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tinėsreformos yra suredaguo
tos tik tam, ’kad būtų amžinai už
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tinka suteikti demokratinę lais-
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MichaeT Foot, darbo partijos 
lyderis parlamente, atsisakė ke
lionės į JAV, kad būtų namuose, 
kai darbo; partijos miništeris pir
mininkas ^James Callaghan įteiks 
parlamentui išlaidas mažinantį 
įstatymo projektą, kuriuo tiki
masi sustabdyti Anglijos svaro 
vertės'kritimą. Kai kurie kai
riojo sparno atstovai grąso su
kilti paiiamento rūmuose, jei 
vyriausybė sieks mažinti vals
tybės sąmatoje numatytas išlai-

Pradžioje buvo manyta, kad 
Jumblatto vadovaujamos jėgos 
bandys pasipriešinti Sirijos ka
riuomenei, bet neatrodo, kad jie 
pajėgs suorganizuoti rimtą pa
sipriešinimą. Libano partizanai 
neturi priemonių sustabdyti di
džiuosius Sirijos tankus, kurių 
neįkanda partizanų turimos 
prieštankinės priemonės. Parti
zanai meta ginklus ir slapstosi, 
jie žino, kad prieš didesnę jėgą 
nepajėgs atsispirti. Kiekvienas 
bando gelbėti savo gyvybę ir pa
sislėpti.

ne žvėreliui sužeisti ar užmušti, bet neiloninei vtr- 
iMfe.iiui ar perkūnui nutraukus telefono laidus, te- 
db permesti kiton pusėn nailoninę virvutę, kurios 
Kurią ištemps ant kitu stulpu ir aptarnaus visą eilę

Ekonomistai ir politiniai ste
bėtojai įsako, kad'britų vyriau
sybė išlaidas- mažinantį įstaty
mo projektą vistiek įteiks parla
mentui svarstyti, nežiūrint, kad 
toks projektas, — tikslu sustab
dyti svaro kritimą, kuris nuo 2.40 
dol. 1975 m. balandžio mėn. nu
krito Iki 1.71. dol.. — buvo pa-

Dauguma demokratų. įskai
tant ir jų partijos pirmininką 
R. Strausą, mano, kad respubli
konų partija lapkričio mėnesio 
orezidentiniuose rinkimuose va
žiuos turėdama Fordo-Reagano 
balota.

Neišlaiko paslapties 
WASHINGTONAS

JAV ambasadorius sako, kad Ša
lies prezidentas, kurioje jis yra 
ambasadoriumi, skundžiasi, kaip 
tik jis slaptai ką nors pasako 
ambasadoriui, tai tuojau prane
šama valstybės departamentui 

yę ir kurios sutinka paskelbti WASHINGTONE, o jau kitą 
konstitucinės asamblėjos rinki- dieną ta paslaptis esti atspaus- 
mua. dinta Amerikos laikraščiuose.

Izraelio premjeras pareiškė 
parlamentui, kad Izraelio karo 
jėgos atidžiai seka Įvykius Liba
ne, bet tuo tarpu Izraelio karo 
jėgos nesirengia maršuoti i Li
baną. Jeigu Sirijos kariai nugin
kluos abi puses, baigs tarpusaves 
libaniečių žudynes, o vėliau iš
vyks į savo teritorijas, tai Izrae
lio karo jėgoms nėra ko maišy
tis. J'igu Sirijos kariai bandy
tų pasilikti Libane, tai tada kil
tu kitas klausimas.ATĖNAI. — š. m. gegužės 25 

d. Atėnų gatvėse ir viename 
Graikijos uoste Graikijos dar
bininkai sustabdė darbus ir pra
dėjo gatvėse demonstruoti prieš 
vieną įstatymo projektą, kuris 
jų manymu suvaržytų darbinin
kų teises. Jie. demonstruodami 
įėjo į azartą ir pasikarščiavę pra
dėjo mušti policiją ir pagelbi- 
nius kareivius. Muštynėse bu
vo sužeistų per 150 asmenų.

Birželio 2 d. buvo svarstyta 
suimtųjų bylos ir apie 30 iš su
imtųjų buvo nubausti kalėjimo 
bausmėmis nuo 5 mėnesių iki 2'persekiojami vokiečių-amerikie- 
metų. c ‘ čių imperializmo.

• Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ir Amerikos Lie
tuvių Taryba savo bendrame po
sėdyje, įvykusiame New Yorke 
gegužės'29 d., sutarė išplėsti 
glaudesnį bendradarbiavimą. Pa
sitarimą dalyvavo dr. Kazys Bo
belis,7 Teodoras Blinstrubas, kun. 
Adolfas Stasys ir dr. Kęstutis 
Valiūnas, dr. Bronius Nemickas, 
Jurgis Valaitis. Kadangi abiejų 
organizacijų tikslas yra tas pats, 
ouždaviniai labai- panašūs,, iš 
naujo buvo pabrėžtas reikalas 
tikslingiau ir artimiau derinti 
darbus. . \

. Dėl to buvo sutarta nuolat pa
sikeisti žiniomis ir tam reikalui 
turėti po vi eną valdybos narį — 
ryšininką. Taip pat sutarta rei- 
kalmf'iškilūsūdažman-'susitiktr 
Vliko’ir Alto vadovybėms svar
besnius veiklos žygius aptarti 
ir derinti. Pasitarime, truku
siame apie 2 vai., draugingoje 
nuotaikoje buvo pasikeista nuo
monėmis bei.žiniomis ir kitais

Vakaru Vokietija 
išperka kalinius

BONA. — Vakarų Vokietija 
kiekvienais metais išperka iš už 
geležinės uždangos, daugiausiai 
iš- Rytų Vokietijos, apie 1,200 
kalinių, mokėdama už kiekvieną 
kalinį 16,000 dol.

Pirmomis š. m. gegužės mėn. 
dienomis apie 170 vokiečių ka
linių buvo persiųsta per sieną 
iš Rytų Vokietijos į vakarus.

Atrodo, kad Rytų Vokietijos 
komunistinė vyriausybė tuo už
darbiauja : ji visaip stengiasi su
kišti savo piliečius į. kalėjimus, 
kad vėliau Vhkarų Vokietijos 
vyriausybė sumokėtų už kalinius 
doleriais. _ ’ •

Nubausti Graikijos 
riaušininkai

Sirijos karo vado įsakymas 
liečia visus libaniečius, įskaitant 
ir druzų vado Kamai Jumblatto 
vadovaujamus partizaninius da
linius ir jo žinion persimetusius 
palestiniečius. Iki šio meto su
tikti palestiniečiai ramiai ati
davė ginklus Sirijos kariams, 
kai gavo iš karininkų griežtą 
įsakymą. Sirija imsis priemo
nių, kad maištininkai ir nusikal
tėliai negalėtų pabėgti vandeni
mis.

Vokietijos teroristai 
veikia

Iš kitos pusės, demokratai ir 
respublikonai jau pradeda kal
bėti, kad sen. T. Kennedy 
ims viceprezidento poziciją 
H. Humphrey vežime, ka: 
mokratų partija paruoš balotą 
būsimoje konvencijoje. Tuo, esą, 
išsidirbs ir sustiprės T. Kenne- 
džio markė 1980 ar net 1984 m.. 
siekiant prezidento vietos.

Carterio gi vežime, jei toks 
būtų, spėjama, viceprezidentu 

sėdėtu Morris Udall.

Library uf Congress
Periodical Division
Washington, D. C

Jumblatt oartizanai turės atiduoti ginklus, 
bet jis nesirengia tartis su sirijiečiais

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos kavalerija, tankai ir pėsti
ninkai, pradėję žygiuoti į svarbesnius susirėmimų ceptijMs, baigė 
pilietinį karą. Sieną peržengusi Sirijos, kariuomenė atiminėja 
ginklus ne tik nuo palestiniečių, druzų, musulmonų, bet iįįnuofa- 
langistų. Griežtas į Libaną įžengusios Sirijos kariuomenės vado 
įsakymas atiduoti ginklus ir baigti kovas paveikė ^kovojančias 
puses. Kamai Jumblatto daliniai buvo apsupę du Jo^kščionių 
centrus, bet priartėjus sirijiečiams, jie apleido savo pozicijas Akar 
ir Beka slėniuose.

Sovietų blokas 
trukdo pažangą

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Valstybės apkaltino Sovie- 
Tų Rusiją, kad jdš'btokas varto-' 
ja visokias parlamentarines ma
nipuliacijas siekdamas pakenkti 
JAV-bių projektui įsteigti nau
ją tarptautinį resursų banką.-

Išskirtinai griežtu tonu Jung
tinės Valstybės apkaltino sovie
tų bloką, komunistines valsty
bes, kad jos nieko neprasideda 
pįadėti kabiausiai neturtingoms 
pasaulio tautoms ekonomiškai 
pakilti.

JAV-bių pasiūlymas buvo at
mestas ką tik pasibaikusioje ke
tvirtojoje Jungtinių Tautų kon
ferencijoje Nairobi mieste, Ke* 
nijoje. Pasiūlymas, kurį valst. 
sekretorius Henry Kissingeris 
išdėstė, buvo atmestas 31 balsu 
prieš 30.

Jungt. Valstybės savo pasiū
lymą žada kelti kitose tarptauti
nėse konferencijose ir forumuo-

Sovietai iš kolchozų 
nori daugiau išspaust

MASKVA. — Sovietų vadovy
bė nutarė pavartoti naujas prie
mones kaip pertvarkyti žemės 
ūkį, kad būtų našesnis ir pelnin
gesnis. Nors sovietų imperija 
turi didžiausius ariamos žemės 
plotus negu bet kuri kita vals
tybė pasaulyje, tačiau jai am
žinai trūksta tai duonos, tai mė- 
sos> vaisių, tai daržovių. Praei
tais metais Sovietų Sąjungoje 
ir jos kolonijose nederlius buvo 
blogiausias per ištisą dešimtme
tį, ir nors kaltė buvo verčiama 
blogam orui, bet žymiausia dali
mi yra kalta visa kolchozinė sis
tema, kaip Vakarų ekonomistai 
tvirtina.

$įis paveikslas sukelia medžioklės Aiškiai matyti, kaip medžiotojas ruošiasi pa
leisti strėlę. Tiktai ši kartą jis leidžia str 
vutei permesti per patvinusią Ohio upę. 
fonų bendrovės tarnautojas Met Jacobs 
pagalba nutrauks kiton pusėn telefono vi- 
ūkininku telefonu.

FRANKFURTAS
Vokietijos teroristų grupė, savo 
pasivadinusi “Revoliucionierių 
yienute — brigados Ulrinke 
Mainhof”, prisiima atsakomybę 
dėl Frankfurte sprogusių bombų 
Amerikos kariuomenės vyriau
sioje būstinėje.

Taipgi tos pačios grupės Va
karų Vokietijas teroristai, bir
želio 2 d. įlindę per vielų tvorą 
nakties metu, sudegino du ame
rikiečių aviacijai priklausančius 
sunkvežimius.

Teroristų grupė teigia, kad 
Franfurte sprogusios bombos ir 
kiti veiksmai yra tik dalis tero
rizmo, kuris ir toliau bus daro
mas iki nebus paleisti į laisvę jų 
grupės asmenys, laikomi Vak. 
Vokietijos kalėjimuose, kurie yra

PLANUOJA SUKILTI
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. Nepritaria vyriausybes-planams 
smunkančiam svarui stabilizuoti

LONDONAS. — Politiniai prieštaravimai įstąto į pavojtr 
darbo: parti jos bei jos vyriausybės-ekonominių reformų progra-

Ką amerikiečiai valgė 
prieš du šimtus metą?

Alabamos universiteto prof. 
Dr. E. Cheraskin, žinomas mais
to tyrinėtojas, pataria šiais 
Amerikos dviejų šimtų mefių 
sukaktuvių metais įmanomai la
biau grįžti prie dietos, kaip žmo
nės maitinosi prieš 200 metų. 
“Kolonialiniais laikais dieta tu
rėjo mažiau kalorijų ir anglia
vandenių (karbonhidratų), bet 
buvo daug maistingesnė, ir kas 
dar — jų maistas buvo natūra
liai šviežus — jame nebuvo jo
kių prezervatyvų, priedų, paska- 
ninimų ir pągražinimų, kaip da- 
bar’7 pasakė Dr. Cheraskin.

Harvardo universiteto mity
bos ekspertas Dr. Jean Mayer 
pareiškė, kad amerikiečiai prieš 
200 metų nė sapnuote nesapna
vo pusryčiams valgyti “dona- 
cus” (doughnuts) su kavą arba 
priešpiečiams kumpio sumušti
nį su “minkšto” gėrimo bonka. 
Ką žmonės anuomet valgė, buvo 
sotu ir maistinga būtent: pusry
čiams kukuruzų košė, priešpie
čiams sriuba su pupomis, svogū
nais, ridikais, kumpiu arba viš
tiena ir bulvėmis, ir obuliai arba 
uogos desertui, Pietums: kep
tas kukuruzų pyragas (corn
meal) su syrupu arba kukuruzų 
duona su apsčiai sviesto, be to 
Saločiai, ridikai svogūnai ir ar
būzai.

Pirmieji susirėmimai Įvyko 
Zahia kalnuose, bet druzų pasi
priešinimas buvo silpnas, prieš 
Sirijos didžiuosius tankus dru- 
zai negalėjo rimčiau pasipriešin
ti. Jie paliko poziciją, dalį senų 
ginklų ir pabėg o į Beirutą. Pra
eitą naktį pirmieji Sirijos dali
niai buvo 30 mylių atstumoje 
nuo Libano sostinės. Pirmomis 
ryto valandomis sirijiečiai jau 
buvo tiktai 20 mylių atstumoje 
nuo Beiruto centro. Manyta, 
kad sirijiečiai patrauks tiesiai 
į Beirutą, bet pats sparčiausias 
jų dalinys pasuko į Sidon mies
tą, kur yra patys didžiausieji 
vartai gazolinui valyti.

