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ta ir sovietų, valdžios žinių agen- 
tūros' Tass pagarsinta knyga,
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1801 metais prancūzu marinai iššovė salvę šio je vietoje. Tai buvę prancūzu kolonijos Detroite 
įsteigimas. Dabartiniu mėtų toje vietoje yra pastatytas '600 milijonu dolerių vertės dangoraižis. 
Prancūzų marinų uniformomis apsirėdę detroitiečiai, minėdami Amerikos 200 metų sukaktį, 
susirinko toje pačioje vietoje ir paleido kelias salves.
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CARTERS PATARIA DEMOKRATAMS

< Jis pataria platformoje nekeikti labai
jau žiaurių kaltinimų respublikonams

WASHINGTONAS, D. C. -s-Demokratų partijos platformos 
komitetui Jimmy Carteris patarė nekelti didelių bangų. Jam ne
patinka kelios paruoštos platformos vietos, kuriose visos krašto 
nelaimės .verčiamos respublikonams.

" . į1' ■ >. ' y * T t -

Carteris yra Įsitikinęs, kad 
rinkimus galima ' laimėti vi
siems suprantamais '^paprastais 
pareiškimais, o griežti kaltini
mai. gali balsuotojus' atbaidyti.

Carteriąyra įsitikinęs, kad ka-1 
tint riėspūblikonus dabar esan
čiu nedarbu, nusikaltimais mies
tuos^,'biudžeto klausimais gali 

■ tiktai jiems padėti.
Frink Church daugiau 

r > y nekandidatuoja
- Idaho sen. Frank Church pa
reiškė antradienį, kad jis dau
giau nekąndidatuoj a prezidento

. pareigoms. Jam atrodo, kad jis 
nepajėgęs gauti reikalingų at
stovų skaičiaus.Be to, jojo rin
kiminis iždas nėra toks jau dide
lis, kaip turėtų būti. ’■

Fries porą dienų šen. Church
. patarė sen.- Morris Udall nekan-....bt> metų amžiaus, ir jo žmona 

didatuoti, o dabar jis pats, taip
'''^p^ieŠgė.^'Sen. Church pareiškė,

Naujas sovietų metodas: 
c 7 pigiau šnipinėti poromis

BONA, Vakarų Vokietija.
Vakarų. Bėriyne pirmadienį su
sektos dar dviporos — vyrai ir 
žmonos,''kurie šnipinėjo komu
nistų’apsėstos" Rytų Vokietijos 
policijos naudai. Heinrich Bur
ger, 35, Vakarų Berlyno valdan
čios socialdemokratų partijos šu
las, suimtas Frankfurto aerodro
me sugrįžęs iš atostogų Portuga
lijoje. Jį išdavė jo atsiskyrusi 
žmona Kathryn kai buvo suim
ta grįžusi iš Rytų Berlyno, kal
tinama šnipinėj usi tarnautojų 
unijoj. Kita suimta pora Kurt 
Nickel,,iš profesijos kaminkretis,

Gali būti trečias Kisingeris ruošiasi
kandidatas naujai konferencijai

WASHINGTONAS. — Buvęs
Teksaso gubernatorius ir valsty-

GAVUSIEJI PALESTINIEČIAI
Prei y Asadas išvyko 5 dieną; kelionėn 

n c ū z i j į.'Ru m u n i i q, fiivčds I av i i q
BEIRUiaSp Ubanas.TArabų Lygčį£t^gtovas tariasi Kaire 

,o Sirijos kare vadovybė nekreipdama joJnė'dėhiesio į Egipte vyks
iančius pasį^^nūs. imaįyieną strateginę.piaejėiją po kitos, nu- 

"^eMįhieėius ir varo nelaisv^^^inklus atidavusius 
šą'n&tyti, kad Libano krikšSė^rs glaudžiai bendra-

įgi rikiuoja 
arabus. Iš 
darbiauja sĮftnjos karo vadovybe ir padeda pastoti kelią pales
tiniečiams bei-druzams. -i.

Amerikos turtuoliai

'■ kad visi jo.atstovai galės balsuo
ti už Jimmy Carterio kandidatū
rą prezidento pareigoms.
Kontroliuoja G. Fordo atstovus '\ ,
. Prez. Fordo rinkimų tvarky
tojas C, B. Morton pareiškė, kad 
Reagano Vadovybė bando- pa
traukti savo pusėn kaikuriuos 
prezidento Fordo atstovus respu
blikonų partijos konvencijoj.

Pirmininkas Morton paskyrė 9 
atstovus, kurie visą laiką pa
laikys ryšius su išrinktais prezi
dento Fordo atstovais, kad jie, 
net ir viliojami, neperbėgtų Į kitą 
lageri. Tvirtinama, kad preziden
tas Fordas yra labai susirūpinęs 
artėjančiais rinkimais. Jis ti
kėjosi sumušti bet kuri seną de- 

■ mokratų partijos vadą, bet Car
terio jis nepažįsta, su juo bus 
sunkiau kovoti, nes krašte yra 
daugiau demokratų.

nally pareiškė savo abejojimą, 
kad prez. Fordas arba eksguber-

Idi Anfin teisinasi

NAIROBI,-Kenija. Ugandos- ’ natorius Reaganas respublikonų 
prezidentas Idi Amm paneigė; konvencijoje nebus išrinkti ga- 
kaip “piktus šmeižtus” praneši-j futinafe-kandidatals j preziden-
mus, kad po nepasisekusio pasi-

Sovietai nenori
MONTREALIS. — Maskva vi

saip kovoja, kad nebūtų suteik
ta Montrealio Olimpinėse žaidy
nėse, Kanadoje, spaudos kores
pondentų teisės Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty atstovams.

Manoma, kad toks Kremliaus 
užsispyrimas,, pavartoti veto jė
gą prieš spaudos atstovus, yra 
surišta su busimaisiais Olimpi
niais žaidimais Maskvoje 1980 
m., kur Sovietai būtinai nori tu
rėti veto \teisę ir kontroliuoti 
spaudos atstovus.

Traukiny nudūrė 
žmogų

Thomas M. McBrayer ir jo 
3 mėtų dukrelė važiavo trauki
niu į baisbolo rungtynes. Trauki
nyje jį nudūrė 8 colių ligio peiliu 
juodis Haroldas Kingas.

Nelaimingasis ligoninėje mirė, 
o žudikas vėliau policijos buvo 
suimtas. Teisėjas jam paskyrė 
250,000 dol. užstatą iki teismo.

žudyta visame Kenijos krašte 
daugiau kaip 2,000 žmonių. Ket
virtadienį į Aminą mestos trys 
bombos, bet diktatorius išliko 
sveikas ir gyvas, kadangi pasi
kėsinto j as pada'rė klaidą ir ne
pažindamas Idi Amino bombas 
metė į jo kūnsargį.

Banginis nori draugystės

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Mokslininkai nustebę galvas 
kraipo pamatę kaip San Ignacio 
lagūnoje Meksikos vakarų pa
kraštyje 30 pėdų ilgumo ir sep
tynių tonų banginis lyg jaunas 
kačiukas žaidžia su žmonėmis, 
mandagiai savo nosimi stuminė- 
ja guminę valtį, kurioje vaikai 
ir suaugę žmonės su juo žaidžia, 
glostydami jo galvą ir jį “ku
tendami”. Biologas Fay Wolf
son aiškina, kad šis banginis 
mėgsta su žmonėmis pažaisti, 
bet bendrai banginiai, kurie už
auga iki 50 pėdų ilgumo, yra la
bai atsargūs ir žmogaus arčiau, 
kaip 30 pėdų neprisileidžia.

tus. 'Connally sako, kad' jis su
tiktų būti renkamu į preziden
tus, jei respublikonų partija, ki
taip negalėdama, jį pakviestų, 
bet jis nesitiki. \

Jis, esą remsiąs respublikonų 
partijos išrinktą kandidatą : pre
zidentą Fordą ar eksgubernato- 
rių Reaganą.

Amerikos prezidentu

Mirė Patriciją 
; teises teisėjas

WASHINGTONAS. — Wash
ington© politiniuose sluoksniuose 
jau Įsitikinama, kad Carteris bus 
išrinktas Amerikos prezidentu, 
nežiūrint kas kandidatuos iš res- 
putdikonų partijos: prez.- For
das ar eksgubem. Reaganas.

Tokiu Carterio pasisekimu po^- 
litikoje,. labai yra nustebinti ir 
tiesiog nkę be žado Sovietų Ru
sijos diplomatai Washingtone ir 
New Yorke. Pasak politinių ste
bėtojų: “Jie jo prisibijo. Carte
ris yra jiems naujas ir neži
nomas”. ■

Prašo kietesnės 
drausmėsSAN FRANCISCO. — U. S. 

apylinkės teisėjas Oliveris J. Car
teris, 65 m. amžiaus, mirė stai
ga širdies priepuoliu birželio 14 
d. Jis teisė pagarsėjusią laik
raščio savininko dukterį Patrici
ją Hearstaitę, kuri nuteista ban
ko aplėkime.

Dabar patricijos byloje turės 
būti paskirtas naujas teisėjas, 
kurs turės susipažinti su byla ir 
paskirti bausmę. Patricija buvo (----------------  —
nuteista, bet bausmė dar nebu- • reikalingas, kad iš auklėju*? drą- 
vo paskirta. s sų ir pasiryžusį 'jūrininką.

PARYŽIUS4 Prancūzija. — 
Birželio 21 di^ną valstybės se
kretorius Heagy Kisingeris da- 
lyvausprančuzų prezidentūroje 
organizuojamame.ministerių .pa
sitarime. * • "• - . ;

Bus svarstomos priemonės eko
nominiam 24 valstybių bendra
darbiavimui. Iki;šio meto Ki- 
singeriui nepavyko gauti reika
lingos ekonominės, paramos nau
jai susiorganizavusioms valsty
bėms, mes jis nebuvo pasiruošęs. 
Jis tikisi Paryžiuje aptarti šį 
klausimą, o vėliau bandys su
daryti reikalingas sumas pini
gų ekonominei pagalbai.

Amerikos turtuolių vadmuo, 
remiant 1917 m. Rusijos komu
nistini revoliuciją, yra gerai ži
noma. Svarbiausias tam tikslui 
frontas yra Užsienio santykių 
Taryba, kuri yra labai Įtakinga 
JAV politinės sferose ir kuri 
nuteikia Amerikos vyriausybes 
prpkomunistitiškai, palankiai ko
munistų kraštams.

“The Financial Times”, 1975 i 
m. rugpiūčio 21 d. laidoje, rasoj 
jog yra žymių, kad Amerika pa- 
spausianti Italiją ir versianti Įsi
leisti komunistus Į vyriausybę

gorus pasidavė palestiniečių da
linys, keturias dienas gynęs Ra- 
šajos kareivines, esančias visai 
netoli Izraelio sienos. Palesti
niečiai atsisakė pasiduoti ir gynė
si gana atkakliai, bet pirmadieni 
iškėlė balta vėliava ir pasidavė. 
Kariai surinko visus ginklus, o 
palestiniečius išsiuntė i belaisvių 
stovyklas.

Manyta, kad Izraelis reaguos 
Į Sirijos karių pasirodymą Raša- 
jos srityje, bet Izraelio karo va
dovybė pareiškė, kad Sirijos ka
rių atsiradimas Rasa jo j e nesu
daro pavojaus Izraeliui. Atrodo, 
kad Izraelis yra informuotas apie 
Sirijos karo vadovybės planus 
palestiniečiams nuginkluoti, to
dėl ir nekreipia dėmesio į Ra

Italijos policija 
atėmė pagrobtąjį 

ROMA, Italija. — Italijos po
licija antradienį Įsiveržė į vieną 
Romos butą ir aėmė iš grobikų 
53 metų amžiaus Giusppe Am
brosio. Grobikai jį buvo pagro
bę ir reikalavo, kad jis pristaty
tų vienai turgavietei 71 toną mė
sos tiktai už trečdalį kainos.

Policija suėmė vieną grobiką, 
kuris turės aiškintis teisme.

