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-.qtullc Huko apylinkės atskiru
‘laišku piisiuntė penkinę Maši-
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and benefits

Pnce 15cADDISON. LL. 60101 VOL. LXI

2212 Vv. cermaL Roar’ Vizgini? 7-7747
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778-2233
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-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
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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 '

■e -"

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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S® IR
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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-

i
I

g
g

i
I

f

ar ilįispaniškai. Toliau, naujuoju tuo

•f.

i
f

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



View • erdaug, dvieję permažai

"\’e yiklausomos Lietuvos” sa
vaitraščio 19 nr, yra atspausdin
tas ! i etų vi ų Alcoholic Anoni
mo us Montrealio grupės raštas 
apie A A organizaciją ir alkoho
lizmą Ten yra ir taip teigiama:

— Tau vieno stiklo bus per
daug, j 99-ių nebus gana.

Ta^ vienas vienintelis stiklas, 
kurio regali atsisakyti, ir prade
da neišvengiamą gėrimo gran
dinę ir tave klampina ris i giles
nę desperaciją, kai žinai, kad ne
begali gerti ir nebegali sustoti.

Matomai tą dalyką jau buvo 
girdėjęs vienas Marquette Par-i 
ko ap ylinkės išgėrimų organiza-į 
torius. Jis pradėdamas vaišes i 
ir atkimšdamas degtinės bon- j 
ką truputi nupildavo i sinką, j 
aiškindamas, kad reikia gerti i 
protingai nes vienos perdaug, Į 
o piH išgėrus, tai ir dviejų per- į 
mažai... S. Bukis

1

Studentas ir filosofas

Į pirmąjį kosmonautą Jorį Gaga- 
jriną. Prie jo priėjo Ortodoksų 
j Bažnyčios galva ir konfidencia
liai klausė, ar jis. skraidydamas 

į erdvėse, nematė Dievo? Gagari- 
‘ nas atsakė:
; — Gaila, bet aš nemačiau...

— Aš taip ir maniau, — at
isakė archiriejus. — Bet aš jus 
prašau nepasakoti tai žmonėms.

Vėliau prie Gagarino priėjo 
j Kruščiovas, pasitraukė nuoša
liau nuo kitų svečių ir teiravosi 
apie tą patį dalyką. Gagarinas 
atsakė:

I — O taip. Aš tikrai mačiau 
Dievą danguje.

— Aš taip ir maniau, — pa
sakė Kruščiovas. — liet prašau 
apie tai nepasakoti žmonėms.

Sovietų rojaus Adomas

Kompartijos sekretorius Brež
nevas tarėsi su komisarų tary
bos . pirmininku Kosyginu ir 
tvirtino, kad leidus iš S. Sąjun
gos laisvai išvažiuoti tai visame

Bendruomenė pragare ir JAV

, tavaa ir dabar

Cart laikai* Rusijoj buvo tok* 
anekdotas;

To puolimo karo gydytojas ei-

ko, kad pateu&ins kiekviena jų 
vieną pageidavimą bei norą. Pir- 
-miausia atsiliepė Brežnevas ir 
paprašė šv. Petro, kad žemės 
drebėjimas nušluotų nuo žemės 
paviršiaus visus kinus.

t ■,. i .-.

Antras kalba Mao-ir pageidau
ja, kad potvynis paskandintų vi
są Sovietų Rusiją. Po to, jau 
silpnu balsu ir baimingai išreiš
kia savo pageidavimą Dubčekas: 
“J ei reikalas eina dėl mano pa
geidavimo ir jei anie pirmieji pa- 
pageidavimai bus išpildyti, tai Į 
man užteks tik puoduko kavos”, i 

(vp)

ras Waiter Joms <D,-NC) klau
sė atvykusį Agrikultūros depert-

T ietuvių jėzuitų biuletenio IT 
nr,. Danutės Bruškytės redaguo
jamam “Mūsų jaunimo žodis” 
skyriuje, baigęs universitetą Li
nas Rimkus rašo apie patirtį mo
kantis ir studijuojant, duodamas 
tokį patarimą:
: ... nenusigąskite, jei. baigę 
uri /ersitetą, pasijusite mažiau 
žinr. negu tada, kai baigėte gim- 
narip. Tai netiesa. Kai baigsi
te universitetą jūsų žinių baga
žas bus didesnis (ir-sunkesnis), 
neeu kai baigėte gimnaziją.. Vie- 
ninte'is skirtumas bus, kad jus 
žinosite daugiau, apie ką nieko 
nežinote. Ir jeigu jums bus dar 
mokslas Įdomus, tai tuo atveju 
jums vak atsitikti, kaip ir man.

;.ar neužteko mokslo.
Tikrai. Kadaise vienas kinie

čiu filosofas pasakė: “Aš žinau,

krašte tik jie dviese teliktų. Ko
syginas atsakė:

— šiuo klausimu jūs galite ir 
manimi nepasitikėti...

& Jei Sov. Sąjunga okupuotų 
Saharos dykumą, tai po penk
mečio ten būtų smėlio trūkumas.

®- Sov. Sąjungoje taip pat yra 
[Mafija, tik ji vadinasi Partija 
ir vyriausybė. S. Pašilytė

Kada sovietinis žmogus 
pasijunta laimingas?

“Times” žurnalo korespon
dentas Jerret Sheeter iš Mask

avos aprašydamas So vieta Sąjun
goje gyvenančių žmonių buitį, 
sako, kad yra momentų, kai ir 
ten žmogus pasijunta laimingas.

Jo laimingas momentas būna, 
kai KGB agentas pasibeldžia į 
duris ir paklausęs duris atidariu

kad aš nieko nežinau, o kiti net sio gyventojo pavardės, pasako,
to nežino”... K. Petrokaitis jog jis kito ieško...

T RYEINIAI ANEKDOTAI Amerikietiška statistika

V. S. News and World Report 
gegužės 3 laidoje išspausdino 
James N. Wallace iš Maskvos^ 
a tsi ų st us an ekd ot u s.

Sovietinė j e mokykloj e

— Ivan, pasakyk kas yra ka
pitalizmas? — klausė mokyto
jas mokinį. Mokinys nė nemirk
telėjęs atsakė:

— Kapitalizmas yra kai vie
nas žmogus išnaudoja kitą žmo
gų, - draugas mokytojau.

— O kas yra komunizmas?
— Komunizmas yra atvirkš- j 

čia i...
Kruščiovas ir archiriejus

Kadaise Nikita Kruščiovas su-

Los Angeles Times kartą ra
šė: “Ar jus '*žinote, kad mažai 
uždirbanti ir neišsilarinusL nėš
čia moteris susilaukia mažiau 
mediciniško patarnavimo, negu 
baigusios universitetą ir uždir
bą daugiau 10 tūkstančių dole
rių?” Ir toliau minimas laikraš
tis sako, kad Amerikos sveika
tos, švietimo ir šalpos departa- 
men tas tai žino, nes jis sumokė- 

Ijo 90.000 dol. už studiją, kuri 
j patvirtina, kad taip yra.

Menkas reikalavimas

Brežnevas, Mao ir Dubčekas,
j buvęs kadaise Čekoslovakijos 
įgalva. atvažiuoja susėdę į limu
ziną į dangų. Prie dangaus var-

ruošė Kremliuje balių pagerbti tų juos sutinka šv. Petras ir sa-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas hettivis. kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 1 

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 

/ iusr Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

į Juoirts Kapačmskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
v ra oa ura!) ankstesmųuų atsiminimo rasa. Tai yra Amerikoje beisi- Į 

: v manėm ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu j
> ruo’a 300 psl Kaina 7 dol s

ČIKAGiETES įspūdžiai KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. J, 
x uor< n<,vo V iijiuje Trakuose Druskininkuose, Kaune. iNaodakiuose. j1 į 
r ir PalanRfije V&fzdus aprašymai, ką ji ten mate, knkias j
raibas e;-dėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psL $150 Yra taip pat | 

i i anglų kaFbą j

O Kura.’.V. MAGIŠKUOJU KILIMU I VtLNIU. Kelionės i Lietu | 
a ,-P •fžtai 'li'istructa fnto nuotraukomis 331 psl. $3 00 I

Į
D Kura ’n KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An 

p neapsnuna Intirristo ir agitpropo propaganda bei .
Ąhj knvnos prrašvtos lengvu, gražiu stilmmi

terr.4^ LIETUVOJ ETNINIU SIEND KLAUSIMAIS. ‘i
k 3 įMorr-ia* žrmoiapiai 106 psl Kaina $2 00

«
 Vincai žemart-i. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES TARAITĖJE. j 

-4 p>i. Kama $1 50

5ie ir ki’i leidimai vr«a gaunam:
j NAUJIENOSE 1739 So HALSTTD ST CHICAGO. ILL. 6060S I

arSa užrakant į
1 o*rliW»

Buvęs vokiečių kacete Lietu
vos laisvės kovotojas, bostoniš- 
kis Povilas Žiūkus ir dabar tebe
sirūpina pavergtos Lietuvos lais
ve ir jos žmonių bei išeivi jos5, gė
rove. “Laisvosios Lietuvos” 11 
nr. vedamajame “Vienybės ke
liu” rašo apie Vliko, Alto, Bal
to ir LB paskirtį bei darbų sri
tis, pageidaudamas damuniodarl 
be. To darnumo dabar nėra, to
dėl duoda toki padėties palygini
mą: •

— Pasimokykime iš seno anek
doto. Jame sakoma, kad j praga
rą buvo įsileisti lankytojai. Vy
riausias velnias vedžiojęs ir ro
dęs viską. Prie kiekvieno kati
lo, kuriuose virė dūšios, stovė
jęs velnias su šakėmis. Jeigu kas 
bandęs išlipti, jis šakėmis pa- 
stumdavęs atgal.'Buvęs ir dar. vie 
nas katilas, po kuriuo irgi kūre- 
nusis ugnis. Lankytojąi:5ąkįau-? 
sė ar šis katilas esąs tuščias?' 
__Ne, — atsakęs vadoyąą. Jame 
yra viena tautybė. Jeigu? kas iš; 
jų bando išlipti, kiti įtraukia at
gal. Todėl čia nęr^kįa;j^o šar-.p 
gybinio. 0 ta tautybė esanti lie
tuviai. ' ■ *'

Nepasakytume, kad šiame?- 
anekdote nėra tiesos. Todėl pa- 
simokykim iš jo ir padėkim vie
ni kitiems, o netraukim už kojų 
atgal. Jeigu kas dirba,, tai rei
kia jiems padėtų o ne griauti jų? 
darbą. ’ ' ’’ ... CJ

Bendruomenės vadovai, su-j- 
grjžkit prie savo srities: kultu-.• 
ros ir lietuvybės išlaikymo;' o 
kitų netraukite'UŽ kojų;' bet- -pa- ■ 
dėkite jiems... .< , d

$tai naujas poetes — 
Į žvaigždes nežiūri, 
Nors rašo be. rimų, 
Poeto raikštį jis turi-

| pažymėdavo mirtinai sužeistus 
kareivius. Bet vienas toks mi

ltus i ų pažymėtas kareivis atsiga- 
. ve prieš ateinant sanitaranB bei 

doobkaęjams, kurie jį norėjo dė
tį į vežimą su lavonais. Karei
viai prieštaraa j ant ir aiškinant, 
kad jis yra tik sužeistas, duob

kasiai atsakė:
— Tylėk! Daktarai už tave ge

riau žino,„
Panašus anekdotas dabar yra 

Sovietų' Sąjungoj:
Maskvoj, bestatant namą, iš 

trecio aukšto nukrito darbinin
kas. . Atvykęs milicininkas apžiū
rėjo, pasiklausė širdies plakimo, 
pajudino ir nusprendė: Nebegy
vas! “Numirėlis” lėtai atvėrė 
akis ir p.

