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in The United States

iH»7wr>ywiM ii thi m 
kELR WANTED - fttALa

Darbininkę Reiki*

MECHANIC - WELDER

Vigus kviečia talkon
artimiesiems, liku- 

surinkli duomenys rodo, 
sumokėjo sovielų val-

1‘r.idėjus rusams leisti siųsti dovanas 

kitoje geležinės uždangos pusėje 

vien Ik Amerikos lietuviai limitais 

džiai virš •"»() milijonų dolerių.
Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “incl- ‘ 

žiainą karvute” iš rusų atimti. Komitetą 
Amerikos 

šeima yra sumokėjusi

sieins

I.:hI

iš rusu atiinii. Koiintvlus nori sava darbą pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam { 
tiksliu žiniij, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams I 
muito. liūtu naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje IJe-j 
tuvoje likusią aidimąją

Ne būtinai siusti šiam 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais 
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, lai mielu noru pri- ! 
imsime pačias blankas arba fotostatines ją kopijas. Jeigu ir to 
negalma padaryti, tai prašome iš blanku išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietą Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE j 

- 1)1 TIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 6p629.

i'ei uvius

vargą ir skurdą-
blankas, kurias siuntinių

iii būti šeiniai rei- * i

komitetui

.įgįĮg

| I Š CHICAGOS IR
I APYLINKIŲ
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Mirusiųjų pagerbimas
Chicagos Kazimierinėse

vadinameKazimierinėniis
Chicagos lietuvų katalikų kapi
nes, kur pagal susiklojusias 
dorines - 
laidojami

tarpu turėta nesusipratimų 
tų kapinių administracija 
mirusiųjų laidojimo būdo, 

lx-t dabar tas dalykas jau susi
tvarkė, ir bus geriau jo daugiau 
neprisiminti.

Š. m. gegužės 31 d. — tai mi
rusiųjų prisiminimo dieną ka

susi rinko tūkstan-

kur pagal 
religines tradicijais, 

mūsų mirusieji. Vie-

zim ievinėse

—

i?

čiai Chicagos lietuvių prisimin
ti ir pagal savo dorines-religines 
tradicijas pagerbti mūsų įni
rusiuosius- Daugiausia buvo 
pavienių asmenų, paskirų šei
nių, bet būta apsčiai ir mūsų 
organizacijų, kaip pav., Vyčiai, 
šauliai. Skautai, Ateitininkai, 
net ir vaikučiai - jaunučiai, ku
rie padėjo visų vardu gėlių 
puokštes ir vainikus ant miru
siųjų kapų. .• F.*

Mūsų mirusieji kazimierinė
se buvo prisiminti, pirmiausia 
Šv. Mišiose, kurias atnašavo iir 
jose pamokslą pasakė kun. V. 
Rimšelis.

Per šv. Mišias giedojo Cice
ro parapijos choras.

Po to visi susirinko prie ka
pinių steigėjų ] 
pasakyta poros pasauliečių

pagerbti musų
Daugiausia

paminklo, kur j
------- ’ i ir.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Haisted -et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS

p

SIUNTINIAI J LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ’ Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS Jš EUROPOS SANDĖLIŲ.. . .

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

*

=*

s*

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS

iVAUJITOJOMS šiemet suėjo 60_ meta. .Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

nūs ir atliekant būtinas pareigas’amžinam"hėturybfe "SuSmui"skei-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos suaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platininio vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgalia^ 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes, ją bendras Institu

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgaliok

cijas ir remia visą lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tylimą lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir _po Itin i u iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net Mtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
f----- -*; • o_____________________________ 2____"---------------- “
nas yra mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

.^bdėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metu proga 

spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino

skelbdama platinimo vają, kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie^ 
ruvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metą__ $16.00,

trims mėn. —— $8.50, vienam men. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metą — $14.00, vienam min. — $2.50. Užsieniuo- 
** — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama sivattf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
M mt OT M m MB H- MB, MB Mb I— am 4nr m mb , —

NAUJIENOS,
F-39 So. Haisted St^
Chicago, UI. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

A — NAUJIENOS, ChT^AGO t, ILL. — MONDAY JUNE 14. 1976
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“Moi-Meme” — A. Cooper autoportretas

■t\

For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experiėnęe.-8teą<įy—work- Excellent 
working’conditions.

Must speak English.

R. LAVIN’ and SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.

REAL ESTATE cos SALE 
Namai,, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Name!, Žemė — Pardavimui

J

i An equal opportunity employer

v

turinio kalbu irG

RENTING IN GENERAL 
N u o m o *

3Vz ROOM APARTMENT for rent, 
partially furnished. Ideal for single 
or elderly couple. 1600 North — 1 
block west of Wells.

Call MO 4-1216.

bilių aikštės. Prekes galima ap- 
žūrėti birželio 25 d. nuo 2 jki 
4 vai. popiet. Daiktai parduo
dami suaugusiems nuo 18 m. 
amžiaus.

— Aukštesnuiosius Lituanis
tikos kursus Toronte baigė 7 
studentai Rima B'umbulytė, 
Sandra Bakevičiūtė, Nijolė Či-
žikaitė, Vytenis Danaitis, Daiva 
Sinkevičiūtė, d?rariė šarkutė ir

I > • £.

Loreta Ulbaitė. Kursų adminis-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS'ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

.MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PCfHAS KAZANAUSKAS. PreziiUnlas

CJhicap^ IF2212 Vy. Cermai, Roa? Virginia 1-11M

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRA~J

X ^BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

Visų LIETUVIU LAIKRASTIS UZ TAUTOS LAISVĘ
Gr.
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SAVINLNTKAS PARDUODA 2 butu 
po 6 kambarius mūrini namą prie 
66tos ir Rockwell. Tel. 839-1611.

pasaulietinio 
vėl pasimelsta už mirusiuosius, 
maldoms vadovaujant kapinių 
direktoriui Cicero

! kun. Stankevičiui.
Tą pačią iškilmingą mirusių

jų prisiminimo dieną daugeliui 
lietuvių dalyvaujant, buvo irgi 
pašventinti pereitais metais mi- 
rusųjų žinomų Chicagos lietu
vių — Dr. R- Tijūnienės ir J. 
Kavaliauskienės paminklai, ku
rių pirmąjį šventino mirusio
sios likusio 
kun. Vilutis, o antrąjį kun. V.

Abu paminklai

klebonui

vyro giminaitis

Zakarauskas.
stilingi, gražūs ir brangūs, pa
statyti likusiųjų vyrų, nesigai
lint tam didelių pinigų.

Gražus mirusiųjų prisimini
mas buvo ir mūsų Tautinėse 
kapinėse, bet apie tai jau buvo 
kitų rašyta “Naujienose”. Ma-

Malonu buvo 
susipažinti su jaunojo intelek
tualo dr. Rolando tėvu p. Bro
nium Ginčausku, kuris aplankė 
Naujienas, apžiūrėjo spaustuvę, 
susitiko su dabar Naujienose 
dirbančiu teisininku ir visuo
menės veikėju Pranu Šulu. Dė
kui už dėmesį, paramą ir už vi
zitą.

— Ksaveras J. Semaška, Pprt 
Huron, Mich., pratęsdamas 
prenumeratą, tarp kita ko taip 
rašo:-.. “Prisidedu prie Naujie
nų Mašinų fondo su $5. Vėliau 
prisiųsiu daugiau, nors esu se
nas pensininkas. Naujienas skai 
tau nuo pat pirmojo numerio, 
joms pasirodžius ant šios že
mės rutulio. Naujienos visuo
met kovojo, ir tebekovoja už 
Lietuvos laisvę ir jos žmonių

tezijos srityse.

Mich.,

lonu, kad dabar jau nebėra mū- gerovę. Todėl lai gyvuoja mūsų 
sų tarpe tų visų ginčų, nesusi
pratimų dėl lietuvių laidojimo 
tose kapinėse, kad tam jų lai- 
dojiniui dabar jau nebepriešta- 
r-auja nei mūsų kunigai, kaip 
kada būdavo anksčiau- Visiems 
mūsų įnirusiems tebūnie ir vi
sų mūsų tikra bei vienoda pa
garba.

seniausias dienraštis ir jo pui
kūs bendradarbiai.”

— Chicagos Parkų Distrik- 
tas atidarys esančių 70 plauky
mo baseinų birželio 23 d. Va
saros koncertai Grant Parko 
estradoje prasidės birželio 26

R. Paulius

TRUMPAI
1 į , --------- iu.r..,jt1-il1'j,p-,,,., "zamam!

— Dr. Rolandas Ginčauskas, 
Hammond, Ind., atsiliepė i 
Naujinu platinimo vajų ir įver
tino jų pastangas tapdamas ne 
tik nuolatiniu skaitytoju, bet ir 

Gavęs pirmąją algą, 
jis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams ir paskyrė jų pa
ramai. amerikiečių ir Ameri
kos lietuvių įsitikinimu, laimin
gą skaičių — vienuolika dole
rių. Naujasis mūsų skaitytojas 
dr. R. Ginčauskas yra baigęs 
bendrosios medicinos mokslus 
ir dabar dirba Hammond ligo
ninėje praktikuodamasis

rėmėju.

Ind.,

anes-

d. 7 vai. vakaro; Programa — 
Saliutas Amerikai bus pakarto^
ta sekančią dieną tuo pat laiku.

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
4012 Archer Avė., 

proga ruošia

E.

muziejus, 
10-čio sukakties 
priėmimą birželio 22 d. nuo 6 
iki 8:30 vai., vakaro. Svečius 
priims rengėjų komitetas iš E. 
ir F. Zapolių, D. ir J. Kwain ir 

ir J. Katauskų. Muziejaus
metinis piknikas bus liepos 11 
d. Balzckų sodyboje, New Buf
falo. Mich. Juozas Kwain yra 
pikniko rengimo pirmininkas.

— Chicagos Policijos admi- 
nislraiija parduos varžytinių 
būdu įvairius daiktus bei pre
kes birželo 26 d. 10 vai. ryto 
International amfiteatre, 4200 
So. Haisted St Įėjimas į šiau
rinę salę pro antruosius vartus 
iš vakaruose esančios automo-
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BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDĖJAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
lel. 254-5551

8929 SO; HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

t
»

J

apsaugoti /Varpą nuo vandalu ir kitu Ii

M
Laisvės varpas pakabintas Philadetphiįoįe, Nepriklausomybės salėje. Varpą galima paliesti, 

.. . f___ i .* sRcaiiflni; .VaMA Hllft VSHČlalU 1F KITU 1I-bet negalima jam pakenkti. Valdžia ėmėsi pne moniu 
geniu.

JŪREIVIAIS ŠVEDAI NEDAVĖ
POLITINIŲ TREMTINIŲ TEISĖS

< ■f. : t Ii ’

Storoževoj įgula bandė pasiektUž

OALEY PRIĖMĖ PATI DIDŽIAUSIĄ 
įnCAGOSį VĖLIAVŲ PARADU

J J.
6 įvairiu yienetŲ maršavo Chicagos

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

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy-

62-fra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

tratorius V. Taseckas, o lekto- mas gazu. 2 mašinų garažas.

arba

riys buvo G„ Paulionienė ir A. 
Rinkūnas. Kursai yra bendroje 
lituanistinės mokyklos siste
moje ir yra baigiamoji
XIII klasė- Kanados svetimo 
vadovybė lituanistinio švietimo 
pažymius įrašo į aukštesnio
sios mokyklos pažymėjimą.

— Illinois valstijos loterijoj 
birželio 10 d. Bicentennial loši
me laimėjo 40 ir 607, spalva — 
white,, valstija —Massachusetts. 
Double. Derby lošime birželio 
11 d. laimėjo šie numeriai: 059; 
5130; 07427; 810697, spalva — 
yellow.

— Dr. Jonas Valaitis, West
ern. Springs, III., yra prof. Ste
pono Kairio paminklui statyti 
komiteto pirmininkas, yicepir- 
mininkai — inž. K. Burba, inž. 
A. Didžiulis, žurn. A. Pužaus
kas, J. Petniūnas ir prof- J. Pu
zinas, inž. G. J. Lazauskas — 
sekr., inž. Jonas Krutulis, 7355 
So. Richmond St., Chicago, Ill. 
60629, yra komiteto iždininkas.

. — Lietuvių Pensininkų Sąjun
gos1 Chicago j e visuotinas narių
šūsirinkiniąs Įvyks šių metų bir-1
želio. mėp. 15 d. 2. vai. po’pietų
Guge Parko Fieldhouse (prie 
55.ir Western gatvių) patalpose. 
Programoje bus birželio trėmi
mų paminėjimas ir išlikusiųjų 
gyvų.kankinių pagerbimas. Pen
sininkai ir nepensininkai kvie- 

skaitlingai 
VALDYBA (pr.)

'čiami • susrinkime 
dalyvauti.

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

PIRKITE )AV TAUPYMO BONUS
* - f

i.

FIGHT HEART DISEASE 
B

GIVE HEART FUND

Nesenai išėjusi laukta >
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina 52.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 1
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 

1^“

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St, Chicago, Illinois 60608

derj tokiu adresu:

a.- SSSi 7^74.^

L - o
Hi rH. i ?-

e W- . ; * ■
PARADA I

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

i] 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 a. M.

Lietuviu kalne: ’sjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■'•00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

*

TERRA
Br«ns«nyb<$, Li’krodilil, Dovanos 

visoms progoms.

3237 WEST Krd ST., CHICAGO

Ttief. 434-4666 •
sss?

z H

. A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGSHYBSS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

REpublic 7-1M1

*

j

"n m.......... s

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4G65 Archer Av.
Chicago, III. S0632. Tol. YA 7-5980
WWHBSWSW ,JUJJJILWMHIIU.ULWI1MIĮ|I1^.U1.JI14IUI 1.^IMI-JJUI.J.limJI

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

*

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. , ‘ 

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A 1 T ? S

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

t

ėrnis gatvėmis, minėjo sukaktį . |-
Praeitą šęstadienį Chicagoje buvoLsuruoštas pats didžiausias

<į bet kada šitas miestas yra turėjęs. Wacker Drive 
ir State Street praėjo šimtai tūkstančių čikagiečių, nešini Ameri
kos vėliavas! Paradą suorganizavo specialus JAV 200 metų su- 

-kakči ai iminėti komitetas, vadovaujamas pulk. Reilley: Parado prie-

Daniją,* bet buvo bombarduotą. .' r
WASHINGTON, 1>.-C- -r- Sovietų valdžia turrdįięlį laivyną,

paradas, i
r State Š

bet laivyno karininkais dabartiniai Rusijos valdovai negali pasiti-
J?,/* ir- , ■*» *j » “ 4 — •*' ^1— - —. - -

n šakyje ėjo pats meras Daley, o vėliau, priėjus Jackson St., Daley 
užlipo į specialiai paruoštą platformą, kad galėtų sveikinti praei-užlipo į specialiai paruoštą platformą, kad galėtų sveikinti praei 
Pančius: ir vėliavas nešančius čikagiečius.

Lietuvius • atstovavo didokas
būrys: įvairių organizacijų atsto-
vų. Marijonams taip pat‘ buvo 
duotas numeris, bet parade jų ne
simatė. Parado priešakyje ėjo 
uniformuoti" lietuviai šauliai,, 
juos sekė-šaulės, Lietuvių spau
stos klubo nariaij, įvairūs šokių 
ansambliai, pabaigoje ėjo Dr. A. 
Balčiūno ir Dr. Vytauto Py Dar-
gio vadovaujamas JAV Lietuvių
-Bendruomenė.

Ne visi lietuviai maršavo. Ke-
- Ii lietuvių būreliai bu.yQr pasį-

skirstė, miesto centre ir, prae?

smarkiai plojo. Kai lietuviai pri
ėjo prie mero'Daley, tai jis plo-

H
Call Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

IOMEOWNERSPOUCY
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INSUXANCIV— -J
State' Fann. Fire and .Casualty Copipąny

Didžiavos ksiliu
pasirinkimas

vienintelį 
r f lietuvį kailininką

P&s vienintelį

Chicagoje

.NORMANĄ

E

BURŠTEINĄ 
^TeL 263-5826 

(jataigot) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, III. 60601arba rašyt’ prašant siųsti susi

pažinimui; Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites “NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

Platinimo

(Pr).

PASISEKIMĄ BIZNYJE

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
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Only you 
can prevent 
forest fire* I

1© mm-

^PUEASE 
BE 

CAREFUL!

T M
<4 4S*

>

easy ways 
to get the 
Zip Codes 

’ of 
people 

you
&

=^/writeto:
J When you receive a letter.

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

2 Call your local Post OSica 
or «e their National Zip 
Directory.
or iiee their National Zip 
Directory. j

3 Local Zips can be forod 
<m the Zip Map in the 
busineo pages of your
on the Zip Map in the 
r ‘ 
phonebook.

MSftM a* i seMtw W 
\ w ommS.

H

i w

kėti. šių metų birželio 9 dieną kongreso atstovas Ląrfy‘McDonald, 
kalbėdamas apiė santykius su Sovietų Sąjunga, ^ėlę<Viešumon 
daugiau ir tikslesnių informacijų apie praeitais metais Baltijos Ž A-:

Dabar nustatyta, kad Balti
jos jūreivių "maištui vadovavo 
politinis komisaras Markov. Jau
nesnioji politinių komisarų kar
ta, daugiausia buvusių privilegi
juotų komunistų vaikai, yra drą
sesni, negu pirmosios kartos po- • 
litiniai komisarai. Komunistų 
vaikai sovietų valdžios patvar
kymų taip smarkiai nebijo, nes 
žino, kad jų tėvai komunistai ne
laimės metu užtars.

jūroje Įvykusį sovietų karo jūreivių maištą.

Tikrinama vežikų 
unija

LAS VEGAS. — Vežikų prezi
dentas Fitzsimmons ir kiti aukš
čiausi vežikų unijos pareigūnai 
birželio 13 d. susirinko pirmą 
kartą laike 5 metų Į konvenci
ją, kurioje bus renkamas unijos 
prezidentas ir kiti' viršininkai. 
Manoma, jog konvencijoje bus 
perrinkti senieji unijos parei
gūnai. Vienok radosi unijos tar
pe taip vadinamų, reformatų, ku-

į Pagerbiamas
gen. Petain 

VERDUNAS. — Birželio 13 
d. Prancūzijoje, Verdune, susi
rinko gyvi likę 6,500 pirmojo 
pasauli nio -'karo prancūzai ve
teranai, kovoję Verduno fronte. 
Jie susirinko atžymėti 60-ties 
metų Veriūno kovų sukaktį. 
Prancūzijos pręz. Giscard d’Es- 
tinag priminė, kad Prancūzijos 
istorijoje Verduno mūšiai buvo 
diS^sr^Tubsr^ę' zimbs' din
go apie 100,000 prancūzų-vokie- 
čių kareivių.

< Prėz. d’Estaing labai gerai ir 
pagarbiai atąihepe apųe gen. Hen- įus ^a^jnų, kurias vėliau vakare vagiliai pradėjo plėšti, ir nešti

> daiktus.

Lietus _-lbuvo toks smarkus, 
trumpu laiku išverstas toks di
delis vandens kiekis; kad nepa-

CHICAGA IR JOS APYLINKES DAUŽĖ

- s'

jo ir abi-rankas iškėlęs -sveiki-
no maršuojančius lietuvius,

Paradas tęsėsi keturias valan-
das. Pradėjo maršuoti 11:00 vai.

■-i

ryto, o paskutiniai wardai pradė-
jo tiktai trečią valandą po pietų, 

kiniečiai, japonai, filipiniečiai, 
Pacifiko salų gyventojai, airiai, 

mokyklos, mokyklų orkestrai ir 
didelė daugybė Chicagoj gyve
nančių ir veikiančių organizaci
jų

Maršavo lenkai, vokiečiai, cechai.

lietuviai graikai, ukrainiečiai.
*. •___ '4 \ . ••i-

Vyresnio amžiaus žmonės 
tvirtina, kad niekad šis, miestas

7 ----

neturėjo tokio didelio1 ir tokio 
tvarkingo parado, koks buvo 
praeitą šeštadienį. S

Sekmadienį Karių aikštėje bu
vo suruoštas antra Amerikos re
voliucijos sukakties diena. Ten 
kariai suštatė milžinišką JAV 
vėliavą, o ikiekvienos tautos ga-
bes ritėj! gimnastai parodė savų

PERKŪNAS, SMARKIOS LIŪTYS
’ ■ - ,'ę. ■ • ' ' - *. ' ■ ' ' ■ . ' A - 7 e -

Čikagiečiams ir priemiesčiu gyventojams 
padaryti milijoniai nuostoliai

Sekmadienio vakarą pradėjęs pilti lietus^ Perkūnija ir ledai 
padarė čikagiečiams ir priemiesčių gyventojartįsį milijoninius nuo-; 
stoliuš labiausiai riulcenti^^TpuSvakarinė Chffi&gos“ dalis, Mar-. 
quette Parkas, "Burbank, Bombarda, Naperville,-Lemont, Joliet, 
Palos Heighs ir kitos vietovės. Dan Ryan% didžiausia Chicagos traf-i 
ko arterija, tapo nepravažiuojamu ežeru. Pradedant 55 gatve
Į pietus Dan Ryari buvo nepravažiuojamas. Vanduo sustabdė šim-

nka Pilypu Petamą, kuris bu-1 Vertingesniįs 
vo nuteistas mirtimi. Gen. Pe
tain mirė kalėjime 1951 m. Pran- 
ęūzijos prėz. Ch. de Gauliui pa-

vo nuteistas mirtimi. Gen. Pe-

keitus mirties bausmę iki gyvos

didesnės nelaimės metu..
Apskaičiuojamą^ kad-lietus ir

galvos kalėjimu. , ,
Gen. Petain buvo apkaltintas 

ir nuteistas bendradarbiavus su' 
Prancūzijos okupantais naciais, 
sudarius taip vadinamą Vichy
vyriausybę antrojo pasaulinio ka
ro metu. -' X
. Verduno mūšiams atminti bu
vo išleisti specialūs pašto žen-

jėgė atlaikyti specialiai paruoš
tos pumpos vandeniui iš rusių 
pumpuoti. Vietomis pumpos su
stabdė vandenį iš nutekėjimo 
vamzdžių, bet vanduo vertėsi iš 
laiptelių, niekas negalėjo jo su
stabdyti. Pačiame Marquette

perkūnija padarė kelis . šimtus
milijonų dolerių nuostolių. Nuo-

klain su Verduno mūšio ir gen. 
Petain vaizdais.

parke vietomis vanduo rūsysė pa
kilo tris ar keturis colius, bet 
vietomis vanduo buvo iki juos
mens. Gyventojai įsitikino, kad 
po s nepajėgia apsaugoti rūsių

stoliai kirs savininkų ir nuomi
ninkų rkišenę, nes tokiais' atve
jais apdraudos bendrovės nesiima 
jokio atsakomybės. Lemonte au
dra buvo tokia' stipri, kad nu
nešė kelis naujai pastatytus na
mus. Vietoje palikti tiktai ce
mentiniai laipteliai, namai ir vi
sa kas juose buvo, nunešta — ne
žinia kur. Nelaimės metu nu
kentėjo daug automobilių.

