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SIRIJOS KARO JĖGOS SUSIRĖMĖ
' SU PARTIZANAIS BEIRUTE

Sirijos lėktuvai ir tankai naikina 
pasipriešinimo centrus .

BEIRUTAS. — Jau 14 mėnesių kaip yra prasidėjęs civilinis 
karas. Tūkstančiai yra užmuštų ir sužeistų, o pastatai yra iš
griauti arba sudeginti.

Sirijos prezidentas Hafez As
sad, pasiųsdamas savo kariuo
menę į. Libaną, sakosi norįs tik 
laiką įvesti Libane ir neturi jokių 
teritorinių užmačių. Sirija anks
čiau rėmusi ginklais kairiuosius, 
dabar staiga atsisuko nuo jų ir 
pradėjo gelbėti dešiniuosius 
krikščionis.

Socialistinė valstybė, stipriai 
apsiginklavusi rusiškais ginklais 
ir labai priešingai nusistačiusi 
prieš vakarus, ypač prieš JAV, 
dabar staiga atsistojo krikščio
nių dešiniųjų pusėj. Spėjama, 
kad jos žygis į Libaną ir pasi
keitimas iš kairės į dešinę yra 
daromas pritariant JAV ir pa
čiam Izraeliui.

IŠ VISO PASAULIO

Vokiečiai Vokietijoje išmiršta
BONA, Vakarų 'Vokietija. — 

Statistikos biuro surinktomis 
žiniomis, Vokietijoje gyventojų 
vokiečių skaičius nedidėja, bet 
palaipsniui mažėją. Kuri laiką 
bent svetimšaMaį darbininkai 
Vokietijos įmonėje papildydavo 
prieauglį savo čiagimiais vai-' 
kais, bet nuo pernai metų ir ta 
kūdikių versmė išseko. Praėju
siais metais Vakarų Vokietijoje 
žmonių mirė 741,000, bet jų vie
tai užimti gimė tik 500,000. Dar 
tik prieš šešis metus Vakarų 
Vokietijoje gimė pilnas milijo
nas vokietukų, o dabar net su 
svetimšalių darbininkų kontri
bucija gimė tik lygi pusė.

Pabrangus aliejui ir gazolinui, mokslininkai ir biznieriai ieško naujy energijos priemonių.
Ja, . . ,urM;,a aionausius energijos kiekius, bet žmones dar nemoka jos pagauti. Medžiai ir au- 
9. . Pjauna, o žmonės nepajėgia. Paveiksle matome naują projektą saulės energijai kaup
ti ir žemėn siusti. Ar šie sparnai saulės energijai gaudyti bus naudingi, netolima ateitis parodys.

I SMARKIOS RUNGTYNĖS KOMUNISTU
PARTIJOS VIRŠŪNĖJE

Vietoj Kirilenkos, partija primetė 
Brežnevui lietuviu tautos žudiką

MASKVA, Rusija. — Oficialus komunistų partijos praneši
mas sako, kad politinis komunistų partijos biuras paskyrė 73 
metų komunistą Michailą Suslovą pirmuoju Leonido Brežnevo 
pavaduotoju. Brežnevas norėjo, kad pirmuoju pavaduotoju būtų 
paskirtas geras jo bendradarbis Andrei P. Kirilenko, bet partija 
jam parinko Suslovą. ■ . . v

1 Indira Maskvoje 
gerina santykius

NEW DELHI. — Indijos mi- 
nisterė pirmininkė Indira Gan
dhi prieš metus laiko paskelbusi 
Indijoje išimties stovį ir visus

1917 metu perversmo metu 
Suslovas buvo dar jaunas ber
niukas, bet jis įsitraukė į par
tinę veiklą, kuri laiką buvo vadi
namas partijos ideologu, dailin
damas pačius keisčiausius Stali
no nutarimus, bet niekad į tik
ruosius vadus neiškildamas. Tuo
jau po karo, kartu su pilniais

opozicijos vadus uždariusi kalė- sovietų karo daliniais, į Lietuvą

Sirijos motyvai
Yra įvairių nuomonių sąryšy- 

j e su Sirijos įsivėlunų^ybano
. civilinį karą. Vieni mano, ‘kad

- LSIrija- siekianti - Visą arba“ bent (Irane kai 
dali Libano teritorijos prisi
jungti-ir tuo būdu užbaigti ci
vilinį karą, sudarant Didižąją' 
Siriją. Esą, ji siekianti suval
dyti palestiniečius, kurie dabar 
savistoviai ir nesiskaitydami ka- 
raliauna Libane. Kiti gi sako, 
kad Sirija “išsigando” kairiųjų, 
kurie įsigalėję gali pradėti ne
besiskaityti su Sirija, ją apšauk
ti provakarįečiais ir'pradėti ka
rą su Izraeliu, stipriai remiant 
rusams. Antra vertus, būk tai 
Sirija yra nupirkta Amerikos, 
suteikiant jai ekonominę para
mą ir pažadant baigti arabų-Izra- 
elio peštynes palankiai, atsižvel
giant Sirijos reikalų. O kairių-, 
jų libaniečių lyderis Jumblatt 
kaltina Siriją, kad ji norinti su
skaldyti Libaną- į smulkias da
lis, kurių viena atitektų krikš
čionims, kita palestiniečiams ir 
trečia gal būt kairiesiems, bet 
apie tą dalį Jumblattas neužsi
mena. - • J

Taikos pastangos
Kiti nuošaliau stovintieji ara

bų kraštai norėtų sutaikinti,'bet 
kiekvienas savaip, kiekvienas tu
rėdamas savo tikslus. Palestinie
čių dalinių centrinė Alžerijoje, 
pranešinėja, kad yra susitarta 
taikos paliauboms tarp Sirijos, 
palestiniečių ir “progresyvių bei 
pažangių”_ Libano jėgų. Tačiau 
visi tokie ir panašūs praneši
mai nepasitvirtina. Sirija ne
si skaitydama su jokiomis pa

liaubomis tebekariau ja ir toliau. 
Jos šarvuočiai jau prie Beiruto 
ir apšaudo miestą. Kitos žinios 
dar prideda, kad Sirijos prez. 
Assadas pasiuntė į Libaną dar 
papildomai 12,000 kareivių ir ba
talionus naujų šarvuočių bei lėk
tuvus naikintojus MIG.

kaKnlus rsįa? Jų

Tarptautinė Teisių Komisija 
paskelbė, kad Iranas ‘nepaiso 
žmoniškumo dėsnių ir politinių 
kalinių kankinimą skaito “nor
maliu dalyku”, kurį praktikuoja 
kaip natūralią priemonę'tardant 
įtariamus valdžiai priešingus aš
menis. Tas “darbas” atlikti pa
vesta saugumo policijai, vadi
namai Savak vardu. Skundą dėl 
žmonių kankinimo parašė Jungt. 
Tautų komisijai Paryžiaus uni
versiteto profesoriai, kurie me
džiagą apie kankinimus surinko 
besilankydami Irane.
Kada moterys užvaldys pasaulį?

WASHINGTONAS. — Fede
ralinis Gyventojų Surašymo Biu
ras vėliausuiame savo raporte 
pranešė, kad mareikietės mote-- 
rys gyvena ilgiau negu vyrai, 
kadangi moterys esančios ge
riau ir tvirčiau fiziškai “subuda- 
votos” ir save labiau prižiūri ne
gu vyrai. Iš 22.4 milijonų, su
laukusiu '65 metu amžiaus ir 
senesnių moterys viršija vyrus 
4.1 milijonais, o iki 2000 metų 
moterys skaičiumi pralenks vy
rus 6.1 milijonais. Statistika ro
do,ikad 65 metų amžiaus ir dau
giau sulaukusių vyrų kiekvie
niems 69 atiteks 100 to paties 
amžiaus moterų.

Šiltas ;
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:2S

Meksikoj dreba žemė
MEXICO CITY. — Stiprus že

mės drebėjimas vėl įvyko'Mek- 
sikoj ištisu 255 mylių ruožu tarp 
sostinės Meksikos miesto ir Aca
pulco prie Ramiojo vandenyno. 
Drebėjime, kurs buvo 6.6 laips
nių pagal Richterio lentelę, žu
vusių žmonių kol kas rasta tik 
penki. Drebėjimas įvyko 8:27 
vai. ryto. Meksikos mieste dre
bėjimas tęsėsi ištisas 3 minutes, 
palikdamas sukrypusius namus, 
susproginėjusias sienas ir Išbi
rusius langus, ir keletą gaisrų, 
įvykusių dėl . elektros srovių su- 
traukymo.

PIRMADIENIO NAKTĮ CHICAGO JE 
SPROGDINTOS KETURIOS BOMBOS 

. ' - ' ■ i

Sužeisti oenki žmonės, du iš sunkiai

centre tarp 10:45 vai. ir 11 valandos sprogo keturios bombos, iš 
kurių vieną sužeidė-penkis praeivius, du1 iš jų sužeisti' sunkiai.

Sprogimai įvyko: prie centri
nės policijos būstinės 11 ir State 
gatvių sankryžoje: antras spro
gimas įvyko po kelių minučių 
First National baiiko piazoje, 
kur penki praeiviai buvo sužeis
ti; trečioji sprogo prie John Han
cock Center ir ketvirtoji prie 
Bank Leumi Le-Israel kitapus 
gatvės priešais City Hali. Iš vi
sų keturių bombų tik viena, pa
dėta sąšlavų dėžėje First Natio
nal Plaza, sužeidė tuos 5 praei
vius, Sunkiai sužeistieji yra Ric
cardo Schwartz, 33, ir jo žmona 
Fannie, 31, nugabenti į Henrotin 
ligoninękiti trys ligoninėje ap
tvarstyti ir paleisti namo.

Policijos vyr. būstinėje, 111 
S. State st., nup sužeidimų laiku 
apsaugoti žmonės vieno patrulio 
Arnildo. Stickles pastabumo dė
ka. Išgirdęs per radiją apie bom
bų sprogimus, jis nubėgo pa
tikrinti prie vyr. būstinės padė
tas sąšlavoms, sumesti dėžes ar‘viena nesrogo.

vadai nori bausti visus ramios 
apylinkės gyventojus grynai dėl 
vienos mažos grupelės išsišoki
mų. ' 7

- statines ir vienoje pamatęs iš 
kartotinės dėžutės prasikišusias Į 
raudonų vamzdelių galus skubia-1/* 
šiai per radiją pašaukė pagalbos 
.ir tučtuojatr uždarė State Str. 
pravažiavimą nuo. būstinės na
mo pašalino pėsčiuosius ir tai 
spėjo padaryti kritišku laiku, nes 
po kelių minučių bomba sprogo, 
išmušdama. septynis didžiulius 
langų stiklus dešinėje nuo įeina
mųjų durų.

Gavus pranešimus, kad neiš
vardytose vietose padėta dau
giau bombų, policijos skvadai 
buvo išsiuntinėti prie didžiųjų 
pastatų miesto centre.

Panašūs sąšlavų dėžių bombar
davimai įvyko praeitų metų spa
lio 24 d. Tuomet sprogdinimo 
“garbę” savinosi viena ekstre
mistų portorikiečių grupė BALN, 
Tuomet taip pat buvo sprogdin
tos keturios bombos, iš kurių

KURSTO JUODŽIUS MARŠUOTI Į 
MARQUETTE PARKĄ

Martin Luther King grupe rengiasi su 
žvakėmis kelti nerimą žmonių tarpe

CHICAGO^ Ill. — Praeitą sekmadienį Chicagos policija ... 
leido Martin Luther King grupei maršuoti į Marquette Parką ir 
ardyti vietos gyventojų ramybę. Policija neleido juodžiams eiti 
ar važiuoti į Marquette Parką, o baltiesiems neleido važiuoti į rytus.

Martin Ltjther grupė nepa
tenkinta policijos nutarimais ir 
vykdytais draudimais, šios gru
pės vadai nori apsigyventi Mar
quette Parke, o šios apylinkės 
gyventojai, norėdami apsaugoti 
savo namus ir darželius, nenori 
nuomoti juodžiams butų, nes jie 
viską gerokai apgadina. v

Dvisiškis John C. Hatchett, 
Martin Luther King grupės ve
dėjas, tvirtina, kad jo vadovau- ‘

ne-

jama organizaciją maršuos į 
Marquette Parką. Jis nepasakė, 
kada bus suroštas tas maršas, 
bet jis bus. Jis tvirtina, kad 
juodžiai maršuos su žvakėmis. 
Jis tvirtina, kad tūkstančiai žmo
nių maršuos į Marquette Parką.

