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SIRIJOS KARIAI APSUPO LIBANO
- POLICIJA SUMAŽINO MARQUETTE 

PARKO IR JUODŽIU ĮTAMPĄ
Darban važiuojantis juodis pats 
susižeidęs ir nuvažiavo ligoninėn

Praeitą sekmadienį. visame Masquette Parke buvo didoka 
įtampa, bet Chicagos policija, norėdama išvengti Marquette Par
ko gyventojų ir marguojančių juodžių didesnio susikirtumo ėmėsi 
apsaugos priemonių ir išvengė didesnių ąkcidentų. Jau prieš porą 
savaičių Martin Luther King Jr. šalininkas, dvasiškis C. H. Turner, 
ryžosi pravesti Marquette Parke protesto demonstraciją. Turner 
buvo nepatenkintas Marquette Parko namų'aviniokais, neno
rinčiais renduoti butų juodos rasės žmonėms,

Jis sakė, kad norėjęs suorga
nizuoti “taiką demonstraciją”, 
rimtai įspėjančią visus Mar
quette Parko namų savininkus 
apie nusižengimą veikiantiems 
įstatymams.

Policija neleido žygio į 
Marquette Parką

Chcagos policijos viršininkas, 
žinodamas tokios “taikios” de
monstracijos pasėkas, nutarė iiė- 
leisti Martin Luther King; šali
ninkams marsuoti Į Marquette 
Parką ir be reikalo neerzinti ra
miai ir taikiai gyvenančių žmo
nių.

Pradžioje buvo skelbiamą, kad 
Martin Luther Kingo šalinirįkaf . 
maršuos' 55rix>^ gatvės "bulvaru/ 
bet vėliau, matyt, norėjo pa
traukti Į pietus ir pasiekti 67 ir 
71 gatves.

Policija ėmėsi priemonių ne
leisti dvasiškio Turner vadovau
jamiems demonstrantams mar- 
šouti Į Marquette Parką. Nuta
rimas liepė policijai neleisti žy
giuoti į vakarus juo geležinke
lio linijos, esančios tarp Wester 
ir Damen gatvių.

Policija pavyzdingai išvengė 
susirėmimo

Policija labai gražiai išvengė 
bereikalingos įtampos ir susirė
mimo tarp maršuoti pasiryžusių 
Martin Luther King šalininkų 
ir Marquette Parko gyventojų.

Buvo pastatytas stiprus juo
džių policijos būrys, kuris 
nieko nuo geležinkelio tilto ne
praleido į vakarus. Policija ne
praleido grupių, pavienių asme
nų arba juodžių vairuojamų ma
šinų į vakarušr

. Kitas policijos dalinys užėmė 
pozicijas ant S. Western Avenue, 
prie 67-.tos ir kitų gatvių, įskai
tant net 71-ąją. Nei vienas bal
taodis negalėjo pravažiuoti arba 
praeiti į Rytus nuo Western Ave.

Marquette Parke susižeidė juodis

Prie 71-os ir California gatvių 
susižeidė juodis James Holdman. 
Sustojus jam prie raudonos švie
sos. Jo automobilį apsupo grupė 
baltųjų ir išdaužė vieną langą.

Holdmanas išlipo iš savo ma
šinos, išsitraukė revolverį ir pa
leido keturis šūvius. Jis taip tuos 
šūvius leido, kad Jcujkos eitų 
virš galvų. Bet, matyt, kad šau
dytojas iš jo ne koks. Viena kul
ka jis susižeidė kairę savo ran
ką.

Tuoj atsirado policija, suėmė 
langą sudaužusį 18 metų berniu
ką ir norėjo Holmoną nuvežti į 
šv. Kryžiaus ligoninę, bet jis 
pats savo mašina nuvažiavo į 
Little of Mary ligoninę, kur jam 
suteikta pirmoji pagalba. Pa-
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sirodo, kad jis yra Chicagos ka
lėjimo sargas.

Policija buvo atsivežusi šunis

• Chicagos policijos dalinys, 
tvarkęs, trafiką prie So. Western 
ir 67 gatvių, be stiprių lazdų, bu
vo atsivežusi vieną mašiną šu
nų. Jauni demonstrantai gali 
pabėgti nuo vyresnio amžiaus 
policininko, bet nuo pasiundyto 
šunies jie. nepabėgą. Jie šunų 
kartais labiau bijo negu polici
ninkų. Be to, sibvėjo pora ma
šinų suimtiesiems išvežti. Tvar
ką palaikė keli policijos automo
biliai, atsistoję? skersai kelio ir 
vienas policininkas liepęs South 
Western Avenue važiuojantiems 
aųtoĮnob.ilishdįią.vąžįuoti.toliau, 
net per raudonas šviesas.

Liepė naciams nuimti vėliavas

Marquette Parke yra Ameri
kos nacių, centras. Šia proga na
ciai buvo išleidę atsišaukimą ir 
paruošė kelis plakatus, kurių 
vienas patarė juodžiams neiti į 
Marquette Parką.

Prie minėto centro buvo su
sirinkęs būrys jaunuolių, bet po
licija liepė jiems .išsiskirstyti. Po 
licija pastebėjo, kad naciai bu
vo iškėlę kelias savo vėliavas 
ant namo stogo, bet policija įsa
kė- jas nuimti. Policijos auto
mobiliai iki vakaro patruliavo 
Marquette Parke, o jaunimas bū
riais vaikščiojo po parką, bet 
didesnių susirėmimų nebuvo. 
Martin Luther Kingo šalininkai 
į Marquette Parką neįžygiavo.

Sovietų laivynas 
Viduržemio jūroj

WASHINGTONAS. — Penta
gono žiniomis, Sovietų laivynas 
Viduržemio jūroj susideda iš 35 
laivų, jų tarpe vienas lėktuvne
šis. Penkiolika karo laivų tą 
skaičių šiomis dienomis papildė, 
neįskaitant povandeninių narlai- 
vių.

Jungtinių Valstybių laivynas 
Viduržemio jūroje, to paties Pen
tagono žiniomis, susideda iš 44 
karo laivų. Desantams paruoš
ta kariuomenė, buvusi arti Liba
no pakraščių, atitraukta ir šiuo 
metų randasiNeapolio uoste, Ita
lijoje..
RAUDONAS MILIJONIERIUS

TULUZA, Prancūzija. — Apy
gardos teismas .Tuluzoje nubau
dė milijonierių ir vieno kaimo, 
burmistro bei vyno pramonės 
kooperatyvo direktorių komunis
tą Jean Doumengs 660 frankų 
pabaudos už vyno "falšavimą”, 
o jo vyno gamyklai uždėjo pa
baudą, kuri siekia 18.9 milijo
nų frankų.
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Teroras Airijoje , /’
BELFAST, šiaurinė Airija. —- 

Britai atsiuntė Į Belfastą ekstra 
kariuomenės, kad atstatytų ra
mybę po kruvinos sekmadienio 
nakties, kur 10 žmonių buvo už
muštų ir 75 sužeisti. Ekstra 200 
kareivių išsiųsta į kitas vietas 
Šiaurės Airijoje tvarkos ir tai- 

jkos prižiūrėti. Septynerių metų* 
. tarpusavio nesantaikos airiams 
jau kaštavo 1,543 gyvybių.

šeši ponaičiai karo teisme

MANILA, Filipinai. — Per
duoti karo teismui šeši ■ žymių 
šeimų sūnūs, apkaltinti 1974 me
tų rugsėjo mėnesį išprievartavę 
vieną 22 metų amžiaus, polio li
ga sergančią moterį. Keturi iš 
tų šešių yra: Miguėl Romulo, 
Filipinų užsienių reikalų minis
terijos vices^kretoriaus Carlos 
Romulo sūnaitis: Ramno Moran, 
buvusio 1973 metais ‘pasaulio ka
ralaitės” (Miss Universe) Mar- 
fie .Moran brolis; Jaime Clape- 
rols, stambiausio cukraus gamin
tojo sūnus ir Eugenio Lopez III, 
laikraščių leidėjo Eugenio Lopez 
sūnus. Hkiįadarystė padaryta 
Romulo ųžmięsčio^rezidęnciioje.

Kalnas užvertė 150 žmonių

KATMANDU, Nepalas. Cent- 
ralinėje Nepalo dalyje nakties 
metu nuslinkus-kalno šlaitui bu
vo užversti ramiai miegoję vieno 
kaimo — Pahire Phedi apie 150 
žmonių. Skubiai išsiųsti gelbėto
jai kol kas atkasė 40 lavonų.

Meksika išplečia savo 
jūrų ‘teritorijas”

MEKSIKOS MIESTAS. — Pra
eitą sekmadienį “Meksika išilgai 
visą savo Kalifornijos Įlankos 
pakraštį per 600 mylit} paskelbė 
per 200 mylių nuo pakraščių 
Meksikos teritoriniais vandeni
mis, kuriuose svetimų šalių žve
jams uždrausta žvejoti ir pramo
nininkams metalų ar naftos ieš
koti. “Meksikos Įlankos (Gulfo) 
meksikonizavimas yra legalizuo
tas specialių konstitucijos pa- 
pildymu”, pasakė Jorge Casta
neda, Meksikos užsienių vicese- 
kretorius.

F. Simokaitis gavo 
Fairchild premiją 
DANTON, Ohio. — Dayton 

Daily News šių metų gegužs 20 
d. pranešimu, general, majoras 
Frank J. Simokaitis, Oro Pajė
gų Technologijos Instituto 
Wright-Patterson Oro Pajėgų 
(Air Force) bazėje komendan- 
dantas, už žymius nuopelnus Ap
saugos Departamentui ir Oro Pa
jėgoms profesinio auklėjimo sri
tyje, apdovanotas 1976 metų 
Muir S. Fairchild premiją 
(Award).

Tokią premiją kasmet teikia 
Dedaliečių ordinas (Order of 
Daedalians), tai yra Pirmojo Pa
saulinio Karo karinių lakūnų 
ir jų palikuonių draugija.

Dedalas (Daedalus) yra var
das mitologinio graikų didvyrio, 
kurs pirmasis žmogus skraidė 
oro savo iš vaško pasigamintais 
sparnais.

Komunistai tikisi laimėti birželio 20 dienos parlamento rinki
mus Italijoje, jeigu kitos demokratinės partijos miegos ir rimtai 
nepastos komunistams kelio. Dabartiniu metu, komunistai jau val
do miestu, savivaldybes Romoje. Florencijoje, Milane, Turine, Ge- 
novoįe. Venecijoje ir kitose vietose. Komunistai leidžia nepapras

tai dideles sumas propagandai ir agitatoriams, tuo tarpu kiti ma
žai tejuda, tš viso yra 55 milijonai italy,-o balsuoti turi teisę 35 mi
lijonai Daugelis italę rinkimais nesidomi.

aplaistė valdžią
OTTAWA, Ontario. — Kana

dos agrikultūros ministerį Euge
ne Whelan ir Sričių ekonominės 
ekspansijos ministeris Alarcell 
Lessard buvo “išmaudyti” pienu 
triukšmingoje protesto demons
tracijoje prie.parlamento rūmų, 
kur nemažiau kaip 10,000 Kve
beko ūkininkų buvo susirinkę 
reikalauti geresnių sąlygų pieno 
ūkiu besiverčiantiems ūkinin
kams.

Pieno ūkio farmeriai demons
traciją sušaukė reikalauti, kad 
Kanados federalinė valdžia ne
mažintų 20 nuošimčiais Kvebe
ko provincijai pieno kvotos, kaip 
yra sumaniusi daryti, o jei turi 
daryti, tai kad pieno statytojams 
išmokėtų $40 milijonų kompen
sacijos.

Vakarų pusrutulio 
valstybių sueiga

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas užprašė septynių 
valstybių lyderius į viršūnių kon
ferenciją, kuri šaukiama Por- 
torikoje šio birželio mėnesį. 27 
ir 28 dienomis tikslu “sukurti 
geresnę ir prasmingesnę ateitį 
visiems mūsų piliečiams”.

Dalyvauti toje konferencijo
je yra užprašyti atstovai Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos, Vo
kietijos. Japonijos, Italijos ir 
Kanados. Tokią konferenciją 
šaukti mintis kilo prenykštėje 
Rambouillet konferencijoje prie 
Paryžiaus. Kanada toje konfe
rencijoje dalyvauti nebuvo kvie
sta. Ateinančioji konferencija 
įvyks JAV viceprezidento Nel
sono Rockefellerio privačioje va
sarinėje rezidencijoje Dorado 
B4ach Resrrrh Portoraeo.

Plėšikai nepaiso
Sumušė ir apiplėšė

Aukšč. Teismo teisėją 
DETROITAS. — Trys bandi

tai ketvirtadienio naktį miesto 
centre užpuolė buvusį per šešis 
terminus Michigano gubernato
rių ir dabar esantį Michigano 
Aukščiausiojo Teismo teisėją 
Mennen G. Williams (Soapy”), 
jį jėga įsitempė vidun, sumušė, 
suraišiojo ir apilėšę pasiėmė pas 
jį rastus $70 pinigų, keletą kre
dito korelių, raktus nuo jo namų 
ir’ automobilio, televiziją ir ste
reo. Jo veidas buvo tiek sudau
žytas, kad vien lūpomis sulopyti 
ligoninėje teko padaryti sep
tynis susiuvimus.