Jarmulke apsimovęs 
Carter gyne Izraelį .

Tęs-ELISABETH, J.
lankstomą; Buvo pasakytos ke- damas kampaniją gauti ko dau
lios naudingos.kalbos. 

' -C-.  ___ ’ • . Ų

Kongr. Hays taisosi
BĄRNSVILLE, 0.. — Kongr. 

W. L. Hays yra bėdoje, kai jį 
apskundė/ buvusi jo sekretorė,
kad jis jai mokėjęs’iš valdžios iž-
do algą ne už sekretoriavimą, bet 
už gulėjimą su juo lovoje.

Senatorius, žinoma, kaltinimus 
paneigė, bet senato etikos komi
tetui pradėjus iškilusį skandalą 
tyrinėti, kongr. Hays staiga pa- 

. ėmė* didesnį kiekį miego vaistų
ir atsidūrė ligoninėje, netekęs są- 

( monės.
Žinomas žurnalistas Anderso

nas ABC programoje yra pasa
kęs, kad jis kalbėjęs su kongr. 
Hays ir tas buvo prasitaręs apie 
nusižudymą, kadangi jo naujoji 
žmona labai pergyvena šį sekso 
skandalą ir galvojanti skirtis. 
Senatoriaus Andersono paskelb
tą “žinią” paneigia.
’ Pasirodo, kad ne tik kongr. 

.Hays yra kaltinamas mokėjus 
mergoms iždo pinigais, bet tokį 
pat^ kąltinimą apturėjo ir kongr.

>

John Young ir net keletą kitų 
senatorių.

gįausiai žydų balsų Jimmy Car
tėr, , buvęs Georgia gubernato
rius, kalbėjo žydų Tetz švietimo 
Centre savo galvą jarmulka ap
simovęs. v >

Jis pasakė, kad Izraelio vals
tybės išlaikymas yra nė politi
nis reikalas, bet moralinis impe-. 
ratyvas”. Savo kalboje jis “griež 
tai atmetė priekaištą, kad“Zio- 
nizmas yra rasizmo formh” ir 
kalbą baigė sakydamas: “Aišku.
•kad žydų tauta turi teisę turėti 
savo valstybę žemėje, kurią pats 
Dievas jiems .davė 
laikais”.

seniausiais

Tikrinamas auto degalų 
kenkimas Chicago* orui

L IRiflojaus Taršos Kontrolės 
Komisija pradės tyrimus ir ap
klausinėjimus, kiek mdtorveži- 
mių degalų išmetamos anglių 
viendegio (carrbon monoxide) 
dujos ir dūmai.prisideda ozono 
padaugėjimai. Faktas, kad jau 
tiek anksti Chicagoje ir East St. 
Louis miestuose teko skelbti ozo
no “geltonąjį pavojų” verčia su
sirūpinti kai užeis ilgų karštų 
vasaros dienų seeenas.

URUGVAJAUS KARININKAI PASKYRĖ 
ADVOKATĄ LAIKINU PREZIDENTU

Perversmas vadinamas "lėtu keliu į demokratiją"
MONTEVIDEO. — Pirmuoju žingsniu į žadamą “lėtu tempu 

grįžimą į demokratiją” skaitoma 80 metų amžiaus konstitucinio 
advokato Alberto Derrticheli interim prezidentu paskyrimas.

Naktį į sekmadienį Urugva- jo) prezidento pasirašytieji ak- 
jaus karininkija Demicheli iš 
viceprezidento pakėlė į preziden
to pareigas tuo būdu perversmu 
be kraujo lašo pašalindami lig
šiolinį prezidentą Juan Maria

tai reiškia, kad rinkimai nuke
liami mažiausiai kokiems tre
jiems metams ir kad teisingumas
perleidžiamas vykdomosios val
džios kontrolei. ’ ■

Bųrdaberry.
Ironiškai, kelias į demokratiją 

pradėtas panaikinant lapkričiė 
mėnesį turėjusius įvykti. prezi
dento rinkimus, kurių' visvien 
niekas netikėjo įvyksiant.

Demicheli pareiškė, kad jo pa
reigos yra tik laikinos ir kad po 
60 dienų jį pakeis žmogus, iŠ- w a ė r** • ■ w >rinktas Valstybės Tarybos, kuri 
šiuo metu yra formuojama. Jis 
dar pasakė tikįs, kad legislature 
(seimas) bus vienų rūmų ir kad 
jis jau spėjo pasirašyti “kai ku
riuos institucinius aktus” vyriau
sybei pertvarkyti, bet apie tą 
pertvarkymą ką pasakyti atsi
sakė.^ ,

Politiniuose sluoksniuosė tvir-
*. - * .-V -JI VWS _ - . — '

tinama, kad inrterim ’ (laikino-

Ugandoj galvos rieda
NAIROBI, Kėnija. — Atenta

tui prieš Ugandos prezidentą Idi 
Aminą nepasisekus, šimtai — 
spėjama, kad apie 2,000 žmonių 
jau žuvo valdžios pradėtoje 'ap
sivalymo” kampanijoje. Pats 
Amin pranešė per Ugandos ra
dijo kad iš trijų į jį mestų gra- 

' m- anatų viena atsimušė jam j veidą 
ir atšokusi sprogo toliau nuo jo 
automobilio.. Tardomųjų dėl pa
sikėsinimo tarpe yra ir vienas 
Ugandos ministerių ’kabineto na
rys. Išvykimas iš Ugandos su-
varžytas. Ugandoje panika didė
ja.

Šveicarija atsisakė 
šelpti 3-ji pasaulį 

BERNAS. — Šveicarijos gy
ventojai balsavimais atmetė sa
vo valdžios pasiūlymą teikti $80 
milijonų kreditą pašalpos, atsi
likusioms tautoms, bendrai va
dinamoms ■’‘treeiupjir -pasauliu’? 
Nepaisant, kad visos didenės po
litinės partijos, pasiūlymui pri
tarė ir abeji parlamento rūmai 
jį priėmė, bet visuotinis tautos 
referendumas pasiūlymą 713,- 
855. balsais prieš 550,557 atme
tė.

Šveicarija yra vienintelė betar
piškos demokratijos šalis pasau-

rie kaltina unijos prezidentą

Iš Tolimųjų Rytų į Baltijos 
laivyno bazes atplaukęs Storo
ževoj pradėjo reikalauti didesnių 
teisių ne tik. praprastiems jūrei
viams, bet ir jaunesniems kari-

lyje, kur dėl visų didesnės svar
bos klausimų yra atsiklausiama 
visos tautos referendumo būdu, 
kur piliečiai kartais pasisako 
prieš savo valdžios ir partijų re
komendacijas.

JT planas pagelbėti 
beturčiu valstybėms

ROMA. — Vykstanti 80 val
stybių— Jungtinių Tautų narių 
konferencija susitarė steigti §1 
bilijono fondą, iš kurio bus ski
riama pašalpa beturtėms, vąls- 
tymėms pagerinti savo žemės 
ūkį. Pin. as pasiūlymas steigti 
Tarptautinį Fondą Agrikultūrai 
gerinti buvo iškeltas Visapasau- 
linėj maisto konferencijoje, įvy
kusioje 1974 m. lapkričio mėnesį.

Tai pirmas žygis kada alyva 
turtingosios ir iadustrinės vals
tybė susitarė remti beturčių 
kraštus. Pasižadėjimų tarptau
tiniam fondui jau gautą S950 
milijonų sumai: alyva eksportuo
jančios . valstybės, pasižadėjo 
teik didžiausią sumą — $200 mi
lijonų. , •.

Sovietai rado Azijoj 
gryno aukso aprangą

MASKVA. — Reuteris prane
ša,, kad archeologai Centrinėje 
(Sovietų) Azijoje iškasė meniš
kai dekoruotą auksinį aprėdalą, 
kuriuo spėjama dėvėdavo koks 
nors didelis valdovas prieš dau
giau kaip 2,000 metų. Radinys 
atkastas senuose senkapiuose 
per 12 mylių nuo Kazachstano 
sostinės Alma Mater. Apdaras 
buvęs papuoštas beveik 500 įvai-
riaušių auksinių figurdėlių, kas

neteisėtai sau pasididinę algas 
ir kitus priedus. . Algos siekia 
100,000 dol. į metus. Be to, re- 
formistai nebuvo įsileidžiami į 
unijos suvažiavimą.

Reformistai pasiskundė 
riausybei,į teikdami raštišką 176 
puslapių skundą: Skunde išdės
toma korupcija, pensijų fondo 
išeikvojimas, ryšius su krimina
liniais nusikaltėliais ir kitkas.

Amerikos senato subkomite- 
tas birželio 11 paskelbė tyrinėji
mų raportą, kuriame aakoma, 
kad yra išeikvota stambios su
mos iš unijos pensijų fondo.

vy-

Nelaimės kalnuose
BERNAS, Šveicarija, dėl kar

što ir sauso oro kalnų sportui 
Alpėse labai padidėjus, trijuose 
nelaiminguose atvejuose 8 žmo
nės žuvo ir 2 buvo sužeisti. Pen
ki prancūzai kalnų sportininkai 
Susirišę bendra virve nukrito ir 
užsimušė mėgindami 11,194 pė
dų aukštyje pereiti kalnų’ “ko
ridorių” Piaget. Trys šveicarai 
buvo palaidoti po sniego ir ledų 
lavina Berno Oberlando 12,540 
pėdų kalnų viršūnėje.

Mont Blanko kalno 13.287 pė
dų aukštyje helikopteriu išgelbė
tas vienas amerikietis kalnų 
sportininkas, kuriam ledų lavi
na buvo užkirtusi grįžimą.

KADETAI

nūs

128 ĮSUKTI”
WEST7POINT. N. Y. U. S. Ka

rinė Akademija paskelbė penk
tadienį, kad iš laikiusių egzami- 

ęlekro-inžinieriaus titului
sukčiaujančių kadetų skaičius 
padaugėjo iki 128. Negana to. 
keturi kadetai sukčiavimo skan
dalui pradėjus aiškėti patys at
sisakė -dar du karininku taryba * *rado kaltus, o vieną kadetą iš
teisino.

Griežti įsakymai, la
bai dideli suvaržymai, dažnas pa
sityčiojimas iš pačių pagrindinių 
kario teisių privertėm jaunus jū
reivius pasipriešinti.

Iš atstovo Larry McDonald 
įteiktų dokumentų aiškėja, kad 
sovietų laivas Storoževoj ne tik 
atsiskyrė nuo sovietų karo lai
vų, bet jis įplaukė į Gottebergo 
vandenis ir paprašė uosto vado
vybę duoti Storoževoj įgulai po
litinių tremtinių teises. Atplau
kusį sovietų laivą, buvo apspitę 
keli švedų laivai ir laiveliai. Vi
siems buvo įdomu patirti, ku
riais sumetimais sovietų karo 
laivas būtų atplaukęs į švedų 
vandenis.

Į Gottlando salą atplaukęs so
vietų laivas tuojau susižinojo su 
sargybas einančiu uosto parei
gūnu. Politinis komisaras Mar
kov paprašė visiems įgulos na
riams politinių emigrantų teises. 
Uosto pareigūnas patarė nesiimti 
jokių žingsnių, kol jis negaus 
švedų vyriausybės nutarimo šiuo 
reikalu. Uosto pareigūnas nega
lįs tokio nutarimo skelbti. Už 
poros valandų politinis komisa
ras ^larkov gavo iš pačios švedų 
vyriausybės rusų kalba padary
tą nutarimą: Storoževoj Įgula 
yra karo tarnyboj. Įgulos nariai 
bus skaitomi dezertyrais, jiems 
negalėsim duoti tremtinių tei
sės.

Tada jiarkovas įsakė laivui iš
plaukti iš švedų vandenų. Jis no
rėjo nuplaukti į Daniją ir ten 
prašyti azyliaus teisių. Bet tuo 
tarpu vienas maištininkas prane
šė Leningradui, kad Storoževoj 
maištauja, bet švedai nedavė po
litinių tremtinių teisės. Iš Le- 
nengrado išskrido sovietų bom
bonešiai ir apšaudė Danijon plau
kiantį karo laivą. Keli jūreiviai 
buvo užmušti, o kurie iššoko ir 
bandė pasiekti švedų vandenis, 
buvo kulkosvaidžiai apšaudyti. 
Markovas ir kiti šeši maišstinin- 
kai nusišovė, o kitus 50 įgulos 
narių rusai sušaudė, kai laiva*rodo, kad to rūbo savininko labai

SAuli teka 5:15. leidžaisi 8:26 pasiekė Rygos uostą.turtingo būta.

%
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AŠT 40MARI0PAS FRISŠAS SVORIO SUMAŽINIMUI

tojai iškabina savo laukiamuo- i džiaugsis.

Aštupniariopai nusikalsta nu- klaidas (nuodėmes) sumažinus 
tukėli' mityboje. Dabar gydy- J pusiau. Ir jis nemestų svoriu 

štai tos aštuoniario- 
tos paklaidos mityboję.

’ er pusę sumažink aštuoniariopas mitybos nuodėmes 
— būti patenkintas sumažėjimu perdidelio svorio.

Mediciniška tiesa

Nesant niežėjimo Įr alerginio

“padėtu” tokiais :atvejais alijoą

be ypatingų pastangų.
2. Starches — krakmoliniai 

Valgiai

Auna p-oto ir iausmy darnos pagrindai 

uijausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

!<)\ \S ADOM \\ IčlCS, M. D._____

1. Snaks — užkandžiai

■

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ Išvąda. Ryžkimės tvarky- Meskime iš galvos visi lietu- Nesant niežėjimo ir alerginio 
tis asmenybėje. Tą ryžtą gyvu vfai reikalavimą gydyti artritą susirgimo praeityje j-y atmefa- 
darbu paverskime Tik tada mes pirm nesusekus to, artrito prie- nąas alerginis snairgjmas Šiuo at- ... _ i - -
pajesixne, pildyti virš minėtą aš- žasties. Vien “artritas” žodis veju. , Ankstybasis reumatoidi- 
tuonių S — raidžių dietą, The j reiškią ne ką kitą kaip šąharyje nis artritas gali dubti tokius su- 
8-S diet. į negerovė. O kad ji; ta negerovė 'tinimus, bet jie būtų ska^smin-

Fasiskaityti.. Consultant, June reikia pirma susekti, o tada tik ! gi. Priešmėnesininiš sutinimas 
197(h <...» , y., v. galima ją sėkmingiau tvarkyti. |eitų. kartu su mėnesinių ciųklu.

‘ * Tai, rodos,, turėtų kiekvienam • Ciklinis sutinimas .pasireiškia*
7rWfaMiVNTKIK’r7i~ aišku, kaip diena. Bet taip;daugiausia moteriškėms, iki šiol“

I tlN I/Vl b I tlblfVk? J Vis dar žmonės laikosi vi-i medicinai nežinomos laimės ir

se kambariuose pacientams są
rašą tų astuonių mityboje nuo- 
dėn i” Tai taip vadinama “The 
8-S d et” su raide S praside
da astuoni žodžiai anglų kalboje 
avie netinkamą antakėliams 
mai ta. Tai aštuoniariopas nu- 
tukelio nusikaltimas mityboje. 
Jis t - aštuoniariepą blogi mity
boje turi. per pusę sumažinti, 
jei jis nori tvarkingai mesti svo
rį.

Visokie užkandžiai: sumušti- < 
n:ai (buterbrodai) yra riebinan- 
'ieii - - gausūs kalorijomis. Juos 
sumažinkime pusiau. Tuo net la- 
' iausiai negalintieji svorį suma
žinti pajėgs mesti svori perdide- 
li

Klausimas. Gerb. daktare, pa- ĮTai nusiteikimas. Jis gerai pasi- “padėtų” tokiais atvejais alijoį 
tarkite, ar gerai vartoti alijošių, tarnauja visoms; negalėms tvar- sius, varinė, apirąnkė jr kįtį;

■kyti. Mat, geraf nusiteikusioje menkniekiai. - < <
vidaus sekrecijos liaukos dirba 
normaliau. Tada pats kūnas ge
riau . pajėgią save gydyti. Juk, 
jei kūnas savęs negydytų — jo
kie vaistai nepadėtų.

Ryškiau galvon įkris tiesa apie

''vr-io numetimo pagrindas 
yra mažiau maisto paėmimas, 
negu kūnas kasdieną sunaudoja 
Tas mažiau maisto paėmimas 
turi būti kasdieninis, o ne vien 
tik šventadieninis. Sumažinda
mas savo maiste 3,500 kalorijų, 
numesi vieną svarą savo svorio, 
jei aktyvumas judesiuose bus 
tas pats. (ii. vien sėdėdamas ir 
salotais misdamas — nemažinsi 
si-orio. Reikia judėjimo-veiklos- 
darbo ir sumažinimo maisto.

Tik tada svoris sėkmingai pa- 
inąž 1 mažės. Tai ir visa “pa- 
išiąptis” svorio numetime. 0 
įtiek čia apgaulės visokeriopos 
mūruose karsuoja nutukėlius ap
gaudinėjant. jiems visokias die
tas peršant ir Į visokius gimnas
tikų klubus juos viliojant.

I ietuviui, dar savo galvos ne- 
iškeitusiam Į kopūstinę, užteks

Pagrindiniai krakmoliniai val
giai yra duona ir bulvės. Nepa
mirštini dar makaronai (spa
ghetti), biskvitai, padažai ir dui£ 
ainiai — tešliniai apdangalai ke
pinamam maistui. Juos per pušę

A. a. dai- Paulius Augius “Žemaitija” (Medžio raiž.)

■•nūs pusiau ir neatsidžiaugsime>'sininkai pardarinėją labiausiai 
sumažintu svoriu. O kurie ph- perkama dalyką “Nuodėmių at- 
egiame save priversti .sveiku . leidimą” irrtubmi mėgina verstis 

’ keliu gyvenime žygiuoti----- tie
sumažinus, jau bus didėlis^iutu- cu^raus (balto) visai ne.varto- 
kėliui laimėjimas be ypatingų 
sunkumų.

3. Sweets — salduminai

. Mes suaugusieji ne visi atsi
kratome vaikiškumo: mėgstame 
ir valgome saldžius valgius, nors 
jie yra mums nuodai — sveika- ’ 
tos ardytojai. Kiekvienas sal-j

kime. Medus yra geras pakai
talas baltam cukrui. Jokio mais
tingumo neduodaantis ir nekenk
smingas- sveikatai yra cukrelis 
— sacharinas. Jį gali vartoti be 
saldumo pavojingo sveikatai ne
apsieinantieji. » *

į 4. Second helpings -- nebūtini 
durnynas yra cukrumi gausus ir J priedai maiste
kalorijomis-turtingas, tukinantis 
Jau nekalbama čia apie saldu
mynų kenksmingumą mūsų šir
džiai — sklerozės prišaukėjas 
yra cukrus. Už taT'sumažinki-.

sekančias aštunias mityboje pa-1 me visi nutukė'iai savo saldumy-

;<
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PENKTIEJI
DiENOJAN T

Grintux ATSIMINIMAI. IR MINTYS. U tolias
Eiais viršeliais. 33b psi. Kama 6b.ou. Minkstaib virs

*>rof.,VACt. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTC
R.JA, 1 dahs. 2U8 psi.. įrišta — ^3,UG. minkštais vii 
eitais — S2.UU: U dalis. 225 p>c, imta — S3.OU. oiinKS 

tais viršeliais ...................      -..... ...... ........ . ..........
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl 
<tor<55 dietinis, Gana TO JUNGO. 4HZ psi.. minkštais nr

Juozas Liudžius,
p. Liūditeviene,

db psi
Janina Narūne, 

iiu p>i
m Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232

Knvga> užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms
NAUJIENOS.

K. Biel»nu>, 
Or. Kazys

M Ei Ai, gintim *risU» ‘ JHZ p>»

Blažiai ,.|1 tbtfi. p
ATSIMINIMAI. IR MINTYS 

33b psi. Kama 65.0U.

RAŠTAI, 250 psl...........
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.l

So Ot
>6.LX.

S5.00

S2.CC
55.50

S5.00
$3.00

>1.00

$3.00

$3 00
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baigdami religiją, tegramzdhnti 
didžiausian liūnai^ iš kurio, ją 
prikelti nė. joks šventasis, i&pa- 
jėgs. Mat, reikės prisiauginti 
žmonių, kurie pajėgs, pildyti, gam 
tos ir Tvėrėjo nuostatus: nesi- 
svaiginti ir kitų savais prietarais 
balon nevesti: Malonėkit . visi 
dvasiškiai bent dėl žmonių akių 
nepiktinti mažutėlių: trokųs ge- 

įralų šalinkite iš parapijos ribų 
' ir pradėkite kaip reikiant eiti sa 

Venkime visi kiek galėdami ivas pareigas.
nereikalingų užkandžių — tai j g _ druska
dešros gabalas tarpe valgių, tail ' ’ '/t 'v?,
riebus mišinys salotoms, tai tau- j; Daugumas žmonių gauna drus- 

. kais gausus sūrio gabalas: Kai į kos valgomosios pakankamai sa- 
' esame Įpratę taip savo sveikatą .-vo maiste kasdieniniame.:. Jiems 
alinti—perpus mažiau sau kenk- nereikia jokio pridėtinio'druskas 
ti imkime ir mūsų svoris ims j kiekio' naudoti. Dauguma nu- 
pamažu tirpti kaip pavasarinis ! tukėlių turi dar ir pakeltą kraū- 
sniegas. jo spaudimą. Sumažinimas pu-

5. Soft drinks _ minkštieji siau dabar vartojamo druskos 
gėrimai

nuo atrtrito. Daugelis jj vartoja’ 
ir man patarė taip daryti. Aš tu
riu pirštų galutinių sąnarių- pa
stor ė j imą neskausmingą. Pasto- 
rėjimas kiek padidėjo mėnesi
nėms sustojus. Ačių iš anksto.
. Atsakymas. Vartok — laimin
gesnė jausis ką nors daranti sa
vo sąnarių pakitimams. Svar
biausia, ką mes galime savo są
nariams (ir ;visam kūnui) pa
daryti gero — tai tinkamai mai
tintis. Tada atsparumas dauge
liui negalių atsiras kūne, įskai
tant ir sąnarių ligoms. Kokių 
nors medžiagų trūksta žmogaus 
kūne, kada ima keistis, sąnariai 
r blogą pusę. daugelis negalių 
skirtingos priežasties ‘apima są
narius, o mes vienu žodžiu tas 
negales artritu, (arthritis) vadi-, 
name.. Vienos. iu.megąįių esti su
keltos podagros (gout), kitos iš
sinešiojusio kaulo, nusidėvėj u- 
'ios kremzlės... Priežastį reikia 
ligos šalinti — tada' sąnarių pa
kitimai be specialaus gftiyrnb 
pranoks.’ Vaisiais ir daržovėmis 
gausus maistas sū sveikais bal
tymais (žuvis, paukštiena, sūris, 
spjos, pųpelėSj^bąltymas- -kiauši
nio,..) yrą "gera kova su artritu 
bei kokios kilmės.

yra gera kova su artritu bet 
'okioš kilmės.; ■--

u Tai pavyzdys, kaip reikia gal
voti turint sąnario pakitimą.? 
Meskime iš galvos paprastą gy
dymosi būdą, turėdami nepapras
ta susirgimą.

