusi į šią apylinkę iš Brid- 
geporto. Dėklų ĮLŽ auką ir . už 
gerus linkėjimus. '. 4

— Ponia Jean Vance iš Cice
ro vadovaus šiemetiniam de- 
biutančių Gintaro baliui. Chica- 
gos Lietuvių Moterų klubo na-

atostogų

ay wort, good pay and benefits pack
age. Call Ed Haug or Steve Kochans-

ROTOGRAVURE PKG. 
45 CHURCH STREET 

543-2100

CABINET MAKERS
Must be experienced 

Apply in person
8900 So. Harlem' Avenue 

Bridgeview

■SIRIJOS TANKAI PASIEKĖ LIBANO SOSTINI■■

M. Mercedes, 
Marija 

Gaižutienė, Raminta Lapšienė
I
ivieningą darbą, 

perspektyvas bir-
kusi jose apie 
kliuvinius
želio 6 d. 1 vai. popiet Klevelan- 
do Nakalto Prasidėjimo parap. 
salėje. Dirkusijas ruošia LB’ 
Ohio apyg. valdytei, kurios pir
mininku yra Jonas Virbalis.

— Naujienų 
dail. Miko šileikio pagerbimo 
bankete šį sekmadienį, birželio 
6 d. Martnique restorane, daly
vaus ir iš tolimesnių Chicagos 
apylinkių: ponai Čiurinskai iš 
St. John, Ind., p. Repšiai iš Bell
wood, Ill., p- Tautkai iš, Melrose 
Parko, III., p. Motušiai iš Cice
ro, p. S. Dagys iš Beverly Sho
res, Ind., Albinas Ručinskas iš 
Rochester, Mich., jau yra atvy
kęs Chicagon ir ragina savo 
draugus ir pažįstamus daly
vauti bankete. Rengėjai dėkoja 
jiems už dalyvavimą ir anksty
vą vietų rezervaciją. Ta proga 
kviečia visus mielus tautiečius 
dalyvauti bankete ir vietas ga
limai veikiau rezervuoti grupė
mis arba pavieniai.

— Juozas Rušinskas iš Mar-

ir

ruošia

rengiamame
rės ir Gintaro batistus rengėjos 
šiandien susitiks su debiutan- 
tėmis Beverly Country 'įdubę.

— Liet. Bendruomenės Vaka
rų apygardoje . tarybos- rinki
muose balandžio 24 — 25 d. te- 
balsąvo tik 387 asmenys. Tai 
labąį mažas skaičius, : 
jogį.Vakarų apygardai priklau
so Arizonos, Oregono, Wash
ington© ir Kalifornijos valsty-
inėse gyveną lietuviai, daugiau
siai susitelkę Los Angeles, San
ta Monica, Long Beach, San 
Diego, San Francisco, Phoenix, 
Yucaipa, Portland ir kituose 
miestuose.

— LŽS-gos Chicagos sky
riaus narių visuotinis metinis 
susirinkimas įvyks birželio 4 
d., penktadienį, 7 vai. vakaro 
“Laisvosios Lietuvos” redakci-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCEL'S SERVICE J 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-Ž737 

3333 So. Halsted -ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T I N A S -

=

banko

Avė.
adr. ,430 N.1

ir Danguolė' Stončiūtė. Kursai 
buvo sėkmingi ir užbaigti kur-
santų bei nieno mėgėjų darbųAtidnrvmn^ i 4 įurnv uaivu

1 paroda. Dalydavo 27 kursantai 
bei meno mėgėjai, o vaikų sky-

kurie dalyvauja

tadienį, bi iželio 5 d. 6 vai. vak- 
naujose Čiurlionio Galerijos, 
Ine. patalpose, Midland Savings 

• bendrovėsTaupymo Bendroves name, 
4038 Archer Avė. Visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti.

riūje buvo išstatyti vienuolikos 
mokinių' dalbai.

— Amerikos Lietuvių Klu
bas, 4880
Petersburg, Fla., pradėjo leisti 
mėnesinį biuletenį Lietuvių Ži
nios. Redakcijos kolegiją suda
ro A. Karnienė, dr. H. Lukoše
vičius, K. Kleiva ir K. Grigaitis. 
Nr- 1 išėjo gegužės 23 d. Atspaų

46 Ave. North, St.

selintas veiklos kalendorius bir
želio mėnesiui: !
susirinkimas, 9 d. 2 vai. šaulių 
kuopos susirinkimas, 13 d. 12

2 d. vai. Alto

— D. Gvildytė, D. Jasaitytė, val- Sibiran tremties minėji-
D. ir G. Vebeliunaitės, A. ir V. mas ir pietūs, o 4 vai. pamal-

R. Vilgalytė ir E. ^os> 19- <L H vai. LK Moterų 
New Yorko S-gos susirinkimas. Tą pat die-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies [va iri v prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
g

Katinaitės, 
Zikaraitė žaidžia 
Lietuvių Atletų klubo Moterų 
ir mergaičių A klasės tinklinio 
rinktinėje, kuri iškovojo tai 
grupei meisterio arba čempio
no titulą.

