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Afrikos pakraščiuoseir

arbūzą galės nuritinti po 25 my-
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1973 metu modelio automobilio 
kairiosios pusės duris. Automo
bilis buvo pastatytas prie na
rni? ir jame buvo Įvairių vogtini? 
dalykų, bet iš Clarko automobi-

Sandūnuose statys 
atomine jėgainę?

Jungtinių Valstybių Apeliaci
jos teismas atsisakė išklausyti

Kairfomijos dirbtuvėse Lockheed bendrovės inžinieriai stato 
satelitą ^Seasat7^ kuris stebės Žemės okeanus ir pranešinės žinias 
laukiančieni stotim. Apskaičiuojama, kad šio satelito pranešimai 
bus bilijonines vertės. Jokia kita priemonė neteiks tokių tikslių ir 
tiek dauą įvairiausių žinių apie vandenynus, juose esančius gyvius, 
vandens judėjimą ir gilumoje esančius įvairiausius metalo ir geso 
klodus. Šia satelito pranešamos žinios bus naudingos lakūnams ir 

, laivų kapitonams. Satelitas "Seasal" statomas Kalifornijoje, Sunny- 
vale miestelio Lockheed dirbtuvėse.

— Demokratų partijos vadai
__ _ ________ ___ įsakė kongreso atstovui Hays 

therland ir Montserrat Caballe atsistatydinti iš abiejų komite- 
gauna po daugiau kaip $6,000 už tų. Jis pasitraukė laikinai, ko) 
kiekvieną išėjimą j sceną. biis išnagrinėta jo byla.
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Tarptautinis pinigų | 
fondas

Tarptautinis pinigu fdndas - 
IMF, — tikslu prižiūrėti viso pa
saulio piniginę sistemą, buvo 
įsteigtas antrajam nasauliniam 
karui pasibaigus. Minėtam fon-

DAVĖ ULTIMATUMU JEMBLATUI
Egipto užsienio ministeris protestuoja 
prieš prezidento Asado karo veiksmus

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos karo jėgos žygiuoja j -Sidoną 
Beirutą ir miesto šiaurėje esantį Libano didžiausią aerodromą 
Vietomis palestiniečiai su Jumblato vadovaujamais partizanais dui priklausančios valstybės tu- 
bando pastoti sirijiečįams kelią, bet po pirmų šūvių jie meta po- ri įnešti į fondą metinį nario įna- 
zieijas ir bėga į Beirutą. •

Centraliniame Libane, pakeliu- = 
je iš Damasko į Beirutą, kalnų 
pozicijose pasipriešino Jumbla- 
to vadovaujamos Jėgos. Sirijos 
karo vadas vakar vakare davė 
Jumblato: partizanams ultimatu- - 
mą sustabdyti bet kokį pasiprie
šinimą Sirijos karo jėgoms ir 
atšaukti krikščionių miesto- ap
gulą. \

Jumblato partizanai atsisakė 
tai-'daryti. Jie nemeta ginklų ir 
nesitraukia iš kalnų pozicijų. Bet 
iki penktadienio ryto.Sirijos ka
ro vadas nesiuntė artilerijos 
aviacijos prieš partizanus.

Egiptas nepatenkintas 
Sirijos veiksmais^

Egipto užsienio reikalų minis- 
tras pasmerkė Sirijos prezidentą 
Asadą, dėl pasiskubininjp siųsti 
karo jėgas f Libaną.

SOVIETU OKUPUOTOSE TAUTOSE
-NEBĖRA DUONOS, MĖSOS, PIENO

Rygoje, Kieve ir kituose miestuose 
vyksta protesto demonstracijos^

LONDONAS. -- Maisto produktu: stoka Sąjungoje^
iššaukė protesto demonstracijas Kiare;; Rygoje, Itbstc^e ir kituuęp-įl . 
miestuose, pranešė Lon.lono Daily Tėfegraph.

ša. Tuo būdu, tarptautiniame 
fonde susidarė kapitalas iš gry-' 

Ino aukso 150 milijonų uncijų ir 
I kurio vertė, skaitant po 42.22 
dol. už vieną aukso unciją, siekia 
§2. bil. dol. IMF fondą aukso 
atsargomis viršija tik JAV, tu
rėdamos aukso už 11.1 bil. dol.

Dabar IMF sumanė susidariu
sius * aukso rezervus parduoti iš 
varžytynių, norėdamas pagelbė
ti atsilfkuskrs ir ekonomiškai 

Per pirmuo- 
nežinąs iš kur jam Į galvą atėjo ! sius 4 metus bus parduota 25 
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tai turėjo būti bendras arabų žy
gis. Arabų valstybės turėjo su
traukti pakankamai karo . jėgų, 
nuginkluoti dabar Lib'ane vei
kiančius ginkluotus būrius ir at
statyti tvarką visame krašte. Si
rija būtų buvusi pakviesta daly
vauti Libano .taikos Įgyvendini
me. Dabar Sirijos prezidentas 
vienas nori atlikti visų darbą. 
Sirijos prezidentą paveikė Li
bano krikščioniui paliktų be jo
kios globos ir be ginklų, prašy
mas apginti juos nuo Jumblato 
žmogžudžių.

Europoje ir Amerikoje studi
juojantieji arabai studentai pro
testuoja prieš Asadą, sutikusį 
eiti izraelitų pareigas Libane. 
Vietoj siųsti karius į Golano auk
štumas, jis pasiuntę juos į Li
baną, musūlmohus.

Savo arbūzą pritins 
per 766 mylias

STATESBORO, Ga. — Visaip 
žmonės pagarsėja, bet taip dar 
niekam nebuvo atėję į kopūstą 
(galvą): jaunas Raymond Lane,
23 metų amžiaus, pasisakė pats I silpnus kraštus, 
npžinas iš i- crnlva atšio > cine '4. mAfna Kns

mintis Jungtinių Valstybių 200 mil. aukso uncijų ir kiti 25 mi- 
metų sukaktuyėms atžymėti — lijonai aukso uncijų-bus grąžih- 
jis iš savo gimtamiesčio States- tą tautoms, kurios pirmiausia 
boro, Ga., pėsčiomis eidamas Į jį’jnešė, 
JAV gimtamiestį Philadelfiją1 
766 mylių distanciją nuritins 
arbūzą (watermelona). Jis ap-

Varžytynėse parduodantį auk
są; viena, gautų pinigų dalis bus 

skaičiavo kad .savo vandenini | ^?^vabS.arg^e’ ° .AiLa
’ ... .--^i dalis bus jnesta į sudarytą kre

dito fondą, kuris tam tikromis 
sąlygomis jšdaVinės2j»3kfiįšKLąt-

Netikėliams įtikinti. Lane pa
aiškina, kad jis savo arbūzą ne 
žeme/ ritins, o. vežte veš žolės 
plaunamąja mašinėle, motorą iš
ėmęs ir motoro vietoje arbūzą 
pasodinęs.
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Arkivyskupo nykštis

ROMA. — Arkįyyskupui Er- 
silio Tonini išvažavus iš Romos 
į Piacenza, dalyvauti popiežiaus 
.Gregorijaus mirties 700 metų 
sukakties paminėjimo ceremoni
jose pakeliui sugedo jo automo
bilis. Arkivyskupas pradėjo 
pravažiuojantiems iškelti savo 
nykštį ir-neapsiriko — vienas 
pravažiuojantis žmogus, pama
tęs arkivyskupo nykštį,, ne tik 
arkivyskupą pavėžino, bet nu
vežė f Placenzo bažnyčią pačiu 
laiku.
Kas šį kartą laimės rinkimus?

GRAND RAPIDS. — Nuo 1852 
iki 1968 metų įvyko 30 preziden
tų rinkimai, kuriuose respubli
konų partijos kandidatai laimė
jo 17 kartų, o* demokratai — 
13 kartų .
Kiek uždirba Operos direktorius?

LONDONAS (Z. W.). — 
Hamburge (Vakarų Vokietijoje) 
įvyko didžiųjų pasaulinių operų 
direktorių, dirigentų ir dauge
lio garsiųjų solistų impresarijų 
konferencija aptarti algų ir ho
norarų. muzikos merio garseny
bėms dėl infliacijos nebeišga- 
linti nežmoniškas algas mokėti.

Paaiškėjo, kad toks Herbert 
von Karajan, Vakarų Berlyno 
filharmonijos dirigentas, mėti- 
hės algos gauna po 4000 tūkstan
čių dolerių; kiti trys garsieji di
rigentai Leonard Bernstein, Karl 
Boehm ir Georg Solti gauna už 
kiekvieną koncertą po $6,000. Po 
tiek pat gauna garsieji solistai: 
pav. Birgit Nillsson, Joan Su-i

gyventojų ramybę
CHICAGO, Ill. — Dr. Martin 

Luther Kingo šalininkai savo 
laikraštyje paskelbė, kad jie biir 
želio 6 dieną ruoš eiseną į Va
karų Chicagą, jiems rūpi Mar
quette Paikas. Žinia sako, kad 
jie savo eiseną pradės 55-toje 
gatvėje, eis iki Kalifornijos gat
vės, iš ten pasuks į pietus ir žy
giuos iki 71-os, o iš ten trauks 
į Rytus. Kiekvienam aišku, kad 
ši eisena tiktai sukeltu bereika
lingą nerimą ramiai gyvenančių 
Vakarų Chicagos gyventojų tar-

IMF fondui paskelbus aukso 
varžytynes, pat pirmomis die
nomis atsirado 400 aukso pirkė
jų, kurie užsisakė 780,000 unci
jų. LMF varžytynėse auksas 
parduodamas mažiausiais 2,000 
uncijų. kiekiais.. ..........v

OTTAWA. — Kanados fede
ralinės riaušėms malšinti polici
jos dalinys įsimaišė į protestuo
jančių Kvebeko farmerių protes
to demonstraciją Parlamento 
Kalvoje ir juos nustūmė toliau 
nuo parlamentų didžiųjų durų.

Tūkstančiai prancūziškai kal
bančiųjų kanadiečių pieną gami
nančių ūkininkųj apstoję parla
mento rūmus laistė pieną ir svai
dė sviesto luitus Į Kanados ag
rikultūros valdininkus ir savo 
unijos lyderius, reikalaudami 
subsidijų, produkcijos pagerini
mo ir uždraudimo ar žymų pieno 
produktų importo sumažinimo iš 
užsienių.

Kuriais sumetimais Dr. Kin
go šalininkai nori žygiuoti į Mar
quette Parką, tuo tarpu neaišku. 
Reikia manyti, kad tokiam neri
mą keliančiam Kingo šalininkų 
žygiui- policija neduos leidimo.

Teisybė, kad visi Amerikos pi
liečiai turi tiesę ramiai vaikščio
ti miesto gatvėmis, bet taip pat 
teisybė, kad Ši eisena jokių tai
kių tikslų Sieturi, todėl policija 
gali neduoti leidimo.

žeme
TOKIJO. — Europoje prasi

dėjęs žemės drebėjimas, laiks 
nuo laiko pasikartoja vis toliau 
į rytus: pirmiausia, žemė kelis 
kartus sudrebėjo Italijoje, pri
dariusi daug nuostolio ;'po to že
mė drebėjo Balkanuose, Mažojo
je Azijoje, Sovietų Rusijoje apie 
Taškentą, Kinijoje ir birželio 2 
d. silpnas žemės drebėjimas jau
tėsi šiaurės Japonijoje, Hokai- 
do ir Tohoku regijone.

BOLIVIJOS PREZIDENTAS TORRES 
fib flMM* Gyvenančio Argentinoje buvusio Boli
vijos prezidento gen. Juan Jose Torres 'žmona,' Emma: Oblea de 
Torres, birželio 1 d. pranešė Buenos Aires policijai, kad jos vy
ras yra dingęs, y i

Policija tuojau pareiškė spau
dos atstovams, kad gen. Torres 
nėra policijos suimtas ir kad ji 
nežinanti kur jis randasi. Polici
ja .dar Įspėjo, žurnalistus, kad 
generolo dingimas gali būti su
rištas su ultrakairių.veikla, kaip 
dalis taptautinių šmeižtų kam
panijos, kuri varoma prieš Ar
gentiną, norint ją apjuodinti. 
- Dvi ėjoms valandoms praėjus, 
geh. Torres lavonas buvo rastas 
laukuose, 5 mylios nuo Buenos 
Aires, su 3 šūviais peršauta gal
va.

Gen. Torres buvo Bolivijos 
prezidentu 1970-71. m. Būdamas 
prezidentu, jis pasireiškė libera
linėmis reformomis. Jo laikais 
Sovietų blokas staiga pradėjo 
Bolivijoje atidarinėti pasiunti
nybes ir vėliau knistis krašto vi
daus gyvenime, lįsti į darbininkų 
unijas. Bolivijos universitetų 
studentai pradėjo demonstruoti 
prieš JAV ir jos pasiuntinybę 
apmėtinėti akmenimis.

Vienok, nežiūrint tokio prez. 
gen. Torres palankumo komunis
tiniams kraštams, jis visdėlto 
1967 m. vadovavo Bolivijos ka
riuomenės žygiams prieš Kubos 
suorganizuotus bandolėrus, kur 
žuvo Castro atsiųstas bandolėrų 
vadas Ernesto (Če) Guevara. 
s Prez. gen. Torres iš preziden
to kėdės buvo išverstas 1971 m. 
sukilusios Bolivijos kariumenės, 
vadovaujamos dešiniojo sparno 
gen. Hugo Banzer Suarez, kuris 
ir dabar tebevaldo Boliviją, bū
damas jos prezidentu.

c

ALŽERIJA. — Alžerijoje 
sirinkę 17-kos “neprigulmingų 
kraštų ministerial birželio 1 d. 
paskelbė komunikatą; kuriame 
sakoma, kad Libanas turi pasi
likti laisvas ir nedalomas. Minė
tame komunikate dar prisime
nama Vietnamos karas ir reika
laujama, kad JAV atlygintų šiau
rės Vietnamui visus karo metu 
padarytus nuostolius.