■ ■ . . ... . '
.4 .* 4>'' T H H —ų’ J • Y ; .

sąnariu negerovės kilmės tvar^ *. iyr* r.» v • .«- .
kymo reikalą iš sekančio pavyz- KlIll]a Tr2.nCU2Į10J8 
džio. Septyniolikmetė mergaitė . ' . .... '/-i; »-j-į i.;
gauną per paskiriimus keturis flgfaŠl DlfKtl ^ĮUklll 
metus laiks nuo laiko pasitaikau- . ■’.. ... .. ■;.. ' J.. ‘J
t j'abiejų rankų sutinimą. Ne- HONG KONKA*Š. Į-^r ^ngtųr 
skausmingai 1 patinsta ypač 4 ir kaįba leidžiamas IrimĮiiąĮkrafetis 
5 pirštas ąbiej'rankų. Sutinimas South"Čffiria Morning!^ J*6st į>fą- 
neršimetą visai rankai.,Kartais, .neša, kad Kinija’šiųo meW.v§-,: 
ir pėdos viršus patinsta, abiejų da derybaššu Prąricuzija,‘iŠ'kušr 
kojų!/ Toks sutinimas pasitaiko riosmdrižpirlrii tąhkų; kovos1 Tėk-' ' 
jai jau penkis kartus keturių me- tuvtf ;b svaidytoj ų * ir ‘šphausmf- • 
tų bėgyje. Sutinimas atšileisda- niamš lėktuvams motorų? 'Kinai

ypač susidomėję lengvai .manev- : 
ruojamais amfibiniams (galin-* 
čiais vandeniu plaukti) tankais, ■ 
kurie ekspertų nuomone labai 
tinka .tūkstančiąms..myliuidylui- 
rųų ir šiaip sunkiai pravažiuoja-. 
mų;yietų visu pasieniu su Šovie-,. 
tU:Rwja; „tĄSsfeV *i.l-

ivo savaime po 36 valandų.
. Ta mergaitę jokių ligų neturė

jo, jokių vaistų neėmė ir nebu
vo jautri (alergiška) aplinkos 
daiktams,’-'vaistams,A maistui. 
'Jos šeima irgi nealergiška. •

■ v r-;'-.,'.,:...

Gydytojas, turėdamas tokią li
gonę, stengiasi susekti ligos prie
žastį. , „Jo 'galvoje sukasi sekan
čios galimybės. .Epizodinis Teu- 
mątoidinis_artritas, .palindromic' 
niš reumatizmas, cyklinė ede
ma (patinimas), priešmėnesini- 
nis patinimas ir- pasikartojanti 
alerginė' reakciją.-'

FIGHT HEAPT DISEASE

GIVE HEART FUND
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GERIAISIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krasio laisve ir iirtu 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima uzsisakyb Naujienose.

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

* Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio 
vra na urali ankstesniųjų atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje 
kuriančio ir patvariai isikurusio asmens istorija Knyga gausiai 
s;mota 300 psl. Kaina 7 do!

ČIKAGfETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaune. \>ndakmnee 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten mnte. kokias 
kalbas girdoj*) ir ką jai žmones pasakė 95 psl. $1 5<4 Yra taip pat 
fš?ersta i anglu kaH>ą

D Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į I retu- 
va įspūdžiai Iliustruota in*o nuo'raukomas 331 psl $3 Ofj

D. Kurkti* KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, 
loriaus pastabumą neapgauna Inturisfo ir agitpropo propagand 
užmaskavimai. Abi knygos paraitos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETWNW SIENŲ KLAUSIMAIS 
istoriniai žemėlapiai 10P psl Kaina $2 00

Vintas Ž*meiti^ LIURLINO UNDO* ViKAKTlES PARAITOJĘ.
> pa Xama -XLSO

Šie ir kiti leidimai vrp faunam
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kiekio padės, ne tik svorį mesti, 
bet ir. pakeltą kraujospūdį su- 

Minkštieji gėrimai yra gau- mažinti. Kadangi druska sulaiko 
_ „.i : van(jerų kūne; sumažinąs dtus-

kos vartojimą krenta svoris, ypač 
per pirmą antrą savaitę.

Kitas net neparagąvęs jau sū- 
dosi. Kiekvienas turi-šavo “fo- 
gelį” sako vokiečiai./.Tai ir čia: 
nesusitvarkymas savoje asme
nybėje veda Į daugelį-r vargų 
kiekvieną žmogų. Nūb: savo as
menybės tvarkymo turi prasidė
ti kiekviena naudinga veikla.A

Astuonių S raidžių maištas

Virš minėtas anglų, kalboje 
pirmosios maisto pavadinimo rai
dės S maistas yra gausus kalori
jomis (išskyrus druską). Nepa
tariama žmogui mesti, virš minė
tus maisto gaminiuęj-juos’ rei
kia pusiau sumažinti kiekvie

nam nutukėliui. Taip, tik pusiau 
sumažinti reikia juos, norint su
liesėti. Visai jų nenaudoti nie
kam nepatariama. Tik žmoniškai 
juos reikia valgyti —r nepergau- 
sinant. Lengva pasakyti, kada 
nutukėlis dažnas nepajėgia tų 
astuonių maisto gaminių bent 
kiek sumažinti — taip^ie nutu- 
kėliai yra pasilpę savo asmeny
bėje ir visokių “fogęlįų” prisi
rinkę, kad jiėms sunku save ati
tolinti savo peranksfybos gilti
nės. '

Imkime sveikai maitintis •’
N epą m i ršti na ki ek vienam, kad 

šų kiekvienu valgiu turi,būti, val
goma vidutinis kiekis Šviežių 
vaisių, daržovių ir viena iš trijų 
mėsų: jautiena paukštiena, žu
vis. žuvis ir mėsa geriau nekęs
ta. Daugelis kitų valgių čia ne
paminėtų galima valgyti neper
kraunant kūno to valgio gausu
mu. -•

Priedui prie viso to,’ gali būti 
reikalas- priiminėti vitfuwhF^ KŠt 
visus virš nurodytus patarimus 
pildysi ir svorį iki normos suma
žinsi — reikės virš minėtą aštuo- 
niariopą maišią sau prisitaikyti, 
kad pajėgtum numestą svori vėl 
sau neprisiauginti.

sūs cukrumi ir kalorijomis, iš
skyras kai kuriuos vadinamus 
dietinius minkštuosius gėrimus 
(diet sort drinks). Sumažinkime 

‘bent per pusę jų vartojimą ir 
mūsų oda ims atsipalaiduoti nuo 
taukų. Naudinga "kiekvienam 
pratintis’ j. gan sų pam idorų bei 
greifruktų sunkios naudojimą, 
žinoma pastaroji neturėtų būti 
pasaldinta.

6. Slippen- foods — slidumą 
suteikiantieji maisto gaminiai

Slidų kąsni 
gaminiai yra 
lykai, matomi mėsoje riebalai, 
sviestas ir dauguma salotoms 
naudojamų mišinių (dressings). 
Sumažinkime juos pusiau — ir 
be aukos pajėgsime liešėti. Vie
nas žydelis iš I>a Grange lanko 
pirtį kas savaitę ir, skundžiasi, 
kad svoris Bekrentąs, nors jis 
ant salotų sėdįs. Jis pamiršo, kad 
nereikia salotas skandinti rie
biuose mišiniuose.

7. Spirits — gėralai <4kilniejiM:.

Alkoholiniai gė-rimai; degtinė, 
alus ir vynas turi daug kalorijų. 
Vienas dvasiškis lietuvis iš Te
xas lankėsi gimtoje Chicagoje ir 
vienuolika parapiį’ų vadų lan
kydamas vis buvo vaišinamas 
alumi. Jis po dviejų savaičių pa-< 
kartiname vizite skundėsi nega
us numesti svorį. Prižadėjo į 
Texas laikytis gydytojo pata
rimo: atsisakyti žadėjo alaus. 
Kreipkime dėmesį į visokius ren
ginius, net pakasynas-laidotuves, 
kuriose neaps ei narna be svaiga- 
!u. Net dvasiškių parapijose pa
gerbimai aluje ir degtinėje plau
kia. Kam tokių parengimų pa
rapijoms reikia, kad juose jau
nimas mokosi iš senimo gyveni
mo nieku. Reikės pareiti į žydų 
•ikybą. tada mes bent girdėsime 
iš rabinų praktiškų pamokymų 

’ fu^i - vaiginti ir labai daug dirb
ti •' nl galėtum gyvenime iš«i-1 
laikyti kuo esi. Mūsiškiai dva-j

darantieji maistę 
riebūs, kepti ę!a-

• - > . " '' ' :■ v-'-
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Now E Ba»di pny fi‘« % Interest when held to 
Batalin ef 5 y*<ra, ID nvmthe (4*? the first 
7«r). Bonds er* repleerd if jost, etnlen, G ' 
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TMP*-* •>’ * * *'T • • ^-9' **- «.
America is the place that is made 
out of dreams. And, ftLS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now,, Bonds mature in less than 
six years. That means your Praams 
can come true faster than ever before. 
. You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
.’ -^nm will be a reality. , r

Take stock iri America*
> Now Bonds mature -in less than six yeara.—

17.39 So. Halsted Street Chicago, ID. 60608



Naujausios naujienos iš Floridos
vaizdavo tautines apeigas.

Lietuvių skyrius šioje paro
doje buvo ypatingai kruopš
čiai ir skoningai parengtas ir 
patraukė lankytojų dėmelį. 
Be tautinių-, lėlių buvo dar iš
statytą ir lietuviškos kerami
kos meno, už kurį lietuviai ga- 

Įvo pirmą žyminį, šiuo gražir 
lietuvių pasirodymu ypatingai 
<laug rūpinosi ir iląug darbo'j-

Palm Beach Lietuvių Klubp 
veikla

Floridą staiga ištuštėjo.Nors 
didieji karščiai ir audros šioje 
padangoje ir nepasirodė, ta
čiau šiauriečiai jau būrių bū
riais patraukė link savo vasa- K ros buvūeinių, pasiekdami net- 
pačius šiauri n i ils šio kohlihen-| 
fo pakraščius. Tad jau dauge
lis milžiniškų pastatų visai iš-, ... .... ...
tuštėjo, eilė privačių reziden- * - anas,U
eiju liko užkullomis |anpnė_, "'V "1 aud.iu.,. porod, yra

■ ' , • .. , .. . j numatę suorganizuoti jf Palmmis, o prie daugelio motelių ir( • ' 
jrestoranų stypso iškabos “do- V
ned for season”. ’ ,

Aplilo, aprimo ir putojantis 
lietuvių gj veniinas. Visi, kurie 
čia galutinai apsigyveno liko
me vieni ir tolimieji svečiai lik 
labai rglai bepasįrodo. Dauge
lis ir “tikrųjų” floridiečių pa
traukė į šiaurę aplankyti šayo 
draugus, pažįstamus “ir gimi
nes. ,

Bet užtai visi likusieji mūsų 
viengenčiai labiau susidomėjo 
savo organizacijų likimu, nes 
tik. jos suburia vietos lietuvius 
į vieną šeimą' ne tik’ tautinei 
veiklai, bet ir. paįvairinti visų 
narių'- kSšdienybęį parengiant 
įvairias kultūrines pramogas.

Iki šičrf šiame krašte lietu
višką veiklą palaiko'ir puose
lėja vietiniai tradiciniai atski
rų vietovių lietuvių klubai, ku 
rrę kad ir neturi tiesioginio or
ganizacinio ryšio su bet kuria 
centrine lietuvių organizacija, 
tačiau daugumoje artimai ben
dradarbiauja su ALTu ir BAL-

1 Beach Lietuvių Klubas vietos 
muziejuje, šie. visi pasirody
mai yra organizuojami sąryšy-, 
je su JAV 2LKL melų valstybiuie 
gyvenimo sukaktimi.

Birželio m. 5 d. Palm Bead 
Lietuvių Klubas surengė liūd 
nUm įvykių prisiminimą. 
Skaitlingai susirinkusiems klu. 
bo nariarris ir svečiams L Dau
gėla tarė kelis žodžius, o soli
stė 1 J. Daugeliene; sugiedojo 
himnus ir pravedusi '■ tautinę 
giesmę žuvusiųjų pagerbimui 
paskaitė dar PukeleviČiūtės ei
lėraštį “Baisusis Birželis”. Sek 
madienį įvyko lietuviškos*-pa- 
maldos, kurias atlaikė ir - at-a 
tinkamą pamokslą pasakė kun. 
A. Senkus.

Tiek minėjimas, tiek pamal
dose be . klubo narių dalyvavo 
ir svečių. Į šį parengimą, kaip 
paprastai, atvyko ir kūrys kai
myninio Lake Worth klubo na 
rių ir šios visos apylinkės lie
tuviškos kolonijos Įkūrėja ve
teranė Augūnienė.

■ Yra kilęs sumanymas surerig 
ti šių klubų bendrą konferen
ciją — Floridos ligtuviii seimą 
ir, galbūt, sudaryti Floridos 
Lietuvių Tarybą, kuri galėtų 
pilnai atstovauti visus šios vai 
stijos lietuvius ir kalbėti jų 
varčių. . / .

■■ —o— -

Iš Juno Beach nual atimam 
apsigyvenimui į Kanadą išvy
ko Ema Dirsienė ir Loreta Dir 
sytė. Abi jos čia išgyveno dau 
giaų nei keturis metus - ir per 
.visą šį laiką abidvi labai akty
viai dalyvavo Palm Beach Lie
tuvių Klubo veikloje bei viso
mis jėgomis rėmė kiekvieną 
klubo parengimą.

.Klubo valdyba abiems .“pa
bėgėlėms” surengė išleistuvių 
pietus. Buvo pasakytos kalbos, 
įteiktos dovanos, atatinkamas 
adresas ir skaniai pasivaišin
ta. Šių išleistuvių parengimu

.tuvių Klubo ponių iniciatyva 
buvo surengta tautinių lėlių pa 
si rodymą s bendroje šio pobū
džio parodoje. Didžiulėje salė
je, pačiam Miami miesto cen
tre net -keliolika tautybių iš
statė savo tautiniais rūbais pa į rūpinosi narės A. Garmienė ir 

’dabintas ^lėleš, kaikurios jų I O. Juozaitienė.

i jau išėjo k spaudos /
. i : • •£-• a : Jiiozo Liūdžiaūs Raštai ' ?

Straipsniai, atsiminimai. 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, ILL.
t ■ ■ ................ - —

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Aferose 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 dokiimentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
„ ~ vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608

" Dail. Magdalena B. Stankūnienė “Vasara“ (Lino raižinys)

Juno Beach lietuviai tikrai 
labai pasiges Į šaltąją Kanadą 
išvykusių savo širdingų ir veik 

xIių narių.

KLATT,

želio 19 d., Conrad Hilton 
butvie.

A ; '

bei idi

vuomenė aiškiai supranta; kad
- Juno Beach lietuvių koloni

ja nuolat didėja, vis daugiau 
ir daugiau pensininkų atsike
lia į šį gamtos gložiu, sauk'-s ir 
vandenyno džiaugsmais 
liška ramybe palaimintą kraš
tą. Šiomis dienomis čia įsikūrė 
Oniūnai iš New Yorko ir lau
kiama pasirodant dailininko 
Pefrikonio'ič Chicagos bei Sla 
bokų iš Clevelando. Jie jau yra 
Įsigiję čia nuosavybes, tik rei
kia galutinai į jas'įsikelti.

_ ' , < —o— • j ■ '

Palm Beach lietuviams kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekrna-

zareth akademiją. Vokiečių 
kalbos klubo valdybos narė. 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
finansų >1 sekretorė. Studentų 
-mokslo parodos eksponuotoja, 
gavusi 1-mą premiją ir 4 gar
bės pažymėjimus. Savanorė- 
pagelbininkėįy bibliotekoj e. Vy
čių tautinių šokių grupės narė. 
Mėgsta baletą, tautinius šokius, 
domisi įvairiais rinkiniais. To
limesnėms studijoms pasirinko 
medicinos technologijos šaką. 
Jos pristatymas Chicagos vi
suomenei įvyks šeštadienį, bir-

dieni vyksta lietuviškos paraal Henry ir Sabinos Klatt dukra, 
dos. šias pamaldas gausiai lan- gyvenanti Chicagoje, baigė Na
ko ir visi šios vietos ir gretimų 
apylinkių atostogautojai, šių 
pamaldų pradininku buvo kun. 
Albinas Bielskis, o jam mirus, 
pamaldas laiko kun. A. Sen
kus. Pamaldoms tvarkyti vie
tos lietuviai yra išrinkę bažny
tinį komi težą: E. Mikšienė, V. 
Biliūnas ir St Balčiūnas.

Visuomeninę, tautinę veiklą 
šios apylinkės lietuviams orga- 
nizuoj a Palm"Beach Lietuvių 
Klubas, ši organizacija per pa
lyginamai . trumpą laiką su 
būrė veik visus vietos lietuvius, 
parengė ištisą eilę atmintinų 
parengimų - minėjimų, suėjo į 
ryšį su vietos valdžios įstąjgo=--rengia Naujųjų Metų sutikimo

Kiekvienais, metais klubas

puotą. Ir šiems metams yra I 
jau užimta ta pati Holiday.Inn . 
didžioji banketų salė ir jau su- * 
tartu suomių konservatorijos | 
studentų šokių kapela. Kadan- t 

gi šį sykį, vengiant pereitų me ’ 
tų susigrūdimo, bus priimta i 
tik ribotas skaičius svečių, tad 1 i 
labai būtų pravartu visiems, ’ 
kurie yra numatę tuo metu ato |

mis ir pareigūnais ir iškėlė de
ramo® -augštumon lietuvių var
dą gyvenamoje aplinkoje. Po 
kai kurių vietinių subruzdimų 
klubas liko solidari ir stipri lie 
tuviška korporacija, kurios na 
rius tarpusavyje rišo nuošir
daus bendradarbiavimo ir tar- 
pusavės asmeninės pagarbos 
ryšiai. JUul*98 Y1"3 atvira orga
nizacija visiems geros valios,ptogauti Floridoje, gerokai iš 
patriotiškai nusiteikusiems lie-j anksto užsisakyti sau vietas. 
tuvimas\ Į |

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai, 
Abu tomai minkituose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasigirt* tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. CikagieUs įspūdžiai oVa 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jauninas, A KISS IN THE PARK. Pikantišką ir intymiu nuotykių 

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

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

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

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidą. ’ - V J

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Lietuvių 
si v i Viii j. ni iii. 

laikius dirbdama su skautais, I prie Checker taksi automobilio 
lankydama senelių namus atplėšęs duris pareikalavo iš šo- 

is, veteranų ligoni-' ferio Lawrence Ridgnal, 21, ati- 
daimioti, rašyti, * duoti pinigus. Kai šis pasisakė 
groja vargonais, pinigų neturįs, vienas aanditas 

McMurray 
Ilk, kur

u Moterų Katalikių Su- naktį pradėjo krėsti ir apiplėšti 
Pašvenčia laisva-, motoristu*. Vienas toks priėjęs

tou viešbutyje.:

nes. Mėgsta 
spoilutili ir

l Lankys McMurray kolegiją.1 išsitraukė šaudyklę ir pakarto- 
Jacksunv ille, Ilk, kur pasi- jęs reikalavimą paleido šūvį į 
ruoš mokytojos darbui, ypač. veidą. Mirtinai per dešinę akį 
mokinant vaikučius su girdėji- peršautasis Ridgnal iškrito iš 
nio ir regėjimo sunkumais. Je- taksi, o žudikas sėdęs į arti pa- 
rilyn Ann Harding debiutuos ‘ sistatytą aprūdijusį 1967 metų 
birželio mėn- 19 d. Conrad Ilil- ■ kadilaką nuvažiavo, o kiti ketu-

| ri pabėgo pėsčiomis. Ridgnal po
licijos nugabentas į ligoninę po 
kelių valandų mirė. Tai jau 
ketvirtas taksi šoferis panašiai 
nužudytas šiais metais.

Ridgnal dar naujokas, nė vie
no mėnesio nebuvo ištarnavęs 
taksi šoferiu. Cab Drivers uni
jos 777 lokalas paskyrė -1,500 
atlyginimo tam, kas padės žmog
žudį susekti. Visi penki plėšikai 
buvo tarp 17 ir 20 metų amžiaus.

Uniformuoti plėšikai

Nušovė taksi šoferi kad 
neturėjo pinigų

CHICAGO. — Ketvirtadienio 
naktį jaunų uniformuotų plėšikų 
gauja nušovė žmogų, kurs ne
turėjo pinigų. Liudininkų pra
nešimu policijai, penki jaunikliai 
visi “blue jeans” apsivilkę ir 
plačiabrylėmis skrybėlėmis apsi
movę prie Band B Barbeųue, 
108 W. 103 street, apie 1 vai.

Pirkite Naujienas, 
Remkile kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
1<) i dideli puslapiai, daug nuotraukų.
hi- ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi 'o.kga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dova-.M globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tr-i>>ii(-> vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

i /'Si So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

JERILYN ANN HARDING,
Richardo ir Marilyn (Drukta- 
nytės) Harding dukra, gyvenan
ti, Cicero, III., baigia Nekaltos 
Marijos širdies aukštesniąją 
mokyklą, Westchester, Ill., kur 
priklauso mokyklos chorui ir 
ispanų kalbos klubui; yra gar
bės studentų d-jos Jahannnie 
skyriaus narė. Nuo 7 metų am
žiaus aktyvi skaučių organiza
cijos narė, dabar yra vyres
nė skautė Cloverleaf skaučių 
taryboje. Priklauso Amerikos

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

KLIC
»nni i>11 ii ii i ufw

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša “3

1 — NAUJIENOS. CHICAGO 4. ILL — TUESDAY, JUNE 15, 1876

T aupykiteĮdąbar 
pas mus

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. •‘j'.i-i'lfl

UNIVERSAI
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. ' ' ‘ JEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

nuo

Sovietų valdžia nėra tokia galinga

visai bereikallingų nuo-

nėra

Sovietų valdžia turi labai gerai organizuotą propa
gandą, bet tikros galios ji neturi. Kas patiki propagan
da, tas daro rusams dideles nuolaidas. Kas popaganda 
netiki,, tas nesutinka daryti 
laidų.