— Kun. Paulius F. Žurauskas 
-Gerosky iš Wyomingo buvo 
įšventintas gegužės Į d. šv. Pet
ro katedroje, Scranton, Pa. 
Pirmąsias mišias laikė Pittsto- 
no šv- Kazimiero bažnyčioje, 
asistuojant kunigams — P. J, 
Ališauskui, V. A. šimkoniui ir 
P. Skiečiui.

— žurn. -Vl. Bakūnas iš Los 
Angeles lankosi Kanadoje, Bri
tų Kolumbijojos provincijoje. 
Victoria mieste sutiko ilgametį 
Naujienų skaitytoją Feliksą 
Jurgutavičių, kuris Naujienas 
pradėjo skaityti dar gyvenda
mas Lietuvoje ir be pertraukos 
tebeskaito. Be abejo jų pasikal
bėjimai ir kelionės Įspūdžiai

S-gos susirinkimas. Tą pat die-
na 12 vai. Žuvautųjų klubo pik
nikas Seminole parite. 20 d. 12

Išbėga Rodezijos
7 gyventojai

SALISBURY. — šimtai baltų
jų ir juodųjų Rodezijos gyvento
jų palieka savo tėvynę Rodeziją 
ir kraustosi į kitus kraštus, ne
žiūrint, jog yra vilties taikiu bū
du išspręsti vaidus.

Riliečių mažėjimas Rodezijoj

kurių, iki šiol jau išvyko iš viso 
’apie 28,000. Per tuos paskuti
nius metus Rodezijoje apsigy
veno 13,966 nauji ateiviai. Da- 
bargi, aštrėjant partizaniniam 
karui, ateivių beveik neįvažiuo
ja: ' '' “

Juodieji Rodezijos piliečiai 
daugiausiai bėga Į Mozambiką 
kur jie Sovietų ir Kubos karei- 

■ vių apmokomi partizanais, po-

vai. Tėvų Dienos pietūs su pro
grama. Kiekvieno sekmadienio 
vidudienį būna pietūs. Biulete
nis spausdintas rotatorium, iš
laidas apmokėjo Laima Jaku- 
soviene. »•

- — St. Petersburg© lietuvių 
organizacijos ir ten esą kunigai
sudarė komitetą suruošti rug
sėjo 8 d. Pasaulio lietuvių soli-
darumo ir maldos už Lietuvą 
dieną, ši diena'būdavo švenčia
ma
nes tai Taųtęs ir Šiluvos Mari
jos šventė.\ .i , f t.

panašiomis tradicijomis,

Mažiau perka

piliečių mažėjimas Rodezijoje 
vis didėja pradedant 1972 m.,

grindžio kovotojais bei sabotaž- 
kais ar kitokiais veikėjais ir 
siunčiami atgal į Rodeziją. To
kiu Mozambike apmokintų par
tizanų priskaitoma nemažiau 
6,000.

— 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.

Kiekvienas lietuvis gali ap
Pinigų rezervai bankuose di- sidrausti gyvybę nuo $100 iki

■JE7-’

5 KAMBARIŲ mūrinis ’ bungalow • 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- I 
dymas gazu. garažas. 56-ta. ir Rock
well ^99 non I

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

62-tra ir TSlman. $29,900. J
3 BUTAI ir tuščia krautuvėj $360 Į 

$28,000.

-- ri w,,.
- BUD'S REAL ESTATE
1 ■ -

2 kamb. pastogėje. Centrinis šil-

pajamų per men. Brighton Parke. 
$28,000. >,

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
nuomosit.

ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

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

£

N-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy kalba; '•jsdien nuo pirma- 
*■ dienio iki penktadienio 12:30— 

1 '00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.?"’

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

CHICAGO, ILL. 60629

M. A. ŠIMKŪS
Rea! Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu

symai ir kitokį blankai.
Iškvietimai, pildomi pii.etybės pra- i 

šymai ir kitokį blankai. !l

f

BI '
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PALAIDOJO LIETUVOS AVIACIJOS
PULKININKU LEONARDU PESECKĄ

Velionį atsisveikino inž. Edm. Jasiūnas, 
teisininkas K. Smolenskis. A. Motuzas

CHICAGO, m. — Vakar, birželio 2 d., Lietuvių Tautinėse 
kapinėse iškilmingai buvo palaidotas Lietuvos aviacijos pulkinin-

* bilių karavanu pasitiko kapinės su specialiai tam tikslui pritaiky
tomis giesmėmis ir laidotuvių maršu

kas Itn. Leonardas Peseckas. Karstą ir atlydėjusį gausų automo-

tomis giesmėmis ir laidotuvių maršu.