Juodžių vadai labai pasipikti
nę nacių partijos centru ir vi
sur tepamomis svastikomis. Mar
quette Parko naciai sudaro tik 

'mažą grupolę^tfo tarpu juodžių

“Perklaidą” peršovė 
Urugvajaus atstov ą

ASUNCION, Paragvajus. — 
Asmuo sušukęs “Laisvės Kroa
tijai”! peršovė , per galvą Uru
gvajaus ambasadorių Paragva
juje klaidingai manydamas, kad 
tai yra Jugoslavijos ambasado
rius Mancillo Vucekovic, kurs tą 
dieną buvo toje vietoje .laukia
mas. Sužeistojo Urugvajaus am
basadoriaus Carlos Abdala pade- , 
tis ligoninėje skaitoma kritiška.

Užpuolikas Danziv Danjano- . 
vic, 39, šūvi paleido ambasado- , 
riui išlipant iš savo limuzno su
šukdamas “Laisvės Kroatijai.” 
Aš tai padariau dėl savo tėvynės 
laisvės”, pasiaiškino Danjanovic ; 
suimant.

jimuose, antradienį išskrido į 
Maskvą penkių dienų vizito pas 
sovietu bosus. Jos vizito tikslas* iesąs stiprinti ryšius tarp Indijos 
ir Sovietų Sąjungos.

Indija yra atstačiusi santy
kius su Kinija ir Pakistanu ir 
dabar veda diskusijas dėl ekono
minių santykių sustiprinimo su 
Prancūzija ir Iranu.
„.Philipigų y prezidentas JEerfe^ 

nand AIarčos‘bafgė8'dienų vizitą 
Kremliui diplomatinių santykių 
atnaujinimu ir prekybos sutar
ties pasirašymu.

buvo pasiųstas ir Suslovas. Jam 
buvo paskirti trys sovietų ka
riuomenės tankai. Pokarinėje 
Lietuvoje jis tuose_tankuose ir 
gyveno. Lietuviškai jis nemo
kėjo ir nemoka. Jis kitame tan
ke vežiojo Antaną Sniečkų, ku
ris buvo Suslovo vertėjas.

Prez. G. Fordą
parems rusai

Jei prez. Fordas būtų respubli
konų .partijos išrinktas kandida
tu į prezidentus sekančiai kaden
cijai, tuomet, pasak U. S. News 
and World Report, Maskva grei
čiausiai užsakys Amerikoj dar 
prieš rinkimus naują, didelį grū
dų kiekį, kas pabrangintų grū
dus pajine Amerikoje ir tuo 
rastųsi daugiau prez. Fordo ša
lininkų ūkininkų tarpe.

Maskva atsiketra
Laisvojo pasaulio mesti kalti

nimai Sovietų Rusijai, kad ji po
litinius priešginas kišanti j psi
chiatrines ligonines, kankinanti 
kalėjimuose, darbo stovyklose, 
iššaukė maskviškių ponų prieš- 
polį: premiją laimėjusi filmą 
“Skrydis virš gegutės lizdo”, ku
rioje vaizduojama sukilimas be
pročių ligoninėje, maskviškės 
propagandos yra aiškinama kaip 
veidrodys šių dienų Amerikos 
gyvenimo.

Kas gali patikėti 
Šiaurės Vietnamui
PARYŽIUS. — Nė vieno gyvo 

amerikiečio nebėra Vietname ir 
visokį kitoki aiškinimai yra klai
dingi, pirmadienį paskelbė šiau
rės Vietnamo ambasada Pary
žiuje atsakymą trims amerikie
čiams, kurie tvirtina, kad aukš
tas Vietnamo pareigūnas jiems 
pareiškęs, jog kai kurie ameri
kiečiai tebėra gyvi kaip karo be
laisviai”. Vietname sugauti ame
rikiečiai yra sugrąžinti'Jungti
nių Valstybių vyriausybei”, už
tikrino Vietnamo ambasada.

Likimą .2,500 amerikiečių, ku
rie yra dingę Indokinijoje dis
kutuoti ir susitarti dėl grąžini
mo Amerikai ten žuvusių ameri
kiečių palaikus Hanojus atsisa
ko, kol Amerika neatlyginsianti 
už Indokinijos kare padarytus 
nuostolius.

Sovietai slepia žemės drebėjimus
LONDONAS. — Sovietų in

formacijos priemonės — radijas, 
televizija ir laikraščiai visiškai 
nutylėjo net gegužės 17 dieną 
ivykusį žemės drebėjimą sovieti
nėse Azijos respublikose — Uz
bekistane, Tadžikistane ir Turk
mėnijoje. Tik praėjusią savaitę 
“Pravda” trumpai pranešė, kad 
Uzbekijos mieste Gazli šeši žmo
nės žuvo. Tame rajone yra vi
soje Sovietų Sąjungoje turtin
giausio žemės dujų (gazo) vers
mės. Apie Bucharoje ir kituo
se miestuose drebėjimo pridary
tus nuostolius žmonių gyvybė
mis ir turtų net “Pravda” nė žo
džio. Žemės drebėjimą lydėjo” 
didelės liūtys, kurių pasėkoje ki
lę tvanai nuostolius dar padidino.

Sovietų karo jėgoms paėmus 
visą Lietuvos teritoriją, Suslo
vas-buvo paliktas Lietuvoje lie
tuviams, kraują nuleisti. Sovie
tų valdžia žinojo, kad didelė lie
tuvių dauguma komunistų ne-: 
mėgsta ir komunistinei santvar
kai priešinasi, todėl pasiuntę 
Suslovą, kad jis numalšintų jau
nimą ir pavergtų krašto gyven
tojus. Įsakymą palikti sužalotus 
partizanus gatvėse ir pakelėse 
redagavo Suslovas. Didelė lie
tuvių daugumą Suslovą skaito 
lietuvių tautos didžiausiu žudi
ku. Anksčiau tokį titulą nešio
jos gubernatorius Muravjovas, 
o dabar jis perėjo Suslovui.

Atrodė, kad politiniame biure, 
mirus maršalui Grečkai, ėjo 
smarkios kovos. Brežnevas, ta
pęs sovietų maršalu, tikėjosi su
valdyti karius ir senus partijos 
veikėjus, bet jam taip lengvai 
nesiseka. Jis būtų norėjęs pir
muoju pavaduotojus pasirinkti 
ukrainietį Kirilenką, bet polti- 
nis biuras, ilgai reikalą diskuta
vęs, jam primetė Suslovą. griež
tą senos partinės linijos bolševi
ką.

Dabar aiškėja, kad Suslovas 
yra giliai įleidęs šaknis į sovie
tinę valdymo sistemą. Kai Brež
nevas, baigęs partijos kongresą, 
išvažiavo 6 savaitėms atostogų, 
tai Suslovas pirmininkavo politi
niam biurui. Kai anksčiau Brež
nevui tekdavo išvažiuoti, tai Su
slovas pasikeisdavo su Kiridenka 
krašto valdymo pareigas, tuo tar
pu dabar Suslovas paliktas pir
muoju, o Brežnevo draugas Ki- 
rilenka nustumtas į šalį.

Suslovas yra detantės šalinin
kas, jis nori prekybos su Ameri
ka, bet krašto viduje jis yra la
bai griežtos politikos šalininkas, 
griežtesnis ir už patį Andropovą 
vyriausią čekos viršininką. Sus
lovas yra pareigingas komunistų 
partijos narys, bet jis yra ligo
nis, dažnai skundžiasi viduriais, 
ne viską gali valgyti, o gerti deg
tinės visai nebegali.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XIII-’I METAI

Atlanto rajono

KASMETINĖ TRADICIJA 
įvyks b’rž. 26-27 Maironio parke, Shrewsbury, Mass, 

ių metu Atlanto rajono skautų-čių sporto šventė Įvyks bir
želio men. 26-27 Maironio Parke, Shrewsbury, Mass. *

Nors šventės oficialus atida- atl. vienas asmuo gali dalyvauti 
rymas yra 10 vai.., sesių tinkli- trijose šakose, 
nio rungtynės, reikalui esant, | 
praįi ės 9 vai. ryto. Komanda,, 
kuri vėluosis daugiau kaip dvi 
minutes Į 
fikuota.

Minėtose sporto šakose daly- 
j vaujančios skautės sportininkės 
i skirstomos i tris grupes: 1) jau- 

aikstelę, bus diskvali- nutės, 11-14 metų imtinai, 2) 
jaunės, 15-17 metų imtinai, 3) 

į senjorės nuo 18 metų, j
Jei vietovė turi keblumų su-

šventės atidaryme ir j 
sesės dalyvauja su

S norto 
uždarvme 
tvarkingom sportinėm unifor- daryti komandą, į ją gali Įeiti 2 
mo/n.

Pilnas mokestis 
yra $12; i ji Įskaitomas ir regis- ’ 
trarros mokestis, kuris yra S2 
ir-Privalomas atsiusti kartu su 
rerMracijos lapais. |

i

Registracija baigėsi birželio 
7. Registracijos, gautos po šios 
di^^s. bus grąžinamos neati- 
da^vfos atgal, ir tos komandos 
negaus dalyvauti varžybose. Bū
tu labai gaila, kad dėl vadovių 
neapsižiūrėjimo sesės negalėtų 
dalyvauti šventėje. Registraci
jos lapai su §2 mokesčiu nuo 
kiekvienos sportininkės siunčia
mi man: Irena Jankauskas, 105- 
20 107th Ave. Ozone Park, N. Y. 
11417,

šių metų sporto šakos: tinkli
nis. stalo tenisas, lengvoji at
letika (šokimas i toli, 50 ir 100' 
m. bėgimas, estafetė), lauko te
nisas (jei gausime aikšteles).

I engvosios atletikos atskirų 
šakų varžybos Įvyks, jei daly
vaus bent trys vietovės. Lengv.

žaidikėš iš kitos amžiaus gru- 
.... pės. Viena vietovė negali turė- 

snortininkei. v. .■ ti dviejų komandų toj pačioj am
žiaus grupėj.

Rungtynių e^ga vyjks burtų 
kelių, ir vietovės bus informuo- 

i tos, jei jom reikės pradėti žais
ti 9 vai. ryto.

Bus paukštyčių lengvoji atle- 
tiko, kuri Įvyks sekmadieni, bir
želio 27. Jų registruoti nereikia.

Stalo tenisas bus vykdomas 
tik individualiai. Iš vietovės ga
li dalyvauti 3 žaidėjai kiekvienoj 
klasėj.

čia yra pateikti tik pagrindi
niai sporto šventės punktai ir 
datos. Jei yra klausimų, prašau 
rašyti ar skambinti man vaka
rais 212-641-4906, ir aš atsiųsiu 
pilnas žaidimų taisyklės.5

Linkiu visom sesėm sportinin
kėm daug laimės ir sėkmės šioj 
sporto šventėj.

s. Irena Jankauskienė, 
AR sporto vadovė

r

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI II. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus įo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas.- Knygos 
kaina S6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

K.

VlU
Čia

Kirksimas belinis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbtiMs. pi iva(o susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas gahma užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
via na u rali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija knyga gausiai ilhi- 
m rauta 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGlETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskini n k gost . Kaune. Naudakuiose 
F iaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
Kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50. Yfa taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3 00

D. KuraftH. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
mriaus pastabumą neapgauna įmūrijo ir agitpropo propaganda 
ižmaskavimai Abi knygos para>vtos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS, 
t oriniai žemėlapiai 106 psl Kairta $2 OO

Vincas žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
'4 psl. Kama $1 50

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 66601

valanHe^K arba užsafcaru oaift# ’f 
čeki r pinigine oeriaida

A u 
bei

rako miškas
VĖL ATRYJA
Clvccgos skautai-skautės : 
stovyklaus liepos 10-24 | 
Visuomenė kvie’iama liepos 
17-18 d. i jungtines iškilmes
Paukščiams reikia erdvės, žu

vims reikia vandens, o skautams 
reikia miško. Miške skautai, 
jei ir nieko kito nedaro, tai bent 
kvėpuoja gryną orą. Tie, kurie 
dalyvauja stovyklos užsiėmimuo
se, sustiprėja fiziniai, išmoksta 
savarankiškumo ir prieina išva
dos, kad vistik namuose buvo ne
blogai.

Čikagos skautų-skaučių tuntai 
nuo liepos 10 d. iki liepos 24 d. 
1976 m. rengia vasaros stovyk
lą Rako miške, Custer, Mich. Vi
si skautai-skautės kviečiami da
lyvauti.