Nėra to blogo, kad neišeitų į 
gerą, sako senas priežodis. Su- 
oreme Court teisėjas pasakė, 
kad “jau laikas miestų gyvento
jams garantuoti laisvę nuo bai
mės”. Tai jau nebe pirmas toks 
atsitikimas, kada sumušami ir 
apiplėšiami aukšti teisėjai. Kiek 
dar tokių užpuolimų reikia, kad 
teišėjai “mugerius” garantuo
tai užrakintus laikytų už grotų, 
o ne palaidus gatvėse.
Mennen G. Williams plačiai lie
tuvių visuomenėje yra žinomas, 
kaip didelis lietuvių taiitoš drau
gas ir Lietuvos laisvės veiklus 
šalininkas.

DEŠINIEJI SUKRUTO
WASHINGTONAS. — Deši

nieji fabrikantai ir konservaty
vus Amerikos elementas šiais 
metais organizuotai kaupia pini
gus rinkimų kampanijai į Ame
rikos Atstovų Rūmus. Iki šiol 
tam tikslui jau yra surinkta 12 
mil. dol. Jie nori sustiprinti kon
servatyviai dešiniojo sparno at
stovų skaičių Amerikos konkur
se. Taip pareiškė tautinio Ame
rikos komiteto, už efektyviai 
darbingus Atstovų Rūmus, pir
mininkas R. D. Hemenway. Jis 
tačiau mano, kad komiteto vei
klos reikšmė yra persūdyta, r

I AVIACIJA DAUŽO GINKLO MESTI
NENORINČIUS PALESTINIEČIUS

į Soviety karo laivai priplaukė prie
Libano vandeny “kovoms stebėti“

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos kar uomenės daliniai supa 
Beirutą iš trijų pusiu. Sirijos tankai ir vežami pėstininkai artėja 
prie Libano sostinės iš Pietų, o kiti kariuomenės daliniai žygiuoja i 
miesto centrą iš. šiaurės bei rytų, sako paskutiniai karo pra
nešimai iš Libano.

Rusais Kuboj statys 
branduolinę jėgainę

VANCOUVER, Kanada. — 
Kuba paskelbė, kad Sovietu Są
jungai “padedant” ji pradės 
komunistų saloje — Kuboje sta
tyti pirmąją branduolinę jėgai
nę. Statybos ministeris Levi Fa
rah - Balmaseda pareiškė Van
kuveryje, kad Kuba nieko netui*i 
prieš branduolinės energijos plė
tojimą su sąlj'ga, kad tos jėgai
nės būtų saugios, gerai apsau
gotos ir naudojamos tik taikos 
tikslams.

Ministeris Farah-Balmaseda, 
kurs čia yra atvykęs dalyvauti 
Jungtinių Tautų konferencijoje, 
sušauktoje žmonių apgyvendi-

■ ‘nftno'klausfaF.ams -aptartir■■spatr-'*
dos atstovų klausinėjamas pra
nešti smulkiau apie tokios jėgai
nės statybą, išsisuko pareikš
damas, kad Kubos delegacijoje 
nėra nė vieno atominio specia
listo, kurs galėtų ką daugiau pa
sakyti.

Prez. Fordas pagerbė 
mokslininkus

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas pagerbė 15 amerikiečių 
mokslininkų, —fizikus, biologus, 
inžinierius ir kitokius, — suteik
damas jiems tautiniai-valstybinį 
mokslą atžymint! medali.

Tarp atžymėtų 15-kos moks
lininkų grupėje, randame John 
W. Baekų, iš IBM bendrovės ty- 
rinėjimųv laboratorijos Kalifor
nijoje; Masačiuseto technologi
jos instituto profesorių Mansoną 
Benedictą ir kitus.

Meksikos boikotas

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Meksikos užs. reik. Ministeris 
Angonso Garcia Robies pareiškė, 
kad jo valstybė Amerikos Vals
tybių Konferencijoje (OAS), ku
ri turi Įvykti ateinantį mėnesi 
Čilės valstybės sostinėje San
tiago, o Centrinės Amerikos val
stybė Costa Rica užgyrė rezo
liuciją. protestuojančią prieš 
Santiago miesto parinkimą tai 
konferencijai, kadangi Čilės val
džia daro nusikaltimus smurtu 
laužydama žmonių asmens tei
ses.

Jungtinių Valstybių delegaci
jai toje konferencijoje vadovaus 
valst. sekretorius Henry Kisin- 
geris.

ESorasžžm • - 
šiltas 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23

Atrodo, kad žmogžudžio Ara
fato palestiniečiai bandė pastoti 
kelią Sirijos kariams, žygiuojan
tiems į sostinę Sidono plentu, bet 
Sirijos aviacija daužo pačius pa
grindinius palestiniečių centrus. 
Pradžioje buvo neaišku, kurias 
rietas lėktuvai bombarduoja, bet 
patys palestiniečiai pasakoja, 
kad sirijiečiams pavyko išdau
žyti Kleinat aviacijos bazę, ku
rią valdė musulmonai.

Labiausiai stebina sostinės 
gyventojus dvejopi lėktuvai. Si
rijos bombonešiai visiems yra 
pažįstami, jie paleidžia pačias 
sunkiausias bombas. Bet palesti
niečius puola ir Libano lėktuvai, 
jau kelios savaitės nesirodė pa
dangėse, Libano lėktuvai mažes
ni, bet jie nepaprastai taiklūs, 
nepraleidžia nei vieno taikinio. 
Manoma, kad kartu su sirijie- 
črais jau bendradarbiauja Liba
no aviacijos vadas krikščionis.
Libano lakūnai iki šio meto neisi- 
vėlė i pielietini karą, bet jis ne
pritarė palestiniečiams ir dru- 
zams, norėjusiame padaryti di
deles pakaitas.

Pastebėta, kad prie Libano 
vandenų priplaukė didokas skai
čius sovietų karo laivų, buvusių 
Viduržemio jūroje. Sovietų ka
ro laivų vadai atsiklausti, koki 
yra jų tikslai, ką jie pametė Li
bano vandenyse. Sovietų karo 
vadai ignoravo paklausimus, bet 
vakar ryte vyriausias Vidurže
mių laivyno vadas pareiškė, kad 
rusai nori stebėti pačiame Liba
ne vykstančias kovas.

Neatrodo, kad sovietų karo 
laivai bandytų kištis į Libano 
vidaus kovas, bet jie gali pasi
naudoti partizanų grobius. Nie
kam ne paslaptis, kad palesti
niečiai, Sirijos karo jėgų peni
mi, aprengiami ir aprūpinami 
amunicija, neilgai galėtų prie
šintis Sirijos kariams. Bet pa
lestiniečių vadas Arafatas pro
testuoja prieš Sirijos karo jėgų 
įsiveržimą i Libaną ir Įsakymą 
nuginkluoti palestiniečius. Ara
fatas norėtų tartis su Sirijos pre
zidentu. bet jis nenori atiduoti 
jam ginklus.

Druza: palestiniečiai apiplė
šė Beirute buvusius visus ban
kus. Plėšikai gali prašyti sovie
tų jūrininkų, kad paimtų juos 
ir Libano auksą į savo laivus. So
vietų jūreiviai “duotų prieglau
dą” plėšikams, o vėliau pasisa
vintų jų pagrobtą auksą. Ru
sai priklaudė — Ispanijos res
publikos bankų aukso atsargas 
ir tą auksą saugojusius bankų 
tarnautojus, bet tarnautojams 
buvo paskirtas koncentracijos 
stovyklos, o ispanų auksas nuė
jo j sovietų iždą. Panašiai jie 
pasielgtų ir su Beiruto bankų 
auksu, o bėgančius druzus pri
baigtų koncentracijos stovyklo
se.



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. 
I

SUNKIAUSIAS PREZIDfNTO SPRENDIMAS
. Kaltas būti, jei neskiepysi, apkaltins, jei skiepysi: 

nuo gręsiančios slogos epidemijos.
Dr. Albert B. Sabin

Gresiančios šios žiemos pra
džioje slogos epidemijos akivaiz
doje sunkiausia buvo preziden
tui Fordui apsispręsti dėl 135 
milijonų paskyrimo skiepams. 
Kaip tvirtina biochemijos pro
fesorius South Carolina univer
sitete dr. Albert Sabin, kaltins 1 
prezidentą kai ateis epidemija, ninkams, kurie šiais metais, va- 
kad neįsakė skiepyti. Dabar jį 
kaltina, kad "tiek daug .pinigų pa
skyrė nežinia ar ateinančiai epi
demijai. Taip jau esti gyveni
me: tik dirbančiuosius žmones 
plaka. Jie neliečia tavernas lan
kančiųjų, Jaunimo Centrą prirū
kančiųjų... tai vis tokie pat as
menys kaip ir kitus už jų gerus 
darbus plakantieji. Varnas var
nui akies nekerta.
Kiekviena naujiena priimama 

atsargiai

New Jersey Health Depart
ment komisionierius dr. Martin 
Goldfield spaudos atstovams pa
reiškė, kad skiepinimo nuo slo
gos reikalą reikia nuodugniai, 
šviesiai, atsargiai ir neemociškai i 
apsvarstyti — visus už ir prieš 
davinius surinkti. Nejuokai yra 
tas visų šio krašto gyventojų 
skie-i:.imas nuo gręsiančios slo
gos. Tai pirmas pasaulyje toks 
sveikatos reikalų tvarkymas.

Tas, komisionierius tvirtina, 
kad kartą suradus šiame kraš
te 1918 metų slogos virusą — jau 
vėk’ jį sulaikyti. Jei turime už
muštų tokių virusų vaistus (vak-

riną) — tai nėra ko laukti, rei
kia skiepyti visus žmones, nes 
epidemijos galimybė šių metų 
gale yra labai didelė.

Didesnė vaistų dozė — dažnesnė 
nepageidaujama reakcija

Dr. Goldfield vadovavo moksli-

sario mėn. susekė virusą, panašų 
i kiaulių slogas sukeliantĮji. Tas 
Įvyko Fort Dix, N. J., kareivinė
se pas šio krašto armijos ka
reivius. Jis sako, kad tvirtini
mas, jog negalima ant kortos 
statyti žmonių gyvybes — reikią 
skiepyti visus-šio krašto gyven
tojus — yra paviršutiniškas ir 
jausmais paremtas. Mat, niekas 

. dabar nežino, kokią biologinę 
kainą reikės mokėti už tokį ma
sinį skiepinimą, nes reikia nu
statyti vaistų (vakcinos) reikia
mą dozę, kad galėti] gauti apsau
gą nuo minėtos slogos vienu skie- 
rinim:’.. šio krašto žmonės ne
turi atsparumo nuo tokios slo
gos, nes jąja nesirgo.

padėtis; miuoo dučės tos vakci
nos' neapsaugos žmogaus nuo slo
gos, gi — didelė dozė visada di
dina neigiamas- kūno reakcijas 
dėl to. skiepinimo.

Išvalyta kiaulės slogos vakci
na (swine flu vaccine) — skie
pai bus viso viruso vakcina, o ne 
dalina — frakcijonuota. Viso ,o 
ne- jo dalelių) vakcina visada 
duoda daugiau neigiamų reiški
nių po paskiepinimo. Po minėto 
skiepinimo žmogus ims karščiuo
ti — ir tokių karščiuojančiųjų 
bus nuo 30 iki 70'< visų paskie- 
pintųjų — tai priklausys nuo 
dozės dydžio.

Neperdėtai apskaičiavus, gail
imą laukti, kad po paskiepinimo 
15% žmonių neis į darbą bei ne
lankys mokyklų. Skiepinimas tę
sis tris mėnesius. Tai bus 30 
milijonų nuo darbo atkritusiųjų. 
Vienos antros dienos nutrauki
mas nuo darbo nebus taip blo
gas dalykas, palyginus su po 
skiepų prasidėsiančiais negeru
mais: šiurpas, karštis, nusilpi
mas. Tai bus kaina už skiepais 
gaunamą apsaugą nuo didžiai pa
vojingos — daugelį numarinąn- 
čios slogos, žinoma, kad reikia 
tokią kainą mokėti, tik reikia 
visas atsaargumo priemones pa
naudoti.