Peseckai nusipirko sklypą tre- 

truputį į vakarus nuo profesorių 

Sklypas gražioje vietoje, ant kai-

Meksika vis daugiau | 
nacionalistinė

MEXICO CITY. — Meksikos 
vyriausybė paskelbė naują įsta
tymą, kuriuo daugiau suvaržo
ma užsienio gaminiai Meksiko
je. Pirmiausia, visos užsienio 
bendrovių iškabos ir pavadini
mai turi būti išrašyti tik gryna 
ispanu kalba, taipgi ir visi pre
kių pavadinimai turi būti tik 
ispaniškai. Toliau, naujuoju tuo 
įstatymu Meksika susilpnina pa
tentų teises ir visiškai patentai 
negalioja , naujiems gėrimams, 
kosmetikai? maisto gaminiams.

.' •;?
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BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

HEATING- AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

"į®
" *
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■
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

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

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA,JUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos 

biamas Naujienų platinimo vajus. *
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvu, 

tiniais. r ' ~

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Institu-

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel-

bus aprašyti VI. Bakūno skilty
je “Pastabos iš tolo”.

— Loreta Andrijauskaitė, Ra
sa Jovarauskaitė ir Gina Pody- 
tė, Izabelės Motekaitienės Dai
navimo studijos studentės, sėk
mingai dalyvavo šiemėtinia

deja ir jų dabar yra 5,625%. Iš 
antros gi pusėšj- suvaržant kre
ditą, pradėjo -kilti paskolų- nuo
šimčiai. f-

SIRIJOS PREZIDENTAS PASIRYŽO
BAIGTI ŽUDYNES VISAME LIBANE

Palestiniečiai, druzai, musulmonai žada 
klausyti Kamai Jumblato įsakymy

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos karo jėgos, perėjusios sieną 
dviejose vietose, žygiuoja į vakarus, žvalgybiniai Sirijos tankai, 
lėktuvų lydimi* antradienio vakarą pasiekė Beirutą, Libano sosti
nę. Partizanų vado Jumblatto vadovaujami daliniai privalėjo - 
trauktis iš keli pasienio pozicijų, kurias musulmonams sudarė są
lygas apsupti kelis Libano krikščionių centrus. Sirijos tankai pra-
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ar ilįispaniškai. Toliau, naujuoju tuo

•f.
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siHėka sau teię leisti gamintiBrinks šarvuočio §2,800,000 pi- I

tnj|4. VaidinoFormuoti gpentoius apie arteFormuoti-W*enTO|us apie anc^ 
Sesame gatvės gyventojas Cookie

si Sovietųgūžės mėnesyje
labai apsunkins užsienio bendro-

--

F

*

ro veteranai ir daugelis j tąiįėgį su įyairių grupių. jjĮ_ ekonominįbendradar- 
JrrS - 1.u. __ h i vi m a f pt h nflri rw> na raina $11-biavimą, technikinę paramą, Žū-

savo bonkas, bonkų užrašus į
Brežnevas ir Filipinų preziden-

sieniu reik. mirdsterį Kisingerį.
- * - •

žodis “cola” ispaniškai reiškia
Iš vieno parko miesto centre jie
atmaršavo prie U. S. ambasados.

Tarptau-
vaujant Brežnevui ir Sovie-

dus. Nešė transparentus su nių Tautų gener.sekr.Waldhei-

“Mes visą amžių kovosime prieš teisių komisijai, skundus, kur sa-
jūsų imperialistinę sistemą’

gali būti iki 75 tūkstančių.------—------ 7
d. pasirašė su Brežnevu sutar-
•' "L7-* - -oi . ■ - • • . Skundo įžangoje, tarptautinės

Pranešimu iš sąjungos žmonių teisėms ginti

m ės drebėjimai smarkiai sukrė-

darni rimtų nuostolių. Oficiali
sėms Indijoje apsaugoti.

būta. - Jungtinių Valstybių

rekordavo ir sekmadienį įvykusį

silankymas skaitomas kaip už- f jokiu pasitarimus .ar derybas

JAV-bėmis konfrontacijos,SU

skelbiu savo sugalvotą “naują’
jos šią vasarą dar' pakils, iki

liepos 20 dienos Amerikos ka-
Chicagos ir Amerikos lietu-

gabaus lakūnoąpavyzdingo va
do ir nepaprastai gero lietuvio. f

ninkas Seni

WASHINGTON  AS. — Kaiku-
dabar nuodugniai tikriną visus

a

ass

Vaclovo ir Viktoro Biržiškų.