Italijoje prieš šiuos rinkimus 
vartojami Įvairiausi metodai ne
ramumams kelti ir kaltinti krikš
čionis demokratus, bet grobimai 
veikia kita kryptimi. Kairieji 
buvo pagrobę ūkininką, o žmo
nes nepritarianti tokiems “lygy
bės” metodams, gali už komu
nistus ir nebalsuoti.

Negali suprasti
WASHINGTONAS. — Ameri

kos valstybės departamento po
litikos planus išdirbantieji val
dininkai negali suprasti vieno

SAN DIEGO. — Buvę Viet
namo karo veteranai, seržantui 
Charles DeLoachui vadovaujant, 
renka parašus peticijai, kurią 
įteiks Atstovų Rūmų ginkluotos dalyko: raudonoji Kinija, Ju- 
tarnybos komitetui, prašant įves
ti jūrininkų apmokymo daliniuo
se kietesnę drausmę ir tvirtesnį 
apmokymą. Jie sako, kad jūri
ninkų apmokymas nėra žiaurus 
ir nėra nežmoniškas. Jis yra

goslavija ir Rumunija yra pasi
dariusios-labai didelės šalininkės 
Nato organizacijos.

Jos labai nori, kad Nato or
ganizacija būtų kariniai stipri 
ir galin ga. Jos daugiau to pa
geidauja, nekaip tikrieji Nato 
nariai europiečiai.

skelbė, kad “Maoistų represijų 
rezultate” žuvo 28 milijonai ki
niečių. Du milijonai žmonių ne 
Burlacki Įrodinėja, kad vien 
“kultūrinės-revoliucijos” metais 
buvo sunaikinta 25 milijonai ki
niečiai. Du' milijonai žmonių ne 
savo mirtimi’mirė, kai nugalėjus 
nacionalistus ir pradėjus steigti 
“liaudies komunas” (kinų rūšies 
kolchozus) ir dar vienas milijo
nas žmonių “likviduota per kam
panijos laikotarpi prieš tauti
nes mažumas”.

“'Prisidengiant pretenzija, kad 
reikia slopinti kontrrevoliuciją, 
Kinijoje sunaikinamas kiekvie
nas, kas tik Įtariamas kritišku 
Mao minčių vertinimu”, cituoja 
Tass knygą “Mao Tse-tung”.

Reikia tikėti, kad “maoistai” 
neliks skolingi stalinistams ir 
brežnevistams ir parašys kny
gą, kiek milijonų žmonių buvo 
išžudyta Rusijoje ir komunistų 
pavergtose tautose Sovietų reži
mą Įgyvendinant...

važinėja Vokietijon

met tuometinis Čekoslovakijos 
užsienio reikalų ministeris Ma- 
sarykas paslaptingai “iššoko” per 
langą nusižudydamas.

“The Financial Times” žinio
mis, į Washingtona yra kviečia
mas komunistų partijos užsienio 
reikalų specas senioras Sergio 
Segre, kuris spalio mėnesyje tu
rės pravesti užsienio klausimais 
seminarus Amerikos užsienio rei
kalų valdininkams.

Seminarus, būk tai, turės iš
klausyti aukšti valdininkai, tu
rį ryšio su Sovietais ir kitais ko
munistiniais kraštais, ir taipgi 
Amerikos diplomatai.

Seniorą Sergio Segrę kviečia 
minėta Užsienio Santykių Tary
ba. Jo seminarai bus neoficia
lūs ir todėl nieks nieko negalės 
prikišti ar ką nors apkaltinti. 
Pasak minėtos spaudos, JAV la
bai atsargiai ima derintis prie 
vakarų pasaulin galingos komu
nistų partijos Italijoje ir Pran
cūzijoje. .

Spaudoje jau pasigirsta balsų, 
kad Italijos komunistų partija 
yra nutraukusi ryšius su Mask
va, ji yra pasikeitusi ir ji daba'r 
daugiau jau galima skaityti kai
po nacionalinė socialistų parti
ja. Gal todėl ir Bockfelerių val
doma Italijoje ESSO alyvos ben
drovė paaukojo 10.000 dol. Ita
lijos komunistu partijai, o žymūs 
Italijos katalikai politikai eina 
į rinkimus. Įsirašę komunistų 
partijos sąrašuose.

i. Be to, Sirijos kariuomenė su
stiprino savo pozicijas Beiruto 
aerodromo srityje. Atskridusieji 
Arabų Lygos kariai tabelaukia 
aerodrome. Jie nežino, ką jie 
Libane turi daryti. Karo vado
vybė atsiuntė juos padėti įvesti 
taiką Libane, bet nedavė tinka
mų instrukcijų, kas tą taiką 
prižiūrės. Atvykusieji sudanie- 
čiai net nežino, kad jiems pri
valės Įsakinėti. Tuo tarpu Si- 

į rijos karo vadovybė davė vietą

BONA, Vokietija__ Lenkijos
komunistų partijos pirmasis se
kretorius Edward Gierek buvo 
atvažiavęs į Boną ir gana ilgai 
kalbėjosi su knacleriu Helmut 
Schmidtu. Kancleris pareiškė, 

kad šitas Giereko atvykimas tu
rės didesnės svarbos dabartinei 
Lenkijai ir Vokietijai. Jis pa
reiškė kad Giereka skaito dra- 
siu žmogumi, drįstančių imtis 
žingsnių, kurie bus naudingi 
Lenkijai.

z Giereko pasitarimų metu pra
plėstas bendradarbiavimas tarp 
rytų ir vakarų. Joki kitokį pa
sitarimai būtų neturėję jokios
reikšmės, jeigu lenkai būtų ne- pėdavo nei vieno tarnautojo siun- 
sutikę išleisti iš Lenkijos ten čiant jį į Maskva tarnauti amba- 
pasilikusių vokiečių.

Baisi paslaptis
WASHINGTON AS. — Vienas 

buvęs Maskvoje .JAV pasiunti
nybėje tarnautojų pareiškė, kad 
Amerikos valstybės departamen
tas, Amerikos pasiuntinybės 
bombardavima radijo spinduliais 
bei ban gomis iš rusų pus£s, laikė 
tokia didele paslaptimi, jog neįs-

aerodrome ir duoda kareiviams 
reikalingą maisto davinį.

Arafatas, palestiniečių vyriau
sias vadas, tebesėdi Kaire ir Įti
kinėja arabų valstybių vadus, 
kad siųstų karo jėgas Į Libaną 
ir Įvestų taiką. Bet nei jis pats, 
nei kitų arabų valstybių vadai 
neskuba siųsti daugiau karių Į 
Libaną. Jis buvo norėjęs skristi 
Į Beirutą ir perimti arabų vals
tybių karių vadovybę, bet pats 
pabijojo skristi, kai patyrė, kad 
palestiniečiai nekontroliuoja ae
rodromo.

Tuo tarpu Sirijos prezidentas 
Hafes Asadas.'palikęs karo va
dui ir vidaus reikalų ministe- 
riui krašto valdymą, skrenda 5 
dienų kelionėn Į užsienius. Jis 
sugebėjo Įtikinti itakingesnius 
arabų vadus, kad leistų Sirijos 
kariuomenei nuginkluoti Libane 
siaučiančias ginkluotas gaujas, 
atimti visus ginklus, suimti mai
štininkų vadus ir padėti patiems 
libaniečiams atstatyti tvarką. Si
rijos kariai baigia supti Beiru
tą. Jie kontroliuoja vandenis, 
iritris Beiruto puses. Nei Jum- 
blatas, nei kiti paliaubų ardyto
jai nepajėgs pasprukti. Arafatas 
pralaimėjo Libane, prakišo de
rybas ir Kaire. Kairas nesiūs sa
vo dalinių Į Libaną.

Vėsesnis
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27sadoje arba jam grižus.
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III. HUSUS — fel HA l-rtJUO

taip, kaip, manai- •
dažnai būna skautų ar. skaučių 
stovykloje, kai koks svečias ąt- 
leša gardumynų! .

. . , - - _ I . - 2

Kai kas nors iš indėnų girnių 
nės suserga,- visi susirenka .apį. 
•ink gulinti ligonį,, tžiiai prie jo 
būna, nevalgydami ir.negerdami.. 
Tokiu būdu jie išreiškia savo

gražia; įrišta. 410 . pai

492 psi . minkštais nr

Q4uTt puikiu knygų Kuriom puouos
Knygų spintą ar lentyną. *

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai xtlsi< 3^2
K. Bielinis^ DIENOJĄNT, gražiai irisia, 404 ps>,
urr. rkdzyb urfintub, A ĮSIMINIMAI IR MINTYS, 11 Lomas, 

žiais viršeliais. 336 psi. Kaina S6.UU. Minkštai*, virs
Vacį, biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ iSTO

1 dalis. 208 psi.. įrišta — S3.00, minkštais vir
insią — S3.OU. minks

i 7 H h 1st rd Chicago,

R JA,
ehaib — ibZ.UU: II dalis. 225 p> 

laih. viršeliais ............................
Prof. S. Kairys. LIETUVA BUDO,
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO 

senais ...............................
Juozas Liūdžfus, PAŠTAI, 250 psl
P. Liūdziuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 

88 psl. _______ ____ ___
i rinuia u ne. i S l R VIENA

170 ds! . ..................................... ... ........ ' $XOO
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai .. . 53.00
Knygas užsakant reikia pridėti

NAUJI

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esąs: 7110 S. Rockwell St.. Chicago, Ill. 60629

'i CJiUol'»no bes-ruošiant:

NR. 22 (554)

■

įsakymas Ns. 17: Sesėms Rū- 
'toms vakar buvo patikėta nak- 
Į ties sargyba. Už šios atsakomy- 
1 bės piktnaudojimą — maišatį 
, skautų pastovykiėje ir štabo pa
lapinėje ją sargybos metu — 
skautai vy’iaj jas jau atitinka
mai nubaudė. Kitu atveju reikš- 
čįau papeikimą. - ■

MKfttGANO PAEŽERĖS

— Terirfytea W .negtdėtuni va
landėlei pastaltį f ųūs e ant

Petsehs sako atvykusiai į sto- Įmano varlės 
vykią J® aplankyti tetai:

— Blair snobu, košei

I

trumpai primena busimosios "Draugystes": 
(Chitaqos Kernavės skaučių tunto) 

stovyklos virš:n:nkė Rita Penčylienė
Visi ' hi aios skautų-čių turtai stovyklaus Rakė liepos lū-24

: i i metų ateinančios stovyklos vardas yra DRAUGYSTĖ, 
.eis var ias buvo parinktas, norint kuo daugiau pabrėžti draugiš
kumu b.ei seserišk. mo jausmą mumyse. Kiekviena iš mūsų no
rime atpildo už savo pasiekimus, bent moralinio pasitenkinimo. 
Bet \i-a tai nepadarytų sesės pilnu žmogumi, jei ji neturėtų 
kuo pasidžiaugti, kam pasiguosti, su kuo pasidalinti ar būti 
nors užjaučiama, šią spragą gali užpildyti tik geras draugas 
draugės.

FiT’dant atrasti gerą draugą, su sesėnjis.ir. bro'.įaisųjį kitų tun- 
reikia išmokti dalintis; išmokti tų ir drauge s-įdarykime vieną 
ats.srkyti; išmokti būti tolerah- ■ linksmą, draugišką, skautišką 
tiškai: išmokti aukotis; išmoktilnnotaiką Bako miškuose. Gal ir 
gerbti kitą; išmokti klausyti; .mes po šios stovyklos gėsime 
išmokti mylėti. Vieni iš stip-' pakartoti vienos mūšų sesės ne- 
rianrių draugystės ryšių yra tie,}seniai parašytus žodžius: 
kurie buvo užmegzti vaikystėje r . , .... , . , j Lieka atminimu Tavo punasar jaunystėje, ir kurie islieKa* 
per ilgus metus- iki gilios senat
vės

Dail. Antanas Tamošaitis

j #no skautų įstatus, kaip šktn. 
Paronis. brolių prikeltas antrą 
vąL^n.sktięą.

Kas bus, kas nebus, o Račiū- 
-i'-s Rakė bus!

Informuoja, kaip. “Skautybės 
Kelias” ir “Mūsų Skautija” ^pie 

Į ’ėmės i1- oro skautus.
Tvarkinga, kaip jaunųjų va

dovių palapinė stovykloje, 
f>i bėga du veja, dešimt tėvų 

šaukia. (Vilkiukų iškyla į- ėiuo- 
’yklą).