Virologinės studijos susekė, 
. kad buvo nuo žmogaus žmogui 
perduota minėtas kiaulės slogos 
virusas vieno mėnesio laikotar
pyje šių metų sausio 5 ir va
sario 5 d. tarpe kareivių Fort 

’ Dix vietovėje. Po vasario 5 d..
Mokslininkai žino, kad reikia tas kiaulės slogos virusas nepa- 

geros dozės priešnuodžių (tų 
vaistų — antigeno) , kad vienu 
skieninimii apsaugotum žmogų 
nuo tos slogos. Nustatyta^ kad 
reikia apie 7G6 viščiuko celės su
lydančių .vienetų (chick cell ag
glutinating units), bet tik gy
venimiškas bandymas duos tik
rą atsakymą dėl tų vaistų rei
kiamo stiprumo apsaugai nuo tos 
slogos. Darosi tiesiog kritiška

liko gyvas. Bet to viruso paly
dovas — taip vadinamas A-2 
Victorian strain -— liko gyvas. 
Jei ateis slogos epidemiją — ji 
prasidės nuo pietinių šio krašto 
dalių — kur žiema neužilgo pra
sidės.

štai iškilusiu bazalto stulpu, Pradžioje jie laive dar paliko 
kad nutarė arčiau prie jo pri- kapitoną Mouteferre, 4 karinin- 
piaukti ir pasižiūrėti, kaip jis ku$ ir 9 jūreivius, bet nieko ; iš *
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NAC.JIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 centu.

1 739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

GĖRIAISI A DOVANA

(

Kieki ienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio kraSto laisve ir lietu- 
gerbūvis, pnvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knigas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, beganą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapaėinskas. IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
_>ra naiųrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kmianėio ir patvariai įsikūrusio asn>ens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruota 300 psl Kaina 7 dot.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
tutort buvo t i>ni;-i'- Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naud3k1t10.se. 
Klaipėdoje 11 1'aijrr.oje Vaizdus aprašymai, ką ;t ’"n mate Kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išrersta 1 anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D, Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toriaus pasta burna neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 no

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. 
S4 psl. Kama $150

Šie ir kiti leidiniai yra gaunam.
NAUJIENOSE. 1739 So HALSTED ST. CHICAGO. ILL. 66609 
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Su skiepais lauktina iki 
paskutinės minutės

Oregono valstybės' viešosios 
sveikatos Įstaigoj dirbantysis tos 
valstybės universiteto — Port
land — narys dr. -Edward-Press-, 
reikalauja, kad masinis skiepini- 
mas turėtų būti atidėtas iki bus 
gauta tikrų žinių, kad slogos epi
demija tikrai galima bus= šiais 
metais. Jei vakcina bus lengvai 
gaunama valstybinėse klinikose 
ir kitose vietovėse bei gydytojų 
kabinetuose, tai-bus galima skie
pyti trumpai prieš tos slogos 
pradžią. Apsauga nuo slogos 
(imunitetas — immunity) po 
skiepinimo atsiranda pas paskie- 

|pintąjį po dešimties-keturiolikos 
dienų. Todėl su skiepais laukti
na, kol bent vienas, žmogus tik
rai tąja, sloga susirgs.

Atsimintina, kad visi skiepai 
nėra nepavojingi. Nemalonios 
reakcijos po paskiepinimo nuo 
1G iki 15%. Vidutiniai kas 
penktas paskiepintasis turės virš 
minėtų nemalonumų, šalia jau 

. minėtų neigiamų po skiepų žmo- 
■ I gus gauna skausmą rankoje, 

' karštį ir galvos skausmą. Tik- 
retais atvejais rimčiau sunega
luojama (anaphylaxis). Už tai 
patartina,, kad skiepinimas nuo 
slogos atidėtas iki bent vienas 
žmogus Vakaruose šio krašto

1 kiaulės sloga susirgs.
šių metų balandžio mėn. gale 

buvo pradėti kliniški bandymai 
(skiepinimas)- su.ta vakcina. Ga
lutini tų bandymų daviniai bus 
gauti apie birželio pradžią, tai 
yra jau dabar.

Kiaulės sloga jau numarino 
vieną kareivį. j

Amerikos šeimos gydytojų 
draugijos pirmininkas gyd. Herb 
L. Huffington iš Minnesotos 
tvirtina, kad apie 55% skiepų 
suteiks šeimų gydytojai-skiepin- 
dami nuo slogos šio krašto gy
ventojus.

Dabar gyvenantiems amerikie
čiams tai tikrai naujas virusas 
tas kiaulių slogos sukėlėjas. Dėl
to jis gali sukelti labai rimtą li
gą. Jis jau šį pavasarį susirgdi- 
no sveikiausius kareivius — vie
ną jų numarino. Todėl šiaipžmo- 
nėse tas virusas gali daug nege
rumo sukelti. Visi vyresnio am- 
"iaus žmonės, visi labai jauni ir 
- i i negaluojantieji chroniško
mis ligomis turi dabar stiprinti j

Jau minėjau, kad Pietų Aši
galyje žmogui užtenka penkių 
minučių pabūti vandenyje ir 
sustabdyti širdį. Jfėręs į šalto 
vandens srovę; tuojau pajutau, 
kad širdis jau nepajėgia pum
puoti kraujo į kojų raumenis. 
Matyt, kad šaltis susiaurina 
kraujagysles, jeigu jos taip 
greitai sumažina kraują; ir su
kelia mėšlungį. Jeigu būčiau 
pabuvęs dar porą minučių, tai 
šių įspūdžių aš jau nerašyčiau. 
Būčiau turėjęs leistis į dugną, 
kai0 daugelis stipresniųjų, jau
nesnių ir apdairesnių už mane 
nusileido šaitan Atarktikos 
vandenin..

Panašiai į dugną eina ne tik 
žmonės, bet ir laivei. Apie ma
žesnius laivelius ir kalbėti ne
tenka, bet eina į dugną gana 
dideli laivai- Toks buvo ir “Za
piolos” likimaas, ?jis jau guli 
guli Morton sąsiaurio vandeny
se, kaip ten guli dešimtys kitų 
'.aivų. Man teko Tpąbūti mūsų 
kapitono kambaryje ir pasi
žiūrėti į žemėlapį, rodantį Li
vingston ir visas, Shetland salas, 
esančias Arktikos skritulyje, 
žemėlapis buvo nė“ jūrų žemė
lapis, bet kapinyno: visur žemė
lapyje buvo šimtai kryžiukų su 
datomis ir. paskendusių laivų 
vardais. Kur laivas nuskęsta, 

-tai Argentinos.- laivynas, spaus
dindamas kapitonams žemėia- 
oįį ris mažomis raidėmis pažy
mi, kada ir koks laivas nusken
do. Toks žemėlapis turėtų gąs
dinti jaunus jūreivius, bet Ark 
tikon plaukiantieji argentinie- 
iiai, matyt, mirties nebijo. Man 
atrodo, kad gerai dąro. Jeigu ži
nai, kad mirtis riš vien ateis, 
tai kuriam galui jos baimintis? 
\š bandau nustumti ją galimai 
loliau, bet jeigu.- jau pastumti 
negali, tai sutik su likimu, ku
rio neišvengė milijonų milijo
nai...

Prof. Erizę mums papasako
jo, ką mūsų kapitonas patyrė 
ir kokius klausimus lietė, besi- 
kalbėdamas su “TĮopiolos” ka
pitonu. Bet prie “Zapiolos” zo- 
dikai buvo nuvežę daugiau 
žmonių. Jie visi kaHjėjpsi su 
kitais minėto laivo jūrininkais.' 
Kai sugrįžo į “Linbįat Explo
rer”, tai kiekvienas < pasakojo 
savo įspūdžius ir gautas žinias. 
Pasirodo, kad “Zapibla” buvo 
.Amerikoje statytas' ir argenti
niečių 1961 metais pirktas lai
vas. Jis buvo pastatytas 1944 
metais ir vadinos? ‘ '“Cahuiila”- 
Argentinos valdžia sumokėjo

JAV ui j j 45,000 dolerių. Jis bu
vo pastatytas ir nuleistas į van
denį Charleston dirbtuvėse ir 
uoste. Amerikiečiams jis tar
navo.17 metų. Argentiniečiai jį

iŠ tikrųjų atrodo.
Bet “Nevada” (lietuviškai tai 

būtų “Apsnigtoji”) arti žmo
ni ųn eprisileidžia. Kai “Zapio
los” jūreiviai norėjo “Nevadą”

prilaikė saviems tikslams, davė “ 'andeuyje stovintis
savo tautos didvyrio vardą ir 
paleido į Acktikvs vandenis. 
Tai buvo stiprus, geras, greitai 
plaukiantis žvalgybos laivas.

bazalto ragas prarėžęs laivo šo
ną. Matyt, kad tuojau buvo įsa
kyta laivą sustabdyti ir patik
rinti kas ten atsitiko, kas su-

to neišėjo. Jie bandė “Zapiųlų” 
nukelti nuo “Apsnigtosios” ra
go, bet negalėjo pakelti- Laivas 
pakrypo ir dar daugiau V&ri- 
dens pritraukė. Jeigu argėhti- 
niečiai būtų laivą išgelbėję, tai 
būtų pasigyrę, bet to aš negir
dėjau. Laivui leido nuskęsti

(Bus daugiau)
pzZxUikldLUllO 2>V <11^0 LIUb | .
Jis plaukiojo įvairiais Arktikos I Kai b«vo jsakyta duoti
vandenimis. Turėjo gerai įren
gtą elektroniką ir labai greitai 
pranešinėjo pastebėtus nenor-. 
malamus. -

Laivo kapitonu buvo patyręs 
Argentinos admirolas. Carlos 
Alberto Monferrer. Laive buvo 
90 žmonių. įgula aptarnavo ne 
tik patį laivą, bet ir laive įreng
tus elektronikos prietaisus, ku
rie persiųsdavo žinias , dieną ir 
naktį, prie saulės šviesos ir, 
nuo didžiausios audras.

‘Zapiolos” ne tik kapitonas, 
bet ir pilotai labai atidžai sekė 
Arktikos vandenis. Jų atida 
buvo dar didesnė, kai įplaukė į 
Morton sąsiaurį. Juos, matyt, 
sužavėjo nepaprastai balta ne
didelė sala. Salos paviršiaus 
veik nebuvo. Tai buvo vulkano 
iškeltas labai aukštas kalnagu- 
brys. Jeigu norėtum ant tos sa 
los išlipti, tai negalėtum, nes 
nebuvo kur kojos pastatyti. 
Tiktai beždžionės galėtų į tokią 
salą įlipti, nes Jos moka už ma
žiausio plyšio užsikabinti ir lip
ti aukštyn. Bet Arktikoje bež
džionių nėra.

Ten aukšti yra ir Livingston 
salos pakraščai- Prie salos ga

žingsnį atgal, kad atsipalaiduo
tų nuo ‘.‘Nevados” povandeni
nio rago, tai jis prarėžė skylę 
ir pakabino laivą. Laivas būtų 
atsikabinęs, jėigu jis būtų pa
keltas, bet pradėjus vandeniui 
veržtis į apatinę dalį, apie “Za- 
piolos” pakėlimą ir kalbos ne
galėjo būti.

Pasirodo, kad Argentinos 
vyriausybė tais pačiais metais 
nusipirko JAV net tris tokios 
pačios rūšies laivus. Iki to meto 
argentiniečiai neturėjo jokios 
Antartikos tarnybos . Jeigu 
koks drąsuolis drįsdavo plaukti 
toliau, negu Ugnies žemė, tai 
buvo jo dalykas, vyriausybė ne 
imdavo jokios atsakomybės. 
Bet Argentinai buvo nepatogu 
nekišti nosies į Anrtarktiką, 
kada ten salas ir įvairias stotis 
pradėjo steigti amerikiečiai, bri
tai ir net norvegai. Vokiečių 
laivai dažnai plaukdavo į An- 
tarktikos vandenis ir praneši
nėjo apie pietų Ašigalio žuvis 
ir žuveles. Pietuose jie įsteigė 
Belgrano laivyno bazę, kurioje 
buvo tie. 3 laivai. “Comandanr

Beverly Rietuvių
klubas minėjo Amerikos' nėpri-' 
klausdmybės 2<M) m. ; sukaktį 
birželio 6 d. mokyklos patalpų-- 
se- Ruošos komiteto pirm., bu-, 
vo išrinktas inž. Leonas .»■ Ne- 
kus, Danguolė Bartkuvienė 
Meilutė Rulienė Vieepirni., v 
nariai -r- Stasys Rudys; inž. Jau 
nutis Dagys, Vytautas - Kąsniu- 
nas, dr. Marija Gaižutienė, .dail. 
Povilas Kaupas, bendradar
biaujant klubo pirm. Radžiui, 
sekr. Arbienei ir kitiems, na- s 
riams. Minėjimas buvo išgar-- 
sintas vietos amerikiečių spau 
doje. r - %
;\— Lietuvių Vyčių šiemetinė 
ekskursija t artimuosius rytus 
dėl ten vykstančių t neramumų, 
yra atšaukta ir neįvyks. Vyčiai 
ruošiasi savo atstovų, konven
cijai Stouffers viešbutyje, Day
ton, Ohio, rugpjūčio 25-29 d. 
Daugelyje programų - ir Užda
rymo bankete ruošiasi dąlyvau-

l

laivu pranešėju su elektrdnikos 
aparatais; antrąjį laivą pavadi- 

lėtum pasirinkti žemesnes vie-j no-“General San Martin”, ku
tas ir bandyti Įkopti'^ bet prie riame įrengė dantis ledui lauž- 
Nevados neįmanoma. Kai mes ti, kai pietuose įšąla koks lai- 
prie jos-pravažiavome, tai ma-’vas; o trečiąjį pavadino “Bahia 
lėmė tiktai į padangėse iškilusį! Aguirre”, pritaikytą transpor- 
stulpą, bet nuo vandens-nieko’tui. Pastarasis priplaukė prie 
nesimatė, tiktai uola. Sugrįžu- “Zapiolos”,. paėmė visus įgu- 
sieji jūreiviai manė, kad ‘Zapio los narius ir išgelbėjo galimai 
los” pilotai tiek susižavėjo auk- daugiau elektroninių priętaisų.

te General Zapiola” jie padarė Į h visas Dayton0 lietųvių ir apy
linkės aktyvas. Paruošiamuos 
sius darbus-. atlieka ir svečių 
priėmimą organizuoja . 96-tą 
Vyčių, kuopą.