Kinijos žinių ^agentūra tik pa
skelbė, kad jo šeštadienį įvyku
sio drebėjimo skabiai pradėtas

niuko, prie senų ir dar stiprių 
ąžuolų. Iškasta duobė netoli ke-

keleivių bus pastebimą. Kitoje

Filipinų. Susitarimas padarytas 

tų užsienių reikalų mmisteriui

Rezidentui Marcos, jo žmonai 
Imeldai ir Filipinų užs. reik, mi

egančios Europoje, vyriausias 
štabas. Jos taipgi užmušė 16 
amerikiečių, porą moterų, vie-

centrinėje būstinėje sprogo dvi 
padėtos bombos. I r

Kai kurie demonstruotojai dėvė
jo Kisingerio kaukės ir Julijų

Policija. eiseną įvertino 
kaip reliatyviai taikingą.

Tautos-šį klausimą ištirtų ir 
imtųsi priemonių žmanių tei-

gyventojams atsikvėpti. Druzai 
ir palestiniečiai reikalavo pasi
duoti be mūšio. Vietos kaimų 
gyventojai tris dienas pastojo

rį, prie Beiruto, kur yra geriau
si partizanų daliniai. Sirijos ka
riai heartėja prie Izraelio siejos.

vo 30 d. plėšikų gauja atėmė iš miniams. Be toš vyriausybė pa- 
laruos-. Brmis šarvuočio $2,800,000 pi- r 
kuriosir šiomis dienomis.poli- patentų apsagotą prekę, bet ko-

kius '^arp Sovietų Sąjungos ir reikštų Meksikos uodegą

Coca-Mexį ar Mexi-Colą. Betgi nių demonstravo prieš U. S. už- 

uodegą, tuo būdu Mexi-Cola

F. E. Markos, besilankydamas
Sovietų Rusijoje su žmona,Imel-

Atvykęs iŠ- Vokietijos Kisin- 
geris pasakė apsidžiaugęs, kad

Birželio kurie švedai jo vizito neverti-
• a -J*- --W* 1____ . - -A__ i — ■

gėris visai negavo; matyti.

nesį; naujas ministeris pirmi
ninkas Seni “ 
smarkiai sp

garbės prezidentfas- Roger X. 
Baldwin, prašo, kad Jungtinės

I
policija dar rado $100,000

MONTREAL, Kanada. — Ko-

ko, kad bombos buvo. 
munistinio elemento, kuris turi

rinkiminėje

prezidento galie, be* i» *abai skanūs užkandžiai

■ Libano vadais, bet iki šio metu 
visi susitarimai buvo laužomi. 
Didžiausias paliaubų laužytojas

oficialais apima ištisą eilę eko
nominių, komercinių ir karinių 
temų.

trąšoms ir panašiems gami- 
namS. ‘ to, vyriausybė pa-

čioje sekcijoje, 19-tame bloke, 6 VISO PASAULIO

Iš pagrobtų $2.8 milijonų

tijoje, Amerikos kariuomenės 
centrinėje būstinėje sprogo dvi 
padėtos bombos. Sprogusios 
bombos padarė nemažai nuosto
lio Rūmams, kuriuose buvo įsi-

štreikerį primenančius atvaiz- , 
t už

rašais “Kisingėrį į pragarą 1” ir

000 tų pinigų likutį ir suėmus

■ tris brolius, jų 60 metų

Savanoriai Rodezijoj
Pasak EI Heraldovde Mexico, 

savanoriai svetimšaliai kasdie
ną atvažiuoja į Rodeziją ir pri
sijungia kovoje su juodųjų par
tizanais. Jų atvažiuoja visokių, 
iš visur, iš viso pasaulio: iš An
glijos, Vokietijos, Amerikos ir 
iš kitur. Jų skaičius tačiau n ė-

-

nės būstines stropiai saugoti

roAJinlį — rezidenciją Hagą mie
sto šiaurinėje dalyje.

Antradienio vakarą Petkaus 

sveikinimas su velioniu. . Pulk.

darbuotojų, mokinių,

uždaryti kalėjimuose" žmonės, 
. A __ . » — •

minės, ginklo drąugai, seni ka-

a
wįį3L

kos Lietuvos Aero Kubo ofga- 
nizavimo ir i 
se» \
ko pačius svarbiausius pulk? re-

‘ " trumpai pa-

.L ......

liginę i 
traukdamas __ 
kos, bet jo visas iškilmes suga-

Vietnamo karo.>.;y.
BANGKOK. ^-4- Tailandas at-

informavę* tarnyfcb gUnuoja in- 
■ią. rinkimir^Jwmbanii#. Vaidino 
Monster—-Pyri^atčių Rijikas. Jam

įfiį^Mg; 26 dienos Viošcsios

S ■■
K ■

L-i 
p %-.

vežtas į buvusią karališką^ vasa- s
i f ~4E““ • . i

sto šiaurinęie^dalyje.
Iš Švedų pasės Kisingerid ap-

Sovietai - Filipinai
MASKVA. —Maskvos radijo 

pranešimu, Filipinų prezidentas

I-Vi

cŲa praneša, kad dideli būriai 

kokie laukiniai zujo, po užkuli-

į- -Švediją, atvažiavęs, nors kai 

ha. Tos demonstracijos Kisin- 

sunkiai apginkluoto aerodromo 
'Arlanda jis tučtuojau.buvo nu-

Kur veda Korėjos pa.mokslinin 
kas Amerikos-jaunimą?