Vadovybė

Aušros Vartų (Juozės Vai
čiūnienės stovykla) s. Albina Ra
manauskienė, HE 4-8428.

Kernavės Tunto (Draugystės 
stovykla) ps. fil. Rita Penčylie- 
nė, 737-4688.

Nerijos tunto (Rusnės stovy
kla) j. ps. Mifda Kupcikevičiutė, 
GR 6-3875.

Lituanicos tunto (Žalgirio sto
vykla) ps. Vytautas Balzaras, 
776-4975. .*.-’

Registracija ir vykimas 
Į stovyklą

Birželio 16 d., 7-8 v. v.- Jauni
mo Centre — bendras sveikatos 
patikrinimas ir registracija.

liepos 7 d. 7^9 v. v. Bagažo 
suvežimas į Jaunimo Centrą.

Liepos 8 d., 6 v. v. (ketvirt.) 
bagažo pakrovimas. Viši tuntai 
suranda 6 suaugusius bagąžo'.pa- 
krovimui.

Liepos 10 d., 7 v. r., autobu
sais važiuojantys renkasi prie 
Jaunimo Centro. Autobusai iš
važiuoja 7:30 vai. ryto.

Liepos 24 d., 5-6 v. v. auto
busai grįžta prie Jaunimo Cent
ro.

Stovyklautojų bagažas žymi
mas špafvomis:'

Aušros Vartų Tuntas — gel
tona.

Kernavės Tuntas — žalia.
Nerijos Tuntas — mėlyna.
Lituanicos Tuntas — raudona.
Tėveliai ir svečiai prašomi ap

silankyti stovykloje liepos 17-18. 
Anksčiau atvykę (penktadienį) 
neturės progos daugiau pabuvo
ti su savo vaikais negu tie, ku
rie atvyks šeštadienį, nes stovyk
los programa bus vykdoma nu
statyta dienotvarke.

Tėveliai prašomi nevežti mais
to nei gėrimų vaikams. Stovyk
los maisto jiems pilnai užtenka. 
Taip pat prašome lankymo metu 
nevežti vaikų už stovyklos ribų. 
Skautai, skautės, atvykę vieni 
(be tėvų ar globėjų), privalo re
gistruotis pas savo tunto stovyk
los viršininką-ę.

Pagal Michigano valstijos įs
tatymus} yra draudžiama Į sto
vyklą atsivežti ar laikyti šunis. 
Prašome palikti “Musę”, “Fido” 
ar “Pluto” namuose.

Po stovyklos niekas iš stovyk-' 
lautojų negalės likti stovykloje, 
nebent savo tėvų priežiūroje. Vi
si stovyklautojai turi būti na
muose šeštadienį, liepos 24 d.

Visais stovyklos reikalais 
kreipkitės į tuntininkus ar sto
vyklos viršininkus.

Chicagos Skautų-Skaučių 
Tuntų Vadija

VEIDAI

Pas

^.4 ■
4-

Charleston©, W. Va., laiškanešys Champ Isaac neina vienas laiš
ku nešioti. Jis pasiima savo Šunyti "Harvey", kuris jam padeda ap- 
c nuo oiktesntu šuny. Puolantieji šunys sudaro pavoju laiš
kanešiams* kartais juos apkramto. Be to, Harvey saugo jo laišku 
maišą,/kai tenka lipti į kelintą aukštą laišku atiduoti.

’ankiomis sąlygomis redagavo metu narius plačiai painforma- 
ASS organą “Mūsų Vytį”. Nese-Įvo apie ASS reikalus, veiklą ir 
,nai, ryšium su jo tarnyba, jam j susipažino su skyriaus darbu, 
teko persikelti gyventi i kitą vie- ; Lietuvių Katalikų Mokslo 
tą, ir jis nebegali toliau redaguo- > A.'tademijos žurnalistikos pre- 
ti “Mūsų Vyčio”. Į tas pareigas mija apdovanotas “Draugo” re 
sutiko grįžti “Mūšų Vytį” anks
čiau redagavęs fil ps. Rimantas 
Griškelis. Jis .taip pat Įeina į 
ASS vadiją.-

Šiemetinėje studijinėje sto- Į tūkstančio dolerių premijos jis 
vykioje" — trys temos. Birželio >nepasiliko sau, o paskirstė: S500 
15-20 • dienomis Rako stovykla-1 “Draugui” ir po $250 . “Skautų 
Avietėje,- prie (Ąister, Michigan,J—•" 
Įvyks ASS metinė studijinė sto
vykla. Svarstybų (simpoziumų) 
forma bus naugrinėjąmos trys 
pagrindinės temos: ASS prie
auglis ir jo parengimas, dalinių 
ir skyrių veikla ir -— akademi
nės skautybės aktualumas šių 
dienų gyvenime. Stovyklos vir
šininke bus ASD čentro valdy
bos pirmininkė fil.’ Loreta Ja
saitienė, visi kiti pareigūnai taip 
pat jauni filisteriai arba studen
tai. Registracijos- mokestis — 
$5. stovyklos mokestis — SS die
nai siunčiami šen j. Algiui Miku- 
taičiui, 4455 South Washtenaw, 
Chicago, UI. 60632. Į stovyklą 
vykstant, pasiimama stovykli
nė uniforma ir apranga, miega
mieji maišai, tualeto Jr sporto 
priemonės. >

Filmas iš “Akademinio 
Skautų Sąjūdžio veiklos. Mūsų 
žinomas fotografas Jir fihnuoto- 
jas s. kun. Algimantas Kezys, 
SJ, yra susukęs filmą, is ASS gy
venimo, kuri jau visai baigiama 
redaguoti. Jos premjera bus 
anksti rudeni, greičiausiai Chi- 
cagoje.

-į- ASS vadijos Pirmininkas 
v. s. fil. V. Statkus gegužės 23 
d. lankėsi Detroite, ten dalyvavo 
ASS skyriaus sueigoje; kurios

DARBAI
akademikus skautus

Kun. Povilas Dilys — evan- 
geliką dvasios vadas. Kun. Pau
periu žuvus eismo nelaimėje, 

i ASS vadi j a buvo likusi be evan
geliku dvasios vado. Dabar tas 
pareigas sutiko prisiimti kun. 
Povilas Dilys. Jis įeina į ASS va- 
diją pilnatesiu nariu.

Fil. v. s. T intas Grinius ei- 
D metu gyvendamas toli nuo di
ce niu ASS vienetų, labai nepa-

re- 
diktorius Bronius Kviklys yra 
žymus akademinės skautijos vei
kėjas, filisteris, korporacijos 
Vytis garbės narys. --.Gautosios

Visus kviečia talkon \ /
Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku

siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien tik Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

Čhicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tąjfhnel- 
žiamą karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą* ‘pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje’ likusių artimųjų vargą ir skurdą;; I

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti Šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu doru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalma padalyti, tai prašome iš blankų išrašyti stiniĮ, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois' 60629:' ^ A

I 't-ti. ‘ • ■ d ;

' - . . ■ ■ < Į
mas aspiratoriumi. .. ■ -

Jos tėvai, Julia ir Juozapas 
Quinlan, matyti pristigę kantry
bės ir pinigų, gavo, iš teismo lei
dimą išjungti aspiratorių ir leis
ti dukterei numirti. - -- j.-. ~ k ‘

Kvėpavimo ašpiratorius -pp- 
laipsniui buvo pradėta išj'un'gti 
pereitą mėnesį, bet -atsirado du 
daktarai, R. Morse ir A. Javed, 
kurie savanoriškai pasiryžo mer
gaitę laikyti aspiratariujej-i.ir. 
maitinti per vamzdį iki bus su-

14 mėnesiu be sąmones
DENVILLE, N. J. — Karen 

Ann Quinlan, 22 m. amžiaus, 
1975 m. balandžio 15 neteko są
monės/manoma, pavartojus al
koholi ir raminančius vaistus 
tuo pačiu laiku. Ir taip jau 14 
mėnesių, taip ji sąmonės neat- j 
gauna. Jos kvėpavimas palaiko-.

ar su Įgaliojimais raštu visi pil
nateisiai ASD,-korp! Vytis ir 
FSS nariai. Suvažiavimo laikas, i 
vieta ir darbotvarkė bus paskelbi rasti kiti daktarai, prityrę to- 
ti vėliau, pagal ASS nuostatų kiais atvejais, kurie, gal būt, 
tvarka galės grąžinti jai sąmonę.

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai' išleista. 
L50 psl. Kaina S2.50. . * J . s

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
\ado Ra s tenia- vertimas. Gražus leidinys, 127 psL. Kaina S3.00. :

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THĖ GREAT. Istoriniai DUK Vy-j 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. * <• -_ : :

Dauguma š’ų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir

Aidui” it “Mūsų Vyčiui”.
Ą ASS suvažiavimas — rug- 

šėjo mėn. Čhicagoje. Rugsėjo 
pradžioje, tuoj po Tautinių šo
kių šventės, į kurią bus suvažia- ~____ __________ _______________ ________  ____ _ _____
ve daug ASS nariu, numatoma kitas knygas gaiima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar.

n »oc " -■ • piniginę perlaidą. T- ’sušaukti ASS suvažiavimą — 
organizaciniams reikalams ap
tarti. Suvažiavime sprendžiamu > 
balsu galės dalyvauti asmeniškai j 1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

Why should you join the 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll find out later.

Z . ' ■ • 4 . . ,

them tgiin. Qush' all 
«noice$ dead

foUoM-ing Smokey’i ABCr 
Always bold marches till coXd. 

Be sure to drown <JI campfire*.

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

>cwde four family with fiUay 
happy boon of recreation. 

That’s why lt i important to protect

M

Chicago, In. 60608Street

f
I

g. .  1 .
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gsa
' tomorrow, today will be ’ .

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security you’d better start 

g| today. _ 1 .'c-’A:
The Payroll Savings P9a> 

makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each paycheck to buy U. S.

sMtnrfty <rf 5 year* (4M% tfe» SrMymd. 
if kwt.

Jota the Payroll Savto# Pha

Piene! Only ypp cm •
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A d r e s a s : Lithuanian Press Club, 6648 So. Albany Ave 
Chicago, III. 60629. Tel. 436-7796

Redaguoja P. STRAVINSKAS

P. STRAVINSKAS

DIENOS KLAUSIMAIS

FŽERE PRIGĖRĖ
Tt KATANČIAI PAUKŠČIŲ

Dr. Wiliam Beecher, žuvusiųjų 
prisiminimo dieną Michigano 
ežero pakrantėje rado vandens 
išplautus keliaujančių paukščių 
lavonėlius, kurie, pasakojimu 
daktaro, masėmis skraido iš pie
tų į šiaurę, bet dėl esančio tuo
met virš ežero rūko, paukščiai, 
nakties metu skrisdami, nesusio- 
rentavo ir pavargę vandenyje 
prigėrė.

Daktaras sako, kad ežero kran
te negyvų, į krantą išplautų 
paukščių galėjo būti 5-10,000. 
Jų tarpe daktaras rado retų 
taipgi gražių paukščių.

ir

Lietuviai dalyvauja JAV 200 metų 
sukakties parade

Ateinantį .šcšlatlicnj, bir/elio 12 dienų, lietuviškos organiza
cijos renkas prie State ir Wacker.

Parade dalyvauja sekančios lietuvių j'riųjės- Nr. 175 Naujie
nos, N r. 170 Lithuanian Daily News, 177. IJetuvos Vyčiai, 17X. 
Draugas, 179. Lietuvių liaudies šokėjų grupė, ISO. IJthuanian 
Dance Festival* 1X1. Lietuviai skautai, 182. Neo-Liluania liaudies 
šokėjų grupė, 183. Grandies šokėjai. 184, liaizeko muziejus, 185, 
Neo-Litnamų šokėjai. 186, IJthuanian Bicentennial Committee.

Visi privalo susirinkti 11:00 vai. prie 500 North Rush St., 
East of Wabash.