Our Economy.

save visais būdais-, nes? jie-sun
kiausiai perneš minėtą slogą.

1976 m. vasario mėn. nauja 
rūšis žmogui slogos sukėlėjo bu
vo susekta ir medicinoj pava
dinta A (New Jersey) 76 (Hsw 
INI). Susekta ta rūšis buvo pra
dėjus sirgti sloga kareiviams Ft. 
Dix, N. J. vietovėje.

Kiaulėms slogas sukeliantis 
virusas buvo žinomas jau dau
gelis metų. Nuo 1930 m. tai pir
mas šiame krašte to-viruso pa
sirodymas-žmonėse. žmogus-nuo- 
žmogaus užsikrėtė.

Išvada. Negyvenkime sva
jonėse, nepagristuose faktais nu
siteikimuose — renkimės slogą 
pasitikti šių metų- galer Jei jos 
nebus — dar didesnis džiaugs
mas bus mums. Jau. dabar lys- 
kime lauk iš svaigalinyčių, iš rū
kai i nyčių,. Pradėkime visu rim
tumu tvarkyti savo senus nega
lavimus. Tabakas ir svaigalai 
juo dar daugiau- sunkina. Taip 
pat su maistu neapsileiskime: 
vaisių, daržovių centneriais pir
kime (jokiu būdir ne svarais) — 
ir visokiais pavidalai^ jas nau
dokime jau dabar. Pasilsėkime 
užtenkamai, kaip netinginiauki
me. Taip save stiprindami tapsi
me šauniais kareiviais kovodami 
su šių metų gale galimai atei
nančia sloga, žinoma; visi £asi- 
skiepinsime laiku. Sekime toli
mesnius pranešimus savo spau
doje.

Pasiskaityti. Tnt&rjxąį 'Mfedi- 
cine News VoĖ 2, No; TO; May 
15, 1976.

BUY U. t SAVINGS BONDS

of the surest ways to
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question of

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re

something (or someone)

Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

want to use that money 
right away, there’s

privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

Naud3k1t10.se
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rtn. 38 nr.) persispausdino Šiau
liuose leistas savaitraštis “Tė
viškė”. Straipsnis pavadintas 
“Dėl Ryty germanizacijos”.

Rašoma, jog kolonizacijos rei
kalams skirtame “Deutsche Ar
beit” laikraštyje Reichsfiureris 
SS įdėjęs kolonizaciją aiškinanti 
įvadą: “Mūsų uždavinys yra ne 
germanizuoti Rytus senąja pras
me, t. y., čia gyvenantiems žmo
nėmis primesti vokiečių kalbą ir 
vokiškus įstatymus, bet rūpin
tis, kad Rytuose gyventų tik 
žmonės, kurie yra tikrai* vokiš
ko, germaniško kraujo”.

Straipsnis ilgas, jo čia viso 
neperspausdinsiu (“Tėviškės” iš
karpą su tuo straipsniu atsive
žiau į Ameriką), tik verta pa
minėti dar vieną pastraipą, ku
rioje ašikinama, jog kas stebi šį 
karą, kas įvertina jo kietumą 
ir aukas, tas negali nematyti šio 
germanizacijos uždavinio. Ir at
rodo, jog J. M. buvo iš tų žmonių, 
kurie to germanizacijos uždavi
nio nematė, tad kaltina partijas, 
pogrindį, karininkus, masonišką- 
jį ir kairiąjį sparną, kad dėl jų 
karinių, dalinių nepavyko suor
ganizuoti. v-

Deja, , nežiūrint tokios puikios l Su karinių dalinių organizavi-
J. M. veiklos, lietuvių į vokiečių mo ir mobilizacijos planais J. M. M. ŠILEIKIS 
organizuojamus dalinius mažai dar net po Vokietiją važinėjo, kai 
tęstojo, nes dauguma vokiečiais jau ir Rytprūsiai raudonosios ar- 
nepasitikėjo. Buvo nepasitikėji--mijos buvo užimti.

Lietuvių karinių dalių steigimas 
ir nacių planai germanizuoti 

’ Rytus
Finansų tarėjas J. Matulionis 

. be piniginių reikalų, kaip ma
tyti iš jo knygos, labai daug rū
pinosi ir dirbo, kad tik lietuvius 
vyrus, į karinius dalinius su
rinkus/kad jie kartu su vokie
čiais kariautų prieš bolševikus. 
Šios srities jo darbai ir rūpes
čiai paremti įsitikinimu ir aiškiu 
pasisakymu “už aktyvų su vo
kiečiais bendradarbiavimą”, nes, 
jo įsitikinimu, tuo keliu einant 
būsią geriausiai pasitarnauta 
savo kraštui.

Kaip įžanginę instituciją j ka
riuomenę, jis vertina ir darbo 
prievolę, kuri lyg vokiškojo “Ar- 
beitsdienst” kopija, tarnautų 
įkrašto ir jaunų vyrų gerovei. Bū
tų tiesiami keliai, atliekami me
lioracijos ir kiti darbai, o kartu 
(iarbo prievolė būtų lyg ir mokyk
lą: tvarka, drausme, solidarumu 
ir darbo pamėgimu jaunuoliai bū
tų ruošiami gyvenimui. Iš dar- 

v bo prievolės jauni vyrai galėtų 
tiesiai į kariuomenę pereiti, nes 
drausmės ir kariškos rikiuotės 
būtų pramokę.

mui pagrindo.
■ Lietuvos germanizaciją naciai 
pradėjo pirmiausiai pradėdami 
išvežti, lenkus ir rusus, nežiūrint, 
kad jie nuo seno Lietuvoje gyve
no; Į jų ūkius atveždavo vokie
čius. Tokioms kolonizacijos pra
džios nuotaikoms esant, J. M. die
noraštyje įrašo: “šilto jausmo 
lenkams iš lietuvių pusės, turbūt, 
niekada nebus, tai tegul nelau
kia, kad. jie?būtų užtarti ir da- 
bar”. Pagaliau ir J. M. suabe
joja, kas tikras, katras aktyvus 
lenkas — esą sunku atskirti.

lenkų ir rusų ateis lietuvių ei
lė,J. M. .vadina tik gandais ir 
spėliojimais. Dėl to net su ge
nerolu Kubiliūnu kalbėjęs, jog 
reikia žmones raminti, išleisti 
koki raminanti pareiškimą.

fy^/Įkriygoję jnėra - užrašęs, jog 
riatiai/buvošuplanavę užimtuo- 
isius Rytųkraštus germanizuoti, 
Įtąd ir liėtūvių baiminimąsis ne
ini va be pagrindo. Vilniuje leis
tasis dienraštis “Naujoji Lietu
va’,’; iš: nacių .savaitraščio “Das 

.. ^chwarze Korps” išsivertė ir iš
spausdino straipsnį apie germa- 
nizaciją. Tą patį straipsnį (1942

• -

V. KAROSASMARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE
(Komentarai).

(Tęsinys) ( vis;j lietuvišką raštiją nuo pat
Atėjo aukščiausias laikas lie pirmosios knygos, nes praeity-j 
.....  roinan-įje turėjome nemaža išleis!;

knygų lietuvių kalba, taniau 
jaučių lietuvių tautos sąmo
nės, savitumo ir laisvės sunai
kinimui.

i levitam*/ pasmeik tįsiems Lie- 
Įtuvos reformaciją; jis sujauk;* 
visas nusistovėjusias pažiūras 
apie lietuvių tautos praeitį ir 
jos kovas už laivę, bet nesuge
bėjo nutiesti tilto j dabartį. I a 
ėiau jo kritiškas žvilgsnis Į Lie 

istoriją nepaliks žvan- 
variu tylumoje, bet is-

.Į t u vos
I ganei u 
judins 
už tai

•tuvių tautos padėkos.
(Pobaiga)

tuvių tautai pabusti iš 
tinių sapnų ir pažvelgti į Lie
tuvos problemas naujųjų am
žių akimis. Autorius perkėlė 
skaitytoją į tą amžių, kada lie 
tuvių tauta žengė pirmuosius 
gingsnius į naujųjų amžių epo 
chą, nuo kurios nubloškė sve
timos reakcijos jėgos.

Krdlikauskas, savo pasikal 
bėjime su Draugo reporteriu 
teisingai sako: “mūsų tauta su 
siformavo praeityje... kad pro 
blemos ir tiesos — dėl kuriu 
kentėjo ir grūmėsi... ne trupu
tį nepaseno... Tos pačioš tebė
ra labai opios ir šiandie. Dėl 
mūsų meto dinamikos bei tem 
po — ypaėgi dėl politinės, ide
ologinės bei moralinės krizės 
— šios problemos aštrios ir 
pavojingos...’’ (Draugas, 1976, 
III. 20. II dalis).

Labai taikliai pasakyta, bet 
visame ilgame pokalbyje su 
reporteriu apie reformaciją 
net neužsiminta. Kralikauskas 
jau savo romano mintis krei
pia kitą kryptimi. Jis sako: 
“Mažvydui lietuvių kalba — 
tai šventasis paveldėjimas niū 
sų tautos išgelbėjimui ir lietu
vio išganymui”, tai tuo savo 
pasakymu nuneigia net savo 
romane keliamas mintis ir idė 
jas.

Jei bet kurio turinio išspau
sdinta knyga lietuvių kalboje 
jau savaimiai laikytina lietu
vybės šaltiniu, tai tuomet Ta
rybinės Lietuvos lietuviška 
knyga ir spauda, spausdinama 
milijoniniais tiražais, užtikrin 
tų lietuvių tautai gyvatos šal
tinį ir amžinąjį gyvenimą. O 
tuo tarpu atvykę Jurašai tvir
tina: “Ir lietuvių kalba . ten 
(okup. Lietuvoj) paversta lyg 
Trojos arkliu, nes ji naudoja
ma lietuvių tautos naikinimui. 
Ta kalb diena iš dienos kem
šama į žmonių galvas rusiška-' 
komunistinė propaganda.” —į 
.(Draugas, 1976, 11.17). Tuo pa-j 
čiu kriterijumi, reikia matuoti'

Prez. Woodrom Wilson aiš
kiai pasako, kas yra istorijos 
varomoji jėga. “The World is 
run by its ideals only a fool 
thinks ortherwise”. (Idėjos ap 
sprendžia pasaulio istoriją.tik 
kvailiai galvoja antraip). Maž 
vyrias buvo įkvėptas reforma
cijos idėjų, kurios išgelbėjo 
lietuvių tautų nuo tautinės mir 
ties. Bfet kokiomis idėjomis tu 
retu vadovautis lietuviu tauta 
mūsų amžiuje, kad išsigelbė-

autorius nusipelno lie-

kvnio nerasime romane.

Kralikauskas, kaip jo vaiz
duojamas vyskupas “kirto 
kaip kirviu” mokiniams ir

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608.

Žmonos portreto eskizas 

rininkams buvo įsakyta regis
truotis komendnatūrose. Nevisi 
karininkai tokio įsakymo pa
klausė. J. Matulionis dienoraš
tyje yra įrašęs, jog “Visos va
dybos vieningai nusistato rea
guoti Į karininkų vengimą regis
truotis.' Nutarta tokius asmenis 
šalinti iš tarnybų”.

Kai aš, kaip atsargos karinin
kas, nesiregistravau, tai Vilka
viškio komendantas pik. K. La
butis mane pasišaukęs kitokio
mis represijomis baugino. Apie 
nesirėgistravtisius karininkus ži
nios esančios surinktos. Neužsi-. 
registravusieji būsią mobilizuoja Į 
mi ir tuojau pat fronto ugnin 
siunčiami.—

1942. metais vokiečiai keletą 
apskričių ir keliasdešimt valsčių 
priskyrė Lietuvos administraci
jai, kurie prięš tai buvo Gudijos 
teritorijoje/ Tarėjams buvo rū
pesčio, nes kai kurie valdininkai 
ten atsisakė nūsikraustyti.’