^ NW YORKAS., 
metai Jungtinėse Valstybėse ne-

vis u ±a pi tai u pasitraukti iš Mek
sikos. Iki šiol Amerikos biznie
riai Meksikoje yra investavę apie'

"JT a

Dabar jie pasijuto stipriai nw> karių žjliai dar nesiunčia į Li

kėjai ėmė jiems tuo prikaiiioti, vo tankus siunčia tiesiai į pajū-

1 jaunuolių, po 200 iki 300, kaip

iius mušdami Moono rėmėjus ir .Taipgi apsaugo sustiprinto ir ki

rlio, lengvai pravažiuojančių ir

kelio pusėje stovi naujai paruoš- 
1 * * T >’«*- Ivs’rwvAOi -
viduryje stovi didelis, gražiomis Įgg Pasisekė mflijoamę va- 

ra+^k iao-hi*a<rH SuOfk-

Kazio Griniaus paminklas.
' .. .

Trečiadienio rytą velionio pa

metu^asakytaš.kalbas.

laužė apgulimą ir privertė druzus bėgti.

Sirijos kžro. vadovybė dūocta ==

baigiamasis taškas nusitęsusios
____ __  s - SU u_. MV

Kelinti buvo sužeistų, jokios yra j>ir- prasidėjusios 1968 metais dėl

da ir užsieniu reikalu ministeriii 
Carlos Romute, š. m. birželio 1

• metė JAV pageidavimą palikti
“ j 11 ■ '■ -- k* ■

ryšiu su- Vakarų Vokietijos po-

kiai įmonei, jei tų prekių jau
čiamas trūkumas.
.Naujasis Meksikos Įstatymas 

ves Meksikoje ir jas privers su 

sikos. Iki šiol Amerikos bizme-

StoclA.oImg^sgkąBčią informaci^

Stockholme apie 15,000 žmo-

’ ■ ■ ■'?

pakartojo, bet Tailando kariuo- 
______ _ ______. ___ r menė ir dešiniosios grupės pra- 

iš susprogdintos Štabo būstinės. Į šo JAV pasilikti ir palikti vei- 
■ kiančius radaro ir žvalgos įren-

nisteriui Carlos Romute iš kitos 
• pusės, j

Kini jos pranešimas apie

r giminių prisirinko

velioniu Lietuvos aviacijoje

giasi patraukti jaunimą. Praei-

Stadiume jis šūkiu “God Bless

apie 35,000 publf-

dino jaunųjų savitarpinės mųš-

glijos, Vokietijos, Amerikos

ra žihorhas. Jis nekelbiamas.J ’ - -

mą

plyčios buvo nulydėti i Mar- pinigai tebebuvo originaliai su-
S

I

Panelės švenčiausios bažnyčią, paketais išdalinti ir paslėpti ke-
_ ’ • — ■ • « ar • * J. m

pamaldos, o vėliau velionio gi'

L.— —-- *
sakė teisininkas K. Smolenskis.

• - •v*_____ t omo.

ei jos mokykloje. Kaip inž. Ja-
MUllOO, ------------------ ------—--- -

kis, priminė kelia tragiškus ve

ri metu jis parodė nepaprastai di-

S

; grindžio teroristais. Tuo tarpu

jau keletą įtartinų asmenų su
tinta.

Amerikos kariuomenės vy-

ypač politiniai kaliniai, kurių

kūręs. Amerikos kariuomenės, 
esančios Europoje, vyriausias 
štabas. Jos taipgi užmušė 16 •

ną tarnautoją vokietį ir daug __ _ *_

mos žinios radijo pran efinau.,
* iA -

Vakarų. Vokieti jos policija “sa
ko kad bombos buvo padėtos ko- -v

'to, vyriausybė

vykdyti, bet mokėjo kovoti ir

AbeS^Nr 86 mtrašte “Mttos prezidentas keliais at-

xeiaisj^įpranėšė, vyzdžiui, turės pakeisti visas" 711

pasakė inž.* Edmundas Jasiūnas 
velionį gerai ........ ; ,
je, su juo kartu dlirbęs Amen-

■ stiprinimo darbuo-___
Kalbėtojas kruopščiai surinri Kinijos pietvakarius, pridary-

secko žygdarbius ir 
minėjo. ' * .

Gražią ir turininką kalbą pa
sakė teisininkas K. Smolenskis, 
velionį pažinęs Lietuvoje, a via-

Šiltesnis

ta didelė kapinių dąiis, 

išspręsti atradus ,?100,-
- •” 000 tų pinigu likuti ir suėmus

visą apiplėšime dalyvavusią šei- 
mą — tris brolius, jų 60 metų 

laikai iš Petkaus Masųuėtte ko- prnžians motiną ir dvi seseris.