Vėliavų parade lietuviai pajudės lygiai 11:30 AM. Visi pri
valo būti savo vietose, 11:00 AM, kad galėtu tvarkingai įsitrauk
ti į paradų.

sisakė dėti Minėjimui. 
Komiteto (Lithuanian 
tenial K-to) apmokamus skelbi 
mus apie jo rengiamą JAV 2(H1 
metų sukakties minėjimą, pra- 
šydartia redakciją jai paaiškin
ti, ar toks atsisakymas derinasi 
su įstatymais ir su spaudos eti
ka.- - ’ . ".' |

. ’’ "*r. . • ų
“Chicago Tribune’’ redakci

ja, negalėdama tikėti, kad lie
tuvių laikraštis galėjo taip pa
sielgti, ėmėsi aiškinti faktus, 
apklausinėdama “Draugo” ir 
MR Komiteto žmones “action 
line” tvarka. :

Visų pirma, vienas to laikra- 
ščio redaktorių ėmėsi apklau- pasireiškusią tylos sąmoks- 
sinėti “Draugo” administrato- }u;
rių marijoną.kun. ciniką ir jo j 2) sugestijuoja klubui rūpin- 
redaktorius. Jų atsakymai pa-^ tis savo “finansų pagerinimu”, 

~ išsisukinėję, sumosiant tuo tikslu kokį “su- 
, nes pinigai 

ką reikalingi finansuoti klubo ge- 
“išminčiai” riems tikslams, pvz., kad ar 

visuomet yra pratę daryti, no- premijoms už gerus rašymus 
rėdami nusiplauti savo riešva- spaudoje;
rias rankas, siekdami savo nuo 3) remti “Naujienas”, visų 
dėmių naštas sukrauti “Jaujie- lietuvių laikraštį, kurios laikosi 
noms”.., ‘ . L

Tada “Chicago Tribune” re- e
daktoriūs telefonu tieravosi ~ rėmėjas, iš Kanados, 
“Naujienų” redaktorių M. Gu- * ’2t,d’
deU, kokia gi yra čia tikra tei-t 1) sveikina LS, Kubą su pa- 

sybė. Mūsų laikraščio redakto
rius paaiškino “Chicago Tribu
ne” redaktoriui visas jam ži
nomas šios bylos aplinkybes 
{apie “Draugo” atsisakymą dė
ti Lithuanian Bicentennial 
Committee apmokamus . skel
bimus), taipgi paaiškino tam 
redaktoriui kitus “Naujienų” 
neteisingus “Draugo” kaltini-

Iš Chicagos Lie tuvių Spaudos
Klubo veiklos (t)

š. m. birželio 4 <1., 7 vai. va
kare, Marquette Parko Field 
House, įvyko Lietuvių Spaudos 
Klubo narių ir “Tiesas Žodžio” 
bendradarbių susirinkimak. Jis 
buvo daugiau pramoginis su 
kavute, skirtas susirinkusiems T 
išsiblaškyti, pasikeičiant lais
vai mintimis einamaisiais rei
kalais, kaip sako, dienos klau
simais. Jame buvo ir svečių, 
Klubui, prijaučiančių. Nors su
sirinkimas iš anksto nustatytos 
darbotvarkės ir neturėjo, bet 
jame svarstyti net ir svairbūs 
klausimai, kurie gali būti įdo
mūs ir mūsų laikraščio skaity
tojams., Todėl aš ir noriu čia 
supažindinti su jais ir jų svar-Į 
stymuose iškeltomis mintimis! sirodė neaiškūs.
bei susirinkusių pateiktomis in dargi kaltiną ir “Draugo” kai- buvimą” . ar pan., 
farmacinėmis žiniomis šio laik tę suverčią “Naujienoms 
raščio. skaitytojus, ypač mūsų!tie ano.laikraščio

Kalifornijos gubernatorius Edmund Brown, Jr. norėty gauti 
partijos nominaciją, bet jis vėlai pradėjo organizuoti kampaniją. 
Jis laimėjo Marylande, bet nėra jokios garantijos, kad.jam pavyktu 
laimėli kitose vietose.

PASISAKYMAI LAIŠKAIS IR ŽODŽIU
; — Juozas Tijūnas, LietuvĮų 
Spaudos Klubo narys ir tauti
ninkų veikėjas, savo 1976.V.15 
d. laiške:

1) siūlo LS Klubui tuojau pat 
imtis-būdų ir priemonių išaiš
kinti JAV 200 metų sukakties

.renginio trukdytojus, taipgi 

. ’’Draugo” antiamerrkietinę vei-

Spaudos Klubo narius - rėmė
jus, gyvenančius toli už Chica
gos ir susirinkime dalyvauti ne 
galėjusius. ' Z

. I.'JAV 200 metą sukakties 
'minėfimo klausimais^

Pirmiausiu, susirinkime iški
lo JAV 200'metų sukakties mi
nėjimo klausimai, tiksliau sa
kant, to minėjimo trukdymai, 
jo destrukcija, pasireiškusi,ren 
giant minėjimą, tokia pjauria, 
ne t-ir nusikalstama forma, ko
kios mūsų išeivijoje iki tol dar 
nėra buvę. Liūdni faktai bus iš 
kelti ir viešuomenei parodyti 
atskirai. Jie susirinkime ■nebu
vo aiški n ti, nes visiems buvo
žinomi. Ten buvo dabartinę palmus. Tais paaiškinimais milrjo 
^ė^j^nancių. parodyti tik tai, ninio tiražo amerikonų dienra- 
‘kaip^ininėjimo trukdytojai da- 
iiar. pateko į. savo- pačių užsis- 
tątytas pikles ir žabangas, iš 
kurių jiems bus sunku išsipai-

.$^irinkime- paaiškėjo, kad 
■viena;Amerikos lietuvė laišku 
:pranešė ‘Chicago Tribune’ dien 
-raščio redakcijai,, kad mūsų 
TėSų_Marijonų „“Draugas” at

Ščio redaktorius, atrodo, buvo 
patenkintas. Bet mūsų “draugi 
ninkai”, kaip atrodo, savo “me 
luojančia teisybe” norėjo to
liau remtis ir ja savo teisinti, 
baltinti, vis suversdami savo 
kaltę kitiems.

Todėl “Chicago Tribune” re 
dakcijos narys toliau apklau- 
sinėjo kitus asmenis, ypač mi-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis* 
ta Čhicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūkį 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 knygg 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”. l

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. ;x.

. ............ .... ................. )
Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekj arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

griežtos linijos” su okupantu. <
J. šarapnickas, L. S. Klubo

gyvėjusia jo veikla ir linki jam 
sėkmės darbe;

2) reiškia savo pasitenkini
mą L S Klubo 1976, III.l d. vi
suotinio susirinkimo rezoliuci-

nėjimo-Rengimo Komiteto (Li
thuanian Bicentennial Commi
ttee) narius, b be to, š. m. bir
želio 5 d., MR Komiteto būsti
nėje buvo sušaukiamas abiejų 
šalių (“Draugo” red. ir komi
teto), susirinkimas klausimam 
išsiaiškinti iš pagrindų.

šalių susitikimas dėl tam ti
krų priežaščių (kurių čia tuom 
tarpu dar neskelbiu) neįvyko. 
Aiškinimas šios “Draugo’’ ty
los sąmokslininkams nemalo
nios bylos daromas toliau. Jo 
rezultatai bus paskelbti “Chi
cago Tribūne”.

Atrodo, kad. Tėvų Marijonų 
spaudos organo frontininški ir 
dar “bepartiniai” redaktoriai, 
taip “gražiai” atstovaują Kat. 
Bažnyčią ir jos vienuoliją savo 
“Drauge”, tiek prisivirė košės, 
kad jos negalės išvalgyti net ir 
visa jų atstovaujama Tėvų Ma
rijonų kapitula... ’

Bus daugiau)

jomis, paskelbtomis “Naujie
nose”, ir pilnai pritaria joms;

3) sugestijuoja Klubui tas 
rezoliucijas, jjų mintis nagrinė
ti savo susirinkimuose ir, be 
jau duotų “Naujienose” jų ko
mentarų, dar populerinli jas 
bei rūpintis jų realizavimu;

4) irgi pilnai pritaria Klubo 
1976.V.7 d. rezoliucijai, kuria 
pasisakyta prieš JAV 200 me
tų sukakties minėjimo trukdy
tojus. >

— C. K. Pašilys, <savo laišku, 
gautu 1976.V.9 d. (be datos):

1) siūlo LS Klubui tuojau 
pat aiškinti “Draugo” ir kitų 
antiamerikietinę veiklą, pasi
reiškusią Lithuanian Bicentenn- 
nial Commitee trukdymais 
ruošti JAV 200 metų sukakties 
minėjimą, reikalaujant “Drau
gą” aiškiai nurodyti motyvus, 
kodėl,jis taip darė;

2) Kreipia dėmesį į tai, kad 
ypač gi turėtų būti išaiškinti 
tie< trukdymai, kurie buvo vyk
domi neaiškių gaivalų nusikal
stamaisiais metodais, kaip 
pvz.: smurtu,grasymais, kėsini
mąsi panaudoti net fizinę jėgą, 
jei tų nusikaltėlių nebus klau
soma, pvz., .jei bus prekybos 
įmonėse, krautuvėse, įstaigose 
iškabinamo minėjimo ruošimo 
skelbimai, plakatai arba bus 
pardavinėjami bilietai (grasy
mai daryti net telefoniniais 
skambinimais . . įmonių vedė
jams ir pan.). Visa tai turi būti 
išaiškinta iš pagrindų, nors jau 
dabar esą suregistruota daug 
nusikaltėlių pavardėmis.

Nuosavybės išpardavimas 
už nemokėtus mokesčius

CHICAGO: — Cook apskritis 
nuo šio pirmadienio 9 vai. ryto 
pradės iš aukciono išparduoti 4,- 
406 nuosavybės dalykus, už ku
riuos savininkai nebuvo sumokė
ję mokesčių. Aukcionas įvyks 
Apskrities namuose (County 
Building) 118 N. Clark st. įėji
mas iš Clark st. Išpardavimas 
truks keletą dienų..

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 šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji 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 I 
siųsti tokiu adresu:__________________________ ' ' 1

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

JAU Iš&JO Iš SPAUDOS

Juozo Liūdžiaus Raštai
Straipsniai, htsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.

PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS ' .
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

88 puslapiai. Kaina $1.00.
Abi knygas galima gauti "Naujienose” arba pasiuntus

pinigus tokiu adresu:
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILK

MIESTAS Iš VARŽYBŲ 
PARDUODA 260 NAMŲ

CHICAGO. — Apie 260 fe- 
deralinei valdžiai priklausančių 
namų tuščių Chicagos pietų ry
tų dalyje parduodama iš varžy
tynių — aukciono, kurs prasi
dėjo šeštadienį nuo 9:30 vai. 
ryto Bismarko teatre, 159 W. 
Randolf street. Panašių namų 
pardavimas vidurinėje miesto 
pietinėje dalyje ir tolimuose 
miesto pietvakariuose įvyks bir
želio 19 ir 26 dienomis.

Kompiuteris bilietams 
pardavinėti

NEW YORKAS. — Control 
Data bendrovės Ticketron sky
rius sukonstruktavo ir pagami
no kompiuterį, kuris dideliu grei
čiu gali pardavinėti bilietus į 
teatrus, sporto aikštes ir t. t.

Bendrovė mano, kad minėtas 
kompiuteris turi gerą ateitį, bet 
ji jų neparduoda, o išnuomoja už 
35,000 dol. į metus.

Moteris — sukčius
Coo-k apskrities prisiekusių

jų teismas pripažino Brenda 
Banks, 549 W. Belmont, kalta 
sukčiavus ir vagyste. Ji 1973 m. 
išsirūpino valstybės pašalpą, bet 
tų pačiu metų rugsėjo mėnesį 
ji gavo Čikagos miesto savival
dybėje tarnybą ir dirbo Čikagos 
miesto- aviacijos departamento, 
O’Hare aerodrome, neatsisaky
dama nuo pašalpos, kurią gauda
vo čekiais 237 dol. Į mėnesį. Taip 
ji surinko 6,550 dol. Tokį moters } 
veiksmą, prisiekusių teismas pri- i 
pažino vagyste. j

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
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 
kiekvienc 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 du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608.

RBITA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygy, kuriof papuoš bet 

knygy spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psh
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psL —---------
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virs.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais S2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — ?3,00. minkš
tais viršeliais ______ _ -____-_________ ____________

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl, minkštais vir

šeliais. --------- ---------------ų--------------------------------
Juozas Liudžius, RAŠTAI, 250 psl.
P. LIūdziuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. .
Janina Narūne.