Buvo išleistas potvarkis. Pa
gal jį valdininkas, atsisakęs vyk
ti į paskyrimo vietą, baudžiamas 
trims mėnesiams į priverčiamų
jų darbų stovyklą ir dar pini
gine pabauda, šitokiomis repre
sijomis imtasi sudaryti adminis
tracijos aparatą.

Metams praėjus J. M. savo 
dienoraštyje (280 psl;) aprašo 
į kokį pragarą ten nusiųstieji 
pateko: padėtis nepakenčiama, 
policijos pareigūnų žūsta dau
giau, kaip fronte kareivių. Ne
mažai žūsta ir miškininkų, žmo
nės naktimis renkasi, užsibarika
duoja, kiti daržinėse nakvoja. 
Maisto ir kitų prekių nėra.

(Bus daugiau)

nėti arba prisiminti klausimą: 
1 j o kodėl Lietuvos laikinoji vyriau- 

... ... . ’sybė, kurioje jis buvo finansųVienur jis rašo, jog ne mums iministe’ nMžb vokia5iams 
raudoną), armija sulaikyto, ki- ir elbė nuosavybiu 
tur nepatenkintas,-kad lietuviai . ... , , .. . . . . >grąžinimo įstatymo ar dekreto?nesiduoda įvehami i naciu uzvir- T J . . . , .. , . , ‘ - ;Juk pats laikinosios vyriausybesta karo jovalą.' Viename pusią-, , .

■ S’v.“0S — jatstatymo deklaracija kaip tik 
’ buvo pastatą vokiečius prieš įvy- 

kusį faktą. Kodėl laikinoji vy
riausybė atskirais potvarkiais 
grąžino kai kuriems savininkams 
nuosavybes, o kodėl nepaskel
bė visuotinės denacionalizacijos ? 
Gal vokiečiai su tokiu aktu ne
būtų skaitėsi, bet yra ir pavyz
dys, jog kas padaryta ne taip 
lengva buvo panaikinti. Laiki
noji vyriausybė atsteigė Lietu
vos banką. Vokiečiams jis ne
patiko, bet to banko panaikini
mas, J. Matulionio pasakojimu, 
vis buvo nutęsiamas.

. Be abejo, kai laikinoji vyriau
sybė pasiskelbė prisidėsianti prie 
Europos naujais pagrindais or
ganizavimo, kaip tai darė naciai, 
tad ir visuotinės denącianaliza- 
cijos nepaskelbė, nes visuotinė 
denalizacija būtų turtus grąži
nusi visiems savininkams —žy
dus įskaitytinai. Atrodo, jog dėl 
to ir J. M. nesiėmė paliesti te
mos, kodėl laikinoji vyriausybė 
nepaskelbė . denationalized j os 
įstatymo, o tik dažnai užsime
na, jog vokiečiai nuosavybių ne
grąžina.

Represijos prieš karininkus 
ir prieš valdininkus

Gen. Plechavičiui pradėjus or
ganizuoti Vietinę rinktinę, ka
reivių savanorių netrūko, bet ka-

vyzdžiu ’statydamas, kad, esą', 
latviai veržte veržiasi į. SS le
gioną, kitame puslapyje pasako
ja, jog mobilizaciją paskelbus 
esą labai daug latvių dezertyrų.

Nuosavybės klausimas

Komunistų okupacija nusavino 
nuosavybes: namus, žemę, fabri
kus, bankus ir kitokius turtus, 
žmonių' bankines santaupas 
įskaitytinai. .....

J. "Matulionis savo dienoraš
tyje ne kartą užsirašė pastabas, 
kad vokiečiai nepanaikina na
cionalizacijos, kad negrąžina že
mes ir kt. Kai-jau nacių galybė 
tirpo ir kai buvo lietuviai vilioja
mi į karinius ar darbo dalinius, 
tai Generalkomisaras suruošė 
vieną kitą spektaklį — iškilmin
gai vienam kitam ūkininkui įtai
kė nuosavybės dokumentus.

Nuosavybių grąžinimo arba 
denacionalizacijos problemon 
žvelgiant vertėjo ir J. Matulio
niui atgal pažvelgti ir .panagri-

B

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
I

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastas- -| 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. J 

Knygos bus išsiųstos, jei. $1.50 čekis arba Money Orderis | 
į. bus pasiųstas tokiu adresu: I

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas." ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią: žemės ūkio švietimo problemos ūkininką krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. .

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*!.

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik §5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

, NAUJIENOS <
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sią dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį, arba Money Orderį tokiu adresu:

1733 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

TaupyKitedabar
pas mus

NAUJIENOS, CHICAGO B, IU>— TUESDAY, JUNE 8, 1976

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

palūkanu, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Ubagavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. J kitš'ŽS

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL;
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

f
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Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis, vicepirmininko Teodoro Blinstrubo lydi
mas, praeitą savaitę buvo nuvažiavę Į New Yorką, kad 
galėtų išaiškinti New Yorko tarybos nariams veikian
čius Amerikos Tarybos nuostatus ir pašalintų kelis ne
normalumus. Amerikos Lietuvių Tarybą sudaro Įvairios 
politinės grupės, fraternalės organizacijos ir Įvairios 
draugijos, remiančios Lietuvių Tarybos darbą bei prisi
laikančius nustatytų principų. Išaiškinta, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybai renkamos aukos privalo ‘ būti siunčia
mos Į ALTo centrą, jos negali būti naudojamos abejoti
nos, vertės kelionėms ir lietuviams nieko nepadėjusių po
litikų vaišinimams.

Abu Amerikos iLetuvių Tarybos nariai pasimatė su 
ALTo sąstatą sudarančiomis politinėmis grupėmis, ben
drame susirinkime išaiškino New Yorke vykusius nu
krypimus nuo ALTo principų, nutolimą nuo priimu re
zoliucijų, o vėliau bendrame posėdyje ne tik pačiam pir
mininkui, bet ir kitiems ALTo nariams patarė laikytis 
tvarkos ir dirbti pagal veikiančius nuostatus. Pasikal
bėjimas buvo naudingas ne tik Amerikos Lietuvių Ta
rybos New Yorko skyriui, bet ir visoms grupėms, nepa
jėgusioms sustabdyti nuo bereikalingo pinigų švaistymo 
ir nuostatų nesilaikymo. Pasitarimo metu prieita nuta
rimo, kuris ateityje bus naudingas ALTui — visi veiks 
vieningai ir prisilaikys veikiančių darbo taisyklių.

Dr. Bobelis ir Blinstrubas, baigę tvarkyti Alto rei
kalus, pasiūlė susitikti su Vliko atstovais. Tai buvo gera 
proga išsiaiškinti dabartinę Lietuvos bylos būklę ir .ban
dyti ieškoti kelių glaudesniam šių dviejų organizacijų 
darbui. Niekam nepaslaptis, kai nuo praietų metų vadi
namos “nepaprastos VLIKo konferencijos” santykiai 
tarp ALto ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komitete 
nutrūko. Vliko pirmininkui leidus Bendruomenės atsto
vui išardyti tą “nepaprastą konferenciją”, nutrūko kal
bos ir bet koks bendras darbas. Bendruomenės atstovai 
gyrėsi, kad jie labai jau glaudžiai bendradarbiauja su 
VLIKu, bet iki šio meto Lietuvos laisvinimo darbams jie 
nedavė nei vieno cento- Laisvinimo darbams lietuvių duo
damas aukas jie naudodavo savo organizacijos reika-. daromus žingsnius,_ o VLIKas tą patį padarys ir ALTui.

lams, kelionių išlaidoms ir viešbučių b^bI : itocap a^)- 
moketi

Šiandien kiekvienam lietuviui aišku, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba praeitais ir šiais metais atliko didelį 
Lietuvos laisvės bylai darbą. Amerikos Lietuvių Tary
bos iniciatyva ir Dr. Bobelio energija prastais metais at
stovų rūmai ' priėmė rezoliuciją, aiškiai pasisakančią 
prieš Lietuvos aneksijos pripažinimą. Jeigu nieko kito 
ALTas nebūtų padaręs, tai vien Ši rezoliucija jau yra di
delis Įrankis kovoje už gimtinio krašto laisvę. Bet šiais 
metais dar stipresnę rezoliuciją priėmė JAV senatas. 
Atstovų rūmų rezoliucija priimta vienbalsiai, o senatas 
ją priėmė be vieno balso. Šios dvi rezoliucijos yra rim
tas žingsnis kovoje už Lietuvos laisvę.

Amerikos užisenio politiką visuomet veda krašto 
prezidentas. Užsienio reikalus tvarko sekretorius, pri
silaikydamas prezidento instrukcijų. Dabartiniam Val
stybės sekretoriui gali nepatikti prezidento įsakymas, 
bet jis privalo duotų instrukcijų prisilaikyti Iki šio me
to sekretorius Kisingeris prisilaikydavo prezidento nu
rodymų, bet lietuviai pradėjo abejoti Įvairiais jo žings
niais ir rusams daromomis nuolaidomis. Buvo susidaręs 
Įspūdis, kad sekretorius, bandydamas susitarti su Brež
nevu, sovietų propagandos paveiktas, padarys nuolai
das ir nurašys Lietuvą, Latviją ir Estiją naujiems abe
jotinos vertės sovietiniams pažadams. Jeigu kai kurie 
mūsų laikračšių redaktoriai patikėjo sovietų propagan
da ir, pardavimo akto nematę, tvirtino, kad Lietuva jau 
parduota, tai kodėl negalėjo ant Pabaltijo kraštų ranką 
numoti ir valstybės sekretorius?

Kad tokio dalyko negalėtų padaryti joks valstybės 
sekretorius, kad kada nors ateityje mažiau apdairus pre
zidentas, norėdamas “išlyginti santykius su kita didele 
valstybe” ir nepripažintų grobikams teisės išnaudoti pa
vergtas Pabaltijo tautas, atstovų rūmai ir senatas priė
mė rezoliucijas, kurios ne tik’ prezidentui, bet ir valsty
bės sekretoriui draudžia daryti bet kokias nuolaidas .be
siplečiančiam sovietų imperializmui. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pravestos rezoliucijos, tai ne kokios Kojelio ar 
kokio rezoliucijų pleperio rezoliucijos, pasiekusios tik
tai senatoriaus stalą ir patekusios tiesiai Į gurbą. Iki šio 
meto nei viena frontininkų rezoliucija .negavo reikalin
go kongreso atstovų pripažinimo ir nebuvo pasiųsta Į 
Valstybės Departamentą, kad būtų perduota preziden
tui, o pastarasis ją naudotų užsienio politikos gairėms 
nustatyti. Prezidentui Fordui minėtos rezoliucijos ne
reikalingos, Lietuvos laisvės reikalu jis turi aiškią nuo
monę ir ne vieną kartą ją yra pareiškęs. Bet jeigu atei
tyje atsirastų koks prezidentas, kuris neatskirtų Balti
jos nno Balkanų, tai tokiam priimtos rezoliucijos bus la
bai naudingos. Jeigu prezidentas šios problemos neži
notų, tai Valstybės Departamento pareiga biltų preziden
tui priminti, ko ir jis negali daryti,-nes tokia buvo rink
tų atstovų valia.

Vliko nariai patenkinti susitikimu. Jie pripažįsta 
Amerikos Lietuvių Tarybos padarytą dideli darbą- Jie 
taip pat žino, kad “susidėjimas” su Airięrokps Bendruo
menės vadais Lietuvos laisvėe reikalui nepadės. Kada 
Bendruomenės valdybos narys sekretorių KisingerĮ pri
lygina Rasputinui, ta valdyba negali tikėtis, kad sekre
torius tokių narių delegaciją priimtų. Kad nepasikarto
tų santykių nebuvimas, atsiradęs po “nepaprastos kon
ferencijos”, nutarta pasikeisti atstovais vedamiems dar
bams derinti. ALTas informuoja VLIKą apie sekančius

gubernatorius Wendell 
B. Anderson pirmininkaula demokra
tę partijos platformos komitetui, nu
darytam prieš konvendįt, Apklausi-

'Tuo reikalu komitetai Ulei-

spaudai. Naujienų 127 nr. jis 
yra atspausdintas ištisai. Tarp 
kita ko rašoma:

Komisija prašo lietuvių vi
suomenę pasisiųsti jai sekan
čius duomenis:

1. Blankų kopijas, kurias iš
rašo persiuntimo agentūros do-

|vanas pasiunčiant;
2. Visokių kitokią-įrodomųjų ..._ _ ____ ___ ___ _

medžiagų, kuri parodo, kad už I lyviais-teisėjais, teisiant Ango- 
pasiųstas dovanas sumokėtas | los civilinio karo savanoriai, lai- 
muitas; ir

8. Jeigu tokių dokumentų ne
turima, prašomi parašyti laiš
ką, nurodant kiek per eilę me
tų šeima ar asmuo už siunti
nius apytikriai sumokėjo mui-

Xerox padarytos kopijos ga
lioja.

nėjimei prasidėjo gegužės pradžioje,! Atsihepusių asmenų pavar- 
o dabar jau eina prie pabaifloa. De-1 ,. , . , . .. ,o dabar jau eina prie pabaisos. Oe- 
mokratu partijos konvencJu vyks 
New Yorke liepos 12 dieną.