Atrodo, kad Sirijos karo va- 
das nori pirma paiipti visą Liba
no gazoliną savo kontrislėn/Va- 
kar dar nebuvo aišku, ar jis prie
šakinius dalinius siųs į Beirutą, 
ar sostinę aplenks ir pasieks Li
bano aerodromą, kuris iki šio 
meto buvo kariuomenės kontro
liuojamas. Galimas daiktas, kad 
pirmas bus paimtas Libano ae
rodromas. Sirijos kariai nenori, 
kad iš Libano pabėgtų karo nusi
kaltėliai.

Altos vadovybė New Yorke

'Amerikos. Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis, vicep.. T. 
Blinstrubas ir sekr. kun. A. Sta
sys gegužės 28 d. .turėjo bendrą 
pasitarimą su New Yorko Altds 
skyriaus pirmininku arch.'J. Var
nu ir visais valdybos nariais. 
Draugiškoje nuotaikoje išsiaiš
kinti kilusieji klausimai ir ap
tarta tolimesnė? bendra veikla.

■ Tie patys Altos vadovybės na
riai gegužės 29 d. dalyvavo veik
laus visuomenipinko prel. J. Bal
kono 50 kunigystės jubiliejaus 
iškilmėse, o vakare Tautos fon
do suvažiavimo atidaryme. Abie
jose vietose dr. K. Bobelis pasa
kė sveikinimo kalbas.

TURĖS ATSISTATYDDffl
Hays apleistu vieną komitetą/ bet jis 

nenorr-trauktis^iŠ Yisę<parė$gŲ <
WASHINGTONAS, D. C. — Raštinės .tarnautoja Elizabeth 

Ray sukėlė tokį skandalą Washingtone, kuris dar negreitai aprims. 
Viskas prasidėjo,’ kai. ji pareiškė^ kad kongreso atstovo Hays raš
tinėje ji visai nieko nedirba, o gauna $14,000 dolerių į metus. Ji 
spaudos atstovams pareiškė, kad ji nemokanti‘.rašyti mašinėle 
ir negalinti atsakyti telefono, nes neturinti jokio supratimo apie 
kongreso reikalus. Kongreso atstovai ryžosi reikalą; ištirti.

Hays turės aiškintis, komitetams

Įtakingas demokratų partijos 
atstovas Wayne L. Hays turės 
aiškintis komiteto nariams, ■ ku
riems tikslams jis leidęs mokė
ti tokią didelę algą moteriškei, 
kuri ofise nieko nedirbusi. Pra
džioje jis aiškino, kad ji. esanti 
ligonė, jis norėjęs ligonei padė
ti, bet kai paaiškėjb, kad ne vais
tus jis ligonei pirkęs, tai vis
kas susikomplikavo.-

Dabar jis yra priverstas kon
greso komitetui viską išdėstyti, 
jeigu nori dar ir toliau kongre
se pasilikti.

- Sostinės laikraščiuose pasiro
dė žinia, kati Elizabeth Ray yra 
pasiruošusi paskelbti kitų 16 
kongreso atstovų pasikalbėji
mus. Keliems laikraščiams ji jau 
davusi tuos pasikalbėjimus, bet 
moteris apsigalvojo ir pakeitė 
nuomonę. Ji patarė susirūpinu
siems kongreso z atstovams ne
drebėti, jų pasikalbėjimų ji ne
skelbsianti. Josios advokatas 
taip pat pareiškęs, kad kitų pa
sikalbėjimų, išskyrus atstovo, 
ji spaudai neduosianti, jeigu kon
greso komitetai josios neprivers.

Maistas pabrango
CHICAGO. — Pirkėjai super

marketuose pastebėjo,-kad maiš
to kainos pasalomis vėl žymiai 
pakeltos, ypač mėsos kainos, 
(pork chops) ir dėšrelės (frarik- 
furteriai) įvairiuose JAV mies
tuose pabranginti net 31%.

mos Anglijos įparlamente,. dar
bo parti j a. y ra spaudžiama po
litiniu ir ekonominių jėgų. Ša
lia esančiu ekonominių sunku
mų, krentant svarui, dar priside
da opozicinės konservatorių par
ti jos puolimaiz prieš įstatymo svarbiais. klausimais 
projektą, kuriuo remiantis bū
tų suvalstybinta visa Anglijos 
laivų statybos ir lėktuvų gamy
bos pramonė, ir kuris pereitą sa
vaitę Anglijos parlamente iš
šaukė triukšmą ir peštynės, net 
kumštimis apsikumščiuojant. Gi 
konservatorių partija grasina il
gomis ir nepabaigiamomis kal
bomis trukdyti įstatymo projek
to svarstymą sakaitėmis ir tuo 
būdu priversti numarinti minėto 
Įstatymo projektą. , ?'7 Z “
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Ispanijos kairieji 
atmeta reformas

MADRIDAS. — Ispanijos ka
raliui Juan Carlos I lankantis 
Amerikoje, birželio 2 d. ultra 
kairiosios Ispanijos grupės — 
socialistai, komunistai, priside
dant krikščionių demokratams 
— atmetė Ispanijos vyriausy
bės planus žingsnis po žingsnio 
pravesti politines reformas.
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MUSV VEIKLOS

.GUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKU SĄJUNGOS I 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

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

Ci-įgu metu kančias caro kalėji- 
Ka-j .anose ir Sibire, už jo partiza- 

su I 
i 

pe
tį r- 

Kipro Bielinio pelenais, 
s urnos ten su nemaža- 
iškilmėmis buvo patal- 

u. gegužės 30 d., 
minėjimo dieną, 
taip, kaip ir gyve- 

visur ir visuomet Kip- 
;erinis buvo greta Stepo- 
irio. Kas juos kiek ge

riau mižino. tas matė, kad maž 
daug ■ er šeš ašdešimt melų jie 
buv'i tik neišskiriami idėji
niai bičiuliai, kovotojai už lie 
tuv-i (autos laisvę ir žmogaus 
teises, bet kažkas dar daugiau, 
gal net daugiau negu tikri bro
liai. Taip buvo Lietuvoj, Vo
kieti mj ir čia, JungL Ameri
kos Valstvlnrie. Kiekvienas jų 
bet kuris veiksmas ar žygis bu 

apsvar- 
dalinosi 
kukliais 
g v ve n i- 
išteklių 

K. Bielinis dar sugebėjo šiek 
tiek sutaupyti ir tas savo san
taupas testamentu paliko pre- 
m i j uoi i kny ga, vaizduoj ancią 
lie u vi u tautos kovą už savo 
nepriklausomybe. Kaip žino
mu šioji 3JW dol. premija 
pernai ir buvo paskirta Sibire 
tremlt’iei Elenai Juciūtei už 
jus vertingą knygą “Pėdos m ir 
lies zonoje”. Dažnas iš mūsų 
ga1 bū L tuos pinigus kaip tik 
bū’ų palikes, kad būtų pasta* 
tvtas nors ir kuklus pamink
las ant jo kapo, bei ne. toks bu 
vo mūsų Kipras. Kaip ir visą 
savo gyvenimą, taip ir pasku
tinėmis savo dienomis, jis dau 
giau rūpinosi savo tauta ir jo 
ateitimi, negu pačiu savimi. 
Ta lietuviškoji visuomenė iš- 
eivi’oje turėtų visuomet atsi
minti.

Kaip jau minėta, S. Kairio 
i" K. Bielinio bičiulystė buvo 
tokia, kokių reta pasaulyje, o 
dar rečiau mūsų tautoj. O kad

vo nuodugniai abiejų 
šlytas ir sutartas. Jie 
tarpusavyje ir tais 
tremties ištekliais jų 
mo saulėleidyje. Iš tų

uvos laisvės komitete, už jo 
!gų metų spaudos darbą laik
ančiuose ir už keletą vertin

gų knygų. Tad tikrai būtų gė
la lietuviškajai visuomenei 
’ungt. Amerikos Valstybėse, 
jei ji visa tai užmirštu ir jokio 
paminklo jam nepastatytų...

Tail didžiai gerbiami Stepe 
m Kairio paminklui statyti ku 
niteto nariai, telieka tik vie
la išeitis — statykime tuo pa' 

’aiku jungtinį paminklų jiem* 
ibiems — Steponui Kairiui ii 
Kiprui Bieliniui. Neabejotina 
kad lietuviškoji visuomenė 
>us žymiai duosnesnė, kadan- 
»i paminklas bus statomas i 
lukų. jei jis bus statomas 
iems abiems negu vienam is 
u neišskir .mu bičiuliu. Ir vi- 

' žv

ta?

is

:as tas darbas tuomet bus 
m i ai p r a smi n ges n i s.

Džiugu, kad jau įvykd; 
depono Kairio paminklui 
yti projektų konkursas ir
neturiu projektų išrinktas tin
kamiausias. Tačiau komitete 
lariai dar kartą turėtu visa tą 
reikalą persvarstyti ir nutari 
šiuos .didžiuosius Laulos-r.vyru> 
aamlnklu pagerbti kartu., 
šiems norams esant, kas iš- 
‘špiaukia taip pat ir iš visuo 
men ės, ko m i te tas n esu n k i a i 
gali pritaikyti konkursu pro 
nijuola paminklo projektą 

Šiam tikslui, būtent: statyti d r 
vienuodu paminklu greta, ali- 
inkamai sujungiant, ar rast 

šilą tinkamesnį būdą, juo la 
biau. kad tam įvykdyti yra la
bai geros aplinkybės, nes Lie
tuvių Tautinių Kapinių direk
cija v ra davusi vieną nemažą 
kampinį sklypą abiems kartu, 
bet ne atskirai.

Tad viskas pareina nuo mū 
su geru norų ir šio reikalo su- 

i pratimo, o visuomenė šio dar- 
. . . Ibo

sūnus, bet ir uz savo pa-; 
nuopelnus lietuviu tautai.I

žaT?K paminklo, negali būti jo
kiu abejonių. Ne vien tik dėl
to kad jis yra Lietuvos knyg
nešiu karaliaus Jurgio Bieli
nio 
ties

kdymą parems lėšomis

A. 5/

KIPRAS BIELINIS

KAS IR KUR?
u. vietoj to dabar sudaryta va 
dinama “Tėviškės draugija”.

nevėžio vyskupijos valdytojas 
Bomualdas Krikščiūnas (ku

STEPONO KAIRIO ATMINIMUI

I. Steponas Kairys pirmose Lietuvė* / 
žadintojų ir kūrėjų eilėse

DR. J. PAJAUJIS
(Tęsinys — pradžia MVA nr. 22} ,

I. Demokratinės Lietuvos 
reikalų gynimas viduje ir 
užsieniuose

Per sunkias ginkluotas kovas, 
atremus įsiveržusių Lietuvon 
rusų - bolševikų gaujas ir sulai
kant lenkų briovimąsi, laikinajai 
Lietuvos vyriausybei pagaliau 
pavyko tiek stabilizuoti padėtį 
krašte, kad galėjo būtr išrinktas 
Steigiamasis Seimas, kurs susi 
rinko 1920 m. gegužės 45 d. 
elaldemokratų frakcijai; Steigia-. 
majame Seime, kaip ir vėliau ki
tuose buvusiuose trijuose sei
muose, vadovavo Steponas Kai
rys. Jis visados darydavo Seime 
pareiškimus frakcijos vardu ir 
tardavo žodį principiniais vals
tybės politikos klausimais. Apie 
Steponą Kairį kaipo parlamen
tarą platų straipsnį yra paskel
bęs J. Vlkts. „Naujienose“ (1965 
m. gegužės mėn. 17. iki 26 d. at
karpos). Ten jis, tarp kita ko, ra
šo: „St Kairio seimuose padary
ti pareiškimai visuomet buvo 
rimtai paruošti, todėl visų atsidė
jus išklausomi. Retai kas nors į 
jo kalbas iš vietų atsiliepdavo, ir. 
tais atvejais St. Kairys lygsvaros 
neprarasdavo. Kai kada kandžiai 
atsikirsdavo. St. Kairys nebuvo 
tas. kas sugeba „karštai“, ilgai 
kalbėti ir nieko nepasakyti... Vi
sais Lietuvos valstybės gyveni
mo svarbesniais įvykiais St. Kai
rys seimuose taręs savo žodį...

Politikos ir 
kurią Įeina i 
tanias Mačys 
Ekonomistas ir zurnalislas
Mačys Lietuvoje yra bi 
laidos Ckso redaktorium, 
rnerikoje jis yra veiklus SL \ 
Sandaros ir kl. organiacijose

Išlaisv mimo

siuvau ja i iU’Hil m nk Ų
kaip lar\! 
k as.