Sovietų valdžia, niekad neturėjusi didesnio laivy
no, neturėjusi modernių susisiekimo priemonių ir netu- 
jusi progos pravesti didesnės laivyno operacijos, jau ke
lintas metas garsina nepaprastai didelį savo karo lai
vyną. Garsina ne tik gausų naujai pastatytų laivų skai
čių, bet pasakoja apie nepaprastai didelį ir modernų mi
nėtų karo laivų apginklavimą.

Dabar aiškėja, kad tas “modernus laivynas”
toks jau galingas, kaip sovietų propagandistai tvirtina. 
Šiandien pirmame puslapyje skelbiama žinia apie Store- 
ževoj įgulos maištą parodo, kad sovietų laivų gali būti 
daug, bet laivų įgulomis sovietų valdžia negali pasitikė
ti. Apie Baltijos jūroje praeitais metais vykusį rusų ka
ro laivų maištą Naujienose jau kelis kartus buvo rašyta. 
Pradžioje žinia gauta iš -Švedijos, vėliau tą pačią žinią 
parvežė žmonės, buvusieji Rygoje, o paskutiniu metu 
žinią patvirtino gerai informuoti prancūzų šaltiniai-

Dabar aiškėja, kad sovietų karo laivas Storoževoj 
ne tik įveikė Maskvai ištikimą laivo vadovybę, bet jis 
laisvai įplaukė į Gotlando salos uostą ir paprašė sargy
bas einančio pakraščių sargybos pareigūną duoti atplau
kusiai sovietų karo laivo įgulai tremtinių teises. Salos 
sargybos viršininkas leido sovietų laivui pabūti švedų 
vandenyse, kol jis išsiaiškinsiąs su savo vyriausybe, ar ji 
leistianti sovietų įgulai pasilikti Švedijoje, duodant jai 
tremtinių teises. Reikalas tuojau buvo praneštas švedų 
vyriausybei, kuri reikalą labai greitai išsprendė: karo 
tarnybą einantieji jūreiviai bus dezertyrai, azyliaus tei
sės jie negaus.

Tai yra nepaprastai žiaurus švedų valdžios nutari
mas. Galimas daiktas, kad dabartinė švedų vyriausybė, 
o gal anksčiau buvusios panašią sutartį buvo pasirašiu
sios su sovietų valdžia. Bet švedai, pasirašydami tokią 
sutartį, nesuprato, kad ji naudinga tiktai Sovietų Sąjun
gai, o ne Švedijai. Juk niekam ne paslaptis, kad joks

JONAS AUGUSTAFTIS

ALEKSANDRAS TENISONAS - 
ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS

Pagaliau pareina. Peterburge iki Se-
Č.ia tikrai istorinis
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J. Dagys _ .
E Čiurlionio Galerijos, Ine. vykstančios parodos Midland 

Savings tayės. parodų salėje, 4038 Archer Avė.
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švedų jūreivi* Scvietų SąjungęL P-ebėį- Ir J 
plukdys į soyiėtų vandenis, jfub vadiį^mdB “spa 
oHucijos” rusai tūkstančiais bėgo į Suomiją, o iš ten |
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Švediją, prašydami tremtinių teisių. Tuo tarpu niekas
• • -R • * w w ’ ■___ A’

oliucijos” rasai tūkstančiais bėgo j Suomiją,

nėra girdėjęs,'kad koks nors švedas būtų paprašęs po-
litinių teisftj Sovietų Sąjungoje, švedai, pasirašydami 
tokią sutartį, turėjo įrašyti kokią pastabą, kuri būtų 
bent leidusi Švedijai apginti savo orumą. Tuojau po An-
tokią sutartį, turėjo įrašyti kokią pastabą, kuri būtų

trojo Pasaulinio Karo švedai atidavė Sovietų Sąjungai
• Jr. »*♦ . ft -4f *• , š 7.v,,J»i3 f. iro ia-ii;- . . . - - w. .visą eilę Švedijon atbėgusių lietuvių todėį , kad kraštą

okupavusieji naciai juos buvo įvilkę į nacių uniformą,
švedai tais pačiais sumetimais praeitais metais atstūmė 
laisvės siekiančius rusus.

'r- 9 ' - i. ’ -©fe

Švedų vyriausybė, neapgalvotos sutarties įparė:
ro ro 'a-;- --ro- k __

- X v

ta, padeda Sovietų Sąjungai. Jeigu vyriausybėje
protingų žmonių ir gerų diplomatų, tai panašią sutartį
jie jau seniai būtų pakeikę arba papildę. Juk iki šio 7 me
to nei vienas švedų jūreivis nepabėgo^ Sovietų Sąjungon 
arba į rasų laikomas svetimas žemes, švedai įplaukė į 
suomių uostus, jie pihnieji buvo įleisti į estų uostus,, 
jiems buvo leidžiama plaukti į lenkų uostus, bet švedai
neprašė leisti jiems pasilikti Lenkijoje, Estijoje, Suomi-
ip ar rusu tpritnriinip Npt. Švpdiirisi Irihittiiničfoi T&rištinje ar ritau teritorijoje. Net Švedijos komunistai nenori
vykti į Sovietų Sąjungą, kai jie nusikalsta švedų Įstaty-
mams. Jiems maloniau sėdėti Švedijos kalėjime, negu

Švedų žvalgyba sučiupo vieną karininką,' kuris už
naudotis Rusijos “tremtinių teisėmis’

sveaų zvaigyoa sučiupo vieną KarminKą, kuns uz 
pinigus teikė sovietų agentams žinias apie švedų krašto
apsaugas ir aviacijos- planus įsiveržėliams' pulti. Minė
tas karininkas būtų pabėgęs į Sovietų Sąjungą, kur ra
sai mielu noru-būtų leidę jam baigti dienas. Bet tas kari
ninkas Ęusijon nebėgo. Jis vistą prisipažino švedų fgfc

tas karininkas butų pabėgęs į Sovietų Sąjungą, kur ra
sai mielu noru-būtų leidę jam baigti dienas, feet tūlIc^T
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troško ir prašė bent Igjndena. 
Bet I 
neita

-y-. yi‘^> į -r< ‘•'4' -

. Taip per trejetą tų brisiu die 
nų buvo išvežta, apie 33 lūfcBtan 
čiai nelaimingųjų lietuvių- 
Tai buvo rusiškų komunistų
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Ardo Marquette Parko gyven

^-.Z '■

Iš oficialių pranešimų aiškiai 
matyti, kad maža Martin Luther 
King pasekėjų grupelė, vadovau
jama protestantų kunigo Turner, 
būtinai' yra užsispyrusi išardyti 
Marquette Parko.gyventojų ra
mybę ir .sukelti nerimą visoje

ifi

to
sirenos paskubomis 69, 67 ir 71 
nuskubėjo į rytus, kur buvo rei
kalinga pagalba. Prie geležinke-

ninkai paprašė pagalbos, nes ma-

go vadų! Atskubėjusieji polici- 

supti norėjusią grupelęš o įtakin-

lįf .. f Mftt T4^ f f 
ą ramybę

fwB«««•<. PR7taB2^‘
DR. ANNA BALIONAS

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES 
LR GERKLĖS LIGOS 
2858 W._ i>3rd Street

Valandos pągal susitarimą/

DR. K. G. BALUKAS . .
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS | Chicagoje.

i*

Dto &qš j&įįro

to kotnonistų budeliai 
tiįt’-

M

-T-

matyti, kad maža Martin Luther

j planą tik pradžia, r.
T 9^ r„ ‘

j — Nuo karo, Bado, ugnies-jr" 
maro gelbėk mus, Viešpatį? U- 
visais laikais žmonės maldavo 
Aukščiapsią. Tai yra baisios 
žmonijos nelaimės, bangelis 
dar su pasibaisėjimu prisimin 
davę prieš 20 inėtlį per Lietu
vą per ė j u šį karą. Totais dienu- 
mįs '„Lietuvoje hebu'viišteins, 
gal kaip kam ir nesuprantama,

Lietuvos atskirtos. Sųyal- gų fiacitį ir rusų - komunistą

t.

visais laikais žmonės maldavo 
Aukščiausią. Tai yra baisios 
žmonijos nelaimės, bąųgelis

davp prieš 20 jmėtiį pėr Liėtii- 
arą. Tonus dienu- 

.Li.etuvbjfe neguviistems,

kad tada žmonės laukė karo, 
kaio iŠsii^lbėtihfrL r ''.;1kaip iŠsigelMjiiri&

^fSro^ro- r-3
Ir štai,to paties birželio

»ro-<

/

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Priima ligonius pagal susitarimą
Medical BuildipaL. Tel. LU 5-6446 
i' -—- ■■■ 9 \ '

Jei neatsiliepia, skambinti 374^8004
• • ■• ■• ■• . ■ ■ , ' ■

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŪ'tR ŠLAPIMO TAKŲ

CHIRURGIJA
T«l*f. 6950533. U

Fox Valley Madictl Centvr <
860 SUMMIT STREET 

“ROUTE 58, ELGIN,-ILLjįoS“

Didelė juodžių dauguma prašo 
Turnerio vadovaujamus' vaikė
zus aprimti,ir nesikišti ten, kur 
jiems nėra reikalo.' Nei tokiais 
savo žingsniais jie padidins Mar
tin Luther King šalininkų skai- J _ _

tys galės prilygtu buvusiam juo
džių vadui. - ■ .

Pastorius Turner žino, kad be 
leidimo jis negali veržtis į Mar-

ėių, nei pakels jo garbę, nei pa-

lio tilto pastatyti juodžiai polici- 
ii _ J
nė, kad negalėsią 7sustabdyti Kin
go vadų.’ Atskubėjusieji polici
jos aųtomobilai sustabdė mar-

' Į

gesnius susodino į masinas ir iš
vežė i kalėjimą. *

Keisčiausia, kad į nuovadą nu
vežtieji labai lengvai ir gana 
greitai iš jos išeina. Jiems už
vedama byla paskiriamas 125

f nuovadą nu- 

greitai iš jos išeina. Jiems už- 

dolerių užstatas.
teismo diena, ir jie gali, vienu
tėje nepafupėję, v3 eiti į gatv^

paskiriama
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Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ro’ 1 ■- ė'te ■*. Ą - 7 ■ •

j "Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi**. — Rom.
šitas patarimas yra duota pasisventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis

• Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats tjnato mūsų fpastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar

ybos ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

^Viti žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: _ • •-

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
------  šv rasto TYRINĖTOJAI
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^Čiurlionio Galerijos Kuriniu Fondas)
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sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno.
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—-------------- Z“----- --------------ir ruošti kitą eiseną. Kai suima 
antrą kartą, tai tada paskiria di
desnį .užstatą. . .. ..t

Policija pastebi, kad, pastorius 
Turner dėl noro prasiveržti į 
Marquette Parką jau buvo suim
tas keturis kartus. Policijos vir
šininkas jam aiškina, kad jam

f f
quette Parką, bet jis reikalau
ja policijos protekcijos. Jis įsi
vaizduoją, kad jis gaL vedžioti 
vaikėzus po miestą.kada nori ir

dėsnį .užstatą._ ' Z ■tįB-J / " j

ja policijos protekcijos. Jis įsi-
DR. PETER BRAZIS, ' 
PHYSICIAN ’and surgeon 

2434“ WESV >’lst STREET J
prislėgtą Lietuvą

karo griaustinis^- ŽHĮ^n^ .»jgąt- 
iėse Mį^dtiaųgtano: taižįavoąi. 
Įai bųyo. atvejis^, katį .džiaug- 

jokia- baisią žmoųij9ąį.ųe-

karak atnešjęšyę. Tdčiaii jis

karo griaustinis, žmonės gal-

Tai bųyo- atvejis^ kacį , džiaug-

I I
I I
v

fe -’č; i . .....

TĖVAS IR SONUS r u
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
, .., TeleL: GRovehfll 6-2345-6

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

- •” .? Ivf . _

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AEST4 TDTOMOBILIAMS PASTATYTI

kur nori. Tokio dalyko, nėra. Rei
kią 'pranešti potici jaTir- gauti jo
sios leidimą. Dr. Luther Kingo 
šalininkai tokio leidimo negavo, 
o policij os nuovados viršininkas 
pareiškė, kad jis tokio leidimo ne
duos. Jis net pabrėžė, kad juos

OfisisV' HEmlock4-5S49 
.;R«£»4:>3SB.ri33 

OFISO VALĄjNDOS.
Pirmadieniais'ir ketvirtad. 1—7 vai,
T5 z4 1 R“ 4*WZkX.y

Ir ^Ud.'-UkM suite™; ■

geriau nosies į Marquette parką 
nekišti, nes nieko jis ten nepa-nuo ,

trikampis paliko taip, kaip greitai gali prasidėti. karS®-.Spė

bę. komunistuojantieji, lietoj bas^ kad visu; Vekietijos pasie- 
____  T »*  _ v- g "į" roįr "7 - "*■-■■■ ■. '‘yi .ri? '7<tŽ 7.-•7_ ...^.-ro ^7.7z* Ji7-. į .‘‘

cJjos liniją pc'skubeffi buvo st a 
torai. stiprū& gėižbetonb bun
keriai, o ūiies^i naktini.ro bų- 
vo pritemdyti..

jį lenkai anksčiau buvo užgro- hajimus dar daugiau ' stiprinti

yiusbaltino už tai, kad rusams 
per mažai dėkota. Iš' tikro ne
buvo ir už ką dėkoti; ’ juk Ge-
per mažai dėkota. Iš tikro ne-

> .

o policijos nuovados viršininkas■laime. Bet tądat tįkė.tatiį 1 kad 

dtneše daug baisių nelaimių

-17’ ;

Kaikaš-hiėgiharami&tiš,ka'd 
' tiė l'vykiąi j au istorijoj.- Tačiau 

ta yusiška tirbnijš'dar 
ir dabar. Dar tūkštenėlai_ -taūs 
bždlią irv30afc, ienčia S&fd 
vergijos. Visa ^uta tą v^giją.

reikia, 
taarėi-

ntair pagat b-.vH3^-deniarka- kurios ^ąšį ir dabar.
_ ro"7ro. ' ^-7 ro . -iFK - - 7. •1. -* -j<-rs.9e-

itonai.stiprū&gėižbetono būrį-

f

untrad.. penktadįenj-riiuo 1—-5^ tree.
ro.s.”—,

metė. Jeigu policija jį būtų lei
dusi maršųoti, tai, ko gero, jis
būtų buvęs apkultas. Nuovados 
viršininkas jam aiškino, kad po
licija jo neleidžia į- Marquette

padės-į kriėjimąč jęigų jie ban.- 
dys maršuoti be leidimo.

Praeitą antradienį Turner uo
rėj o įsiveržti 1 TMarquette Parką, 
bet policija jį sustabdė ir pata
rė išsiskirstyti. - . '
. Praeitą'antradienį Turner mo-

J■ . . - .9y-- /. - ■>'

bet policija jį sustabdė ir patarė 
Išsiskirstyti. .■ .

7 Praeitą, šeštadienį- ir vėl Kin
go/Šalininkai suorganizavo eise
ną į Marquette Parką, bet- poli- 

• ei ja j u nepraleido. Kai kdi va- 
| dai 7 - 'pasipriešino ir 7 dar bandė 
j ginčytis su policijos pareigūnais,

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.r Westchester, HL 
VALANDOSE 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį^ 8—3 vai ■
\ Teta 562^?2Z

- REZ.f GI 8-0873

i

9kJournal, kai jos vyras — kovo
tojas už spaudos laisvę buvo ka
lėjime.

Parką jo paties ir, visą juodžių Geriausi redaktoriai 

buvo moteryš, ne vyrai

_____________ ;:MINNEAfe^^
bą visą eilė juodžių. Jeigu gy- 1110 istorikas Frederik B. Far- 

tai gali kliūti į darbą yykstan. | laipsniui už dadią^RevoIiucijos 
‘-^9_____ ___ __  _ — - •— ---Ji-__ t>i- 1 TCnrn ndi
giąusia^ kodėl 7 juodžiai privalo' 372 laikraščių: ori^nal-us iš Ame

dimino sostinė amžiais teisėtai 
. . 1. ■ ■ ' y i-

Išaųšo 1940 m. pavasaris. Bet 
d 
tokios, negu kitais, laisvos Linr 
tuvos pavasariais^ --Visi- iautė. 
kad turi įvykjti kažkas baisausi A^ Tokią naktįv po dieįqs^darr

ir birželio:14i Nėjergei&ie jtik

siriui ir ramiai priėmė bausmę. Jam geriau, sėdėti švedų priklausė Lietuvai
_ _    _ . 77'^ro’ro^. ro--l.i - 1 v . — -■■-»•-

žmoniųnuotaikos jaų-buvo ki- -ūos f buvo, tylios iršiltos.TČmo- 
^ofiue^jtLrolr

kalėjime, negu naudotis rusiškomis pririlegijomis
Švedai galėjo leisti įgulai pasilikti kelias dienas,

kurių laisvės siekiantieji jūreiviai būtų galėję išvykti į
kitas valstybes, švedai gali būti tikri, kad. pabėgusiems 
rasų jūreiviams vakarų valstybės būtų suteikusios azy-
linus teises. Reikia neužmiršti, kad šiandien vakarų val
stybės būtų sutikusios suteikti bėgliams jūreiviams teisę
apsigyventi. Bet švedams Į galvą neatėjo tokia mintis. 
Duoto žodžio vergai, jie tarnauja, gal ir , nenoromis, bai
šiam sovietų imperializmui’, kuris ir pačios Švedijos ne
paliks ramybėje. Rusai respektuoja tuos susitarimus, 
kurie jiems naudingi. Rusai respektavo ir Švedijos neu-

9

.1941 m. birželio vidurio die

Visi; jautė
’J* , y'T- ’ •• ” - * ’ . _=•>- - ** ~ '

ad turi įvyk.ti kažkas ba

nės-šu7nėrnnų 
su nerimu suti’

Jautė, kad virš Lietuvos kabė Mų ir rūpesčiu žinonės ilsėjesi
didelė tiręsmė.. . .

Artinantis ^birželio viduriui 
prasidėjo rusų provoka'citov.

okupanto enkavedistų arini ją
__L j -ro _<ro . 7 -rororo”^ >' ro< ■ ro-;• . 7 >

jom pimas, q karta ir viso kra
šte .žmonių. nerimas didėjo va-
landomis, kol birželi,? 15 di Lie 
iuvos keliais pasipylė rusų fan

Ta naktis kaip juodžiausi pažy-

ycslstoįijoje.' U4 f
Miestuose ir kafimitišė.

mėta paskutinių amžių^Ūętt^

ir tii^į& fefedgia Sibire 
* ,- - - 1 -4*-r2rL-- ro.... _ A _ .l" te . ■*r :i> 2 "L - - r--

Įęšji s»ye -namūošė^-;;
® afeBĘ 'M 

Bet taiitbš Itaftčįtis m 
joji tvirtta iį-
dabai- priėiStįmoifa 
siekti pą^^ši; tė-ęynei iiįs- 
vės. Trirtai tikime, kad X^di- 
įhino kalne nauji karžj’giai -

ančios i

kak Padangėse be perstojimo
tratamą, kol jis sovietų ’ imperializmui buvo naudingas, plerpė juodi, gręsDiingf boiiibo 
Bet tą dieną, kai Maskva pasijus pakankamai " galinga, 
kai sovietų propaganda įtikins vakarų valstybes, vyrūs
Bet tą dieną, kai Maskva pasijus pakankamai galinga.

apie nepaprastą sovietų karišką pajėgumą ir sutiks
jiems pasiduoti be mūšio, tai sovietų valdžia užmirš šve
dų jiems teiktus ir teikiamus patarnavimus, bet savo
batą pastatys Švedijos krantuose ir pareikalaus pa
siduoti.

Švedija, pataikaudama Maskvai, jau. kelis kartus
nuskriaudė laisvės siekiančius žmones. Švedai turėtų im
tis žingsnių, kad ateityje nepadarytų tokių klaidų.

Klaikūs pavasariai
Po ilgo laukimo ir ilgėjimosi 

Lietuvai grįžti Sostinė Vilnius.
žmonių sklido —Vilnius mūsų, 
o mes rusų... .
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DR. W, EiSIN■ EISIMAS

‘ž. ų. j

rėjo įsivėlei j Marquette Parką.

gerovei.Jeigu jis ardytų Mar
quette Parko gyventojų ramy
bę, tai vaikėzai jį dar apdaužy-. 
tų. Be to, Marquette Parke dir- žurnaliz-

v

Bet šis įvykis tautoje nesukėlė 
didelio entuziazmo. Nebuvo pil 
no džiaugsmo dėl to, /kad visi 
matė rusų Lietuvai paspęstas
pinkles. ttot ir posakis tarp

ųešiai. Atrodė lyg rusai išėjo 
prieš milžinišką galybę. Tur
būt tą baimę jiems buvo įva
riusi 'mažutė sudUijų tauta.

Tuoj visu sriautti jr 
pjiemonėnais prapliupo nežino

rusai išėjo

būt tą baimę jiems biivo įva

visomis

niškas melo propaganda. Keik- 
sa.i i Lietuvos praeičiai ir fam- 
taiąi okupanui, ypač žinegžu-
džiu i St alinui.. Kjdėjimai; tuoj 
buvo pripildyti jiems nenusi
kaltusių žinomesnių zžmoniųJš 
darboviečių ir namų žmonėsdarboviečių ir namų

ų ...slaptai*-, bed i ngdavo tyli ai, . si a p tai, be 
triukšmą. Visose gyvenimo, sri

j Miestuose ir kaimuose' prie 
daugėlio .namų 'suštbįo esunk- 
vežimiai. Iš
prižadinti gyventoj ai^ Eiikave-
vežimiai. Išmiego; tūbibūvo 

distal su -pagalbininkais įsiver-
žę į narius, įsakė skubiai apsi-

. * - ' ■ 1 . ' .n 1 < ‘ *
riengti, Šį tą pasiimtrjnlūoj :grū 

iiei senelių,, kūdūiią ir, fiet 
ligonių. .

.NblaSnė..:
žmonės šaukiasi kitk žmonių

l . "Vi .. ž - -r .v ' '• 1

valstybėj- .valdžią^ aę^kur, . tį.

Baisų nusikaltimą vykdo

4ol į sunkvežimiuš'. : Nepaliko:

Nelaimės; : ištikti
-. i . . , . % ?* , «!

pagalbos. Į pabaigą-ateina iri

prisišauksi pagalbos, . kada, tą 

yąlstybė. Kada po krašt: 
. džia siautėti armiją/ paruostų 
1 budelių. Neiaimihgtesiėmš hė^
džia siautėtiTarmiją^^

vės. Tvdrtai tikime, kad XSedi-
. T_ _ T_ _ ' _ .y

kąvaporiai AŠkSs^mūsų.
99

J Lroro ' ■ ■

JtolUagoįE,
■ 

tašeii^jįj^ė^^Ehiu 
ris svėrė . vieną SYąįąg. ____ _

tau), bton^ta^ ir. buvo mažy
tis, trumputis komiK^iukas.