— Netiesa!
— Laikyk liežuvį, idiote! — 

sušuko kitas darbininkas. ■—Tu 
nori už miliciją daugiau išmany
ti?-! 2 ' - '

APIE PAV^Ajtip POEZIJĄ 

.< Simetrinė* poezija)'
- .;i y
Modernūs. poetai-r-die\'ų perėti, 
L’žtęmdo Kudirką^. Maironį -rr' 
Archyv{ypsT^emąj i;<jie padėti, ;. 
Su kaimUjSenonps dainomis.

Mes jau užmiršom eiliuotą 
[poezi j ą.

Skiemuo kirčiuotas, posmas, - 
h ?. , : ■■■”: [ritmas

Ir pėdos — graikų herezija. 
Mūšų idėjos' naujos ir rimtos.

■ .. ■ ; .. . , j'.:
Hegzametras, jambas, chorėjas,

■Kai atsirado naujas kūrėjas, 
Tokių dalykų nei nežinoj6.

( Moderniu jr Jyrika)

Kai aš dainuoju, r akmenys 
i.-. / . * [verkia,

Problema

— Na. kaip tavo naujas bu
tas ? Ar esi patenkintas ? — Tei
raujasi draugas Joną.

— Puikus, tik yra viena yda. 
Kaimynai viską girdi, ką mes 
kalbame.

— čia paprastas reikalas. Iš
klijuok popieriais ir girdimumas 
sumažės. ■ - . >

— Taip, žinau, bet tąsyk mes 
negirdėsime ką jie kalba...

dangus triumfuoja, .- 
pavasarį šaukia. ■ 
Nesvarbu, kad saulėm 
nėra,. ' 
gėlės vis vien- ■ 
žydės... - - ■■ 
Kai vėjas debesis viro, 
tad Įpila.;; čerkūtėn, 9-f- 
taip, kaip iš ;bąrė™ 
Tada — 
stulpai griūva — 
žemė linguoja...

Dtfn Pilotes:

žmonos amžtas

Vienas Hollywood^ aktorius pa
klaustas, kiek metų turi jo žmo
na, atsakė:

— Kai aš buvau dvidešimties 
metų, jai buvo dvidešimt penke- 
ri. Sulaukęs trisdešimties metų, 
aš ją prisivijau, o šiuo metu ji 
bus jau apie dešimtį metų už 
mane jaunesnė...

Saldu ir be cukraus

Xiss Gloria Swanson, 76 metų 
amžiaus buvusi artistė, nutraukė 
savo propagandą prieš cukraus 
vartojimą bet kokiame maiste.;. 
T aikė kelionės ji susipažino su 
GO metų amžiaus konvertitu, n«^ 
vartojant cukraus sumažinusiu’ 
svorį iki 142 svarų iš225 svar^L 
•ris tapo Miss Swanson sestuoju, 
vyru. «

Kantrus, bet nrc viskam

Vokiečių rašytojas Vilis Brėįj 
Gelis (JIMII--1964) atostogauda
mas pastebėjo jaunuolį, kuris iš^. 
tisas valandas stebėdavo meške
riotojus.

— Kodėl jūs pats nebandote- 
meškerioti? — paklausė Brede-. 
lis.

— Mctnrt.’'i;ru kantrybės. - 
atsakė jaunuolis.

poetas okup. Lietuvoje

Chicagoje įvykusių -Poezijos 
dienų proga, “Nepriklausomos 
Lietuvos” Kuitūrinf/ puslapis- 
buvo pavadintas Poezijos pava-, 
sari u. Tarp kitų eilėraščių ten 
yra ir Sigito Gedo Šie posmai:

Buvau į Lieta va išėjus. -
Ten paukščiai, moterys ir vėjas 
Į dieną visos karvės ėjo,.. • 
Ir vėju siautė ir plazdėjo 
Didžiulis —- rudas, vieversys.
Ilgi sparnai ir upės plakės, 
Ir visos moterys — plaštakės 
žole apaugo mano akys-, 
Ir iš pačios gelmės žpjej ■' * 
Raudoni įyartės gyvuliai;
Ar aš btivau, ar nebuvau, \
Ar molio' saprra sapnavau ?

. ■ >1 ' . ■ .-nu'.
Konduktoriaus sąnrojuir

—- Ponia, jūs t u rite ir. tam vai-. 
kui pirkti bilietą., .ris.daugiau 
kaip dvylikos metų,. — įspėjo 
konduktorius. • -■ _ . " ;

■■ Kaip jis gali būti dvylikos, 
jeigu aš ištekėjusi tik prieš de
šimt metų, — aiškinasi moteriš
kė. . _ ‘ : .j. ;V ’ ?
'— .Ponia, mano dirbąs yriu 

Mausti bilietų, o ne klaimyti ft- 
pažrnČTų, — atsakė kondukto
rius. ;; “ '

1 Apsirikimas mandagumu
' T ’ 5 ' -‘7*

Gražiai merginai įlipus į sau
sakimšai keleiviais užpildytą au
tobusą, vienas vyras pakito išį 
vietos. hT“'' -!
.— Nereikia, sėdėkite ’ savo 

vietoje,
tė mergina. , A ■

— Galite kiek norit, stovėti.

narna darbininkių arba medų ne
šančių bičių spermų, bet .eks
pertas nežinojo. Susidarė labai 
nemaloni situacija ir tyla, kuri 
tapo visuotinu juoku kai kitas 
atstovas rado tokią išeitį klaus
damas :

— Jei džentelmanas nežino 
apie bites, tai gal jis ką nors 
žino apie paukščius... •

Popierizmas prieš popierizmą

Mr. Joseph R. Wright buvo 
pasamdytas sumažinti popieriz
mą ir tam dalykui daromas iš
laidas Agrikultūros departamen
te. . Praėjus metams, jis norėjo 
pasiirti, kaip jam pavyko, atlik
ti užduotį. Jo niekam nereikalin
gas raportas kainavo $5,000.

bėtino. Kai aš stuktalėjau savo 
pakaušį į spintos kampų, tai gir
dėjau simfonijų grojant.-

• Tėvas aprengė savo sūnų 
nauju kostiumu ir pasiuntė į tao- 
kyklų. Sūnus grįžo iš mokyklos , 
nusiminęs. Tėvas paklausė:

tavo kostiumą? Taigi, y atsa
kė sūnus. — Visi juokėsi ii ma
nęs, kaip iš klouno! Dabar ma-j 
da lopytų drabužių. V '

Don Pilotas

Ereliai ir lėktuvas »

Du ereliai — senis ir jauniklis 
skrenda padangėse. Virš jų gai
vu pralekia sprausmims lėktu
vas. Jauniklis klausia:-

— Kodėl tas paukštis taip' 
skuba?' ' , ’i

— Jei tau uodega rūktų -ir- ttP, 
skubėtum, — atsakė senis'.'"2 ‘1

išbalsiu sušnabždėjoė: /

Ieškomi indėnai

Human Events savaitraščio 
mranešimu New Jersey valstija 
turi problemą: kur rasti 100 

^nedirbančių indėnų?
Priežastis yra ta, kad valsti

ja gavo iš Washingtono $270,900 
nedirbantiems indėnams. Išaiš- 
kinta, kad tokių indėnų valsti
joje nėra. Ieškant išeičių pa
sitenkinta, kad tai kategorijai 
gali tikti kiekvienas nedirban- 
ti^turįs bet kokį giminystės ar 
tradicijų ryšį su indėnais ir tai 
galįs įrodyti.

Bitės ir paukščiai Kongrese

Kongreso Agrikultūros. komi
tetas nubalsavo duoti teisę to 
departmento sekretoriui impor
tuoti bičių spermas, tik žiūrėti, 
kad nebūtų įvežtos pikčiurnų ar
ba žudikių bičių veislės sėklos.

Tuo reikalu buvo viešas -ap
klausinėjimas.” Jo metu atsto-

Magaryčios

g Modermos bažnyčios pagei
davimų dėžutėj rasta tokia idė
ja: Išpažinties einantiems rei-' 
ketų Express' eilės, nusidėjė
liams su 6 ar"mažiau nuodėmių.

e Geras pardavėjas žino, kad 
geriausios derybos yra pietau
jant: prieš pietus pirkėjai būna 
pikti, nes alkani, o po pietų — 
persivalgę.

© Pasaulyje darosi kaip jau
nuolių baliuje.- perdaug žmonių, 
permažai maisto.

© Pikčiurnų pora bus vienas 
kitam šalti net krematoriume.

O Jei arklys turėtų moksli
ninko protą, vistiek jis būtu ark

Negarbe , Kongresui '
WASHINGTON AS. — “Mano, 

žmona neklausė manęs betarpišr 
kai, ar aš už algą išlaikau, sugu
lovę (mistress)”, pasipasakojo 
kongrešsmanas Wayne Hays, “bet 
-ji paklausė manęs ar aš ėsų tik
ras, kad visos mano ofiso ihote- ; 
rys moką mašinėle fSįĮįHi”.

, Federalinis grand jury pradė-; 
jo investigacijas norėdamas pa
tirti ar Hays santykiai; su, Miss. 
Ray yra slaptai apmokami .iš ' 
mokesčių mokėtojų pinigų.’ W. 
Hays yra Ohio demokratų atsto
vas Kongrese, kur kaip jau pla
čiai skelbiama, jis valdžios lėšo
mis už $1000 jnetinę algą iš- 
laikė Elisabeth Ray tik. savo 
“reikalams”, --.... - ...' ; -

© Jei nori turėti tikrą drau
gą, tai nusipirk šunį. . ? v

© Roehesterio mieste, New 
Yorko valstijoj,_. vieno kanaliza
cijos ir vandentiekio meėhanį-- 
ko lange yra tokia iškalba: — 
Taisykite patys, o tik po to sau--- 
kite mus, kai -jau yra per vėlu.

© Vienas apžvalgininkas
Drauge” aptardamas dailės pą-

Irodą, sako, girdėjęs kamerinę ’ĮiAŪJIl 
muziką paveiksluose. Nieko ste-j y HA RAKŠTIS Jb AKYSE ’f*
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Bonds - 
are-for saving up 

•fora down payment 
, on a house

as pastovėsiu, — ta--

sakč tas vyras^

lot easier. Just sign up for the Payroll

Before you know it, youTl have a nest 
egg big enough to buy a htfle nest of 
your own- U.S. Savings Bonds. A good



anglui t > vafiib-iis dryžio nepri- 
jiu Jie žvejojančius savo 

A|>skritai, lietuviai nėra linkę metais, renkant VH-ją Tarybą j žvejus minėtuose vandenyse ap- 
į nusikalt Jį? u s Todėl nuostabu, buvo labai netobula, dėl ko ir j saugo prisiųstais karo laivais. 
Įcas pasljn^ju juos į nusikalti- buvo tų rinkiminių nusikalti- Įvyksta nežymios peštynės tarp 

lietuv uvinus, jų ^’daromus
gar mūsų ^gyvenime, p’

_ Traukitės’vykdant Bendruomenės - nių taisyklių pataisymo, galima j
mūsų su savo Tarybos, tankinius, kaip pvz. J sakyti, kaip ir nebuvo.

mums “alsto-įbuvo IDTS metais, v
IjAV LB VII-sJos Tarybos rinki- paštu, vykdant š. m. hal. 24 —

’ 4).Kokia gi matų spauda ir mus; Sakau, gal čia bus mūšy 2."> d. rinkimus į VIH-ją Tary-
su kokiu mūs jaunimo lankymu žiuones sugadinęs okupantas, 
okup.. Lietuvos kovoja? JakiplėŠiškai ir visai atvirai kias

Tai mūsų t.krai lietuviška-lodamas vad. IJaudies Seimo ir 
patriotinė spauda. Ji kovoja ne visus kitus rinkimus. Gal čia 
su mūs jaunimo laisvu lanky- turi įtakos ir mūsų demokrati-

v n a* • -j ■ > -- - . * muši okup. Lietuvoj pas savo nė? sąmonės stoka. Nesupran-
* ne/,nia UG■ a* (gerai žinoma ir tai, kad šito- gimines, draugus, pažįsta m ųs
mas, konstatuoja, kad esąs ne- z - -
ginčijamas faktas, jog daugelis 
mūsų jaunimo, nuvykusių - j 
okup. Lietuvą' 
"Hetuviškesni” ir “patriotiškes- 
ni”. Todėl jis sveikina tą mūsų 
“patriotinę” spaudą, kuri su
gesti j uoja mūsų jaunimui palai 
kyti ryšius su okupuota tėviš
ke. Tą inūs jaunimo lankymąsi 
okup. Lietuvoje jis laiko jam 
naudingu, kad jis nustebęs kitų 
priešinga nuomone, sušunka: 
Negi ir su tuo reikia kovoti?”...