!,(»> ne rx^

• Ame: i k os Lich;
Los pirm. dr. K j/vs

jungai, 
antri n in-

r- m pasitarimą 
Lietuve*

vv. Worccstcry.
V. j ris dabar (as pareigas eina vie 

į hm namų arešte Žagarėje lai
komo Panevėžio vyskupo .bl
iaus Slrponaviciaus) ir Vil- 

niaus ark i vyskupi jos valdyto
jas Česlovas Krivaitis. Lietu 
| vos okupantai visokiomis prie 
i;uon mis Bažnvėia persekioja 
j r juodina, prireikus prabilti i 
užsienį, jie bando dangstytu 
ir Ba/nvcios hrcrai4i:i \ar

• Okupantams nepa 
suklaidinti lietuviu su

Krivickas rašo: “ 1 j ritinąs 
Li thlinhikm ir nr
r:n * klnnsiinds" |)ov. Levin 

Jęhivos /\ du d;Hv\ a\ i- 
nas ka-

vos ku Kūnini u i'Mą fka’’. La ’ ūda

STEPONAS KAIRYS

. j ningai pasisakė, kad reikia gin-( vardu, įteiktas ILjo Internacio- 
i tis, nepasiduoti. Stepono Kairio! nalo Šiaurės Rytų Europos kon- 

■ ? nuomonė čia'buvo griežtesnė ferencijąį nurodant nenormalią 
inegu^:kitų5Jis savo pareiškime padėtį Lenkijos okupuotame Vil

niuje ir prašant Lietuvos social
demokratų reikalavimą leisti. Vil
niaus krašto gyventojams patiem 
laisvai apsispręsti. . .

Antrajam pasauliniam karui

| ties spft usdi h tų puslapių prane
šimą, kur buvo išdėstyta susida-’ 
riusi Lietuvoje padėtis ir abiejų

i okupantų vykdyti — o Sovie- 
I tų ir vėl tebevykdomi žiaurumai 
' ir šauktųsi paramos. 1946 m.
I LSDP Užsienio Delegatūros var- 
i du buvo pasiųsti laiškai prof. H. 
j Laski, Anglijos Darbo partijas 
i vadui, ir Anglijos ministeriui *' 
i Noel Backer, o taip pat tais me- 
{tais parašytas laiškas Socialist!- , 
i nių,- Partijų Konferencijai, • vy- 
I kušiai Aritverpene. 1948 m. ,LS 
Į DP Užsienio DeĮegatūra išleido 
V. Vokietijoje, Štuttgarte, spaus
dintą 36 puslapių brošiūrą, ku- i 
rioje pasklebti įvairus doku- : 
mentai, /li^ią sovietinę Lietu-, j 
vos okupaciją. Steponas Kairys, 
tariant J. Velk-čio žodžiais, „bu
vo visų tų darbų ir rūpesčių cen- : 
tre, o taip pat ir redaktorius“. 
Nors tie žygiai ano meto..iirp-j 
tautinėmis sąlygomis negalėjo 
duoti greitų ir teigiamų rezulta
tų, tačiau nęra abejojiųpį kąd/jįe 
prisidėjo prį.e Vakarų deiądkra’-, -: 
tinės ; visuomenės —opinijąs .for? ;i 
mavimo. Dąr. svarbesnis bi^yo/. 
Stepono Kairio įnašaąd.en^ip^je 
rezistęncinėje lietuvių- vejkloje ;; 
užsieniuose, bet apie >-•
rinkinyj rašoma atskirais straipsr , 
niais. . '.r. ' \ 4.
Iš "Varpa", 1965 m: nr. fl)

parla-Nėra tokios šalies, kur 
men tas -apsieitų be aistringų 
ginčų. Atsimenant tuos Lietu
vos netolimus audringus kovos 
metus, tenka pasakyti, kad Lie
tuvos St.' SeimeJ-apsieita be di 
dėsnių išsišokimų; Nors ir būta 
didelių ir karštų ginčų, kurių, ir 
dabar kitų šalių parlamentai ne
išvengia... Socialdemokratų frak
cija, St. Kairio įvedama,- buvo- 
saikinga, nors ir nenuolaidii.bet 
sugebanti aistras suvaldyti. Čia 
taip pat nuopelnai priklauso . St. 
Kairiui — įkaitusius jis mokėjo 
atšaldyti.“ ’'.".Š

St. Seime buvo svarstyta vi
sa eilė svarbių klauzulių — kons
titucinių, ekonominių, politinių. 
Svarstant konstituciją, Stp. Kai
rys savo frakcijos vardu pasi
sakė prieš prezidento instituci
ją, . teigdamas, kad tas pareigas 
visąi gerai gali eiti -jiųseimo pir
mininkas. Jo ne be pagrindo pri
sibijota vad. „prezidentinės siste
mos“, vėliau išvirtusiu į dikta
tūrinę sistemą. Užsienio.politiko
je svarbiausias klausimas buvo 
santykiai su Lenkija. 1920 in; 
rugsėjo 21 d. ministeris pirmi
ninkas dr. K. Grinius pranešė 
seimui, kad karo fronte su len
kais ^susidarė labai rimta padė
tis, nes šie vietomis pralaužę 
frontą ir ruošiasi karo žygiui ą 
Lietuvos gilumą. Seimui reikia 
pasisakyti, kas darytina. Visų St. 
Seimo frakcijų pirmininkai- vie-

į tuo klausimu, tarp kita ko, sa
kė: ^Dabartiniai lenkai yra feo- 

; daliniai lenkai, yra ponų ir di
džturčių valstybė, ir kaip to
kie, jie turi būtiL imperialistai.
Jie visuomet, žvalgysis į visas tebesiautėjantT Steponas. Kairys 
puses ir sieks pagrobti žemes iš 
visur, ir sunaudoti jas koioniza-

buvo aktyviai įsijungęs į rezis- 
. cencine veiklą prieš okupantus. 

Arimui ar kitiems tikslams. Tam1 ^43 m. Lietuvos socialdemokra- 
tams pavykę permesti užsienin 
žinias apie vokiečių okupantų 
žiaurumus ir jų kėslus dėl Lie
tuvos ateities. .Tas gerai .doku
mentuotas memorandumas buvo 
aprašytas ir svarstomas Vakarų 
spaudoje. Kitas panašus memo
randumas, atpasakojęs Lietuvos 
padėtį, buvo pasiųstas, Tarptau
tinių profesinių sąjungų biurui..

Buvo kilęs klausimas sumegz
ti ryšį su Latvijos kovojančiu 
pogrindžiu. Stp. Kairys nuvyko 
į Rygą susitikti su savo pažįsta
mais socialdemokratais. Grįžęs 
jis painformavo lietuvių rezisten
cinio organo nariusy,kad „Latvijo
je esanti >iik individualinė rezis
tencija, bet ne organizuota.

Slenkant rusams bolševikams 
\ į Lietuvą 1944 m., dauguma va

dovaujančių lietuvių socialdemo
kratų pasitraukė į užsienį. Ste
ponas Kairys, atsidūręs Vokieti
joje tikrai odisejiškų nuotykių 
keliu, tuojau ėmėsi politinės vei
klos: 1945 nu padėjo atsteigti 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą ir kuri laiką jam 
vėl pirmininkavo. Savoj e grupė je 
sukūrė Lietuvos socialdėmokfa-

v nepripažinimo Pabaltijo vai gilios atminties dr. B. Matulio- 
ilvbių aneksijos Sovietų Są-inis. Dabar ši medžiaga perduo 
ungon vvk<Ktojai: politika ir ta LVLS-gos

BUS DAUGIAU '

Toliau pateikiami Juozo Au
dėno, dr. inž. Jurgio Gimbuto 
ir prof. dr.-Jono Pažino rašyti 
skyriai.

Keliami auto draudimo .
. mokesčiai . .

■šiemet auto apdraūdos bend
rovės labai pradėjo kelti apdrau
stos mokesčius.; Bendrovės TušT' 
kiną, kad labai padidėjęs airtb- 
mobilių skaičius ir lengvai gau- * 
namas gąsdinąs bei mažai greit
keliuose laikantis nustatytos 
greičio ribos7 labai padidino au- ;‘ 
tomobiliU' katastrofų-skaieiiji ■ ■-**'

jie eina ir į Lietuvą.“ Stp. Kai
rys siūlo: viena, kreiptis į pati 
kraštą,/į plačiąsias mases, ragi-: 
nant-bendromis jėgomis atremti 
grobuonius lenkus; antra, ieško
ti sąjungininkų' Vakarų Europos 
demokratinėje visuomenėje, y- 
pačiai darbininkijoje. Vėliau, kai 
tarptautinių derybų dėl Vilniaus 
eigoje iškilo vad. Hymanso pro
jektas, Stp. Kairys griežtai pa
sisakė prieš tą projektą, gre
siant- Lietuvos darbo žmonėms 
patekti lenkų dvarininkų val
džion. Tad St. Seime ir abiejuose 
sekančiuose 'šeiniuose Steponas 
Kairys kaip socialdemokratų 
frakcijos lyderis, vedė kartais 
labai griežtą, bet visados * kons
truktyvinę opoziciją, paremtą pa
triotiškais ir giliai demokrati
niais. motyvais. Treciajame seime 
Stp. Kairys buvo išrinktas sei
mo vicepirmininku. 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmas nutraukė 
j o parlamentarinę veiklą, bet, ži
noma, ne politinį aktyvumą. Tik 
dabar jam teko reikštis daugiau 
partijos organizaciniame ir spau
dos darbe, kiek tai buvo Įma
nomą lietuviškai lėtos diktatū
ros režime.

Užsienyje Stepono Kairio ak
cija Lietuvos reikalu tęsėsi dau
giau kaip per 50 metų, prade
dant jo dalyvavimu Rusijos so
cialdemokratų kongrese Londo
ne 1907 m. ir baigiant paskuti
niais pokariniais metais trem
tyje. Ta akcija reiškėsi ir kreipi- 
maisis — memorandumais — j 
bendraminčius politikus Vakarų 
Europoje, ir straipsniais spaudo
je įvairiomis progomis. Čia ir 
vėl tegalėsime tuos faktus tik 
trumpai registruoti.
, 1917 m. gruodžio .17 d., iš
naudojant progą lankymosi Ber
lyne L. Tarybos delegacijoje, 
Berliner Tageblatt buvo įdėtas 
platus St. „Kairio straipsnis apie 
padėtį Lietuvoje^ Esminė ten 
reiškiama mintis: Taryba
laukia, kad Vokiėtijos vyriausy
bė ir vokiečių tauta jau dabar 
Lietuvai pripažins teisę imtis 
priemonių laisvai valstybei. su
kurti ir įgyvendinti visas, iš to 
išplaukiančias teises.“

1927 m. gruodžio 20 d. Vokie
tijos socialdemokratų dienrašty* 
je „Vonyarts“ įdėtas Stp. Kairio 
pasirašytas pareiškimas LSDP

auto remontui dalys ir darbas | 
bei susidėjusios kitos aplinky- f 
bės, verčiančios kelti apdraudos 
kainas.

Moku apdraudą metų ketvir
čiais ir per pirmus šių.metų du 
ketvirčius .auto apdraudą kėlė 
po 10-12 dolerių. Panašius kė
limus vykdo ir kitos auto ap
draudos bendrovės. Blogai, kad 
visą laiką ir visuose atvejuose 
gyvenimo išlaidos didėja ir mūsų 
perkamoji galia mažėja. J. J-tis

1739 So. Halsted Street

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

^IRKITE JjV ’ BONUS

Pirmajame tomą yra 108 puslapiai, o antrajame 226 puslapį®!, 
Abu tomai minkštuose vi Heliuose parduodami Vi $4.00, d kietuose 

. 5 viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, jei pinigus peši y si te tokiu adresu:

;73<> South Daisied Street. Chicago, HL 6060X. _
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Prof. Vaclovo Biržiškos

piezidiumui ir 
spec, redakcinei komisijai. Tę
sdami dr. B. Matulionio darbą,' 

' dar kartą pakartotinai prašo- 
iinc visu prisidėti savo slraips- 

’’niais, ir patarimais. Rašyti L V 
. i . LS-gos Prezidiumo adresti: -r- 

ĮMir , ^(W \vcs( Natoma Ave., Addi- 
nuo (Jii-i ,,,Ison, III. UH01. I S A.

• Dien. “Draugas** ir sav? 
“Sandara” įsidėjo solistės Juo 
zės Krištolaitytės - Daugėlie
nės ir VLIKo veikėjo Juozo 
Audėno bendrą nuotrauką, ry 
šiuin su jų vardinių Floridoje 
pas bičiulius Dangčius atšven- 
timu, pažymini, kad jie ^abudu 
yra Kauno Mokytojų. Profesi
nės S-gos suaugusių gimnazi
jos abiturientai. .

Gi. solistė Juzė Daugėlienė 
lankėsi Chicagojc, Lietuvių 

medžiagą rinkei Operos pastatymų pruga.

® šiais melais Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų Sąjungos! 

suvažiavimas Įvyks liepos I d.1 
bičiuliu Faustinos ir Mečio Ma
ckevičių sodyboje. 
Illinois, \isaj netoli

Iki smulkmcsnė 
mo programa bus 
’ną klausimų ir patarimų pra

sttvažiavi- 
paskeHda,

zKliinną.
Addison
fonas (312) .’>|.‘i-81<J8. arba į L- 
\ LS-gos Chicagos skyriaus pir 
nrininką Stepą Paulauską, — 
1.)O5 S. It> Goįrrt. Cicero. III. 
(ilMCMt. |el.

2KX \V. Natoma Avė.*
Illinois, 60101. l'ele*

(312) 652-8168.

x Hari k.
afi

Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLU KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai eta

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

aprašymai, paimti B gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. T '

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DL& Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00/ Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių i 
kitas knygai galim 
piniginę perlaida.



■Stasys Juškėnas ■

J

J

Anglijoje ir vaikai 
serga artričio liga

į

CHICAGO, ILLINOIS 63£5 

Phone: YIrrhik 7.7747

y

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

pa
sė

li 
g*
I

rPaid and 
Compounded

a, % 
9cS

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

2212 WEST CEXMAK ROAD

Petex Kawuvsus, PnAiasi
HOURS: Mon.Toe.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

pamainomas qMiustuvė$ darbe Kalbinama (įmerkti vyro pa
ir nuo /O airiški rd. Tuo
kusią grąžintos visos tu-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

pa vadi:its 
"NlcAU ŽIIŪmS J s buvo Lietu
vių Enciklopedijos bendradar
bis. Be to, rašė noveles, feljeto
nus, meno .krii.ka-,, o taip pat 
išvertęs nerjužii veikalų iš ki-

DaiL MIKAS ŠILEIKIS

Mikas Šileikis gimė 1893 m. 
spalio 15'd. Lietuvoje, kaminė
lio vienk., Degučių vals,, Zara
sų aps. ūkininko šeimoje.