[ apie 8 Švarus,

vęVėliavą.
. V'

■ ;

® IBIihi
i

Pati 
priei- £^tų

ris svėrė vieną svarą. (50£l:^a- 

trumputis komuoliukas.
>raejo? 1Q metų,: ttego laikas, praėjo-10 metų, 

[bet jis sveria tikA kilogramus, 
kurie 8 svaLis, .ir yra 38 centi- 
ihėtrus arba l5f2 colius aidcš- 
rio.j

iausia asmenybė 
užtikrintai. turės 
Išimtiba būtybė.

ir yra 38 centi-

>4

į Jis. .yra.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 
'' GINEKČLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 Soi Kedzie Av^, WA 5-2670
’' ' . r. _ ■ ' > '7 ■ ■

Valandos pagal susitarimu Jei heat-
siliepia,- -skambinti ML 3-0C0L

BE 3-5893.
DR. A. B. GlfVĖCKAS

I

. SPECIALYBĖ AKIŲ LlGO^

TEU/t A

G Y DYTOJĄ$Qife; CHIRURGAS 
1 SPSCIALYBĖ AKIŲ .

. 3907 West 103rd Street /
Valandos pagal susitarimą^ -

DR. K. A. V. JUČAS
v 48^441-561-4605 v į . 

į---CJdĮįRŲRGlJA
1002 WESTCRN AVc, ?

ODOS LIGOS

5214 Ii? WESTERN AVĖ.
i r <^b7-

Praeitą, šeštadienį- ir vėl Kin-

cija j u nepraleido. Kai keli va

tai penki buvo suimti ir išvežti
i nuovadą. Jjį tarpe buvo, ir pats 
paštorius^Turner, kris dagiausiaJLZ ---------- ----C

.^ūlsavo.'^i
1 Apie 'penktą valandą vakaro

nanti ir tvarką prižiūri policija 
ir vėl'paskubomis bėgo prie ril- 
to, .'skiriančio juodžius nuo bal-

Marquette Parko sargybas ei- 
, nanti ir tvarką prižiūri policija 

ir vėl ' paskubomis bėgo prie ril-

tųjų. Sustaugusios automobilių
.' S t “ < '-'T - • r

X7entojus juodžiai provokuoja, ‘ rar> išlaikęs egzaminus magistro

Stiems juodžiams ir juodėms. Bio- I K?ro žurnatizmas^išstudijavęs 
•giagusia^ kodėl „;
būti nėrąm urnų kėlėjai. likos formavimosi laikotarpio

■iaęilėįtąkįnges- ..ęriėjojšvafoą^jkad. dešimt žy-

rin Luther King organizacijos va
-y- ^7‘ ro'J.?'7 j;. *<»-'■ ■ - S.
metu gyventojų jie neerzintų ir

Keturis kąTriu. jod^ai,., bandė

Atrodo, kad visa 
£ ro* • * ■—ro- rv *•-•-* - .

piu j uodžių’, bando . ^veikti Mar
tinLuther King; organizacijos vą 
doyybę, kad be reikalo vasaros, 
metu gyventojų jie neerzintų ir 
mieste neramumų nekeltų.

k
prasiveržti į. Marquette Parką, 
bet policija sustabdė. Policijos

________ ______  < 
maršdotojus sustab

dė! prie geležinkelio tilto,, einan- -’e*1-*_________ -r . ■___ . r

dalinys, susidedąs daugiausia' iš 
juodžių,

-į'

-S

7 JAV - Meksika tariasi 
apsikeisti kaliniais 
MEXICO CITY. — Jungti

nės Valstybės pradėjo pasitari
mus apsikeisti kaliniais, nuteis
tais už narkotiku kontrabanda ir 
pardavinėjimą. Meksikos kalė-ro 
jimuose sėdi apie 500 amerikie- , - 
čių, kurie skundžiasi žiauria sn 
jais elgsena ir nenoru leisti JAV 
konsulatų pareigūrtams ir. ad
vokatams juos lankyti.

-Jungti-

Laidotnvių Direktoriai

EIMVANS
C8tf SC. WESTERN AYE.

r ■S-'

'n-Y* -1

JT*,

M

v
trys nomrnbkos

miaušių rKbldhfjdsi“ laikotarpio 
laikraštininkai 'visi buvo mote
rys,’ jū. tarpe' Mary Katherine 
Goddard, Anne Franklin ir Ca
therine Zenger, žmona Petro Zen- 
gerio, kurs pradėjo visoje Ame
rikoje kampaniją uzspaudos lais-

•vę.- _-ro^ ‘ro4"
i <ro- ■ : ; ro -
. ” Mary Katherine Goddard re
dagavo netdu revoliucinius laik- 

?rasčiųs .ir pirmoji atspausdino 
• Nepriklausomybės Deklaraciją 
su visais signataruro ' parašais. 
Anne Franklin perėmė laikraš
čio biznį, mirus jos.vyrui, kurs 
buvo Benjamino Franklino bro-

MASMOMi yKEA
IBprifle T

;:G

’A
Qj

B

f

OTTAWA. — Iš Amerikos pie
tiečių, vykstančių nuo dabar iki 
liepos 31 dienos bus reikalau
jama aiškesnių identifikacijos' 
dokumentų, tokių kaip pasas 
arba gimimo metrikos. Pagriež- 

1 
su šią vasarą Montrealyje vyks
tančia Olimpijada.

* TEUDEIKISGAIDAS - DAIMID - "

čid. pagal Bell-Avė., tarp South
Western ir Darken.
■Juodžiai, Kingo šalininkai, 

tvirtiną, kad -Marquette Parke

tinimas laikinai įvestas ryšium
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tets-Rą 4-1S18
Rezidencijos:' PR' 6-98GL '7-..

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS. IR -CHIRURGAS 7

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 AVEST 7Jst. STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-

a a

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ
SLSIEINKIMU

?1!A NEŠIMAI
1 _ -__ - u-_~-

_ m •? . ■; ." .

UTENOS APSKRITIES KLUBO jpus- 

bhžęliį?i5 d..\7 vai. vak. Vaičiūno

čio biznį, mirus jos.vyrui, kurs

lis, q Catherine Zenger pradėjo 
redaguoti New York Weekly

esnatieji naciai juos provokuoja. 
Sako, kad naciai juodžius užpųl- BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

‘•NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ
PASISEKIMĄ BIZNYJE
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/

dinėja. . Bet kol juodžiai nepa
skelbė ir nepradėjo organizuoti 
eisenų į Marquette ’Parką, nie
kas jų neužpuldinėjo. Marquette

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

metinis suširinkinias ‘ bus antradieni, 

švėtaūiejei 4258 So. Maplewood Ave.

.=
..

1

pasaulyje,'k
gėrįj^^d

NW YOitfeAS.^:ii^etų

24547WEST 7 Į st STREET
■r—

Yra-daug1 svarbiu* reikalų aptarti, _ . * .
prašoine visus atsilankyti.. Bus ir pa- Parke nacių skaičius nedidelis. 

,,»TT,xro* Naciams lengva bėdą suverstų 
bet kaltė priklauso bereikalingų

• > ’ • p _ • ■*

niai^ -ketvirtadieniais ir penkta: 
dienia^ irao\3 iki -7 vaL popiet 
Tik susitarus, te- / ’ - - 

^Trepadiehiįis uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS 
j . OPTOMETtaStAB - * 

7 KAtMA'iiŽTUSdškAi
2618 WrristfSt^737-5149
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lensfes”.
Vak pagar^BS^rflBS. Uždaryta-tr^č.

DR. LEONAS, SEIBUTĮS
pRoifAWs'tcHiiffikduA

NW YPitkAS. Išmetu 
pradžioje visų pensijų programų 
Jungtinės ė. VhlšLy bės e i. hk 1^ (As 
(flirtas)-, neisWtaat Sedai Se-

NAUJIENOSE'. GALIMA dAUTI H. TAMtAišAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
Naciams lengvą bėdą suversti,VALDYBAsivaismimų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO pi^- 

či^iSih”birie[io 16 d. X00 vai. po 
pietų Gintaro salėje, 2548 W.; 69th 
St. Nariai kviečiami atsilankyti. Yra

kO užsimokėti ’ duokles, nes per ,va-

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

Lyse atsirado didžiausias ehao-. ta. kur šauktis pagalbos^ rtta'Tvf 
šaš kraštas apgaubto to patiessas .Niekas, nežinojo savo likt,

Vilnius .grįžo su gerokai ap- mo ir kas bus rytoj. Taip jas

šo žemėmis. Net tos žėmės, ku-
-”Z V 4 - ' i •

rios anksčiau tų pačių.,rusų, bu

karpytomis lietuviškomis kra- 
šo žemėmis. Net tos žėmės, ku-

-”Z V 4 - 4 - I

rios anksčiau tų pačių.,rusų, bu 
yo pripažintos Lietuvai, dabar

košmaras tęsėsi ligi kito biržė
je, kuris ir šiandien vadina
mas, baisiuoju.
Sklido gandas, kad tarp drau-

siaubo. Kai kas iš -artimųjų, kn
ne dar buyq,JiepąjĮ«s.ū^0i.4gi- eurity, siekė daugiau kaip S325 

veltui. Iš namų išplėštuosius
rio daryti, žygių, išgelbėtai -bet 

dar porą dieną laikė gelžkelio

bilijonus, kaip praneša Gyvybės
Draudimo7 (Life - Insująaee)7 In
stitutas.

f ~ *- .• - * v M • i

- mętinis nariu susirinkimas :įvyks tre-

>J
-- ' fr1

> t

vjr -• • '-A *-

ir šerūnui priklausąs ūkis kaipo kunigaikščio polivar- kolinės medžioklės”, pakiš savo patvirtintus nuosa- 

rnatoriai.. ir jtie prieš kunigaikštį šokinėja, . <■ . - —

kas, šerūnui visai nebuvo žinoma.
Patvirtinus nuosavybės dokumentus, kunigaikštis 

pradėjo reikalauti iš Senino nuomos. .Nuomos mokėti 
Šarūnas atisakė ir kunigaikštis iškėlė teisme bylą iš
kraustyti šerūną iš-ūkio. Bylą teismuose kunigaikštis 
laimėjo, pakišęs savo nuosavybės dokumentus, o į Še- 
rūno “dannaja” teismas ir nežiūrėjo. Visur reikalą nu-

‘"...Atsimenu iš jaunų dienų: pasiima Justinas ke
lionei porą baltinių, prisipila krepšį virtų sūdytų pu
pų, prisikemša kišenes dokumentų ir su vienu rubliu 
kišenėje išeina pėsčias į Petersburg^. Praeina mėnuo, 
antras, trecias, o Justino — nė balso. Namiškiai nebe
žino kur dingo.
nato pirmininko prisikapstęs!...
ūkis: .'Ut metu su kunigaikščiu išsibylinėta ir laimėta!" 
Tenisonas. ž. (k T., psl. 357).

Šeru no kelionė į FVterburg^ ir atgal užtrunkdavo 
apie tris mėnesius. Geležinkelio susisiekimo iš Rygos 
į Peterburgą dar nebuvo; eidavo diližanas ir ta kelio
nė arkliais kaštavo 25 rublius, t. y. tiek, kiek buvo ta
da metinė berno alga ūkyje.

Trumpai apie šių bylą. 1361 m. vaasrio mėn. 19 d. 
caras Aleksandras II-asis panaikino haudžiagą. 1363 
m. Jerubaicių kaimas gavo nuosavybės dokumentą, 
Gubernijos valstiečiu žeme aprūpinimo įstaigos patvir- 

1 tintą, ten bendrame sąraše buvo įrašyta ir Ignas Šeru-/ 
nas, Justino tėvas.

“Iyasijutęs laisvas savos žemės savininkas,
pasistatė naujus gyvenamus namus, ūkio trobesius 
ėmė ūkininkauti ir gyventi kaip laisvas valstietis*’

Atidavęs valstiečiams pagal caro manifestą žemę, 
kunigaikštis lėmėjus Oginskis sumanė padalyti ir sa
vo po reformos atlikusip žemių, polivarkų ir girių nuo- 
sawbiu dokumentus. Pasamdė matininkus ir padary
tus planus patvirtino apskrities ir gubernijos žemės

Kad į šiuos planus buvo įtrauktas

tėvas
ir

tvarkymo įstaigose.

svėrė kunigaikščio Oginskio autoritetas.
“Kartą vidurvasary, pasakoja Justinas šerūnas, 

kai laukai buvo apsėti ir prasidėjo šienapiūtė, atvyko 
teisino vykdytojas su policija ir visą mūsų šeimą, kar
tu su gyvuliais, išvarė .iš ūkių į kaimo kelią, ir 
žinokite sau”!.... Justinas tada septintus metus ėjo, o 
broliai dar jaunesni, kiti vės parėpliojo. Sesuo dar ant 
motinos rankų buvo nešiojama. Taigi išvarė viešą šei
mą ant pliko kelio ir žinokitės. - - - * “Tėvas Susiderėjo pu
sininku pas ūkininką N. dabartiniame Alsėdžių vals-
čiuje, netoli Paukštakių...” Dar keliu eidamas ir gyvu
lius varinėdamas, godžiau tėvelius, kad, kai užaugsiu 
didelis, aš ieškosiu ir rasiu teisybę, atgausiu tėviškę ir 
visi sugrįšime namo”.

I Ta mokęs Bernotavo pradžios mokykloje rusų 
kalbos ir tapęs pilnamečiu, Justinas sužinojo, kad Pe
terburge yra Rusijos aukščiausioji leisiiių ir įstatymų 
vykdymo priežiūros įstaiga — Senatas. Nesitikėdamas 
vietoje pas rusų “činovnikus” ką laimėti, Justinas nu
tarė eiti j Senatą teisybes ieškoti. Draugi ir pažįstami

■ “Eik’ 
cik. Justinai, sakydavo, “tau galvoj hegerai! Kaip

vybėš dokumentuš, ir būsi blakę kandęs! Žiūrėk gube
rnatoriai.. ir jtie prieš kunigaikštį šokinėja, o tu, Justi
nai, pėsčias į Petersburgą jam byla kelti?!...
psl. 336).

Nežiūrint tų visų įspėjimų Justinas su tėvo įgalio
jimu išėjo į Peterburgą ir maždaug po mėnesio laiko 
stovėjo jau prieš Senato rūmus. Išpasakojęs šveico
riui prie didžiųjų ’durų savo nelaimes ir paprašęs pa
tarimo,Jas, išklausęs, pasakė: “.Tusų byla “kaprizna”... 
reikrias su kunigaikščiais. Geriausiai būtų kreiptis į 
Senato pirmininką, bet jo dabar nėra, išvykęs...

suįdominti pirmininką jūsų reikalu ir pasikalbėti 
juo neoficialiai, ųe priėmimo laiku įstaigoje, bet pri- v- roSE */*4 ?ro ro J ' 4 *

šveicorius tiaVė Juštitiūi adresą ir patarė nueiti 
pas Senato pfrinihinko kiemšii^ Fomą ir pšpr

Foma esąs geras vyrės ir, 
vienam yra padėjęs”...

Foma, į kurį justinas kreipėsi “Fetidor Timofeje- 
vič ’, pritaijė jį palankiai, Kt^sugrįš pirmininkas, davė 
Justinui, darbą — inalkas skaldyti^. duoną ir nakvynę.

Išgirdęs tokią naujieną^ ^SenatoF - -*<j
šaukė Fomą, kuris irTph^hsifejd Tarife 1s. .. it - štabhkfiA- 
gą malkaskaldį ieškantį teisvhės. čia jau pirminin-

i-'-I r__A*(ibid,: kas liepė atvesti jam Justiną, smulkiai išklausiiiėjo jį.

- -Ą;<^aUSi 
palaukti kol sugrįš. Gerai būtų pasistengti iš „anksto

i- su1

va č i ai”.... (ibid, psl. 338)

i n.
kad paterpininkaiiių pasikalbėti su pirmininlkČL Tas 

- “dielo ustroil’’, pasakęs, nė
vienam yra padėjęs”...

viė”, priėmė jį palankiai, Koj

‘‘Kai vakarė, pasakojo Jnštinfcs, po 75d varstų kelionės 
pėsčidhi, ifettifesiėū ftjijfe.sivo lėVbjfe, ^SlVojėu apie, toli 
paliktą lovą PauksŪakiliose, kai ankstyvą rytą pradė

*

apžiūrėjo Justino dokumentas ir pasakė:

“Kunigaikštis Oginskis I aim ė j o byl ą su kTaidta- 
-- s - .o -.v?

ir planais. Kadangi jūsų tėvo ūkis jau buvo įtrauktos į
dokumentais, gai pa tvirtintais savo žemių nuosavy'

Jerubaičių kataro “damn^a? ir pagal tą patvirtintą du-
1 . . ijĮ.^ .,v '■ BBjSlBi-
ti vėliau įtraukta į kunigaikščio Oginskio nuosavybės

kim die! am Prisutstvi j e”. pa tvirtindami tokį

j kup^tĮk^ta doktanentas .su 
io data, kaip mtk^yti, kurį teismas t

bernijos Žėmės Reformos re&alians^ įstingą, sa^irqiy-

u

kumentą paskirtas jūsų iėyui, tai ta žemė negalėjo bū- 
cscio uginskio nuosavybės 
“triibfrškoję jį)o krestj ans-dokumehhis ir plikhūs. čiž njans-

Tikrasis ’doki£-padariusi stambią klaida.
Jėrulbaičių ’kaimui išduoda 

anks^vtatne 4fcta» Retine.: 
vėlyvesne patvirrinfm' ___
jrHdpĄia^^Sro^M^ą Vltainjt į Gu

-r- — _ *-<.». i W^b .A i*> i ■ žfe-- _ y._ ^į- - V. JL

mū ir skuritiu; faiti lidVroto kįnlgršiitščitii iį 
dokumentas klaidingas ir neteisėtas ir praij

mentaš yra.

vėlyvesne pat

I 
I s i
r-

i

iNksrlt^Lis ta 
pRosfAroš‘chirUrguA 
2656 WĖST;63rd STREET: :‘¥ 

Vai.: an»-ad. nuo 1—4 ptPpfetfi.'’ 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak. \

Ofiso telef.: 7^2880 c A 
Nsujie rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

B«ndr« praktika, spec. MOTERŲ, ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th ŠTREET

- « T '! Z' ' ’,4 ' f >
> Tel.: PR 8-1223

OFISO VAX.: pirm., antrai, f rėčiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai? Yak. Šeštadie
niais 2-4 vaį po pietą ir; kitu laiku 

pagal susitarimą.
- i Vi 7JV'^į- 4p< \7

Ofiso telef.: 776-2880

1
susitarimą.
i >

■ ■ '•'■M"1

V. Tumasonis/M. 6S. C

pietų Gintaro salėje, 2548 W.; 69th 
_7__ _ 1 — 1

daug svarbiu .reikalų, aptarti ir. lai
kas užsimokėti5 duokles, nes per .va- 
šaros\ karsčius bus atostogos. Bus ir
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LIETUVIŲ . MOTERŲ PILIEČIŲ LY- , 
GOS pusmetinis susirinkimas Įvyks 
birželio 14 <T .p. Zolpiėnės namuose, 
3554 Šou Halsted St. kaip t VaL po 
pietų.. Narės prašomos dalyvauti. Po ’

vąišės. Rožė Oidžgalvis.' rast
' ’ - - ” - r ,_>• . ?-■ ■
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GOS pusmetinis susirinkimas Įvyks 
.O A rr 2ro.ro. UL-

3554 Halsted St7 kaip L val. po

susirinkimo bus vaišės. .< 7_7 Nut. Raštininke
- 1 'r'' ~

Nut. Rastirynkė
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PERKRAUSTYMAl T

MOVI N G
■ ;<- ŽEMA- KAINA -
5 > , R. ŠERE N A 5

, Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

s

eisenų organizatoriams.
, j Reporteris

7 Unijų vandalizmas >. ■ 
riUCAGCi. — Penktadienio 

naktį “vandalai” R-X konstrūk-naktį “vandalai” R-X kohstrūF- 
cijtis kompanijai iš Atlantos pri
darė už mažiausiai $7,000 nuos
tolių statybos mašinerijai O’
Hare aerodrome; Išverstos že- 
m|s kasamosios mašinos, sukapo
tos padange, į degalų tankus pri
pilta smėlio ir sudaužytos hyd- 
nuilinės ir kt. mašinos. Chicagos 
policija ir FBI tiria kiek yra tie
sėk paskalose, kad tą vandaliz-

-z D

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
| _ •__ z* ZKZV _ • t v • • * >"• • 7" ’5’ \ -kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
- ★« > 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE.

ET-

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių ■
Laidotuvių
Direktorių.
Associacijos

s.
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A DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR. RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas-dienas ir susi-

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
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$8.00
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rūpinimą.
Or. A. J. Gussen

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik i__ __________________ x^-. $2.00

Dr. A. J. Gussen — -AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

A z - A * f >■ ? ^Tf ■ t * ‘t 1

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SolLiTJJANiCA AVENUE. Phoney YArds 7-3401

mą iššaukė samdymas statybai 
ne unijos darbininkų. .

a Epidemijos pavojus
FORT COLLINS, Kolor. - 

Sveikatos’priežiūros įstaiga bir
želio 10 pranešė, kad epideminė

$3.00

Kelionės po Buropą {spūdžiai. Dabar tik 3___ _

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie
sxoo i 
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nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Sf : N A U J I E N O S,' • •
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060b

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

tt.AA ! M

Ji jvairiv atstuin^ 
AN t AN AS VIŪMĄS t V 
-823 W*st 34

TeL: FRontier 6-1882 . .
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GĖLĖS VISOMS PRČGoMS
.1.; .... :

Beverly Hills
’ G £ 11 N Y C I A

2443 WEST 63rd STREET
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. Apdrausta* 1 perkrauatjTMS
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liga, taip vadinama buboniskas
mažas pastebėta negyvų gyvulių 1 
kūnuose, mirusių' poilsio vieto
se. Kolorado valstijoje, netoli 
La Veta vietovės. Taipgi kaiku-^ 
riuose valstybėse parkuose.

Sfatijai pastebėta epidemija 
kaikuriais atvejais yra pavojin
ga žmonėms. X.