170 psl.
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

pusi apiai----------------- ---------------------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

kokią

$5.00
Gra-

$5.00

$2.00
$530

55.0C

$1.00

1739 S; Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Taupykite^ dabar

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 narnams įsi-

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės' sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuoee kiemas automobiliams pastatyti.
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Lietuviai pavojingi okupantui
Visi žinome, kad okupantui labai reikalingi doleriai 

Jis naudoja visas priemones doleriams rinkti, savintis, 
plėšti. Paskutiniu metu iš Lietuvos ir iš siuntinių siun
čiamų bendrovių ateinančios žinios sako, kad dolerių lu- 
pimas dar labiau sustiprintas. Jie nesitenkina 100% mui
tais, bet jie yra pasiryžę krauti net 200 ir 300 nuošimčių 
muitus pavergton Lietuvon siunčiamiems siuntiniams.

Daugelis lietuvių dar norėjo pasinaudoti kelioms li
kusiomis dienomis ir pasiųsti savo artimiesiems medžia
gos ir kitus reikalingus dalykėlius savo broliams, sese
rims ir pažjstameims. Pasirodo, kad kai kurios siuntinių 
bendrovės, gavussios pranešimą apie muitų baisų pakė
limą, jau nieko nebepriima, kol nepaaiškės tolimesnė šio 
viso reikalo būklė. Lietuviai mokėjo plėšikiškus muitus 
okupantui, bet nežinia, ar jie sutiks mokėti dar dides
nius. Taip pat neaišku, ko siekia okupantas. Kad jam 
reikia dolerių, tai kiekvienam aišku, bet jeigu lietuviai 
atsisakytų mokėti tokius didelius muitus, tai okupan
tas gali netekti ir tų dolerių, kokius jis šiandien gauna. 
Chicagoje sudarytas komitetas šiam klausimui tyrinėti 
jau tvirtina, kad iki šio meto okupantas vien tik iš lietu
vių muitais išrinko virš 60 milijonų dolerių. Jis norėtų 
išlupti iš lietuvių žymiai daugiau, bet gali pralaimėtu 
Nepaprastai dideli muitai gali sustabdyti siuntinių siun
timą ir uždaryti kai kurias bendrovėlės.

Doleris Maskvai labai reikalingas, bet labiau jai rei
kalingas yra krašto gyventojų ramumas. Rusas lupa vi
sus dplerius, prie kurių jis gali prieiti, bet jis nenori pa
leisti karo metu užimtų kraštų. Jeigu sovietų valdžia bū
tų atitraukusi savo karo jėgas iš pavergtų Rytų Euro
pos kraštų, tai šiandien pačioje Rusijoje jau būtų kilusi 
revoliucija- Komunistų vaikai, tarnaujantieji laivyne, 
aviacijoje ir kariuomenėje būtų sukilę prieš baisų reži
mą ir netvarką. Pavergtų kraštų išnaudojimas ir nepa
prastai pigi vergų darbo jėga leidžia sovietų valdžiai ap
raminti nepatenkintus ir balsą vis garsiau keliančius ne
patenkintus jaunuolius.

Dabar aiškėja, kad Lietuva rusams labiau rūpi, ne
gu bet kuri kita pavergta tauta. Minnesotoj, St Paul 
mieste leidžiamas katalikų savaitraštis Wanderer (Ke-

leivis) aprašo okupanto pastangas sunaikinti katalikų 
tikėjimą Lietuvoje ir nepajėgumą pasiekti tikslo.

Komunistams pavyko gerokai apardyti Rusijoje bu
vusius kitus tikėjimus, bet su lietuviais katalikais jam 
sunkiau. Dr. Tomas Malady, kalbėdamas apie katali
kus Sovietų Sąjungoje, pažymi, kad jų . skaičius visoje 
Sovietų Sąjungoje vos siekia šešis milijonus žmonių. Jis 
pastebti, kad dauguma katalikų yra Ukrainoje ir Lietu
voje. Vietoje tikėjimo išnykimo, Dr. Malady, buvęs JAV 
ambasadorius Ugandoje, o dabar vadovaująs St. Joseph 
kolegijai Filadelfijoj, tvirtina visiems lietuviams įdomų 
dalyką, kad rusai lietuvius ir ukrainiečius skaito pavo
jingesniais, negu pavergtas kitos tautos. Jis kalba apie 
katalikų tikėjimo atgijimą pavergtoje Lietuvoje. Visi ži-| 
nome, kad okupantas pavergė Lietuvoje buvusią katali
kų vadovybė- Jis suėmė, sušaudė įtakingesnius bažny
čios vadovus, o josios priešakiu pasodino Krivaičius ir 
'dtus su okupantu dirbti pasiryžusius karjeristus. Bet 
ne tik katalikai nebetiki priešakiu pastatytais valdžios 
pareigūnais. Jie darosi tvirtesni savo tikėjime.

Be to, kaip tvirtina, birželio 10 d- Wanderer, rusai 
yra įsitikinę, kad atgijęs katalikų tikėjimas yra nacio* 
nalistinis. Kaip Ukrainos, taip ir Lietuvos katalikai da
rosi didesniais nacionalistais, nes tautos išlaisvinime jie 
mato ir tikėjimo laisvę. Visiems lietuviams yra žinomas 
kun. Zdebskis ir kiti dvasiškiai, gynusieji pagrindines 
savo teises, labai jau drąsiai besielgę sovietiniuose teis
muose. Jie buvo drąsūs katalikų tikėjimo gynėjai ir ne
paprastai drąsūs lietuviai.

Labai galimas daiktas, kad okupantas, uždedamas 
tokius aukštus muitus, nori visai pavergtus lietuvius at
skirti nuo viso pasaulio. Okupantas žino, kad bet koks 
kontaktas su užsienyje gyvenančiais lietuviais, okupan
tui yra nenaudingas. Tas kontaktas kelia viltis ne tik sti
priau pasipriešinti okupantui, bet grūdina stipresniai 
kovai. Su pasiryžusiais kovotojais lietuviais rusams la
bai sunku vesti kovą. Daug lengviau valdyti’ vilties ne
tekusius, likimui pasiduodančius žmones, bet ne kovo
tojus.

Jeigu okupantas, keldamas tokius didelius muitus, 
nori visai izoliuoti lietuvius nuo Amerikos, tai jis gali 
savo tikslo pasiekti. Mes neturime priemonių^, jeigu ne
norime raginti imtis prievartos, okupantui pašalinti. 
Nenorime pasakyti, kad nebūtų visai jokių priemonių 
okupantą paveikti. Priemonių yra ir visuomet Jų. galima 
daugiau rasti, tiktai reikia jų ieškoti.

Mums atrodo, kad reikia sustabdyti dolerių plauki-, 
mą plėšikiškais muitais. Turime reikalautu kad okupan
tas visai panaikintų muitus. Turime taip pat ieškoti prie
monių, kad jis pasitrauktų iš pavergtų Rytų Europos 
kraštų. Jeigu Į sovietų atstovus bus. daromas didelis 
spaudimas, tai Maskva būs priversta nusileistu ~

nuo phitok.atų, bet nūo labai ar
timų savo idėjai žmonių”. Su
prantama, kad tie Šliūpo idėjai 
“artimi žmonės” yra rusai ko
munistai.

Lyg pasijutęs, jog nevykusiai 
parašė, toliau J. M. švelninančiai 
rašo: “Tiesa, internacionalistu 
jis niekada nebuvo. * Patrijotas 
ligi gyvo kaulo. Socialinėje vei
kloje jis su bolševikais nieko 
bendro neturėjo”.

Tad, kas bendro belieka? Koks 
pagrindas taip bolševikus Šliūpui 
priartinti? Atsakymas: Šliūpas 
laisvamanių apaštalas, kovoto- 

I jas su kunigais, jo mokiniai — 
visas kairysis sparnas, “prade
dant nuo buržuazinio liaudinin
ko ir baigiant proletaru komu
nistu”.

Neigiamai nupasakojęs Šliūpo 
su kunigais vestą kovą, J. M. to
liau rašo; “Iš- kitos pusės, jis, la
bai aršiai kovodamas su kuni-

čią, tsda aš padėsiu—
To ir tereikėjo. Sekma u. c iN 

iš sakyklos piktai paskelbė, jog 
parapijoje komunistų atsiradę 
ir perskaitė tų dviejų ūkininkų 
pavardės, kurie' nepadėjo kiau
lininkų taisyti. Aš tuos ūkinin
kus pažinojau. Vienas nuo bol-

joje, o kitas, kalėjimuose ir Si
bire kankintas senatvei sugrįžo 
į Lietuvą

Klebonas — bažnytinis dvari
ninkes, rimbais čaižo valstiečio- 
nugarą, — taip rašoma šįmet 
Draugo dienraščio romano kon
kursą laimėjusioje knygoje. 
Anas Ylakių klebonas rimbo ne
turėjo, beit turėjo laisvę sa
kykloje kalbėti, ką panorėjo.

Draugo romano konkursinę 
premiją laimėjo Kralikauskas 
už romanu pavadintą raštą —-

gaiš ir bendrai- su katalikais, ne- “Yiartyiias Mažvydas Vilniuje”.
Perskaičiau’. Stebėtis reikia, jogtiesioginiai darė labai didelės 

įtakos šiųjų apsisprendimui ir 
gilesniam krikščioniškų tiesų pa
žinimui, gal net moralumui”.

Lieka tik džiaugtis-, kad J. M. 
drįso pripaSnti,. jog Šliūpo ko
va buvo naudinga kunigų mora
lumui pakelti ir gilesniam krikš
čioniškų tiesų pažinimui.

Istorinė tiesa yrą jog Šliūpas 
ne su visai kunigais kovojo. Kun.

kad tas padėtų Vesti kovą prieš 
lenkomanus kunigus, prieš lie
tuvių’ lenkinimą per bažnyčias.
Nepadėjo kiaulininką taisyti, 
sakykloj komunistu pavadino
Lietuvos nepriklausoma- vals

tybė jau antrąjį dešimtmetį gy
veno. Ylakių parapijos klebonas 
iš sakyklos paskelbė, jog klebo
nijos ūkio kiaulininkų pamatus 
kiaudės išknisusios. Reikia tai
syti. Kviesdamas į “talką” per
skaitė ūkininkų sąrašą, įsakyda
mas kuris- jų turi akmeiių atvy
ti,- kuris žvyro ir kuris turi pats 
ateiti ar darbininką atsiųsti ce
mentui maišyti ir kitiems pa- 
gelbiniams mūrininko- darbams.

kaip it dr. Šliūpo veikloje, ke-

.bažnyčios — Vilniau^ vyskupi-- 
jos nedorybės; Prennjuotamero
mane rašoma, jog Vilniaus vys-

Aostraajcja Geras ka
talikas, labai puikus jo elgesys

buvo vieša* iš atei- 
tininkų "Kęstučio*’ korporacijos 
steigėjų. Klausiau daktarą Kau
ną, ką man daryti? Jis patarė 
pasirūpinti kokį noW nesV’elka- 
.tos pažymėjimą ir stoti komisi
jon, jis atleisiąs. T

Nuėjau į apskrities ligoninės 
rentgeno skyrių ir pradėjau- me
luoti, jog kadaise mano plaučiai 
šlubavo i/ buvo1 suknlkėjimų. 
Prašiau, kad plaučius peršvies
tų ir išduotų pažymėjimu DU 
daktarai tame skyriuje, abu žiū
rėjo mano plaučius, bet nieko 
nesvefkd neranda. Vienas saku, 
jei1 mano plaučiuose būtų buvę

Klausė; o kam mari reikia svei
katos pažymėjimo?

vau ir kad turiu stoti mobflizaci- 
nėn komisijon. Vleiiae iš tų dak-

reikėjo sakyti. Išrašė pažymėji
mą, jog mano plaučiai Slogi.

nigų šėmiifefijds riėfafflė’ tattft- 
b'žfyjė. Ne&Oig atvyko' rėgis--

■

davinėja duoną mažesniais ke
paliukais' ir brangia^ negu-' kiti 
pirkliai ; kunigif ir Vyskupai gob- 
šuoliaf;- popiežininkai sugadino 

.sėnąją katalikų bažnyčią — jie'

vena pagoniškai, w t. i. vaišftlti.
K^4 pas- atbėgu gins-

mane biaurokai pavaizduotos, 
lyg tik iš- negražios'išvaizdos 
žmogaus išeitų negražus cTafbži.