Mūsų spaudoje
Netylėti dėl aukštų muitų 
siuntiniams ir jų vagysčių 
“Nepriklausoma Lietuva” 21 

nr. Montrealio kronikoje įdėjo 
Pr. R, tokį raštą;

— Išvagia siuntinius. 'Nors dr 
mokėdami nežmoniškus mui
tus ir p ersi un timo išlai das, dau 
gelis vistiek siunčia , j Lietuvą 
siuntinius savo artimiesiems.Pa 
skutimu laiku girdėti daug nu
siskundimų, kad tie siuntiniai 
dažnai būna pakeliui “aptvar
komi”: ,vertingesni daiktai pa
vagiami arba iškeičiami į ki
tus, prastesnius vietinės gamy
bos dalykus. Pakeitimų atve
jais, tik kai kurie atydesni ga
vėjai tatai pastebi. Užtat siun
čiant siuntinius, patartina tuoj 
pat išsiųsti laiškus su smulkiu 
daiktų aprašymu ar net įdėtų 
medžiagų pavyzdžiais. Siunti
nių patikrinimas ir skundai ga
limi tik pašte juos atsiimant 
Vėliau jau būna “šaukštai po 
pietų” — niekas į tokius pavė
luotus skundus nekreipia dė
mesio.

Pritariant Alto valdybai,,Ūbi 
cagoje susidarė ..komitetas jš 
tautinių organizacijų veikėjo 
ir spaudos bendradarbio Kas- 
pero Radvilo, jaunimo organi
zacijų veikėjo AI.-Pakalniškio’ 
Jr., ir pedagogės Nijolės Mac
kevičienės. Jis renka medžiagą

DR^ A. J. GUSENASSAUGOK SAVO SVEIKATA
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi
Nūdien dantų irimo priežastys yra plačiai tyri

nėjamos. Būtų gerai, kad sykiu darytų ir vandeiis 
gėrimo analizę. Tada būtų tiksliau žinoma, ar chemi
nis junginys gali dantis apsaugoti nuo irimo ir išpū
vu? Jeigu taip, tada visur j vandenį gėrimui galima 
nustatyti sodium fluorido normą. Bet to viso ištyri
mui ir konkrečiam įrodymui, būtinai reikia daug 
mokslinio darbo ir pinigų.

Gerai žinoma, kad nesurasta ir tikrųjų priežas
čių dantų irimo ir puvimo. Beje, yra daug įvairių 
teorijų, aiškinančių pradinės dantų irimo yda. Tai 
vien tik teorijos, o tikrųjų įrodymų, pagrindinių dė
snių nesurasta.

Vieni tyrinėtojai konstatuoja, jog lactic rūgštis, 
kuri burnoje iš maisto pasigamina ir mūsų akiai ne
matomos žalingos bakterijos danties einalės sieneles 
ištirpina ir suardo. Kiti sako, kad tai padaro šių die
nų mityba .kuri yra cheminių konervų sužalota ir 
kenksminga ne lik dantims, bet ir visam organizmui. 
Kurie iš arčiau tiesos — sunku pasakyti.

Nėra pagrindo per daug jaudintis, nes visgi mok
slininkams pavyks surasti, kuris i.š mineralinių jun
ginių apsaugos dantis nuo irimo ir išpūvu. Tada į ge
riamą vandenį bu galima įdėti jo reikiamą kiekį. Sa
vaimine aišku, jeigu pagerės dantų sveikata, tada pa
kils ir bendras žmonių sveikatingumas.

PIRŠTŲ ČIULPIMAS — SUKREIVINA DANTIS

Prieš dešimtį kitą metų buvo manoma, kad bur
noje pirštų laikymas ir jų čiulpimas sukreivina vai
kų dygstančius dantukus; bet nebuvo tikrų įrodymų. 
Didžiuma mokslininkų nepritarė tokiai nuomonei, 
teigdami, kad pirštų čiulpimas neturi nieko bendro 
su dygstančių dantų kreivumu.

Northwestern universitete profesorius ištyrė vie
ną tūkstantį vaikų ir surado, kad vaikai turėjo ne 
vien tik kreivus dantis, bet ir jų sukandimą. Vaikų 
amžius buvo įvairus, nuo 5 iki 10 metij, 300 vaikų pir
štus čiulpė be perstojimo. Iš likusių skaičiaus vaikų, 
vieni čiulpė mažiau, o kiti—daugiau. Vaikų buvo ne 
tik kreivi dantys, bet ir jų sukandimas.

Eksperimentiniai tyrimai pilnai Įrodė, kad kreivi 
dantys sužaloja ne vien tik dantų sukandimą, taipgi 
ir pakeičia vaikų burnos išvaizdas, padaro negražio
mis. Nuo to daugiausia nukenčia jaunos mergaitės, 
nes jos nori būti gražios ir turėti tiesius dantis!

Nūdien, visi dantų gydytojai pripažįsta, kad vaiko 
burnoje piršto ar nykščio laikymas ir jo čiulpimas 
yra labai prastų ir žalingų įpročių. Nuo piršto čiulpi
mo net visas dantų aparatas susikreivina, kurį norint 
vėliau atitaisyti, kainuoja ajiščiai pinigų.

Vaikui pirštus čiulpiant be perstojimo, būtina 
kreiptis pas dantų gydytoją, o jis patars, ką reikia 
daryti. Prie pirštų čiulpimo prisideda ir kitos prie
žastys, kaip tai per burną kvėpavimas, lūpų čiulpi
mas ir blogi migdolai — visa tai turi gana daug įta
kos į kreivų dantų sudygimą.

Žinoma, nelengva augantįę vaiką atpratinti nuo 
pirštų čiulpimo. Tėvas gali pabandyti tą atsiekti že-

LUANDA, Angola. — Kaip 
taprtautinė spauda rašo, kad sta
liai ir elektrikai birželio 4 d. 
buvo ĄngoĮos komercijos kame
ros salėje prisaikdinti, tur būt 
Anglijos teismo pavyzdžiu, ar, 
greičiausiai bolševikų liaudies 

tribunolo, busimojo teismo fi&-

dės, kas ir kam siuntinius siun
tė, nebus skelbiama.

Rašyti šiuo adresu: Cease,}katas. 
Duties, 6831 S. Maplewood Ay., j 
Chicago, ID 60629.

Teko patirti, kad daugelis^ 
lietuviškų laikraščių į tą komi
sijos raštą nekreipia dėmesio. 
Ne veltui vienas visuomeninio 
darbo ir politinės veiklos inte-^ 
Jektualų Algirdas J. Kas u lai t is 
iš Clevelando savo išleistoj stu-1 
dĮj o j “Komunizmo grėsmė emi 
gracijos kryžkelėje” rašo, kad 
prfeškomunistinėj veikloj “pa-Į 
sitenkinama tradiciniu burno
jimu periodikoje ir prakalbo
se”... ’ j

K. Petrpjkaitįs.

komus Angolos komunistinės vy- * 
riausybės nelaisvėje.

Bus teisiami 13 j nelaisvę pa
kliuvusių, buvę tarptautinės 
brigados savanoriai, kovoję-jrieš 

[kairiųjų jėgas, remiamas Mas- 
kvos ir Kubos kareivių. Belais
vių tarpe yra ir du amerikie
čiai: D. Gearhard iš Kensing
ton©, Md.^ir.G. Acker iš -Sacra
mento, Kai., kurių ginti j An
golą važiuoja amerikietis advo-

Teisino teisėją kadrą sudarys 
[5 revoliucinio populiaraus itf- 

' .bųnplo nariai. Be to, tarptauti
nės kairiąją Ur^ytoją , 

sįjofi nariai iš Vietnamo, Kubos,

Čekpslovakai komunistai 
z/apgailestauja" Ameriką 
PRAGA. —- čekoslovakiios ko-j 

munistų partijos laikraštis “Rp.) 
de Pravo” •paminėjo” Jungti
nių Amerikos Valstybių’200 me-į 
tų sukaktuves, “apgailestauda-j 
mas du n^rodųktiijjgąi praleis-} 
tus šimtmečius”.

To laikraščio korespondentas |

Kubos vyr. teismo teisėjas Fr.

[■namo ambasadorius ALžirįjoje 
Nguyen Due Thieą. Taipgi lau
kiama ypatingų įgaliotinių at-

inądoe.Rytą Vokietijos ir ;jš 
lestinos laisvinimoorganizaci jos.

Įdomu, kad buvusio Čilės pre- 
Į ridento Allendes duktė Beatrix 
Allende yra Angolos-valdžios lei
džiamo laikraščio Luandoje pa
kviesta būti ' ypatingu įgaliotiniu 
ir ji atvažiuoja Į Angolą, berods, 
įkartu su Meksikos ir Kubos-įga-

To laikraščio korespondentas I ia”sas Angoloje jau jyrasidejo. 
Washingtone VJadinūr Till -sa- tQjęrP^ŠkQjęjj3&miphai-43  ̂

'žytų .pelių būrys nagrinės 
svarstys, kokiu>ūdu ir.kaip-pri- 
ri^ti didžiausiam pasauUo-.lais- 
[vės katinui

vo straipsnyje pripažįsta, kad 
JAV pasiekė aukštą gyvenimo 
standartą, bet -taip pat pasiekė

Amerikos mokalą,technologiją

taują, kad “netikusią!” buvę iš-

gyje Amerikos.kspitalistįnė-val- 
t žia nesugebėjusi užtikrinti ^ly
gybę visiems savo piliečiams”.
Straipsnis suminėjęs rasizmą,

Sovietų valdžios lupikavimą, pagaliau. pripažįsta, kad -“Mes

turi imtis kelių kitų žingsnių, jeigu nenori būti vedamos 
kovos tiktai stebėtoju.

miau nurodytomis priemonėmis.
1. vaiką nelaikyti perilgai neyalgiusį. 2. Neturi 

minkštoje patalinėje gulėti, nes tas vaiką nuvargina. 
3. Neretai peraugštais drabužiais. ~

’Vaiką būtina pabarti ir net nubausti, turi būti 
disciplina, ne ką nori, tą daryti. Vaikui neperstojant 
pibštus čiulpti, tėvai turi kreiptis pas dantų gydytoją, 
sigyti tam tikrą lankelį su divem žiedukais. .Lankelis 
uždedamas ant viršutinių pienžindžių krūminių dan
tukų ir pricemen tuoj ams. Lankelis neleidžia vaikui 
piršto prispausti prie gomurio, čiulpimas pasidaro 
negalimu ir vaikas nuo jo greitai atpranta. ♦

Auginant vaikus būtina dažniau su dantų gydytoju 
daryti konsultaciją, nes vien tik jis yra kompetetin- 
gas patarti kaip geriau prižiūrėti augančio vaiko dan
tis, kad jie būtų sveiki, tiesūs, ne kreivu *

AMERIKIEČIŲ DANTYS

Metropolitan Life Insurance surinkti statistikos 
duomenys rodo, kad Amerikoje jaunimas ir . senimas 
turi blogus dantis, šešiolikmečiai :turi .po ,7-ųis blo
gus dantis, tai gendančius,, lai.išpuvusius, .tai užlydin- 
tus. O kiekvienam naujokui vidutiniškai tenka įpo 10 
blogų dantų.

Į kariuomenę jaunuoliams priimti centrai rodo, 
kad,7-iems iš 10-ties turi būti sutaisyti- dantys pir
miau nei jie užsideda uniformą. Didžiumai jaunuolių 
tu nu būti sudėti tilteliai ir dali nės plokštelės. Daug jau
nuolių jearo tarnybai netinka, nes jie turi reumatą, 
arterioskerozę, uleerius ar širdies sutrikimus.

Statistįkos duomenys taipgi rodo, jog kasmet at
siranda 112 milijonų naujų skylučių . dantyse pas vai-
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visaip baMomą smerkti,,^Jieižti- 
ir juodinti Ameriką ir jos orumą, 
pagarbą,jtaką.

-jų didybės ir nemažiname jų 
[darbų atsiektus šviesius ,rezul
tatus”. . . -b ’

SKAITYK TR KITAM PATARK 
-SKAITYTI ĘEMpKĘATINJ 
C1ĖNKĄŠT 1 • NAUJI E1L.S’

kus tarp 6 ir 9 metų amžiaus. Apskaičiuota, Lad Ame* 
rikoje turi būti 240 milijonų dantų išrauta,--i— 643.mi
lijonai užtaisyta, 137 milijonai dantų nuvalyta,‘20 mi
lijonų pagydyta, dėta $1 milijonas vainikėlių, jfttei 
lių, ir dalinių plokštelių. Visa lai būtina ne grožiui, 
bet sveikatai palaikyti. Kiekvienas žino, kad be gerų 
dantų negalima maisto sukramtyti, nesukramtytas ar 
mažai „apkramtytas maistas visam organizmui atneša 
daug žalos.