Motina išmokė skaityti iš lie- nakčio. 
tuviško elementoriaus ir mal
daknygės, o vėliau iš dėdės iš
moko rašyti ir skaičiuoti, o teta 
taip gerai išmokė katekizmą, 
kad iki šios dienos atsimena. 
Taigi pradinį mbkslą buvo ga
vęs iš namų. .. -

Žiemos metų ant apsnigto le
do jis mėgo ne tik rašyti,.bet ir 
įvairius daiktus piešti. Nuo jau- 
nų' dienų turėjo . pomėgį .prie 
meno. KačL užsidirbtų pinigų, 
išvykęs Į Kranštadtą, netoli 
Suomijos, kur prieš I Pasaulinį 
Karą buvo statomos tvirtovės-

Tvirtovėje buvo vienas bėg
lys studentas, kuris dalyvavo 
sukilime prieš carą. Jis padėjo 
ir mokė jaunuolį. Ypač Miką 
domino menas; Studento gau
nami žurnalai apie meną jo bu
vo nuodugniai skaitomi. Turėjo 
daug laiko po darbo,- nes Šuo- vėliau Bostono meno mokyklos

mijos pakraštyje, kur buvo sta
tomos -, tvirtovės, saulė beveik 
nenusileisdavo ir buvo šviesu, 
todėl jis skaitydavo iki vidur-

Kai grįžo į tėviškę, jam buvo 
17 metų’ amžiaus, tai tėvai pa
tarė, kad išvengtų sunkios rusų 
karinės prievolės išvykti j Ame 
riką.

1913 m. pavasari atvyko į

neįureju piuio iHcnu 
rso. Baigus mėlio twr 
aky tojai jaisiūlė Gili
nu Lįsti Lutų, karį ir

i pa> rinko. Aęlikctai tuo pat lai- Sukaktuvininko pagrindinė 
iku guvu pasiūlymą d.ibli “Nau- specialybė yru tapyba, kuri la- 
įjieuuse”.
I lai'J m./ atvyk' 
dirbo “Naujienuse 

, Ciuęagus jus titule, kmį Jo sukurti
ba ge J'J2J m. Dmnėjosi purlre- peizažai, portretui,

. to stueLjomis, kai
'kęs garsus portretistas Leopold rašomi .slraipsuiai 
i ąęyiiert. Eiti linsLluto mokslo 
' pcrsoiiaJąs buvo a.ikšto lygio 
menu žinovai — profesoriai.

Apart meno mokslo, domėjo
si žurnaiisLka. 1921 — 1923 
m. redagavo “Moksleivių ke

blius 
' “Naujienose". : . * > į-
t 1925 m. Art Institute didž.į 
galerijoje surengtoje parodoje į “Lietuviai Televizijoje” j Marijai Jurgutienei buvo pa- 
gaso. premiją uz peisazą, 'uno vedėją Tolių "Siutą gegužės 27 d. rašyta 14 registruotu laišku. Ji 
reprodukciją ir aprašymą buvo ■ 
įdėjęs “Chicago ^Tribune”. Į 936-. 
m. surengtoje lietuvių grupinė
je parodoje Mandel Bros, meno 
galerijoje laimėjo pirmą pre-
- v' »< , f■ , . .miją. t ;. ; . • .

Dail. Mikas Šileikis priklauso 
Art lustituto Aluninų dr-jai, 
All-IHinois Society, of the Fine 
Arts. Hoosier Salon. Priklausy
damas toms galerijoms, daly
vavo jų rengiamose parodose 
Amerikoje: Jis yra vienas iš 
steigėjų ir direktorių Čiurlionio 
Galerijos Chicagoje.

Jis ne tik geras portretistas, 
bet ir puikus peizažistas. Ypa
tingai yra geras meisteris, ir

bai įvairi, rauta. Nesivaiko, sa- 
į Chicagą kyciau, jolau paikų menų, o 
ir mokėsi yra tikrojo, jpeno atstovas.

meno kūriniai: 
u taip pat 

buvo atvy- urandus žinojimas apie meną, 
ir kritika 

jfarodo, kad dailininkas Mikas 
Šileikis yni didžios apimties as
menybė. Tai didelių galiūnių 
žiu ogus.

“Naujienose” dail. Šileikis 
dirba jau arti 60 melų, tai ne- 

kurie buvo' spausdinami , ,r1 r -• 1 ■ ■'r- —

MUZIKO ALOYZO JURGUČIO ŽODŽIAI
Pas “Lietuviai Televizijoj)e” j

.šfxc«alL'>t;<s. Jis yra atspausdi- bėgifL 
nęs keletą šimtų knygų, hick-j met j;
viena jo spauMlinta knyga pa- .rėtos teises ir darbas. BęJ ji at-1 
rodo didelį jo talentą ir suge-įmet i vis ts reikalavimus. Yra i 
l>ėjiiną. ■ " . Ipadavi si 7 pareiškimus ir para-

Jis šiandien puikiai valdo Ii- šiuši šimtus laiškų, reikalaųda- j 
notipą ir laužydamas laikraščio ma išleisti ją pas vyrą, o di kre- 
lapūs, meniškai paruošia faik-įlę pas tėvą. [milijonai, iš kurių moterų yra
raštį. ' y-< -• Į , . , .

Jis jau daug metų yra Nau
jienų direktorius. T

“Naujienų” administracija ir
redakcija už visą jo darbą ir išleisti jo žmoną ir dukrelę.
atsidėjimą, padėkos ženklan, 
ruošia jam banketą š. m. bir
želio 6 d. Martinique restorane. *• 
Norima tuo būdu pagerbti mie
lą dail. Miką Šileikį už jo indė
lį į lietuvišką meną ir kultūrą.

Algirdas Budreckas

gyvena
WASHINGTON AS. — Ame- 

ikos statistikos biuras praneša,
1 kad Šliaukusių 65 th. amžiau*.
: Amerikoje gyvena” iš viso 24.4 “paruošia iaik-lię pas tėvą.

Aloyzas Jurgutis nemano ran
kų nuleisti ir, padedant visiems 
lietuviams bei Amerikos vyriau
sybei, reikalaus ir toliau rusų

411. pavanau atvyruj ± ,
Ameriką. Teko sunkiai' dirbti ’am nėra kopų peiza;

5žams tapytLPonia Gilliom išPittsburglie plieno fabrike po 
16> valandų Į dieną už 11 c. va
landai. Bedirbdamas apsirgo ir 
po operacijos jau negrįžo į fab
riką. 1915 m. išvyko i Bostoną 
ir dirbo “Keleivio’* laikraščio 
raštinėje, o taip pat mokėsi 
spaustuvės darbo — raides rin
kti. :

Sunki ir varginga pradžia 
buvo Amerikoje, bei didelis 
ryžtas siekti aukštesnio mokslo 
neapleido nei minutės atvyku
sio jaunuolio.
’■ Bostone lankė Bigejow HS. o

Indianapolio yra Įsigijusi net 8 
kopų paveikslus.

. Sukaktuvininko paveikslų yra 
įsigiję ne tik Europos kraštai, 
bet net Kinija ir Pietų Amerika.

Chicagos miesto’ švietimo 
tąrĄ-ba yra įsigijusi 3 paveiks
lus. Yra pa r davęs daugiau 2 CK) 
paveikslų per parodas ir pri
vačiai, o taip pat nutapę? labai 
daug portretų.

Atvykęs į Ameriką nuo pat 
jaunystės rašė laikraščiams ko
respondencijas, straipsnius.

Nuo 1930 metų “Naujienose”

įvyko pasiklabejimas su Aloyzu nei vieno negavo, šiuo klausimu 
i Jurgučiu, pribėgusiu iš ok. Lie- Į susirūpino senatorius Percy ir 
tuvos. Aloyzas Jurgutis papa- /reikalauja per Amerikos vyriau

sybę, pasiaiškinti rusams, kodėl 
jie nevykdo tarptautinio pašto 
reikalais susitarimo.

Jo bylos reikalais yra rašiusi 
net didžioji Amerikos spauda. 
Senatorių ir kongresmanų kal
bos įtrauktos į vyriausybės lei
džiamą biuletenį, šeimos klausi
mu turi jau net dvi dideles pap
kes įvairių dokumentų surinkęs.

Baigiant pasikalbėjimą, ste
bėjosi rusų nehumanišku elge
siu. Paprastai rusai motyvuoja, 
kad jie negali vienų ir ar kitų 
išleisti, nes žiną daug paslapčių. 
Tuo tarpu nei jo žmona, nei duk
relė- jokių paslapčių nežino ir 
negali žinoti. Komitetas mano 
sudorojus pas Jurgutį turimą 
medžiagą, reikėtų knygą išleisti.

Nuoširdžiai dėkojo Alto p-kui 
Bobeliui, Daivai Kezienei, Miro- 
nienei, Marijai ir Antanui Ru
džiams, kun. K Pugevičiui, spau
dai, radijo, televizijai ir visiems 
lietuviams, padėjusioms ar pa- 
dėsiantiems jo žmonai ir dukre
lei atvykti į Ameriką.’

Žmona ok. Lietuvoje yra įvai
riai terorizuojama, neduodant 
darbo, neįteikiant jai rašytų 
laiškų, išjungiant telefoną ir pa
galiau, net verčiant eiti balsuoti.

šakojo^f: ,
“Gegužės mėn. 9 d. suėję 2 me
tu, kai geležinkelio stotyje su 
žmona ir dukrele teko atsisvei
kinti, apleižidiant mūsų tėvynę, 
dabar okupuota rusais Lietuvą”. 
Apie tai, kad apleidžiu Lietuvą i 
žmona žinojoir tam pritarė. Duk
relė buvo permaža ir apie tėvo 
ilgam laikui ar visai aplendžiant 
okp. Lietuvą — nieko nežinojo.

Gegužės 16. d. slaptai peržen
gė Jugoslavijos sieną ir atsirado 
laisvame pasaulyje — Italijoje. 
1974 m. rugsėjo 27 d. persikėlė 
apsigyventi į Ameriką. Apleido 
ok. Lietuvą; ne dėl materialinių 
ar kitokių išskaičiavimų, bet gry
nai nesutikdamas su rusų oku
pacija ir lietuviams primesta 
pasaulėžiūra.

' Jį' . . -

Atsiradus Amerikoj, teko rū
pintis" žmonos ir dukrelės likimu. 
Rūpintis, kad kaip nors žmoną 
ir dukrelė galėtų atvykti pas vy-

LONDONAS. — Artritis 
gal tradiciją yra skaitomas 
nų žmonių liga, bet kaip Artričio 
ir Reumatizmo Taryba praneša. 
Britanijoje ta liga serga jau apie 
6,000 vaikų. Dr. Barbara An
seli, Taplow ligoninės pietinėje 
Anglijoje gydytoja, praneša, 
kad 70 nuošimčių iš tos ligos vi
siškai pagija ir kad 10 nuošim
čių nepagydomųjų dešimčiui 
nuošimčių galima pagelbėti orto
pedinė operacijos būdu, defor
muotus ligos suėstus sąnarius 
pakeičiant dirbtinais.

daugiau kaip vyrų 4.1 mil. Kiek
vienam 100-tui moterų tenka tik 
69 vyrai. Pabaigoje šio šimtme
čio moterų sulaukusių 65 m. vir
žis tokio pat amžiaus vyrus 6.5 . 
milijonais.

šiandien sulaukusi 65 m. am
žiaus moteris gali tikėtis dar pa
gyventi 17.5 metų. Tuo tarpu 
tokio amžiaus vyras daugiau- . 
šiai dar pagyvena 13.4 m.

Tokio amžiaus sulaukusių se
nių iš viso Amerikoje yra 10% 
visų gyventojų, o 2000 metais 
senių iš viso Amerikoje bus 31 
milijonas.

Toks virš 65 m. senių skai
čius žymiai apsunkins pensinin
kų fondus ir juos gali visai su- t 
bankrutyti, jei 
pasiruošta.

nebus tinkamai
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ai i ' —
ra ir tėvą. .Nuoširdžiai advoka- 
tui žumbakiui padedant^susida
rė komitetas “Citizens corcerned 
for Marija and Daina Jurgutis”, 
šis komitetas- kreipėsi raštais ir 
asmeniškai-->prašė senatorių ir 
kongresmanų: padėti jo šeimai 
susijungti. J;*? - . _ . - r A . iz - -

Kovo mėn. pabaigoje: Žyman
taitė, Aušra Zerr, Milda Kupci- 
kevičiutė aplankė . Washingtone 
per 30 senatorių ir kongresma
nų, kurie prižadėjo šiame reika
le padėti.

Senatoriai ir kongresmįanai 
jau yra parašę per 100 laiškų 
Brežnevui, Podgornui. Nema
žiau gavo laiškų ir rusų ambasa
dorius Amerikoj Dobryninas. 
Dar komitetas kreipėsi į tarp
tautinį moterų kongresą Meksi
koje^ Dalyvaujant adv. žumba
kiui ir pačiam Jurgučiui, buvo 
išdiskutuotas šis reikalas rusų 
skyriuje Washingtone. Gauta 
įvairių patarimų, šiame reikale 
daug padeda ir Baltų komiteto 
pirmininkas Edvardas Šumanas.