Suspenduotas daktaras
ČIKAGA. — Medicinos dak

tarė P- R. Culala yra laikinai 
suspenduotas nuo Medicaid pro
gramos. Jis kaltinamas, kad ne
teisėtai prirasinėjęs'pacientams , 
narkotikus, narkotikais sergan
tiems. Bendrai, daktaras per- i

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. ,

ę C H I R. U R G A S 
2454 WE^r/ntt STREET 

o,i“ wj&rw-.
Rnld. tal«U Olh^n S-6195 

Priima ligonius pagal susitanmr 
valandos sfcanrointi hL_ ‘ 2— _

2454 WE$T,'71«t STREET
£ 1b r ir J .ro'

o/
-r<

LIETUVOS VARDO KILME
■c

dokumentas klaidingas ir neteisėtas ir prašyti ž k 
atitaisyti..'. os žedhėsiRė-

kunigaikščio £emė* ntosavybės dekohumiaš ir 4^anA&
M0 JeriiMih^^ąmkj;
hj prip»žintas |)anaikiBhi-<lied'eistvitolhym), rreš ūkis 
pagal Jerubaičių kaimo “dannają’f priklaasf&tšfetūū’ėi.

O * (&U«Uiak) 3 ' S ' ■ i;-

formos įstaigos.išdueĮį šoumti raštą^ nažytninL Jtad
Rezld. Gltoon . 8-6195

1 susitarimą. Dėl 
_________ _ _ _ teteC HE fežižl 
Jei neatsiliepta, tai telef. GI 8-6195,

r

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei
Tel.: ,YArds 7-1138-1139mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 

kalbą yra .parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi
tie^Įs JeriibėliSų p. Šileikis, o. p.

ORTHOPEDAS-PROrreZJSTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11.

2B50 West 63rd St., Chicepo Ih. 60629'
i ’ Z • VN ** 1 ■*

šenuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. * /

Ą. *>į -j*. «•-■. .t -• '»■ ° ro f, . *

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai darig schū dokumentų. . Savo studijoje jis nurodė 
kiekviena iodžip taąritaeiją ip surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė f>2 pšl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

Mjte sAvo tovbjfe. £šlyt»jžm toli 
paliktą lovą PaukŠiakiliose, kai ank 
jau kelionę į tolimą, nežinomą Peterburgą. Viltingai 
nusiteikęs, ’iiŽidigaii giliu saldžiu miegu“ (ibid, 
•psl. N

Itirma apie.savo nialkaskaidį žemaitį, pčsčioąn-atė-

*1
Telefonai: PR,8-O«33 Ir PR 8-0834

_ ■ - — .' - - , ■ -J - 
f 4 - f '

7 G £ 11 N IN KAS
Linksmumą arba liūdesio rahndom 

piu ^puošimui ir sezooinės 
v kapams gėlės.

<feuJ MįiA)
SKAtTritrre ® FEATOMM*-'

- DffiNHAOTT “NAUflENAS* 
JOS VISAD RAŠO

TEISYBĘ

REpublic 7-1213
Virginia 7-6Ū72

atkalbinėjo, kiti jupkesi, laikę Justipą bepročiu.
jau i
tu vargšas tamsuolis žemaitis su Paukštakių liaudies 
mokyklos mokslu gali išdrįsti po tiek metų vėl pradėti 
byla su kunigaikščiu Oginskiu. Surasi tu jų teismuoie

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadjejuaia 9—1;. gramus. Jis kaltinamas, kad ne-

jusį į Senatą teisybės ieškoti. Foma pašnabždėjo pos- 
nei damai, rūmų šeimininkai-virė  j ai. Ta vėl, kai su- 

! teisybę! Pasikvies kunigaikštis teisėjus į dvarą, į “My-grįžo poniai, o ponia savo vyrui.
, — NAUJIENOS, CHICAGO 8. 1LU— TUESDAY, JUN'E 15, 1976 ?

Tihf.I PRtnpecf 6£<tt4 J

I 
i £M.IHI - Į lll'l 11 FJ t

SKAlTYt PATS IR PARAS Ar
KITUS SKAITYTI

piu Panuošimui ir sezoninės 
tipams jtėlės. fp 

tOY R. PETRO (PUTsa^l ČAS)

DAUBARŲ SONUS
S52S So. HarUm Ave. — 5B6-1220

sūdęs, pasinaudodamas Medicaid ♦ šiuo'sdre*tc

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, DI. 60608.
programa. Vedama tyrinėjimai.

Dr. Culala priiminėdavo ligo-

4 M-

3354 So. HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-1911

naktini.ro
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Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Cu., Inc
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS ‘ .

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, IT.T.TNfrs

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $18.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year.

_ - _ — 1—, $7.00 per
three months. Canada 530.00 per year;

six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada 530.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _____
pusei metu ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams ____
pusei metu .....

.. $30.00
- $16.00
. $8.00

S3 00

_ $26.00
.... $14.00

trims mėnesiams __ ___ $7.50
vienam mėnesiui .. ----- ----- $2.50

Kanadoje:
metams _____
pusei mėty __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams$31.00 
pusei metu____________ - $18.00
vienam mėnesiui $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė. 1739 So. Halsted SL, Chicago 
ūl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti paste Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$30.00
$16.00
$3.00

.c

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien. Išskyrus sekmadienius.
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

nuo

Sovietų valdžia nėra tokia galinga

visai bereikallingų nuo-

nėra

Sovietų valdžia turi labai gerai organizuotą propa
gandą, bet tikros galios ji neturi. Kas patiki propagan
da, tas daro rusams dideles nuolaidas. Kas popaganda 
netiki,, tas nesutinka daryti 
laidų.

Sovietų valdžia, niekad neturėjusi didesnio laivy
no, neturėjusi modernių susisiekimo priemonių ir netu- 
jusi progos pravesti didesnės laivyno operacijos, jau ke
lintas metas garsina nepaprastai didelį savo karo lai
vyną. Garsina ne tik gausų naujai pastatytų laivų skai
čių, bet pasakoja apie nepaprastai didelį ir modernų mi
nėtų karo laivų apginklavimą.

Dabar aiškėja, kad tas “modernus laivynas”
toks jau galingas, kaip sovietų propagandistai tvirtina. 
Šiandien pirmame puslapyje skelbiama žinia apie Store- 
ževoj įgulos maištą parodo, kad sovietų laivų gali būti 
daug, bet laivų įgulomis sovietų valdžia negali pasitikė
ti. Apie Baltijos jūroje praeitais metais vykusį rusų ka
ro laivų maištą Naujienose jau kelis kartus buvo rašyta. 
Pradžioje žinia gauta iš -Švedijos, vėliau tą pačią žinią 
parvežė žmonės, buvusieji Rygoje, o paskutiniu metu 
žinią patvirtino gerai informuoti prancūzų šaltiniai-

Dabar aiškėja, kad sovietų karo laivas Storoževoj 
ne tik įveikė Maskvai ištikimą laivo vadovybę, bet jis 
laisvai įplaukė į Gotlando salos uostą ir paprašė sargy
bas einančio pakraščių sargybos pareigūną duoti atplau
kusiai sovietų karo laivo įgulai tremtinių teises. Salos 
sargybos viršininkas leido sovietų laivui pabūti švedų 
vandenyse, kol jis išsiaiškinsiąs su savo vyriausybe, ar ji 
leistianti sovietų įgulai pasilikti Švedijoje, duodant jai 
tremtinių teises. Reikalas tuojau buvo praneštas švedų 
vyriausybei, kuri reikalą labai greitai išsprendė: karo 
tarnybą einantieji jūreiviai bus dezertyrai, azyliaus tei
sės jie negaus.

Tai yra nepaprastai žiaurus švedų valdžios nutari
mas. Galimas daiktas, kad dabartinė švedų vyriausybė, 
o gal anksčiau buvusios panašią sutartį buvo pasirašiu
sios su sovietų valdžia. Bet švedai, pasirašydami tokią 
sutartį, nesuprato, kad ji naudinga tiktai Sovietų Sąjun
gai, o ne Švedijai. Juk niekam ne paslaptis, kad joks

JONAS AUGUSTAFTIS

ALEKSANDRAS TENISONAS - 
ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS

Pagaliau pareina. Peterburge iki Se-
Č.ia tikrai istorinis
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J. Dagys _ .
E Čiurlionio Galerijos, Ine. vykstančios parodos Midland 

Savings tayės. parodų salėje, 4038 Archer Avė.
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švedų jūreivi* Scvietų SąjungęL P-ebėį- Ir J 
plukdys į soyiėtų vandenis, jfub vadiį^mdB “spa 
oHucijos” rusai tūkstančiais bėgo į Suomiją, o iš ten |
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Švediją, prašydami tremtinių teisių. Tuo tarpu niekas
• • -R • * w w ’ ■___ A’

oliucijos” rasai tūkstančiais bėgo j Suomiją,

nėra girdėjęs,'kad koks nors švedas būtų paprašęs po-
litinių teisftj Sovietų Sąjungoje, švedai, pasirašydami 
tokią sutartį, turėjo įrašyti kokią pastabą, kuri būtų 
bent leidusi Švedijai apginti savo orumą. Tuojau po An-
tokią sutartį, turėjo įrašyti kokią pastabą, kuri būtų

trojo Pasaulinio Karo švedai atidavė Sovietų Sąjungai
• Jr. »*♦ . ft -4f *• , š 7.v,,J»i3 f. iro ia-ii;- . . . - - w. .visą eilę Švedijon atbėgusių lietuvių todėį , kad kraštą

okupavusieji naciai juos buvo įvilkę į nacių uniformą,
švedai tais pačiais sumetimais praeitais metais atstūmė 
laisvės siekiančius rusus.

'r- 9 ' - i. ’ -©fe

Švedų vyriausybė, neapgalvotos sutarties įparė:
ro ro 'a-;- --ro- k __

- X v

ta, padeda Sovietų Sąjungai. Jeigu vyriausybėje
protingų žmonių ir gerų diplomatų, tai panašią sutartį
jie jau seniai būtų pakeikę arba papildę. Juk iki šio 7 me
to nei vienas švedų jūreivis nepabėgo^ Sovietų Sąjungon 
arba į rasų laikomas svetimas žemes, švedai įplaukė į 
suomių uostus, jie pihnieji buvo įleisti į estų uostus,, 
jiems buvo leidžiama plaukti į lenkų uostus, bet švedai
neprašė leisti jiems pasilikti Lenkijoje, Estijoje, Suomi-
ip ar rusu tpritnriinip Npt. Švpdiirisi Irihittiiničfoi T&rištinje ar ritau teritorijoje. Net Švedijos komunistai nenori
vykti į Sovietų Sąjungą, kai jie nusikalsta švedų Įstaty-
mams. Jiems maloniau sėdėti Švedijos kalėjime, negu

Švedų žvalgyba sučiupo vieną karininką,' kuris už
naudotis Rusijos “tremtinių teisėmis’

sveaų zvaigyoa sučiupo vieną KarminKą, kuns uz 
pinigus teikė sovietų agentams žinias apie švedų krašto
apsaugas ir aviacijos- planus įsiveržėliams' pulti. Minė
tas karininkas būtų pabėgęs į Sovietų Sąjungą, kur ra
sai mielu noru-būtų leidę jam baigti dienas. Bet tas kari
ninkas Ęusijon nebėgo. Jis vistą prisipažino švedų fgfc

tas karininkas butų pabėgęs į Sovietų Sąjungą, kur ra
sai mielu noru-būtų leidę jam baigti dienas, feet tūlIc^T
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troško ir prašė bent Igjndena. 
Bet I 
neita

-y-. yi‘^> į -r< ‘•'4' -

. Taip per trejetą tų brisiu die 
nų buvo išvežta, apie 33 lūfcBtan 
čiai nelaimingųjų lietuvių- 
Tai buvo rusiškų komunistų
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Ardo Marquette Parko gyven

^-.Z '■

Iš oficialių pranešimų aiškiai 
matyti, kad maža Martin Luther 
King pasekėjų grupelė, vadovau
jama protestantų kunigo Turner, 
būtinai' yra užsispyrusi išardyti 
Marquette Parko.gyventojų ra
mybę ir .sukelti nerimą visoje

ifi

to
sirenos paskubomis 69, 67 ir 71 
nuskubėjo į rytus, kur buvo rei
kalinga pagalba. Prie geležinke-

ninkai paprašė pagalbos, nes ma-

go vadų! Atskubėjusieji polici- 

supti norėjusią grupelęš o įtakin-

lįf .. f Mftt T4^ f f 
ą ramybę

fwB«««•<. PR7taB2^‘
DR. ANNA BALIONAS

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES 
LR GERKLĖS LIGOS 
2858 W._ i>3rd Street

Valandos pągal susitarimą/

DR. K. G. BALUKAS . .
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS | Chicagoje.

i*

Dto &qš j&įįro

to kotnonistų budeliai 
tiįt’-

M

-T-

matyti, kad maža Martin Luther

j planą tik pradžia, r.
T 9^ r„ ‘

j — Nuo karo, Bado, ugnies-jr" 
maro gelbėk mus, Viešpatį? U- 
visais laikais žmonės maldavo 
Aukščiapsią. Tai yra baisios 
žmonijos nelaimės, bangelis 
dar su pasibaisėjimu prisimin 
davę prieš 20 inėtlį per Lietu
vą per ė j u šį karą. Totais dienu- 
mįs '„Lietuvoje hebu'viišteins, 
gal kaip kam ir nesuprantama,

Lietuvos atskirtos. Sųyal- gų fiacitį ir rusų - komunistą

t.

visais laikais žmonės maldavo 
Aukščiausią. Tai yra baisios 
žmonijos nelaimės, bąųgelis

davp prieš 20 jmėtiį pėr Liėtii- 
arą. Tonus dienu- 

.Li.etuvbjfe neguviistems,

kad tada žmonės laukė karo, 
kaio iŠsii^lbėtihfrL r ''.;1kaip iŠsigelMjiiri&

^fSro^ro- r-3
Ir štai,to paties birželio

»ro-<

/

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Priima ligonius pagal susitarimą
Medical BuildipaL. Tel. LU 5-6446 
i' -—- ■■■ 9 \ '

Jei neatsiliepia, skambinti 374^8004
• • ■• ■• ■• . ■ ■ , ' ■

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŪ'tR ŠLAPIMO TAKŲ

CHIRURGIJA
T«l*f. 6950533. U

Fox Valley Madictl Centvr <
860 SUMMIT STREET 

“ROUTE 58, ELGIN,-ILLjįoS“

Didelė juodžių dauguma prašo 
Turnerio vadovaujamus' vaikė
zus aprimti,ir nesikišti ten, kur 
jiems nėra reikalo.' Nei tokiais 
savo žingsniais jie padidins Mar
tin Luther King šalininkų skai- J _ _

tys galės prilygtu buvusiam juo
džių vadui. - ■ .

Pastorius Turner žino, kad be 
leidimo jis negali veržtis į Mar-

ėių, nei pakels jo garbę, nei pa-

lio tilto pastatyti juodžiai polici- 
ii _ J
nė, kad negalėsią 7sustabdyti Kin
go vadų.’ Atskubėjusieji polici
jos aųtomobilai sustabdė mar-

' Į

gesnius susodino į masinas ir iš
vežė i kalėjimą. *

Keisčiausia, kad į nuovadą nu
vežtieji labai lengvai ir gana 
greitai iš jos išeina. Jiems už
vedama byla paskiriamas 125

f nuovadą nu- 

greitai iš jos išeina. Jiems už- 

dolerių užstatas.
teismo diena, ir jie gali, vienu
tėje nepafupėję, v3 eiti į gatv^

paskiriama

7
7
7
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Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ro’ 1 ■- ė'te ■*. Ą - 7 ■ •

j "Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi**. — Rom.
šitas patarimas yra duota pasisventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis

• Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats tjnato mūsų fpastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar

ybos ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

^Viti žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: _ • •-

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
------  šv rasto TYRINĖTOJAI

4

i

i

1

‘A-
^Čiurlionio Galerijos Kuriniu Fondas)
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sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno.
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—-------------- Z“----- --------------ir ruošti kitą eiseną. Kai suima 
antrą kartą, tai tada paskiria di
desnį .užstatą. . .. ..t

Policija pastebi, kad, pastorius 
Turner dėl noro prasiveržti į 
Marquette Parką jau buvo suim
tas keturis kartus. Policijos vir
šininkas jam aiškina, kad jam

f f
quette Parką, bet jis reikalau
ja policijos protekcijos. Jis įsi
vaizduoją, kad jis gaL vedžioti 
vaikėzus po miestą.kada nori ir

dėsnį .užstatą._ ' Z ■tįB-J / " j

ja policijos protekcijos. Jis įsi-
DR. PETER BRAZIS, ' 
PHYSICIAN ’and surgeon 

2434“ WESV >’lst STREET J
prislėgtą Lietuvą

karo griaustinis^- ŽHĮ^n^ .»jgąt- 
iėse Mį^dtiaųgtano: taižįavoąi. 
Įai bųyo. atvejis^, katį .džiaug- 

jokia- baisią žmoųij9ąį.ųe-

karak atnešjęšyę. Tdčiaii jis

karo griaustinis, žmonės gal-

Tai bųyo- atvejis^ kacį , džiaug-

I I
I I
v

fe -’č; i . .....

TĖVAS IR SONUS r u
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
, .., TeleL: GRovehfll 6-2345-6

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

- •” .? Ivf . _

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AEST4 TDTOMOBILIAMS PASTATYTI

kur nori. Tokio dalyko, nėra. Rei
kią 'pranešti potici jaTir- gauti jo
sios leidimą. Dr. Luther Kingo 
šalininkai tokio leidimo negavo, 
o policij os nuovados viršininkas 
pareiškė, kad jis tokio leidimo ne
duos. Jis net pabrėžė, kad juos

OfisisV' HEmlock4-5S49 
.;R«£»4:>3SB.ri33 

OFISO VALĄjNDOS.
Pirmadieniais'ir ketvirtad. 1—7 vai,
T5 z4 1 R“ 4*WZkX.y

Ir ^Ud.'-UkM suite™; ■

geriau nosies į Marquette parką 
nekišti, nes nieko jis ten nepa-nuo ,

trikampis paliko taip, kaip greitai gali prasidėti. karS®-.Spė

bę. komunistuojantieji, lietoj bas^ kad visu; Vekietijos pasie- 
____  T »*  _ v- g "į" roįr "7 - "*■-■■■ ■. '‘yi .ri? '7<tŽ 7.-•7_ ...^.-ro ^7.7z* Ji7-. į .‘‘

cJjos liniją pc'skubeffi buvo st a 
torai. stiprū& gėižbetonb bun
keriai, o ūiies^i naktini.ro bų- 
vo pritemdyti..

jį lenkai anksčiau buvo užgro- hajimus dar daugiau ' stiprinti

yiusbaltino už tai, kad rusams 
per mažai dėkota. Iš' tikro ne
buvo ir už ką dėkoti; ’ juk Ge-
per mažai dėkota. Iš tikro ne-

> .

o policijos nuovados viršininkas■laime. Bet tądat tįkė.tatiį 1 kad 

dtneše daug baisių nelaimių

-17’ ;

Kaikaš-hiėgiharami&tiš,ka'd 
' tiė l'vykiąi j au istorijoj.- Tačiau 

ta yusiška tirbnijš'dar 
ir dabar. Dar tūkštenėlai_ -taūs 
bždlią irv30afc, ienčia S&fd 
vergijos. Visa ^uta tą v^giją.

reikia, 
taarėi-

ntair pagat b-.vH3^-deniarka- kurios ^ąšį ir dabar.
_ ro"7ro. ' ^-7 ro . -iFK - - 7. •1. -* -j<-rs.9e-

itonai.stiprū&gėižbetono būrį-

f

untrad.. penktadįenj-riiuo 1—-5^ tree.
ro.s.”—,

metė. Jeigu policija jį būtų lei
dusi maršųoti, tai, ko gero, jis
būtų buvęs apkultas. Nuovados 
viršininkas jam aiškino, kad po
licija jo neleidžia į- Marquette

padės-į kriėjimąč jęigų jie ban.- 
dys maršuoti be leidimo.

Praeitą antradienį Turner uo
rėj o įsiveržti 1 TMarquette Parką, 
bet policija jį sustabdė ir pata
rė išsiskirstyti. - . '
. Praeitą'antradienį Turner mo-

J■ . . - .9y-- /. - ■>'

bet policija jį sustabdė ir patarė 
Išsiskirstyti. .■ .

7 Praeitą, šeštadienį- ir vėl Kin
go/Šalininkai suorganizavo eise
ną į Marquette Parką, bet- poli- 

• ei ja j u nepraleido. Kai kdi va- 
| dai 7 - 'pasipriešino ir 7 dar bandė 
j ginčytis su policijos pareigūnais,

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.r Westchester, HL 
VALANDOSE 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį^ 8—3 vai ■
\ Teta 562^?2Z

- REZ.f GI 8-0873

i

9kJournal, kai jos vyras — kovo
tojas už spaudos laisvę buvo ka
lėjime.

Parką jo paties ir, visą juodžių Geriausi redaktoriai 

buvo moteryš, ne vyrai

_____________ ;:MINNEAfe^^
bą visą eilė juodžių. Jeigu gy- 1110 istorikas Frederik B. Far- 

tai gali kliūti į darbą yykstan. | laipsniui už dadią^RevoIiucijos 
‘-^9_____ ___ __  _ — - •— ---Ji-__ t>i- 1 TCnrn ndi
giąusia^ kodėl 7 juodžiai privalo' 372 laikraščių: ori^nal-us iš Ame

dimino sostinė amžiais teisėtai 
. . 1. ■ ■ ' y i-

Išaųšo 1940 m. pavasaris. Bet 
d 
tokios, negu kitais, laisvos Linr 
tuvos pavasariais^ --Visi- iautė. 
kad turi įvykjti kažkas baisausi A^ Tokią naktįv po dieįqs^darr

ir birželio:14i Nėjergei&ie jtik

siriui ir ramiai priėmė bausmę. Jam geriau, sėdėti švedų priklausė Lietuvai
_ _    _ . 77'^ro’ro^. ro--l.i - 1 v . — -■■-»•-

žmoniųnuotaikos jaų-buvo ki- -ūos f buvo, tylios iršiltos.TČmo- 
^ofiue^jtLrolr

kalėjime, negu naudotis rusiškomis pririlegijomis
Švedai galėjo leisti įgulai pasilikti kelias dienas,

kurių laisvės siekiantieji jūreiviai būtų galėję išvykti į
kitas valstybes, švedai gali būti tikri, kad. pabėgusiems 
rasų jūreiviams vakarų valstybės būtų suteikusios azy-
linus teises. Reikia neužmiršti, kad šiandien vakarų val
stybės būtų sutikusios suteikti bėgliams jūreiviams teisę
apsigyventi. Bet švedams Į galvą neatėjo tokia mintis. 
Duoto žodžio vergai, jie tarnauja, gal ir , nenoromis, bai
šiam sovietų imperializmui’, kuris ir pačios Švedijos ne
paliks ramybėje. Rusai respektuoja tuos susitarimus, 
kurie jiems naudingi. Rusai respektavo ir Švedijos neu-

9

.1941 m. birželio vidurio die

Visi; jautė
’J* , y'T- ’ •• ” - * ’ . _=•>- - ** ~ '

ad turi įvyk.ti kažkas ba

nės-šu7nėrnnų 
su nerimu suti’

Jautė, kad virš Lietuvos kabė Mų ir rūpesčiu žinonės ilsėjesi
didelė tiręsmė.. . .