Komunikatas buvo suredaguo
tas ir paskelbtas “neprigulmin
gų-kraštų, dominuojančių Jung
tinių Tautų asamblėjoje. Komu
nikate, kuris yra įžanga į 80-ties 
tautų mitingą Šri Lankos mies
te, Colombo, pakartojama Jung
tinės Tautos dažnai girdimi kal
tinimai : imperializmas, koloni
alizmas, naujasis kolonializmas, 
rasizmas, sionizmas ir visos sve
timų jėgų išnaudojimo formos, j

Sirijos užsienio reikalų mi- 
nisteris norėjo komunikate Įra
šyti, jog Sirijos armija Libane 
neturi teritorinių interesų, bet 
tik nori greičiau užbaigti civilinį 
karą, bet Irako atstovui griež
tai pasipriešinus, Sirijos atsto
vo pageidavimas buvo atmes
tas.

KAIRAS, Egiptas. —; šimtai 
arjibų studentų Kaire, Egipte, 
sudaužė prez. Assado portretą, 
apšaukdami ji zuikiu, kuris pri
valo siųsti savo armijas į Izrae
lį. vietoje Libano.

Maskvoje kokie 300 Sirijos ir 
palestiniečių studentai surengė 
demonstraciją prie Sirijos pa
siuntinybės su tokia “jėga”, kad 
Maskvos milicija, pajėgianti su
triuškinti laisyės reikalaujan
čias demonstracijas šį kartą ne
galėjo “suvaldyti” arabų de
monstruojančių studentų.

Arabų studentai Maskvoje už
ėmė Sirijos pasinutinybę, išsė
dėdami joje 3 valandas. Pasiun
tinybėje kabantį prez. Assado 
paveikslą studentai išnešė į pa-

galva žemyn, išleidė Palestinos 
vėliavą ir prikabino plakatą: 

“Assadai, jūs bailys, jūs esate 
niekas, bet tik zuikis Golano auk
štumose (Izraelio užimtose) ir 
liūtas Libane”.

Liūtas arabiškai vadinamas 
asad.

BRIUSėLIS. — UPI praneši
mu, Anglų -pinigo vertė ir to
liau krenta.' Birželio 2 d. Švei
carijos Ciuriche jo vertė pasie
kė žemiausia tašką istorijoje. 
Tą dieną už britų svarą tebuvo 
mokama 1.71 dol.

Doleris Europos pinigų rin
koje irgi šiek tiek susilpnėjo, 
kadangi dauguma spekuliantų 
puolė supirkinėti Šveicarijos 
franką. Ūž doleri birželio 2 d. 
buvo mokama 2.389 šveicarų 
frankai.

Turkai amnestavo amerikietę

ISTANBULAS. — Turkijos 
teisingumo ministeris užgyrė pe
ticiją, suteikdamas amnestiją 
pusketvirtų metų už hašišo šmu
gelį kalėjime atsėdėjusiai čika- 
gietei, 30 metų amžiaus, gailes
tingai seserei Kathy Zenz. bet 
ministerio, sprendimui įsigalioti 
reikalingas .‘dar Turkijos parla
mento pritarimas, kurio greitu 
laiku nelaukiama. Kathy Zenz 
advokatas Dr. Ronald Shlensky 
dėl jos paleidimo derybas su Tur
kijos valdininkais veda nuo pra
eito sausib mėnesio.

Sąžiningas plėšikas

COLERAIN. Ohio. — Kažkas
kitų įstaigų bei organizacijų pra
šymą, kad uždraustų šiaurinės
Indianos Public Service Co. prie į (aišku, vagis) pavogė Jesse Clark 
Michigano ežero į rytus nuo Ga
ry statyti branduolinį generato
rių. Apeliacijų teismas 1975 me
tais balandžio mėn. buvo tai kom
panijai uždraudęs tą generatorių 
statyti, bet Aukščiausias Teis- lio išplėštos tik vienos durys 

IRinojaus general, prokuroro ir mas kitaip patvarkė. visa kita palikta nepaliesta.

dienraščio IrorespondenttSį-- 
Dayrd Floyd nepranešė kaip daįjį£j£ 
žmonių tose protesto dėmošs :̂ 
tracijose dalyvavo nei kada jos. 
įvyko. Jis tik pranešė,'kad Ia-> 
blausiai pritrūko pagrindinių 
maisto produktų — mėsos, duo
nos ir pieno bei pieno gaminių. 
Maisto pritrūkimas aiškinamas 
blogu praėjusių metų derliumi, 
privertusiu • Sovietų Sąjungą 
grūdus duonai pirkti Vakaruo
se, didžiausia dalimi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
pranešė, kad visą penktadienį bu
vo ieškomas Sovietų sprausmi- 
nis keleivinis lėktuvas prieš dvi 
dienas dingęs kur nors arti Ek
vatorinės Gvinėjos vakariniame 
Afrikos pakraštyje.

Sovietų Civilinės Aviacijos mi
nisterijos pranešėjas pasakė, 
kad Aerofloto orlaivis TU-154 
pakelyje iš Luandos, Angoloje į 
Maskvą, savo pirmojo sustoji
mo vietos nepasiekė. Nei Aero
flotas, nei ministerijos pranešė
jas nepasakė, kiek keleivių ir 
kokių tautybių žmonės tame lėk
tuve skrido. Priklausant nuo 
modifikacijos, tos rūšies lėktu
vai gabena nuo 128 iki 167 ke
leivių ir tris aviatorius.

Penktadienio ryto radio žinios 
pranešė, kad lėktuve buvo -16 
žmonės.

H. Kisingeris taiko 
P. Afrikos baltuosius

JAV valst. sekretorius Henry 
Kissinger, vykdydamas prezi
dento Fordo administracijos 
naująją politiką baigti vienų bal
tųjų mažumos režimą Rodezijo- 
je. šj mėnesį* kažkur susitinka 
su Pietų Afrikos ministeriu pir
mininku John Vorster. Kur ir 
tiksliai kada tas jų susitikimas 
turi Įvykti, pranešiama tik tiek, 
jog Įvyks tą savaitę apie bir
želio 22 dieną, kada Kisingeris 
yra numatytas būti Paryžiuje ir 
Lonou.'.e.

Pietų Afrikos premjeras Vors
ter deda visas pastangas sutai
kinti Rodezijos baltųjų valdžios 
lyderius su juodžių nacionalis
tais. tačiau visos jo pastangos 
iššaukė santykių Įtempimą tarp 
abiejų baltųjų respublikų lyde
rių.

šiltesnis
'Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:19



Nubaudė 8-metes

(Komentarai)

JONAS ŠILEIKA
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taupymo sąskaitas iki mėnesio

TURI GERIAUSIA
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

MŪSŲ SKYRIAI

Mrs. Clay užstatas .buvo nu
statytas $10,000, bet išgirdę per 
radiją ir pamatę televizijoje jos 
areštą, kaimynai užstatą apmo
kėjo ir kaltinamoji buvo paleis
ta iki teismo, kurs įvyks birželio 
16 -d. Ji apkaltinta pasikėsinimu

nekal- 
raštų 

refor-

— 435-1654
— 3424240
— 633-0090
— 395-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
— 363-0494
— 365-6740
— 246-2348
_ 3854550 
3054734220

674-1540
— > 475-7430
— 769-4507
602-9424770
— 3814800
— 2574320

589-4464
-' 475-9746
— 296-5250
------JW474-.

ON INXTCSTMENT
ACCOUNTS

K ra h k a usk as šiais 
patvirtinti pažymi 
lien 
tam

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE

PASISEKIMĄ RIZ^V IF

126 Tilghman Street____ .—
1900 Fleet Street________

— 485 McDonald Avenue 
701 Fillmore Avenue______

1241 No. Ashland Avenue ---------
— 2608 West 69 Street —.....

— 1855 West 47 Street_____„
— 1023 Kenilworth Avenue-----

► 11601 Jos Campau Avenue-.—
— Freewood Acres Rt. 9 —

— 11339 Jos Cempau Avenue 
— .122-126 Hillside Avenue

— 159 So. Vermont Avenue
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Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų,įstaigose,.gavė
jas NIEKO NEMOJA. ■ • t v

jį. ■ S- ‘ ' e ~

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų...-,•. 4

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ii; sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

mis priekaišto Mažvydui: “Ar 
Įmanoma religijoj atsiremti 
merdėja nėia kalba ? -įA r m irš- 
lahli kalba tinka kultūrai kel
ti ?’» ■ -

80i 3EVIKAKV

Š "VAKYSE

KNYGOS ANGLŲ KALBA ,
A.' VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oka- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00: • ' ^7 C ‘ : T'

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymių huotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai ‘ išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. - > ■ /• ,C. L v,
\ ■ * ■ * ■ ’ •“>. -. ’ -■ . *- .■ r. r - - .7 Ji * 1'

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai" poeto 
Nado Rastenio vertimaą. Gražus leidinys; 127 psL Kaina $3.00.

Dr, Juozas B. Končius, VYTAUTAS THEr GRĖATp Istoriniai T>Lk"Vy
tauto bruožai, paliečiant-to laiko Lietuvos valstybės ir-įos^kaimynu : istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima. Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. ' .y

i te Mnzvvda.s būdamas 
kcl-rij ue savu vizijoje mato 
dr. Kulvieti, kuris jam įkvepia 
parašyti: “Katechizino prasti 
žodži >i. Ir ne tik pavadink. 
Visą katekizmą parašyk pra
stais žodžiais. Kasdieniniais. 
Idant kuo lengviau permany-

Come under our wing 
We care what happens to you.

Komisijon: vokų ir pinigų 
skaičiavime" dalyvavo Juozas 
Skeivys, Jonas Vinciūnas, Vy
tautas Kregždys ir Juozas Bla
žys (karininkas).

Komisija suskaičiavusi pini
gus su džiaugsmu širdy ir nuo
širdžia padėka, kartu su sky
riaus pirmininku J. Mackevičiu
mi, pirmiausia dėkoja gerašir
džiai parapijos klebonui A. Za
karauskui, visiems rinkėjams ir 
dar su didesniu padėkos žodžiu 
aukotojams, ištiesusiems pagal
bos ranką į nelaimę patekusiems 
broliams ir sesėms lietuviams.

Juozas Skeivys

Y. KAROSAS

MARTYNAS

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

help your money gain the 
I must, give your money the 

best possible interest. 
StL You’ll . ■ find it

teorijai 
kad kara- 

s Sofijos Jogailienės pas- 
1 (dėka jau 1455 m. turė

jo lenkų kalba Bibliją, 
bant apie kitų religinių 
verti 
mari

JEI JŪS NORITE SIŲSTI ’ 
SIUNTINI - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMŲ PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

prievartautoją
CHICAGO. — Suimta Mrs. 

Esther Lee Clay, 29. septynių 
vaikų motina, kuri policijos nuo
vadoje penkiais revolverio' Šū
viais kritiškai sužeidė savo 8 
metų amžiaus dukters išprievar
tautoj^ Patrick Williams, 27, 
gyv. 4337 S. Michigan avė.

bet pirmoje, Kulviečio kolegi
joje nerandame nė vieno vo
kiečio nei mokytojų, nei mo
kinių tarpe. jMes nežinome nei: 
iveno Kunigaikštystės vokie
čio, kuris būtu suvaidinęs ko
kią nors žymesnę rolę lietuvos 
reformacijoje, nors'jie mokė
jo beabejonės lietuvių kalbą 
ir jų tarpe netrūko prasilavi
nusių žmonių: -

(Bus daugiau)

basr’ri «-»n interest comootirx1f*cl daify) 
JCCttmul.Ųnd for year

■a W f..,
r».f.ty M rw.ff4.cA** »r

V.M-ANVOS; Prrmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak., 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:0u ryto — 12:00 dienos: Trečiadieniais ui 
:daryta. '

ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MD. - 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 2X Iii. — 1 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohie 
DETROIT 12, Mich. — 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. - 
LOS ANGELES 4, Calif, 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 J2O1-17 St.________________
NEW YORK 3, N. Y. — 79 Second Avenue___________
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenua--------- --------
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue______
PHOENIX, Arix. 85027 — 22047 N. BUck Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenv« ' :
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avanoo________
SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr. _ ___________
SYRACUSE, N. Y. 13204 — SIS Marteliui Street ___— 
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — MM4 Jamaica Ave. 
UTICA, N. Y. — 963 Sleeker Street ——-------------------

Taupmenos padėtos j reguliarias
10-tos dienos duoda pelno dividendu už visą mėnesį 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

pavasarinis vajus
■ Marquette Parke, Gimimo šv. 
J Mergelės Marijos parapijos 
i gerh. klebonui Ąntymui Zakar- 
' rauskui sutikus, buvo pravesta 

'tukli rinkliava prie minėtos baž- 
Tyčios gegužės mėn. 30 d.

Iš geraširdžių ir dosnių lietu
vių buvo renkamos aukos šal
tos reikalams, patekusiems į 
tkurdą ir alkį, broliams ir se
sėms lietuviams.