Pakoja, jog buvęs pas apskrities

atvyko. Trečiadienį, turgaus 
dieną, klebonas vieną jų pasiti-

progresūojantį gal .ateik. diėriė, 
.kai kuri' no'fs katalikiškojf pf£* 
sinijsū bus' paskirta ir\dri Jnnd 
Šliūpo garbei, kaip' ka£ if

Tas su padėjėju is k&riMinitų są
rašą rinkęs karininkus. Bes du 
leitenantai ir vienas kapitonas

'r^toritfš pamf W'.W t
.miešto išvažftibti, 
tų Įsakymo įteikti. . . -

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

DAVriSTERIJA

Dantų gydytojų draugijos žurnale, pavadintam 
Dentisterijos istorija, tilpo aprašymas apie japonų 
chirurgą Dr. Cechu Hanaoka, kuris operacijas darė 
daug pirmiau, negu bendrai vaistai buvo žinomi žmo
gui apmarinti. Dr. Hanaoka anaesthesia — užmari- 
nima naudojo 37 metus anksčiau negu Dr. C. W. Long 
ir ll-eriais metais pirmiau už Dr. W. Morton,

Dr. Hanaoka pacientams apmarinti pradžioje 
naudojo alkaloids ir beladenas, bet nevisuomet gau
davo teigiamas sėkmes. Po kelerių metų praktikos 
jis surado naują anestezijos būdą ir juo darė bandy
mus net per 20 metu. Išbandytą būdą pavadino Tsu- 
sensan. 1805 m. spalio 13 d. jis padarė pirmąją ope
raciją be skausmo, išplaudamas moteriai krūties vė
žį. Operacija sėkmingai atlikta, o svarbiausia — be 
jokio skausmo. Nuo tada Hanaoka ir jo kolegos pra
dėjo vartoti Tsiisansan anestetiką daugybei operaci
jų. kaip “deft palate’’, ir “kiaurai" lūpai taisyti, vėžiui 
nuo liežuvio pašalinti: krūties, lūpos ir kaklo, nuo 
akies giedravalkiui nuimti, nosies kremzlėms išpjau
ti ir net išeinamosios žarnos žaizdoms išpiauli.

Vartant senovės gadynės istorijos lapus, randama 
užrašų, pažymėti; juodomis raidėmis, kad ir anų die
nų gydytojai ieškojo vaistų skausmui sutramdyti.

neatliko prievolės kiaulininkui 
taisyti.? Ūkininkas, kaip jis man 
tai papasakojo, atsakęs, jog sė
jos metas — arkliai ir bernai 
buvo užimti.

Toks atsakymas klebonui ne
patiko ir jis pradėjo smar
kokai ūkininką barti. Bet ir tas 
užsidegęs ir klebonui išdėstęs: 
— Klebone, tu valdai tiek pat 
žemės, kiek if ąš tūriu. Mokes
čių nemoki. Vaikų į mokslą tatf 

... . nereikią leisti Gauni Valdžios
nėra įrašęs, bet šiek tiek savo algą už metrikus, gauni už Vfedy- 
nuomonės yra parašęs. Keista -jas, už laidojimus — už mišias, 
buvusi paskutinė Šliūpo ėmigra- tad ar negali pats kiaūlinihkų 
cija — “Bego ne nuo caro, ne pasitaisyti? Tavo kiaulės p&ma-

J. Matulionio “Neramių Dienų” knyga
4

štai, kaip save pirmon vieton sta
to : “Be manęs ir gen. Musteikio 
dar kalbėjo prof. Biržiška, Kau
nienė ir- įir.- LeimonSs”-.

Ką J. M. kalbėjo, į. dienoraštį

Nuo dr. J. Šliūpo iki premijuoto 
“Martynas Mažvydas Vilniuje” 

romano
“Neramių Dienų” knygoje pa

minėti ir kai kurie mirusieji. 
Knygos 496 puslapyje rašoma, 
jog mirė dr. Jonas Šliūpas. Sa
kosi Matulionis kalbėjęs per ra
diją Amerikos lietuviams. Ir

Skausmas per amžius buvo žiauriausias žmogaus 
priešas. Visi jo vengė ir bijojo, kad ir mažiausią ope
raciją pergyvendami.

Dar ir nūdien dantii gydytojų profesija yra pri
slėgta skausmo košmaro. Dantys yra gana jautrūs or
ganai ir jų taisymas susijęs su mažesniu ar didesniu 
skaumu.

Dr. H. Wells 1844 metais atrado nitrous oxide, 
vadinamus “joko gazu” vaistus, šis anestetikas pa
kankamai skausmą sutramdė traukiant dantį. Vėliau 
ir kitų anestetikų išradimai, ir jie gana daug prisidė
jo operuojant skausmui tramdyti. Nūdien anestetikų 
yra daugybė, vadinamų įvairiais vardais. Jie visi nau
dojami skausmui sutramdyti, darant nors ir mažiau
sią operaciją.

Tai ris nuopelnas žmonių, kurie pašventė savo 
laiką ir darbą žmonijos labui! Tai vis šių dienų moks
lo pažanga, kuri šuoliais žengia pirmyn ir jau nėra 
stabdoma jokių inkvizitorių, kaip būdavo daroma 
tamsiaisiais amžiais!

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
1. Kada vaikas turi pradėti lankyti dantų gydy

tojo kabinetą? Kiekvienas vaikas, sulaukęs 3 metus 
amžiaus, turi būtinai dantukus patikrinti pas dantų 
gydytoją.

2. Kaip dažnai reikia dantis tikrinti? Ne mažiau, 
kaip du sykiu į metus vaikams ir suaugusiems.

3. Kiek pienžidžių dantukų vaikas turi? Iš viso 
o nuolatinių 32.
I. Ar reikia perskrosti desnas, jei dantukas dyg- 
labai skaudžiai? Nevisuomet, tai gali nuspręsti 

vien tik dantų gydytojas.
5. Ar būtina gerai pienžindžius dantukus prižiū-’

20.

josi komunistų pergalės, tad agi
tavę prieš lietuviškų karinių da-

ševikbsjpykinti,.

gimnazijos b£g5mo> W pSčitffr 
mokykla Ifenkėvą.- - 
’ Kitų diėti^,- kai pavojus- būvu 
.praėji gfįfeft fr

apie Ylakių kleboną,: BOrisi -pa- regBiraeijų ar 
pasakoti ir apie vier.a kit^ gera 
kataliką. Kai 1943 metais buvo 
paskelbta karinei tarnybai. Vyr 
rų registracija,. padėtis 
įtempta, ir mafi atrodė, j££ būk 
nesaugu “įlaū’jbkų* kttffflsdjotr

ta, visos M 
^ų, tai kaip atsarga karinirtka

. Ir . J., Matulionis knygos 383

VUkaviškio apskriti* syByte- .*»«« P“ GaAemus ir juos va- 
jų buvo Izidorius KmOAį dabar ? (NūkfcHi į 5 psl.

rėti ir juos palaikyti sveikame stovyje? Taip, a) jei 
pienžindžiai dantukai sveiki, tai vaikas maistų ge
rai sukramto. Blogai sukramtytas ar tik apkraiiityTtas 
maistas apsunkina vidurių organams virškinti, if SU- 
keliž dujas — gastritį, b) Dantys turi daug įtakos vi
sų burnos kaulų sąrangai, o daugiausia, tai bufnos, 
veido grožini. Sveikai užlaikomi, pienžindžiai dantu
kai tarnaus, ligi juos pakeis nuolatiniai. Be mid- 
latiniai dantys dygs- tiesūs ir nebus kreivi.

6. Af reikia pašalinti pienžindį dantuką su puti
nu? Būtinai. Toks dantukas pamažu nuodija visą vai
ko kūno organizmą, sukelia feumatą ir net sinties su
trikimus.

Ar gydymas ir taisymas pienžindžių dahftikų 
kenkia nuolatiniams? Ne. Priešingai,- nuo išpūĖVUsių 
pienžindžių ūpsinubdija ir nuolatiniai ir tuomet' net 
sykiais ir juos reikia prašalinti.

8: Ar sodium’ fluoride gali vaikų dantis apskū'gbP- 
ti nuo kartozinizmo? Ne; Sodium fluoride gali sdina- 
žinti dantų gedimą ir puvimą apie 20%, o pritf ghros 
cheminių konservų nesužalotos mirtTyŠds — tief iki

Tai aišku, kad- dantų sveikata nepriklauso' nuo 
išorinių priežaščių, bėt vien tik nuo geros mitybos, 
kurioje yra būtinai reikalingų vitaminų ir mineralų, 
augaYlfių vaikų kūno' ofgb'nfetnūi.

JONAS AUiGrSTAffiSk

Tokia kovo mėi.
laninko A. TenfedW 1982 i». . Lei-
dejas- — lietuves Sąjungos- I»emjdje
dybtf, redhkroriūs fitfgkU ifižfiiięfhia ViW-
eas Žemaitis. Spaude Itnj’gos mecenatiag-Mykolas Mee- . 
kflna^ Katiftf del. Paštu’ sinnChftft 6%> dbl. 
įsigv ti “Naujienų" admt

Knyga išleista gražiai; Daug, įdbtttių' paveikių; 
366 psL suskirstyti į 28 skyrius. Juoše A. T. Plungės 
ir Telšių girininke veiJhdk aprfišytnai: tarnybos, gam- 
tbs; miško ligifr medSibktių; įvairių 
nių būdo;- įvirti) Kiftftų Miškų tvarky
mai ir naikinimai. Autoriaus išgyventos karo, agoni
jos dienos Lietuvoje jr Vokietijoje etc. Pabaigoje he
rojaus žemaičio Justine šerūao — teisybės- ieškotojo^ 
dėl Plungės kunigaikščio Oginskio pasisavinimo jo 
tėviškės ūkio ftylėa aprašymas. Šyla teismuose -tęsėsi 

(Bus daugiau) I

tu palei desnas susifotufttfoja žalsva af rtiSva 
Priežastys yra sekančios: dantų nešvara, prasfa mi
tyba, bakterinių perų susikaupimas, chemikalai sal
dainiuose, sausainiuose, minkštuose gėrimuose- ir 
cigaretėse^

Tai' priklaus^ tfuo- tG,< kti)> yra? išžengus* ir 
kaip giliai* į darttų desnas įsibrevust Ufai esant-pit“ 
nloje pakopoje,- jė yra- lengvai ir pftgytfcunav Rety, jei
gu jau liga jšeagus antrąją: pakopą,- tada- fa gjaiytr 
jau daug sunkiant O esant trečibjd’ pakd^oje;. liga j'afe- 
ra pagydoma, ir anksčiau ar .vėliau visi dantys» tari ' 
būti prašalinti, kad iŠ išorinės-pusėd* jie atrodytų-dar 
grfižūsirsvdlkii ’C ? J.
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DR. ANRA-BALIONAS

L

TAUTŲ KANKINTOJAI

»•' GERKLSS LIGOS 
28ŠČ W.'63M Street ’‘J

- - ■ 4 t. • .
Valandos p^al susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neaUHiepia.. -skambinti 374-8004

GINKLO DRAUGUI

JONAS LIORENTAS
Hollywood, Florida

PERKRAUSTYMAI

5525 So. Harlem Ave,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills '

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, |ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S | 
TeU WA^8063^ ?-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

S NAUJIENOS, CHICAGO t. ILI-----WEDNESDAY, JUNE 1976

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKT{.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

atsisveikinimą./
Nuliūdę lieka:

žmona, sūnus, anūkas, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2rl003.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ (R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
- Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE^58rELGlN, ILLINOIS

DR. PĖTER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON ..

2434 -WEST. 7Irt STREET
Ofisas: HEm lock 4-5849

Razid.; 388-2233
ofiso Balandos- 

Pirmadien&u if ketvirtai 1—7 vaL. 
antrad.. peUMadiein • hud 1^—5. treč.' 

ir šeštad.- tiktai susitarus, ■ / .

DR. PAULV.DARGIS
GYDYTOJAS I.R CHIRURGAS > 

Westchester, Cgmmujiity klinikos 
Medicinas direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728'

REZ.‘: GI 8-0873 *

DR. W. EiSiN - EiSiNAS 
t AKUŠERFJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedxie Ąve-į. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jėi neat- 
siliepia. skambinti MI 3-0001.

TEU-“^ Bi 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
' GYDYTOJAS IRXHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907. .West 103rd Street 

Valan&s pagŽT susitarimą.
* . _ .

DR. K. A. Y. JUČAS
489-4441-5614605

ODOS LIGOS— CHIRURGIJA 
1002bN; WESTERN AVE; 7 < 
5214Č.U. WESTERN AVBo .- i

Telefanas atsakomas ’ 12 VK!.