ųuettę Parko Lietuvių GimuntUpa^Q^f su serijiniais numeriais, 
Panelės švenčiausios bažnyčią, paktais išdalinti ir paslėpti ke- 
kur buvo atlaikytos iškilmingos jjnose namuose. į ■

Sovietai suIFilipinais, užmezgė

jo į Lietuvių Tautines Kapines. Jmd Sovietų lyderis Leonidas 
a - jjj. .Ffljpiiuį preziden-

tas Ferdinand E. Marcos sutarė 
užmegzti diplomatinius santy-

3 bil. dol.. kas sudrao 75% vi
so užsienio,- kapitalo investuoto 
Meksikoje;

Coca-Colps ar Pepsi-Coks, P3*

griežtus įsakymus druzams — 
mesti ginklus ir eiti į Sirijos ne
laisvę. Sirijos prezidentas' ryžo
si atstatyti tvarką visoje Sirijos 
šiaurėje ir ba igti beginklių žmo
nių žudynes. * Libano šiaurėje 
Sirijos tankai pralaužė trijų die
nų apgulimą Andket srityje, nu
ginklavo druzus ir -leido vietos

PIKTAS HENRY KISINGERIO 
Sutikimas šveddoje 

15£į0 protesto demonstracija Stockholme

Angola pasirašė
sutarti

MASKVA. — Angolos mims? 
tens pirmininkas Lopo do Naci- 
miento, jo žmona ir Angolos 
krašto apsaugos ministeris En
rique Telich Tarrera š. m. ge
gužės mėnesyje lankėsi Sovietų 
Rusijoje. Jie buvo pritinti Mask
vos aukštųjų ponų: ministerio f ' '

I

I

d

kelią musulmonams ir palesti
niečiams. Pagal paskelbtus gra
sinimus, visi trys kaimeliai bū
tų buvę išžudyti, nes jie nesuti
ko atiduoti ginklų ir eiti į-ne
laisvę. . . šė su rusais sutartį ar net ke-

. ias sutartis, kurios liečia abie-

pirmininko Kosygino ir maršalo 
Brežnevo, komunistų partijos / 
lyderio.

Markvoje angoliečiai pasira-
I

r
klavimą Angolos pakraščiais ir, 
svarbiausia, uostų naudojimą bei 
jūros navigaciją. Po to, buvo iš
kilmės ir kalbos.

Angolos ministeris pirminin
kas pabrėžė rusų suteiktą para
mą kovoje su imperialistais ir 
t. t. Iškilmėse ir pasirašant bei 
aptariant sutartis visur dalyva
vo Sovietų karo ministeris Di- 
mitrij Ustinov. Spėjama, jog 
buvo pasirašyta ir “karinė su
tartis, bet ji neminima.

Taipgi gegužės pabaigoje ru
sai derėjosi su Mozambiko pre
zidentu Samora Machel. Išleis
tame komunikate sakoma, kad 
Sovietai yra pasižadėję sustip
rinti Mozambiko gynybą ir jos 
jėgas.

Indija kankina 
kalinius

- - - ‘ ■ .7 - *

NEW YORKAS.— 
tinė sąjunga žmonių teisėms 
ginti birželio 1 d. Įteikė Jungti
nių Tautų gener. sekr. Waldhei- 
mui ir Jungtinių Tautų žmogaus 

>■ 
koma, kad Indijoje kankinami

DĖMESIO 
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS- 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
522-8775

buvo druzų vadas Kamai Jum- 
blatt. Susitarimus jis laužyda
vo kiekviena pasitaikiusia pro
ga. Jam pavyko išlupinėti Bei
ruto banko seifus ir išsinešti mu
sulmonų ir Libano krikščionių 
turimas santaupas. Apskaičiuo
jama, kad Jumblatto partizanai 
gavo 50,000,000 vertės dolerių, 
stiprios užsienio valiutos ir auk
so. Jumblatto kariai paėmė ne 
tik pačių bankų aukso atsargas,

TERRA
Bnngcnybii, Laikrodžiai. Dovano, 

visom* progoms.
J237 WEST «rd FT„ CHICAGO

Telef. 434-46S0

$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) - organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdraudar

Jiems\yrą ir Taupomoji — En
Savo keliu, vartotoj ai pradėjo ^JjDOO.lik uz 3 dol. metams.

■ jnažiau pirkti prdaų; o iįmonės Jiems <yrą ir Taupomoji — En 
' ■— mažiau jų gaminti... Amerikos dowmeht apdrauda aukštajam
■ Įmonės dabar savo pajėgumo te-

jnažiau pirkti prekių; o įmonės z

Tiktai $70 pusmečiui automobilio r - - — - •

koplyčioje buvo suruoštas _atsi-

Pesecko -ginklo draugų-, lakūnų 
aviacijos ±
Amerikos Lietuvių Aęro Klubo .
narių ir

r Abiturientų baliaus, programo
je Sheraton Inu salėje. Jos taip 
pat kitos studentės ir debiu- 
tantės dalyvaus studijos pavaė 
sariniame koncerte šį ketvirta
dienį, birželio 3 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

— Jonas Matulis, New Bri
tain, Conn., yra Lietuvių pen
sininkų klubo

centre.

pirmininkas,
□eidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų (galio-

djas ir remia Tisų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu 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 metu 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.