Visur prašoma* kad Amerikos 
vyriausybė, paveiktų rusus ir 
Marijai Jurgutienei bei dukre
lei Dainai būtų leista apleisti ok. 
Lietuvą ir išduota vizos atvykti 
į Ameriką. Labai nuoširdžiai 
šiame reikale padeda senatorė 
Finwick, n et senate pasakyda
ma gana stiprią kalbą.

Tūkstančius laiškų yra para
šę Amerikos kongresmanams ir 
senatoriams lietuviai, gyveną 
laisvame pasaulyje, ypač JAV. 
Simas Kudirkar būdamas komi
teto pirmininkas, kur tik pasi
taiko proga iškelia ir Jurgučių 
šeimos klausimą. Dauguma se
natorių ir kongresmanų Brežne
vui ir Podgornui yra gana aštrių

stovas šumilinaus pliauškia, kad 
rusai esą labai Humaniški šeimų 
susijungimo klausimu, bet Jur- 
gučių šeimos reikale elgiasi kaip 
barbarai.

12,000 parašų buvo įteikta se
natoriui Percy, prašant padėti 
Jurgučių šeimai. Vien Pranas 
Būdvytis surinko per 5,000 para
šų.

Mutual FedeFal 
Savings and Loan

Taupykite dabar 
pas mus
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Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVER
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

(steigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Rusų mokyklos “istorikai” tarnauja

Sovietų karą jėgoms, diplomatams ir Lietuvoje vei
kusiems agentams padarius perversmą krašte ir pasta
čius partijos narį Justą Paleckį valstybės priešakin, te
ko daryti perversmą visoje lietuvių tautos istorijoje, 
švietimo srityje, žmonių galvosenoje. Rusai Įsitikino, 
kad būtinai reikia keisti lietuvių galvoseną apie nepri
klausomybę, lietuvių tautos istoriją ir, svarbiausia, lie
tuvių tautos viltis geriau, teisingiau tvarkyti visus savo 
tautos, ūkio ir kultūros reikalus.

Prie komunistų partijos centro komiteto buvo Įsteig
tas specialus institutas, kurio priešakin buvo pastatytas 
Juozas Žiugžda. Jis suprato rusiško okupanto tikslus, ži
nojo jų rastus sunkumus Lietuvoje, ir ryžosi jiems padė
ti. Tai buvo ne toks lengvas darbas, nes komunistų par
tijos eilėse nieko nebuvo. Lietuvos komunistai neturėjo 
aukštesni mokslą baigusių žmonių, kurie būtų drįsę im
tis okupantui būtinai reikalingo žingsnio. Juozo Žiugž
dos dispozicijai buvo paskirtos stambios sumos pinigų, 
jam leista konfiskuoti visas reikalingas knygas arba pra
eiti liečiančius dokumentus. Jis turėjo teisę pasirinkti 
būrį žmonių, kurie turės būti paruošti visai kitai lietu
vių tautos praeities interpretacijai.

Kiekvienam vyresnio amžiaus lietuviui, gyvenusiam 
nepriklausomoje Lietuvoje, buvo žinoma, kad komunis
tų partija neturėjo pritarėjų. Vienas kitas jaunuolis Vil
kaviškio, Ukmergės ir Marijampolės srityje metams ki
tiems susižavėjęs komunistų partijos planais, bet kiek 
surimtėjęs partijos darbą mesdavo ir bandydavo sava
rankiškai atsistoti ant kojų ir, jeigu pajėgė būti naudin
gas gimtiniam savo kraštui. Žiugždai buvo užkrautas di
delis ir sunkus darbas. Jam reikėjo paruošti lietuvių tau
tos praeities klastotojų grupę, ir jis turėjo pagaminti 
Lietuvos komunistų partijos istoriją. Jam teko ton įsto
ti j o prirašyti tiek iš piršto išlaužtų atsišaukimų, prokla
macijų, sakytų kalbų ir priimtų rezoliucijų, kad tenka 
stebėtis tokiu dideliu seno žmogaus išradingumu ir kan
trybe. Svarbiausia, kad jis pats ranka numodavo, jeigu 
kas jam nepriklausomos Lietuvos metais parodydavo ; 
kokią makvinių išleistą šafirografuotą atsišaukimą- Jis misijai?

Žinojo, jog tai nerimtas “tvorų t.piktųjų” d^rke.
Žiugždos partinės istorijos instituto ir kelių Mask

vos partinių kursų mokinys yra Anykščiuose gimęs An
tanas Tyla. Žiugždai susenus ir pradėjus savo atsimini
mus rašyti, šitas Tyla pradėjo rodyti Vilniaus ir Mask
vos institutuose patirtas “žinias”. Karas nuo karto jis 
parašo praeitį liečiančią studiją, paremtą Žiugždos išlei
stais šaltiniais. Kultūros baruose jis atspausdino darbą, | 
pavadintą “1905 metų revoliucijos reikšmė lietuvių kul
tūrai.” Tai didelė tema, reikalinga gerų praeities šalti
nių, bet Žiugždos mokiniui nėra temos, kurios negalėtų 
imtis ir išdėstyti oficialią okupanto pažiūrą į lietuvių | 
tautos praeitį.

Minėtoje studijoje Antanas Tyla šitaip rašo:
“1905 — 1907 metų buržuazinės demokratinės 

revoliucijos metu pirmą kartą Lietuvos darbo žmo
nės masiškai pakilo į kovą prieš patvaldystę, prieš 
visą Carizmo politiką, prieš sunkias ekonomines gy
venimo sąlygas, prieš kapitalistinį išnaudojimą, 
prieš dvasininkų žemėvaldą, siekdami sukurti de
mokratinę respubliką, iškovoti politines ir pilietines 
teises. Kovojančių darbo žmonių priešakyje stovėjo 
revoliuciniai socialdemokratai iš vietinių socialdę- 
kratų organizacijų. Jų gretose buvo ir aktyviai 
revoliucijoje reiškėse V. Kapsukas, Z. Angarietis ir 
kiti. (Kultūros barai, 1975 m. gruodžio numeris, 45, 
pusi.)
žuigždos įsteigto instituto mokinys Tylą elgiasi pa

gal to instituto nustatytas taisykles. Jie mini vienus fak
tus, bet nutyli kitus. Jis kalba apie “revoliucinius social-1 
demokratus”, bet neturi drąsos pasakyti, kad tais lai
kais jokių “revoliucinių socialdemokratų” nebuvo, bet 
buvo tik socialdemokratai. Jis rašo, kad tais laikais jie 
kovojo prieš “patvaldystę” ir “visą caro politiką”, bet 
nieko nesako, kad tuo laiku lietuviai socialdemokratai 
kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir' demokratinę 
krašto santvarką. ■ -

Jeigu Antanas Tyla būtų pastudijavęs Stepono Kai
rio ir Kipro Bielinio atsiminimus, liečiančius jo aptaria
mą laikotarpi, tai jis nebūtų kalbėjęs tokiais bendrais 
bruožais ir nebūtų nutylėjęs paties svarbiausio to meto 
klausimo. Juozas žliugžda turėjo minėtų^-dviejų vyrų 
parašytus ir Amerikoje išleistus atsiminimus, bet jis 
tas knygas laikė užrakinęs. Jis parodydavo tiktai labai 
jau ištikimiems partijos nariams, bet Tyla, atrodo, ne
buvo tų žmonių tarpe.Panašiai Žiugžda elgėsi ir su Ame
rikoje Kapočiaus išleista Lietuvių enciklopedija. Jis pa- 
sigirdavo užsieniečiui, kad tą enciklopediją turį, bet jos 
nerodydavo net ištikimiausiems savo mokiniams.

“Istorikas” Tyla daro dar vieną didelę klaidą. Jis 
skaito Zigmą Angarietį dideliu- “kairiuoju socialdemo
kratu”, turėjusį įtakos lietuvių kulūrai,' bet neduoda nei 
nei vieno fakto tai pasakai patvirtinti. Jis net nepamini, 
kad tas lietuvis “revoliucionierius” įdidžįąusią savo gy
venimo dali veikė Rusijoje, ne Lietuvoje. Jis ir slapy-( 
vardį savo pasirinkęs nuo Kazachistane ' esančios Anga-j 
ros upės, kur caro policija ji buvo išsiuntusi “žinioms pa
gilinti”, bet nepasirinkęs lietuviškos upės ar lauko var
do. Pagaliau, jeigu Angarietis darė tokios didelės įtakos 
lietuvių kultūrai, tai kuriais sumetimais Rusijos-komu
nistai jį sušaudė? Jeigu šie du Tylos paminėti vyrai lie
tuvių tautai buvo toki reikšmingi, tai kodėl Kapsukas 
skandino Angarietį, skųsdamas jį čekistų sudarytai ko-

, J. KLAUSEIKIS

Balandžio pabaigoje ant los-‘rašyti vertėtų ir tienu išeiviam*, 
I angeliškio knygų pardavėjo sta-l kurie nei į
lo išdėlioti naujos knygos egzem- snomemstis veikios aukštumas 

Į plioriai. “Neramios Dienos” — nepakilo, bet moka aplinkų ste- 
Itaks knygos vardas. Parašė Jo-Įbėti
nas Matulionis. Aplankalą, vin- 

Ijetes ir įrašus piešė dail. Teles
foras Valius, Leidimą parėmė

Į J, M. giminės, draugai ir pažįs
tami. Rinko “Tėviškės Žiburiai’,’ 
spaudė Toronte “Litho - Art” 
spaustuvė. Knyga stora — 579 
numeruoti puslapiai. Yra auto
riaus, kai kurių knygoje mini
mų asmenų, Lietuvos miestų ir 
gamtos fotografijų. Išleidimo 
metai pažymėti 1975, vadinasi, 
truko ilgokai, kol iš Kanados 
knyga pas losangeliškį knygų į 
pirkėjų atkeliavo. Kaina nepa-

pohttnea u nai į vi-

Imkira pavyadžiu •enatioB 
išeivijos vyrua — Fr*ok Lavta*- į

leido “AaghakMių Atriminhnų" 
knyf^. Frank Lavinaka* rašė 
mašinėle, bet nei taškų, n« kab
lelių, nei noainiHių raidžių ne
variojo. Turiu jo laiškų. Pradė
jęs raštą, porų puslapių be jokių 
skyrybos ženklų prirašydavo. Jo 
rašto skaitytojas turėdavo pats \ 
atsirinkti, kur sakinys prasideda į 
ir kur baigiasi — visas raštas į

vinskas sugebėjo daug naudimre I ■ - »>raM 
parašyti, ir jo knygos išleistos, Im»M Issęa n iw-

15 dolerių.
Jonas Matulionis gimė 1898 

m. Ateitininkų organizacijos na
rys, krikščionių demokratų par
tijos veikėjas, finansininkas — 
nepriklausomybės metais dirbęs 
bankuose. Laikinosios vyriausy
bės 1941 m. finansų min isteris, 
o vokiečiams okupantams tos vy
riausybės veikimą sustabdžius, 
J. M. buvo vokiečių sudarytosios 

Į tarybos nariu — finansų tarėju, 
i Po karo iš Vokietijos emigravo 
!į Angliją, o vėliau į Kanadą. Yra 
buvęs Vliko ir Pasaulio Liet. 
Bendruomenės valdybos pirmi-

Atsiminimų literatūra čia 
ir okupuotoje Lietuvoje

Knygos įžangoje Jonas Matu-

nimai yra rašomi lenktyriaų- 
jant. Vienas nori kuo greičiau 
paskelbti kokią sensaciją arba 
paslaptį, o kitas nori ir pinigo, 
nors kiek gauti už savo atliktą 
darbą”.

ši “Naramią Dienų”. įžangos 
pastraipa man priminė panašias, 
tik - pašaipa atmieštas mintis, 
spausdintas okup. Lietuvoje lei
džiamame “Gimtajame.. Krašte”. 
Mat, okupantai ir -kai' kuriems 
jo tarnams išeivių raštai yrą lyg 
rakštis, tad stengiasi juos nuver
tinti, autorius pašiepti net ir

prikišant. ' ''
Perskaičiau J. M. “Neramias 

Dienas”, bet nesuprantu su kuo 
jis į lenktynes išėjo savo raštus, 
kaip jis vadina -— dienoraštį,, 
spaudai atiduodamas. Labai ge
rai daro tie, kurie rašo ir savo 

■ praeities atsiminimus knygą iš
leidžia. Gal n et permažai . rašo
ma. Ne vienas žymus žmogus 
jau yra iškeliavęs į kitą pasaulį, 
jokių atsiminimų nesurašęs. Ir 
gaila į kapus nuneštų žinią. .

Nepaisant pajuokų, esą, atsi-

sius. «Mmm oMniea h* amarkMi jas

UKup«otoje Lietuvoje yra ap- M Wa*igrtm scm»

rinktųjų autorių. Neretas “Gim
tojo Krašto” numeris puošiamas

ja, sulaukusio 60 ar 70 metų ju
biliejaus. Pats jubiliatas apie 
savo praeitį negali ką. nori, pą^

ką — atsakinėja į reporterio 
klausimus., >4^ - r. • ■U ■'

Lietuvos TSR riusipelnusia ve!

1969 m. išspausdinti. knygos 
“Žvelgiu į tolius” vardų. Šįmet

Kaupę leidžiamas žurnalas, sau
sio numeryje pašė, jog Meškaus
kienė ir toĘaų apie įvykius. • ir 
.žmones savą atminimus rašąm ( 
ti. žurnalas išspaustĮiho nettumJ 
pą “pluoštą” naujų Meškauskie
nės atsiminimų, kuriuose ji pa
sakoja, kaip 1935 metais iš. “fa
šistinio kalėjimo”' išėjusi organi
zavo antifašistinio “Literatūros” 
žurnalo leidimą. .