Skyriaus pirmininko J. Mac
kevičiaus suorganizuotas rinkė
jų būrys nūo ryto iki pavakarių 
•jrinninėjo iš geraširdžių gau- 
ias aukas. Sakau gausias to

dėl. kad* atrodo; šie metai apie 
yra padidėję aukomis, pa

lyginant su praeitų metų auko
mis.

Aukų rinkimo dalyvavo senie
ji Balfo darbuotojai: pirm. Juo-- 
Tas Mackevičius, Ona Idzelienė, 
Kostas Repšys, Jadvyga Sas
nauskienė, Antanas Kleiza Ko- 
tryna Repšienė ir Gražvyda Gie
draitytė.

visoje lietuviškoje raštijo
je, tad panagrinėkime plačiau 
ir giliau.

Autorius, Mažvydo lūpomis, 
pakartotinai teigia: /‘Per Mar
tyną Liuterį brangsta lietuvių 
kalba”. Ar tam tvirtinimui yra 
koks pagrindas? Kaip žinome,! 
Liudvikas Rėza pirmas supa
žindino Vakarų pasaulį, ypa
čiai vokiečiu šviesuomene, su 
lietuvių liaudies poetiniu gro
žiu ir Donelaičio-epine, kūry
ba. I lai atsiliepė Kantas, Goe
the. Lesintas, Herderįs, Hana- 
nas ir daugelis kitų./ kurie ne 
tik susižavėjo lietuvių liaudies; 
menu, bet pačią lietuvių kalbą 
iškėlė i aukštvncs. c ’ į

Nieko panašaus mes - nerasi
me anuometinėje Lenkiškoje ar 
rusiškoje literatūroje, nors tos 
tautos buvo artimuose santy
kiuose su lietuviais. Netgi Ado- 
mas Mickevičius, savo kilme, 
lietuvis, ne tik neišmoko lietu
viškai kalbėti, bet būdamas 
Sorbonos u-te slavų literatūros 
profesorium, su panieka atsilie 
pė apie lietuvių tautą, jos kal
ba. kultūrą, kaip netinkančią 
vakarietiškai minčiai išreikšti. 
Jo pažiūra, kaip ir visos anuo
metinės Lenkijos 

ne nės, nesiskyrė nuo

Tad kame čia 
nuopelnas ir 
f ka turėjo 1

Tuo tarpu lieūįcĮų kalbą auk 
štai vertino žymiausi vokiečių 
tautos filosofai, rašytojai, mok 
slminkai ir kalbininkai, kurie 
visi buvo gimę ir auginti liute- 

I roniškoje dvasioje. Iš vokiečių 
j mokslininkų ir kalbininkų tar- 
i po atėjo D. Kleinas, P. Ruigis, 
j T. Schulcas, G. jMielcke, G. Os- 
|termeyer, J. Zauerveinas ir 
. daugelis kitų, kurie savo mok- 
isliniu įnašu padėjo lietuvių tau 
tai sukurti savo--bendrinę lite
ratūrinę kalbą.

Tuo tarpu, kai • prie Kara
liaučiaus u-to veikė lietuvių 
kalbos seminaras; paruošęs lie 
tuvių raštijai kadrą, nei prie 
N ilniaus Jėzuitų Akademijos, 
nei vėliau prie Vilniaus u-to 
ne.’iuTO įsteigta-net lietuvių 
kalbos katedra. Tad autoriaus 
ivh tinimas, kad "per Liuterį 
brangsta lietuvių kalba"’ nėra 
vien poetinė frazė, bet giliai 
suprasta istorinė tiesa.

Iki tol mes atidavėme dide
lį pripažinimą autoriui už jo 
sugebėjimą pirmą sykį lietu
vių grožinėje literatūroje at
skleisti reformacijos -sąn'šį su 
besiformuojančia -lietuvių tau 
tos raštija ir lietuvių tautos 
kova už savo individualumą.

Bet kaip autorius: - supranta 
pačią reformaciją? Čia susi
dursime su daug, didesniais 
prieštaravimais, negu narplio
jant lietuvių raštijas kilmę. 
Pagal autorių. Mažvydas taip 
žiūri į savo tikėjimą: “Bet aš 
— pirmasis evangelikas liute
ronas šitam Vilniaus bokšte. 
Popiežiaus Leono -"X bula Ex
surge Domine anuo Domini 
1520 įsako viešai deginti Liu
terio raštus. Aš gi niekad ne
deginsiu knygų: nei viešai, nei 
neviešai. Pirmasis šie už Con- i 
fesso Augųstana, už Ecclesia

J Apostolica...”
Mažvydo įsitikinimu: “Ecc

lesia Apostolic,a plinta ir plis, 
nežiūrint kokius dekretus dik
tuotų Bona ir kaip bešėitų ka
pitulos... Reikia tikėtis, kad j 
vis daugiau ponų, didikų ir 
pats žygi m un tas Augustas bus 
laimėtas. Paseks pusbrolio her 
zogo Albrechto pėdomis...”

Toliau Mažvydas sampro
tauja: “Ale žiūrėk —^ogi čia i 
dar nėra sėdėjęs joįs protes
tantas evangelikas. Tikrai ne: 
juk nebuvo Vilniuje kam. Vo
kiečių hene dauguma jau evan 
gelikai liuteronai, bet ikšiol 
savo uždaroje bendrųrymenėje 
laikėsi patyliukais, it pelės po 1 
šluota...”

šioje vietoje vėl atiduoki
me Kralikauskui didelį kredi- ' 
tą už jo istorinį įžvalgumą. Pa 
staraisiais laikais lietuviškos 
išeivijos raštuose vengiama re I 
formaciją apibudinti kaip ere g 
ziją. Vieloj erezijos,^ surastas’ I 
naujas pakaitalas, gtridi HiHe-j 
■rouizmąs esanti vo^sčių Inu-' 
los religija, kurią Imtz. Xfhrc-1 
elitas per vokiečiu kolonistus 
platinęs Lietuvoje, siekdamas 
smvo oi.sly. Tame
iMiiinioie via <i.įtina liesa. -*

jo raštui arba .s\ctiu:as 
arba dirbtinas savisias 
rantamas tik to rašto žinovams 
ir valdantiesiems luomams.

Pats Liuteris taip aiškiną sa
vo požiūrį j literatūrinę kalbą: 
“Nedera lotynišku raidžių klau 
sti, kaip reikia kalbėti, o dera 
klausti namų šeimininką, gat
vės vaikus, paprastą žmogų 

šiuo savo pasisakymu Kra- prekyboje ir žiūrėti jienis į bur 
likau-kas priartėjo prie tiesos, na kaip kalba"’ (J. Pikčilingis: 
bet nepilnai. Beveik visos Eu-įLietuvių kalbos stilistika.). Liti 
ropos tautos turėjo Biblijos iri teris, versdamas Bibliją, daž- 
kitų religinių raštų vertimus nai persirėdęs paprastais dra- 

doio savoj kalboje gies-i bužiais vaikščiodavo po turgus 
mes. Vien vokiečių kalba iki ieškodamas jam trūkstamo žo- 
Liuterio buvo padaryta ketu-idžio.
riolika Biblijos vertimų Į gotų! Kralikauskas, kaip matėme 
ir vokiečiu kalbas, bet tik Liu;iš jo citatų, dramatiškai pavaiz Į
terio vertimas padėjo pagrin-; davo kaip popiežininkai, vys- 
dus vokiečių bendrinei tauti-l kupai ir klebonai ėjo ranka 
nei ir literatūrinei kalbai. 9 ! rankon su liaudies pavergėjais.

Tolygiai ankstyvesnieji Vik Tai kaip pavergėjai galėjo su- 
Įifo ir Huso Bibliją vertimai at kurti toki 
liko panašią rolę savo tautose 
Reformacija buvo tautinių kulJJei autorius būtų plači 
durų kūrėja, nes siekdama iš 
laisvinti ir sužmoginti bau-j Ispanijon 
džimminką —turėjo paimti pa 
grindan ne valdančiųjų varto- 

’ja?ną kalb 
/arba prasčioku 
turėio būti sukultūrinta

Jsreiškus Biblijos istorines, fi
losofines ir teologines sampro 
tas. kas ir sudarė pa 
tūriniai tautinei kalbai iškilti. 

Iki reformacijos, oficialioji 
rašvtinė kalba, kurioje buvo ra giniai įvesta į Mažv 
šonu valstybiniai dokumentai,1 tavimus, neišlaiko nei istorinė* 
kronikos, sutartys ir kitkas bu- nei mokslinės kritikos. Kadan-metines Lenkijos sviesuome- 
vo kanceliarinė kalba, kuri te- gi šis klausimas yra^opus ne nės, nesiskyrė nuo romane me- 
buvo suprantama tik to rašto vien šiame romane^Let bemt- sto monsijoro žebrovskio lūpo-

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

■■f /V/ Mckama 4 mety 
TV Cerfifikatams.

g Mažiausia $5,000
S ar daugiau.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC •• - ’■ ' ■' ■ , ’"r. • <
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG) '• ’ >

VYRIAUSIA ĮSTAIGA^ i

kalbą, kuri laisvin
tų jų pačių pavergtą liaudį? 

au pa
žvelgęs Lenkijon, ar sakysime 

Prancūzijon. tai 
nors tie kraštai jau prieš pen
kis šimtus ar tūkstanti metu bu V <

bet nužemintųjų j vo apkrikštyti, klausėsi paniok- 
Liaudies kalba ;slų savo gimtojoj kalboj ir nio- 

kadikėsi poterių ir giesmių irgi sa
ujoj kalboj, bet tuos kraštuo- 
e liaudis nešė kartais dar di

odą kuli dėsnį jungą, negu dar pagony
bėj išlikusi lietuviška liaudis.

Stasio Ylos teorija, netiesio-' 
a m p ro

žinovams brt jokiu būdu ne ei
liniam žmogui. Net ir šiandie
ną, mes gerai /modami t anglų 
kalbą, be advokato pagalbos ne 
susigaudome. kai skaitome ap- 
draudos sutartis. \ uluranižiais, 
kuriant karalijas ar valstybes 
feodaliniais pagrindais, v.aldan 
• i.. ji luomai sąmoningai laikė 
U:;udį kmisyb ’j kaip viena iš pa 

varto- 
kalbas 
tesup-

vartojimu. • Lt: •
Mrs. Gay atėjo į Wįeųtw<wth 

nuovadą, kur AN’UUams, pančiais 
prirakintas prie, sienos, bavo po
licijos .tardomas,, ir: pasakiusi 
“Tu išprievartavai mano vaiką” 
ir skubiai iš rankinuko išėmusi 
.88 kalibro revolverį suvarė į 
piktadarį penkis šūvius. Tai 
atlikusi ji pasakė: “Aš žinau, 
kad savo amžiaus likusią dalį 
praleisiu kalėjime, bet jis. išža
gino mano kūdikį!”

Tel. LAfpyętte 3-1083, AUTOMOBILIAMS .
6

 t / Mokama-l mėty
/ Z /O C erti fika tams.

. z Mažiausia $1,000 
ar daugiau.
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FEDER/U, SAVINGS
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etroito naujienos
“Dirvos” 60 metų sukakties 

minėjimas jau praeityje
^Minėjimas įvyko Lietuvių na
muose š. m. gegužės mėn. 23 d. 
Minėjimą pradėjo ir įžanginį 
trumpą žodį tarė ALT S-gos De
troito skyriaus pirm. Jonas Švo
ba. Akademinei programai vado
vauti buvo pakviesta Marija Gil- 
vidytė-Williams. Pradžioje per
skaitė du sveikinimus ALT 
S-gos pirmininkės E. Lekienės ir 
LB Detroito apyl. pirm. Jaunu
čio Gilvydžio. Atsistojimu bu
vo pagerbti trys mirusieji “Dir
vos” redaktoriai. Minėjimo pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas klevelandietis Vilties 
draugijos pirm. Aleksas Laikū- 
nas. Paskaita; Žvilgsnis į atei- 
tį pro “Dirvos” sukaktį. A. Lai- Dainavo: Irena Jokubaitytė-čerš 
kūnas pradžioje savo kalbos pa- kienė, Aldona Tautkevieiutė, 

Rūta Čerskiutė ir Laima Taut- 
kevičiutė. Padainavo net vie
nuolika darnų ■. Laukiu tavęs atei
nant /— Raudonikio, leidosi sau- Pagrindinis kalbėtojas 
Įė —Bražinsko, Pienė —- Vait- kietis kongresmanas 
kevičiaus, Kas bernelio sumisly- Esch. Meninę dalį atliks mo
ta — Liaudies daina, Liaudies terų vokalinis ansamblis, vado- 
dainų pynė, ir daug kitų. Dai-jVas muzikas Stasys Sližys. Mi
nos nepaprastai gražiai nuskam- • nėjimą ruošia Pabaltiečių komi- 
bėjo? tarytum “deivės” dainuo- ' tetas, šiais metais vadovauja Iie- 
'tų. Pulriįkai nepaprastai patiko, tuviai. Komitete atstovauja Al- 
už tai daininkėms šiltai plojo ir t fredas Kulikauskas ir Saulius 
plojo po -kievienos dainos. Gar- Kaunelis.

f sidžiaugė, kad “Dirvos” 60 metų 
proga buvo suruošti ir kitose lie
tuvių kolonijose, net su laikraš
čio parodomis. Preligentas išsi
reiškė, girdi, maloniausias mi
nėjimas esąs Detroite. , Savo 
nuoseklioje kalboje, šiltai prisi
minė velionį Juozą Bačiūną.x J. 
Bačiūno pasakymas, kol .jis gy
vensiąs — “Dirva ir “Margutis” 
kalbės, o po jo nežinia kaip būs.- 
’šiuo metu “Margutis” berods, 
sušlubavo. Kritiškais “Dirvos” 
momentais net taip J. Bačiūnas 
išsireiškė; Jei “Dirvos” pageri
nimui vajaus komisija surinks' 
$20,000, tai jis pridėsiąs $6,000. 
J. Bačiūnas savą pasižadėjimą 
ištesėjo. Kalbėtojas prisiminė 
“Dirvos” redaktorių velionį Ka
zį Karpių, išbuvusį redaktorium 
net 31 metus. Paminėjo žurna
listą Rastenį ir dabartinį re
daktorių Vytautą Gedgaudą ir 
visą' eilė bendradarbių, tarpe jii 
rašytoją Vytautą Alantą, kuris 
turis artimus ryšius su “Dirva” 
— rašąs reportažus. Taip pat 
paminėjo nuolatinį ir dabartinę 
bendradarbį detroitietį žurnalis
tą Antaną Grinių.