Ąr nenuostabu, kad Amerikoje, toje aukso ša
lyje, kur visko perteklius, nieko netrūksta, tuo pačiu 
momentu augantis jaunimas kenčia nuo daugybės 
ligų, kurios priartina ankstyvą senatvę ir net mirtį-

Norint dantis .palaikyti gerame stovyje, juos bū
tina valyti nors .vieną kartą per .dieną, geriausią va
kare. Dantys turi būti tikrinami nemažiau kaip vie
ną sykį per metus. Ar daug žmonių prisilaiko šios 
taisyklės? Rodos, kad -tik mažuma, gal -apie .20 .pro- 
cen tų, ne -daugiau. -O-kaip .su .vaikų -nuo 3 -iki -16-metų 
amžiaus dantimi*? -Jų dantys -tikrinami «tik tuomet, 
kai juos pndedailabai skaudėti)jr tai dar ne tuojau, 
o po 2 ar 3 dieną, Aritoki raikai gali užaugti sveiki?

Skaudantys yiantys išpūva įr pūliuoja, patekę į 
organizmą, pūliai sukelia uleerius, reumatą ir šir
dies sutrikimus, o kur dar,visos kitos juos kankinan-
čios Ilges... Todėl .labai pravartu pagalvoti apie savo 
augančių vaikv sveikatą, ,p sykiu ir apie savų.

(Bus ^daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
JR GERKLĖS LIGOS , 

2858 W,63rd Street 
Valandos pagal susitarimu 

=’==. - _t —r- -
DR. K. G. BALUKAS

AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS .
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
~ talaf. 695-0533 '

Fn Valiay MadieaJ Center ’ 
___ '£ 860 SUMMIT STREET '

RdUTE'ia“ ELGlN/iLL!NOlŠ~“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 it STREET • 
Ofisas: HEmlock 4-5849 
, .Rezid.: 388-2233 

\OFISŲ VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštai - -tiktai susitarus. i

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

RKZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie’Ave., WA 5-2670 

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

Pavergtųjųtautų 
atstovai Washing- 

tone^**
Pavergtųjų Europos "“^autų 

Seimo delegacija iŠ pirminin
ko Stefan Korbonski (Lenkija), 
Vasil Germenji (Albanija), Di 
mitar Petkoff (Bulgarija), Bro 
niaus Nemicko (Lietuva) ir 
Constantin Visęianu (Rumuni
ja), gegužės 14 d. buvo priimta 
Valstybės Departamente, kur 
jų su aukštais pareigūnais bu
vo aptarta pavergtųjų tautų pa 
dėtis pastarųjų • tarptautiniu 
įvykių šivėšojeė

'Buvo taip pat diskutuotas ir 
Valstybės Departamento pata
rėjo Helmut Sonnenfeldt’o pa- 
feiškimas, dėl JAV politikos 
Rytų Europos atžvilgiu, kur jis 
pareiškė, kad JAV yra už “an 
organic relationship” tarp pa
vergtųjų tautų ir SSR. 1JU

Pareikšdama griežtą prote
stą, ACEN delegacija reikala
vo, kad JAV vyriausybė aiš^ 
kiai pąsisakytų už pavergti)jų 
tautų, .tęisę Į. laisvą.- ąpsispren- 
dimą,_<ftiiaip<pat,? kgfl saugotų 
Helsinkio .Sutarimų.!fv5’kdymą. ^ ______ ____
Dėlegaąjja įteikė ..atitinkamą j psichiatrinę ligoninę. Poškie

pąsitenkipima dėl Atstovę Ru 
rt»ų steigtos Komisijos Hehin-j 
kio Susitarimų vykdymui pri
žiūrėti ir palietė ateinančios 
Pavergtųjų Tautų Savaitės — 
liepos 11 — 17 d. d. — klausi
mą. JAV kuugresrninkai užtik 
rino savo paramą pavergtųjų 
Rytų ir Centro Europos tautų 
apsisprendimui. (Elta)

Vaistais nori išrauti tikėjimą
Vakarų Vokeitijos (Koenig

stein/ Taunus)* leidžiamo vo
kiečių kalba mėnesinio biule
tenio “Religion und Atheis- 
mus in der UdSSR 1976 m. bai 
iandžio numeryje yra tarp kit 
ko žinutė apie Kaune gyvenau, 
čią Birutę Poškienę, trijų vai
kų motiną. Savo religinių įriti 
kinimų paveikta, ji pasidariu
si vegetarė ir pradėjo švęsti 
“Sabbat”. Kauno jaunimo ko
mitetas įspėjo ją, kad atsisa
kytų savo tikybos ir liautųsi į- 
taigojusi vaikus. Poškienė at
sisakė, tai padaryti. Buvo at
leista iš mokyklos kiemsargės 
pareigu. Liaudies teismas pa
sisakė už jos teisių į vaikus atė 
mimą. Jos vyras prašė teis
mo, kad patalpintų žmoną į

sau buveine. Tau neenitiks moko pikta".

> EVA BULAUSKAS
KURAUSKAITB

Gyveno 7117 So. Rockwell St.
Mirė 1976 nr. birželio 6 d. 3:45 vaL popiet, sulaukusi 89 metų am- 

žiaus. Gimusi Lietuvoje. Marijampolės aps^ Treinių parap., Skersa- 
, balio kaime.

Amerikoje išgyveno 73 metus.
Paliko nuliūdę: 4 dukterys — Isabel Klaviter, Alice Winsky, žen

tas Joseph, Anne Buckinghamjr Edith Siniawski. žentas Paul, 3 anū
kai, 3 proanukai ir kiti giminės, draugai bei pažįstam.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto 271 nr. Mote- 
. rų vienetui, Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui. Mar<juette Par

ko Lietuvių Namu savininkų organizacijai, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, Suvalkiečių Draugijai ir Žemaičių klubut

Antradienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje. 2533 «W. 71st St

Ketvirtadienį, birželio 10 d. 9:15 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
“ į St. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja

ma Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Visi a. a. Evos Bulauskienės giminės, draugai ir pažįstami nuo- 

1 širdžiai kviečiami dalyvauti laidoVuvėse ir sueikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
dukterys, žentai, anūkai, giminės.

f Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL 773-2345.

10 Metų Mirties Sukaktis

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Psalmė 91:9. 10.

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengiamės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet padrodykime ištikimais • Viešpačiui ir išbliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Vhl žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
Tusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

WWW^W^WWWWWWWWWWVWWWWWWWWWVWAAWA

TĖVAS IR SŪNUS
M ARQUETTE FUNERAL HOME

TEL. — BE 3-5893

DR. LB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
v^9-^li561-46O5/

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
1002 N. WESTERN AVE.

, 52M N. WESTERN AVE.
Tefefonas^tsakomas^^^vaL1

Ofiso t^L: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MESKAUSKAS
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~ 
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLLCKAS
L OPTOMETRlSTAS-
KALBA LIETUVIŠKAI

2618W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

' 4<cohtact lenses’*.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

- TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 < val/ po pietų, ir kitu laiku 

pagaL .susitarimą.

memorandumą, kuris iškėlė ir 
Pabaltijo valstybių problemą 
ir pabrėžė, kad 'JAV Kongre
sas pasisakė už Sovietų okupa 
rijos tuose kraštuose nepripa
žinimo politiką.
Mr. John Armitage, Assistant 

Secretary’ for European Af
fairs užtikrino ACEN delega- 
ciją, kad spaudoje pasirodę 
Sonnenfeldt’o pareiškimo at
pasakojimai neatspindi Prezi
dento politikos Rytų Europos 
atžvilgiu. Kaip balandžio 2 d., 
Milwaukee, Prezidentas pasa
kė, Jungtinės Valstybės viso
mis tinkamomis ir taikiomis

nė padavė apeliaciją į Lietu
vos SSR Aukščiausią Teismą. 
Pastarasis liaudies teismo nu
tarimą patvirtino ir Poškienė 
jėga buvo nugabenta į pichia- 
trinę ligoninę (Kaunas, Kuz
mos g-vė Nr. 75). Čia ji gavo 
dideles dozes stipriai veikian
čių vaistų, kurie paveikė jos 
regėjimą ir sukėlė smarkų rau 
menų skausmą. ' Nebegalėjo 
vaikščioti. Ją apžiūrėję gydy
tojai klausė “...ar tebetiki į Kri 
staus atėjimą į šį pasaulį?” Pa 
padėjo, jei atsisakys nuo tikė
jimą j Dievą, atleisti iš ligoni
nės kaip pagijusią; Biuleten- 

prienionėmis, palaiko Rytų Eu hiš pabrėžia, kad Poškienės 
ropos tautų laisvės ir' tautinės 
nepriklausomybės aspiracijas 
ir Prezidentas yra visiškai prie 
šingas taip vadinamos. įtakos 
•įr jėgos sferoms. Mf. Armita- 
ge^pasikalbėjimo '.metis įsak
miai, pabrėžė' tčacl ' TTelšinkid" 
sutarimai nekeičia Jungtinių 
Amerikos Valstybių politikos 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu 
— Amerika nepripažįsta Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos neteisė
tos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. -

Prieš vizitą Valstybės De- 
partmente PET Seimo delega
tai aplankė šiuos kongresinin- 
kus: Carl Albert (D — OK), 
House Speaker, J.Herbeff Bur 
kę (D — C A), Millicent Fen- 
vick (R — NJ), L. H..foun
tain (Dem. — NC), taip pat 
Benjamin C. Rosenthal (D — 
NK), Lester JL. Wolf (D — N. 
Y.), Charles W. Whalen (Ryr- 
OH). . ■- ':?;

PET Seimo atstovai' pasida
lino nuomonėmis dėl tarp tau- 
tinėSį’politikos, pareiškė savo

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBH.IAMS PASTATYTI

JONAS DARAŠKA
Gyveno 7102 So. Washtenaw Ave., Chicago, JI L

Mirė 1966 mėtais birželio mėn. 8 d. Palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. - -

Paliko nuliūdg: žmona Martha, gimusi Balsytė, sūnus John Jr., 
marti Jessie, anūkai — Julie ir Richard bei kiti giminės, draugai ir 
pažjstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Brangus vyre ir tėveli, ilsėkis ramiai poilsio kape, nors skirtis 
reikėjo — mums ^gaila labai. Bet skubiai prabėgs laikas ir mes būsime 
kartu vėl. .

Nuliūdę lieka:
žmona Martha, sūnus, marti ir anūkai.

PERKRAUSTYMAI J 

"m 0 V I , N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

“ligos istorijos’’ smulkmenos 
buvo gautos iš Kauno akivaiz
džių liudininkų. Birutės Poš
kienės namų adresas: Kaunas, 
Demokratų' g-vė, Nr; 36, b. 1.

/.• < (Elta)

' Prof. Vaclovo Biržiškos* EUDEIKIS
SUSIRINKIMU

GAIDAS DAIMID
CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ. Na- 
šliukju ir pavieniu klubas birželio 11 
d. 7 vai. vakaro turės pusmetini su
sirinkimą.' kuris ivyks Vyčių salėje, 
2455 W. 47 st. Narių dalyvavimas 
būtinas aptarimui klubo einamųjų 
reikalų. Norintieji įstoti i klubo na
rius maloniai kviečiami atsilankyti. 
Po susirinkimo vaišės, veiks bufetas, 
bus šokiai J._ Joniko orkestrui gro
jant. .

V. Cinką, sekr.

SKAITYTI "NANTIENAS’
SKAITYK K i TA J. PATARK

FIGHT HEART DISEASE

U
GIVE HEART FUND

Pirmrfeme tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4*00, o kietuose 

L f viršeliuose uz $6.00.
Abi knygas' gausite, {ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
4605-07 St>. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

V. Tumusonis, AVD., S. C 
C H IR U R G A ’S 

2454 WEST 71 jf STREET 
Ofiso tekt:. HEmlock. 4-2123 
R»xidJ t»lof.:‘ Glb»an 8-6195

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

p. Šileikis, o. f.
tSr? ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS jCj Aparatai - Protezai. Med. Ban- ML* dažai- Spec U H pagal be kojoms

I (Arch Supports) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago HL 60629 

Tefofu PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstūmę;
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS Į

Beverly Hills

G Ė L I NYC i A 
2443 WEST 63rd STREET

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS.