Ofiso tel.-/HE;44818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTO JAS IR CHIRURGAS 

VIDAUSn_lGŲ’ SPECIALISTAS 
2454 ’WEST 71st STREET

VALANDOS;./Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais 'Ubo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.. ; -

Trečiadieniais , uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS . .. -

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Trt Št. Tek 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEI3UT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anUrad. nuo 1^—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2830
Naujas re£. :teief.:-448-5545

BIRŽELIO TRĖMIMUS 
PRISIMENANT

Nuo Rusų revoliucijos ir ko
munistų įsigalėjimo - Rusijoje, 
jau virš pusės šimtmečio rusų 
pavergtos tautos kenčia di
džiausią priespaudą,- persekio
jimus,frėininjus į vergų darbo 
lagerius ir neišpasakytai skur
dų gyvenimą.
Baltijos valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija — tik 1940 me 
tais buvo “išvaduotos” ir pate
ko. į “laimingųjų” respublikų 
tarpą. Iki to laiko trys ramios 
jr taikingos valstybės, gyveno 
ramų kūrybingą gyvenimą, ne 
grėsė.taikai ir laikėsi tarptau
tinių, sutarčių.-Net ir su komu
nistine: Kremliaus- vyriausybe 
buvo pasirašiusios -sųįąętį, ku
rią jie pasižadėjo gerbti šių vai 
stybių suverenumą. -Tačiau is
torija įrodė, kad komunistų pa 
sirašytos sutartys nevertos nei 
ta popierio, ant kurio, pasira
šoma. v :i:
,rOkupavę LietuvąT010 m. ru 
sai komunistai pirmiausia na
cionalizavo valstybes turtus, 
bankus, pramonės ir prekybos 
įmones, namus, žemę ir visą ki 
tą, kas tik yra vertinga. Taigi 
visus sulygino arba vienkart vi 
sus padarė ubagais.

Ar galėjo žmonės būti tuo 
patenkinti? Tįk-nesveiko proto 
gali būti patenkinti tokia “lai
me”. Nepatenkintieji tokia 
Karka skaitomi liaudies prie
šais ir kaip tokie turi būti su
naikinti. . .

-- r r. .-k - . , - .

Tani tikslui priemonės yra 
žiaurios: trėmimai ilgiems me 
tams į vergų darbo lagerius, 
Sibiran ir kitose Sovietų S-gos 
vietose, pagal jų žiaurius įsta
tymus teisiami, žudomi ir il-

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

. iš įvairi v atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
' " Tel.: F Rentier M 882 ' '

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, sįiec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WfeŠT 5fch STREET'

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.:, pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 Ąr .6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. 'po pietą ir kitu laiku 

pagabsusitarima.

V. Tuma$oW M. D„ S. C 
C Hi RU ifG A S 

2454 WE^ST Hrt'STREET
Ofiso totof.r MEmlodt 4-2123

^Rezid. Mlef.t-GtWoW M195
Priima ligoniu* pkgėl šteiLnHmą.’ Bei 
valandos skambinti telef. HE 4-212& 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195/

i p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali'pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t L

2850 W«*t 63 r d St., Chicago III. 60629 
TolofJ >ftt»pect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

_ , nUJIEHAS

J. MATULIONIO . . .
(AJkrttit - , 4 psj.)

dina Vilkutakio uošviais. Neži-

(Bus daugiau)

SKAITYTI ’NAU.TIENAS• 
SKAITYK KITA2 PATARK

gam kalėjimo bausmėm bau
džiami

,. , . . . . {nau ar Garbeniai priims tokiąauto naoslulml
yra nepaprasta, dKleh. |moka ne_
Likusiems krašte atimtos bet j» 

kokios laisvės, k. t. žodžio, | 
spaudos, susirinkimų, kores
pondencijos, religijos ir t.t Mo 
kyklose privaloma rusų kalba 
nuo pirmųjų skyrių. Įstaigose 
pirmauja rusų kalba.. Ištrem
tųjų vaikams neleidžiama tu
rėti mokyklų, kur galima būtų 
išmokti gimtosios kalbos ar 
savo krašto istorijos. Bet Balt- 
gudijoje, kur iš seniau sritys 
buvo lietuvių apgyventos, ne
leidžiama turėti lietuviškų mo 
kyklų. Iš Lietuvos jaunuoliai, 
sulaukę kariuomenės šaukia
mo amžiaus, prievolei atlikti • 
išvežami. į Rusiją. Atlikusiems 
karinę prievolę siūloma dar
bai, kad pasiliktų Rusijoje, o 
rusai, atlikę prievolę, skatina-; 
mi pasilikti Lietuvoje. Taigi vi 
šokiom priemonėm kolonizuo
jamas mūsų kraštas.

LEONARDUI PESECKUI 
mirus,

jo sūnui Vytautui ir dukrai Rimutei gilią Ižuojautą
. reiškiu

2 Metų Mirties Sukaktis

DAN MILLER

dienom j Vilnių pasi- 
su giminėmis, sovietų 
neišleidžiami iš akių.

Užsienyje gyvenantieji lietu
viai palaiko ryšius su savai
siais susirašinėdami arba ir nu 
važiuodami j okupuotą Lietu
vą. Tačiau nepaprastai griežtai 
susirašinėjimo cenzūrai esant, 
daug laiškų abejose pusėse ad
resato. nepasiekia. Nuvažiavę 
keliom 
matyti 
agentų
Į kitas Lietuvos vietas laisvai 
važiuoti neleidžiama.

Siutimais teikiama pagalba 
vis sunkinama, apkraujant ne 
Žmoniškais muitais ir terori
zuojant tūos, kurie tuos siunti
nius gauna. Paskutiniu laiku 
siuntiniams muitus pakėlė de
šimteriopai, kas padaro visiš
kai neįmanomą siuntimą. Be 
to, siuntimo agentūros turės už 
sidarvti.'

Atrodo, kad bendravimą su 
krašte pasilikusiai^'" rengiasi 
visai uždaryti. Grįžta- Stalino 
1 alk n priespauda. Mes klydo m 
galvodami, kad Helsinkio kon
ferencija palengvins mūsų kra 
što okupaciją ir bendravimą 
su žmonėmis. Jeigu ir būtų 
koks nors bendravimo galimu
mas, tai tik komunistų nustaty
tom sąlygom. Tokiu būdu, tie, 
kurie dar puoselėtų bendravi
mą jų sąlygom, talkininkautų 
okupanto planams mūsų. tau
tos sunaikinimui.

Gyv. Rhinelander, Wisconsin
• t

Mirė 1974 inetu birželio mėn. 14 dieną, sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Giręs Lietuvoje. Kruopių vals., Kalnelių kaime.

Palaidotas Northwood Memorial Garden kapinėse, Rhinelander, 
Wisconsin.

Paliko nuliūdę: žmona Nellie, gimusi Abraškevičiūtė. sesuo An
tanina Valantienė, gyv. Lietuvoje ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. :

Mes Tavęs; Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrisi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona, sesuo, giminės.

'i

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show** award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

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

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

• juice or white! wtoe before stuffing and they will retain their 
light color during eobking.

HAFPF HOUR MUSHROOMS
M medtam-dzed Fresh mushrooms
3 tablespoons
Xrifck
1 etovo

Ji cup
1 tablespoons
X tablespoons
1 package

K į
©TRECTTON’SJ

Remove stem* from mushrooms. Wash caps and brush wltfi 
aielted butter.

Q>mblne softened Butter, garlic, and grated cheese; mix TeH, 
Add Tine, acg sauce, dip mix and. crushed com chips to make 
apMte.
' Ml mushroom eap« with mixture. Place on baking sheet and 

tenu ftx J f ĮįAta bubbįf and UghUy brem*L

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau*^ Taniki: zzthi

irtu-papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT"JAS) 

DAUBARŲ SŪNUS 
’'SS4-1220

Padėtis Rodezijoje
SALISBURY, Rodežiją.

Juodieji partizanai vėl užmušė 3 
žmonės —. du baltuosius civilius 
ir vieną mokyklos mokytoją ne- 
jgrą. Incidentai įvyko operaci
nėje zonoje” Mozambiko pasie
niais. Nuo rasių karo pradžios 
1972 metais Rodezijoje baltųjų 
civilių iki šiol užmušta 25 žmo
nės

JULIUS NORKUS
Gyveno Cicero, Illinois

s : GOEv
;Mirė 1976 m. birželio 8 d., rytą, sulaukęs 62 metų amžiaus. Gimęs 

Lietuvoje. Aukštojoje Panemunėje.
Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Stasė, pagal tėvus Palčiauskaite, sūnus Al
girdas, marti Linda ir nnūkas Michaelį 2 seserys -n Elena ;Purtuiienė.,« 
Šyogeris Jonas, ir Moltfka > Botkienė šu šeimomis, švogeris Kazys Pal- 
čįauskas, švogerka Liuda Martin su šenbomis1 ir kiti' giminės, draugai 

*bėl pažistamt '
Priklausė Lietuvos: Atgimimo Sąjūdžio Cicero skyriui ir buvo 

pirmininkas. K
Trečiadienį. 5:00 vai p. p. kūnas bus pašarvotas Vasaitis-Butkaus 

koplyčioje, 1446 So. 50th Ave^ Cicero. I1L * ,
Penktadieni, birželio 11 d. 8:30 vai. ryto bus lydimas iŠ koply

čios i §v. Antano parapijos bažnyčią, e po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Julius Norkus gfrttfhės. drangai ir paž stami nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir <

SUSIRINKIMŲ

CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ. Na- 
šliukių ir pavieniu klubas birželio H 
d. 7 vai. vakaro turės pusmetini su
sirinkimą. kuris įvyks Vyčių salėje, I 
2456 -----
būtinas aptarimui klubo einamųjų 
reikalų. Norintieji įstoti į klubo na
rius i__ I__‘_ L _ __ _ . . -
Po susirinkimo vaišės, veiks bufetas,( 
bus šokiai J. Joniko orkestrui gro
jant

V. Cinką, sekr.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlšKiNiMA!
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H mylės, nes 
jj ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

- . - - , - , Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir
^aXvi beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va-

f onrsarmiivv iriiirwi OI Will TF1 *

lų. Norintieji įstoti į klubo na-, ^en^usiu su juo". (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir- 
maloniai kviečiami atsilankyti.' dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak- 

tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusioji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamaL Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V Prof. Vaclovo Biržiškos EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių fe
.Direktorių
Aasociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So..50th Ave^ Cicero, DI. 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

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, Hl. 974-4410

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

i



ATIDARYTA NAUJA ČIURLIONIO draugus įr malonioje nuotai
koje praleisti sekmadienio po
pietį. Maloniai visus, kviečia 
šakių Klubas. (I>1>.)

Inž. D. Adomaičio, Čiurlionio Galerijos, Ine. Pirmininko 
žodis atidarant naująją parodu salę

(ierbiarnosios ir i 
mūšy iškilmių dalyviai!

Kartoju ir kiekviena proga 
kartosiu, kad Čiurlionio Galeri
ja yra įsteigta idealistų. Giliai 
tikėdami Lietuvos okupacijos 
laikinumu, jie nepagailėjo sa
vo laiko, triūso ir net savo iš
teklių, kad visų lietuvių dailės 
centras išeivijoje taptų realy
be. Galerijos sumanytojas dail. 
Kolba rado pritarėjų Dailinin
kų Sąjungoje ir kalbant apie 
Čiurlionio Galeriją nedera pro 
juos tylomis praslinkti. Tai dai
lininkai — 
prof. Adomas 
Šileikis, Jonas 
Vaitiekūnas ir 
ir tebedirba.
Galerija augtų ir išliktų kokia 
ji savo tikslais buvo įsteigta.