A. Lafkūnas savo nuoseklioje 
kalboje “Dirvos” 60 metų gy
vavimo istorijoje išvardino vi
sus Dirvos bendradarbius tiktai 
teigiamai, niekam nieko nepri- 
mesdamas. Suminėjo visus svar-
V

KVIEČIAME Į MIKUI ŠILEIKIUI PAGERBTI

BANKETĄ
Sekmad., š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500 WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

• VAKARIENĖ
• MENINĖ DALIS

Groja VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui Į2.50 doL
MINĖJIMĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE iziiinio -imir j r - L. - .. '

dijo 
bewnius įvykius ligi “Dirvos” kas. 
ištikto gaisro, kuris anot jo, ne- mas 
buvo taip jau nelaimingas. Ga- ‘ niuosii 
vus draudimą buvo gera pradžia 
kurtis geresniame rajone. Pu
blika klausėsi labai atidžiai, ma
tomai visiems buvo. įdomu žinoti 
“Dirvos” istorija.

Sekantis prelegentas buvo ra
šytojas . Vytautas Alantas, jo 
Laiba buvo kontra versi nė, apie 
kaž kokius barbarus. Po jo kal
bas publika diskutavo, spėliojo 
ką jis čia turėjo savo mintyje.

Po akademijos sugiedojo Tau-

- Abtahas Musteikio ir Ka- 
Valandos Algis Zaparac- 
Kaž kodėl Dloco sveikinir 
buvo įrikiuotas į paskuti- 

M i nė j imą reikia s
tyti labai gerai pavykusiu. 2 
ta diena supuolė su lituan 
nės mokyklos užbaigimu, bet 
lyvavo per 10 svečių iŠ De 
to ir apylinkių. Minėjimą

roi-

^Minėjimas įvyks birželio 13 
d. 10:30 vai. su psmalupmis Die
vo Apv?i"dos parapijos bažny
čioje. yišias atlaikys už žuvu- 
sius dėl laisvėš Lietuvai, tos pat 
parapijos klebonas kun. Vikto-Toliau sekė meninė dalis. Me

ninę dalį atliko Windsoro mer- ras KrišTuneviMus. Bažnyčio- 
gaičių kvartetas “Aušra” vado- je giedos specialiai paruoštas 
vaujant ValeL -Tautkevičienei. giesmes, kurioms vadovaus pia

nistė Mikolaitienė. Po pamaldų Į 
bus padėtas prie kryžiaus už žu
vusius gėlės ir vėliavos 
mas. , Akademine dalis 
12:30 vai. Kultūriniame

pakėli- 
jvyks 

centre, 
ameri- 

Marvin

bė poniai V. Tautkevičienei, su
dariusiai tokį, puikų, kvartetą.

Norėčiau pabrėžti, kad kvar
tetas pirmame puslaikyje dėvė
jo oranžinės spalvos ilgas suknes; 
antrame ’ gelsvai žalsvos perei
nama spalva,, /tai nepaprastai 
gražiai atrodė. Po koncerto kvar- ’ puota buvo 5101 Oakmari Rlvd. 
teto vadovei buvo įteiktos gėlės 
ir padėkota už tokią puikią pro
gramą. . .

P? Po meninės programos greti
moje salėje vyko-vaišės ir or-! brolis inž. Saulius Kaunelis. Pra- 
ganizacijų atstovų sveikinimai.] dedant vaišes pasveikino jau- 
Vaišėms vadovavo-Mykolas Ki- nuosius Mariją ir Vytautą Kau- 
zys. Sveikino sekančių organiza- mėlius ir paprašė svečius už jau- 
cijų atstovai bei jų'pirmininkai nuosius išgerti tostą. Be to/iš- 
Rąmovėnų (Stasys šimuliūnas;Įvardino svečius, atvykusius iš. 
žurnalistų Alfonsas Žiedas; Są-,Čikagos ir Kanados. Buvo pa- 
vanorių kūrėjų Kazimieras Dau-,kviestas ir sveikinimo žodį tarė 
gvydas ; “Aušros” kvarteto po- jaunikio krikšto tėvas Petras Dą- 
nia Valė TautkeviČienė, St.' But-; linis, .kurs palinkėjo Marijai ir 
kaus. kp. Juozas . Lesčinskas,-, Vytautui Kauneliams, o ypač Vy- 
Dloco atstovas, Lietuvių Fondo tautui būti lietuviu ir nepamirši

Marijos ir inž. Vytauto 
Kaimeliu sutuoktuvės ■ . . - - -- 

vf ir M. Kaimelių sutuoktu
vės įvyko gegužės 21 d. Holy 
Redeemers Į bažnyčioje, 1721 
Junction, Detroite. Vestuvinė

Dearborn.
Vaišės prasidėjo ankstyvą va

karą dar saulei nenusileidus. 
Puotos vadovas buvo jaunikio

Dail. MIKAS ŠILEIKIS

‘SIUVĖJAS’’ (Aliejus)M

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
ĮVAIRŪS PATARIMAI IR 

KITI DALYKAI
• -Numatoma, kad 

daugiau turistų lankys 
koos istorines vietas ir 
Kai kurie, žinomiausi 

šiemet 
Ameri- 
parkus. 
parkai

bus perpildyti žmonėmis. Na
cionalinė Parkų Tarnyba išlei
do informacijos knygą apie 132 
mažiau lankomus parkus. Kny
ga “Visit a Lesser-Used Parks 
kainuoją; ^1-20, gaunama siun
čiant pinigus ir reikalavimą Su- 

ti savo tėvų gimtosios žemės Lie
tuvos. Po visų ceramonijų pa
dėkos žodį tarė pats jaunikis V. 
Kiaunelis. jSavo trumpame žo
dyje padėkojo tėvams Ignui ir 
Stefanijai Kauneliams už užau- 
ginimą ir išmokslinimą. Taip pat 
padėkojo visiems svečiams už 
atsilankymą ir dovanas. Po vi
sų čaremom jų jaunieji su pa
jauniais pašoko vestuvinį valsą, 
o vėliau įsijungė ir visi svečiai. 
Norėčiau pastebėti, kad jauni
kio inž. Vytauto Kaunelio tėvai 
Ignas ir Stefanija yra visuome
nininkai, o ypač ponia S. Kau- 
nelienė priklauso daugeliui or- 
gaiūzacijų ir yra nepaprastai 

veikli ir iškili moteris.
Vestuvės buvo iškilmingos, 

dalyvavo per 300 kviestinių sve
čių.
“Švyturio” jūros šaulių “Pilėnai” 

stovyklos atidarymas
Atidarymas įvyks birželio 6 

d. 11 vai. ryto.- Sesės šaulės pa
gamins skanių užkandžių, o bro
liai šauliai pasirūpins gaivinan
čiais gėrimais.?" šauliai ir sve
čiai nuolankiai kviečiami Į sto
vyklos atidarymą atsilankyti. 
Įėjimas nemokamas. Ruošia Š. 
J; šaulių kuopos valdyba.

St. Butkaus šaulių kuopos 
visuotinis susirinkimas

Susirinkimas šaukiamas bir
želio mėn. 27 d. 12 vai. 30 min. 
Lietuvių namuose. Susirinkimas 
svarbus, bus renkamas naujas 
kuopos pirmininkas, valdyba ir 
revizijos komisija. Labai svar
bu, kad susirinkimas būtų skait
lingas. šaulės ir šauliai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. Pranešė 
kp. pirm. Juozas Lesčinskas.
Šv. Antano parapijos gegužinė

Gegužinė įvyks birželio 20 d.
12 vai. šaulių stovyklavietėje 
“Pilėnai". Visi parapijiečiai ir 
apylinkių lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Taisau klaidą
Pereitos savaitės “Naujieno

se” buvo paskelbtas Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro Val
dybos sąstatas, kur per neapsi
žiūrėjimą nepaminėtas V-bos 
vicepirm. Dr, Kęstutis Keblys.

A.

perintendant of Documents, 
Washington, DC 20402.

• Amerikiečiai kasmet išlei
džia apie 9 bilijonus dolerių 
vaistams, kurie kartais padaro 
daugiau žalos arba neatneša jo
kios naudos. Apie perkamus 
su receptais ar be receptų vais
tus yra daug informacijos vel
tui gaunamoje knygelėje ‘Tri
mer on Medicines (145D). Rei
kia rašyti: Consumer Informa
tion Center, Pueblo, Colorado 
81009.

• Amerikos lietuviai mėgsta 
meną ir perka savųjų dailinnkų 
kūrinius. Norint juos tinkamai 
išlaikyti, reikia saugoti nuo tie
sioginės saulės šviesos, ypatin
ga jos spindulų. Dėl to paveiks
lai nepatariama kabinti prie
šais langus. Popieriui ir paveik
slams taip pat kenkia aukšta 
temperatūra ir drėgmė.

Taupykite dabar,

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

hte-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRL4USIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

v >’
Įsteigta 1923 metais.^ ? TEL‘ 421'3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

dcšinilj kartų pi 
ciančias a<-riikvti.

> > ihhiuFk Cm . rark Avė , |
\\ I H k, X \ išleido
< psl b oš j urą su paliiriniais, 
caip iš\engti nugaros skausmų,’ 
voki naudoti maistų ir kaip), 
inaiikslintis. The Bad Back į 
liookit i gaunama veltui,

O Pomidorai reikalauja daug 
saules, ne mažiau (> vai. pilnos 
saulėkaitos. Jei jūsų kieme nė 
ra tokios vietos, tai patariama 
pomidorų daigus sodinti į kil
nojamus indelius-

> Rudasis cukrus nėra gami
namas iš cukrinių runkelių, tik 
iš cukrinių švendrių.

• Jaunos mergaitės prakti
kuojasi elegantiškai vaikščioti 
uždėjusius knygą ant galvos. 
Nedaug kas žino, kad balansui 
išlaikyti yra naudojama net 300 
muskulų grupės.

< Dramblys turi apie 15 sva
rų arbūzo didumo širdį. Gal 
būt dėl to drambliai nėra pikti.

KAIP NUSTOTI RCKIUS?

ver-

6. Išvcng rūkymo, - kada ma» 
jžiausiai ima npras tavo paties 
< nusistatytose /rūkymo progra- 
; tuose.
i 7. Pasirinkta <1 cna mesk vi-I \Įsai rūkymu. Visą laiką būk ak
tyvus, lankyk kino teatrus, 
mankštink is, eik pasivaikščioti. 
Vartok rūkymui pakaitalus — 
gerk vandens, kramtyk guma; 
užkąsk morkų, vynuogių. Kri
tiškais momentais prašyk pata
rimų iš artimiausios kovos stt 
vėliu ligomis įstaigos, specialių 
klinikų ar nusistačiusių atsi
kratyti šio įpročio grupių.

Mano vienas pažstamas, bu
vęs didelis rūkorius, visai leng- 

’ vai nustojo rūkęs, davus žodį; 
ne tik sau, 1x4 ir savo drau
gams.. Mano manymu, viešas 
pažadas sumokėti apvalią su- 

Ima Balfui arba Lietuvos Duk
terų D-jai bei kitam geram tik
slui irgi padėtų valiai nugalėti 

i norą.Daugelis amerikiečių jau yra 
įsitikinę rūkymo žala ir nori 
mesti, tik ieško lengvesnių bū
dų. Vieną duoda American Can
cer Society:

1. Surink duomenis apie rū
kymo žalą ir naudą nustojus.

2. Pasirink cigaretes su ma
žiausiai nikotino ir dervos.

3. Pasirink nustojimo rūkyti 
dieną.

4. Nusistatyk rūkymo pro
gramą dviems savaitėms: kiek 
cigarečių ir kada, taikant la
biausiai ir mažiausiai keliamą 
norą rūkyti.

5. Kiekvieną naktį pakartok

M. Miškinytė

FIGHT FIRES

SKAMBINKITE DABAR

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-ios)

member mes taip patRELO SUS CHICAGOS
Inter-City ^Relocation Service * ’
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Rusijos gyventojai grįžta protestuoti

Mr&g prhidbngufMi boUgininkal vertf tyip-u
<?iąų dirbti Įr net tarp savęs lenktyniauti. Gomulka buvo 
pasiruošęs siųsti tankus ir kraujuje paekaadinti nepą* 
tenkintus Įnąigtininkus, bet lenkų karių vairuojamoji 
tankai atsisakė šaudyti Į uosto darbininkę®. Sovietų vai’ 
džią nenorėjo kraujoplūdžio, nes bijojo, kad jis nępęrab 
mstų į Rusijos uostus ir svarbesnius pramonės centrus, 
Raitoję Rusijoje komunistų ir jų parinktų kontrolierių 
priviĮęgįjos buvo dar didesnės, negu Lenkijos dirbtuvių 
prižiūrėtojų įr kontrolierių. Rusai atleidi Gęmulką ir 
Lenkijos prieiakin paskyrė Gięreką, kuriam leido ieško
ti pagalbos Vakaruosę.