7 A ; J" *’ " * ’ * .........................
ruviskų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metų — $16.00, 

trims mėn. — $630, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniui 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai*

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M m m «■ — m m m aw mi ot MB ■■ ■■ am •—*. «■» w m m «■» w m**

likos ir poiunių iliuzijų laixais. jos yra visiems įdomios, naudinge 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji

spaudos pirmūnų pa’
—----------------- T- —VW. .u.A. W-* M. V AkTVO

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

tais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pa i kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vaįaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

išnaudoja 76%.. . ;
• Tokiai situacijai esant, atpigo

vertybės popieriai:
. . JT . . ; • J ; *' • '

A*- ’ * ‘

PSsv.eikink. savo draugnt.
rp-n BNoii l/i nnncper "Nąiijidnas

mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę
z r _ .. z * .. "M- '' V. w -

apdraudą 
riams —

organizacijų na- 
tik $2 už $1,000 ap-“ 

draudą. Dėl šių ir kitokių in-
formacijų skambinkite Kristi-

Auštin % Naujienos
Tel. 421-C400. (Pr).
nai %

/'—■ 1 ........... ■—

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGEf-JYBSS

Pardavimas ir Taisymas
2644 WEST 69th STREET

T«IHj Republic 7-1 Ml

5

PMEOWNERSPOUCY
Call Frank Zapolis 
3208y2 W.95th St.

GA 4-8654

$TATf FAXM

s.INSUBANCf
■ i J

State Farm Fire and Casualty Company

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

Q 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.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

NAUJI S MOS, C H'-.AGO 8, ILI___ WEDNESDAY, JŪniTž, 1976 »

didžioji salė. Kalbėjo kartu su {jromyko iš vienos ir Filipinų 
velioniu Lietuvos aviacijoje tar
navę lietuviai lakūnai ir kitų 
ginklų rūšių kariai' Kalbas pa
sakė lakūnas A. Motuzas ir pulk.
A. Rėklaitis.' Išsamiausią -kalbą

pažinęs Ameriko- v

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų, rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) jnetų

$10. išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.
Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

‘ r šalpos draugijos, statytos baž- 
buvo 12L 41 teatro draugija, 48

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso

r šalpos draugijos, statytos baž- 
pasaulietiški” chorai, 9 bažnytiniai ir 314'veiklesnių'žmonių"bTografT- 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . .

Norintieji šių knygų Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį * "

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: ‘

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu: t-.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dlrnois 60608 4

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ava 
Chicago, III. 80631 Tol. YA 7-5980

IVERY TREE 
K A FAMILY TREK

Onr trees tad Soeesei 
^novide yonr Family with many 

hippy boon oF recrewoa.
Thaft why ifi important» protea 

them from forest firm by 
following Smokey's ABCc 

AJhr^yj hold matches dll caW. 
Be tan » drova all campfirm, 

adr the ashes, aad drova 
diem a gain. Crash al

Mirim dead

(

Meeae! Only roc cm 
jMereoc forest fires

Didžiausias kailių 
m*. ?__f s ■ e

pas vienintelį 
lietuvi kailininką FM

pasirinkimas
pas vienintelį

P Jta^i££

stiprų žemės drebėjimą

HNGK0XG.
Pekino, praeitą savaitgalį.dn že-

• _ . - A w •' '' 1___ •

Chicagoje

.NORMANĄ
EURŠTEINĄ
^TeL 263-5826 
^3gį (įataigoa) ir 
W 677-8489

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

.3
)

easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of ■ 
people 

you
=^/write to: 
J When you receive a letter.

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Port Office
or aee their National Zifi
Directory. i

3 Local Zip® can be foRmd
on the Zip Map in the 
buaineM pages of your 
phonebook.

PiensWi*ip«bncn<Me*iicM». 
«r»tka am TW MMrtUfcc Canck

‘EAUJILJiOS" BOLŠEVIKAMS 
URA RAKŠTIS JŲ AKYSE 

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

9

siūnas, taip teisininkas Smolens
kis, priminė kelia tragiškus ve- 
libnio gyvenimo epizodus, kurių drebėjimą.