“Nemune” išspausdintasis MĮ- 
chalinos Mtiįkapskįenės atsimi
nimų “pluoštas” ne ką' naujo, 
duoda. Daug ji pasakoja, kaip 
vieną popietę apie 5 vai. užėjusi
pfcs prof.'Vincą Krėvė-Micke-ti - ------ - - viflyirten prhTkavo, bM .faita- & ku¥“s

- irAivo-vroo VnJrr q • LmvrcF^ šrarti
nakSo. Kalbėtasi apie reikalą 
leisti naują žurnalą ir apie Sme- 
tonos valdymo blogybes, Įtarios 
šimtus kartų kitoje komunisti
nėje lektūroje minėtos. Ypatin-

nepašykšsėja - “atsiskaityti” su 
prez.-’ Smetonos valdymu ir su 
pačiu A. Smetona. Išvardijamos

rinkai' nebuvę prirmainį ‘į karo
_ " f _

prez. A. Stulginskio Taikais’ riti 
saugumo policijos;riti kriėjimą 
oporitiorieriams'nebūta) ir1 Irt. 
O pats prez. A. Smetona net me-

prieš Latvijos prez. Ulmaią-pa-

Okupuotoje Lietuvoje leidžia- 
•tai “Kultūros Barąį^ pšrmaate 
;šĮų metų'numeryje
Antanas A7enelova be ifieistųją 
jo knygą rąžydavęs ir dieąaš-

“Kartu su mumis — Kfėvė”, 
tačiau nedrįsta pasakyti, jeg pa
galiau Krėvė nuo jų pabėgo.

Jonas Matulionis, k»ip gem

bet nieko apie savo ir kitų žmb- 
nru buitinį gyvenimą, nieko apie 
politiką t- jokio įvykių yertini-; - 
mo; ■. j. 7

Pasisako A. Venctova, jogbu- .7 
vęs prie vienp ežero, prie ku
rio jis kadaise su Broniu Raila 
buvęs nuvykęs, bet kur dabar 
tas jo bendrakeleivis — nieke

Nukelta į 5 pat) -;

DR- A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA t
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamosr 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi
Nūdien yra gerai žinoma, jog vien tik gera mi

tyba turinti perteklių kalio ir fosforo mineralų nu
statyto būsimų danties sienelių tvirtumą ir atsparu
mą prieš burnoje veikiančias bakterijas, o tų bakteri
jų burnoj yra milijonų milijonai.

Esant trūkumui mineralinių druskų kasdieni
niam maiste, dantų sienelės susiformuoja silpnos ir 
jas greitai puvimo bakterijos paveikia. Jos sparčiai 
auga ir veisiasi j tarpdantės įkliuvusiame maiste. Ge
rai žinoma, jog burnoje nėra užtektinai alkahnio re
zervo. kad galėtų atskiesti ir neutralizuoti susidariu
sias rūgštis.

Maisto gabalėliams įstrigus į tarpdantės, prasi
deda rūgimas ir puvimas, kuris vėliau pereina che
minės reakcijos veiksmą ir pagadina lactic rūgštį, ku
ri su bakterinių perų veiksmu veik visą dantų apara
tą suardo, ne tik augančių vaikų, be! ir suaugusių 
žmonių.

šiandien augančių vaikų dantys j ra ir pūva ne 
tik miestuose. l>ct ir kaimuose, ūkiuose, Ūkininkų vai
kai irgi negauna to maisto, kuris turi pakankamą kie
kį mineralu augančių vaikų kaulams ir dantims. Jie 
nuvežę savo gerą maistą į miestelius, jį išmaino ant 
sužalolo cheminiais nuodais maisto. Užtai ir jų vai
kai serga įvairiomis kūno ir dantų ligomis.

Kas yra to viso kaltininkas? Kame yra vaikų dan
tų apsauga? Vaikų augintoja , susikaupkite nors vie
nai minutei ir pamąstykite gana giliai ir išsamiai apie

savo augančių vaikų dantų irimą ir puvimą, o tada ir 
gausite teisingą atsakymą.

DANTIES SUDĖTIS
• - • -S. i

Dantis yra gana stebuklingas gamtos padaras, 
jis panašus į balto kaulo gabalą. Jie yra labai kieti, 
nes kiečiausį maistą kramtant, jis nėra pažeidžiami. 
O kamtymas gi pasikartoja diena iš dienos ir net per 
visą gy venimo eigą. Dantų amžius priklauso nuo pa
ties žmogaus. Juo geriau juos prižiūrėsi, tuo ilgiau 
jie tarnaus, veik visą gyvenimą, o neprižiūrėti — ne
tarnaus nė pusės žmogaus amžiaus.

Dantis yra tyirtas, tamprus kaulo gabalas, kurio, 
kaip sakyta, nepajėgia sužaloti net ir rupiausio mai
sto kramtymas. Bet visgi mūsų akiai nematomi prie
šai — mikrobinės bakterijos, besi veisiančius nešva
rioje burnoje, atlieka ardymo darbą ir .visai trumpu 
laiku dantis sugadina, juos išpūdo.

Dantis susideda iš trijų dalių. Viršutinė dalis, iš
sikišusi iš desnų, smegenų., vadinama vainiku, apati
nė, giliai desnose — šaknimi, o trecioji dalis, jungian
ti. šaknį su vainiku, vadinama kaklu. Visi priešaki
niai dantys turi tik po vieną šaknį. Užpakaliniai, prieš- 
krūminiai ir krūminiai, turi po dvi ir net po tris 
šaknis.

Vainiko išorinė dalis, balta, aistriai blizga, lyg 
tai butų perlas, emalė vadinama. Ji sudaryta iš kie
čiausių. tvirčiausių miueraJinių druskų ir yra tvir
tesne už visus žmogaus kūno kaulus, Emalė apsaugo 
dantį kietą maistą kramstant, o taip pat jį saugoja 
nuo ardančių bakterijų porų, kurie nešvarioje bur
noje veisiasi, auga ir plinta visu ryžtumu x— greičiu.

Po emalės sluoksniu yra minkštesnė kaulo da
lis, dentiną vadinama, Dentiną yra daug minkštesnė 
už emalę. ir puvimui perėjus pro ją, dantis ’įeitai 
bakteriją suardamas. Dentiną sudaro didesniąją dan
ties dalį, o danties šaknies dentiną dengia kietesnis, 
kaulo-sluoksnis, Cementam vadinamas.

Tarp šaknies ir žandikaulio yra kaulo plėvė, ku
ri jungia šaknį su žandikauliu ir maitiną dantį iš iš
orinėm pusės kraujagyslių pagalba, lygiai taip, kaip 
kad pulpas jį maitina iš vidinės pusės, šioji kaulaplė- 
vė atskiria dantį nuo žandikaulio, todėl galima dantį 
pašalinti — išrauti. Jeigu jos nebūtą, tai dantis su
augtų su žandikauliu, ir-tokį dantį šalinant, reiktą iš
plėšti net su dalimi žandikaulio. .**'

Žandikaulį ir desnas dengia šviesiai rausva glei
vinė, kurios laisvoji dalis yra prikibusi prie danties 
ir ji vadinasi gingiva, šioji dalis dantų desną dažnai 
būna užgauta, sužeista ir apkrėsta infekcijos, kas daž
ni a u si a atsitinka nešvariose burnose, o to viso pasė
ka — desną liga, gingivitis. \ ...

Sveikas dantis spindi kaip perlas, nesveikas, ne
gyvas — pakeičia savo spalvą ir lieka tamsus, ne
gražus, net pasidaro infekcijų sukėlėju ir širdies įvai
rių sutrikimą. 1

Prieš keletą dešimtmečių negyvus dantis rovė be 
atodairos, nes buvo konstatuojama, kad'visi begyviai 
dantys yra vidaus ligų pradiniai židiniai. Nūnai nė
ra taip daroma. Tam kelią pastojo N-ray spindulių 
peršvietimas, nes tuo būdu aiškiai matoma, kurio 
danties šaknis turi infekcijos židinius ir kurio ne
turi.

Dantyje yra kąmabrėlis su kanalėliu, kuris pri
pildytas minkšta, jautria medžiaga, pulp vadinama. 
Pulpas suformuotas iš kraujagyslių, dirgsnių, kapi-

Ii arų, arterijų, venų ir jungiančių audinių. Todėl ir 
pūvantį dantį skania, iš ją vidaus ir kraujas bėga, 
kai puvimas patiekia vidaus dančio dirgsnius. Tuo
met prisieina dantį išrauti arba jo dirgsnius išimti ir 
kanalėlį išsteritiiuoti Ir pripildyti tam -tikra antisep
tinė medžiaga. >' v » ?

Tarpe Šaknų ir ; žandikaulio yra audinių ir ’-’plė
vės sluoksnis, kuris iš vienos pusės stipriai priaugęs 
prie šaknies,’ o iŠ kitos pusės prie žandikaulio. Plėvės 
užduotis — neleisti dančiui išklibti, kietesnį maistą 
kramtant. Būtina žinoti, jog kiekvienas, tvirtesnis, su
augusio žmogaus dantų sukandimas pagamina 160 
svarų spaudimo jėgą. O kartais neta daugiau. Vaikų 5 
tarp 12 ir 14 metų---- apie 60 ir 80 svarų.

Reikia dantų aparatą užlaikyti sveiki ausi ame 
stovyje, nes jis turi atlikti gana svarbų darbą — gerai 
maistą sukramtyti, kad viduriuose būtų lengvai su
virškintas ir įsavintas. Nuo gero maisto suvirškini
mo priklauso, ne tik augančių vaiką, bet: ir suaugu
sių žmonių viso- kūno sveikatingumasF -

NEIŠDYGĘ ŽANDUOSE DANTYS — SILPNA-

Amerikoje daug jaunuolių kreivais, įstrigusiais, 
neišdy gusi ais dan Ii mis. To prie žastys. tai j aunatvej e 
prarasti pirmąją krūminių antrieji dantys, karie su-, 
žaloja motinos gamtos dėsnhrs ir pamokančius dan
tims dygti ir augti, planą. Netekus. WVtwoo tų Rati
lų, visi dantys Misikreivina. *

. ■. *

■ • ' ;(Bm daugiau) ' ’ ■
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DR. ANNA BAUŪNAS
AKIŲ, JUSV.
Hi GE
2858 L63jpd Street A 

<?• '; -
Valandos pa’gal susi tarimą.

SMIIKTIT A JHUjyiA
Laisvojo pasaulio ekonominė

(gėrovė nuolat kyla. ■ Wien tik

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

MedicaJ Building). Tel, LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitanma.

Jei neatsiliepiu skambinti 374-8U04

DR. cjk BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ t 

CHIRURGIJA
T«l*f. 495-8533 . -t

Fox Valio,. Motfical. Contor 
, 860 SUMMIT STREET ■„ , 

~ROUTE 58/ ELGIN.-ILLINOIS ■

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
/ Ofisas; H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS; 

■pirmadieniais ir ketvirtad. .1—7 vai. 
antrad.. penktadfenį/iiųo .1—£' ’

ir šestack ūktai-susitarus.

John Kendricko, siekia netto 5.7 
trilijonus doleriu; * Brtrtto skai
čius žymiai būtų didesnis.

.'d Laisvoj o pasaulio kiekvieno 
piliečio pajamos, vidutiniškai 
imant, atskirose valstybėse sie
kia; Jungtinėse arabų kunigaik
štijose 13,500 dol., Kuwait vals
tybėje — 11,000, Švedijoje — 
6,720, Šveicarijoje — 6J550, ir 
JAV — 6,640.

^Laisvojo pasaulio vidutinis 
thįrbininko. uždarbis taipgi didė
ja’. Vidutiniškai darbininkas Šve
dijoje uždirba per vieną valan
dą-7.12 dol,,"Amerikoje — 6.22, 
Belgijoje — 6.46, Kanadoje — 
0.20 ir Vakarų Vokietijoje — 
B.19 dol.

Kiek kitaip žmonių irr visos

Westches?Sr ^Commumt^ ktirnUos " * 
/Yiįižieiriėgi aire*, fonus.*

1938 S. M«n|^Irn /RcLr Westchester H L
VALANDOS^iB-^fc darbck dienomis ir

Kas antrą^šeštadienį 8—3
Tel.: 56t-272^ arba 56^1728*'^

J. MATULIONIO
(Atkelta »4 4 psL)

Pr. Skardžių ir P. Joniką, bet ne
pasako, kur jie gyvena,' tik su
žinojęs, ką jie veikia. Esą, kal
bininkas Jonikas taisąs laikraš
čio korektūras. Iš tikrųjų dr. 
Jonikas į Ameriką atvykęs kele
tą metų dirbo Naujienų redak
cijoje, bet ne korektūrų taisyto
ju. Korektūras tada taisė Vin
cas Poška. Kalbininkas Jonikas 
pradėjo Naujienose Kalbos da
lykų skyrių, kuriame spausdi
no savo ir kitų raštus. Be to, 
jis buvo Čikagos lietuvių gjrve- 
nimo ir kitų vietos žinių redak
torium.

Jonas: Matulionis pasisako, 
jog jis rašęs dienoraštį ir iš to 
susidarė “Neramių Dienų" kny- 

____ . ga. Dienoraštis esąs pats tiksliau 
Sovietų Rusijos ekonominiai rei- §ias būdas užfiksuoti gyvenamo 
kalai stovi. Ten ekonominis slo- laikotarpio įvykius ir juos per- 
gutis sunkiai spaudžia, o pati teikti skaitytojui. Deja, ne vi- 
Sovietų Rusijoą ekonomija smun knyga yra dienoraštis, kai 
ka žemyp. įgoyię^ riisaį ekono-' - ..-i

ha-ii.'hfiines'it^singąs žinias ir . juo la
biau . skaičius -viešai -neskelbia, 
bet;'Užsienio korespondentai gy- 
veną;’-Jlaskvoje praneša, kad 
1965—dQ§7 metų- laikotarpyje 

.Ekonominė Sovietų gerovė mer
dėjo;- Ji tik 1975 m. tepagerėjo 
.voš .4%; Tuo tarpu Amerikos 
-gerovė paskutiniais metais, in
fliacijai silpnėjant,, sugebėjo pa-

.F, 
kinu.