Šv^ni, 'kaip tėvas Kezys su 
akordeonu per šokius. Entuzias
tingi, kaip vilkiukai-' po brolio 
Plačo “laidotuvių”.

VIENAS ŽMOGUS 
. KALNŲ NENUVERČIA 
lt. ■-■-.- ' ? /’■■■'. >,

s. Juozas Raškys .
! kviečia į talka
7 "■ ' ■ . ........

Mieli broliai'vadovai, skautai, 
skautu tėveliai! "•

Darbščios, kai vadovės, pri val
giosios kugelio.

Laikosi Geležinio įstato, kaip 
jūreivės pliažo (—paplūdimio), 
j Vienas centas, antras centas 
—' ir yra Jaunimo Centras 1 (šū
kis). - -
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ninkui. ; - '
I-' — Žinai, Petrai, neverta skųs- 
tis, nes-skiltininkas tau jų.nesu-

4

■i r -

h — Klaipyk-Juozai, jei tu man 
nesugrąžinsi, tų dviejų dolerių, 
'kuriuos anąsyk iš manęs pasis-

Uses 40-capacity Slide
* Cube™ cartridges.
x Electronic automatic x. Fast f/3.5 projection lens 

focusing, you focus the 
first slide only.
Easy chair remote control 
operation.

YOU CAN OWN
IT FOR ONLY ' TERM

© 1975 BELL & H0WELL/MAMIYA COMPANY AH Rights Reserved

ię Scan/Search forextra- 
fastecjiting.ancj sorting.

-Slide ejector for easy 
slide removaL
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LAUŽO
LAZDA TURI Mf-GALUS

! — Sumanumas ir.drąsumas.

e/1

{'kraitis,

Kai Tau draugas rodo spindinčias
Taigį, šioje stovykloje. “Drau-’ [akis.

gvstėje”, kiekviena iš mūsų, nuo i_,-. - ,. .. ,. 'Nes nėra uz drauga Taumažiausios paukštytes ik žalia-, r,, ... , . , , , . i ■ [brangesnio turto,kakles vadoves, bandykime ge-.
riau pažinti viena kita, padėki- i 
me viena kitai, būkime net tik i 
ses’ o ir draugė kitai sesei iš sa-1 
ves stovyklos, bet ir artimiau! 
bendraukime ir susipažinkime1

i Su kuriuo tiek džiaugsmo but •— 
[pilna širdis!

ps. fit. Rita Penčylienė, 
1976 m. “Draugystės” 

stovyklos viršininkė

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lictu- 
gerbuvis, privalo Susipažinti su žemiau išvardintomis Knygomis, 
suminėtas Knygas gaiima uzsfsakyti Naujienose.

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

Juozas- Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol

ČfKAGl&T<S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilmoje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakmose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. SI.50. Yra ta,p pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU l VILNIŲ. Keliones j Lietu
vą Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psi $3,00

D. Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
roriaus pastabumą neapgauna Infunsto rr agitpropo propaganda txj 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE- 
H4 p>*L Kaina SI 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST. CHICAGO. ILL. 60601

I tan k* n*
ar pi ribine oe r laide

Visi vieningai laikosi 
aplink kenčiantį

Jeigu turėsi, broli ar, seselrpr.o-■ } .Balandžio 2, lietuviu Skautiį. 
gos lankytis Brazilijos indėnų Brolijos Vyriausio Skautininko 
kaime, tai atsimink pirmąją tai- pakviestas, pradėjau eiti Atlan- škotai, tąjį aš. pasiskųsiu skilti 
syklę — atsinešti £aųg saldainį^to rajono vadeivos pareigas. Šma 
(geriausia deginto pieno ir CU7. SU vėl po keleto metų grįžti į 
kraus). Ir pamatysi, kad. nebus darbą, Įnįjį esu taip labai pamė-

- nebus, kaip ges.. Kaip .Vyriausiam Skautinin- 
' kui pažadėjau, imdamas, šias, pa
reigas, taip-dabar dar kartą jum 
paį^rtosiu, jog stengsiuos, kiek 
piano,.išgalės leis, sąžiningai ir 
kruopščiai paimtą (darbą atlikti.

f .-Tur būt, daugeliui jūsų, ma-. 
no asmuo jaw.iš seniau yrą pa
žįstamas, nes daugelio jūsų vei
dai dar mano atminty nėra iįįdi-1 
lę. Gal jaunesniąją vadovų tar
pe nelabai esu atžnenamas,: bet 
Barbas-juk suartinažmones, pri- 
šifhinimai grįžta.Ah-A-, u ' j.;
' Vienas7 žmogus Sįhių :heinu- 
versi.' Tad, mieli brpliai, kviečiu, 
visus Į talką. Mūsų rajonas.vi
suomet Buvo* viena&dš pirmau
jančių sąjungoj; taigi- ir - sten
kimės jį tokioj aukštumoj išlai
kyti. Mūsų visų pąreiga rūpin
tis, kad išaugintumė\savo ■ jau
nimą — mylinčiuszsavo tėvą 
kraštą, paklusnius šio. svetingo 
krąšto piliečius ir :garbingųs. 
vykdančius savo įstatus skautus.

Mieli broliai, leiskim, sau pri
taikyti buvusio JAV "prezidento 
J. Kennedy posakį: “Nežiūrekim, 
ką mes galim iš skautybės gau
ti, bet, klauskim patys savęs, ką, 
mes jai galim duotF?; ‘ --V 
t Su šiuo posakiu mintyse kvie
čiu visus į darbą, oi 'darbų, rasi
me begales. .. - ( .

s. Juozas. Raškys, 
Atlanto rajono, vadeivą.

Indėniukai, kuriuos balti žmo
nės vadina “necivilizuotais” ar 
“nekultūringais”, mielai priima 
saldaini, bet jo nekiša i burną 
tol, kol visi kaimelio ar sodybos 
■alkai neturi rankose saldainiu

ko. Jeigu saldumynų neužtenka, 
ūrma pasidalina, ir tik tada val

ero, kai visi turi po. gabaliuką. Jie 
■neįsivaizduoja, kaip- žmogus . gan 
i vienas pasinaudoti kokia gėry-' 
be. • nepasidalinęs su kitais.

čia turiu papasakoti vieną Įvy
ki iš jubiliejinės stovyklos; ku-, 
ri, kaip visi stovyklautojai atsi-r 
mena, vyko labai karštą vasarą. 
Eidamas stovyklos dulkėtu kė- 
'iu, sutikau -būreli- skaučių, be
valgančių ledus ant pagaliuko!. 
pasisveikinome -A: ir jos praėjo., 
'ums gal tai nieko ypatingo, bet- 
iš tuoj pagalvojau: ’kokios“ne-. 
kultūringos”’sesės. Paskui atsįj 
miniau, kad šiaurės Amerikoje 
nėra to indėniško papročio, kurį 
paveldėjo mūsų gatvės braziliu- 
kai ir tuo pačiu mūšį- lietuviai.’ 
vaikai ir jaunimas Brazilijoje:' 
■ei ką nors valgai ar neši, turi 
nesiūlyti kitam, su, kuriuo svei
kinies.

Gal toks paprotys Jums nepa
liks. bet indėnų kaimelio berniu
kai ir mergaitės moka dalytis-

5 < • Dvasios' vadovas aiškina apie 
rębgijps >vąrbą ir reikšmę -gy
venime/, pridurdamas, kad ne 

-viena duona žmogus gyvas.
— Ną 'skaute Mike, pasakyk 

dar kuo? -

draugystę ir vienybę su nelai-. dažnąi išgelbsti skautą.jiuo vi- 
• šokių pavojų, — kalbaįkįltimn- 
kas.

— 0, taip, neretaŲjį fiuo už- 
-sitarnautos bausmės 
^siu

-nės ištiktu žmogumi?. “Civilizuo- 
i" žmonės sergantį išveža kitur, 
toliau nuo sveikų žmonių ir kar
tais net užmiršta jį aplankyti lir 
leninėje ar prieglaudoje.

Birželio 15-tą dieną, Tautos 
šsklaiciyino dieną, ypatingai pri-[ 
ūmename visus, kurie savo gy- 
• enime nešė ir neša Lietuvos ir- 
ietuvių tautos likimo "ženklus. 

Jeigu lietuviai galėtų pasinio-' 
<yti iš “laukinių” žmonių, tai 
ūrželio mėnesį jaustųsi, kaip 
svarbi yra mūsų širdžių, min- 
'ių. maldų ir darbų vienybė.' lyg 
tu indėnų aplink kenčiantį — 
aplink Lietuvą ir lietuvius. Ir 
taip tie. kurie džiaugiamės Tan
iose turėdami laisvę ir žmogaus 
Seises ir visu lietuvių kultūros 
ibius, turėtume jais dalintis su 
avo broliais ir sesėmis.

pusbalr 
atsako skautas Kriukeliu. .

KAS GERIAUSIAI
STOVYKLOJE.,

Stovykloje kalbasi, du skau
tai. Vienas paklausia, kuris bro
lis jam geriausias stovykloje.

, — Tik mūsų virėjai—neabe
jodamas atsako antrasis.'

AI STRALI JOS RAJONO- '
STOVYKLOS ĮSAKYMAf "

■Įsakymas Nr. 14 : Kam kitam 
nuimti maudymosi kelnes upėje 
yra griežtai draudžiama.

Įsakymas Nr. 15: a) Šiandien 
visi įmetimai į upę griežtai drau- 

džfsfnii: b) Valgyti eiąSm’ė ti£į su 
indais. Imvas atsinešti-prie sfa-

v. s. Siūlaitis, S. J-1 ]q draudžiama

OAK SUPPLY j
AND FURNITURE CO.!

pay, 
what to

do about it
S>mepa>plelearathe hard way. Pay- And while you’re going, through 
checks disappear fast. grocery bills, car repairs, vacation1

pay-to-day living expenses eat up weekends, kids’ toys and nights otrt 
a lot And maybe-part goes in the on the town, you’ll know you’re sav. 
savings account for this year’s vaca- ' 
tion or another immediate goal.

A good chunk «f that money seems
to disappear by itself

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg budd
ing up all that time.
e A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you. wdtk. 
An amount you specify will be set 
aside from, your paycheafc and used

ff turity of 5yex 10 nxota th* tat 
yaar). xr- nphu Uf lot, Moleru or 
tatnyBi. Whan iwwderf tar he «ndwW 
M your hank. Infcwwt ia n* (object to wtete

Take stock in America;
Join the Payroll Savings Plan.

1739 So. Halsted Street
A

Chicago, nt 60608

i 
J 
i
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a
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ANN DEBIUTANTĖ JEANNE
MARIE VAIKUTYTĖ

PEBIUTANTĖ CAROL
T LANDON,

Vis rier.q j Rockfordo Jcniniy gegužinę

Marquette Parkas
o Marquette Pk- Namų Savininkę 

pirmoji gegužinė
Maruuette Parko lietuvių Na-

Metu ratas a~is ko, ir vėl Į ‘ .
ateim Joniniu šventės. Ir šis 
vardas buvo labai pagarsėjus 

jęimtaj’ame krašte Lietuvoje, 
"patingai Kambyno kahie.

I
j ’Tnus to kalno sene'is, Klai-

-■ėdos kramto patriarchas, kurį mu Savininkų organizacijos pir- 
oava insiu senovės vaidyla, už- 

}‘"’rdavo kalno riHunėię didžiau-

§lasio ir Olgos Landon dukra, 'Jono ir Denise Vaikučių dukra, 
—gyvenanti Chicagoje, baigė Cu-ĮL-3 Grange, Ill., baigia Lyons 

rie aukštesniąją mokyklą, kur 
buvo lietuvių klubo iždininkė, 
istorijos klubo pirmininkė, pri
klausė dramos bio-medicinos, 
slidinėjimo ir G- A..A. klubams. 
Pasirodė scenos veikaluose, ap
dovanota sidabro ženkleliu už 
pasidarbavimą specialiose mo
kyklos programose, pvz., mo
kytojų asistentę, lėšų kėlimo ir 
kit. Mėgsta keliauti, klasikinę 
muziką, slidinėjimą. Tolimes
nės studijas pradės Jr. kolegijo
je: vėliau tęs jas? Northern Il
linois universitete, ruošdamosi 
pedagogės darbui, ypač moki
nant vaikučius su regėjimo, trū
kumais. Chieagos Lietuvių .Mo
terų Klubas pristatys debiutan- 
tę' Carol Ann Laridon / Gintaro 
baliuje, birželio ; mėn. 19 d.