Tebūnie leista man čia PLB 
garbės pirmininkui į jo klausi
mą atsakyti, savo klausimais 
jam pačiam: Į -

1) Kokiais 'mūsų jaunimo 
lankymais Lietuvoje. Jūs taip 
džiaugiatės “Drauge”?
■ - Lt. _ • U - . ., /-

■ y •- - -

Jei Jūs džiaugiatės to jauni
mo laisvais apsilankymais, kaip 
jūs sakote, “okupuotoje tėviš
kėje” pas savo gimines, drau
gus, pas lietuviškai - patriotiš-

- kai nusiteikusius Lietuvos jau
nimo vyrukus ir mergaites, tai 
kad tokio apsilankymo okupan 
tais gi neleidžia. Jis leidžia tik

v . jo atrinktiems lietuvių; jau
niems žmonėms “apsilankyti” 
tik pas tuos okupanto propa
gandistus, kurie jam yra parsi
davę ir, pagal jo nurodymus, 
veikia mūs jaunimą, kad jis su 
okupantu nekovotų, apie laisvą

/ Lietuvą negalvotų, kad, vietoj 
galvojęs apie kovą šu juo, pa
gal Chruščiovo idėją, "taikin
goje koegzistencijoje” šu—juo 
gyventų ir su juo bei jo agen-

CHICAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO PUSLAPIS 
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Kas PLB garbes pirmininkui neaišku

ir
> ptinaAi spiiiHtJL.. PlrT* 
^ir»iirunke? s gėdnikilės, 

vadindamas tokia spaudu 
riotine^! Ir . Jus larules 
visų laisvojo pasaulio
moralinis autoritetasy* PLB 
bės pi r m kūlikas 
kuo txrt:au nuo 
*kįgaliojimais”

PLB garbės pirmininkas St. tais kultūriškai iKiidradar- 
Barzdukas “Drauge” (š. m. 97.bianty” ... Jiems turėtų būti 

ma.s konstatuoja, kad esąs mūs jaunimo perauklėjį- pas tautai ištikimus ir prieš

Kova su ri ii kimu klastojimais

viešajame mų daug. - _ . .
, kad iri Gaila, kad anos LB rinkimi- 

e 1 1 t* - _a-_w

anglu ir islandiecių, saugojan
čių savo pakrantes.

Anglai 1074 m. prie Islandijos

rie tupį, prižiūrėti ir apsaugoti 
Ftaiijo.* žvejų teises.

Italijos žvejai tuose Sicilijos- 
Afrikos vandenyse sugaudo dau
giau kaip pusę Italijoje suvarto
jamo žuvų kiekio.

, ^pa^jkrantų sugavo ir išsivežė apie
.ykdant blogai, kad leisti tie balsavimai. tonų menkių. Islandie-
** M-a ■ a 2* 4i g -'ir i >1/ / Ii 4 ■ w’fc O/f * * • • * i • jl * _____

Dėl to, kiek man teko girdėti, 
ir šiais metais būta apsčiai tų 
rinkimų klastojimų, leidžiant 
žmonėms balsuoti po du kartu 
Jr pan, pvz., vykdant rinkimus

.tame, ką reiškia demokratinė-,jjį. Olive miestelyje ir kitur, 
je tvarkoje rinkimai, todėl ir Rinkėjai patys prisipažįsta tą 
negerbiame rinkiminės teisės, t|arę Nereik to visa su trukš- 
kuri lyarko rinkimus. įinu Kelti dabar aikštėn, aštrinti

v- - • - -• , ■ r Xs mindžiojimo mūsų santykių vienų su kitais,
tikite, kad tokiose sąlygose ke- pottls ir tironus ir pas, jų įsa- rinkimų teisės ir laužymo rin-'

mui skirtr ir okupanto jam okupantą nusiteikusius liėtu- 
ruošiami neva lietuvių kalbos vius, o pus priespaudą mūsų. 1 UUKJiaiiii n v m w I*4*** ~ pi ‘

,gr|z a ‘J®8 kursai Vilniuje. ArgPJūs tikrai musų tėvynėje vykdančius des-

lias savaites' tarp okupanto 
agentų pasitrynęs ir okupanto 
propagandos * nuodytas mūšy 
jaunimas gali grįžti ir grįžta į 
Ameriką “lietuviškesnis” ?. ir 
“patriotiskesnis”? Kas gi jį to 
“lietuviškumo” ir “patriotišku
mo” tenai Išmokė? Okupantas 
su savo agentų spiečiumi aplink 
jį su savo “lietuvių kalbos kur
sais”, kur skaitomos paskaitos, 
apie Lenino filosofiją?!

kymu; tą mūsų! jaunimą klar.kimų tvarkos bei bepradedan
čių susikloti demokratinių tra
dicijų . viešajame mūsų gyveni
me, kad ir tame bendruomeni
niame, neturėtų būti. Todėl ir 
su rinkimų?klaslojimais turime 
beatodairiškai kovoti, kur jie 
bepasireikštų.

Pirmausią, reikia, kad mūsų 
“rinkiminė teisė”, t. y., rinki
mų. taisyklės būtų be spragų, 
kad niekas negalėtų daryti.jau- 
sikaltimų, y vykdant rinkimus.

dinančiūs ir jo, sielas nuodijan
čius Lietuvos komunistus’ — 
propagandistus. ’ . ’ / •

Ar Jums, PLB garbės pirmi
ninkui, dar neaišku, kad su to
kiais lankymais - okup. Lietu
vos reikia < visiems - kovoti, o 
Jums reikia tai kovai net ir va
dovauti? Tai aišku, tai. kam dar 
to savo “Drauge”/klausiate?

Jonas Tijūnas

bet manau, kad atsargus to blo
gio pastebėjimas, atkreipimas 
dėmesio į jį, ką ir aš čia darau, 
bus vietoje.

K. Tautkus

2) Jeigu.* mūsų jaunimas,
grįžęs iš viešnagės pas okupan
tą ir jo agentus, čia pasirodo 
savo didesniu lietuviškumu ir 
patriotiškumu, ' tai kuo tas gi 
pasireiškia? Kiek tų grįžusių 
yra įsijungę į laisvės kovą prieš 
bkupanti^ir pan. ? Argi Jums 
nežinomi - jo < pasikalbėjimai, 
<|udti okupantui jo “Gimtaja
me Krdšte”, išvykstant iš okup. 
Lietuvos, ir “Akiračiuose”, grį
žus į Ameriką, kuriuose giria
mas okupantas ir jo tvarka? 
Ar taiL vadinas, jo “lietuvišku
mo” ir “patriotiškumo” apraiš
kos?! ;
’ * - u- ■

3) Kokia gi mūsų “patrioti
nę”’spauda mūs jaunimui su- 
gestuoja vykti tokiomis sąlygo
mis okup. Lietuvą, dargi pasi
naudojant okupanto kvietimu 
ir jo “kelionpinigiais”? Nebent 
“Vilnis”, “Laisvė” ir kaikuri 
mūsiškoji, toms dviems, raudo-

Žurnalistiniai 
kurtiniai

5 Kurtinių, kurčių arba kur- 
čiokų esama net trijų rūšių: 1) 
tokių, kurie dėl savo fiziniij 
klausos vdefektų; negirdi, (tai 
fiziniai kurtiniai), 2) tokių, ku
rie kitus girdi, bet dėl psichi
nių/defektų ar proto nėišsiyys- 
tymo nesupranta, ką kiti sako 
(tai psichiniai kurtiniai), ir 3) 
tokių' kurie kitus jei tik • nori, 
tai girdi ir supranta, tik kai ka
da kokiais blogais tikslais elgia
si su kitais,.- kaip kurtiniai (tai 
piktvaliai kurtiniai). Tokie, tą- 
vęs,_. žiūrėk, visai neklauso ir 
nenori klausyti,'-tavęs dėl savo 
nenoro suprasti, nesupranta ar
ba kad ir supranta, bet nenori 
suprasti.

Prie šių . pastarųjų Kategori
jos as mprių priskirti ir tuos 
mūsų spaudos žmones, publi-

Ypač turėtų būti duotos plačios 
galimybės rinkėjams apsiskųsti 
dėl tų nusikaltimų, vykdant 
rinkimus- Pagaliau, visi mūsų 
žmonės tuos nusikaltimus, vy
kdant rinkimus, turėtų smerk
ti, laikyti labai nedoru, negar- 
bingu darbu, pratinant ir j nu
sikaltimus palinkusius* tą su- 
prasti. 1/

Pagaliau, turime i-ūpintis, 
kad tų nusikalimų nebūtų ne 
tik tose organizacijose, kur 
mes dalyvaujame (pvz., vad. 
“registruotoje” Bendruomenė
je), bet ir kitose, kur dalyvau
ja kiti lietuviai (pvz., vad. “ne
registruotoje LB”), nes tokie 
nusikaltimai, šiaip ar taip, mū- 
sų' žmones morališkai gadina, 
smukdo mūsų moralę.

štai, kodėl mūsų vad. “regis
truotos” LB veikėjai gerai da
rė, šių metų pavasarį sekdami, 
ką daro ta kita mūsų LB (toji 
“neregistruotoji”) sir savo 
“rinkimine ttise’V kuri - 1973

LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO 
NARIŲ IR “TZ” BENDRADAR

BIŲ DMESLUI

Š. m. birželio 4 d. (ateinantį 
penktadienį) 7 vai- vak„ Mar
quette Parko Field House šau
kiamas visų Spaudos Klubo 
narių ir “Tiesos žodžio” bend
radarbių susirinkimas. Jis bus 
daugiau pramoginis (su kavu
te). Mielai kviečiami ir visi 
Klubui prijaučiantieji. Adresas: 
Marquette Rd., ir Kedzie gat
vės kampas.

P._Stravinskas,
Klubo pirm, ir “TŽ” red.

čiai sutinka leisti anglams gau
dyti Islandijos pakrantėse žuvis, 
jei britai sumažins gaudomų žu
vų kiekį iki 35,000 tonų j metus. 
Anglai nenorėtų su tuo sutikti, 
betgi jie gerai supranta, kad ir 
peštynės turi turėti pabaigą. Tad 
gegužės 31 d. iŠ kiekvienos pu
sės 7 asmenų delegacijos, vado
vaujamos užsienio reikalų mi
nister! u bei aukštų pareigūnų, 
susitiko Oslo mieste, Norvegijo
je, aptarti ginčitinus reikalus, 
susitarti ir pasirašyti menkių ka
ro paliaubas.

Panašus žuvų 
nėmis dienomis 
mio jūroje prie 
kur Italijos žvejai, gaudė žuvis 
tarp Sicilijos ir Afrikos krantų, 
buvo sulaikyti Tunizijos ir Libi
jos karo laivų. Italijos vyriausy
bė pasiuntė du minogaudžius, ku-

Butu nuomų kontrolė 
Ch'cagoje neįmanoma

Į klausimą, ar bus Chicagoje 
įvesta butų, apartmentų nuo

mų kainos kontrolė, tą klapsimą 
žinantieji atsako, kad nebus, ka
dangi politikierių tarpe nėra pri
tarimo. Net pats meras Daley, 
kurs prieš savaitę laiko įsteigė 
komitetą tam klausimui ištirti, 
pradeda nuo savo sumanymo at
aušti”. Daley prisimena New 
Yorką, kur tokia kontrolė nepa
siekusi. Namų savininkai esą 
griežtai priešingi valdžios kiši- 
muisi j ne savo reikalą.