Artinantis ^birželio viduriui 
prasidėjo rusų provoka'citov.

okupanto enkavedistų arini ją
__L j -ro _<ro . 7 -rororo”^ >' ro< ■ ro-;• . 7 >

jom pimas, q karta ir viso kra
šte .žmonių. nerimas didėjo va-
landomis, kol birželi,? 15 di Lie 
iuvos keliais pasipylė rusų fan

Ta naktis kaip juodžiausi pažy-

ycslstoįijoje.' U4 f
Miestuose ir kafimitišė.

mėta paskutinių amžių^Ūętt^

ir tii^į& fefedgia Sibire 
* ,- - - 1 -4*-r2rL-- ro.... _ A _ .l" te . ■*r :i> 2 "L - - r--

Įęšji s»ye -namūošė^-;;
® afeBĘ 'M 

Bet taiitbš Itaftčįtis m 
joji tvirtta iį-
dabai- priėiStįmoifa 
siekti pą^^ši; tė-ęynei iiįs- 
vės. Trirtai tikime, kad X^di- 
įhino kalne nauji karžj’giai -

ančios i

kak Padangėse be perstojimo
tratamą, kol jis sovietų ’ imperializmui buvo naudingas, plerpė juodi, gręsDiingf boiiibo 
Bet tą dieną, kai Maskva pasijus pakankamai " galinga, 
kai sovietų propaganda įtikins vakarų valstybes, vyrūs
Bet tą dieną, kai Maskva pasijus pakankamai galinga.

apie nepaprastą sovietų karišką pajėgumą ir sutiks
jiems pasiduoti be mūšio, tai sovietų valdžia užmirš šve
dų jiems teiktus ir teikiamus patarnavimus, bet savo
batą pastatys Švedijos krantuose ir pareikalaus pa
siduoti.

Švedija, pataikaudama Maskvai, jau. kelis kartus
nuskriaudė laisvės siekiančius žmones. Švedai turėtų im
tis žingsnių, kad ateityje nepadarytų tokių klaidų.

Klaikūs pavasariai
Po ilgo laukimo ir ilgėjimosi 

Lietuvai grįžti Sostinė Vilnius.
žmonių sklido —Vilnius mūsų, 
o mes rusų... .

I
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DR. W, EiSIN■ EISIMAS

‘ž. ų. j

rėjo įsivėlei j Marquette Parką.

gerovei.Jeigu jis ardytų Mar
quette Parko gyventojų ramy
bę, tai vaikėzai jį dar apdaužy-. 
tų. Be to, Marquette Parke dir- žurnaliz-

v

Bet šis įvykis tautoje nesukėlė 
didelio entuziazmo. Nebuvo pil 
no džiaugsmo dėl to, /kad visi 
matė rusų Lietuvai paspęstas
pinkles. ttot ir posakis tarp

ųešiai. Atrodė lyg rusai išėjo 
prieš milžinišką galybę. Tur
būt tą baimę jiems buvo įva
riusi 'mažutė sudUijų tauta.

Tuoj visu sriautti jr 
pjiemonėnais prapliupo nežino

rusai išėjo

būt tą baimę jiems biivo įva

visomis

niškas melo propaganda. Keik- 
sa.i i Lietuvos praeičiai ir fam- 
taiąi okupanui, ypač žinegžu-
džiu i St alinui.. Kjdėjimai; tuoj 
buvo pripildyti jiems nenusi
kaltusių žinomesnių zžmoniųJš 
darboviečių ir namų žmonėsdarboviečių ir namų

ų ...slaptai*-, bed i ngdavo tyli ai, . si a p tai, be 
triukšmą. Visose gyvenimo, sri

j Miestuose ir kaimuose' prie 
daugėlio .namų 'suštbįo esunk- 
vežimiai. Iš
prižadinti gyventoj ai^ Eiikave-
vežimiai. Išmiego; tūbibūvo 

distal su -pagalbininkais įsiver-
žę į narius, įsakė skubiai apsi-

. * - ' ■ 1 . ' .n 1 < ‘ *
riengti, Šį tą pasiimtrjnlūoj :grū 

iiei senelių,, kūdūiią ir, fiet 
ligonių. .

.NblaSnė..:
žmonės šaukiasi kitk žmonių

l . "Vi .. ž - -r .v ' '• 1

valstybėj- .valdžią^ aę^kur, . tį.

Baisų nusikaltimą vykdo

4ol į sunkvežimiuš'. : Nepaliko:

Nelaimės; : ištikti
-. i . . , . % ?* , «!

pagalbos. Į pabaigą-ateina iri

prisišauksi pagalbos, . kada, tą 

yąlstybė. Kada po krašt: 
. džia siautėti armiją/ paruostų 
1 budelių. Neiaimihgtesiėmš hė^
džia siautėtiTarmiją^^

vės. Tvdrtai tikime, kad XSedi-
. T_ _ T_ _ ' _ .y

kąvaporiai AŠkSs^mūsų.
99

J Lroro ' ■ ■

JtolUagoįE,
■ 

tašeii^jįj^ė^^Ehiu 
ris svėrė . vieną SYąįąg. ____ _

tau), bton^ta^ ir. buvo mažy
tis, trumputis komiK^iukas.

[ apie 8 Švarus,

vęVėliavą.
. V'

■ ;

® IBIihi
i

Pati 
priei- £^tų

ris svėrė vieną svarą. (50£l:^a- 

trumputis komuoliukas.
>raejo? 1Q metų,: ttego laikas, praėjo-10 metų, 

[bet jis sveria tikA kilogramus, 
kurie 8 svaLis, .ir yra 38 centi- 
ihėtrus arba l5f2 colius aidcš- 
rio.j

iausia asmenybė 
užtikrintai. turės 
Išimtiba būtybė.

ir yra 38 centi-

>4

į Jis. .yra.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 
'' GINEKČLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 Soi Kedzie Av^, WA 5-2670
’' ' . r. _ ■ ' > '7 ■ ■

Valandos pagal susitarimu Jei heat-
siliepia,- -skambinti ML 3-0C0L

BE 3-5893.
DR. A. B. GlfVĖCKAS

I

. SPECIALYBĖ AKIŲ LlGO^

TEU/t A

G Y DYTOJĄ$Qife; CHIRURGAS 
1 SPSCIALYBĖ AKIŲ .

. 3907 West 103rd Street /
Valandos pagal susitarimą^ -

DR. K. A. V. JUČAS
v 48^441-561-4605 v į . 

į---CJdĮįRŲRGlJA
1002 WESTCRN AVc, ?

ODOS LIGOS

5214 Ii? WESTERN AVĖ.
i r <^b7-

Praeitą, šeštadienį- ir vėl Kin-

cija j u nepraleido. Kai keli va

tai penki buvo suimti ir išvežti
i nuovadą. Jjį tarpe buvo, ir pats 
paštorius^Turner, kris dagiausiaJLZ ---------- ----C

.^ūlsavo.'^i
1 Apie 'penktą valandą vakaro

nanti ir tvarką prižiūri policija 
ir vėl'paskubomis bėgo prie ril- 
to, .'skiriančio juodžius nuo bal-

Marquette Parko sargybas ei- 
, nanti ir tvarką prižiūri policija 

ir vėl ' paskubomis bėgo prie ril-

tųjų. Sustaugusios automobilių
.' S t “ < '-'T - • r

X7entojus juodžiai provokuoja, ‘ rar> išlaikęs egzaminus magistro

Stiems juodžiams ir juodėms. Bio- I K?ro žurnatizmas^išstudijavęs 
•giagusia^ kodėl „;
būti nėrąm urnų kėlėjai. likos formavimosi laikotarpio

■iaęilėįtąkįnges- ..ęriėjojšvafoą^jkad. dešimt žy-

rin Luther King organizacijos va
-y- ^7‘ ro'J.?'7 j;. *<»-'■ ■ - S.
metu gyventojų jie neerzintų ir

Keturis kąTriu. jod^ai,., bandė

Atrodo, kad visa 
£ ro* • * ■—ro- rv *•-•-* - .

piu j uodžių’, bando . ^veikti Mar
tinLuther King; organizacijos vą 
doyybę, kad be reikalo vasaros, 
metu gyventojų jie neerzintų ir 
mieste neramumų nekeltų.

k
prasiveržti į. Marquette Parką, 
bet policija sustabdė. Policijos

________ ______  < 
maršdotojus sustab

dė! prie geležinkelio tilto,, einan- -’e*1-*_________ -r . ■___ . r

dalinys, susidedąs daugiausia' iš 
juodžių,

-į'

-S

7 JAV - Meksika tariasi 
apsikeisti kaliniais 
MEXICO CITY. — Jungti

nės Valstybės pradėjo pasitari
mus apsikeisti kaliniais, nuteis
tais už narkotiku kontrabanda ir 
pardavinėjimą. Meksikos kalė-ro 
jimuose sėdi apie 500 amerikie- , - 
čių, kurie skundžiasi žiauria sn 
jais elgsena ir nenoru leisti JAV 
konsulatų pareigūrtams ir. ad
vokatams juos lankyti.

-Jungti-

Laidotnvių Direktoriai

EIMVANS
C8tf SC. WESTERN AYE.

r ■S-'

'n-Y* -1

JT*,

M

v
trys nomrnbkos

miaušių rKbldhfjdsi“ laikotarpio 
laikraštininkai 'visi buvo mote
rys,’ jū. tarpe' Mary Katherine 
Goddard, Anne Franklin ir Ca
therine Zenger, žmona Petro Zen- 
gerio, kurs pradėjo visoje Ame
rikoje kampaniją uzspaudos lais-

•vę.- _-ro^ ‘ro4"
i <ro- ■ : ; ro -
. ” Mary Katherine Goddard re
dagavo netdu revoliucinius laik- 

?rasčiųs .ir pirmoji atspausdino 
• Nepriklausomybės Deklaraciją 
su visais signataruro ' parašais. 
Anne Franklin perėmė laikraš
čio biznį, mirus jos.vyrui, kurs 
buvo Benjamino Franklino bro-

MASMOMi yKEA
IBprifle T

;:G

’A
Qj

B

f

OTTAWA. — Iš Amerikos pie
tiečių, vykstančių nuo dabar iki 
liepos 31 dienos bus reikalau
jama aiškesnių identifikacijos' 
dokumentų, tokių kaip pasas 
arba gimimo metrikos. Pagriež- 

1 
su šią vasarą Montrealyje vyks
tančia Olimpijada.

* TEUDEIKISGAIDAS - DAIMID - "

čid. pagal Bell-Avė., tarp South
Western ir Darken.
■Juodžiai, Kingo šalininkai, 

tvirtiną, kad -Marquette Parke

tinimas laikinai įvestas ryšium
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tets-Rą 4-1S18
Rezidencijos:' PR' 6-98GL '7-..

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS. IR -CHIRURGAS 7

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 AVEST 7Jst. STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-

a a

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ
SLSIEINKIMU

?1!A NEŠIMAI
1 _ -__ - u-_~-

_ m •? . ■; ." .

UTENOS APSKRITIES KLUBO jpus- 

bhžęliį?i5 d..\7 vai. vak. Vaičiūno

čio biznį, mirus jos.vyrui, kurs

lis, q Catherine Zenger pradėjo 
redaguoti New York Weekly

esnatieji naciai juos provokuoja. 
Sako, kad naciai juodžius užpųl- BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

‘•NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ
PASISEKIMĄ BIZNYJE

I
7 ■
§I

I

1
I
I

I
I
I

■ 7
f. fe--

I
I
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/

dinėja. . Bet kol juodžiai nepa
skelbė ir nepradėjo organizuoti 
eisenų į Marquette ’Parką, nie
kas jų neužpuldinėjo. Marquette

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

metinis suširinkinias ‘ bus antradieni, 

švėtaūiejei 4258 So. Maplewood Ave.

.=
..

1

pasaulyje,'k
gėrįj^^d

NW YOitfeAS.^:ii^etų

24547WEST 7 Į st STREET
■r—

Yra-daug1 svarbiu* reikalų aptarti, _ . * .
prašoine visus atsilankyti.. Bus ir pa- Parke nacių skaičius nedidelis. 

,,»TT,xro* Naciams lengva bėdą suverstų 
bet kaltė priklauso bereikalingų

• > ’ • p _ • ■*

niai^ -ketvirtadieniais ir penkta: 
dienia^ irao\3 iki -7 vaL popiet 
Tik susitarus, te- / ’ - - 

^Trepadiehiįis uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS 
j . OPTOMETtaStAB - * 

7 KAtMA'iiŽTUSdškAi
2618 WrristfSt^737-5149
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lensfes”.
Vak pagar^BS^rflBS. Uždaryta-tr^č.

DR. LEONAS, SEIBUTĮS
pRoifAWs'tcHiiffikduA

NW YPitkAS. Išmetu 
pradžioje visų pensijų programų 
Jungtinės ė. VhlšLy bės e i. hk 1^ (As 
(flirtas)-, neisWtaat Sedai Se-

NAUJIENOSE'. GALIMA dAUTI H. TAMtAišAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
Naciams lengvą bėdą suversti,VALDYBAsivaismimų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO pi^- 

či^iSih”birie[io 16 d. X00 vai. po 
pietų Gintaro salėje, 2548 W.; 69th 
St. Nariai kviečiami atsilankyti. Yra

kO užsimokėti ’ duokles, nes per ,va-

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

Lyse atsirado didžiausias ehao-. ta. kur šauktis pagalbos^ rtta'Tvf 
šaš kraštas apgaubto to patiessas .Niekas, nežinojo savo likt,

Vilnius .grįžo su gerokai ap- mo ir kas bus rytoj. Taip jas

šo žemėmis. Net tos žėmės, ku-
-”Z V 4 - ' i •

rios anksčiau tų pačių.,rusų, bu

karpytomis lietuviškomis kra- 
šo žemėmis. Net tos žėmės, ku-

-”Z V 4 - 4 - I

rios anksčiau tų pačių.,rusų, bu 
yo pripažintos Lietuvai, dabar

košmaras tęsėsi ligi kito biržė
je, kuris ir šiandien vadina
mas, baisiuoju.
Sklido gandas, kad tarp drau-

siaubo. Kai kas iš -artimųjų, kn
ne dar buyq,JiepąjĮ«s.ū^0i.4gi- eurity, siekė daugiau kaip S325 

veltui. Iš namų išplėštuosius
rio daryti, žygių, išgelbėtai -bet 

dar porą dieną laikė gelžkelio

bilijonus, kaip praneša Gyvybės
Draudimo7 (Life - Insująaee)7 In
stitutas.

f ~ *- .• - * v M • i

- mętinis nariu susirinkimas :įvyks tre-

>J
-- ' fr1

> t

vjr -• • '-A *-

ir šerūnui priklausąs ūkis kaipo kunigaikščio polivar- kolinės medžioklės”, pakiš savo patvirtintus nuosa- 

rnatoriai.. ir jtie prieš kunigaikštį šokinėja, . <■ . - —

kas, šerūnui visai nebuvo žinoma.
Patvirtinus nuosavybės dokumentus, kunigaikštis 

pradėjo reikalauti iš Senino nuomos. .Nuomos mokėti 
Šarūnas atisakė ir kunigaikštis iškėlė teisme bylą iš
kraustyti šerūną iš-ūkio. Bylą teismuose kunigaikštis 
laimėjo, pakišęs savo nuosavybės dokumentus, o į Še- 
rūno “dannaja” teismas ir nežiūrėjo. Visur reikalą nu-

‘"...Atsimenu iš jaunų dienų: pasiima Justinas ke
lionei porą baltinių, prisipila krepšį virtų sūdytų pu
pų, prisikemša kišenes dokumentų ir su vienu rubliu 
kišenėje išeina pėsčias į Petersburg^. Praeina mėnuo, 
antras, trecias, o Justino — nė balso. Namiškiai nebe
žino kur dingo.
nato pirmininko prisikapstęs!...
ūkis: .'Ut metu su kunigaikščiu išsibylinėta ir laimėta!" 
Tenisonas. ž. (k T., psl. 357).

Šeru no kelionė į FVterburg^ ir atgal užtrunkdavo 
apie tris mėnesius. Geležinkelio susisiekimo iš Rygos 
į Peterburgą dar nebuvo; eidavo diližanas ir ta kelio
nė arkliais kaštavo 25 rublius, t. y. tiek, kiek buvo ta
da metinė berno alga ūkyje.

Trumpai apie šių bylą. 1361 m. vaasrio mėn. 19 d. 
caras Aleksandras II-asis panaikino haudžiagą. 1363 
m. Jerubaicių kaimas gavo nuosavybės dokumentą, 
Gubernijos valstiečiu žeme aprūpinimo įstaigos patvir- 

1 tintą, ten bendrame sąraše buvo įrašyta ir Ignas Šeru-/ 
nas, Justino tėvas.

“Iyasijutęs laisvas savos žemės savininkas,
pasistatė naujus gyvenamus namus, ūkio trobesius 
ėmė ūkininkauti ir gyventi kaip laisvas valstietis*’

Atidavęs valstiečiams pagal caro manifestą žemę, 
kunigaikštis lėmėjus Oginskis sumanė padalyti ir sa
vo po reformos atlikusip žemių, polivarkų ir girių nuo- 
sawbiu dokumentus. Pasamdė matininkus ir padary
tus planus patvirtino apskrities ir gubernijos žemės

Kad į šiuos planus buvo įtrauktas

tėvas
ir

tvarkymo įstaigose.

svėrė kunigaikščio Oginskio autoritetas.
“Kartą vidurvasary, pasakoja Justinas šerūnas, 

kai laukai buvo apsėti ir prasidėjo šienapiūtė, atvyko 
teisino vykdytojas su policija ir visą mūsų šeimą, kar
tu su gyvuliais, išvarė .iš ūkių į kaimo kelią, ir 
žinokite sau”!.... Justinas tada septintus metus ėjo, o 
broliai dar jaunesni, kiti vės parėpliojo. Sesuo dar ant 
motinos rankų buvo nešiojama. Taigi išvarė viešą šei
mą ant pliko kelio ir žinokitės. - - - * “Tėvas Susiderėjo pu
sininku pas ūkininką N. dabartiniame Alsėdžių vals-
čiuje, netoli Paukštakių...” Dar keliu eidamas ir gyvu
lius varinėdamas, godžiau tėvelius, kad, kai užaugsiu 
didelis, aš ieškosiu ir rasiu teisybę, atgausiu tėviškę ir 
visi sugrįšime namo”.

I Ta mokęs Bernotavo pradžios mokykloje rusų 
kalbos ir tapęs pilnamečiu, Justinas sužinojo, kad Pe
terburge yra Rusijos aukščiausioji leisiiių ir įstatymų 
vykdymo priežiūros įstaiga — Senatas. Nesitikėdamas 
vietoje pas rusų “činovnikus” ką laimėti, Justinas nu
tarė eiti j Senatą teisybes ieškoti. Draugi ir pažįstami

■ “Eik’ 
cik. Justinai, sakydavo, “tau galvoj hegerai! Kaip

vybėš dokumentuš, ir būsi blakę kandęs! Žiūrėk gube
rnatoriai.. ir jtie prieš kunigaikštį šokinėja, o tu, Justi
nai, pėsčias į Petersburgą jam byla kelti?!...
psl. 336).

Nežiūrint tų visų įspėjimų Justinas su tėvo įgalio
jimu išėjo į Peterburgą ir maždaug po mėnesio laiko 
stovėjo jau prieš Senato rūmus. Išpasakojęs šveico
riui prie didžiųjų ’durų savo nelaimes ir paprašęs pa
tarimo,Jas, išklausęs, pasakė: “.Tusų byla “kaprizna”... 
reikrias su kunigaikščiais. Geriausiai būtų kreiptis į 
Senato pirmininką, bet jo dabar nėra, išvykęs...

suįdominti pirmininką jūsų reikalu ir pasikalbėti 
juo neoficialiai, ųe priėmimo laiku įstaigoje, bet pri- v- roSE */*4 ?ro ro J ' 4 *

šveicorius tiaVė Juštitiūi adresą ir patarė nueiti 
pas Senato pfrinihinko kiemšii^ Fomą ir pšpr

Foma esąs geras vyrės ir, 
vienam yra padėjęs”...

Foma, į kurį justinas kreipėsi “Fetidor Timofeje- 
vič ’, pritaijė jį palankiai, Kt^sugrįš pirmininkas, davė 
Justinui, darbą — inalkas skaldyti^. duoną ir nakvynę.

Išgirdęs tokią naujieną^ ^SenatoF - -*<j
šaukė Fomą, kuris irTph^hsifejd Tarife 1s. .. it - štabhkfiA- 
gą malkaskaldį ieškantį teisvhės. čia jau pirminin-

i-'-I r__A*(ibid,: kas liepė atvesti jam Justiną, smulkiai išklausiiiėjo jį.