I Township aukštesniąją mokyk
lą, o vakarais lanko Du Page 
kolegiją. Mokyklos “Lion” laik 
raštuko' korespondentė, ruoši
mo, mokyklos, pavasarinio mu
zikos pastatymo pirmininkė, 
Corral Board jaunimo organi
zacijos vicepirmininkė, pašven
tusi virš 100 laisvalaikio valan
dų, dirbdama La Grange Me
morial ligoninėje (candystri
per) . Groja -vargonais ir pasiro
dė trijuose rečitaliuose. Lošia 
tenisą — taurės laimėtoja. Yra 
gera plaukėją. Studijuos Lewis 
universitete, pasiruošdama gai
lestingosios sesers profesijai. 
Jeanne Marie Vaikutytė bus 
pristatyta . Chieagos Lietuvių 
Moterų Klubo rengiamame Gin- 
taro baliuje birželio mėn. 19 d.

Ilgamečio B ALFO pirmininko,, 
; prelato j. R KONClAUS knyga

L ; 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
r ; Kieti viršeliai $4.00, minkšti —- $3.00.
'' Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau

sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į-Vokietiją ir ki-
• <tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

' NAUJIENOS į; ■ '
U35 Sol Halsted Street, Chicago, HIinois -60608

; -į —;y’ JAU BĖJO Iš SPAUDOS

įSiUįiįj! Juozo Liūdžiaus Raštai
į. . Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00. > 

PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS 
ATSBILNIMAI 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. .

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS . LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (18^-1959) metų 

Chieagos 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 biografl- 

. Jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi * '-į
r AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

moji gegužinė šiais metais įvy-
_________________ _ ko gegužės 80 dieną O Bruzgu- 

j šią Joniniu laužą. Jo žodžiai, lienės ąžuolyne.
kaip bažnyčių varpai nuskambė- 
tevo po v<są kraštą, atsimušda- 
mi i jausmingas/žmonių širdis 
ir likdavo anriams Įrašyta. Liep
snų lie’u’iai nušviesdavo pa
dangų, skelbdami Dievų •valią, 
tėvynės meilę bei vienybę... Tai! 
•ra vadinama Joninių naktis, pa- 
larčin žiedo ieškojimas. Kas ją 
ras, tąs bus labai laimingas: Bet, 
deja, negirdėjau, kad kas būtų 
kada radęs:..

Joninių tradicija lietuvių šir
dyse neišnyko. Ir čai šioje lais
vės šalyje atgaivinta buvo Lie
tuvos šaulių sąjunga, kartu at
gaivintos buvo ir Joninių Šven
tės, laužai, programos bei pa
parčio žiedo ieškojimai...

Tai yra mūsų sesių ir brolių 
šaulių šventa tradicija.

Kur tik yra didesnis ar mažes
nis šaulių vienetas, ten ir sulieps
noja Joninių laužai. Ir štai prieš 
porą metų Įsisteigęs ir sustiprė
jęs Rockfordo 5-tas šaulių bū 
rys, šių metų birželio mėn. 20 d- 
2 vai. po pietų Lietuvių klubo 
parke rengia su Įdomia progra
ma Joninių gegužinę, laužą. ~

Programą išpildo svečihi iš 
Čikagos V. D. š. Rinktinės 
meno kuopelės vaidintojai, vado
vaujant J. Petrauskui, prie Se
gančio laužo atlieka Joninių mon
tažą “Vaidyla”. Turiu pastebė
ti, kad pereitais metais matėme, 
tik vieną vaidylą be vaidilučių. 
Tai buvo nepilna programa, o 
šiais metais bus atliekama pilna 
programa — vaidyla su vaidilu
tėmis, kaip senovėje prie šventos 
ugnies — vaidyla melsdavosi, o 
vaidilutės kūrendavo šventąją 
ūgių, kad neužgestų.

Kaip jau žinoma, iš Čikagos at
vyksta; V. D. š. Rinktinės šau- 
liai-saulės pilnas autobusas,, o 
gal ir du. Nes kaip teko girdėti, 
yra ir daugiau norinčių vykti į 
Rockfordą. Reikia tikėtis, kad 
susidarys ir kitas autobusas.

Taipgi yra- kviečiami ir lau
kiami mūsų broliai bei sesės jū
rų šauliai, susipažinimui su rock- 
fordiečiais.

Mieli rockfordiečiai, bei visos 
apylinkės Iietuviai-ės, kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai daly
vauti Joninių laužo gegužinėje, 
kuri yra tik viena metuose ir įs
pūdingesnė. O kuomi įspūdin
gesnė atvykę pamatysite...

Kad nebūtų ąžuolų pavėsyje 
-' nuobodu, visus savo gražia plokš

telių muzika linksmins A.? Ka- 
(pačinskas. šoksime ir dainuosi
me. O kad burna neišdžiūtų, bus 
Įvairių .minkštų ir “kietų” išgė
rimų. O taipogi’nereikės kęsti 

j alkio: bus ir šiokių ir tokių už
kandžių.

Tegul tą dieną visi keliai ve- 
! da į vieną kelią, į Rockfordo Lie

tuvių klubo parką, Į Joninių ge
gužinę — laužą. Jūs savo atvy
kimu sustiprinsite šaulių patrio
tinę veiklą, įrodysite, kad esate 
tikri savo Tautos sūnūs bei duk
ros.

Jus visus.kviečia V. D. š. Rink
tinės, Rockfordo 5-to būrio val
dyba, šauliai ir šaulės. Augis

Firm. Juozą s Bacevičius, padė
kojęs visiems'susirinkuiems, pra
dėjo gegužįrię ir pranešė, kad 
lietuviai namų savininkai sten

giasi stabilizuoti visą koloniją, 
i Jis prašė gęgužinėn susirinkusiu 
paramos. g

Iš pat ryto’ eilės svečių laukė 
maisto, kurias , šeimininkės jų 
akivaizdoje gamino. V. Stakė- 
nienė, M- Ernestas ir E. Liikienė 
virė pumpuškas. A. Žakas, K. 
čiuras G. Čiuras ir O. Juškai- 
tienė aprūpino visus saldainiais. 
Laimės šulinį tvarkė B. Andri- 
kaitis.-

Barą organizavo M. Stakėnas, 
o aptarnavo jį J. Sonkus, St. Lu- 
koševičiuf, 'Bt Klemka, A. Ba
rauskas. A.'-Skodžius,. J. Vinge
lis ir A. Jaeinevičius. Kugelį ke
pė ir padovanojo St. Bacevičienė, 
V.j Stakėnienė ir J. Jasinevičįus.

Laimės šuliniui dovanas pa
aukojo: Paramos savininkai J. 
Janušaitis ir J. Mažeika; V. An
drijausko svetainė; Marquette 
Skanumynų savininkai L.' žvy-. 
nys ir D. Kurauskas; geriausios 
mėsos A. J. Meats, A. ir V. Rei
nys Delicatessen, Bacevičiaus 
Bell Realty, J. Yerkes and Sons, 
Ine., Chicago Savings and Loan 
Assn., Pauliaus Hardware, First 
Federal Savings and Loan Assn,. 
Republic Savings and Loan Assn. 
J. Skeivys, V. Stakėnienė, J. Ja- 
cinevičięnė, - J. Vingilis, Pranė 
Patlabiene, P. Galinauskas, Dr. 
J. Adomąvičius, A. Ūselis, Sta
sys Lukoševičius, J. Jurgilas ir 
kiti. .

šokių varžybas pravedė J. Ba
cevičius; Varžybų teisėjais bu
vo Juozas Bagdžius, Walter Babe 
McAvoy, Teodora Kuzienė, J. 

Vasiljevas, Jonas Evans, A. Ne
munas ir Petras Vilkelis.

šokiams grojo Jurgio Joniko 
brkestrasjį -- .
< Svečių pasipylė, kaip: iš .s?" 
sybės rago. Klausimas kyla, k 
sutraukė tokias dideles 'buri 
į namų savininkų gegužinę? M 
atrodo, kad geriausių virėjų.si 
niai pagamintas maistas, nebrs 
gus ir gerai aptarnaujamas l 
ras, gausus dovanomis Laim 
šaltinis, gerai iškeptas skan 
kugelis, savo skanumu-išgarsėj 
sios pumpuškos, geri lietuv 
muzikantai ir linksma bei ir 

-loni" publika. Buvo ir kitų m 
lonumų ir džiaugsmų. Visa t 
sutraukė tiek daug'publikos.

Saulutė pasirodė priebland 
je ir pradėjo siųsti atsisveikir 
mo spindulius. Vakarines gie 
mes pragydo ąžuolyno paukšt 
liai, o gėlių kvapo bangos riedė. 
pažemiais. Visi šie ženklai pi 
minė, jog jau laikas skirstytis 
namučius. Publika nenoriai ski 
stėsi, vieni kitų klausinėdami, k 
da vėl susirinksime ir pamatys 
me vieni kitų linksmas veidus 
Atsakymas — kitame lietuv 
piknike. Stasys Patlat

Petras Aleksa Modeliai kaip žmonės

! 7. i u ii ai iv
• .ūdai pu<la

i v <1HU3 
f*vjė L ir

T till ft >

kos

bri-
fki
ne- 
da-

Skaitytoju Balsai
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DISKRIMINACIJA
“Drauge” gegužės 22 d. bu

vo paskelbta žinia, kad LB- 
nės Santa Monicos apylinkė iš 
praėjusių metų veiklos pelno 
paskyrė 120 dol. lietuviškai 
spaudai paremti, tik išskyrė 
“Laisvąją Lietuvą” ir ’’Nau
jienas”.

Man atrodo, jog negraži lie 
tuviškos spaudos diskrimi
nacija ir tokį veiksmą laikau 
skaldymu lietuviškos Mehy- 
bės. Atrodo, kad yra kieno 
nori varomas sąmoningas dari 
bas"“didinti ir taip jau jsusida-- 
riusį tarp lietuvių pavojingą 
plyšį, kuriuo yra . labai užinte- 
resuotas Lietuvos okupan
tas. • '

po “L. L’elŲvai“ ir
’’Naujienoms” pa ein.i.

Jei jau L. B-nės padalinys 
di-jsfa kitus viešai diskredituo 
ti. lai nutylėti tokio akiplėšis- 

i kūmo negalima: Tuo atveju 
j einu moraliniai, i.et ir finan- į 
siniai nuskriausticirs Į pagal-j 
bą. Tik ištiesę vieni kitiems t

An^ly svaro i 
datos

Londono miesto biržos “pikt
juokis” yra kad amerikiečiai 
tų švara Londone numušė 
$-1.776, tai yra iki JAV-bių 
rriklausomybės paskelbimo
tos, o nuo šiol pradės numušti 
iki Kolumbo Amerikos atradimo 
datos $1.492.

Infliacija darosi rimta pro
blema ir Australijoje, kurios do
leris būsiąs nuvertintas iki to
kio laipsnio, kada pasak konser
vatyvų ministerio pirmininko 
Marlcolm Frezer programą 
“kiekvienas australas gyvens 
pagal savo išteklius”. Doleriui 
krentant algos darbiečių valdžios 
laikotarpyje pašoko tiek, kad da
bar paprastas Australijos dar
bininkas algos gauna po $220 
savaitei.

Pirkiie Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir v?da į šviesą.

— I I I --------- R

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai,
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

’ T ‘
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•NAUJIENOS’ BOLŠEVIKAI 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Smerkdamas per spaudą va 
romą tokios vienašališką pro
pagandą, kuri turi neslepia
mą tendenciją viešai diskrimi 
nuoti frontininkams nepagei
daujamą spaudą, L. B-nės S. 
Monicos apylinkės pelnui “pa 
pildyti” ir prisidėti prie jų “re 
klaminio” skiretymo,; įteikiu

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA j
Dr. Kazio Šidlausko knyga” apie Amerikos lietuvių pastan- į 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

*

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis . 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

T aupykiteĮdabar
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-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčiais nuo mėnesio pirmos 
dienos. z < .