Taigi, kurie paštai blogesni 
— JAV, ar Kanados? Abu la
bu tokie patys. Dėl jų netvar
kos kas nors, ką nors, būtinai 
turėtų darytu

Apie pašto patarnavimus 
National Review žurnalas bir
želio mėlt duoda tokią sarkas
tinę. žinią:. -

Pašto tarnyba įvedė dar vie
nių žymesnę reformų. Sąžinių 
gai klausydama mažai infor
muotų piliečių skundų, tyrinė
jo minutėmis savo 15 bilijonų 
dolerių operacijas ir rado, 
kaip pagreitinti siuntij prista
tymą; laiškanešiai dabar gali 
nešti siuntas tiesiai per gavė
jų pieveles. Piliečiai, nesutin
ką, kad jų pieveles braidžiotų 
laiškanešiai, turi teisę rašyti 
pašto viršininkui ir reikalau
ti, kad laiškanešįs grįžtų atgal 
ir naudotųsi tik šaligatviu...

Kadaise Romos ir New Yor- 
ko politikieriai svajojo ir sie
kė, kad kapitalistinė sistema

w koiiiunistinv gerėtų 
ir abi susitiktu kaip lygios pu* į 
siaukelyje. Matomai JAV7 ir 
Kanados paštai perdaug grei-’ 
tai žygiavo atgal ir iš enerci- 
jos negali susilaikyti.

K. Pelrokatli*

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

BIZNIEKlAk KŲU1E GARSINASI

’NAUJIENOSE” — WR1 GERIAUSIA

SUSIRINKIMU

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ draugijos pusmetinis 
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.

*Vi$a darykite be murmėjimy Ir tvyravimy, kad būtumėte nepeik- 
f tini Ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusio* ir iškrypusio* giminės 

tarpe. Jy terpe jūs žibate lyg Žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemunnėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytąją.

Vlti žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi e11? j tą klausimą atsako knygutė ‘'Viltis po mirties", kurią gausite 

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

ŠV, RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. W;“£lSiN?HSINAS 
akušerija £ moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
. Siliepia, skamKinti Ml 3-0001. V

TEL. — BE .3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR? CHIRURGAS

SPECIALYBB\ AKIŲ LIGOS; i 
3907 West Ktfrd. Street f

Valandos pagal susitarimą.

DR. K, A. V. JUČAS
489-4441-561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. -WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai, '

Ofiso tel.: H£į4-l8J8^ UT 
Rezidencijos; .PR 6-93GI _t- ;

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WIEST 71st STREET ;

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais/ketvirtadieniais ir penkta- 
^ieniais nuo 3 iki 7. vai. popiet 
Tik susitarus. - . . ;

Trečiadieniais , uždaryta.

Tokio Sovietų Rusijos, ekono- 
minio negalavimo reiškinį aiški- 

. narna ir teisinama 1972 ir. 1975 
'metu nederliumi pramonės dar- 

biiiinkų skaičiaus mažėjimu, 
technologijos atsilikimu^ : kuri 
yra antroje vietoje, lyginant su 
laišvuoj u pasauliu, ■ apsiginkla
vimo pirmumu, kuris, iščiulpia 
krašto ekonominį pajėgumą.- Be 
to, neihažai bėdos Sovietųd Rusi
joje pridaro ■ įvestas.-efabrikuo- 
se valdinis pieceworkisp’'paslėp
tas po premijų skraiste.

Sovietų gyventoj ai visą. laiką 
niurna nepatenkinti del/pfękįų 
trūkumo jr . didėlio jų broko. 
Vienintelė išeiti? išbristi iš to-

■ ■k4<^neiManącįš-ęa3^^>'^'jives-/ 
ti kapitaįisįiniuš m^toduą... So
vietų-.Rusi jos- ponai,, tvarką vi-’ 
są- šovietijos gyvenimą, ta kryp-, 
-timi'jau pradeda važiuoti, bet tik 
nežymiai ir patylomis. *

,kjirie skyriai (pvz., 1941 metai) 
parašyti jau vėliau, ne kaip die
noraštis. 7.
c“Neramios Dienos” skiriasi 

nuo A. Venclovos dienoraščio, 
kurs atrodo, lyg su baime rašy
tas. J. Matulionis nedaug, bai
minasi — jis ne tik faktus re
gistruoja, . bet daug, kur įvykius 
analizuoja, reiškia savo nuomo
nę — kitus peikia, save teigia, 
labai daug politinės (nors kai kur 
ir labai silpnos) filosofijos.

Skiriasi J. Matulionio vadina
masis dienoraštis ir nuo buvusio 
Skuodo dekano kun. Pranciškaus 
žadeikio raštų — “Didžiojo ka
ro užrašai”, išspausdintų 1921 
ir 1925 metais. Dekanas žadei- 
kis aprašinėjo, kokias skriaudas 
vokiečiai darė Lietuvos žmonėms 
pirmojo pasaulinio karo metu, 
kai uždėdavo didžiules’ rekvizici
jas, kai atimdavo gyvulius ir 
grūdus, kai žmones į darbus va
rė bei baudė. Dekanas žadeikis 
pagal- aną metą buvo aukštos 
kultūros žmogus* .mokėjo žmo
nes nuo okupanto gelbėti ir lie-, 
tuvių rūšiavimo ūgerus bei blo
gus,-kaip tai darofJ^ Matulionis, 
nepraktikavo.. Tad ir nerimto 
filosofavimo žadeikio knygose 
nėra.

UPYTES DRAUGIŠKO KLUBO pus
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, birželio 4 d. Bataan salėje, 
4046 So. Western Ave. Pradžia 12 v. 
popiet. Visus narius ir svečius. no
rinčius būti klubo nariais, prašome 
gausiai dalyvauti. Turėsime daug 
svarbiu reikalų aptarti, nes klubas 
turės tris mėnesius atostogų. Po su
sirinkimo bus vaisęs. A. Ralys

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-234«

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef,: TOwnhaU 3-2103-9

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA IJĖTUVIškAl ' 
2618 W. 71 sė St. -L Tel. 737414? 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir',.

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

DR. LEONAS; SEiBUTIS
INKSTŲ; PŪSLĖS IR 

PROSTATOS C HJ RU RGIJĄ 
2656 WESJ(63rd STREET

Silpnai dirba
Turistai, grįžę iš kelionių Rau

donėje Kinijoj-, praneša,. kad Ki
nijos'darbininkai pradedą silp
niau dirbti. Pasakojama, k$a.d 
darbininkai susitaria ir |uo. pa
čiu laiku eina Į klozetus, kur su
sidaro ilgiausia eilė laukiančių 
darbininkų. Darbas, žinoma, tuo- 
-met esti sustabdytas. .

ketvirtad.* nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.:776-2880 

Neujas’V^t tefė-f.: 448-5545 " *

DR. iW'iAilRASA
GYDYTOJI

Bendra praktika, ^pec^M^TERŲ 
Ofisas: 2651, wisT^59th STĮlE ET.' /

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. 'Šeštadie
niais 24 vaL -pu;pieta kitu laiku 

pagal“ susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C HI R U R G A S 

2454 WEST T\st STREET 
Ofito telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: ^bso^ .>6195

Priima ligonius pagaf susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HĖ 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAStpkdTEZISTAS 
Aparatai Uėd. Ban
dažai. Speciali p^alba kojoms 
(Arch- L

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
TeleE: PRospact 6-5084 [ X

SKAITYK PATS LR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

a a u j im s ‘

■ (Bus daugiau)
■<.- i - ■ ■ -'

. .įį./ - .4... ... 2'

Mūsų spaudoje
Amerikci ir Kanada pralenkė 

Sovietų Rusiją s /

Detrpitiškis Alf. Nakas “Ne
priklausomos Lietuvos” 19 nr. 
bando atsakyti į klausimą — 
kieno blogesnis paštas; JAY 

i ar Kanados? Atsakymui uždė
jo antraštę “Abu labu tokie pa 
tys’^;.. Davęs iš savo asmeniš
kos’ patirties pavyzdžių, - jis 
taip rašo: .

— Didieji JAV ir . Kanados 
dienraščiai iš miestų į miestus 
abiejose pusėse vežiojami spe- 
cialiomis geležinkelių siunto- 

| mis; Savais sunkvežimiais, o 
kai kurie, pyz., Walstreet Jour 
rial, net lėktuvais. Leisgyvė et
ninių grupių spauda tokių liu 
ksiisų negali sau leisti. Ji ati
duodama į paštų rankas. Ati

duodama į dvi. lur būt, pačias 
arogantiškiausias,. labiausiai 
apsileidusias valdžių tarnybas 
pasaulyje. Mes plūstame savo 
laikraščių administracijaš.daž 
nai atsisakome prenumeravę, 
kai iš tikrųjų paštai, ir tik pa
štai dėl visko kalti. Jei etninės 
skaudos pristatymas šlubuoja' 
jweiose Jungtinėse Valstybėse 
(mūsų čikagiškiai dienraščiai 
po savaitę keliauja į New Yor 
ką rr Bostoną),tai adresatai J- 
ĄV ar Kanadoje, spaudą pre
numeruoją priešingose valsty
bėse, turi pamesti bei kokią 
viltį. Teisybės Kanados pašino 
sc dar neieškojau,; bėt ne kar
tą skundžiausi JAv paštams. 
Atsakymas visada trumpas ir 

. ’“logiškas“: žinai, koks Kana-
* dos pastas.^ Kas atsitiko su

mano Nepriklausoma Lietu- 
586-1220 va Kanados pašto streiko me-

\AVJi >uš* bol saikams 
/ RAKŠTĮ S ,'V:.AKX:SE.

PETl'K KAUSTYMAI

V I M G
L^įdūnai. —. Pilna apdrauda :> 
/ °2EMA KAINA .

* R? § E r ė n a s f- r
• a įTei. WA 5-8063^: ?< ■

fr,-1*

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS' 
823 West 34 Place

Tel.: F Rentier 6-1882 |

rA,GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly “HillsT
- <

r

%

2443 WEST S3rd STREET
Telefonai: PR 80833 ir PR 8-0834 

*•-■■■ ~ ' .4

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau***? zztii

piu papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

DAUBARŲ SŪNŪS 
$525 So. Harlem Ava* —*

I

laidotuvių Direktoriai

BUVĘ LIETUVOS KARO AVIACIJOS KARIAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I I
I

PHOMS: 25MC7I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

a

Phone: YArds 7-1911

S - MAUJ'ENOS, CHICAGO «. ILL— FRIDAY, JUNE 4, 1976

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Anything less than a 20-pound turkey would be an Insalt to 
yocr mother s holiday feast With two favorite couples nnmtng 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left- 
CRFer turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold apd creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5* 
minute sweet green peas and a bottle of ehiTied are aU yo®

P. L RIDIKAS
3354 So. BALSTED STREET

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

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

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING
1 packare (S oKr) ehickcn 

flavor stuffing mix
Ki ewp« water

2 (10 «. each)
5-minute—cook frozen

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

4 i ;
3 cups diced cooked terrkey į
1 can (10X ez.) condensed 

cream of mushroom soxrp
2 tablespoons pi miento strip*
2 tablespoons sherry Trine 
| or water .

Prepare stuffing mix as directed on packaije, nsing ecp® 
Water. Gently press jnto a greased 4-cup rinsr mo?d; keep tahti, 
Meanwhite, prepare peas as directed on package; keep varm.

I Combine turkey, aoup, pimiento, wine, and Vi cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to a bo£L 

»Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into oeoiw of ring. Serve with remaining neat Makai 
Saartngz.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LIETUVOS KARO AVIACIJOS LAKŪNUI PULKININKUI

LEONARDUI PESECKUI
MIRUS, 

jo sūnui Vytautui ir dukrai rlmutei su 
ŠEIMOMIS REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

Nuo / 
1914 metų

- • .-.s» — >
/

• Midland Sayings aptar-. 
naują taupyk) ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 
sų apylinkės.; Dėkojame 

f Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums "naudingi 
Ir ateityje.

- Sąskaitos apdraustos iki
S4C,000

ill
MIDLAND 
SAVINGS 
AW LOAM ASSOCfATWR

4MI ARCHER AYENUt

npABe T-8«* BKwsbBe T-4SK

EUDEIKIS

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

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

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

I
J
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“Drauge

‘Draugas”, 1976 m. gegužės kas valdo 
dienos Nr. 127, skelbia Ci- va?ja 

miesto lietuvių dieną, Ei- 
nn’a! minėjimą kuris įv\ks 
io 20 dieną Ciceroje.

to, panašūs skelbimai 
jau ne pirmą kartą

buvo skelbiami. Tik šį kartą 
paminėta Grandies tautinių šo
kių, grupė, kuriai vadovauja p.
1. Smieliauskienė. Ką dabar tu-Į 
ri pasakyti p. Br. Juodelis penk
tosios tautiniu šokių šventės 
pirmininkas, ar čia nėra šokių 
šventės skaldymas? Be to, jis 
drįso pavadinti dr. V. Balčiūną 
Šokių šventės skaldytoju, kuris j
27 organizacijų padedamas ren-Imiąsi tik trimis mažomis orga-

I.iehivi.j Spaudos Klubdi — M LU u U tdun
. m I eiw, Micb., preiHHiiei-ulos |M*a-

nariŲ ir liesos žodžio | tęsinio proga tarp kita ko taip 
rašo: “Tęskite ir toliau pradėtą 
gerą darbą, kovojant su vai
riomis negerovėmis, svarbiau
sia su tarnaujančiais okupantu 
tikslams, su bendrų reikalų 
trukdytojais, mi ypatingai '- mūsų 
tautos ir tėvynės laisvinimo pa
stangose”. Dėkui p. Zigmui ir 
Teofilei Mišaųskams už gerus 
linkėjimus irfiž $11 auką Maši
nų fondui.