N ARI A Ir
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

SKAITYK-PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

, NAUJIENAS

G E L i N i N K AS 
Linksmumo arba liūdesio valandom 

plu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*> 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

Smokey’s friends . 
don’t play 

with matches!

adąpts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

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

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

OLIVE-FRANKFUBTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

I (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, eruniWed 
^4 teaspoon basil, crumbled 
14. teaspoon aalt

teaspoon pepper 
tablespoons cornstarch ‘

Thin spaghetti

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

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

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

114 cup* canned pitted 
California ripe olivet

1 (14h.) package 
frankfurters

^4 cup *l>ced green onions

1 (UK) ten tomato wed<ci
Cut olive® in> wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 

Saute olive wedgea, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boiL lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicken#

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdu 7-1911

< _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU----- TUESDAY, JUNE 8, "iSTfi



’▼W HELP WANTED MALI 
Darbinlnkg Reiki*

MECHANIC - WELDER

INŽ. DOMAS ADOMAITIS
PAGERBĖ MIKĄ ŠILEIKI

■;>'^

MIKAS ŠILEIKIS “ŠEIMININKĖ” (Aliejus).
Čiurlionio Galerijos Kūrinių Fondo nuosavybė

Pereitą sekmadienį, birželio ko pagerbti. Menininką prsimi- 
6 d., Martinique didžiojoje salė- nė, jo darbą vertino Dr. Kazys 
je gražiai buvo pagerbtas daili- Bobelis, 
ninkas Mikas Šileikis. Susirin
ko Chicagos lietuvių šviesuo- tovas Martin Russo, Christine 
menė pagerbti 60 metų Naujie- Austin, P. Blekys, Juozas Krei- 
nose dirbančio ir meno srityje Į venas ir daugelis kitų dailinin- 
ivairiai besireiškiančio dailinin- ko šileikio meno kūrinių ir

Illinois ;sena torius
Frank Savickas, kongreso ais-

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, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

—......................- ............ - .................................................... ............. .......... .. ......  , ' 7, ...........

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 » TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiv prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

'  '----------------------- . ■'.TLTTJJ.'.  I ■ I JI 111 L-JL,. X BJJ .■ „'IBS

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

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ mėty — $16.00, 

trims mėn. — $350, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
F'39 So. Halsted SL,
Chicago, UI. 60608

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

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

□

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

vedamo kultūrinio darbo *tebė- 
tojų.

Inžinierius Domas Adomai
tis, Čiurlionio Galerijos pirmi

ninkas, susirinkusiems tarė — Antanina Liorentaitė iš 
šiuos žodžius:

Gerbiamosios ir Gerbiantieji na" proga pameniia Naujienų lei-',Must hiw‘me<Aanical and welding
- - - ” - (experience. Steady work. Excellent

1 working conditions.
Must speak English.

R. LAVIN and SONS, INC.
3426 So. Kedzie Ave.

‘ For plant in heavy metal industry 
in . . . , i . i . Ito work on conveyers systems, over-| Bridgeporto apylinkės Įtiekvue-1 .cranes, and. other machinery. ..

šių iškilmių dalyviai, .. jxj>mą- DėkuL.už vakar - gautą 
Susirinkome pagerbti.'žmogų; laišką su ankstybu prenumera- 

kuris savo šakotu gyvenimu ir tos pratęsimu,g erais linkėji- 
<larbu užsipelnė gilią pagarbą.' nįais .ir su $10 Mašinų fondui. 
Nuo pat mažų dienų linkęs į i — Mykolas Simokaitis iš 
grožį ir gėrį, Šileikis ne pri- Marquette «Parko apylinkės, 
puolamai pasirinko dailininko pratęsė iš anksto be raginimo 
dalią (kelią). Dar vaiką jį-savo prenumeratą ir atsiuntė 
traukė kiekvienas gražus pa-' Mašinų fondui $10, linkėda- 
veiksliukas, šventųjų paveikslai I mas gero pasisekimo vajui. Dė- 
ir statulos 
nepaprastaį graži jo Zarasų 
gamta. t

Jaunystėje atsidūręs šioje ša
lyje, Šileikis vargo tačiau ne
pražuvo: duonai pelnytį jis pra
moko visus spaustuvės darbus, 
o įgimtas grožio troškimas ve-, 
dė jį per eilę meno mokyklų, 
kuriose jis pasiruošė pilnam 
dailininko gyvenimui- Jis ap
valdė visas meno kūrybos tech
nikas: tapyba, grafika, akvare
lę, — tik skulptūra liko jo ne
bandyta. Akademinis pasiruo
šimas dailėje šileikiui. suteikė 
laisvę kurti. Pradėjęs nuo port
retų, knygų iliustracijų,, jis iš
keliavo į gamtą, kur po spaus
tuvės darbų 
fizinį poilsį 
pagaudamas 
vo drobes.

Dail. Povilas Puzinas, pasi
sakydamas apie savo kūrybą, 
tuo pačiu mums, ne dailinin
kams, paaiškina kas rimtam 
dailininkui yra būtina. Jis sa
kė: “Aš tvirtai tikiu į pagrindi
nį, akademišką pasiruošimą ta
pybai — sužinant pagrindinius 
elementus vertės, formos, ana
tomijos, paišybos ir kompozi
cijos. Kaip niekas nestato na- 
mtj ant smėlio, taip niekas ne
turėtų bandyti rimtos kūrybos 
be tvirto techniško pasiruoši
mo. Kas pramoksta meno kal
bos, tik tas yra laisvas ekspe
rimentuoti ir save išreikšti 
kaip jis nori”.

Dail. Šileikis nesižavėjo šiais 
laikais madinga kūryba “kas 
išeina”, nes tai yra priešingybė 
akademiškai meno sampratai 
Kad geriau suprastumėm skir
tumą tarp rimtos .<iailės kūry
bos ir “kūrybos <— kas išeina” 

• paminėsiu Tamstoms ameri
kietį dail. Pollack, šis dailinin
kas savo paveikslus taip kū
ręs”: ant sienų —prikabinėjęs 
drobių jis išvažiuodavęs į mies
telį “įkvėpimo” ieškoti.. Gerai 
įkaušęs, Pollack perlėkdavęs 
prie savo drobių ir įtūžęs tekė
davęs ant jų įvairiaspalvius da
žus. Nubėgę dažai sudarydavę 
“natūralias linijas” primargin
toje drobėje. Po tokios “kūry
bos” išsimiegojęs dailininkas sa
vo “kūrinį” apžiūrėdavo ir vie
nur kitur pataisęs duodavo jam 
tinkamą tinkamą pavadinimą. 
Taip šis dailininkas pradėjęs 
naują abstraktų kūrimo tech
niką ir pasidarė garsenybė.

Dail- šileikio sukurtas meno 
lobis yra gausus, tačiau Šileikis 
vra ne tik dailininkas, bet ir 
visuomenininkas. Bene geriau
sius savo kūrinius jis yra paau
kojęs į Čiurlionio Galerijos Me
no' Kūrinių Fondą, kuris yra 
nepriklausomos Lietuvos nuo
savybė. Tikėdamas, kad Lietu
vos okapacija tėra laikina, dail. 
Šileikis yra daug laiko ir pa-

An equal opportunity employer

HANDY ANDYS " .
Men needed as carpenters, painters, 
plumbers, electricians. If you’re 
handy in any of these fields, please

JUNE BURNS — 286-9040 
FIRST DISTRIBUTORS

- 4810 N. PULASKI

bažnyčiose kaip irikui už taupymą administracijai call. us. Must speak English.

dailininkas surado 
ir dvasinę atgaivą, 
gamtos grožį Į sa-

laiko ir mažinimą išlaiidų,dėkui 
už gerus linkėjimus ir u£ auką.

— Jonas Laukaitis iš Mar
quette Parko* apylinkės kartu 
su ankstyvu prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė penkinę Maši
nų fondui. Tos apylinkės tau
tietė užsisakė-Naujienas 3 mėn., 
bet pavardės, prašė neminėti. 
Dėkui už paramą ir už dėmesį. 
Platinimo .vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos 2 savaites 
nemokamai. <

— Henrikas Mockus iš Brig
hton Parko apylinkės savo ge
rus linkėjimus Naujienų vajui 
palydėjo 5 dpi. dovana. Dėkui.

— Frances Alitųzienė, Bloom 
field, Conn., p ra tęsdama pre- 
numeratą, dėkojo uz kalendo- jyg nori- pati apsišildyti gariniu 
rių ir už jį atsiuntė $2 auką. Sa
vo laiške ji pareiškė nepasiten
kinimą politikieriais, kurie eik
voja pinigus ir vargina vaikus 
bei kiršina žmones vežiodami 
į svetimųjų apylinkių mokyk
las.

— Chicagos miesto Bicenten
nial paradas prasidės birželio 
12 d. 11 vai. State- gatve prie 
prie Wacker Dr. Birželio 13 d. 
2 vai. popiet Soldiers Field sta- 
dijone bus tautinių grupių pa
sirodymai, kuriuose dalyvaus 
Irenos Smięliauskienės vado
vaujamas Grandies ansamblis.

— Arch. Albertas Kerelis ir 
inž. Bronius Masiokas iš Chi
cagos gavo 1-mą premiją, o inž.

stangų skyręs Čiurlionio Galeri
ją steigiant. Penkis pirmuosius 
metus jis buvo tos galerijos di
rektorius. Prie Lileikio į Kūri
nių Fondą buvp surinkta f virš 
100 kūrimų. Dęj^ jie “įsąlo” 
Jaunimo Centre1, su ,3ritąisĮ;vę4 
liau: surinktaisiais... DaiĮ. Šilei
kis ir dabar tebėraakijus 
Čiurlionio Galerjjbs Dirėktorių 
Tarybos narys.'..'J'į. . Ų 
r ? Mes džiaugiamės turėdami 
dail. - -šileikį 6avo—tarpe ir -di
džiuojamės jo atliktais darbais. 
Savo ir visos Direktorių Tary
bos vardu aš linkiu dail. šilei- 
kiui sveikatos ir Picvo palai
mos! .. / v L* - -

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

CLEANING LADIES WANTED
Days and hours can be arranged 

Call evenings after 6:00 RO 4-4512 
Days after 10:00 286-9040 

Ask for LORRAINE

RENTING IN GENERAL 
c Nuomos

IŠNUOMOJAMAS^ 3 kambariu gra
žus apšildomas butas suaugusiam> ar
batojau.porai geroje vietoje ir apy
linkėj^.' Teirautisj nuo 3 popiet iki

9 vai. vakaro. Tel. 656-3755 J į

LIETUVĖ NAŠLĖ, viena be vaikų, 
65 metų amžiaus, nori išsinuomotu *4 

rkambarių būtą Bridgęporte. Turi bal-

pečiuku. Siu pasiūlymais skambinti 
nuo 1 vai. iki 5 vai. vakaro.

■ Telefonas 523-2736.

Česlovas Tamašauskas iš Phi- 
ladelphijos' gavo 2-rą . premiją 
už Stepono Kairio paminklui 
projektą- Teisėjų komisijoj bu
vo dr. Jonas Valaitis, inž. Grož- 
vydas, Ji Lazauskas, inž. Kostas 
Burba; inž. Algirdas Didžiulis 
prof. Jonas Puzinas, inž. Ju
lius. Lintakas, -inž.; Steponas 
Lukąuskas ir inž. Juozas Rim
kevičius.

— Robertas Kudzma Pitts, 
burgh, Pa., Amerikos. karinės 
aviacijos atsargos kapitonas, 
yra baigęs meteorologijos mo
kslus ir nuo 1968 m. praneši
nėja orą KDKA-TV. Invalidus 
vaikus globojąs moterų Varie
ty klubas jį pagerbė specialio
je sueigoje ir suteikė Sweet
heart of the Year titulą už jo 
nuolatinę pagelbą *-ihvalidams 
bei. pefurtingįems įzaikams.

SKAITYK IR KITĄM PATARK
S KAI t Y T1. 5 N A C j.IENAS =

A ★★★★★★★★★★■*
HELP STRENGTHEN 

AMERICA S PEACi POWER 
BUY U S SAVINGS BONDS

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
__ 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.

fKnygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotas šalpos draugijos, statytos baž
nyčios/įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVTŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti?' „ -j

1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

Nesenai išėjusi laukta J -.
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. (
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu: .j1 ’ ’ ;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE «18 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. CermaL. Roaf Chicar*' H’ , VI

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTAR1ATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
5 KAMBARIŲ* mūrinis bungalow 

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

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

62-tra ir Talman. ?
3 BUTAI ir; tuščia krautuvė. S360

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000. - z ’

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax •

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

Centrinis šildy- 

$29,900.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos is W0PA, 

1490 A. M.
Lietuvi y kalba: Vtsdien nuo pirma- 
'' dienio iki penktadienio 12:30— 

•’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, Hi. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Devanes 
visoms progoma.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4685

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 59th STREET 
Talefj REpublIc 7-1’41 

--

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are
Chicago, III. S0632. Tel. YA 7-5980

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSI?.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel 954-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

M. A. š : M K U S
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminip! 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 

. šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAU* VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability ’ apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A I T ’ S' 

♦645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Call Frank Zapolis 
320872 W.95th St.

GA 4-8654 •

State Farą> Fire and ^Casualty Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P6-8 vieninteli 
flietuvį kai B ninką

Chicago je —
^MjNORMANA
«J^BURŠTEINA

263^826

677‘34s9 
(buto)

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

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes ios rašo tiesa 
Ir v?da į šviesą.(Pr).

Pasveikink savo draugu* 
per ®Naujienas * easy ways 

to get the
Codes

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE

people 
you 

write to
X When you receive a letter, 

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

2 Call your local Post Office 
or aee their National Zip 
Directory*

3 Local Zip® can be found 
an the Zip Map in the 
buainesa pagee of your 
phone book
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