KVIEČIAME I MIKLI ŠILEIKIUI PAGERBTI

° -4

SekmacL, š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500: WEST 94th STREET ' EVERGREEN PARK, ILLINOIS

Dail. MIKAS ŠILEIKISVietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

• VAKARIENE
♦ MENINE DALIS

cistus, žurnalistus, ypač span 
dos diskusininkus, kurie kriti 
kuoja kitų mintis, su jomis rei 
kiamai nesusipųažinę, todėl i 
galėdami, bet-, nenorėdami ji 
suprasti. **

Jie, žiūrėk, tavo mintis visai] 
iškraipo, subanalina, iki neatpi 
žįstamumo.'- jas. suprofanuoja 

■vietoje tavo’pasakytu' — para 
švtų minčių susikuria kažko 
kias tau svetimas savo mintis ii 
do to jas. kaip tavasias, "kriti 
kuoia”, o tave tokiu būdu “su
kritikavę”. džiaugiasi trium
fuoja, kad tave diskusijoje nu
galėjo, žurnalistinę kovą laimė
jo . . *

Tai didelė žurnalistinė nedo
rybė, sunkus nusižengimas 
prieš žurnalistinę etiką, šia ne- 
doi-vbe noriu čia pavadinti Žur 
Balistine kurtinyste. o tiems, 
kurie' tain-negerai daro, noriu 
duoti žurnalistinių kurtiniu

karas paskuti- 
iškilo Vidurže- 
Sicilijos salos,

PIRKITe JaV ’M»"YM0 BO»JUS

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHEKI YOU 1ANK OI WOkX

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00,
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

i NAUJIENOS ■
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois S0608

»_ - • ■ ■

tebesprendžiamas
OSLO. — Islandijos salos, ap

saugodamos savo gyventojų in- 
teresus, paskelbė 200 mylių at- 
tumo nuo Islandijos krantų van
denyno ruožą teritorijos dalimi, 
žodžiu, Islandijos sala ir dviejų 
šimtų mylių vandens ruožas apie 
ją sudaro Islandijos valstybės 
teritoriją.

Visi svetimų. valstybių žvejų 
laivai, norintieji tame ruože 
gaudyti žuvis,, privalo gauti iš 
. Islandijos. valdžios leidimą. Bet,

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymią nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina S3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. _ Jas ir 
Hfa$ knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Groja VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 doL
MINĖJIMĄ RUOŠIA

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

BANKETE

Ju dažnai pasitaiko musu 
žurnalistinėje nraktikoie. vnač 

< laikraštinės snaudos diskusiio- 
še. Ta žurnalistinė kurtinvstė 
nlinta mūsa spaudoje. Ivt! ko
kia enideminė'lica- Jei su Ja 
nekovosime, tos nestabdvsime. 
tai mūsa diskusijos spaudoje 
visai nebus galimos, neteks sa
vo nrasmės.

Todėl aš ir noriu kviesti vi
sus fferns valios, dorus, sažinin 
mis mūsų spaudos bendradar- 
darbins i kova su tais mūsų 
žurnalistiniais kurtiniais ir 
su iu fa nelaiminffa liga, su 
mūsų snaudoifc nlinfanSa epi
demija. kuria čia pavadinsiu 
žurnalistine kurtinvstė.

Pasisakęs čia labai trumpai 
i ir abstrakčiai dėl šios žumaRs- 
itinės liuos, bandvsiu sekančiuo
se “Tiesos Ž." numeriuose pa- 
nagrtn&ti Ją kdnkrečfei. P. 8tr.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Taupykite dabar.

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

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

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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drovė, 1739 So. Halsted St„ Chicago 
ni. 60608. Telef. HAymar^et 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

$30.00
$16.00
$3.00
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Neužsuktas Barzduko laikrodis
Mokytojas Stasys Barzdukas, perleidęs Pasaulio Lie

tuvio redagavimą Stasiui Džiugui ir Pranui Razminui, 
nesitenkina “pensionieriaus” padėtimi. Jis galėtų raši
nėti savo samprotavimus lietuvių kalbos klausimais, ku
riuos mokykloje studijavo ir vieną kitą Įdomesni dalyką 
gali pasakyti arba imtųsi savo atsiminimų rašyti apie 
dideles visuomeninio gyvenimo viltis ir nusiminimus, bet 
jis, vieton to, paskendęs i nevykusį Bendruomenės orga
nizacinį darbą, vis rašinėja “Atgarsius ir mintis”. Pas
tebėjęs, kad naujai paskirti PL redaktoriai ir neišvar
dinta redakcinė kolegija nepajėgia visuomeninių reika- 
uų pataisyti, jis kabinėjasi prie kiekvieno laikraščio ir 
nepajėgia net savo komentarų padaryti. Daugiausia 
kliūva Naujienoms, kurios aiškiai nurodo Barzduko ir 
jo sėbrų padarytas klaidas ir liūdnus rezultatus.

Amerikos lietuviai galėjo nežinoti paskutinių JAV 
LB “rinkimų” rezultatų, bet mokytojui Barzdukui jie: 
turėjo būti žinomi, kaip jie buvd žinomi kiekvienos apy
gardos pareigūnams- Barzdukas būtų galėjęs pakomen
tuoti apie “rinkimų” rezultatus. Įdėjus tiek daug darbo į 
organizaciją, buvo galima laukti geresnių rezultatų, bet 
paskelbti duomenys rodo, kad rezultatai vis dėlto yra 
liūdni. Liūdni jie ne dėl “išrinktų” tarybos narių, bet dėt 
tų narių patirties ir užsimojimų, Nei pats Barzdukas, 
nei kuris kitas jo ginklanešis negalės nuneigti, kad pra
eituose “rinkimuose” dalyvavo nepaprastai mažas bal
suotojų skaičius. Jeigu prieš tris metus dar balsavo apie 
10,000 lietuvių, tai šį kartą balsavusių skaičius gerokai 
sumažėjo. Vietomis jis sumažėjo 50 proc., o kitur dar 
daugiau.

Šį klausimą Barzdukas turėjo nuodugniai aptarti ir 
pareikšti savo nuomonę — kodėl balsuotojų skaičius 
toks mažas? Atgarsių apie praeitus “rinkinius” yra la
bai daug, bet PL lietuvis, turėdamas duomenis, turėjo 
pirmon eilėn šitą klausimą nušviesti. Vietoj davus auto
ritetingą savo nuomonę šiuo svarbių klausimu, Barzdu
kui nerimą kelia štai kuris klausimas: “Nėra jokių vil

čių, kad šie mūsų politikai persiorientuotų, nes jau 
seniai sustojo jų laikrodžiai. Tad ir toliau vaikščio

skaldysim į dalis, siekdami, kad dėl darbų planavimo, 
derinimo ir rėmimo būtų tariamasi" ir susitarta.** 
PL, 1976 m. geg. 568 psl.).
Barzdukas visą laiką norėjo, kad lietuviai politikai 

persiorientuotų, bet jau dabar jis tas viltis prarado. Vil
čių jis neturi, nes politikų “laikrodžiai sustojo”. Ką lie
tuviai politikai yra. padarę ir ką jie šiandien daro, Barz
dukas nemato. Kol Barzdukas ir jo ginklanešiai “jauni
mo kongresus organizavo”, Amerikos lietuviai politikai 
pravarė ne tik per JAV atstovų rūmus, bet ir per senatą 
labai svarinąs rezoliucijas, kurias Barzdukui vertėtų 
gerai pakomentuoti ’Pasaulio Lietuvyje ir kitoje jam pri
einamoje spaudoje. ‘Tarptautinės teisės žinovai supran
ta, kad tos rezoliucijos kovoje už gimtinio krašto laisvę 
turi didelės svarbos. Joms remsis ne tik lietuviai, latviai 
ir estai, bet ir kitos tautos, nes tose rezoliucijose nusta
tyti keli tarptautinės teisės principai. Bet Barzdukas ši
to reikalą nesupranta. Iš viso teisės sąvokos jam-terra in
cognita, o tarptautinė teisė, tvarkanti tarptautinius san
tykius, jam visai nežinoma- Jis net nežino, kad teisės .rei
kalus tvarko politikai,, o ne Brazilijon ar Argentinon 
nuvykusieji jaunuoliai Su jaunaisiais galima pašokti ir 
padainuoti, bet pavergtai Lietuvai reikalingas rezoliu
cijas reikia prastumti Wasihngtone, kongreso komite
tuose, atstovų kanceliarijose. ' J L

Kai Barzdukui reikia, tai jis labai dažnai šaukiasi : 
kun. M. Krupavičių į pagalbą. Ilgame savo rašinyje jis 
ir šį kartą cituoja kun. Krupavičisus rašinį,' -kuris lei
džia politikams pasireikšti Bendruomenėje. Kun. Kru- 
pavičius savo rašte pažymėjo, kad politikai gali Bend-j 
ruomenėje reikštis, bet Barzdukas ėmėsi priemonių, kad 
tie politikai negalėtų joje pasireikšti. Jeigu kuris vis dėl
to bandė ten vieną kitą dalyką pasakyti, tai Barzdukas 
sudarė tokias sąlygas, kad jis nieko negalėtų' padarytu 
s Bendruomenės jis išvaikė visus visuomeniniais klausi
mais besidominčius ir pasireikšti norėjusius lietuvius' 
politikus. Bendruomenėje palikti tiktai vienos Barzdu- 
10 politikos šalininkai, o visi kiti išvaikyti. Svarbiausiais: 
kausimais Barzdukas neturi reikalingų žinių, o nežinan
tis žmogus darosi netolerantas. Jis negali pakęsti kad 
su juo dirbtų ir samprotautų kitaip galvojąntieji lietu
viai. Turi galvoti taip, kaip jis galvoja, arba turi išeiti, 
iš tarybos, iš vaĮdybos, iš komisijos ir .iš komiteto. Jeigu 
neturėsime visuomeninius ir teisinius/klausimus žinan
čių žmonių, tai pasamdysime tokius, kurie mūsiškai gal
voja. Bet samdyti žmonės dar gilesnį plyšį praskėlė tarp 
visus lietuvius apimti norinčios organizacijos ir lietu
vių. Visiems lietuviams reikalingi dideli tolerantai ir gi
lesni mokytojai. ■

Barzdukas prirašė net tris PL puslapius surankio
tų atgarsių, bet tų atgarsių sukeltų minčių jis'nepami
nėjo. Dar daugiau vietos pašvęsta jaunimo šokiams ir 
dainoms, bet nepanagrinėtos JAV kongreso priimtos . ir 
prezidentui pasiųstos rezoliucijos.' Barzdukas, kaip ir' 
tas šokantis ir dainuojantis jaunimas, politikos nesu-- 
pranta-. Jam dar teks ilgai studijuoti ir visuomeninį gy- 
venimą stebėti, kol supras stumiamąsias šių dieflų visu o-' 
meninio gyvenimo jėgas.

Barzdukas savo laikrodžio visai'nėužsūko.Vpolitikų: 
vedamo darbo jis nesupranta, blaškosi, juos kritikuoja/ = 
įsivaizduoja, kad jų laikrodžiai sustoję, bet jis uet nę-’.sj 
žino, kad jo laikrodis visai neužsuktas. Jam, kaip ir. vL tkj

Dr. Bobelis tarėsi

su Dr. Valiūnu
Amerikos Lietuvių tarybos 

pirso i įlinkas d r. Kazy e Bol>c-

turėjo pasitarimą su Vyr. Liet 
Išlaisv. fcorriteto pirmininku 
dr. Kęstučiu Valiūnu. Aptar- 
los tolimesnės bendro darbo

Lietuvos reikalai respublik-j- 
{•ų suvažiavime

Washingtone gegužės 20-23 
d. įvyko Etninių respublikonų 
grupių tarybos (National Re-

cil) suvažiavimas. Jame daly
vavo 243 delegatai iš visų JAN. 
Iš lietuvių dalyvavo dr- K- Bp-

DZ?- A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA
ir

Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 
jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi
Lėtinį gastritą sukelia įvairiu išorinių ir vidinių 

faktorių visuma. Iš išornių faktorių svarbiausi yra: 1. 
alkoholiniai gėrimai, ypač koncentruoti, 2. šalti maisto 
patiekalai. 3. sunkiai virškinami, rūkyti, perkepti mai
sto produktai. I. skubotas valgymas, vaisiai ir rūkymas. 
Vidiniai faktoriai: infekcija, uleeris ir vėžys.