— Antanas Stru helis iš Mar
quette Parko apylinkės iš anks
to be raginimo pratęsė prenu
meratą ir atsiuntė Mašinų fori-\ 
dui penkinę, linkėdarhas vajui 
ir Naujienoms geros sėkmės. 
Tos apylinkės tautietė užsisakė 

[Naujienas 5 mėn. tinkamės- 
niam susipažinimui. Dėkui.

j —Minint Sovietų S-gos daro- 
aldermanas Ken. Jakšys su sa- mą lietuvių tautos naikinimą, 
vo artimaisiais dalyvaus Nau- birželio mėn. J3 d. 12 vai. para- 
jienų bankete ir jau užsakė 10'pįjos salėje, pirmą kartą Gice- 
asmenų stalą. Taip pat daly-Į roje kalbės'^Sibiro kankinys 
x.o.ic. TAX7 i. —  ------------ 1f—<T TZ . ..į, .Jonas Kreivėnas ir dainuos se

sutės Naureckaitės. Programą 
praves studentas Feliksas Kas
paras. vi Y

— Tautos šventė bus minima 
Cicero parapijos salėje rugsėjo 
mėn. 12 d. 12 vai-

— Metinis ‘Cicero Lietuvių 
Bendruomenės (r) balius bus 
lapkričio mėn, 20 d. parapijos 

1S salėje. Pakvietimai po $7.50.

— LKVS Ramovė Chicagos 
skyrius birželį, 6 d- 4 vai. po

iraugą” ir kas vado- 
tautinių šokių šv«i- bendradarbių dėmesiui

š. m. birželio 4 d. šiandien, 
penktadienį, 7 vai. vak., Mar
quette Parko Field House šau
kiamas visų Spaudos Klubo 
narių ir “Tiesos žodžio” l>end- 

skaldė LB. Tik, bro-lra<iarbi^ susirinkimas. Jis bus 
Diaugiau pramoginis (su kavu
te). Mielai kviečiami ir visi 
Klubui prijaučiantieji. Adresas: 
Marquette Rd. ir Kedzie gat
vės kampas.

P. Stravinskas, 
Klubo j)irnu ir 44TŽ” re<L

, Itengejai L1M) m. Bicentennial 
nedrįsta rengti šv. Antano pa

rapijos salėje, bet brangiam są- 
vo atminimui, rengia Robsėvel- 
to mokyklos patalpose, kur prieš 
tris metus :
lėliai nepamirškite pono Gailos 
ir p. Krono 1... t

šį minėjimą vykdo Ciceros va
dukai, kurie skaldo Ciceros pa- 
raplečius ir Įneša dar didesnę 
neapykantą tarp vietos lietuvių 
— gyventojų. 0 jų galybė re-

gė 200 m. Bicentennial.
žinome, kad Grandis atsisa

kė McCormick Place šokti virš 
3,000 dalyvių akivaizdoje, moty
vuodama, kad bus pakenkta 
penktai lietuvių tautinių šokių 
šventei.

Pažiūrėkit. mieli lietuviai, kas 
darosi, kai Cicero du pasipūtę 
vadukai ir jų pakalikai tik trijų 
organizacijų remiami rengia Ci
cero j e Bicentennial minėjimą. 
Ponas Br. Juodelis tyli, o “Drau
gas” ir “Grandis” šoka Į vieną 
klumpę klumpakojį..

Ar čia ne gėda, ar nebaisu pa
galvoti, kada vyko Chicagos šir
dyje 200 m. Bicentennial minė^ 
jimas, tai ne vienas Ciceros va
das ir jų pakalikai nepasirodė. 
Tai koks jų dėkingumas svetin
gąją! Amerikai?!

Mieli lietuviai, ■ pagalvokite,

nizacijomis.
Taigi, ponai, kodėl skaldot šo

kių šventę? Ponas, Br. Juodeli, 
būk atsargus, baisus skaldymas 
vyksta !...

Mes, lietuviai, nežadėjom ir 
nežadant skaldyti tautinių šokių 
šventės, kuri priklauso lietuvių 
švietimo ir kultūros sričiai.

Viešpatie, atleisk jiems, nes 
jie žino, ką daro.

Dana Černiauskienė

Sen. Frank D. Savickas ir

rMF warn to — mals 
D«rbininky Steiki*

CABINET MAKERS
Must be experienced

• Apply in person 
8900 So. Harlem Avenue

Bridgeview
REAL €STAT€ 5ALE 

hUmai# Žemė — Pardavimui
RENTING IN GENERAL 

N u 0 m o •

MTRQUETTE PARKE suaugusiems į
išnuomojami 3 švarūs kambariai. 
Kreiptis po 5 valandos vakaro — 

77^5781.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių gra
žus apšildomas butas suaugusiam ar
ba tokių porai geroje vietoje ir apy
linkėje. Teirautis nuo 3 popiet iki 
9 vai. vakaro. Tel. 656-2755. .

BRIDGEPORTE ar Brighton Parke 
moteriai reikalingas 4 švariu kamba
rių butas ramiame name, antrame 
aukšte. Skambinti po 6 vai. vakaro 
927-7414.

LIETUVĖ NAŠLĖ, viena be vailąi, 
65 jnety amžiaus, nori išsinuomoti L4 
kambariu butą Bridgeporte. Turi bal
dus ir nori pati apsišildyti gaziniu 
pečiuku. <5u pasiūlymais . skambinti 
nuo 1 -vai.’ iki 5 vai. vakaro.

Telefonas 523-2736.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEHMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKTTtS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidtntas
2212 V». Cermal. Roar’ Chicago IV Vizgini*- 7-7747

- — *~"*'"* y.r ~

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTAB1ATAS — VERTIMAI,

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ' '

6455 So. Kedzie Ave.' ‘ — 778-2233
vaus JAV kongresinanas Mar
tin Russo su savo Chicagos raš
tinės tarnautojais, bendradar
biais bei artimaisiais. Dėkui 
jiems už dėmesį Naujienoms, 
dalyvavimą ir ankstyvą vietų 
rezervaciją. Banketo metu bus 

—, Sofija Daukutė šį rudeni pagerbtas dail- Mikas Šileikis, 
pradės mokytis Marijos aukšt. Meno Žinių skyriaus redakto- 

Ji yra jauniausia rius.
— Jonas Kavaliauskas

| Marquette Parko apylinkės or
ganizuoja 2 stalus Naujienų 
bankete birželio 6 d . Martini- 

,que restorane. Dėkui jam už 
bendradarbiavimą ir už organi
zuojamą paramą. Visi mieli 
tautiečiai kviečiami bankete 

j dalyvauti ir rietas rezervuoti iš 
anksto grupėmis arba pavie- 

' niais, kreipiantis Į rengėjų ko- 
i misijos pirm. Joną G. Evans 
■RE 7-8600, arba Į administrate- 
'rę Kristina Austin 421-6100. 
Bankete bus puikūs pietūs, kok 
teiliai, šampanas, programa ir 
šokiai. Bilieto kaina $12.50 as
meniui. Kas tik galite, ateikite 

i Į banketą ir į talką Naujienoms, 
kad jos galėtų dar tinkamiau 
tarnauti visoms demokratinio 
nusistatymo. organizacijoms, 
visiems lietuviams ir jų bend
riems darbams. ? t ; - t J

— Kanados lietuviai, nežiū« 
rint nepalankių sąlygų dėl paš
to, gausiai skaito ir remia Nau
jienas. J. Stradomskis iš Delhi, 
Ont.,, pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė $5 auką. Tiek pat 
atsiuntė V- Stulgys iš Toronto. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas rieneriems me
tams, bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui visiems.

mokykloje.
lietuvių radijo programų daly
vė, dažnai skaitanti lietuvių vei
kios pranešimus per savo sene-1 
lės Sofijos Barkus įsteigtą ir 
Aldonos Barkutės - Daukienės 
vedamą programą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct„ Chicago, Ill. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT IN,AS

4

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENg — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. '*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

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

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

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

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

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

T'jdėl 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, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago) e Ir Kanadoje meta m j — 530.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — 5830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
j Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.). 
Tel. 436-2112. Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

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

— Zarasiškių klubas daly
vaus Naujienų bankete šį sek- 

. inadienį, birželio 6 d., Martini-
que restorane. Banketo metu 
bus pagerbtas dail. Mikas Ši
leikis, vienas iš to klubo kūrėjų 
ir jo Garbės narys. Dėkui už 
dalyvavimą ir ankstyvą vietų 
rezervaciją. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti ir vietas grupė
mis ar pavieniai užsakyti iš. an
ksto.. : ;

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
well $22 (XX)

2 PO 5 MŪRINIS, Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.
. 62-tra ir Talman. $29,900.

3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360;
pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

Insurance. Income Tax

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NTJOMOSIT.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai Jums patarnaui * -
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. ČHICAGOJE
Tel 9JS4JISS1

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS ______________________________________________

t — NAUJIENOS, C K ".AGO •, ILL. — FRIDAY, JUNE 4, 1976

piet Jaunimo centro kavinėje i _ Gegužės 27 d. Jaunimo 
rengia savo narių, sulaukusių ~ - -- • • -
vyresnio amžiaus, pagerbimą.
Valdyba, kriečia ramovėmis, 
birutietės ir,svečius dalyvauti.

— Lina Bildušaitė, iš Aurora, 
Hl., baigė Rosary High School. 
Per mokyklos. baigimo šventę 
jai buvo įteikiąs pažymėjimas 
už tai, kad jos eilėraštis buvo 
atspausdintas ’ Los Angeles iš
leistame jaunimo kūrybos rin
kinyje “Young America Sings”

Lina taipgi gavo Ulinojaus 
valstybinę stipendiją, ir šį ru
denį pradės študijuoti agrono
miją Urbanoje.

Prieš du'mėtus Lina baigė 
su pagyrimu K. Donelaičio Auk
štesniąją Lituanistikos Mokyk- 
,ląf -L-'.-, * Koresp.

Centro salėje įvyko Manigirdo 
Motekaičio mokinių piano ir 
vargonų rečitalis. Įvairių auto
rių kūrinius skambino ir grojo 
62 mokiniai ir. mokinės. Užbai
gai pats mokytojas parodė savo 
meną. pilnam svečių pasitenkL 
nimui. Salėje galėjo būtį apie 
pora šimtų asmenų- Po rečita
lio svečiai buvo vaišinami ka- 
yute, pyragaičiais ir lietuvišku 
sūriu. : sj.

— Advokatė Stella Strikolytė 
taip pat dalyvaus 'Naujienų 
bankete birželio 6 dieną. L <

Tj------- --- ■ ------- -- <■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

.Visos programos iš WOPA,
1490 VL A. M.

Lietuvių Jcaloar s die n nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

■-.t/’•OO v. popiet — šeštadieni ir] 
' sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

ryto. * • ,
' Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So.MAPLEWOOD AVE.

^CHICAGO, ILL. 60629
s—

M. A. ŠIMKUS j 
Real z Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE .
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 I
Taip pat daromi vertimai, giminių 1 
Iškvietimai, pildomi piKetybės pra- į 

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
' 4444 So. WESTERN" AVE.

Chicago. El. 60609 Tėel. VI 7-3447

Pirkite Naujienas, 
Remiate kiekvienas, 
Nes jos rašo'tiesą 
Ir v?da į ’šviesą.-

7 A T.E R RA 
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

. visoms progoms.

tW WEST 63rd ST, CHICAGO 

į Telef. 434-4688 'V - ■ - - - ■ ■__ _____

D Ė M E S I O 
S2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

vž Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* .;

_■ - - Kreiptis:

.................................................................................I'.1 .... ■■ V - . ■ ■ ■■ -- 5

■ ; ' C-C i -7- . ~' ' ■' <

' Nauja lietuviška radijo programa
; LIETUVOSAIDAI

'■ • - y.'A’’-:'- ' . ** •' ' "... 7. . .

prasidės birželio 4 d.: ir bus kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki Ilgios' vai'.-iš‘W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778^5374. / ‘ -

A. T VE RAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANOEHYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

telefj REpublk 7-1 Ml 
<—■■■ , ■■■■ 7

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (180-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Idetuvių Istorijos Draugija.

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

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
5 * vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

IM esn^t eome to you *or the' 
Wth, but you can reach hor, 
<ad*e Fraa Europe doet fat the 
.Vuth through.
•wttttaoRnw Enron* 
aw. wt v»mm. «J.

7 *

v bacilai ■]< m i mmMmi a

• ’ - ■ ■ į

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl-, daug paveikslą. Kaina S2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Mr

4645 So. ASHLAND AYE.
523-S775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

STATE FARM

INSURANCE

| State Farm Fire and Casualty Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4665 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

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

(Pr).

The iron Curtain 
tool soundproof.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

B
lį j 
laką Nutilki 
B " 1 n’*

ĮMANĄ 
RŠTEINĄ

FeL 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenoe 
2nd Floor Chicago, III. 60601

Pasveikink savo draugu* 
per' * NauJ i unas "

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE