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

□
Investavimo knygelės sąskaitos neša

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. ‘ 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kurį vadinasi ’ ,__«

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

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

NAUJIENOS,
1739 Su. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. CikagleUs Įspūdžiai o 

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” po 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS -THE GREAT. Istoriniai DLK 1 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istori 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. *

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki 
piniginę perlaidą. t ‘ '

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

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

Įsteigta 1923 metais. ' \ >*?''■.* TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

> — NAUJIENOS, CHICAGO t. UI — WEDNESDAY, JUNE 16, 19*76
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Rates:

In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 pęr 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six moat as. $7.00 per 
three months. Canada S30.00 per year; 
other countries $3i.0C per year.

15 cents per copy.

trims menesiams —____ ^$736 
vienam mėnesiui .. . t»C-50

Kanadoje: .
metams  _______ -2- $30.00
pusei metu  _____ Z—L $16.00
vienam mėnesiui ------ -—$3-00

Užsieniuose: z * j
metams ____________ įŠl.OC
pusei metų ....—$13 0C
vienam mėnesiui__ —-----------------------  '-«■■■ Į ■ 1

Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose;
metams ........................ $30.00
pusei ©etų ..........   $16.00
trims mėnesiams ________ $8.00 _
vienam mėnesiui S3.00 drove. 1739 So. Halsted Chicago

Kitose JAV vietose:
metams ___ _____________  $26.00
pusei metu .... ...............  $14.00

Naujienos eina kasdien, išstariaht 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben

Ui. 60608. Telef. HAymarket 1-6100
Pinigus reikia siųsti ’ pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu , .

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Nesąžiningas korespondentas
Jau vieną kartą rašėme, kad Kanadoje leidžiami Tė

viškės žiburiai negali gauti Chicagoje korespondento, 
kuris galėtų tiksliai ir teisingai parašyti apie įvairius 
Chicagos ir Amerikos lietuvių gyvenimo įvykius. Ilgus 
metus TŽ redakcija nauodjosi korespondentu, viską su- 

* kusiu Rytų žvaigždės magneto kryptimi. Veik kiekvie
na žinutė buvo dažoma raudonai, net ir sportininkai gau
davo kitokį atspalvį, kai pareidavo pro minėto korespon
dento prizmę. Redaktorius turėjo gauti pakankamai pro
testų dėl to korespondento, bet, matyt, kito neturėdamas, 
jį gana ilgai laikė-

Kai Toronto laikraščio redakcija susitarė su Vladu 
Butėnu, tai skaitytojai atsikvėpė, čikagiečiai žinojo, kad 
ir Butėnas nepajėgia įvykių tiksliai aprašyti, bet jis ži
nios bent neįraugs į maskvinius krapus. Jis žinią apkan
džios, nepraneš visų faktų, dalį nutylės, o kartais paleis 
nešvankią insinuaciją, bet vis dėlto jis buvo geresnis, ne
gu ilgus metus anksčiau T. Žiburiams rašęs reporteris.. 
Kartais Butėnas parašo gana gyvą korespondenciją, bet 
kaip pirmasis suko Rytų žvaigždės kryptimi, taip pasta
rasis viską kreipė katalikų tarpe įsigalėjusių “fronto bi
čiulių” linkme.

Amerikos lietuvių gyvenime tie “fronto bičiuliai” 
jau privirė pakan karnai košės. Jie nori vadovauti, bet 
vadovybei tinkamų žmonių neturi, Amerikos . politikos 
nesupranta, lietuvių laisvės kovos nežino. Jie-samdo žmo
nes ne tik Lietuvių Bendruomenei vadovauti, jie taip 
pat samdo žmones jų dienraščiui redaguoti. Samdiniai 
suskaldė JAV Lietuvių Bendruomenę, o dienraštin pa
imti samdiniai padėjo labai nemalonion padėtin Draugo 
leidėjus marijonus. Marijonus akligatvin jie nuvedė, kai 
atsisakė paminėti Lietuvių komiteto rengiamo JAV 200 
metų nepriklausomybės minėjimo. Jie gali, kaip Butė
nas, žinias iškraipyti, paskelbto melo neatitaisyti, bet jie 
gali ir nutylėti. Jie neskelbė minėto susirinkimo garsini
mų net ir už pinigus.

Blogiausia, kad iki šios dienos jie nežino, kaip pasi
aiškinti, kodėl jie nedėjo lietuvių garsinimų, kviečiusių 
žmones paminėti Amerikos nepriklausomybės 200 metų

sukaktį. Visi gyvrra Amerikoje, Nr.idoj'zi f . —Lak . 
ties vaisiais, galime siekti nepriklausomybės Lietuvai, o 
vis dėlto, kodėl marijoai ar jų samdyti žmonės atsisakė 
pagarsinti, o vėliau ir parašyti apie tą minėjimą. Mari
jonai nepasiaiškino, nes rimto pasiaiškinimo tokiam el
gesiui nėra. Nepajėgs pasiaiškinti net ir tie, kurie tokį 
pasiūlymą samdiniams pakišo. Taip čikagiečiai ir Ame
rikos lietuviai iki šio meto nežno, kodėl Draugas nedėjo 
apmokamų garsinimų.

Vietoj pasiaiškinimo, jie sugalvojo paskelbti naują 
m’ėlą. Jie skelbia, kad Naujienos atsisakė skelbti Juode-. 
h‘o vadovaujamos šokių šventės net ir apmokamą garsi
nimą. Naujienose būto paskelbta, jog tai yra melas. Iki 
šio mėto Juodelis Naujienoms nedavė nei vieno apmoka
mo garsinimo. Tokio melo skleidėjai mano, kad jie šito
kiu būdu, melagingai kaltindami Naujienas,-pajėgs bent 
dalimi sumažinti marijonų padarytą nešvankų ir nepa
teisinamą skandalą. Jeigu jam Naujienos'neskelbia Šo
kių šventės, kreivai samprotauja, tai Draugas galėjo ne
skelbti ir JAV 200 metų nepriklausomybės minėjimo su
kakties. Bet tai yra labai nešvari laikraštinė priemonė. 
Melu negalima pateisinti nedoro ir nusikalstamo darbo. 
Šitas klausimas buvo išaiškintas susirinkime, kurį su
šaukė Šokių šventės rengėjai' ir pagalbon pakviestas 
John Evans. Pastarasis ir sukvietė pasitarimą šiems rei
kalams išaiškinti. Tame susirinkime dalyvavo ir pats 
Butėnas. Jis aiškiai girdėjo M. Gudelio pasakytus žo
džius. Gudelis pakartojo jo anksčiau įžanginiame para
šytą teisybę: Naujiehos visą laiką rėmė kulūriniuš JAV 
Lietuvių Bendruomenės renginius, rems ir šokių šventę. 
Bet taip pat teisybė, kad iki šio meto šokių šventės ren
gėjai nedavė Naujienoms jokio garsinimo. Jie tiktai 
skleidžia melus apie Naujienas, bet Naujienoms garsini
mų neduoda. Tame pasitarime sėdėjo pats'W. JuddčHs.' 
Jis nepaneigė Gudelio .viešai pasakytos , teisybės. Tų pa
sikalbėjimų klausęs Vladas Butėnas šiaip TŽ-skaitytojus 
informavo: < ' :.z'. .* . ’

“Spaudos konferencijoje dalyvavę visų mūsų laik
raščių atstovai nuo, kairės iki dešinės pažadėjo.šven
tę remti, nors Naujienų red. M. Gudeliui kaikas pri
kišo, kad iki šiol Naujienos visus didžiuosius įvykius 
rėmė ir rems,■ nors, jo žodižais, kariais gera ir pasi
badyti, nes tada pasakoma teisybė.”'(Tėrilkės Žibu
riai, birž. 10 d. 7 psl-)- . '
Gudelis susirinkusiems. pasakė teisybę, bet Butėnas 

neturėjo drąsos tos teisybės paskelbti. Kad Gudeliui be 
pagrindo prikišo naujo fronto prieš Naujienas užėmusių 
bičiulių skleidžiamą mėlą, tai Būtėnas girdėjo. Bet kai 
Gudelis visiems susirinkuisems išdėstė, jog tai yra me
las, nes iki šio. meto nėi vieiias atsakingas šokių šventės 
rengėjas Naujienoms garsinimų nedavė, tai" Būtėnas ne
girdėjo. Kad jis negirdejo^tai tik toks pasakymas.. Visi 
ten buvusieji girdėjo, girdėjo'ir Butėnas,, bet jis, būda
mas toje pačioje gretoje kaip ir kiti frontininkai, neturi 
drąsos paskelbti mėlą^ paneigiančio tvirtinimo.

Butėnas girdėjo, kaip tas iitėlas buvo panėiįtaš^ bet 
Jis paneigimo nepaskelbė- Jis parašė, kad vienas to pa
ties fronto organizatorius Gudelį paklausė. Paklausimą 
Butėnas vertė prikišimu. 0 kai buvo išaiškinta,'kad tas 
prikišimas buvo be pagrindo, tai Būtėnas apie tai'nLŪty- 
lėjo. Sąžiningas korespondentas taip nesiengis. ,

-12 laimingų moterų W |
LONDONAS. — Anglijoje mi- pasirodys gatvių judėjime.

ręs amerikietis bili j orderius Get- ' — North Carolina iš federa- 
ty savo pomirtiniame testamen- lines valdžios fondų gavo 9,5 
te apdovanojo 12 pasaulio įvai- milijonų dolerių, kuriais 6 me
rių tautų mbtėrų piniginėmis 
stambesnėmis stirnomis arba 
mėnesinė pensija iki gyvos gal
vos. Bilionierius.apdavanojo bu
vusias savo meilužes.

lines valdžios fondų gavo 9,5

Visi girdėjome, kad New Yor 
ko mieste finansiniai reikalai 
yra atsidūrę katastrofiškoje 
buityje ir kaip jie gali, pagerė
ti, jei tokš “švindelis” vyksta 
jo reikalų tvarkyme. . <

r ■. Parinko- J.~ f-tis.nėšių bėgyje reikalingus žmo
nes turėjo apmokyti bent -ko
kio amato — darbo. National 
Review žiiorriis toje programo
je vieno asmens amato moky-

Didžiausią dovaną gavo anglė mas atsėjo virš 130,000 dole-
Anna -Kitson, -kuriai turtuolis 1 rių.. . *-**v*sm.,*^__ . —.r,, o^.,,
Getty paskyrė, alyvos akcijų | Taip tai heatodariai prašyti■ Doį darbavoS'ir rašė
"sumoje 82$,500 dol. ir 1,167 dol. pianu is mokesčių mokėtojų sfr^ipsTiins apie mafiją. T^įk. 
pensijos į mėnesį iki gyvos gal-1 doleriai. . . . : .. . . .. .

Mirė laikraštininkas 
Don Bolles

PHOENIX?— Laikraštininkas

vos.

BIUROKRATIJOS
KLYSTKELIUOSE

— Praetais mėtai V Washing
ton, D.C., policija 140 Maskvos 
diplomatams išrašė* tiž netvar
kingą važiavimą ar parkiniihą 
arti 9,000 tikėtų. Tačiau sovie
tiniai ponai į: tai nekreipė dė
mesio ir "baudos- ūž "gautus ti
kėtus nemokėjonei cento.'Su
sidariusi baudų 90,000 dolerių 
suma buvo apmokėtą miėstuh 
nenorint “šaldint’’ detente dva
sios. Valstybės Departamentas 
tik lengvoje formoje Sovietams’ 
priminė apie Šios baudos mo
kėjimą. ■

— David'J. Billings Ne w Yor 
ko miesto vidaus reikaių direk- 
torius su- metine -$28,000 alga. 
Savo įstaigos reikalams gavo 
federalinės valdžios' paramą

i-
' rių jis pats pasisavino 15,000

raštininko ’mafijos istorija bai
gėsi liūdnai: įsėdus: įimašiną, 
sprogo po' šėdynėpidtfa’bomba. - 
Laikraštininkas ligoninėje mirė.

Yra suiihtas sunkvežimio še-.-

GARSINK IT ĖS N A U JI E NOSE

—The National Science Fotm 
dation. išleido 46,100 dolerių 
studijoms, kuriose nustatyta, 
kad vyrai auto .vairuotojai yra 
labiau t kantru s lėtame didmie
sčių judėjime,’kuomet mato ša 
litgatviais vaikštant gražias 
merginas. Senatorius William 
.Proxmire (D-Wisc.) užklausė 
tą fundaciją, kokias priėmones 
ji panaudos šiame reikale.

Fundacija atsakė, .kad ji or
ganizuos "tūkstančius jaunų 
gražių merginų, moterų ir jas 
paleis Bikini apdaruose vaiksė sumoje 200,000 dolerių, iš ku
rtinėti didmiesčių gatvėmis vi-!rių jis pats pasisavino 15,000 
šbmis rirush hours” dienomis. 1 dolerių ir nusipirko liuksusinį^ 
Gai lai ir neblogas projektas. Rolls Royce automobilį ir jtio 
prams akis “pasiganyti”, tik patogiai važinėjasi, ■■ užsidėjęs 
visa bėda, kad čia išmesta tiek valstijos leidimo lentelę" 1800- 

' daug mokesčių-mokėtojų pini-LTU. " . _ f '

šūnkvėžiiiiiuš. -Jo pSvk'fdę'bfivo"j 
ištaręs' sužeistasis laikraštinin
kas sprogimo vietoje. .

Rod ezij a perspėjo Zambiją

SALISBUTY, Rodezija.—Mi- 
nisteris piiTOimnkas'N3h"'Stntth 
perspėjo Zambijos -prezidentą 

j Kaunda, pagrasindamas “rimto- 
imis kbnsekvencijomis”, jei jis to
liau leis Rodezij’os juodžių parti-, 
zanams organizuoti Zartibi jo j e 
būrius., Rodezijos užpuldinėji
mams. Per radiją JarrSfflith pra- 
nešė, kad Rodezijos juodžiams, , 
tarnaujantiems kariuomenėje ir 
policijoje bus duodami aukštesni 
rangai.

Pasveikink savo draugus 
per *Nauj tunas ■ -

JONAS AUGUSTAITIS

ALEKSANDRAS TENISONAS - 
ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS

Gavęs tokį pažymėjimą, turite kreiptis į Gubernijos 
Kasacijos teismą, kad paskelbtu negaliojančiais ank
styvesnius teismo sprendimus, pripažinusius Jėrubai- 
čių polivarką kunigaikščiui. Kai Jėrubaicių palivax- 
ko dokumentas ir teismo sprendimas dėl šerūno iš- 
kraustymo bus panaikintas, gal kunigaikštis tada su
tiks geruoju grąžinti tą ūkį jūsų tėvui. Jei ne, teks by
linėtis tuose pačiuose teismuose, kuriuose bylinėjosi 
kunigaikštis”... (ibid. psl. 342-843). Be to pasakė Šerū- 
nui, kad byla nėra įsisenėjusi, “Klaida nepadarys tie
sa, kaip ir netikras rublis perilgą laiką netaps tikras”.

Sugrįžęs po trijų su puse mėnesių į Paukštakius, Ju
stinas parašė skundą - prašymą į Gubernijos valsbc- 
čių žeme aprūpinimo įstaigą ir pats, vėl pėsčias, nu
nešė į Vilnių. Valdybos viršininkas, atsargos pelki
ni nkas, iš khrto atsisakė priimti skundą £rieš kuni
gaikštį Oginskį. Po ilgesnių p^šikalbėjinfią, paketinus 
prisiųsti skundą registruotu laišku, skundą priėitiė, 
bet neprižadėjo greito sprendimo. Negavęs poros me
tų laike jokio atsakymo, J. šerūnas ir vėl nuėjo į Pe
terburgą pagallnis pas Senato pirmininką.

Senatui per Peterburgo vyriausią valstiečių įstai
gą paraginus, šerūnao skundas Vilniuj buvo išspręstas 
Seru no naudai. Pagal gautą dokumentą šerūnas lai
mėjo ir Guljernijos Kasaciniame teisme ir kunigaikš
čiui Oginskiui ankstyvesnieji 'teismų sjn^nditnai del 
Jėrubaicių palivarko buvo panaikinti.

Dabar, laimėjęs abejose instahcijosc bylą, J. šė
rimas manė, kad kunigaikštis geruoju gražins jam Še-

rūniškę, ir nuėjo į dvarą prašyti kunigaikščio,VBet tas 
ir kalbėti nenorėjo ir liepė šefūną išvyti iš dvaro. Li
ko ir vėl bylinėtis ir teismų Sprendimais iškėlė kūni- 
gaikšeio nuomininką iš šėrunOi ūkio. Bet iškelta byla 
pas teisėją užsitęsė ir pagaliau visai pradingo. Po dvie
jų metų šerūnas gavo iš naujo teisme užvesti bylą. Tei
sėjas nesiryžo prieš Oginskį nagrinėti skundą ir Justi
nas trečią kartą fnlėjo į Peterbhrgą pas Senato pirmi
ninką ieškoti pgg&lbos. PwiiSftinkas per Gubernijos 
teisiną užklausė žibią k£s p^Sryta. J. šerūno byloje 
fžtikos teišnle ir kodėl taip ilgai vilkinama? Dab&r by
la pajudėjo. Nerudas lafirtėjo teismų institucijose ir 
(ik pačioje deVVflioliktojo šiinttnečio pabaigoje teis
ino spreridiAhas iškraustyti kūifigaikšcib nuomininką 
iš Šerufto ūkio btsfdūrč teisino anstolį. “Vieną die
ną j Jėriibaičių kathią a’tvyko antstolis su “stražnin- 
kais” ir, visam kaim’iii daTyva'tfjant. iškėlė nuominin
ką. Po* kSkių 30 metų bynftČjitfiosi, gražino tikruosius 
to ūkio saviūihkūs, ščrŪIio Igno įpėdinius’’ (ibid, 
psl. 351).

“Kai jau mes, trys broliai ?r d vi seJ&rys (tėvai bu
vo jau įnirę) apšįgyVėrioine SėYūniškės ūkyje ir kiek 
apšitvarkėrhė, nbtfirėrii pSdėkHli Kūrėjui už mūsų iš
klausytas maldas. Krėfingdš veinuolyfle, į plačiai iš
garsėjusį stebuklingą Šv. Antaną už višhi naują žalią 
trirublinę užprašėme misiąs intencija, kad Šv. Anta
nas nubaustų niūsų skriaudėją už padarytas mums ne
teisybes.

Neužilgo po to. per Velykų šventes, kunigaikštis 
su svečiais, besiUnksirrirfdanias parke sttptioklhj, 
nukrito, atsimušė inkstus, kiek pasirgo ir 1902 m. pa
simirė. Šventas Ahtanas išklausė mūsų maldų ir atly
gino skriaudėjui”, baigė Justinas pasakojimą (ibid, 
pusi. 351).

•Kai ■ Vėliarti, jhu apie 1926 metus JėruBaičių eigu
vą revizavo Valstybės kontrolierius Vincas Giedraitis, 
tas pančro aplankyti ir savo seną bičiulį, kurį iš miš
ko pamatė beganantį savo lauke žąsis. Padarius Justi
nui netikėtą vizitą, jis pavaišino svečius,- aprodė visą 
savo ūkį ir atsisveikinant pasakė:4

“O dėl viso to mūsų* kampelio kiek teko tėvams 
ir mtitns vaikams vargti ir ašarų išlieti, ilgai ir atkak
liai kbvoti ir ilgus toliitius kelius man pėsčiam, suvaikš
čioti”, p^iguodė Justinas rtiūms šū''viskis penkias šė
rimais k^isVfeikltiaht (ibid, psl. 357). •

Klausimas, kode! A. Tėnišonas ėmėsi gana plačiai 
aprašyti J. šerūno bylinėjimosi su kunigaikščiu Ogin
skiu, pagrobusiu jo tėvo ūkį savo “Žemaitijos Girių 
lakais” knygoje? Aktoriaus dts5kynfas, k&d “stivo gi
rininkijos ribose Justiną šerflhą laikąs pačiū 'didžiau
siu savo atliktais darbais žmogumi. Antro tokio neži
nau”*.— “Taip, ir ne tik jūsų girininkijoje, bet ir visą 
Žemaitiją išgarsino stebuklu’’... pridūrė revizbrius 
Giedraitis (ibid. psl. 357).

Maif^f tefika nelik prisidėt! -prie jų hūotnonių, bet 
dar patvirtinli, kad Justinas Seninas buvo ne legfen- 
darinis, bet realus kovotojas už teišifrgumą "prieS len
ku dvarininkų groboniškas užmačias, škriaddžihnt'že
maičius valstiečitts. PhnbŠių vaištiėčitj žėiflių užgrobi
mų buvo daugelyje vietų Lietuvoje. Jau-1857 metais 
buvo -įstrigtas Slaptas kotnitetas (Sekretflij komitet) 
paruošti įstatus caro Aleksandro II baūSžiavos pariai- 
kinirrio 'tfiahifėstui pravesti, ir nuo to Ižlįiko dvarinin
kai pradėjo kaustyti baudžiauninktrN'iš ulių, ksd ma
nifesto -paskelbimo •dicną.žemė-būtų dvarininko žibio
je, bet ne valstiečio’.

LiCftfvds Žeflite ‘RfefOrtha, pirmiŠtisiai buvo teisin
gumo atstatymas, socialės skriaudos,' tautos įžeiditno,

ir lenkų įtakos sumažinimas bei lietuviškesnės Lietu
vos kūrimas. Palangos dvarininkas Tiskeričius savo 
išvažiuojamus arklius pavadino Lietuvos kunigaikščių 
vardais—Kiejstut, Olgird, Biruta (Skipitis — Neprik
lausoma Lietuvą, psL 89). Pas Krupavičių — Žemės 
Ckio ministerį — atėjusi lenkė dvarininkė nuo Pane
vėžio ėmė kalbėti lenkiškai. Ministeriui užklansus, 'kr 
ji nekalba lietuviškai, ji atsakė: =

“Lietuviškai aš kalbu tik virtuvėje su tarnaitė
mis”. Krupavičius parodė jai duris (Maldeikis, Kru- 
pavirins, psL 177). ' 7

Kun. Mykolas Krupavičius daugiausia skaitomas 
Žemės Reformos pionierius, bet jis pats prisipažino, 
kad jis nebuvo žemės reformos pionieriumi, o vi- \ 
sa lietuvių tauta. Visos partijos pritarė žemės refor- 
tnai, kad aprūpinti bežern'itis, šavaųoriūs ’tr'TfiSžažė- 
Tttifls žme. Skyrėsi 'tik ‘dėl pžttisksifičs dvaritiin' 
nornids. Tantitfiifkai — pi,žaiigos'$1^Ži Wiė p
300 ha, krik.-demokratų partija — 80 ha., ^valstiečių > x 
sąjunga — ‘40 sOcihlištai -liauditrinkai — 20 ha. 
Strigiattiasls -seimas, (1920. V.
priėmė krik.-demokratų '^ Ką. normą, o žemės Ckio 
ttiiništėris M? Krtipavičitis (1923. Vii. 2—1926. VI.15) 
didesnę dalį tos reformos įvykdė. Po 1926 m. gruo- f 
džio mėn. 17 d. pėrvėršmo, tdūtiilinkai, gavę valdžią 
ir A. Smetonai tapus prezidentu, 80 ha. normą pakė
lė iki 150 ha. Tuomet dalinamos žemės fondas 
žėjo, žėmės pritrūko ir 473 savanoriai gavo ja’u pi
niginę pašalpą iki 4,§0Ū litų.

i k : ■ ■ . > I

■ - . (Bus daugiau)
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A. a. dail. Zenonas Kolba Kristaus veidas (mozaika)

RACINE W1S

EUDEIKI
GAIDAS

NAUJIENOSE, GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Telefonas: LAfayette 3-0440

SUSIRINKIMŲ
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

LIETUVOS. VARDO KILMĖ

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

The Iron Curtain 
isn't soundproof.

Pranas, 
Povilas

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių
Assoc iaci jos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTį

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILlXlIS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

.CICERO LIETUVIŲ MEi^KrrOJŲ 
M IEVAITOJŲ KLUBAS.

2443 WEST 63rd STREET < 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8G834

M 0 V IN G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

YArds 7-1741 -1742

DR. PETER SRaZiS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 V^EST 7Ut STRESU 
Ofisas; H Em lock 4-5S49 

RezicL: 388-W3 
UKlbU VAhAADUb, 

Firmadiemais it kelvirtad. 1—7 .• 
antrad., penktadieni nuo 1—5. t 
• ’ zir sės tad. tiktai susitarus. "

UALUIINOS, CHICAGO I, ILI___ WEDNESDAY. JUNE 16, 1976

Ofise tel.: HH 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI ■ ’

DR. J. MESKAUSKAS
G Y D YTO J-AS IR CH IRU RG AS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7T$t STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
>' - niais. ketvirtadieniais ..ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

SKAITYK PATS 1R PARAGINK
KITUS SKAITYTI

DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawtord 

T Medical Building). Tet LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susiUrūna 

Jei- neatsiliepia, skambinti 374-8X4

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO pus
metinis nariu susirinkimas Įvyks, tre-: 
čiadienį. birželio 16' d. 1:00 vai. po 
pietų čintaro salėje, 2548 W. 69th 
St. Nariai kviečiami. atsMankyti. Yra 
daug svarbių reikalu aptarti ir lai-' 
kas užsimokėti duokles, nes per va
saros karsčius bus atostogos. Bus ir 
vaisęs . Rožė Didžgalvis. rast.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

SVERTO RAŠTO- PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
i KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus įo 
-gyventojus ir gamtą; 1,200 lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

(LACKAWICZ)

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

MIUNCHENAS. — Buvęs Va
karų Berlyno meras ir Vakarų 
Vokietijos kancleris W. Brand
ins yra parašęs atsiminimus ir 
jie ’’netrukus bus atspausdinti. 
Jų dali jau dabar yra paskelbęs 
Der Spiegei žurnalas.

Pasak laikraščių, kanclerio 
Brandto atsiminimai sukels pa-, 
šaulyje sąmyšį, nes jis/atrodo, 
rašo ne vyniodamas į vilnas. .Pa
vyzdžiui, jis rašo, kad Amerikos 
valstybės sekr. J. F. Dulles kartą 
yra pasakęs : Tūkstąnčiai nesu-- 
sipratimų ir kivireių iškyla tarp 
Maskvos ir Washington©, bet 
yra vienas punktas dėl kurio 
Amerika ir U.S.-S. R.L pilniausiai 
ir draugiškai sutaria, tai z kad 
Vpkietija niekad negali būti su
jungta”, kad prez. Kennedy kar
ta Brandtą išsivedė į Baltųjų 
Rūmų sodą, kad i Užtikrintai 
nieks jų pasikalbėjimo neišgirs
tų. Matyti, samprotauja kancle
ris Brandtas, Baltieji Rūmai tu
rėjo slaptus mikrofonus.
■ Arba toliau, kancleris rašo, 
jog Sovietų Sąjungos valdovai 
yra tikrai įsitikinę, kad jie išren
kami 99% balsų dauguma ir tuo 
labai džiaugiasi, bet jie niekaip 
negali suprasti vakarų laisvojo 
pasaulio anekdotus ir juokus, 
kuriais pašiepiama tuos 99-nių 
procentų balsavimus. .

Juozas Venclova,' dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senį dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį licčian- 
čia<knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygeįė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: t'L 4

A "Jūs tyrinai*!* R*itus, nes tariatės juose turĮ amžinąjį gyvenimu 
jie tai ir yra, kurie liudija apie nune
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie j| šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo- 

! nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo 2o- 
. džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
i šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 

reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi fine, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

1 nemokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 6062$

.* ; » ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Gyvenu SSgit North McVickers. Ave^ Chicago Illinois

Mirė 197ft m. baželio i4 d. sulaukęs senatvės. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje isgywmo 64 metus. - :
Paliko nuliūdg: giminės — Aldona Čepulis ir Anne, Stanaitis.
Brazilijoje liko sesuo su šeima.

Trečiadieni, 4:00 vai. po pietų kūnas -bus pašarvotas Lack-Lacka- 
wicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.

į Ketvirtadienį, birželio 17 d. 11:00 vai.-ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Antano Walulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ,ir atsisveikinimą.

’ ‘ - Nuliūdę lieka:
► -;.į .'■■■".i.' Sesuo ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir sūnūs. Tel. 737-1213.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

* Tel.: PR 8-1223^
OFISO VALu pima*4~ Antrad,. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAl

M 0 V Į N G
Leidimai — Pilna apdraudė

' ŽEMA KAINA
R.. Š E R Ė N. A S.. 

Ttl. WA 5-8063

-Jau trečdalis šimtmečio pra 
ėjo nuo Lietuvos okupacijos 
dienos, o nesuskaitomi būriai 
Sibiro kankinių -liudija.^ pašau 
liui mūsų, tautos sunkią dalią, 
Pašvęskime nors vieną: sekma 
dienio popietę šias skaudžias 
sukaktis paminėti. .

Visuomenininkas p. Jonas 
Jasaitis' yra pakviestas kalbai, 
o meninę programos dalį at
liks solistė Irena Petrauskie
nė, akompanuojant'/" muzikui 
p. Nikodemui Kuliui. Mūsų 
vietos; jaunimas pasirodys su 
eilėraščiais. - ■ •

BM e»nt come to you for the 
įuth. but you can reach her. 
ftedb Free Europa doai get the 
Vuth through.
■M ts wio Pm Eitom

DR. LEONAS SEI8UTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anizad. nuo 1-^4 po pietų.. 
ketvirtad. nuo 5—7 vaį vak. 

Ofiso telef: 776-2880. " 
Neujis rez. telef.: 448-5545

REZ.: GI 8-0673

DR. W. EiSiN-ElSUiAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepia^ skambinti Ml 3-000L

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir'brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
.2618 W. 71st St;; — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses".
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. K.. A. V. JUČAS 
'489-4441-561-4605

• ODOS LiėOŠ'-^ CHIRURGIJA.
1002 N. WESTERN AVĖ.

: 5214 hL-WESTERN AVEr-
Telefonas atsakomas 12 v&L

. MONIKA VERBA
Pagal tėvus Pemarauskaitė. Gyveno Hot Springs, Arkansas, 

' L .Anksčiau gyveno Chicagoje

Po sunkios ligos mirė 1976 m. birželio 13 d., 6:50 vai. vakaro. Gi
mė Lietuvoje, Raseinių aps% Nemakščių vis.. Medekšinių kaime. 
J Amerikoje išgyveno 11 metų.

Palike nuliūdę: vyras Julius, švogerkos — Kazimiera Wirbickas ir. 
Josephine Chipas su vyru Edward, Giminaičiai — Eduardas Verba su 
žmona Regina ir šeima, Vincentas. Verba su šeima, Mykolas Verba su 
šeima ir kiti giminės Amerikoje. Lietuvoje liko du. sūnūs 
marti Sofija, ir Robertas, marti Laima. 3 anūkai. 2 broliai 
ir Vladas su šeimomis bei kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Phillips'-Labanauskas koplyčioje, 3307 South, 
Lituanica Avenue.

Ketvirtadienį, birželio 17 diena 8:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Jietuvių kapinėse. ,

Visi a. a. Motikos Verboienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai • kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai, paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

v Nuliūdę liekai /
/ ✓ s . Vyras, sūnūs, broliai, giminės.

< Laidotuvių Direktoriai Phillips - Labanauskas. Tel. 927-3401. ' ",

7 = .. — bE 3-5S93

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

SPcClALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 . West 103rd Street 

Valandos, pagal susitarimą.

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. -------------------------- -------- ------ - ----- -------:-----

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00. dabar tik ------------- 1
Minkštais viršeliais tik_____ x— -----------------------

Dr* A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik _________

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

<*«*•£ PR 8-3229

DR. ANNA BAUŽAS
AKIŲ. AlISįJ. NOSIES 
(R GERKLĖS LIGOS

. 2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

■įj* dažai. Speciali pagalba kojoms 
x I (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Talof.1 PRospect S5084

DR. C K. BObELiS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA/ 
z t TalU. 6950533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS'

$2.00
Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060s

C H 1 R U R G A S 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso t^of.: HEmloclc 4-2123 
R*xid. Y»lof..- Glbson 8-6195 

Priima ligonibs pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 845195.

Minėjimas bus užbaigtas 
bendromis vaišėmis.
Nšv. Mišios Sibiro Kankinių 
intencija bus atnašaujainosiše 
štadienį, birželio 19 d. *6 yjak 
šv. Kazimiero bažnyčioje. •; 
-'Rengėjai tikisi, • Lad mūsų 
daugumas šiame minėjime da 
lyvaus ir tuo pagerbs kenčiau. 
čią\Tėvynę bei. Jos nukankin
tus sūnus ir dukras;

Amerikos Lietuvią 
Tarybos Skyrius , B 

B Racine, yViscansin. v

Kvietimas \dalyvaitli birželio 
[vykitį minėjime ....

Malonūs tautiečiai, : : \
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Racine skyrius kviečia jus da
lyvauti Birželio įvykių minė
jime š. m. biržeitio 2d d., 4 v. 
p.p. šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

T£VAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,!./ 2533 W. 71st Street
Tx Telef.: GRovehill 6-2345-6

DR. PAUL V. DARGiS | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community *chrHKo$ J
.medicinos aireKtortus.

1938 S. Manheim Rd., V*csicnesrer, y
VALAISDuS; 3—9 uarbo, dienumis ir 

aiurą sesiaoieiu b—o vai
'Jei.: 3O2-Z/Z/ aroa dtoz-X/24 (F

<•* į.'”' ■' ■/

G E LI NINKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiaunte*'

oiu papuošimui ir sobm^uW*.
I kapams gėlės..

ROY R. PETRO (PUYTM HIl'AS)

DAUBARŲ SONUS

5525 Sa Karlam An. 586-1230
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WiCt/rKk. i dovanas- Mokyk
los direktorius yra poetas Ah- 
tunas Gustaitis.

.luini Evans birželio L.k- 
čiai dienai saukia šokių šventės 
Aiiiausų komitetų xiuriy 
rimų savo namuose, /fis turi j 
svarbių žimų pranešti;- visi tu
rėtų dalyvauti.

— John Evans raštinėje yra 
Naujienų ruošto banketo daili-j 
ninkui Mikui šileikiui pagerbti^

J pavyzdžiui.}

— čika^iečiams gerai pažįs
tam k \ suomenės veikėjas Jo
nas šuka (iabartiniu metu yra 
Parksidė Gardens Nursmgho- 
me, 57(11 West 79th St. Linkė
damas visiems lietuviams gero, ■ 
jis teikė įvairius patarimus ir 
ragino eiti į mokyklas i>ci uni
versitetus, stiprėti dvasiniai ir 
ekonominiai. Puoselėdamas i ^rytų nuotraukų . 
švietimą, lietuvyl>ę ir lietuvis-pni kukėto dalyviai ir svečiai 
kurna, jis įėmė lietuviška j P1 *e stalu. 1 a mačius futografi- 
spaudų. ias galima užsisakyti.

....— Gintarus Xugys iš Montre- 
alio pakviestas Dailės parodos 
koordinatorium Kanados Lie
tuvių Dienų proga š. m. spalio 
9 ir 10 d. Montrealyje.

— Rasa Lukosevičiūtė, veik
li Kgnados lietuvaitė, PLB Švie
timo Tarvbos kviečiama, išvy
ko vasaros metui į Buenos Ai
res miestą, Argentinoje dirbti 
su Argentinos lietuvių jaunimu 
lituanistikos švietimo srityse- 
Montrealiečiai bei jaunimo or
ganizacijos jai surengė išleistu-

— Bostono Aukšt. Lituanisti
nę mokyklą baigė Ii mokinių: 
Rimas Ambraziejus,. Rimas 
Austras, Elena Banevičiūtė, A-

— Union Pier, Mich. Lietu
vių nuosavybių savininkų drau
gija š. m. birželio 26 d. kviečia 
narių visuotiną susirinkimą 
naujai paruoštą įstatų projek
tui svarstyti. Susirinkimas Įvyks 
(i vai. p. p. vietos laiku ponk 
Dimgailų svetainėje. Po susi
rinkimo kavutė. -Visi nariai praį- 
šomi dalvvauti. !

Upytes Klubas
-Upytės Draugiško klubo su

sirinkimas įvyko birželio 4 d. 
Pirm. Anna Wieckecki atidarė 
.susirinkimą ir pasveikino toki 
gražų būrį narių atisilankiusį-

Protokolas 1A kiti klubo už
rašai buvo priimti, Anna Casey

Dail. VI. Vaitiekūnas Prarasta .viltis

PAŠTININKAI ruošiasi
ISV IKON

Galop atėjo ilgai laukta graži 
vasarėlė, kuri kiekvieną žmogy 

LviĮiojft. bent.„trumpam išvykti 4 
gamtos - priėglobšir 2- pailsėti 
fiziniai bei -atsigauti dvasiniai. 
. Tilo labiau organizuotos iš
vykos yra labai naudingos, nes 
susitinkama seniau matyti as
menys bei -įsigyjama naujų „pa-; 
žinčių- Gi bendras padraugąri- 
mas padeda- bent laikinai už
miršti visas gyvenimo negero
ves, kurių kiekvienai daugiau 
ar mažiau turime. k

Lietuvių Paštininkų Š-ga, 
kąjp ir- kasmet, sąžiningai lai
kosi musislovėjusios tradicijos 
ruošiant bendrą išvyką - gegu
žinę. Šiais metais' numatyta 
birželio 20 dieną7, renkamasi 2 
vai. Marquette Parke prie ežę- 
rėtip,-o it .ten vyksta kitur,' Ta 
pačia proga bus aptarta S-gos 
bežrkiti savi reikalai.

į J.^Tijūnas

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
’•NAUJIENOSE” — TUkl GERIAUSIĄ 
> *’PASISEKIMĄ BIZNYJE

nitą Hodges, Darius K, Jyaška, išdavė raporta apfe Hawaju šo-
Ramunė Jauniškytė, Arista Na
vickaitė, Audronė Rastenytė, 
Arūnas Šimkus, Danguolė špa- 
kevičiutė ir Lina Waingortin. 
Pastarosios dvi baigė visais pen 
ketukais. Jos laimėjo mokyt, 
tojų Reginos Makaitienės ir

kius, kurie Įvyko gegužės 22 
d. ir pasirodė davė, gerą pelną.

Ligonių raportas pranešė, 
kad serga Leon Waicekauskas, 
John Kasputis ir John Šulcą.

Klubas turės pikniką sekma
dienį, liepos 25 d. .Vyčių salėje

ir daržė; Pikniko komisija Ma- Trečią.kartą šutinamas 
ry Radzukėnas, Kazimiera Stu- y 
kas ir Antoinette Kalys.

Klubas turės ‘Rummage Sale’ 
Bataan salėje rugpiūčio 15 ir 
16 d. per visas dienas. Komisija 
bus: Anne Wieckecki, Stella 
Raudis, Kazimiera Stukas ir 
Alice Pauliukas.

Klubas išeina 3 mėnesiu ato
stogų ir sekantis susirinkimas 
Įvyks spalio 1 dieną Bataan sa-

*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE - 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. V A L A N T I N A S

Po susirinkimo visi nariai bu
vo pavaišinti. A. Kalys

ČIKAGA. — Juodųjų kunigas 
C. L. Turner jau trečią-.kartą, 
policijos buvo suimtas. Paskutini 
kartą jis buvo suimtas-žygiuo
jant su juodųjų grupe ą Mar
quette Parką.
Turner jau keturis kartus ban
dė žygiuoti į Marquette Parką 
su Jdartyno; Liuterio Kingo ju-; 
dėjimo nariais, tikslu sukelti 
triukšmo, tuo iškeliant reikalavi^ 
mus. -.- ‘ - ■ /■ "'I •■-S'Ei

—- Didelis pasirinkimas pa
veikslų 4r rėmų;- Dėl išsikėlinąo 
Įr-Flofdą kainos per pusę sumąT 
^ntd^,-daI0. Antanei Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W;-63 'St. (prie L Kedzie Ąve.). 
Tėi. ’ 436-2112, Calęrija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio

« (PrL>

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.
MAISTAS I? EUROPOS SANDĖLIŲ:^ '!i

itaiMi

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo susirinkimas 
Įvyko birželio 1 d. Pirm. Julia 
Sačauskas atidariusi susirinki
mą prašė narius atsistoti ir ty
los minute pagerbti mūsų miru
sius tėvus. - -

LENKAI IŠSIRINKO; y
-GRAŽUOLĘ -

ČIKAGA. — Čikagos lenĮkaį 
1976 m. gružuole išsirinko Evą 
Wypijenskyte,- 16 m.-amžiaėsY 
Kandidačių buvo 30; bet,JjTva/is 
jų buvo pati’gražiausia. X

PIRKITE a'AV; TAUPYMO BONUS

SKAITYTI ?NAUjlE2NASB.:"

MOVING — Apdraustas perkraustymas _ 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

Protokolas ir kiti klubo užra
šai^ buvo priimti.

Buvo daug padėkavonės atvi
rukų iš narių, kurie gavo dova
nas per banketą ar ’ atvirukais 
už daug metų buvimą klubo 
nariais. Rokas Šniukas yra pir- 
.mas-klubo narys nuo pat klubo 
sukūrimo. Jau 50 metų, tai tik
rai yra malonu žinoti,- kad jis 
tiek daug metų darbavosi dėl 
klubo- ' * • :

.— KUlcviėhąs lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo . ’Lietu-; 
vių Am erik o j e (SL A) 'brgani- 
začijojį'Vaikams ir jaunuo- 
liam^ pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik - už Šddl. : metams. 

‘^I’ėi^yrjb2EjTąSp6ni6ji^-'En, 
dowment apdrauda aukštajam 
-jno.kslui. arba stadijoms. Klaus 
kite apie grupinę. Ąkčidėntalę 
apdraudęorganižagijų Ajia-: 
riams ir—tikr-:$2 -už $1,000 ap- 
draudą. JjeĮ.'šiij 'ir kitokių in- 
forihąeijų škambinkife*-iKristi- 
nai =- Aistin^- į Naujienos 
Tęt^lrėiOd.' ASM ’ - ‘<Pr).
-I ' J5 S. U. K ilt id ‘
į.i i ------------

Hair fomuls' JTŠ in Switzerland and IM
Registered in. Daadruff, Falling
Hair, Itching scalp, M^engthenih^ HAIR, Boot
growth; and -restoring: NATtTBAX HAIB COLOB. Using JIB you. 
will never "be BAID or GHEX 10^% Guaranteed. Listed in’

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, ž«me — Pardavimui

REAL ESTAT€ 
Namai, Žemė — Parch

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TFRMIJ 
1 IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA 

: ’ L DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KRElPKnES I

JP u T UAL I- MJ b K A L b jrt. v i 

PETRAS. KAZANAŲSKAS, Prezidentas

2212 Vv.ttrmak Roar Chirac'' Į1- Virginia

NA^U PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTAR1ATAS — VERTIMAI

I VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO ĄGENTCRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ■ — 778-22:

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

~ SECRETARY LAW OFFICE 
Intelligent „ person possessing high 
degree of secretarial skills needed in 
growing law ’ firm. Position ęu tails 
full secretarial^ duties and related 
administrative je responsibilities for 
partner. Ex. šalarv. Please contact 

PAT VALENT, pbone^346-7404.

> 5 KAMBARIŲ'- mūrinis bungalow 
su 2 kamb.r pastogėje. Centrinis šil
dymas. gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000. -
, < 2- PO 5 MŪRINIS. Centrinis- šildy
mas gazu. 2 mašinų

62-tra ir Talman. __ ____ .
\ 3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 
pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.. f

BUD'S REAL ES'
PIRKSIT — PARDUOSI 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDĘS

Maloniai jums patams
BALYS BUDRAIT

. 4369 ARCHER AVE. CHIC 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM A^ 
Tel: 598-3290

V135-TA IR ARCHER A
Tel. 257-5861

garažas. 
$29,900.

. ŠIMAITIS REALTY
Insurance, Income~Tax

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS, VALANDOS

Visos programos iš W0PA^
X m.

Lietuviy kalba: Ytsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

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

Telef.: HEmlock 4-2413
’ Av? ' •"

7159 Sc. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL.' 60629

M. A. ŠIMKUJ
Real Estate.. Notary Pul 

INCOME TAX SERVIC 
4259 S. Maplewood. Tel. 2 
Taip pat daromi vertimai, c 
iškvietimai, pildomi piuetyb 

šymai ir kitokį blanka

BUILDERS AND CONTRA!
Namų Statyba Ir Rėmo?

HEATING AND Al
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AV 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI

DĖMESIO
$2—80 AMŽIAUS VAIRU
-Tiktai $71 pusmečiui auton 
Liability apdraudimas pensini

Kreiptis:
A. LAURAI T U 

' 4645 Sb; ASHLAND AV 
523-8775

HOMEOWNERSPO

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamas į sandėrius su okupantais ar Jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institn- 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus..

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus -komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas 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 Kanadoje metams — $30.00, puse* metų — $16.00, 

trims mėn. — $3.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Klubas turėjo labai gražų 
banketą balandžio 25 d.Polonia 
Ballroom. Tikrai daug narių ir 
svečių šventė klubo 50 metų ju
biliejų. *

Joniškiečiai rengia pikniką 
liepos. 11 dieną sekmadieni, Vy
čių salėje ir darže. Pikniko ko
misija yra Mary Šimkus, Anna 
Casey, Peggy Davidauskas, Ju
lia Diksis ir Ąnna Radauskas. 
Pradžia bus 12 vai. po pietų.

Klubas dabar išeina 3 mėne
sių atostogų ir sekantis susirin
kimas Įvyks tik spalio 5 d.

Buvo proga su gimtadieniu 
pasveikinti Jennie Chrinston ir 
Antaną Brokevičių. Jiems su
dainuota Happy Birthday. Po 
susirinkimo buvo vaišės.

A. Kalys

Ave. & 14th St^lCtoem, TO~X1V; K. Aridaarf 28S4. No,: 
Milwaukee Ave^. CMcajgO^ «L JTB MediciBe liquid 8 oz. 
16 week supply — ?6.(Hl. Money Order, , postpaid. Send Today*

į .TTBnAB0RATOHY,14S7SO.4MhAvesCICERp,lTJj.8Q650

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE T 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ,
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D< Juozas Dauparas.. ŽEMĖS -ŪKIO IVI ETIMAS^ Studiją. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, H dalis: žemės - 
ūkio švietimas Lietuvoje. . s ; ,

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

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

Knygos 300 puslapių su daug7 vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.' « x. -

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Srangtnybū, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progom*.

4237 WEST 63rd ST./CHICAGO
Telef. 434-4660

0

LAIKRODŽIAI {R BRANGEMYBtS 
Pardavimu* ir Taisymas 

1646 WEST 69th STREET 
T»lrL- REpubllc 7-1M1

’ Siuntiniai i Lietuvą
• ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Art ha r Ava
Chicago, III. <C6TL Tai. YA 7-5980

Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.'

GA 4-8654

STATI I

tMSUtA

D i džiausiąskai! 
pasirinkimas 

vienintelį 
/f lietuvį kailininką

Chicago je —- 

kNORMAN 
gMURŠTEI 

263-1 
O (pbiigo* 

67w

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, UI. 606(

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

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE” — TURI GERIA 
BIZNIERIAI. KURIE GARSIN.

(PrK

ADRESAS

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, DI. 60608

1 When you receive & letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

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

3 Local 2Spe ean be fooad 
on the Zip Map in the 
bueineta pagea of your 
phone book.

to

A — NAUJISNOS, CH'-.AGO a, ILL— WEDNESDAY, JUNE 16, 1976

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

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

PAVARDE IR VARDAS ___________________

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINI (J ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų- Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

-WH*t| YOU BAX OI WOW

***********f|
HELP STRENGTHEN <« 

AMERICA'S PEACE POWER ! 
BUY U.S SAVINGS BONDS f

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes

f

people 
you