Iš ūminio gastrito išsivysto ir lėtinis, ilgai trunkan
tis ir lėtai progresuojantis skrandžio gleivinės uždegi
mas, jos nykimas atrofi ja. Nuo to skrandyje susifor
muoja uleeris. o vėliau ir vėžys, kurio pagydymas ne
būna sėkmingas. Keikia būti atsargiau su mitybos deri
niais. o tada ir skrandis bus sveikas ir darbingas!

Neretai būna, kad žmogus, atėjęs pas dantų gydy
toją. klausia: Kod/l tie dantys irsta ir pūva? Taigi, ko
dėl? Tai labai pertinent iškas klausimas, tik atsakyti jj 
netaip lengva, šio atsakymo ieškojo ir senovės moksi- 
ninkai. filosofai, kaip Hij>okratus. Albukasis, Galenas, 
Arkulanas ir kiti antikinės gadynės mąstytojai.

Anų dienų mokslinikams buvo nelengva sutasti pa
grindinius dėsnius, kodėl dantys irsta. Romos imperijai 
sugriuvus ir valdžią paėmus krikščionybės atstovams, 
visa mokslo pažanga užmigo letargo miegu ir neatbu- 
do per tūkstantį melų. Mokslas sustojo ir nepajudėjo iš 
vietos. I z ligų tyrinėjimą ir žmogaus kūno piaustymą 
baudi mirtimi. Inkvizicija galiojo visur, o likusios jos 
žiaurumų žymės, praeities istorijos lapuose užrašytos, 
neišdils ir nesunyks, ligi ant šios planetos žmogus gy
vens.

Vieni iš jų konstatavo vienaip, kiti kitaip. Nei vie- 
snis, tai rūgštis seilių būtų ištirpinta pirmiau, negu Jij 
mo pagrindinės priežastys dar ir nūdien nėra gerai 
žinomos.

Dantų irimo teorijų yra daug, bet tai tik teorijos,. 
neturinčios tikros prasmės, nė konkrečių dėsnių... Ar
čiausia prie jų priėjo Dr. W. D. Miller, 1889 metais.jis 
savo išleistoje knygoje “Microorganism of the.Human 
Mouth"’ apibūdino menamai tikresniąją dantų irimo 
priežastį. , . -

Po ilgų metų laboratorijoje dan tų tyrimų Dr. Mil* 
leris įsitikino, kad burnoje esantys makroorganižmai, 
bacilos, kurių kiekvieno žmogaus burnoje randasi irti* 
lijonai, minta prie dantų kaklelių esamom mitybos lie-- 
kanom ir gamina pieninę rūgštį — lactic acid. • - •,

Toji rūgštis paveikia -ir suardo danties emalį' ir 
iš to danties kartezinizmas .prasideda. Milieris- teigė, 
ir gana teisingai, kad šepetuku juos valant nuvalo
ma. bet tik ten, o kur maisto -dalelės įkliūna'ir ba
cilos gali laisvai sau veistis tarpdantėse,' desnų pa
kraščiuose ir danties grioviuose. Bacilos geriausiai 
veisiasi ir tarpsta ant angliavandeninės rūgšties — 
cukraus ir krakmolo. Tyrinėtojai surado, jog Va si as- 
maisto daleles, "bacilas ir pieninę rūgštį, sulaiko ant- 
danties prilipęs gelalune sluoksnis. Jei ne -tasai' sluok
snis. tai rūgštis eilių būtų ištirpinta pirmiau, negu ji 
spėtų susiformuoti ir emalį sužaloti. ’ ' f

Iki šiol mokslininkams dar nepavyko ■surasti, ko-^ 
dėl vienų žmonių dantys įra. pūva, kitų būna visiškai? 
sveiki. Pasitaiko, jog toje pačioje šeimoje" vieno viai-* 
ko dantys genda, pūva, o kito visiškai įveiki, o tarpu’ 
šeimos mityba ir visa aplinka ta pati —-vienoda. Kaip1 
tai išaiškinti? To klausimo nė tik Milieris, bet ir kara
lius Saliamonas, tar būt, dar negalėtų išspręstiI

mcrae Datey jau tai at-įgumu kas liečia Aitą, Pvz. ge- 
j gūžės mėn. L”
| bendradarbis St, B. Altos ad- 

rrsu į*ikauiėta
numiąkinė vadūmo liga”. Ąr 
šitokios insinuacijos ugdo vi
sų Ata? xrikU. ktiri
mums taip reikalinga ir ar to-

nuėsto gyventojus rodyti dan*

toms. i

J'runeua pcm&rgtas ta

Pavogtų tautą komi te tas 
Chicagoje išleido du < specia
lius žeakielfes lipinti *n< v©-; 
kų, primenant pavergtas tau
tas, Viename jų .išryškinamas 
etninis Įnašas į JAV gyvenimą 
(3A atvykusią imigrantų,» Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos bei

vinys vadovauti beturiu kul
tūriniai veiklai?

“Pasaulio Lietuvio” Nr, 21 
ą&i, k&d “Alte patalpas nuo
moja iš savo valdybos vioep.

nes namas, kuriame Altą nuo
moja patalpas yra p. Onos Li-Ife. Antrame -crUiojama* kon-j

#:eso priimtas nuostatas, ku-, tę^įjįenės nuosavybė. jJai yr# 
nuoma mokama. Dr. V- Šimai
tis negauna nei cento. Pana-mas skelbti Pavergtų tautų sa

1 sviuti Abudu ženteliai prime 
na ir JAV 200 jpa. {sukaktį. Iš-

Oksas, p. / inbrozė, E. Z»
Z. Strazdas A . _____ _ .
Zerr. Dalyvavo vaefovaujan-j Chicago, UL G061^. 
tieji respublikonų asmenys^ 
buvęs Vidaus depart sekr. JL 
Morton -r- Fordo rinkiininės

Gptnmitęe, 4146 Elston Ay.

•i

Radijo isformacijas ;

publikonų partijos pirm, seru 
Ch. Percy, iongresmanas E. 
Derwinski, kuris yra minėtos

Priimta daug rezoliucijų, 
reikalaujančių prezidentą ne-

gai, kad būtų ginamos paverg
tų tautų laisyės, jkad JAV būtų 
mill t aviškai paj ėgios ginti tei
sėtus reikalavimus. Vienhal-

denią, -kad pašalintų Valsty-

insinuacijų. Pagaliau, jei ir 
butų kokių skirtingų nuomo-

ne.efkyokime savitarpiai Trin
čiai. Dirbkime ką galime savo 

vieni Ąki-

Europe centrinės būstines bū
siančios perkeltos "į Washing- 
toną. Tos radijo stotys turės 
platesnes Jaisvį^ ir. galės na.u srityje pozityviai,/ vi

netrftusliuoja ĄĮaerįkos Ral;
i” Okupanto nepavykus i 

paMlie^v ku-. ,sat!auJiol, . ,į

' ■ ■■■ ' ;• ' • 3-

FUotelistai dojnisi Lietuva

New ydriko Lietuviųrifilate*

Okupantams nepavydus no-

• nutety, dabar pęrsiorgąpiaųą- 
ta kitaip. Sudaryta vadinama 
Tėviškės į kurią prie

delphijoje, gaunat
Dr. K. Bobelis dar turėjo 

progos 'lietuvių reikalais tar- .... . . . . ...
tis su senatoriumi -Ch. Percy tirnčiau.- skleisti infomiacijas ėpie: 
kongr esmanu ;Ę.' Derwinski-. k ;

Priminti ištremtieji
Artėjant didžiųjų trėmimų

pareigas .eina 'vietoų'u«iią are

hune’’,' “Daily News”, “Sun- 
Times” redaktoriais, painfor
muodamas apie trėmimus ir į-

Amerikos Lietuvių 4 Tarybų,: 
prašydamas ■ -atsiusti 390’ - ęgz. 
; Jeidiaio ■ “Liiauastia”... Alfeš 
ceniras- jiems tai išstimtellaiL 
A.' Rūkštelei, Alios St -Peters-, 
burg -skyriau: -jpįriu, paprašius

kioasis prięmmtetotii -JBą

džiagos.

Pavergtu tautų savaitė 
Trečią liepos mėn. savaitę,

KoncrnfrupSTmęs f 'rpbritjpfų:

ČIKAGĄ. — Gegužės 31d.

Washingtonas skelbia Paverg- -rrafctis- reikajauja -gfeuttes&fe 
visų patriotinių .jėgų darbo įrtą tautų savaitę. Ji šiemet bus 

liepos 12-17 d. Bendras pabal- 
tiečių komitetas Washingtone 
(komitete dirba du Amer. Lie
tuvių. Tarybos žmonės) krei
pėsi į JAV prezidentą, kad vy
riausybė išleistų pavergtiems

hegyvai prie įmonės durų sargy
binis, 525 W. 76-toįe gatvėje.

rinii. ‘Pasaulio i^tuvęs pėš durų, iurią jis ^saugojo.lJo 
jau duodantis vertingų infer- ’ ’ — - — * ‘
maciju'iš Lietuvių Bendrtio-

pistotetas 22 katibro gulėjoša- 
Jtia ją.btwJSSauta 

menės Veikios, "kartais apgaili 2 sūriai. Sargybinio Robert©
* ’ * _ . j Lee Hill mašina buvo rasta ■ su- -

■' - ■ ■ —.■■■ daužyta 12 blokų atstume nuo
tinai prasilenkia su Spaudos

•V2

. . Bą.Dr. Millerio teorijos, jų yra ir daugiau, Jbetgos: kusiįj.4 tokias apMn^jį>e$> TgaB tik xieous ję gauti
iį ° iketuri-augam! Ką teomef■ reflaa-sakyti apie už-pasilieka, vien tik teorijomis, neturinčios svarbios, 

įtakos. "Nė viena jų dar nėra suradus konkrečių dės
nių apsaugai nuo irime ir gedimo! j - ' z . ]

NAUJA DANTŲ IRIMO TEORIJA

... Nūdien- dantę ligų tyrinėtojai bando sulipdyti 
n au j įteorijąkuri -yra vadinama, protoelozės reakci
jomis. . Mikrobiologai firioiegai biochemikai ir kiti

savo tezei Dar nėra žžooma. ar ję teigus ams

švies ateitis! i-

šioje teorija yra gana paini bei jos paąmrdas

ganinę emalės dalį fer sunaikinti riksmo jeiga

medžiagos, kurios ištraukia iš netirpios eaMiės imne- 
ralines kalio druskas. , , c :

Nuėt daronu tyrimai kokio®

rijų yra labai daug ir kai bris iš

mus ? Tad pilaeje žodžio prasmėje .turime prisipažin- 't 
ti, jog teisingo atsakyme dar neturime!