- -Ą;<^aUSi 
palaukti kol sugrįš. Gerai būtų pasistengti iš „anksto

i- su1

va č i ai”.... (ibid, psl. 338)

i n.
kad paterpininkaiiių pasikalbėti su pirmininlkČL Tas 

- “dielo ustroil’’, pasakęs, nė
vienam yra padėjęs”...

viė”, priėmė jį palankiai, Koj

‘‘Kai vakarė, pasakojo Jnštinfcs, po 75d varstų kelionės 
pėsčidhi, ifettifesiėū ftjijfe.sivo lėVbjfe, ^SlVojėu apie, toli 
paliktą lovą PauksŪakiliose, kai ankstyvą rytą pradė

*

apžiūrėjo Justino dokumentas ir pasakė:

“Kunigaikštis Oginskis I aim ė j o byl ą su kTaidta- 
-- s - .o -.v?

ir planais. Kadangi jūsų tėvo ūkis jau buvo įtrauktos į
dokumentais, gai pa tvirtintais savo žemių nuosavy'

Jerubaičių kataro “damn^a? ir pagal tą patvirtintą du-
1 . . ijĮ.^ .,v '■ BBjSlBi-
ti vėliau įtraukta į kunigaikščio Oginskio nuosavybės

kim die! am Prisutstvi j e”. pa tvirtindami tokį

j kup^tĮk^ta doktanentas .su 
io data, kaip mtk^yti, kurį teismas t

bernijos Žėmės Reformos re&alians^ įstingą, sa^irqiy-

u

kumentą paskirtas jūsų iėyui, tai ta žemė negalėjo bū- 
cscio uginskio nuosavybės 
“triibfrškoję jį)o krestj ans-dokumehhis ir plikhūs. čiž njans-

Tikrasis ’doki£-padariusi stambią klaida.
Jėrulbaičių ’kaimui išduoda 

anks^vtatne 4fcta» Retine.: 
vėlyvesne patvirrinfm' ___
jrHdpĄia^^Sro^M^ą Vltainjt į Gu

-r- — _ *-<.». i W^b .A i*> i ■ žfe-- _ y._ ^į- - V. JL

mū ir skuritiu; faiti lidVroto kįnlgršiitščitii iį 
dokumentas klaidingas ir neteisėtas ir praij

mentaš yra.

vėlyvesne pat

I 
I s i
r-

i

iNksrlt^Lis ta 
pRosfAroš‘chirUrguA 
2656 WĖST;63rd STREET: :‘¥ 

Vai.: an»-ad. nuo 1—4 ptPpfetfi.'’ 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak. \

Ofiso telef.: 7^2880 c A 
Nsujie rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

B«ndr« praktika, spec. MOTERŲ, ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th ŠTREET

- « T '! Z' ' ’,4 ' f >
> Tel.: PR 8-1223

OFISO VAX.: pirm., antrai, f rėčiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai? Yak. Šeštadie
niais 2-4 vaį po pietą ir; kitu laiku 

pagal susitarimą.
- i Vi 7JV'^į- 4p< \7

Ofiso telef.: 776-2880

1
susitarimą.
i >

■ ■ '•'■M"1

V. Tumasonis/M. 6S. C

pietų Gintaro salėje, 2548 W.; 69th 
_7__ _ 1 — 1

daug svarbiu .reikalų, aptarti ir. lai
kas užsimokėti5 duokles, nes per .va- 
šaros\ karsčius bus atostogos. Bus ir

“'"-j --^sja£—i.-t- ^Xfe-

_____ —-—' " z■. a 

LIETUVIŲ . MOTERŲ PILIEČIŲ LY- , 
GOS pusmetinis susirinkimas Įvyks 
birželio 14 <T .p. Zolpiėnės namuose, 
3554 Šou Halsted St. kaip t VaL po 
pietų.. Narės prašomos dalyvauti. Po ’

vąišės. Rožė Oidžgalvis.' rast
' ’ - - ” - r ,_>• . ?-■ ■

fS

GOS pusmetinis susirinkimas Įvyks 
.O A rr 2ro.ro. UL-

3554 Halsted St7 kaip L val. po

susirinkimo bus vaišės. .< 7_7 Nut. Raštininke
- 1 'r'' ~

Nut. Rastirynkė

■S-

PERKRAUSTYMAl T

MOVI N G
■ ;<- ŽEMA- KAINA -
5 > , R. ŠERE N A 5

, Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

s

eisenų organizatoriams.
, j Reporteris

7 Unijų vandalizmas >. ■ 
riUCAGCi. — Penktadienio 

naktį “vandalai” R-X konstrūk-naktį “vandalai” R-X kohstrūF- 
cijtis kompanijai iš Atlantos pri
darė už mažiausiai $7,000 nuos
tolių statybos mašinerijai O’
Hare aerodrome; Išverstos že- 
m|s kasamosios mašinos, sukapo
tos padange, į degalų tankus pri
pilta smėlio ir sudaužytos hyd- 
nuilinės ir kt. mašinos. Chicagos 
policija ir FBI tiria kiek yra tie
sėk paskalose, kad tą vandaliz-

-z D

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
| _ •__ z* ZKZV _ • t v • • * >"• • 7" ’5’ \ -kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

> v»*-

fTl5
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i. _

i

i

V z

J?

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
- ★« > 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE.

ET-

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių ■
Laidotuvių
Direktorių.
Associacijos

s.

FV.Z y ‘ -H > > f. • * i. į .

A DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR. RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas-dienas ir susi-

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis

!

■y

g

$8.00

Š

V 

■ų 
s 

SS 
I 

'Ss

rūpinimą.
Or. A. J. Gussen

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik i__ __________________ x^-. $2.00

Dr. A. J. Gussen — -AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

A z - A * f >■ ? ^Tf ■ t * ‘t 1

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SolLiTJJANiCA AVENUE. Phoney YArds 7-3401

mą iššaukė samdymas statybai 
ne unijos darbininkų. .

a Epidemijos pavojus
FORT COLLINS, Kolor. - 

Sveikatos’priežiūros įstaiga bir
želio 10 pranešė, kad epideminė

$3.00

Kelionės po Buropą {spūdžiai. Dabar tik 3___ _

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie
sxoo i 

l 
f ; 7j

I
- .

3 
f 
f

. i:

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Sf : N A U J I E N O S,' • •
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060b

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

tt.AA ! M

Ji jvairiv atstuin^ 
AN t AN AS VIŪMĄS t V 
-823 W*st 34

TeL: FRontier 6-1882 . .

-e* . —-

GĖLĖS VISOMS PRČGoMS
.1.; .... :

Beverly Hills
’ G £ 11 N Y C I A

2443 WEST 63rd STREET

* .r* ' - r*" r
. Apdrausta* 1 perkrauatjTMS

> »V • » • k A - _

t-

liga, taip vadinama buboniskas
mažas pastebėta negyvų gyvulių 1 
kūnuose, mirusių' poilsio vieto
se. Kolorado valstijoje, netoli 
La Veta vietovės. Taipgi kaiku-^ 
riuose valstybėse parkuose.

Sfatijai pastebėta epidemija 
kaikuriais atvejais yra pavojin
ga žmonėms. X.

Suspenduotas daktaras
ČIKAGA. — Medicinos dak

tarė P- R. Culala yra laikinai 
suspenduotas nuo Medicaid pro
gramos. Jis kaltinamas, kad ne
teisėtai prirasinėjęs'pacientams , 
narkotikus, narkotikais sergan
tiems. Bendrai, daktaras per- i

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. ,

ę C H I R. U R G A S 
2454 WE^r/ntt STREET 

o,i“ wj&rw-.
Rnld. tal«U Olh^n S-6195 

Priima ligonius pagal susitanmr 
valandos sfcanrointi hL_ ‘ 2— _

2454 WE$T,'71«t STREET
£ 1b r ir J .ro'

o/
-r<

LIETUVOS VARDO KILME
■c

dokumentas klaidingas ir neteisėtas ir prašyti ž k 
atitaisyti..'. os žedhėsiRė-

kunigaikščio £emė* ntosavybės dekohumiaš ir 4^anA&
M0 JeriiMih^^ąmkj;
hj prip»žintas |)anaikiBhi-<lied'eistvitolhym), rreš ūkis 
pagal Jerubaičių kaimo “dannają’f priklaasf&tšfetūū’ėi.

O * (&U«Uiak) 3 ' S ' ■ i;-

formos įstaigos.išdueĮį šoumti raštą^ nažytninL Jtad
Rezld. Gltoon . 8-6195

1 susitarimą. Dėl 
_________ _ _ _ teteC HE fežižl 
Jei neatsiliepta, tai telef. GI 8-6195,

r

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei
Tel.: ,YArds 7-1138-1139mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 

kalbą yra .parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi
tie^Įs JeriibėliSų p. Šileikis, o. p.

ORTHOPEDAS-PROrreZJSTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11.

2B50 West 63rd St., Chicepo Ih. 60629'
i ’ Z • VN ** 1 ■*

šenuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. * /

Ą. *>į -j*. «•-■. .t -• '»■ ° ro f, . *

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai darig schū dokumentų. . Savo studijoje jis nurodė 
kiekviena iodžip taąritaeiją ip surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė f>2 pšl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

Mjte sAvo tovbjfe. £šlyt»jžm toli 
paliktą lovą PaukŠiakiliose, kai ank 
jau kelionę į tolimą, nežinomą Peterburgą. Viltingai 
nusiteikęs, ’iiŽidigaii giliu saldžiu miegu“ (ibid, 
•psl. N

Itirma apie.savo nialkaskaidį žemaitį, pčsčioąn-atė-

*1
Telefonai: PR,8-O«33 Ir PR 8-0834

_ ■ - — .' - - , ■ -J - 
f 4 - f '

7 G £ 11 N IN KAS
Linksmumą arba liūdesio rahndom 

piu ^puošimui ir sezooinės 
v kapams gėlės.

<feuJ MįiA)
SKAtTritrre ® FEATOMM*-'

- DffiNHAOTT “NAUflENAS* 
JOS VISAD RAŠO

TEISYBĘ

REpublic 7-1213
Virginia 7-6Ū72

atkalbinėjo, kiti jupkesi, laikę Justipą bepročiu.
jau i
tu vargšas tamsuolis žemaitis su Paukštakių liaudies 
mokyklos mokslu gali išdrįsti po tiek metų vėl pradėti 
byla su kunigaikščiu Oginskiu. Surasi tu jų teismuoie

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadjejuaia 9—1;. gramus. Jis kaltinamas, kad ne-

jusį į Senatą teisybės ieškoti. Foma pašnabždėjo pos- 
nei damai, rūmų šeimininkai-virė  j ai. Ta vėl, kai su- 

! teisybę! Pasikvies kunigaikštis teisėjus į dvarą, į “My-grįžo poniai, o ponia savo vyrui.
, — NAUJIENOS, CHICAGO 8. 1LU— TUESDAY, JUN'E 15, 1976 ?

Tihf.I PRtnpecf 6£<tt4 J

I 
i £M.IHI - Į lll'l 11 FJ t

SKAlTYt PATS IR PARAS Ar
KITUS SKAITYTI

piu Panuošimui ir sezoninės 
tipams jtėlės. fp 

tOY R. PETRO (PUTsa^l ČAS)

DAUBARŲ SONUS
S52S So. HarUm Ave. — 5B6-1220

sūdęs, pasinaudodamas Medicaid ♦ šiuo'sdre*tc

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, DI. 60608.
programa. Vedama tyrinėjimai.

Dr. Culala priiminėdavo ligo-

4 M-

3354 So. HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-1911

naktini.ro


Visus kviečia talkon
Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesięnis, liku

siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien t k Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonu doleriu.

Chicagoje yra,sudarytas komitetas, kuris stengiasi tg “niek 
žiamą karvutę” iš rūsy atimti. Komitetas nori savo darbą pa
remti faktais, bulė! ir prašo 
tiksliu žinių, 

•<- *■

muito. Būtu naudinga pridėti trumpą aprašymą 
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą.

Xe būtinai siųsti šiam komitetui blankas, 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali 
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai

Amerikos lietuvius suteikti jam 
kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 

okupuotoje Lie-

REAL ESTATE BOR. SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

kurias siuntinių 
būti šeimai rei- 
mielu noru pri

imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas.. Jeigu ir to
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

VIEŠBUČIO SARGAS 
LsGELBĖJO ALBERTO 
VESČILNO PALIKIMĄ

1976 m. kovo 15 d. New 
Yorke staiga mirė dailininkas 
Albertas Vesčiūnas. Jo’kamba
ryje buvo sukrauta nesuskaito
ma daugybė piešinių, daug ta
pytų drobių, dalis jų suvyniota 
i ritinius. Dailininkas daug tapė 
Amerikoje ir 1958-1959 metais 
pietų Prancūzijoje.

Po jo mirties į kambarį vieš
butyje, kuriame gyveno daili
ninkas, atėjo miesto atstovas 
ir pasižiūrėjęs pasakė viską iš
mesti. Viešbutis nurodymą į- 
vykdė, bet sargas pasigailėjo 7 
tapytų drobių, ištemptų ant pa- 
rėmįų, ir 63 akvarelių. Jis mėgo 
spalvas.

— Vilniaus . Krašto Lietuvių 
Sąjungos Kanados krašto val
dyba ruošia metinį sąskrydį - 
gegužinę birželio’26'd. česnulių 
sodyboje, 70 Main i St., Paris, 
"Onl. - u- ’

— Dail. Telesforas Valius vėl 
pakviestas dėstyti grafiką To
ronto universiteto vasaros kur
suose. Kursai bus liepos mėn.

— Edna Bražėnienė, Rt. 17, 
Box 95, Fort Mvers, Fla. 33905, 
patriotinių Amerikos organiza
cijų dalyvė ir spaudos bendra
darbė, dažnai kelianti Lietuvos 
ir lietuvių reikalus, išlaikė ne
kilnojamų nuosavybių parda-

ž. Mikšys vejos egzaminus, gavo leidimą.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct, Chicago, HI. 60603. — Tel. 254-3320

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies fvairig prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

4.-7-   JLJiL-WMfam.nagĮĮ

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
-TT-1 T L 1^^

JUBILIEJINIU METU

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 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 pavergtą Uetuvią laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ją įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas Uetuvią demokratines grupes, ją bendras Institu
cijas ir remia visą Uetuvią bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuziją 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 metą proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoj* metams — 530.00, pusei m*fp — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę n*mokam«L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, IU. 60608

Q Siunčiu______—__ dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą,

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

PAVARDE IR VARDAS -------- ----------------------------------------

ADRESAS

NAUJIINOt, CH".AGO 8, ILL — TUESDAY, JUNE 15, 1976

Dail- Jules Breton, pranzūzas ’Ūkininkas” (Tapyba

REAL ESTATE FOR SALE
Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS; DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ZEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKfcJIMAIS

, DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

; . PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas . i •

2212 4v. Cermak Koaf Chi«ag« iy Virginia 7-7747

.NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

dirbti (oje srityje. Fort Myers 
apylinkė yra sparčiai auganti; 
Vis daugiau lietuvių ten perka 
nuosavybes. .

— Petras Tutinas, New Yor- 
ko lietuvių vyrų choro't‘Perkū- 
nas” narys, šį pavasarį baigė, 
inžinerijos mokslą. Choro val
dyba jam paskyrė stipendiją, 
studijuoti dainavimą, konserva-

Palionim labai gerais pažymiais 
baigė Cicero lituanistine m o- . 
kyklą. Kartu su pažymėjniafc KINGSTON 
jiems buvo:įteikti garbės' ras- 
tai

‘ 2F

D AN RYAN — PAVOJINGAS
GREITKELIS -

ČIKAGA. — Čikagos rajono
torijoje. Sezono užbaigos pobu- transP°rto^. surinkta statistika 
vis buvo birželio 5 d. su įvairia 
ir turtinga programa, daly
vaujant J. Matulaitienės vad- 
tautinių šokių grupei.

— Aktorius Juozas Boley- 
Bulevičius dėsto .lietuvių kalbą 
New Yorko Kultūros židinyje, 
šioje pradedančių grupėje yra 
6 mokiniai. Pažangesnių grupę 
moko Jadvyga Kragždienė- Abi 
grupes organizavo lietuvybės 
ir lietuviškumo renesanso puo
selėtojas Bill Kumet. Chicagos 
Southwest kolegijoj taip pat. 
sėkmingai vyksta lietlvių kalbos 
kursai pradedantiems ir šią 
kalbą pramokusiems arba pa- 
miršusiems, šį rudeni vėl bus 
organizuojamos naujos klasės. 
Kursų vedėjas ir lektorius yra 
dr. Romas Kinka, aktyvus An
trojo kaimo 
dalyvis.

— Birželio 
sekmadienį, 
diena.

— Gintarė 
kienė pakviesta Maironio litu- 
nistinės mokyklos New Yorke 
vedėja, šiai mokyklai 4 metus 
sėkmingai vadovavo Daliutė 
Bobelienė.

— Eleonora.. Šiužąs, Dayton, 
Ohio, išrinkta Lietuvos Vyčių 
63-jo seimo ruošos pirmininke. 
Seimas bus rugpjūčio 25-26 d. 
Daytone.

— Saulius Siemaška iš New 
Yorko baigė West Point karo 
mokyklą leitenanto laipsniu 
taip pat gavo bakalauro, diplo
mą inžinerijoj. Jis yra baigęs 
Maironio lituanistinę mokyklą, 
priklauso skautų organizacijai. 
Roy Balukonis iš Bostono bai
gė Karo laivyno akademiją 
Anapolyje.

— Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S^gos išvyka bus bir
želio 19 ir 20 d- A. ir V. Kurai
čių “Gintaro” vasarvietėje, 
Union Pier, Mich.

— Rūta Končiūtė, Laimutė 
šulaitjlė, (Vitas įLaniauskas, 
Vytas Lasinskas ir Benjaminas

rodo, kad Dan Ryan greitkelis 
yra pavojingiausias iš ? visų 
kitų - greitkelių; Daugiau kaip 
1/3 Čikagos'rajono greitkeliuo- j 
se užregistruotų nelaimių įvyko ‘ 
Dan Ryan kelyje,, kuriame; 1974 
m< buvo 5;57<į :auto nelaimės 
arba 35,9%;. Antroje eilėje seka 
Kennedy greitkelis, . turėjęs 
•20,8% nelaimingų šusidiirimų 
ir Eisenhowerio greitkelis —- 
18,3%. k 'y

■ Tais-.1974.jn. Čikagos rajono 
greitkeliuose buvo iš viso- 15,- 
597 auto nelaimės. Valandomis 
skaičiuojant;; s 
tarp J"'val. p. p.

JAMAIKOJE DIDĖJA 
TERORIZMAS

_ __ L — „...Dabartinę 
Jamaikos valstybės vyriausybė 
yra tampriai -susidraugavusūsu 
Kliba ir stipriai palinkusi į ko-, 
mdhizmą, bet terorizmas joje 
ūei kiek nemažėja- ’ Ministeris 
pirmininkas M. Manley' kaltina 
yąlstięčių tautinę partiją,'ku
rioje reiškiasi tarpusavio peš
tynės/;' i? opozicinę Jamaikos 
dai’bininkų partiją. Pasak-- mi- 
ifisterip,.jos, yra inspiruojamos 
ir siundomos bei įginkluojamos 
užsrėnid jftgųl Kaip' paprastai 
tokiu atwjup visi komunistiniai 
ar prokomunisIna. kra-šta kal
tina Ameriką, kad-ji 'kišasi į jų1 
vidaus reikalus/ " .;' 7 . ; J :

Iyisy rūšių draudimo agentūra

J. BACEVIČIUS — BEIL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. . -L 778-223

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 

kweJL $22,000.- ~ ; ;
2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy

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

pajamų per- men: Brighton; Parke. 
$28,000. -

ŠIMAITIS REALTY
- Insurance. Income Tax

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

r NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

- 4369 ARCHER AVĖ. -CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290 1 -

. 135-TA ffi ARCHER AVE!
j' ' Tel. 257-5861

teatrinės grupės

20 d., ateinanti 
švenčiama Tėvu

Banaitvtė - Ivas-

— Didelis pasirinkimas pa- 
veikslų, ir rėmų.' Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 

j Marquette Meno -galerijoj, 3215 
auto neIaimių'Wr 63 §t.’ (prie. Kędzie Aye.).

ir* 5 val/p.e Tęji.43&2Į12i. Galerija atdara 
p. buvo š,97os tarp 3 v. p. p. ir 7 dienas'savaitėje visą birželio 
6 v. p. p. į— 23.37c. mėnesį. . (Pr.)

SOPHIE BARČUS
; RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j

Visos programos iš W0PA,
1490 kL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pinna- 
3 dienio iki penktadienio 12:30— 

■*•00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MLAPLEWOOD AVE; 7

CHICAGO,. ILL. 60629

■ - M. A. ŠIMKŪS •
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tėl. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gimlniy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. <

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba t Ir Remontas

CHEATING AND. AIR
CONDITIONING .

•''- DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bl. 60609 Teel. VI 7-3447

PŲikl KNYGA,’PARAŠYTA SU MEILE 
'LIETUVAIIRŽEMDIRBIAMS ;

. Da Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties , autoriaus lėšomis. Knvga dviejų, da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: • žemės 
ūKo švietin^'iąętuvoijė. . .į.' _ ' .y

.. Autorius Jsavp žodyje -rašo: “iJei liūdnas lietuvių^ tatrtbš likimas- 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės '' gyvenimo ir nebūtą su-, 

-griovęs; gražiai išaugusia ,ir. suklestėjusią Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimą,:šiandieną, drąsiai galima 'sakyti, lietnvią . 
tauta galėtu toraūotis lt džiūgauti' savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti, pačioms.iškiliosioms, Europos tautėms”. ' ’ , •"

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautas r dauguma (88.12%). buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuviu absoliuti -dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku yaikai,.reiškiu kad.ši knygą bus brangi abso-- 

’ liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos • 
žemei parašyta; lęad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

r autoriaus skiriama? Lietuvai šiais žodžiais:- ‘Taringas’ sūnus — ‘ myli
mai Tėvynei Lietuvai”. 1 ? '" '; /

y - Knygos 300 puslapių su^daug,vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. _ 
Gaunama Naujienose. *r •' ■

‘ liūčiai lietuvių daUgtarai.ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

autoriaus skiriama-Lietuvai šiais žodžiais:- ‘įmingąs’ sūnus

Knygos 300 puslapių su- daug,vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.\

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik nž $5.00 metams!7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

Prašome iškirpti if prisiųsti 
su virš nurodytu■ *
prenumeratom 

mokesčio.

(Reguliari prenumerata — S10.00)

(Pavardė ir.vardas)

(Tikslus adresas)

Nesenai išėjusi laukta :
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psR daug paveikslų- Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu: -u,

Brangenybės,. Laikrodžiai, Dovanos 
visoms'progoms.

3217 WEST ttrd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4680-

A.TVEBA’ 
LAIKRODŽIAI.IR BRANGEHYBRS 

’. Pardavimas ir Taisymas ; - 
M46 WEST 69th STREET 

Telefj R B public 7-1941

Siuntimai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chicago, Ml. W65Z TeL YA 7-5980

< ? D Ė ME S J O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
-523-8775 ~

HOMEOWNERS POLICY
' iCall Frank Zapclis 

3208% W.95th St.
GA 4-8654 . -s

STATI TARK

INSURANCr

State Farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas
f f ,\A lietuvį kailininką

Chicago je ------
^gLNORMANĄ
&jH3kBURŠTEINĄ
WjKj^Rį^TeL 263-582S 

WKwImB (ištaigos) ir

677"S4S9
.(buto)

— Naujienas galima nžsisa-
'kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis.

,Taip pat -kviečiama skambinti
arba rašyf prašant siųsti susi- I Ar^o.
paztmmui. PlaUnuno vajaus noor ch; m 6oeol 
proga Naujienos; yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites ' “ “

. . , t . PASTSEKIMA BIZNYJEnemokamai pagal gautus pagei- Į
davimus ir galimų skaitytojų I ‘NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 
adresus. - . ' BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

(Pr). ‘

SAVINGS 

, BONN

WHCtl YOU RAW OI WOK

to get the 
^Zip Codes 
\ of,

/ people
/- you

PLEAK

Only you. 
can prevent 
forest flrwl

J When you receive a letter^ 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

«2 Call your local Post Offie* 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local ZpB can he found 
on the Zip Map in the 
butines* pages of you 
phone book.