Sovietų valdžią, pagyrusi sistemą įr penkmečių pla
nus prižiūrinčius valdininkus, turėjo paskelbti, kad pra
eitų metų derlius buvęs labai menkas Įr kad valstybę! 
reikėjo pirkti Amerikoje augintus javus, Praeitais me-. 
tais sovietų valdžia nepasigamįno pakankamai duonos ir 
riebalų, o šiais metais šių produktų stoka dar didesnė. 
Sovietų valdžios planuotojai numatė javų Į? riebalų sto
ka ateinantiems metams. Planuotojai Žino, kiek jiems 
reikės javų, bet jie taip pat žino, kad ateinančiais metais 
prie geriausių botaginįnkų ir agitatorių spaudimo, rusai 
ir jų pavergtos tautos nepasigamins pakankamai mąL 
sto. <

Protingiems krašto valdytojams šis faktas turėtų 
daug pasakyti. Jeigu prieš Pirmąjį Pasaulini Karą RusL 
ja ne tik pasigamindavo pakankamai duonos ir riebalų, 
bet buvo net Vakarų Europos kraštų duonos aruodų, o 
dabar jau 50 metų patys rusai badauja ir nepajėgia pa
sigaminti pakankamai duonos ir riebalų, tai reikia dary
ti tinkamas pakaitas. Stalino įvesta žemės 'ūkio sistema 

, turi būti negera. Ji buvo negera pirmais dviem komuniz
mo dešimtmečiais, ji nebetinka ir šiandien. Sovietų pro
pagandistai ir . agitatoriai prirašo ilgiausių gtraįpsnįų ir 
pasako daug kalbų, bet tos kalbos neįtikina vergų spar* 
čiau dirbti ir nepagamina pradėjusiam kiltį sovietų im* 
perializmui daug javų ir riebalų.’ Prie vergų reikia sta* 
tyti botagininkus, kuriuos taip pat reikia šerti, nors jie 
gamybos procese tiesioginiai ir nedalyvauja. Vienas k-L 
tas komunistas bandė siūlyti kitokių planų, jų tarpę bū= 
ve ir Nikita Chruščiovas, bet jam pasipriešino sovietų 
maršalai, gavę reikalingą maistą pačiu pigiausiu būdu.

Leonidas" Brežnevas, prisikabinęs .maršalo žvaigždę, 
tikisi sovietų karo vadus suvaldyti. Vyriausiuoju apsau
gos organizatorium jis pasirinko atomo ginklų specialis
tą Ustinovą. Jam atrodo, kad atominės, sęvietų gynybos 
planuotojas ir organizatorius suvąĮdys pasaulį užkarįūū* 
ti narmčius sovietų maršalus, Ųstianovas. savo žinioje 
turės visus atomo gynybos srityje dirbančius specialia* 
tus. Jeigu kuris kariškis bandys balsą kelti, tai pats L- 
Brežnevas bus pasiruošęs jį suvaldyti. Bet kyla klausi
mas, ar nei vieno mūšio neląirųėjūsio Brežnevo, jspvietų 
kariai ir policija klausys.į Visi jie žino, kad Bręzjiėvąs 
yra popierinis maršalas. Kiekivenam kariui aišku, kad 
iki šio meto Gręeką visus Brežnevo planus niekais .pa
versdavo. Brežnevas su Kosyginu Keliais atvėjaig suva
žiavusiems komunistams prižadėdavo, pagaminti • Jau-’ 
giaų maisto, bet Gročka juokęsi iš Brežnevo, Maršalas

Tuo tarpu girdėjome tiktai apję v^Rusiu> 
nieko nečinomę ąpię protostuoYugtų likimą. Dafeartintai' 
protastai yrą gvajįyą iingtnk gryptįml Andra--- 
pavas galį prota?tuoj<n$UQ nuimti įr BU&uatį rum 
jau įgauna daugiau drąsęs ginti savę teise?. / -

i * * ' . “ • A . * ' •
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JAV 200 metų sukakties

šiandien pirmame puslapyje įdėta žinia apie nepa
tenkintų Rusijos gyventojų protestą prieš sovietinę si
stemą, dabartinę sovietų vyriausybę ir tos vyriausybės 
vartojamas policijos priemones krašto gyventojams iš
naudoti. Žinias surinko specialus britų laikraščio Daily 
Telegraph korespondentas, sekęs tiktai Rusijos komu
nistų partijos gyvenimą. Korespondento žinia buvo pa
skelbta minėto dienraščio penktadienio laidoje, o di
džiosios pasaulio žinių agentūros, skaitydamos žinią 
pakankamai svarbia, išsiuntinėjo ją visiems didesniems 
laikračšiams.

Maskvoje gauta ir Londone paskelbta žinia sako, 
kad Kijeve, Rygoje, Rostove ir kitose vietose nepaten
kinti protestavo prieš sovietų valdžios įvestą santvar
ką, nepajėgiančią patenkinti pačių pagrindinių žmo
gaus gyvenimui reikalavimų Sovietijos protestuotojai 
reikalavo daugiau duonos, mėsos, riebalų ir kitų papras
tam gyvenimui būtinų dalykų. Sovietų valdžia skelbė, 
kad visi žemės ūkio planai pravesti 1007c atidumu, kad 
kolūkiai atidavė valdžiai nustatytus javų kiekiuis, tuo 
tarpu ne tik tuose pačiuose kolūkiuose, bet ir miestuose 
bei pramonės centruose žmonės neturi valgomos duonos, 
pragyvenimui reikalingo mėsos gabalėlio ir visai nėra 
riebalų.

Didesnių miestų gyventojai kelia protestus- prieš ko
munistų valdžios įvestas privilegijas, teikiamas įtakin
gesniems komunistų partijos nariams, policijai ir jos šei
moms bei visai sovietinei kariuomenei. Maisto ir apran
gos netrūksta karių ir policininkų šeimoms, bet darbi
ninkų ir žemesnių valstybės tarnautojų padėtis apgailė
tina. Rusijos kepyklos pradėjo pardavinėti žalią duoną, 
kad krašto gyventojai mažiau josios valgytų.

Sovietų policija ir vyriausią? josios vadas Andropo- 
vas yra labai susirūpinęs šiomis krašto gyventojų nuo-ĮGrečka pastatė tokius reikalavimus atomo ginklams, 
talkomis. Jis žino, kad prieš penkeris metus Lenkijos 
uostuose vykęs maištas prasidėjo panašiu būdu. Laivus 
statantieji ir kitus statybos darbus dirbantieji dąrbinįn* 
kai pradėjo reikalauti daugiau duonos ir mėsos- Jie nę* 
rėjo gauti tokio paties dydžio davinius, kokius gaudavo 
tose dirbtuvėse darbus prižiūrintieji rusai inžinieriai įr

kad Brežnevas turėję atsisakyti nuo geresnės duonos, 
riebalų ir “pilnų lentynų” pasakos. . .

Jeigu protestuojantieji privers dabartinę sovietų 
vyriausybę duoti daugiau duonos Įr mėsos, tai bus dide
lis jų laimėjimas. - Tai būtų pirmas Įąjmęjįjnas, kurį ko-

D R- .4. J. GUSENASSAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi
Sveikatai tirti centrų duomenys rodo. jog vienas 

iš šešių jaunuolių yra kreivais, spraguotais dantimis. 
Žandikauliams augant, dantys prasiskecia. lieka pla
čios tarpdantes. kada sunku maistą #erai sukramty
ti: maisto mažosios dalelės įstringa į tarpdantes. jose 
maistas pūva, rūgsta, vėliau pereina į chemine reak
ciją. gaminasi rūgštys, pradeda tarpinti išorinį dan
ties kaulo sluoksnį, vadinamą emalių, ir taip dantys 
sugenda.

blogybes mes mažai ir tegalvojame, 
laug įtakos, ypač augantiesiems jau- 
n civilizuotas žmogus turėtu pagal- 

masinerija. jeigu ji bus 
Eksperimenti- 

kortozį-
d augybės vi-

o jos Im i gana 
nuoliams. Auk: 
voti. kas atsiliks su jo kūno 
maitinama mažai kramtytu maistu!
niai tyrimai ir bandymai pilnai įrodė, kad 
nuoti. nelygūs ir neišdygę dantys yra 
daus ligų priežastimi.

savo mašineriją prižiūrėsi, taip ji tau ir tarnaus.
Jau gerai žinoma, kad alkoholio apstaus naudo

jimas \ ra labai kenksmingas žmogaus sveikatai, daž
nai vra net psichiniu liaą priežastimi. Nėra galimy
bių aprašyti, kiek ašarų, gyvybių ir doleriu paauko-
janta alkoholio dievaičiui.

ra loks baisiai žiaurus, kaip korlozinuoli, ispusę ir 
nciš<lvgę žanduose dant.vs'

P- STRAVINSKAS 

įvadinės pastabos

1976.ĮV.25 d- 27-nių Uętuvąšr 
kų organizacijų sydąrytąs ko
mitetas, oficiąljąi pąsįvądinęs 
Lithuanian Bicentennial Com
mittee, kurį toliau vadinsime Mi, 
nėjijyiuį Rengti Komitetu, sųtr. 
MRK, ęhicągoję suruošė JAV 
2QQ metų sųkąktįęs mĮnėjimą.

Minėjimas buvo dįtaiulėję, 
per 4,000 sėdimųjų vietų tųjpv 
čięįę McCormlčk salėje (Męs 
Cormįęk Place, Arie Cręwę 
teatre), djdelle taųsįo if brąm 
gų§, jo rengėjams kaštąvęs apie 
|2Q,ooę, ' '

• Jame dalyvavo pgf 3,000 ą^ 
męn% Itetuvių if tetų tautų 
ąmęrflti^Įų, >yrię gėriesi gu* 
nėįimę paegige pfęgrgjgį^Lypąč 
gi Chicagos Simfoniniu Orkes
tru, kuris, diriguojamas Henry 
Mazer, išpildė mūsų, kompozi
toriaus Vlado Jakubėno mųzĮ’ 
koą kūrinius, togį toŪ§S §Q- 
lįątąįs Algirdų IfSąlll W 
dęnęiją Ričkiese. 
nįnįp orkestro

kingymo jausmų' Amprikač 
dvasinės kultūros ir taurių dį~ 
kuri daug gere . padare mūsų 
tęytei je§ nęigį^Hę irvąrgųo- 
se (kąįp pvz. bfcamtšiaUh 
taipgi 5*ęti®yjy ^riesp«uta«t,

j .vriMkąf
Einječjų grupėj gyvenų Ra. 

liferpijcjį pasizHMė tfao ktau- 
simu- toksai-

s birifli® 1 d*, S bšlwl! 
oH#i 4, nujpreiMlt, teta svHifB* 
UIM gipaat rių dtanų įstotu 
mail, tan būti witaatm i v^htiiK 
teis

vyt, Amerika 
sprtn^toM ęąjiris statot te»«< 
simą. a? As&kM ksngmn 
turi femstitufiinė viJJilkM 
Ur»ybš* Mlirti tik i 
pįbfčia

dvi mūsų šokių grupes = 
geoĮituanų (tautiniu šokių) įr 
Aldonos Vaįeišaitės (išraiškos 
šokių), kurios, gražiai pašoko.