Lakoniškai sdk&nt, dantų irimo pryėluKčiį t yra 
daug, o ne kokia nors viena. Pavyzdžiui: sifilis, džio- L 
vos, raup^, tymų, ^onorėje^ ir kįtjj . daugybės Įigiį. 
Vienos gali biiS vietinės, o kitos gali būti sudėti
nės, sisteminės: kraujuje trūkumas ritamam, kalio, 
fosforo, mineralinių druskų, .nėštumas, cukraligė, su- 
koneveiktas mityba. > ? ;k'" -~

Beje, nuoseklus dantų valymas, bursos žrigieM, 
laikinis dantų patikrinimas —yra būtiniausi dalykai. 
Nereikia perdaug tikėtis, jog valomosios pastos,. mil
telių rūšis, bursos rSfšai šarminiai skysčiai neut
ralizuos — atskies. Tačiau ir profilaktika nėra joks 
stebukladaris,' dafitų.sveikatos neapsaugos ir jų gedi-

MAISTAS NUSTATO VAIKŲ DAjNTŲ TVIRTUMĄ

ęo smkp ym sveiki o iite. tai įra iz

dym&i. ' , kuojąntis bUve ^epėtinąi.niinerąlų ^gąųta . jš jnotinps
Medicinos dr dantų gydyto -srityse dar ^aug yraj kasnienip mafatiy .o. Mto vaiko trūkumas — nepritek- 

iteatsakytų klausimų. Nūdien dar nė joks gydyto  j asj^'”^” jr- j©
•negah' atsakyti iš ko prasideda vėžys arba paprastas! 
kasdienio ės <togos.' Konstatuojama, "kad . vėžys prasi
deda nuo audimų nuolatinių užgūvinrų. Tačiau, Ja»k 
dėl nevisi nuo tokių užgavimų vėžį gauna? Taigi sa
koma, jog slogS žmogas garma iMie skersvėjo, nušali
mo. kojų sušlapimo. Tačiau iš penkių žmonių, pate-

dymai

. — NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU—* THURSDAM# JUNE 3, 19^. *

ai susimontayų-tilpjtiA^eil^ jkfūLt jr pūyauli. 

įp&usdaugiau)

PRASTI “NAUJIENAS*



TeM. PR 84229

DR. ANNA BAUONAS
ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
“ LIGOS
2858 W. 63rd Street

- f j U'a - . 5"

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modiui Building). TeL LU 54446 
Priima ligonius ’ pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8004

H; r r ii a j ik t
gi/ rapiutis lietuvipute-|

kur kab

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

-CHIRURGIJA 
Tebf. 695-0533— 

Fox Valley. Medical Center 
860 SŲMMIT STREET 

route58/elgin*Illinois

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN SURGEON, 

2434 WEST 71st^STREET 
Ofisas;' HEmlock 4-5S49 5

Rfeiid.: 328-2233
OFISO NaLANDOS:

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

ir šeštad, tiktai susitarus.

DR. PAUL ..V. DARGIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kdo an erą šeštadieni 8—3 vai
Tel^ 562-2/2/ arba 562-27/^

' KEZ.: GI 8-0873 .

DR. W. HSIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Vaiandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, . skambinti Ml 3-000L

TEU— BE 3-5893

DR. A. B. GLEVEČKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. & A. V. 4UCAS 
489-4441-561 -4605' 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
1002 N. WESTERN AVĖ, 
5214 N. WESTERN AVĖ.

' • ■ '/ --į-*

Telefonas atsakomas 12 vaL;

Rezidencijos: T’R’'6-98GI ' i ' J -

DR. J.'MEŠKAUSKAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS?; Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais iįuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
. OPTQMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI , 
2618 W. 71st Št. — Tel. 737-5149 
Tikrina aki^. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses.”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SBBUTIS 
INKSTŲ, ^ŪSLėŠ IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA"
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvad. nuo 1—4 po pietų, 
kėtvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas- r«xj4ęleE4 448-5545

DR. vn. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: Ę»R 84223
OFISO VAL.: pirm., aritrad..' trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8>V&l. vak. šeštadie
niais 2-4 vai, .pęT pietų ir kku. laiku 

pagal susitafnha.

.. (Tęsinyp)

Mažvydas su širdies skaus
mu apleidžia savo gimtąją Že
maitiją ir vyksta į Vilnių, kur 
jo buvęs mokytojas Rapolio
nis mokytojavo Abraomo Kul
viečio kolegijoje. Paprastai jie 
tuvių raštijoje šiai kolegijai 
nebuvo priduodama daug..rei
kšmės, nes aukštojo mokslo 
pradžia skaitomu nuo jėzuitų 
kolegijos įsteigimo. z-. > - .

Visaip kitaip į šią ‘mokyklą 
pažvelgė autorius^-Tai buviisi 
pirmoji humanistrriė' kolegija, 
lengvaj, galėjusi tapti imivėrsį 
tetų. Kolegiją Įsteigė 1539 ni. 
jr jai vadovavo kun.5 dr.‘ Abra
omas Kulvietis, pasikvietęs 
mokytojais bakalaurą St. Ra- 
polionį; magistą Jurgį Žabloc- 
kį ir Martyną Mažvydą, dar 
neturėjusį akademinio - laips
nio. Kolegijoje mokėsi 67 ba-! 
jorų ir didikų vaikai, auklėja
mi renesanso, > humanižiųo - ir 
reformacijos idėjų dvasįoje, 
kurie2 buvo ruošiami kovai už 
dvasinį ir politinį Lietuvos iš
silaisvinimą. -<iy3 •

Kulvietis draugė jsu..savo ko 
Icgomis pradėjo ruošti religi
nius" rašttts lietuvių kalba, kad 
riešus šviesą liaudžiai ir atsis- 
pyrus lenkinimui. Kaip irk 
šioje mokslavietėje galutinai- 
subręsta Mažvydo asmenybė, 
kuriai buvo lemfa^tapti pir
muoju reformacijds^kankiniu 
ir jos idealų gynėju. “

Vilniaus kračto vyskupas 
Povilas Alšėniš^s, pajutęs 
sklindačių reformacijos idėjų 
pavojų, nutarė kolegiją užda
ryti ir jos mokytojuš patrauk
ti vyskupo teisman. Bonos sek 
rotoriaus kan. Valerijono Pro 
.tpsevičiaus įspėti, Kulvietis. 
Rapolionis ir' Zablockis slapta 
pasitraukė į Prūsiją, kur herz. 
Albrechto remiami, ats teigė 
savo kolegiją, virtusia po dvie 
jų metų garsiuoju KaraHau- 
čja^s.^tŲiiversitetm > Taip --lietur.

raštijai nuo-pat jos 
pradžios teko tremtinio lem
tis, kuri tęsėsi ' per ^daugelį 
amžių.'

Mažvydas, susilaikė .nuo pa
bėgimo, nes, būdamas jauniau 
sias ir <^ar nežymiu mokytoju, 
tikėjosi išsisukti nuo' perse
kiojimo, pasitraukė į provin
ciją. Po ilgesnio asmeninių, 
nuotykių, surištų su romanti
ne meile Renatai,, "Mažvydas 
patenka į Vyskupo .kalėjimo 
bokštą ir veidu atsistojo prieš 
inkvizicinius tardytojus.
'Tardytojų akyse jiš-Žyra at- 

sakomingas už Kolegiją, už pa 
bęgusins mokytojus, už eręzi- 

1 jos platinimą. Jam monsinjo
ras Adomas žebrovskis meta 
kaltinimą: “Jūsų mokykla/j>a-

rauti yra-buvęs ; jau 
prfteš Jogailą. Jam nereikėjo 
versti: buvo perpratęs ir išmo 

v'. kės kas kitų jau seniai išvers- 
. . „r,. .. ..’ i ta... lietuviški poteriai — jau

S^>vas Kapo 
Lioais, buvęs vienuolis, juos nu 
rrišė iš seno pergamento pran- 

jcifkonų bibfioteSūje. 0 kiek 
nuorašų — ir ne tik moki
niams — mes paskleidėm“.

uot ilorybėu įlenkę ir mokę, autorius aiškiai nukryp- 
jūš" kurstote, maištaujate prieš sta i Stasio Ylos teorijas, kad 

• " " * ” . įp1 lietuvių raštas jau buvęs prieš
reformaciją, kurį perėmė Kul
vietis ir Mažvydas. Vikrius, o 
ne Karaliaučius buvęs lietu
viško rašto lopšiu.

■ * (Komentarai),

virto šlykščia piktž&džiautoja

gų eretikų landynė... Jūsų kal
tė kaip Huso ir Ljuterio. Jūs - 
prieš karališkos didenybės ir r 

patepto ganytojo majestotus/^ 
prieš garbinguosius dvasiš
kius, prieš visą santvarką. Už

šventąją Romos Bažnyčią 
šventąjį tėvą... Kol * neprisiek-

terio ir Alelanchtonu, taip pat, 
kad pasmerki Įulvietį, Bapo- 
lion( ir ZablpckL.. kol neišduo — 
ši enėtiškę *knfBegalėsi ~ 
būti riėi kdni^u,' nei mokyto-" 
įti, nei gal if viso...” ’ ■ j

Malvyd&s atsikerta kaip į- 
mano nuo kaliinimtf,’ bet atsi- 
sako pasmerkia savo kolegas 
ir išduoti lietuviškus raštus. 
Tuomet įširdęs tardytojas jau 
drebia stačiokiškai: ’ lifažvy-: 
d e, mesk naravą, mes tave ži- 
Bom žemaitiška rupūžė”.” '■ 
; ”0 ši lai žemaitiškai rupūžei 
jau;-; giliai rūpi žmogus ir Lie
tuva, " kaip Išlalšvinti vieną ir 
kitą”. Jis sau vienas galvoja— 
“Inkvizicija nianęspi.” Tai 
juk Kainas ir Antikristas grie- 
žia dantį prieš kitaip galvo
jantį. Bet ar jie fyieni? XJž”jy 
nugaros seka; karaliaus, sys- 
k u po. popiežininkų i r polorii- 
stų volas. Dėl jų grėsmės dre- . 
ba‘valstiečių nąasės, dreba kori' 
vu įsi jose Vilnius ir visa' Lie
tuva". - - ;

Argi Lik bejėgiai baudžiau
ninkai ir vienų viens ^Mažvy
das atsistoja prieš apjungtą 
pavergėjų ir išnaudotojų frori 
tą? Ne! “Viename fronte — 
Lietuvos didikai tęsia Vjdauto 
kovą už Didžiosios Kunigaik- 
štystės savarankišk-nmą (iš kri 
rįų Mažvydas tikisi- ir sulau
ki a išsigelbėjimo), o Rankame 
— poloriištai: vyskupas, kapi-'; 
tūla, klebonai, dauguma bajo- - 
rų: šis tiki prieš Maskvą ir to
torius atspirtis —vien tik unir. 
joj prieš? Polonią“.”_ . ,< ^1

Iš šių pasisakymų tiesiogi
niai ar dialogofor moję, Krali- ‘ 
kauskas bene pirmas lietuviš
koje grožinėje literatūroje at
skleidžia istorinę, tiesą, kad re 
formacija nebuvo vien religi
nis reiškinys, kaip tai įprasta _ 
galvoti bet su šiuo sąjūdžiu“ ri
šosi veik visas politinis, kul
tūrinis ir idėjinis gyvenimas.;. *■ 
Jis.’ priartėjo prie teigimo, -kad 
reformacija'•:buvo pagrindiniu " 
idėjiniu ginklu kovoje prieš 
primetamą uniją,“ už kunigaik 
štynės savistovumą, galop už 
valstiečių išlaj.s_viniiną. Nevel
tui romane minimas ktmįg.M. 
Radvila Juodasis ir Jonas Kat 
kęvičiųs, kurių pastangomis 
buvo Mažvydas išvogtas iš vy
skupo kalėjimo ir saugiai nu- .

. gabentas į Prūsiją.
Su reformaciją tolygiai iš- . 

kvla lietuviu kalbos /' klausi-u r* • ?. 7 • ■ - ’ _ v v . - i . -
m as. Mažvydas atsidūręs kon
frontacijoje prieš tardytojus, 
stoja.ginti lietuvių kalbą: “Tai 
ir saukiu: Lietuvoj evangeliją 
lįfeikia skelbti lietuvių kalba. 
Dr Kulvietis gelbsti lietuvį ' ir 
krikščionybę Vilniuje t” i s

I tai atkerta tardytojas Žeb- 
yovskis: “Lietuvių kalba jau 
merdėja. Ar įmanoma religi- ,

- joj atsiremti merdėjančia kal- 
'lįa? "Ar mirštanti kalba tinka 
kultūrai kelti?”

S Mažvydas kerta atgal: “Pai
ka manyti, kad lietuvių kalba

SUSIRINKIMŲ

BRIDG EPORTO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKŲ draugijos pusmetris 
susirinkimas įvyks šeštadieni, birže
lio 5 d. 1:00 vai. popiet. 3808 South 
Union Avė., Įėjimas iš kiemo, antra
me aukšte. Nariai malonėkite atsilan
kyti. užsimokėkite duokles, nes per 
vasarą nebus susirinkimų. Po susi
rinkimo vaišės. Kviečia valdyba.

UPYTES DRAUGIŠKO KLUBO pus
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, birželio 4 d. Bataan salėje, 
4040 So. Western Ave. Pradžia 12 v. 
popiet. Visus narius ir svečius, no
rinčius būti klubo nariais, prašome1 
gausiai dalyvauti. Turėsime daug 
svarbiu reikalų aptarti, nes klubas 
turės tris mėnesius atostogų. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Katys

Švento rasto pamokymai i PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"J.x*n Kristų* pagydyt tew.-. — Ap. Derb. 9J4,

Šituo* žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ižtilrtam kuri apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai jvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki toL kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietų užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui, turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvienų. Bet kur yra mi
rusieji? | tų klausimų atsako knygutė "Viltis po mirties", kurių gausite 

nemokamai. Rašykite:
F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

YrtWAWAVAW<^>W/?iVAWAW>V«WASVAW/??A’A‘.

TĖVAS IR SŪNUS

U
MARQUETTE FUNERAL HOME

TEISININKAS - VISUOMENININKAS

’ ; Manp brangus vyras mirė 1976 m. vasario mėn. 23 d., palaidotas 
vasario 25 d/IJettrvių Tautinėse kapinėse Čikagoje

; L ^NuoSrŽžausžai^dėkoj u gerb. kun. Ansui Trakini už. maldas ir 
* grąžų, prasnsaigą pamokslą, už palydėjimą į amžino poilsio vietą ir 
už paskutiniąsias jnaldas kapinėse.

-- . ' 'r-■_ “i > r-, '

-- Ypatingą padėką tariu Vytauto Ddžiojo Šaulių Rinktinės Sesėms 
ir Broliams šauliams, kurie atliko laidojimo apeigas, nešė garbės sar
gybą, papuošė velionio karstą Tautos vėliava ir puošniu šauliu ženklo 
pavidalo vainikiL

E gilumos širdies dėkoju'su velioniu atsisveikinusiems ir žodi ta
rusiems: Generalinei Konsolei J. Daužvardienei, šaulių Sąjungos Vy
tauto D. Rinktinėj; garbės nariui V. Išganaičiui. Teisininkų Centro 
Valdybos nariui LųŠmulkščiui, Tautos Fondo atstovui K. Barzdukui 
ir D. U Iz. ;R. atstovui K. Kasakaičiui. Dėkui A. Budreckui už šių at- 
sisveikinusiųjų pristatymą.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Diplomatijos šefui Stasiui Lozorai- 
>čiui su Ponia už jautrią užuojauta ir Įvertinimą a. a. Rapolo, kaip val

stybės vyrą, žymų ^visuomenės veikėją.
■ ■ . , V " . - ‘-J .

Didi padėka Generaliniam onsului Anicetui Simučiui su Ponia 
ir ponia Elenai Purlienei už paguodą ir velionio Įvertinimą kaip di- 

jdeho patrioto atidavusio brandžią duoklę Lietuvos valstybės atkūrime 
" bei ginant jos laisvu.

Gili padėka Jo; Excelencijai v>rsk. V. Brizgiui ir gerb. kunigams: 
J. Plankim, J. Bor^vičiui SJ. S. šantarui aplankiusiems velioni koply
čioje ir pasunęldusiems už jo sielą

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

r w Nuoširlžiausią padėką tariu velionio kolegoms — teisininkams 
j attikusiems garbingą-paslaugą nešdami jo karstą paskutinėje žemės 

kelionėje: J/ Našhūnui, 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? ' 4

^Dėkoju visiems užprašiusiems šv. Mišias už velionio sielą ir pa- 
reiškusiems jnan užuojautą spaudoje, telegramomis, laiškais, telefo
nu Ir gyvu žodžiu ir visiems, kurie gausiomis gėlėmis papuošė a. a. 
Rapolo karstą. / T1A

Ačiū visiems, kurie pagerbė velioni ir prisidėjo bet kokiu būdu 
įiie laidotuvių bei palydėjo jo palaikus į kapines.

' , r Ačiū^Laidotuvnr Direktoriui P. Bieliūnui už rūpestingą ir nuošir
dų laidotuvių tvarkymą .

. Visiems, visiems nuoširdus lietuviškas ačiū.

LIŪDINTI ŽMONA
LIDIJA SKIPITIENĖ

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

■ .....—
PERKRAUSTYMAr ’ j

M 0 V J «’ G
Leidimai — Pilna apdrauda 

žema kaina; :;' j;
; R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063 • v?-f
Vu- . i. ■! n ■ i ■

V. Tumasonis; M. D., S. C
C H I> ‘u’R G A S , .

2454 WE^T /W STREET

Ofiso t«l«f.: HErnteefr 4-2123
R.iid. i»l95

Priima' ligonio <! ?G«it4rfirią. 'Del
valandos skamlR

\Jei neatsiliepia^
*

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPĖ&AS-PROTEZISTAS 

Aparatais Pelesai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch 'Support*) ir t t

1850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Tetefu PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARA "TNk
KITUS SKAITYTI

_ ; S A U J I K B A S

MOVI N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS .

823 West 34 Place
S . TeL: FRontier 6-1881" ~ - -

CĖLĖS VISOMS PROGOMS 

i Beverly . •

GtllNYClA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir ?R 8-0834

kada^ nors numirs. Juk tai £pm
ji 'Mindaugo, Gedimino, Kę- 

ir Vytauto kalba. O nu
jau regini: Liuterio dėta

ji brangsta^.. Jis Įveda bažfiy-|
čiosna prasčiokų kalbą. Reforj 
rnSctja ’ Lietuvoje kelia J>ėdžių < 
mases j žmones.”

Rišime susikirtime taip ir ne

nai

C

Cinksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu? ir xrlhx

piu papuošimui ir smonihės 
kapams gėlės.

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, win star at any party. Crashed Fritos brand com 

J.' chips,* wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour. Mushrooms marched away with the ‘’Best of 
Shown award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

* This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chip® 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom, 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms v-d.ll be the star attraction at any 
festive occasion. ' -

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 

Juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.. ,• -

\ r HAPPY HOUR MUSHROOMS
M medium-sized Fresh mushrooms
I tablespoons

z Ištiek
1 dove

Kevp
X tablespoons ■ ~
2 tablespoons
I package 

-*eup
MtECTTONSt £

Remove sterdf from mushrooms. Wash caps and brush with
- tnelted better. |

Cdtnbine softened butter, garlic, and grated cheese; mix weH^ 
Add win cl soy sauce, dip mix and crushed corn chips to mako 

.fc pasta.
s PS Hmshroefef eape trfth mixture. PUee on baking sheet and 

trait jr antfl bubbly and lightly brewn^L

Melted butter
Rutter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
FrfUt-Lay brand toasted onion dip mtX
Finely crushed Fritos brand corn chips

MT * -■ _ -Kr

ROY R. R^PUT^-Tt-RS) 'liuterio dė-j

«“■ -■ ka lietuvių kalba brangsta .' 
Autorius aiškina, kad “J<9gai- 

—■ 58A4220 ja krikštydamas lietuvius juos

" -xr Ą
DAUBARŲ S ŪMUS

5525 So. Herlem Avė.

KARIAI:
Chicago®
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
X (LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7*1911
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WANTtP w MALI
Darbiniai y Reikia

DVI DIENOS SI MIRUSIAIS I,mu iui‘1 Hur atminti ir pager- pinių diieklyrkii 
bh iRiiiviusi mole- tojai — kun. Lhiys

* ris, kurie atlaikė ir Dargia, ir čikagiečių
Litnžiaius Įteisino lįetuviy nuo- sis dainius Algirdas Brazis, ku

rio galingas, iš plokštelių per 
garsintuvus ir gyvas balsas 
kiekvienais metais jaudina Ka
pinių Puošimo Dienai susirin
kusius. Dar vienu pagerinimu 
reikią skaityti^priešais tribūnu 
sustatyta daugybė kėdžių, ku
rias beregint užėmė savo kojas 
atilsint) reikalingieji, 
programa buvo kaip ir kiekvie
nais metais, bet šiemet naujie
na buvo daktaras Dargis, kurio, 
aiškus, tyras balsas ir tobula kjyias. Naujoji parodų salė yra’7 dienas savaitėje visą birželio 

dikcija buvo tiek aiški, kad kiek t .

vienas 
kad ir 
aiškiai 
mas.

Programą baigtis,? minia be • ' f® J. * « "
paraginimo išsiskirstė po kapi
nių “kalnelius”, prie savo avi
mųjų kapų, kurie jau įą. vakaro 
ar iš ryto gėlėmis ir daugelis 
tautinėmis ir Amerikos vėlia-, 
vomis buvo papuosu. _ . „ ___ I

Nusigiedrinęs dangusbųyp 
labai palankus su amžinai besi
ilsinčiais artimais giminėmis irt 
draugais pabūt.

Katalikai savuosius Kązimie- 
rinėse lankė ir jų kapus puošė

Labai tenka alx\joti, ar mirų-j savybėje xisų lietuviu Amžinąjį 
ems daro skirtumą kelias die- ’ Miestu... - . ' '

i.is vuiia ai dvi gyvieji j-11" j Sekmadienį, dangas pradžia- 
kir.a, bet Čikagoje šiemet t.k-|je huv<) IH.palankus lai.

ka, kol kapinėse prasidėjo mi
nėjimo apeigos, lynojo, krap
nojo ii- vandeningi debesys ko 
ne iki pat žemės buvo nusilei
dę. Netinkamiausias oras darė 
ką galėjo, kad gyvieji mirti
nuosius paliktų .ramybėje. Bet 
kai atėjo minėjimo ceremoni
jos laikas, lietaus drizia’nusto
jo ir dangus tiek prasiblaivė, 
kad tik saulei pasirodyti berei
kėjo- ' ■

Teko abidvi dienas būti dvie
juose minėjimuose: sekmadie
nį gegužės 30 d. Chicagos Lie
tuvių Tautinėse kapinėse, o pir 
madienį, gegužės 31 <L Lake 
apskrities Ascension kapinėse 
prie Waukegano.

Mūsų lietuvių, tautinės yra 
gražiausios visoje Chicagos ine-‘ 
tropolijoje ir ten; sekmadienį 
nepaisant oro prisirinko savo 
artimųjų giminių ir draug ne
mažiau kaip ir kitais metais, 
saulėtomis dienomis. Kapinių 
ofiso garsiakalbiai skleidė po 
plačias apylinkes lietuviškas 
patetiškas meliodijas, žmonių 
parade eisenai prisirinko keli 
šimtai. Procesijai Dariaus-Gi
rėno veteranams su orkestru ir 
vėliavomis orkestrui griežiant 
apėjus dideli ratą, minia per Vė-

ra i buvo nebe Mirusiųjų Diena,

Kapinės, kur jautiesi kaip 
namie

Tokios yra Chicagos lietu
vių Ta utinės Kapinės, kur ne 
vien pats gamtovaizdis su švel
niais iškilimais ii* slėneliais ir 
vešliais lapuočiais didžiuliais 
medžiais sudaro toli likusios 
gimtosios žemės aliuziją, bet 
dar labiau ta iliuzija, kad čia at
vykęs jautiesi tikrai savųjų tar
pe, kur jokios diskriminacijos 
nei rasizmo, nei vadizmo už
mačių kaip kad Bendruomenė
je nėra: viskas lietuviška, pa
minkluose iškalti išrašai šim
tai pažįstamų ir tuzinai artimų 
giminių ir artimų draugų. Sa* 
vas pas savą, čia idealiai įkūny
tas lietuvių siekio šūkis, demo
kratiška konstitucinė santvar
ka. pačių steigėjų nustatyta, kur 
pagrindus prižiūri ir saugo aky 
la gyvųjų dauguma. Neteko ai> 
tikti jokios šios visiems lietu
viams neįkainuojamai brangios 
nuosavvbės — Letuviu Tautiniu 
Kapinių istorijos su steigėjų 
biografijomis. Jei minimi ir 
pagerbiami Kazimierinių kapi
nių steigėjai, kurie vos spėję 
nupirkti jas beregint perleido,
užrašė ir atidavė vyskupui — liavų Alėją grįžo ir apsupo tri- 
airišiui ar italui, kiek kartu la- ’ v būną, kurioje užėmė vietas ka-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

-■■■-.................................. ■ = —3= ......... Į .7

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5.9209

mu! . . ■■■  UMJULBIDl II         .... ............... ..................................................................................................MUĮl»- 1,11 JJ.I II . iJlM^

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergta lietuvių laisvę, 
neidamos ir nešdėdamos I sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metam* — $30.00, puse? metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam* 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniue- 
M — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

į_j Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS
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—Lietuvių Dailininkų Sąjun
gos pavasarine paroda atidaro
ma birželio 5 d. 6 vai. vak. nau
joje Čiurlionio Galerijoje paro
dų salėje, 4038 Archer Ąve. Pą:_ 
rudoje-jjMT savo- kūriniais daly-

CABINET MAKERS 
Must'be experienced 

Ž '5 Apply ip person T, 
8900 So. Harlem Avenue 

Bridgeview
_____£ A 

REAL ESTATE
__  -"'^—’Didelis pasirinkimas - pa- 

vauja prof, Adomas Varnas,Jyeikslų ir rėmų. Dėl išsikėfimo
Jadvyga ‘ Paukštienė, Irena, 

švabienė,
j Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano PetrikonioBendrai {Šimkienė, .Veronika

Barbora įtforkūnięhė, Mikalo-. Marquette Meno galerijoj, 3215 
jus Ivanauskas, Mikas Šileikis, 
Jonas 'Triėys, ir Vladas''Valtie-

W. 63 St. (prie Kedzie Ave.). 
Tel.'436-2112. Galerija atdara

J X a. | Į UI V liet 5

Midland Savings and „Loan mėnesį. - 
jo žodis buvo visiems, . bendrovės patalpose. Vieta pa- 
toli stovėjusiems buvo I togi ’ privažiuot i miesto autobd- 
girdimas k supranta- sais, gi skersai gatvės yra maH^

kviečiama dalyvauti; atidaryme; 
ir lankyti šia parodą. -

— Walter1 Virk utis, Winni- 
■peg, Afttn.- Canada, atsiliepė tei
giamai f Naujienų < platinimo

(Pr)

— J Dievo Motinos apsireiš'

Ilrę^bės, ..sekmadienj, birželio 
13.d.,įvažiuoja maldininkų'ąu-

Ttomobilis- . Dėl informacijų 
skambinti telefonu PR 6-3730.

. \ f (pr-)
1 ...... .. * ■ — ■ - —

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žtmė — Pardavimui

REAL ESTATE ^oe SALE 
Namai, Žemė — PardavimuL

- W.- - . - ....... - .".I —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JB ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I '

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '
2212 V». Cermak Roa< Chicago IF Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

z J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
vajų, jas užsisakydamas 6> foė*’’'4^^aupK^ligcT jau - 

beveik išnaikinta mrgi.i **-
- GENEVAš Šveicarija. — Bu- 
vųsĮaj^j>iktai„pasaulio žmonijos 

lylTlitf saJo h^k^visiškai baigtai
.. -išnaikintų Pasaulinės Sveikatos

Organizaci j os gydytoj ai pradeda 
ruošti planus kaip užtikrinti, 
kad ta nelaboji rykštė "vėl ne
sugrįžtų ir neužkluptų žmoniją 
visiška nepasiruošusią. : 
< /Tokio-rauplių ligos sugrįžimo,

Tiesiams per mūsų bandradarbį 
-seną mmjienietį K'.Benru-

p. W. Virk utis yra šyję$Ų asme
nybė, nr 
liūdintis savo mielos žrrt'o'hos ir

pirmadienį, gegužės 31 dieną- |v^ ^otinOS5 kurią visi mylė- 
WauKegano kapinėse jo ir vadfaW šeimos gėle/^Any- 

Kur tik kapinėse nepasisūksi,IliP^awy-jsen^j kraštą Lietuvą, 
į^^ąją, Kanadą 

žlifeta^nusį^jsavo meilęTielRfySt. — . . . , ,
.„.u raštai ir spaudaiJiMŠfeiCJ^1' 
kCšiud ūsžsakyntu. Naujiem M.*? I»W»
vadovybė dėkoja jam už. dtoWogmesa labo- 

<. >- . .., _ ■ .>‘OT/vwiTnc»a.'rncmryiar'rvnaOHlxno coL
sį, taip.ij^t Ijjria dėkui iuielam 
korespondentui ir platintojui 
K. Beniūšiiaiuž 'bendradafbia- 
yimą ir nuolatines pastangas. .

pasirodo lietuvių amerikiečių 
visur paminklų rasi. Ascension 
kapinėse netoli Waukegarid'-lai 
milžiniško ploto parkąš, kur 
tūkstančiai akmens, granito7 ir 
marmuro antkapių pilnos sek
cijos, bet dar daugiau akmens 
plokštelių, kur išbrėžti tik .pa
laidotųjų vardai ir datos, bet 
šiaip iš tolo atrodo vien gryni, 
žaliuoją laukai. Paminklų7-ir 
plokštelių eilėse. labai apstu 
lietuviškų pavardžių, 
kalbama, kad tose kapinėse lie
tuviai turi savo kampelį, bet 
taip nėra — lietuviai laidojasi- 
be - integracijos. Likimo lėmi
mu ir šios kapinės patapo nebe 
svetimos. . ■

Žmonių prie erdvios kapinių 
koplyčios plačių durų angoje 
prie pastatyto stalo du baltais 
rūbais apsivilkę kunigai laikė 
skaitomas mišias po atviiįa 
dangumi. Keletas šimtų? žmoų 
nių susikaupę stojo ir klaupėsi, 
stojo ir klaupėsi ant -drėgno? ai
kštės cemento ir anf šlapios ve
jos. Per Pakilėjimą buvo girdė-- 
ti gitaros akompanimentas; 
šiaip jokios muzikos nei choro. 
Tikinčiųjų tvirtumui išbandyti, 
venas kunigas savo ilgą pamok
slą baigė pareikšdamas, kad 
“laikui atėjus” nužengs iš -dan
gaus angelai visomis keturio
mis pasaulio kryptimis prikels 
visus mirusiuosius, tik nepaaiš
kino, ar visų tikybų ir rasių, ar 
tik gerus katalikus, bet publika 
jokios reakcijos neparodė.

Netoli koplyčios stovėjo pa
statyta didžiulė jau smarkiai 
padėvėta platforma, kuria ka-

pinių duobkasiai išvežioja irTj 
BUVO įdūftbesjmleidžia Sarstubse ir 

cementinėse dėžėse laidoj amūo^ 
sius, bet ant platformos kablio 

csu grandinėmis nesimatė.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Huosavybės — kitur

PARDUODAMAS dvigubas sklypas 
Wisconsin Dells apylinkėje. Dėl pla- 
tesniu informacijų skambinkit 608— 
254-8741 po 6 vai. vakaro. Riverwood 
Realty.

PARDUODAMAS- 2 miegamų vasar
namis ant Wisconsin upės kranto, lie
tuviškoje.kolonijoje,' Wisconsin Dells. 
Wis. , ' ♦ >

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

ratorijose'visame pasaulyje šal-' 
-dytuvuose. " Bet - kada galima, 
^cad kfs. nųra^rjkljaįdąr ar pikta 
y^iąTgali~įtuos "yffūsųs paleisti.
.Dar. Isao Arita, PSO rauplių 

skyriaus šefas, sako kad ekspe
rimentų tikslamš tų pavojingų 
variola virusų, reikia palikti he- 
daugiaiį0 kaip 3 ar 4 laboratori- 
j®5ei)asaulyje, kur jie būtų sau
giausiai Taikomi ir tik mokšlųį.

5 KAMBARIŲ mūrinis' bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
weU. $22,000*-; -

2 PO 5 . MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašiną garažas.

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

.pajamų per men. Brighton Parke. 
$28,000; 7 ’

Pirkite'Naujienas,.
Remkite kiekvienas;
Nes jos rašo tiesą

-7 Rauįįių liga tuo labiau yra pa? 
vojinga, kad ja apkrėsti gali tik 
žmogus žmogų be ' jokių uodų-, 
žiurkių.ar kitokių tarpininkų pa- 

į^al'EKIS.k -.-r’’,.-- ■

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prėlato J. B. KONČIAUS knyga

- ■ •. 4fit dideli puslapiai- daug nuotraukų/ '
■ ■ KUti viršeliai $4.00;minkšti' — S3-00.

Įdoriir Idėkvienamjpač trenrtiniui^ Geriau
sią d(»va^a šiuntūSiąiu srautinius į Vokietiją ir ki-.
tas tfėnilif^^&š/^EDLygą phsi^šime adri^atui, jėi prisius

sif< čekparba Mon^j0^ią^ibkm?adrėsut ’

AiU J IE IJ O 5 ; .
113$ Sįū. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos' lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

.j - / ■ I ■ į-•
- Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis,, pirmos 

..lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

jįpasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos^ skaityklos, ban- 

Ukai ir kt, • v -P • į :
Norintieji 'šfiį knygų įsigytį prašomi parašyti čekį arba Money 

/Orderį • .i < - •> .it1 \

> AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
1 vįKdu ir pasiųsti:

173$ So. Palsied St, Chicago, HL 60608

Insurance. Income Tax

2951 W. 63 rd St. Tel. 436L7878

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba? Vįsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio. 12;3O— 
1 *00 . v. : popietšeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto/2^

•- Telef;: HEmlock 4-2413
7159 So.MAPLEWOODAVE.

CHICAGO, ILL 60629

Bnns«nybės, Lilkrodilal, Dovano* 
visom* progoms.

32X7 WEST Krd ST, CHICAGO 

Telef. 434*4686

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj R E public 74 Ml

■ in » ■—> - |

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Arch.r Avė 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

(Pr).

Nesenai išėjusi laukta ; .
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS ' 
100 didelio formato psl^ daug paveikslu. Kaina $2.00.

f . •* * •• ' i < T-*- ■ t ; f -

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

nemoka pašto persiuntinįp išlaidų. ' , Ai- <
Knygą galima gauti Naujienose ąrba pasrunčiant čekį ar Money or

der} tokiu adresu;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

e>n*t come to you for the 
Jrvth, but you on roeh her. 
"*4io Fret turop# got th# 

-x Vuth through.
•w » KMie Eirec« 
kN wu. ML varooiLiLT.

The Iron Curtain 
Isol soundproot

- "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

M. A. ŠIMKUS
Real -Estate. Notary Public. _ .

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių > 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- J

BUILDERS AND CONTRACTORS 
; Namų .Statyba dr Remontas

HEATING ' AND AIR H 
. CONDITIONING 
DOMAS ŽUKAUSKAS _ 

<'4444 So. WESTERN AVE.
Chicago. UI. 60609 'Teel. VI 7-3447

. ' - DĖMESIO
62—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $70 pusmečiui automobilio
\ Liability apdraudimas- pensininkams.

y < Kreiptis: H , < '■ ..
A. L A U R A I T ’S

- 4645 So. ASHLAND AVĖ.
i;"- 523-8775-

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208Va W. 95th St.

GA 4-8654

STATE fAKM

INSURANCE

State Farm F<e and Casualty Company

pas vieninteli G 
lietuvį kailininką

Chicagoje

NORMANĄ

263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

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

"NAUJIENOS’ BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS-JŲ AKYSE

matches till > 
cold.