dėlę drąsą, ryžtą ir pareigingu
mą. Jis nebijojo priešo, skrido

skelbė, kad jo šeštadienį įvyku
sio drebėjimo skubiai pradėtas 
“masinis gelbėjimo - darbas”, iš 
ką spėjama^ kad žmonių aukų 
būta. Jungtinių Valstybių ir 
Švedijos seismologijos stotys už-

dėlę drąsą, ryžtą ir pareigingu-
Jis nebijojo priešo, skrido 

pačių pavojingiausių įsakymų 
vykdyti; bet mokėjo kovoti ir 
au etanentaJs. Bekvlene

"TIlU -luuvM —--- j---
lakūnui. Naujienos paskelbs šių
„o metu tykojančiais pakenkti evangeUstaa Sun Mynng Moon 
lakūnui. Naujienos paskelbs Siy skelbia savo sugalvotą naują 
dvieju kalbėtoją ataisveikinimo religiją, į kūną ypatingai sten-

J* “ giagj patraukti jaunimą. Praei
ta antradienio, vakarą Yankee

----- -----------------o - - - ■ i»JW»U1U4hv ------

viai liūdi, netekę drąsaus kario, j America” surengė nepaprastą re- 
■jBtriotinę šventę, sų-

t}, normuojančią tarpusavio dip- 
tematiniu s santyki us.

/ " • 

Susprogdino štabą 
FRANKFURTAS. —

1 d. Frankfurte, Vakarų Vokfe-

99

Girdėjosi šūkavimai “Kisinge- 
ris žudikas’’.

Demonstruotojų tarpe buvo 
matyti keli čiliečiai ir palestinie- 
čiai.- S

veikiančią elektroninę sekimo 
stotį ir vėl pareikalavo, kad iki

- „ ,. . . liepos 20 dienos Amerikos ka-
smulkmenų Mpranež*. bet -yr. Se-

noji Tailando valdžia tokį rei-

riausybė įsakė visas kariuome- 
______- s.. n*8 būstines stropiai saugoti, 

tynės ir keliamos riaušės. Poli- Karinė amerikiečių policija MP

asmenis įeinančius ir išeinančius

kalavimą iškėlė praeitą kovo mė-
. • • . ■.- t-/  • i

©j,-, kairiųjų 
mas, perim

damas pareigas tą reikalavimą

bet ir žmonių seifuose sudėtas 
brangenybes. Prezidentas Asa- 
das keliais atvejais patarė Jum- 
blattui gražinti pagrobtą bankų 
turtą, bet pastarasis nebeklau- 
ŠO.- /

•Sirijos karo vadai pranešė, kad 
jie'nenori griauti jau ir šiaip 
tarpusaviu kovų metu išgriau
to Beiruto. Jie reikalauja, kad 
Beirute esančios karo jėgos ati
duotų jiems ginklus, o patys par
tizanai ir palestiniečiai eitų į 
nelaisvę,, kol bus išspręstas jų 
likimas. Sirijos karo vadai neis

. «1 • _______________

su ginkluotomis gaujomis, ku
rios nesilaikė jokių taisyklių! Si
rijos kariai nori atstatyti tvar
ką,, o vėliau iškeliauti iš Sirijos.

Kamai Jumblatto partizanai 
ilgai negalės priešintis Sirijos 
pulkams. Iki šio meto Jumblatto 
kariai .gaudavo maistą ir apran
gą iš Sirijos. Jie gaudavo iš Da
masko ir amuniciją. Karo metu 
partizanai ir druzai galėjo vienur 
kitus prisigrobstyti ginklų, bet 
su jais ilgai negalėjo priešintis, Hafez" Assadu ir kitais Sirijos 
nes atsargos labai jau mažos.

Izraelio karo vadovybė labai 
rie kongreso nariai ir senatoriai | atidžiai seka Sirijos karo jėgų 
stipriai kritikavo ir pdolė C1 A. lįsi veržimą j Libaną, bet savo 
r . ” ■ ;* ■ ■ ’ ” '
degę pirštus, kai jų rajonų rin- basą. Sirijos karo vadovybė a-

Pabrangs gazolinas
Gazolino kainos pradėjo kilti 

ir jos šią vasarą dar' pakils, iki 
5 centų iiž galioną ir,kokius 
dif ar tris kartus brangiau kuror
tinėse vietose. Bendrai, viduti
niai gazolino kainos vasaros me
tu suksis apie 60 centų už galio
ną- ' ' z

Kosyginas Sirijoje 
pasirašė susitarimą
DAMASKAS. — Sovietų Są

jungos premjerministeris Alek
sejus Kosyginas antradienį iš 
Bagdado atvyko į Damaską ke
turių dienų vizitui ir pasitari
mams su Sirijos lyderiais, kur 
aerodrome buvo pasitiktas Siri
jos ministerio pirmininko Mah
moud Ayyoubi ir kitų pareigū
nų.

Damaskas yra antras punktas 
Sovietų premjero kelionėje po 
Vidurinius Rytus, kurį seks ke
turių dienų vizitas Irakui. Po
litiniuose sluoksniuose kalbama, 
kad pasitarimai su prezidentu

1