Minėjimo garbės pirmininku 
buvo Chįcagos jnįęsto meras 
Richard. Dalgy, Q Jo garbės prę^

nienybįų, lietuvių U ąmerikę* 
sų< A .. '

Minėjimą sveikinę savą ą& 
menišku laišku pats JAV prė* 
ridentas Fordas, Įgalioją jame 
dalyvauti dar Įr savo asistentą, 
kuris iš Washington© ir buvo 
atskridęs į Chieagą, tik čia dė| 
labai blogo ore ir audros nega
lėjo nusileisti j© lėktuvas,' dėl 
kę turėjo -grįžti-atgal. Jį sveiki* 
nę irgi laiškais/eilė kitų žymių* 
įy JAV valdžios atstovų, žadė
jusiu irgi asiųięnjškai dalyvauti, 
tflc dėl blogo*erę ar kitų geįš* 
aiškintų priežasčių jame, deja, 
nędaljvavo. . . ■

Minėjiimąs ? buvę tikrai dide
lis, istorinis Įvykis Amerikos 
lietuvių gyvenime, kokio, ikšiol

Po jo .reggęjai džyiųfėsi, 
triumfgvę jo dįdelįy pąsįsekįr 
mu, ypač tuo, kad mes. lietu?

gftfi, iivftduęti mųių tAiįUĮ iš 
okupantų beltevikų despotiją

Jled&s, kąa m&ąų gajįj© 
ši&lft JAV ėviiįmūnės aykpk- 
tipą iniMjimųį prįęšįHtie, jąin 
kgnkti, jj trukdyti, kad JU. m* 
įvyktų?L

0 vis dėta tokių ęlrirsta- 
Nųęsi.abigwt-'Ui, kad pirkusi# 
destnikrij^ sėmėsi Tęvų Mari= 
jęhų rienuritas leidžiamas 
dięnraltaj^augaa^. Jrigfc 
spaudę<.rirgaBąs; pąfiaų>katalikų

JAV piMętisA- : K;,.“...:, 7.* - 'ŽV’r 1 ’.Ack' V.Z
tnjiij|rn^.;pąsį;

Wo» j-: teikto.-- jwtaSpw

gražiai, jas*piįfc 
‘^Draugui”, save dargi visų ląįšs 
yęįo palukė/Įi^uv^/'diehr^-

dumų- tae vį&ų mūsų liąisvęje 
pasaulio ilįetųvūĮ Jaimėjimū ’pa-

Plymouth akmenį
OOl MHfc - AnE 

radiepig pakt| karkas kėsinosi 
susprpgdiųtj istoriškąjį akmenį, 
prie kuria ^vo laivą būvą pri
rišę pirmieji baltaodžiai =— iš 
Eųrppos. Policijos pranęšimu4 
akmuo tįk “apsvilinta^’1, bet 
kuo peaužaiptai!. Spėjama, ked 
špręgdirimri buvo panaudotas 
dįpamįtag, ptrutaji ęųjąpiečtai 
pllgrtejAi i|Anglijos būriuių.i§į-

Ma^iper atplaukė ir-

-tais- K.! ■ ’ / ?/K:

Pietųafrikiečiai 
protestooja /

; 1EŲBAKA, / Zambia, FĮgtų
afrikiečių ’ į tąętfcU.<kongręsaš 
biri^ip 2 Cpkriųptė Rrįn@?d* 
jog pte?. V ę. d'Ęstąįpg protes
to notą, kurioje pasipįktįndamį 
prąšo Prąnęūzijos prezįdeųto ’ 
fhMytl kriene įfiįjąup &rių 
yertę turinčių dviejų

dęhę įy^Įdę p^^td^A3 'igno
ravę.- / •*/' 5 ; ;•

Kęki^ bū.ta'to
sėkmių, ? pąaiškėsi/JI ?totesnio 
JAV 2Ū0 pietų ^^ėktjęs minė/ 
jimo rųoriam.ųįį Afarbų '^pra^y- 
fflo, kitai duosiigį 'AČįą, pąsirem- 
tamata • ’ Kenat^ą’
Rengti posėdžių^■ prefokčĮiį iii- 
traukės^ į?
šaltiniais? *“>■ 'j.' '/ T'-aT/Į.z'uv'■ 
’ (Busdaųgįąg) /

Svetimšaliai gyveną 
F Amerikoje/k

' WA5HINGT0NAS. JĄV
Sįvilinėa targybes komisija į|S3 
31. buvę paakribu< 
riuo viri įvetiažAltai y

HHjQistU pavergta tauta is Sovietines valdžios išplęštij. vįąi, jame pasirodėme augštos Amerikoje negalėje -MU.prž*

Ištirtą, kad nešvari burną, neišdygę ar sugedę 
dantys = yrą ta protinių ligų pradžia.

Sveikatai tirti centrų surinkti statistiniai duome
nys štai ką rodo: Amerikoję apie 75% jaunuolių yra 
kreivais dantimis, o 95% jąu turi kortozinuotus ir pir
mus gingivito ligos ženklus. Ar tai nenuostabūs skai
čiai, kuriuos surinko sveikatai tirti centrai?

Bloga vaikų dantų priežiūra visuomenei duoda 
gana skaudų smūgį. Nūdien daug vaikų sunkiai be, 
baigia pradines mokyklas, o įstoję į aukštesniąsias 
neišgali atlikti jjems skirto darbo. Netikėtina, —bet 
to viso priežastinii yrą kreivi, blogi dantys!

Blogai jaučiasi jaunuoliai kreivais dantimis. Už 
vis labiausiai kenčia mergaitės. .Jos nori būti gražios 
ir turėti tiesius, lygius, baltus, aistriai spindinčius 
dantis.

Kreivi, dalingi išdygę ir paslėpti daplvs žanduo-r 
se, žandikauliams neleidžią pilnai išsivystyti. Tai 
galima pastebėti studijuojant jaunuolių ir suaugu
siųjų žmonių burnų sudėtį, nes vienų atkišti smakrai, 
kiti įdubusiomis viršutinėmis lūpomis.

Kreivų dantų žandikauliai turi labai daug įtakos 
į galvos kaulų sudėtį. Nenormaliai suaugę galvos kau
lai kenkia smegenims (protui) pilnai išsįvysfyli. Tad 
čia ir glūdi toji paslaptis tarp kreivų dantų ir te žmo
gaus protinio atsilikimo.

Proto ligų specialistai tyrinėtojai daktarai Weiss 
Miller ir Gilbert štai ką sako: Jaunuoliai kreivais, 
žanduose paslėptai dantimis turi nenęrpialiai suau
gusius galvos kaulus, ir dėl to lik daliąąį išsivysčiu
sius smegenis: vėliau ar ankščiau suserga proto ligo
mis ir pakliūva j beprotnamį.

Visai nenuostabu, kad daug zmoniŲs su aukščiau 
minėtais defektais, tampa pirmaisiais patikėtiniais į

■.W

silpnapročius, plėšikus, mušeikas if net žmę^ų- 
džius.. * ' ?;

Prote ligų specialistai konstatugja, Įtad tal’Mu 
defektų nūdien šjmtai tūkstančių jaunuolių.ir -suau
gusių žmonių sergą sjIpnggrptystes ligomis, kurių 
nepagy.do, nors if ' naudoja įvairiausius, geriausius 
vaistus. - , , ...

Būtų gerąį, kad sugautieji vaikai ir suaugę žmo
nės sų kreivais, neišdygųsiais dąptjmjs lauduuse juos 
peršviestų X-Ray spinduliais. Takiu būdu būtų sura
stos negalavimų prie?ąstys. Tuomet bu§ gaUffia iš
vengti protinių ligų ir jas greičiau pa^dytj.

PRASTAS MAISTAS SUKELIA SKORBUT4 -

Kuomet žmogus valgę natūraliu*, papertaug su
žalotus maisto gaųiiniųa, tai daug bėdos sveikata# atr 
Žvilgiu neturi, kiek tai pareis# BU0 valffov Bet kai- 
žmogus yra priverstas valgyk maistą, sumaišytą v su 
įvairiais, nuodingais konservais, senais mtaas pfąpgra- 
tais ir kitokais ilgąi buvusiais skardinėse ar kitokiuo
se induose vąigiah, •= ję sveikata pradeda rilpaėtK 
blogėUt ta uykti, 7

Kad ir ptomeąais parinuedijimas ne taip dainai 
atsitinka, bet visgi žmogų .SUeU’gįnuŪ paveikia, ta jie 
be blogų pėdsakų ,— nepraeina. Dažnai jie pažeidžia 
vidurius ir apsilpnina kitų svarbių organų veiksmą. 
Na. ir nuo nuodingų valgių užriteriUa kraujas, e jš to 
išsivysto;Įvairios ligos. ’ ‘t • .< ■■■' •-

Viena |okįų ligųj tai yra skorbutas, kuriuo ąpsejv 
gama nuo sužaloto maisto gaminių, įvairių konser- 
vuotų valgių, be šviežių daržovių if 'vaisių< Įiįbjjl -

Seųiau, daugeliui jūreivių1 tekdavo sirgti taAmir*' 
ti nuo skorbuto. Nūnai-to nėra, nes-ištirta-ir pripa—
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zideųtuĮ atsfatjrtĮ ftafeg
*jes piliečių, paredaat ■ prairti j- , 
'kais darbais, kad PraHęūzija iš
taiko laisvės, lygybės i? breliŠs 
kumę idealus.L ’ ‘
t -v?./ 1' - ■ - H-’ajJš.TMo.1.',.

į S ki§pį j i mss ny okiauliy

- WASRINGTONAS. Viw ’ 
kWWJajiij 

gaminami/ skiepai; nuo Jdaųlįų <

ma apie? milijonus ikĮepų pą- 
yartojąūt O .tuo< ^šl^ius. Kol

prasidėti liepos ltL.uukeliamas
4 ar 6 savaitėms vėliau. Kitos -

misa be klaidų, yrą Morrell Ną-

horateyiefi ta Mw^-Sharp-A
Dome. ■ S y -yy,.m;yj

— I — ,IW   —WWW t •

tinta, jog "U htarių famtaių 'WĮ^M». ferc* sveikat®*

8Vfikatai-veg«įaį - M■> .
Nūdien k arei via| ta j ūr ei vi-ai, - keli au darni po ; pa- , 

sąųlja gęištirins ta fepažtais,
vim pasiima;vaisią bei daržovių šimkų.ir ->tuo/ '-būdu 
apsisaugoja ano dąUgeĮia sastagįmų. • ; >7;.

skeu^uto figa.susergą vaikai, ir užaugę 
žmonės. Ligos simptomai šie: pe oda, pe ^itįnėmte 
plėvėmis i atsirandi kraujųętą dėmių, Nuo mariausi® 
lĮžgavimo, valgant ką kietesnio iš ; jų greit trykšte 
kraujas. Dantenos lšpursta, parautanp(iįa, « lįažuv* 
sutinsta. Atsiduoda burnos kvapaš> Dahtys‘jma Iiuę- 
»uotis.-ir-net*^*įy* IĮkrinta-ta- labai' dantenosc-iš- 
tinsta. - - - ' ’ ’ ' ’ V -,,-. -Y'

Žmogus-lšblykšta, bet kur įsidrėk|s, apsipila 
kraujais įr sunku krauta bėgimą apstabdyti- kraujas r 
tąnų>4 jąffle.. nęra gąpą
kraujadolklų. * * x,‘"

Nūdien ąkttFbMta 4tagvtali®<- VMkų,mes jie; ne- 
gauna motinas - piene, arba karvės- reikiamai atmieš
to kri jia mrilwtari dtabtiataU valgiais, 
lėmii, tyrėmii U plrirttaį mUtriių, sutiriŪnta ptaM, 
Dažnai as ti, k a4 toki -vaIgiai rdtęmf*ių-Buodų^^k®nseg> 
yų spžri.2^ ,. ,.>7 - ____ - - . i .- L-.

. ’taHPlu kūdiMv misto, tyrįaetojri.
suradę, kart jų mrisįe Tfra įdėta perdaug Ivipo nuodų 
dujų. Rūdinių- maUto gamintaįri būva valdžias įspė
ti. ‘ kad -'švino d ouodas it kūdikiu maiste passHis- 
lu.i Kwttkiai waiMaami toBu maisto,’esti auka ne tik 
skorbuto, bet ta 'kitų figų, kuries byfėte byra-ne tik 
ant aagaūčių.-vajlcūžta?t.-tati>-^st4r-4ąauguri4-k-’WHi 
žmęrių.- ■- - _ ■

l (Bus'daugiau)
*3 k
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DR. AhtftA^BAUŪIWŽ‘
NOSIES •

Ml GERKLES: LIGOS I
2858 Street

* » L Jr ; r ■ ; ’

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G.. BAUJKAS 
AKUŠERIJA IR moterų ligos 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski RcL (Crawtoro 

Medical Building). Tel. LU S444č 
Priima ligonius pagal susiu r imą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 37-h>uo4

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ ijTŠLAPIMO Takų

• CHI.RŲKGUA
Tatoį 6354)533

Po* ValĮay ,Madic«l C«m«r 
»o0 SUMMIT STREET ’

~ ROUTE 58. ELGIN..ILLINOIS'"

DR. PETER BRAZIS 
PHY3ICIAN ANO .SUKUfcvrt 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-&H9 

Rezid.; 3bo-2z33 
UKUO yALANLub.

Pirmadieniais”' ir Keivirtad.; 1— 7 Vai. 
anirad.. peiiKU^ūeiū- puo 1—□.-_uėc. 

ir sesuaQvjrCIKLai susiiar.us^ .

DR. PAUL V. DAKGiS 
UYDY IOJAS JR C Ki KUKU AS'- 

Wesrenesrer Učį^yitunny KUhiKaa? 
meaicuws aircKfonus. 1 

IV0 S. Manneiiri kq., W.
VAlainjUuS; 3—y aaruo aienvinis u 

zxao ciiiu'4 sesumiexu č—6 Yču 
i ei.; ooz-U/2/

I 'SPAUDOJE
Kur nuėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba?

Geras straipsnis nė pašte ne-1 OOūpeticiją. Jeigu ir būtų rei- 
žūna* žemiau ęęrspausdinamas | kalingi tokie bažnyčios metai, 
straipsnis buvo Kanadoje, Al- tegul juos skelbia kunigai,' Ko- 
bertos provincijos sostinėje Ed- dėl PLB v-ba lenda ne į savo rei- 
montone rašytas, “Nepriklauso- kalus ?
moję Lietuvoje” Montrealyje at
spausdintas, Clark Summit,-Pen
silvanijoje iškirptas ir “Naujie
noms” Į Chicago atsiųstas su 
rekomendacija ‘‘verta straipsnį 
■‘Naujienose”- ? perspausdinti”.
Ačiū! ■ . jpr

. • .I’#-'. '
Kur eina Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės Valdyba?