Nežinantiems noriu priminti, 
kad Čiurlionio Galerija yra ne 
pelno tikslams Illinois valsty
bėje įregistruota institucija ir 
išlaikoma neapmokamu, sava
norių —idealistų darbu l>ei pa
rama. Neturėdama savų patal
pų, galerija turi glaustis prie 
kitų. Kai kas bando iš to pasi
šaipyti, esą, mes kasmet kraus
tomos kitur. Norėčiau jiems 
priminti, kad ir katė išneša sa
vo vaikus į saugesne vietą, kai 
j i e m s atsiranda pavojus. 
Kad Čiurlionio Galerija pergy-

Gerbiamieji peno įvairiausius pavojus, žino 
viui t 1 Lik norėio žinoti

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklojiedijos leidėjus, ątvykų 
j Cliicagą Encyclopedia Litua- 
nica ir kitų leidinių reikalais. 
Kas norėtų užssakyti Lietuvių 
Enciklopediją ar kitus Lietuvių

visuomenininkai
Varnas, Mikas
Tričys, Vladas 

kiti, kurie dirbo 
kad Čiurlionio

(visi, kas norėjo žinoti.
Galerijos steigėjai buvo lai- Enciklopedijos leidinius, 

mingi sutikę Lietuvos neina- tai padaryti tuojau, 
čiusį lietuvį adv. Frank Zogą,'su J. Kapočium, kuris yra ap- 
Midland Savings banko Prezi
dentą. Įsitikinęs steigėjų nuo
širdumu ir idėjos grožio suža
vėtas jis ne tik stojo ginti gale
rijos teisių, liet suteikė Č. Gale
rijai labai konkrečią paramą,, 
parūpindamas puikiausias ir 
saugiausias patalpas Meno Kū
rinių Fondui laikyti ir šią pa- 
r<xlų salę. Mes džiaugiamės tu
rėdami adv. Zogą Galerijos Di
rektorių Taryboje, kaip vice
pirmininką teisės reikalams-

sistojęs pas savo dukrą ir žentą 
P. P. Palubinskus. Jei. 858-3837

(Pr-)’
— Šakiu klubas ruošia pava

sario pikniką š. m. birželio 13* 
<1. gražiame Vyčių sodelyje. 
Pradžia 12 vai. Gros A. Ranio- 
nio orkestras, šita ir šalta už
kanda. Gera proga susitikti

daryti naująją Č. Galerijos pa 
rodų salę.

Žinomas

— Clevęjando .ĄLToa. skyrius 
š. m:' birželio ’ TX"dieną' rengia 
1041 -m: birželi<r jšvęžimų mi
nėjimą tokia programa: '10 v. 
ryto pamaldos abiejose liet, 

bažnyčiose, 12 vai.galite
susisiekus Xauiosios parapijos salėje mi- 

inęjimas. Kalbėtojas bus iš Det- 
Iroito inž. A. Zaparackas. Visuo
menė kviečiama gausiai-daly
vauti.

■ \

— St. Catharines šaulių kuo- 
, pa ruošia Joninių vakarą - bir
želio 26 <i. Multi-Culture; cent
re. Programoje dalyvaus' Lon
dono Lietuvių' “Baltijos” an
samblis ir tautinių šokių grupė 
“Nemunas” su šiai dienai^ bū
dingais dalykais.

Z.,'-- •--L-'' • -■

— Meldutis Laupinaitis, Sao

HELP WANTED — MALE ?
D«rbininkv R»lki«. .

MECHANIC - WELDER
For plant in heavy metal industry 
-to work op conveyers-systems, over
head-cranes, and. other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.
R, LAVIN and SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

HANDY — ANDYS
Men needed as carpenters, painters, 
plumbers, electricians. If you’re 
handy in any of these fields, please 
call us. Must speak English.

.JUNE BURNS — 286-9040 
FIRST DISTRIBUTORS

4810 N. PULASKI

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roa<’ Chicago lį' Virgiui* 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTAR1ATAS — VERTIMAI.

Beje, šiuo metu-yra 12 Di
rektorių Tarybos narių, būtent: 
mūsų Garbės Pirmininkas prof. 
Adomas Varnas, kan. Vaclovas 
Zakarauskas, dail. Mikas Šilei
kis, Steigėjo našlė Emilija Kal- 
bienė — sekretorė, dail. Vla
das Vaitiekūnas — vicepirmi
ninkas meno reikalams, dail. 
Jonas Tričys, prof. Mečys Mac
kevičius, Dr. Vytautas Dargis, 
operos solistas Algirdas Brazis, 
Antanas Plaušinaitis — iždi
ninkas ir man tenka pirminin
ko rūpesčiai.

Taręs šiuos , kelis žodžius, aš 
kviečiu adv. Zogą pasakyti ką 
turi ant širdies ir oficialiai ati-

visųomen.ininkas..Paulo, Brazil, įrengė lietuvių 
Teodoras Blinstrubas buvo pa- skyrių 18-kos tautų prieškomu-. 
žadėjęs atidaryti šią parodą, nistinėje parodoje Taubate 
tačiau vakar jis atsidūrė ligo-* 
ninėje. Užtat, norite ar. ne, 
Tamstos gausite išklausyti dar 
kelis mano žodžius. ’

Sunku įsivaizduoti koks niū
rus būtų žmogaus gyvenimas 
be meno, aplamai, ir be dailės. 
Dailininkų darbai puošia mies
tus, skaidrina žmogų iš mu
ziejų ir galerijų, ir gyvena 
kartu su žmonėmis jų pastogėm

parodoje Taubate 
[mieste.

— Lietuvių Agronomų S-ga 
ir Veterinarijos Gydytojų'D-ja 
ruošią ..išvyką - .gegužinę, K. 

‘Balsevičiaus ūkyje Lockporto 
apylinkėje,; prie 138-tos ir Sta
te gatvės,' birželio 20 d.

— S. Batūra \iš pietinės mies
to apylinkės/- nuolatinis Nau
jienų rėmėjas, įteikė $25 Maši-{n

'- CLEANING LADIES WANTED
Days and hours can be arranged 

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

Ask- for LORRAINE

tautietė užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui už paramą ir iiž 
dėmesį.- Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla
tinti. Visi lietuviai kviečiami at- 
krepti savo asmenišką dėmesį 
į Naujienas, gerai su jomis su
sipažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomonę jas užsisakant.

Į VISŲ RŪŠIŲ DKAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
K r -j- INCOME TAX SERVICE

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

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 

<99 nno
2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy

mas gazu, 2 mašinų.
62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

garažas,

S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

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

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

____ — -- _______

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiy.
MAISTAS ii EUROPOS SANDĖLIŲ. - ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209

nų fondui, linkėdamas vajui ir 
se, dalindamies džiaugsmais ar Naujienoms gerbs sėkmės. Dė

kui už nuolatinę paramą: ir už 
gerus, linkėjimus.

— L. Gusiainyiė - Dubaus- 
<->-c7 £---------------- ■ — ■’— :—

kinti meną, grožo sampratą ir pienė, Cicero, III., lankėsi Nau- 
žmogaus Penose’ pareiškė pritarimą ve

damam darbui ir įteikė $20 
Mašinų fundtfi? Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
vienęriems 'metams, bet pavar
dės prašė neminėti. Dėkui ūž 
dėmesį ir už paramą. Platini
mo vajaus progą Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui; 2. sa
vaites nemokamai-

— Architektas Stasys Aizi- 
nas, Hayward, Cal., pratęsda
mas prenurtierafą, atsiuntė 
Naujienų paramai $10. Po $4 
atsiuntė J. Mdlūkas iš Deerfield 
Beach, Fla., J'.; Mikalaviičius iš 
Detroito ir Stanley Žakas iŠ 

’Washington, Pa/’Dėkui visiems 
mž dovanas, gerus lirikėj imuš 
ir už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą nelaukiant raginimo 
ir tuo sųtąupaąŲląįkp jąipvpat 
sumažinant išlaidas.^,

1 — S. Merkevičius iš Marque
tte Parko apylinkės pratęsė iš 
•anksto; be ragftimcv savo pre
numeratąir atsiuntė penkinę 
Naū j ienų paramai dėkodamas 
už kalendorių.^ Tos; apylinkės

švelnindami jų rūškanas die
nas. Tur būt, ne veltui kultūros 
priešai, norėdami pavergti.žmo 
gų, pirmiausia stengiasi sunai-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 50 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviŲ demokratines grupes, fy 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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas ūksiu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicaqo|e Ir Kanadai* metams — 530.00, puse^ metp — 518.00, 

trims mėn. — 5830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu*. 
£• — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

jo Įtaką dvasiniam 
gyvenimui.

Mes, lietuviai, esame laimin
gi, turėdami .gausią dailininkų 
šeimą. Jie atgaivino turtingąją 
mūsų senovę su jos karaliais- 
— kunigaikščiais, jie ir dabar 

; primena pasauliui, kad lietuvių 
tauta yra kūrėjų tauta. Kartą 
dail- Mikas Šileikis tvirtino, 
kad kitos tautybės pavydi lietu
viams, nes mūsų dailininkai 
yra stipresni, gilesni.

Šiandien, atidarydamas 13^os 
dailininkų parodą — vydūniš
kai tariant — “meno puotą”, 
jaučiuos atliekąs man per gar
bingą pareigą. Tačiau, gyveni
mas kartais ir to pareikalaują. 
Pirmiausia sveikinu- mūsų kū- 
rejus, kurių darbai čia išstaty
ti. Jų amžiaus skirtumas, tur 
būt, yra visasm pusšimtis^ar 
daugiau, užtat, žiūrovas ..turi 
progos palyginti ne tik-skir
tingus kūrėjus, bet ir skirtui-’ 
gas mokyklas iš skirtingų lai
kotarpių ir skirtingų kontinen
tų. Tuo si paroda yrą nepapras
ta. Dar ir kitu požiūriu si paro
da yra nepaprasta: žmonijos 
priešų įpiršta generacijų pra
raja čia neegzistuoja, — jos 
čia nėra.

Sveikindamas čia susirinku
sius norėčiau priminti, kad tik
ras menas nesensta ir neišeina 
iš mados. Tur būt, visi esate pa
stebėję. kad už mažytį paveiks
lėlį, dailininko savo laiku par
duota už skatikus, dabar sumo
kami pasakiški pinigai. Norė
čiau tikėti, kad šioje parodoje 
yra ne vienas kūrinys, kurių 
neįveiks laiko dantys. Grožėki
tės. žavėkitės mūsų dailininku 
kūryba! Parodą skelbiu atida
ryta. ,

-i-Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir . rėmų. Dėl išsikėlimo 
į'FĮbrdą kainos, per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W63 St (prie Kedzie Avė.). 
Tei. 436-2112. Galerija atdara 
7~*dienas; savaitėj e visą birželio 
mėnesį. : (Pr.)

>CAREER TYPE SECRETARY 
with good typing,, and shorthand ex
perience. Familiar with general of
fice duties. Excellent working condi
tions. Profit sharing .and other fringe 
benefitsA'Salary commensurate with 
ability. ; '. - ■ •

LEE LUMBER AND BUILDING 
’ MATERIAL
633 W. PERSHING RD. 927-8282.

—,Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susįyienijimo Lietu
vių Amerikoj e SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams ,j>igi TERM apdrauda: 
$1,000 tik mž; 3 dbL ' metams. 
Jiems (yrą ir Taupomoji — En 

-dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba stu dijoms. K1 a us 
kitę ■ apię. grupinę Ąkcidentalę 
updraudą -• organizacijų rta- 
riams — lik. $2 už $1,000 ap- 
draudą—Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- 
?nąii Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
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 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

3'-- 'Z j '
Norintieji Šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį ■ ' ’ - .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
t - —-'i »

vardu ir pasiąsti:
1739 So. Halsted St, Chicago, nt 60608

NAUJIENOS,
1' 39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 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

« _ NAUJIENOS, C K ".AGO t, ILL— WEDNESDAY, JUNE 9, 1978

Nesenai išėjusi laukta . . < v
■ T’’T • .. M■ -T v ‘ w .

Juozės Vaičiūnienės knyga

' TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS.
100 didelio formato psl, daug paveikslą. 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 ąrba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, CĮiicago, Illinois 60608

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalua: ¥<sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1,00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

......
>M. A. ŠIMKUS

• Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai. 1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

3297 WEST <3rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGEKYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST «9th STREET 
REpublIc 7-1941

■ ■ -------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av»
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

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

(Pr).

Pasveikink savo draugus 
per “Naujionas"

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-3447

62—8U M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tikta? ■jęJT posrhečiui;:automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams.
.d.« d Kreiptis:.- - 

A. L A U R A IT I $
4645 Stf. ASHLAND AVĖ.

h t..,r, 5234775.

HOMEOWNERS POLICY

Call- Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

■ \ 
STATI FARM

INSURANCE

Stale Fariir Fire and Casualty Company

D i džiausiąs kailių 
pasirinkimas

P6,8 vleninteŲ ’ Fkailininką 
mTrL Chicagoje —JtaM 
iMfiLNORMANĄ

WKjjSjtefcJel. 263-5826 

mVbw ir
677-8489 
- (Buto)

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

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas,. 
Nes ios ražo tiesą 
Ir veda į šviesą.

3 easy ways 
to get the 

s^Zip Codes 
A ^~"&7 : 
A /people 

/ you

2

3

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call year local Pori Office 
or nee their National Zip 
Directory.
Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
burine** page* of your 
phonebook.