Nepriklausomos Lietuvos 1976 
mkovo'miėii. 3 d- vedamojo, vie- 

- toje yra patalpinta: . Pasaulio 
Lietuvių '- Bendruomenės : V-bos 
skelbiant Lietuvos Romos kata
likų metus ir raginant visus lie
tuvius tuo§ metus švęsti. Nema
žai tenka nustebtu perskaičius 
tos proklamacijos turinį. Kaip 
Pasaulio IJetuyūj Bendruomenės 
V-ba drįso patiekti spaudai to
ki raštą.7 kąip kokio, privalo
mo įsakymo forma, kuriame yra 
pilna iškraipytų faktų? Tarp 

. kita »ko, toje proklamacijoje ši
taip'rašomą: “Popiežiaus Pijaus 
XI pirmaeilės istorinės reikšmės 
darbas, bažnytinės- 'provincijos 
sudarymas,* užbaigė nepriklau- 

i somos Lietuvos kūrimo darbą-— 
taip vertina' vysk? P. Bučys šias 

. Pijaus I nuoširdžias^pastangas”.
DR. W. ElSri- tblNAS |Be reikalo PLB v-ba susižavėjo.

vysk. .P. B. žodžiais. Nei „prieš, 
nei po Lietuvoje sudarymo Ro
moskatalikų provincijos <Va- 
tikiand kolonijos); nepriklauso-, 
mos Lietuvos kūrimo darbas ne
buvo užbaigtas. šiam tvirtinimui 
pateikiu kelius, faktus: ą. treč
dalis Lietuvos teritorijos su Lie-, 
tu voš sostine Vilnium. buvo len
kų okupuota, b, Vilnius ir Vil
niaus krhšto, byla -Tautų Sąjun
goje,^- Vilniaus ir Vilniaus kraš
to byla Tarptautiniame tribūno
je, ir kita. Jeigu nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo darbas buvo už
baigtas. tai kuriam tikslui buvo 
suorganizuota Vįlnjųi Vaduoti 

j>(}uiiga su.jmft. 
ir su'fOO.OOO Vilnians pasų lai-J 
kytojų; kurių tarpe-buyp ir pats. 
Lietuvos respublikos preziden
tas Antanas Smetona? Toje pa
čioje .jPLB valdybos proklamaci
joj; rašoma apie Pijaus-XI ne
priklausomai Lietuvai nuostabią 
pagalbą ir;nuoširdžias pastan
gas. • Peržvelkime, kiek buvo to 
/‘nuostabumo” ir “nuoširdumo”:., 
Vatikano- valstybė Lietuvą'-pnpa- 
.žtųb 1022 m. lapkričio mėn;; 22 
■d.;.tiktai de facto,_-|r-rtik po to, 
kai kitos 28 pasaulio valstybės 
jjjętuyą. buvo pripažinę* <de f ac
to į?.-^e jure. Kyla kĮausimas, 
koks reikalas yra ^skelbti Lietu
vos Katalikų MeW'kada* Vatr-' 

. kanas _su Kremlium daroisųokal- 
. bias. Vatikanas neątkreii» dė
mesio į partizanų krauju rašytą 
laišką,čVatikana«i'iieatkreipė dė
mesio ir į Lietuvos katalikų 17,-

~V. . .""IM 1 '
Iii

AKUdCKUA IK JTiW-f tK^ tlUUw 
Uintci$ULU^iNE 

6132 $©. Keazie Ave.'/WA 5’262C 

Valandos pagal iusiuirmią. jei neal- 
suiepia, .sKarpomu:

TfeU — BE 3^3 \ < 

DR. A. B. G1EWCKAS 
UYDYIUJAS IR LniKURGAS 
SPfcClMLYbĖ AKLŲ LIGOS. , 

3907 W6st il&rd;Street 

Valandos’pagal susitaiimą-

DR. K. V. jyCAS 
489-4444-5^1^605 > " " 

ODOS LIGOS—> CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN A¥E* 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 42 vai.

Ofiso tel.: HE 4-18T8'
Rezidencijos:. FRt&^SSGl- y - '

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAŠ-IR' CHiRŪRG AS 

VIDAUS LIGŲ -SFECfALISTAS;
2454 WBST 71^ STREET

VALANDOS: ^Pirmadieniais, ąntrądįe- 
niais, ketviftadieniaiį ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus., £ - - v

Trečiaoiemais.; uždaryta.- :

DR. FRANK jflLECKAS ;,
OPTOMETR^Astl’.

_ KALBA LIETVVlšKkl \ : .

2618 W. 7Tst St., Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaikd”akifflus ir: 

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

DR. LEONAS , 8E|BUT1$: 
1NKŠJV, PŪSLĖS IR * 

PROSTATOS’ CHIRURGIJA -
2656 WEST 63rd STREET ,

ketvirtai'auo 5--7 vaL vak.-e
Ofiso?teM.: Z7>28Wl 

Naujas rez. telef.; 448-5545 g?

dr.
G YD YTO^XsTR. ČWl RURGy\S , ' 

8»ndr« prikt&j^spee. MOTE'rV Ifa'A 
-Ofisas: 265Ž;*fer 59H» ~STRŠĖT

Tšr.: Pk Š-1Ž23 f ' a‘ ‘
OFISO VAL.?fpirm.; treciad.
Ir penkt. 2-4 1/36-8 vaL-vak..^Šeštadie
niais 2-4 vai. pc pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

£

V. Tumasomš, M. D., S. C 
» C H 1 R U R G A $ '■ ? • 

2454 WEST 7J«t STREET 
Ofiso fsl.f-T HEml6ck4-2123 
RnM. foM-V'4lbs&'¥ffm 5

Priima ligonius pagal ^siisitarirhą. Dėl 
valandos skambinti telež, HE 4-212X 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHO PEbAS-PROTfeŽFSVA'S 

jGj Aparatai - Protęrai, Med.
dažai. Speciali pagalba kojoms 

4 (Arch Support s) Ir L t ‘ , 
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2950 Wait 63rd Št.; Chtargė

Telef.: PRofcpect G-5094

Mano asmeniška nuomone yra 
tokia, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės V-ba daro Lietu
vai meškos patarnavimą. Visi 
gerai žinome,' kad Vatikanas 
Vilnių ir Vilniaus kraštą tebe
laiko priskyręs prie Lenkijos ka
taliku provincijos! Balstogės 
vyskupas Gulbinowicz nominuo
jamas viešai Vatikano Vilniaus 
vyskupu. PLB V-ba savo pro
klamacijoj viešai skelbia visos 
lietuvių išeivijos vardu, kad. ne
priklausomos Lietuvos kūrimo 
darbas užbaigtas 1926 m. balan
džio mėn. 4 d. 'IŠ to susidaro 
vaizdas, kad visi išeivijoj gyve
ną lietuviai atsisako pretenzijų 
Į Vilnių ir Vilniaus kraštą. Būtų 
Įdomu sužinoti, kaip į šj reikalą 
žiūri diplomatai ir politikai ? Aš 
manau, kad lenkai iš džiaugsmo 
trina rankas. Kas pasidarė su 
PLB V-ba, kad jie nebenori ži
noti, kur Lietuvos rubežiai pra
sideda ir kur pasibaigia? Taip 
pat yra keista^ kad PLB v-ba 
nebenori žinoti, kas Lietuvoje 
gyveno, ir kas sudaro lietuvių 
tautą. Toje jų prokiamacijoj 

minimi tik Lietuvos R. katali
kai. ir kas tik buvo padaryta 
nepriklausomai Lietuvai gero, 
padarė “katalikai”.-' Yra negin
čijamas faktas, kadlįetuyių.-tau-: 
ta sudaro evangelikų . ir. katali
ku: tigybos ir tie žmonės, kurie 
neišpažįsta jokios tikybos, o gy
vena pagal savo sąžinėsjausmus 
ir-jiems gamtos duotu protu. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė tu
rėtų tą labai įkerai Įsidėmėti. 
Taip pat yra' gęrąi žinoma,. kad 

. nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymo karuose ir val
stybės kūrimo darbuose lietu-

Enrico Berlinsruer,^kiekviena sek
madienį bažnyčion einantis Italijos 
komunistę partijos pirmasis sekreto
rius, kelia didelio susirūpinimo ne 
tik italams, bet ir kitoms Europos 
valstybėms. Jis turi labai gerai suor
ganizavęs propagandą ir gali laimėti 
rinkimus. Jeigu taip atsitiktu, tai 
Italija išeity iš Šiaurės Atlanto Są
jungos ir būtę daug sunkiau ginti 
Europą nuo so v iety karo jėgų inva-

viams padėjo: vokiečiai, rusai, 
gudai, žydai ir kėli Lietuvos len
kai bei kiti. Proklamacijos re
daktoriai nepamiršo, kad Lietu
voje buvo įkurta Lietuvos Kata
likų Bažnyčios nepriklausoma 
provincija, bet kodėl jie bijo pa
sakyti, kur buvo tos. provincijos 
sostinė. Gal būt Siuva?

Stasys Misiulis 
Edmonton, Albeirįfc/r

: . MIRĖ MARTHA
WASI1INGTONAS. — Garsio

ji Marta, buvusio, prie Niksono 
general, prokuroro John M. Alit- 
ėhell žmona, plačialisi ai pagarsė
jusi Niksono fat^iferitarimo ir 
vėliau; prasidėjusios Watergate 
bylos, metais. Dėl jos norėjimo 
daug kalbėti ir “visk teisybę rėž
ti”, ji. reporterių'buvo pravar
džiuojama “Big'Mbuth’’. Ji vi-

9

šomis priemonėmis stengėsi sa
ve vyrą “išgelbėti” iš Niksono 
Įtakos ir pirmoji pareikalavo, 
kad Niksonas rezignuotų.

Kai jos vyras ją paliko vieną, 
jos ištekliai greit išsisėmė. Ji 
rengėsi rašyti knygą jos pačios 
pavadintą “Martha, Martha” ir 
daug 'kitų dalykų padaryti, kol 
kaulų vėžys ją per anksti n u- 
baigė.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievas yra ŠvUsybė ir jam* nėra j&kios tamsybė*** — Jono 14.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Kristus yra ‘4t> 
kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: 44Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje**. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: ‘‘Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir i tavo buveines*’. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kal

vis! žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi
rusieji? J ty klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirtie*', kurią gausite 

nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66rh STREET, CHICAGO, ILL 60629
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

se per visas Jungtines Valsty- į 
bes žuvo 455 žmonės, iš jų 13 į 7 
žuvo Hlinojuj, trys buvo užmuš
ti Chicagos gatvėse. Policijos 
žiniomis, trafiko nuotykių bu
vo 2,034, bet iš to skaičiaus su- ( 
žeistų buvo 311. Praeaitas sa- į 
vaitgalis skaitomas nuo penk
tadienio 6 vai. popiet iki pir
madienio vidurnakčio.

Pernai per tokį trijų dienų 
savaitgali JAV-bėse trafiko ne- i 
laimėse žuvo 425, bet rekordą 
tebelaiko 1969 metų Kapų sa
vaitgalis 597 žuvusiais.

Praeito savaitgalio 
aukos: 455 užmuštų

CHICAGO. — Per Kapų Puo
šimo savaitgalį trafiko nelaimė-

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 vaišes. Kviečia valdyba.

PIRKITE aV TAUPYMO BONUS

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERK RAUSTYTA P ~

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GĖLĖS. VISOMS , PROGOMS 

ųj Beverly Hills r

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

‘Funds muM r?*n*n m so*c«*J accou** fo< t**1* of Fkmw you* v* deduct rhe COM of the but the interest you earn pavs
for'it pfcrs^vw you *n »d*fKXMl gwt of 6M% to on your fu« dnoos’t Federal require substantial interest pe^ty for e*V

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-11.39

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
'■■ ■ ■;• (LACKAWTCZ)

2424 WEST 691 h STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTV SETS
IVH/LE YOU EARN 67a % to 7% %SL.

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

Lėidimai — Pilni ap^Irauda^ 
rV-2ĖŠ4A KAINA’ ' " 
„iSsSR/ š E R » S 

t .Tei, WA 5-8063-

M 0 V I N G 
Apdraustas p^rkraustymas 

iš jvairię atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

.-.j 823 West 34 Place *, <
Tel.: F Rentier 6-1831

_______ _ t xr ■?,-./I * ■ T” -

< >*7“

2443 WEST 63rd STREET 
TelefLah PR 8-0833 ir PR 84)834

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

j AAlLJlSMik

Linksmumn arba liūdesio balandom 
graži d u*’*? xzttl

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO f AŠ)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. HarUm Avė. — 586-1220

ROJI
XL-1OO

j.«nc/i
> XL-1OO

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

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17” RCA XL-100
COLOR TV.. .and your money grows to
$1,897 in 72 months;’.

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

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

o-w„h $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000 i

And your money grows to 
$21,024J1 in T year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

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

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

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 In 
216 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10551.96 
in 1% years.

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

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

*' MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN IVEMUE, CHICAGO, IILINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

&

1

SS

ALMiQA OFFICE 
343f WTST WOW TH AVENUE 
CHICAGO, WMVS 60*47 
T£1EPMO*E **<L3ri3

PLAINTS OFFICE
' 1OAS OAKTQN STRtET 

DĖS PLAlN€S ILL*NO?S 60016 
TEL£P>*^< 297-07X)

; P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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HELP WANTED — MALS 

Derbininky Reiki#

Ir pąžistamienu, kurie aplankė DidriU patrinkimas 
ligoninėje ir namuose, linkėjo veikslą ir rėmu. Dėl ižsikėlinio 
geros sveikatos laiškais, atviru- į Fiordą kainos per pusę suma- 
kais ir telefonu. Malonu girdėti, 
kad mūsų 88 metų amžiaus 
skaitytoja p. Schwager puikiai 
atlaikė operacija, greitai s veik
ta, stiprėja ir neprarado geros 
nuotaikos bei sąmojaus.

— Toronto tautinių grupių 
savaitė — Karavanas bus birže- 

už rezervuotas Lietuvių paviljonas
vadovvbė dėkoja pa-i vietas Naujienų bankete, $37.50 J Giluitis bus įrengtas Prisikė- 

/ limo parapijos salėse. Iškiliąją 
Toronto lietuvtite — Miss Vil
nius išrinkta Ramona Siminke- 
vieiūtė. Platinami Karavano 
pasai — įėjimui į visų tautybių 
paviljonus.

— Cease Duties komitetas,
6831 So. Maplewood Ave., Chi-1 kite apie grupinę Akcidentalę MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
cago, Ill., 60629, paskelbė or
ganizuojamų akcijų dėl panai
kinimo muitų už siunčiamas 
dovanas artimiesiems paverg
toje Lietuvoje. Iš vienos šeimos 
gauti dokumentiniai įrodymai, 
kad už tokius siuntinius vien

ėmimui 2 savaites
! i iri 11< > K u n i a i.
j — Dalia ir dr. Kazys Bobelis
! iš Pigiu apylinkės kartu su ar- 

dalyvaus Naujienų 
daiL M. šileikio pa

ini gerbime šį sekmadienį Martini-
»que restorane. Dar yra laisvų
I vietų ir rengėjai- kvieča jas 
j šiandien rezervuoji.

— Sen. Frank D. Savickas,

— Lydia Eerggruen, Forest»tiinaJMu n 

Park, III., artinantis Levų Die-; bankete 
nai, jau pasiuntė savo ma 
tėveliui Harry Berggruen, 
Phoenix, Arizona, vienų iš ge
riausių dovanų metine Nau
jienų prenumeratų, kartu pažu-j 
dėmu ateityje jų atnaujinti, [atsiskaitydamas 
Naujienų 
nelci Lydi j ai už I 
vertų dovanos parinkimą ir 
kartu su ja sveikina p. Harry 
Berggruen ir jo žmona.

— Ponia Anita Kniukšta iš 
Brghton Parko apylnkės švyko 
Į Pine Lake, Georgijuje. Būda
ma Chicagoje, ji Naujienas 
pirkdavo paskirais numeriais. 
Ten nuvykusi pirmiausiai jų 
pasigedo, todėl telefonavo savo 
pažįstamam, kad jas užsakytų. 
Nanujoji mūsų prenumeratorė 
p. Anita priklauso tai lietuvių 
moterų daugumai, kurių dėka 
ir nujautimu bei elgesiu išliko 
lietuvybė pačiais sunkiausiais 
istorijos metais. Dėkui jai už 
dėmesį lietuvių reikalams, 
spaudai ir Naujienoms.

tokį pavyzdžio j likutį paskyrė Naujienų para
finai. Dėkui už dėmesį spaudai 
ir lietuvių reikalams.

— A. A nd Hunas iš šiaurinės 
miesto apylinkės pratęsė iš ank
sto savo prenumerata ir kartu 
su gerais linkėjimais parėmė 
Naujienų leidimą $10 dovana.

— VI. Bražionis ir K. Danta 
iš Brighton Parko apylinkės, 
re m da n i i Na u j ienų pastangas, 
kartu su gerais linkėjimais* at
siuntė po penkinę. Dėkui.

— Menininkas Jonas Tričys

— J. Kubilius iš Pilzen apy
linkės, uolus Naujienų skaityto 
jas, pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė penkinę Naujienų pa
ramai. Gretimos Kelly Parko 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui-už para
mą ir dėmėsi- Platinimo vajaus 
proga Naujienos ;

sutrenkė koja, teko dėti į gip- tnuitams yra išmokėta net $13,- 
są.

— Zenonas Nomeika, vargo- pat yra gauta skundų apie siun- 
nų virtuozas, mirė gegužės 22 
d- Rochesterio mieste po ilgos 
ir sunkios ligos. Gegžės 24 d. 
Masphete mirė visuomeninin
kas ir spaudos bendradarbis 
Pranas Narvydas. Gegužės 6 
d. Los Angeles mieste mirė pik. 
Kazimieras Pažemėnas.

— Ponia Anna Sen wager iš 
Brookfield apylinkės grįžo iš 
Presbiteriai! ligoninės po sėk-j 
mingos operacijos.

90063 Sovietų Sąjungai. Taip

' tinių dingimą ir kitokie duome
nys, kurie rodo, kad Sov. Są
jungos valdžia nesilaiko nei 
Jungtinių Tautų priimtų nuos
tatų, nei Helsinkio susitarimų, 
nei detentės dvasios.

— Juozas J. Bimba su žmona 
iš New Port Richie, Fla. atvyko 
pas savo sūnų i Calumet City, 
Ilk, ir dalyvaus Naujienų ban- 

j kete šį sekmadienį Martinique 
Ji yra dė- restorane. Mūsų skaitytojas ir 

yra siunčia- kinga savo mieloms draugėms

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS z

rėmėjas J. J. Bimba čia yra įs
teigęs metalo apdirbimo fabri
ką, kuriam dabar sėkmingai 
vadovauja jo sūnus.

— Dailininko A. Rūkštelės 
j sukaktuvinė paroda įvyks š. m. 
; spalio 2 — 10 dienomis, Tauti- 
Iniuose namuose. Parodą rengia 
LŽS Čikagos skyrius.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

-T^r-rrn »»»»»■»■»»»»——i ■— w ■

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Daugiau importuojama 
automobiliu

Užsienio gamybos automobi
lių importas pernai buvo gana 
sumažėjęs, tačiau šiemet jis vėl 
gerokai pakilo. Chicagos Calu
met laivą uoste prie pat Michi
gan© ežero krantinės iš atvyku
sių laivų iškraunami nemaži 
kiekiai užsienio gamybos auto
mobilių.

Importe dominuoja Vak. Vo-: 
kieti jos gaminti Volkswagens! 
— rabbit ir station wagons. Kitų 
kraštų gamybos automobilių im-. 
portas nežymus. Stebėtina, kad 
anksčiau buvęs gana gausus, im
porte japonų Toyota gamybos 
automobilis šiuo laiku. pareika
lavime yra žymiai nukritęs.

J. J-tis

i žinios dail. Amano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St (prie Kedzie Avė.). 
TeL 436-2112 Galerija atdara 
7 dienas^savai tėję visą birželio 

ifnėnesj. (Pr.)

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir'Taupomoji — En 
dowment .apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus

UPHOLSTERY CUTTER '

• Excellent wages
e Good working conditions
♦ Call or come in

1347 SO. MICHIGAN AVE, 

-PHONE 427-5350

PRESSMAN — LETTERPRESS 
Must be experienced on V50 or Mie- 
hie horizontal. Company paid health, 
life insurance and retirement. Stea
dy work, good pay and benefits pack
age. Call Ed Haug or Steve Kochans- 
ki.

ROTOGRAVURE PKG. A 
45 CHURCH STREET

ADDISON. IL. 60101 543-2100

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

j x . .. 5 kambarių namas su visais patogu-
apdraudą organizacijų na- mais. Pageidauja be vaiku, be gyvū
nams — tik $2 už $1,000 ap-'iėlių. Tel. 4349685.
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

Na u j ienos
(Pr).

apdraudę

nai Austin % 
Tel. 421-6100.

— Cicero Medžiotojų ir Meš
keriotojų "Ešerys” klubas ren
gia pavasarinį balių š. m. bir
želio 5 i, šeštadienį ponų Peč- 
kių svetainėje — 1500 S. 49th 
Ave., Ciceroje. Svečiai bus vai
šinami1 mažytėm žuvelėm ir 
kitokiais;/ gardumynais paga
mintais p. Peckienės. Gros Ra- 
monio orkestras. Įėjimas $7.00.

GERIAUSIA DOVANA 
šeimai ir artimiesiems — K. 
Bielinio fondo premijuota kny
ga, PĖDOS MIRTIES ZONOJE. 
Jos autorėi Elena Juciūtė, sep
tynerius metus iškalėjusi Sibi
ro tundrose ir vergų.darbo sto
vyklose,.- aprašo savo pergywe- 
nimus.

šios knygos jau net tris lai
das išleido L. š. S, T. Simo 
Kudirkos kuopa New Yorke. 
Gaunama- visuose knygų kios
kuose, pas platintojus ir tie
siog pas. leidėjus, rašant adre
su: K. Bačauskas 84 — 55 86th 
Ave., Woodhaven, N. :Y> 11421. 
Knygos kaina — $10.00 (USA)

.T. ' (Pr-)

— Į Dieve Motinos apsireiš
kimą Necidah, Viskonšine, šv. 
Trejybės sekijiadienį, birželio 
13 (f, važiuoja inaĮdinįnkų au
tomobilis. DėĮ^ informaciją 
'skambinti telefonu P>R '6-3730.

♦ Elektros įvedimai, pataisy-. 
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir . są
žiningai. ■ !' ’ '-T

Klaudijus^Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek: 927-3559 ■ -f -

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

. 778-5781.

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. 656-3755

LIETUVĖ NAŠLĖ, viena be vaikų, 
65 metų amžiaus, nori išsinuomoti 4 
kambarių butą Bridgeport©. Turi bal
dus. ir nori pati i apsišildyti gariniu 
pečiuku. 'Qu pasiūlymais skambinti 
nuo 1 vai’, iki 5 vai. vakaro.

• Telefonas 523-2736.

PUSMEČIUI $70.00 CHICAGO!
$52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

STASEFS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

i
•< •' i A I O V ffl C

VISOKIUS AUTOMOBILIUS f 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

' kaina nebrangi, 
Telefonooti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue/kampes

U DAŽYTOJAS
.. • . >, J, ' F,- h -5. • ' : ■

4612 S. Pauliną St
(Tm of take)

DHo namus Ii lauko Ir ii vidaus, 
parbasgaranhxrfas.

Skambinti Y A 7-9107

REAL ESTATE FOlTSALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTAIS *OR SALE 
Namai, Žemė — Pardaid^ul

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
/ B URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSlMOKjfcJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. CermaL Rom Chicap/' I1‘ Virginie 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

į Visų rūšių draudimo agentūra į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. ' ~ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

REAL ESTATE
OPPORTUNITY!

CREST HILL 
PLAINFIELD. TWP.

SMALL - CASH
INVESTMENT

SHELTERED

Fully \rented, -5 units, 2-bedroom 
apartment building. Tenant pays all 
utilities.

Ideally, located near churches, 
schools and shopping. Pool and plush 
Club House. _ .

45 minutes to Loop via 1-55. We 
are owners and "will structure a deal 
to suit your needs.

(815) 436-3900

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOsrr.

ĮVAIRŪS draudimai
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE
tį Tel ’5A-5S51 -

'8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861 .

5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis Mi

gdymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock-

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis sūdy
mas gazu. 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia__ _____ T__.

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

Rea! Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tef. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių f 
Iškvietimai, pildomi pinetybės pra-. i 

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba trr Ramentas:

S29,900.
krautuvė. S360

Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS' ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609 Teel. VI 7-3447

^OPHfE BARČUS
RAD1JŪ iEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
T 1490 V3. A. M.

Lietuvių kalba: '“rsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
‘’•OO v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. u >

’ Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

D Ė M E S f O 
<52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability ^apdraudimas pensininkams 

, Kreiptis:
A. L A U R A I T > S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
• 4 523-8775 -

HOMEOWNERS POLICY

Cal! Frank Zapolis 
320872 W.95th St

G A 4-8654

STATI FARM

INSURANCf

State Fann frre. and Casualty Company

CHICAGO, ILL. 60629

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metp. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

V WJIEN0S tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltmių 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.

Ibdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
ūivišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicageĮe Ir KanadoĮe metams — $30.00, puse' metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50, Užsienius-

Sumažins teisėju galią PIRKITE JAV ’Al’^YMO BONUS

"NAUJIENOS® BOLŠEVIKAMS
YRA RAKŠTIS JU AKYSE

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
w » ■■■ KKB

NAUJIENOS, 
t 39 So. Halsted SU 
Chicago, III. 60608

“) 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, CH'-.AGO t, ILL — SATURDAY, JUNE 5. 1976

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas trečiadienį pasa
kė, kad jo administracija ruošia 
“anti-businimo” Įstatymo pro
jektą. kuriuo bus sumažinta fe- 
deralinių teisėjų galia, kur dėl 
paskirų mokyklų pasipriešinimo 
mokinių “businimui” distriktų 
teisėjai išplečia savo jurisdikci
ją į visą distriktą, pasiimdami 
mokyklų tarybų funkcijas (ma
tomai turimi galvoje neramu
mai S. Bostono aukšt. mokyklo-

Ruošiamuoju biliu siekiama 
sumažinti autobusų panaudoji
mą mokyklų segregacijai baigti.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money- 
Orderį . ?-'s ,. -t;.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
" f .vardu ir'pasiųsti:

1739. So. Halsted St, Chicago, Ilk 60608

Nesenai išėjusi laukta ;L
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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. ,
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGF?4YBt$ 
s Pardavimas Ir Taisymas > 

2646 WEST 6*th STREET 
Talat/ REpubJlc 7-1M1

Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštus 1

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch»r Av« 
Chicago, III. T«l. Y A 7-5780

: ------ - ' <

— 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).

Pasv^ąikink savo draugus 
per ’Naujienas’

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

Chicago)©

NORMANĄ 
BURŠTE1NĄ 
*" Tel. 2SSS826 

(jatkigoa) ir 
677-8489 

(buto)

Br»ng»nybi«, L»lkrodlli[, Dovano* 
vl«om« progom..

3237 WEST 63rd FL. CHICAGO 

Telef. 434-46M

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, Ill. 60601

Pirkite Naujienas, , 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesa 
Ir veda Į šviesą.




