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BEIRUTAS SVEIKINA TAIKOS DALINIUS
’ BEIRUTAS, Libaną?. — Pirmieji du taiką šaudantieji Lite- - 

j<» ir Sirijos bątalion^įjau pasiekė Beirutą, Lib^b sostinę, ir : 
užėmė pozicijas, skirią®ias kovojančias šalis, ^^nrmieji tai-;; 
kos batalionai sudaro%l|}00"vyrų,'lĮęiuos sveikinąįabi kovojau-, 
čios šalys^ paleisdamos^rą salves. Vėliau ||ką palaikan
čios arabų šalys tokiT^Wkos karėivių^iHŪsiųs daužau ir jų bus 
iki 16,000. Jie visi dėvė^altus šalmus ir’virs jų pfevėsuos baltos 

, arabų sąjungos vėliavos; - ' -

’ Visos kovojančios šalys Sabai 
tikisi, jog taika bus tikrai pa
siekta. Iki šiol per tuos 14 kovų 
ir peštynių mėnesius buvo net 
39 taikos bei paliaubų sutartys 
ir susitarimai, pasirašyti, bet ne 
vienas jų heišsilaikė. Manoma, 
kad dabar greit bus sutvarkytas 
aerodromas ir lėktuvai galės 
skraidyti' normalia tvarka, bet 
Middle East lėktuvų bendrovė 
nėra jau tokia optimistiška. Ji 
'sako, ’kad prieš skraidant rei
kės dar daug darbų ir pataisy
mų atlikti. •% ' ’ - ’

Sirijos vjniausybė Damaske 
pareiškė, kad aralių taikos dali
niai kuriuos nutarė sudaryti ara-1 
bu sąjunga, palaipsniui pakeis. 
Sirijos kariuomenę Libane ir ku
ri pasitrauks iš Beiruto ir Sido^ 
no, o .vėliau paląipsniui. ir jš.ĮĮA— 
bano? *Tači^’v^Sų''®pidTha'tei 

' mano, kad Sirijos kariuomenės 
dalyvavimas taikos daliniuose 
faktinai . tik sustiprins Sirijos 
padėtį Libane.

Pirmųjų taikos dalinių pasiro
dymas Beirute sustabdė kovas 
palestiniečių su sirais, bet susi
šaudymai vienur tai kitur vis dar 
pasitaiko, ypač birželio . 21 stip
riai susikovė krikščionys su mu
sulmonais.

' Kisingeris sveikina
JAV nepripažįsta Palestinos 

išlaisvinimo organizacijos PLO, 
bet vardan taikos s^kr.' Kisinge
ris pasiuntė palestiniečiams svei
kinimo telegramą tarpininkau
jant Egiptui. Tai pirmas toks 
Amerikos “diplomatinis”, ryšys 
su Palestinos išlaisvintimb or
ganizacija, kad ir netiesioginiu 
būdu sudarytas. Sekr. Kisinge
ris sveikinimo telegramoje dė
koja palestiniečiams, kad jie pa
dėjo išgabenti iš Libano Ameri
kos nužudytų diplomatei lavo
nus"; taipgi už apsaugą laisvais 
išvežant 267 amerikiečius. >

Patvirtino sutartį

WASHINGTONAS. — Birže
lio 21 d. JAV’ senatas, - 84 bal
sais prieš 11, patvirtino JAV su
tartį šu Ispanija. Sutartyje nu
matyta suteikti-Ispanijai 1.2 bil. 
dol. sumoje kreditą ir ekonomi
nę pagalbą. Amerika už tai gau
na teisę laikyti Ispanijoje 3 oro 
ir vieną povandeninių laivų buže 
prie Rotos.

Sutartyje sakoma, kad JAV 
1979 m. liepos 1 d. atitrauks iš 
Ispani j o s atominius povandeni
nius laivus, tarsis su Ispanijos 
vyriausybe, jei‘ru^ai^žpultų va
karų Europą ir bendradarbiaus 
kultūrinėje

Prez. FordcėnSmlhistracija ti-: 
kiši susitarimu sustiprinti kara
liaus Juan’ Carlos vyriausybės 
veiksmus, pereinant iš diktatū
rinės į demokratišką gyveni-1 
ihą bei/valdymo formą, kuri įves 
Ispaniją į Nato organizaciją.

Sutarties kritikai teigia, kad 
sutartis morališkai verčia ginti 
Ispaniją karo atveju "ir kad ba
zės Ispanijoje Amerikai nėra rei
kalingos. ‘

Amerikiečiu pasiusta raketa Viking I praeitą sekmadienį pasiekė planetą Marsą ir pradėjo 
suktis 'didesne orbita. Viking I .turės apžiūrėti ir pasirinkti saugiausią vietą nusileisti siaurinta 
me Marso pusrutulyje. Nustatyta, kad Cryse srityte yra didelis triįy myliy gylio įdubimas, van- 

, dėns praplautas prieš milijonus metu. Viking i bandys nusileisti paveiksle nurodytoje vietoje. 
-'■'•Tuo -tapu visi apskaičiavime buvo tikslūs. V^įjrtgas 1 klauso is Kalifornijos jam, duodamu-įsa

kymu.

■’ italuos komunistai parlamente
DAUGUMOS NETURĖS

Krikščionys demokratai,, komunistų- 
' ! vyriausybę neįsileis

ROMA^r- Iki antradienio ryto gauti beveik visi-(virš 90% ) 
rinkimų rezžtatai parodė, kad komunistų partija, nors balsų 
skaičių didefhi laimėjo, bet į valdžią krikščionims demokratams 
neįsipiršo: -Sį \ % ‘

Tai bent 
rekomendacija 

WASHINGTONAS. -■ Sena
to '-finansų komitetas išdirbo ir 
surašę mokesčių suprastinimo 

rekomendacijas, kad Jos būtų 
lengvai suprantamos- eiliniam 
Amerikos piliečiui. Mokesčių re
formų rekomendacijos sudaro 
1,500 lapų knygą, sveriančią 4.5 
svarų. " .

Be to; priede, dar pridėta 600 
lapų antra knyga, kuri aiškina, 
kaip suprasti finansų komiteto 
rekomendacijas.

Kinijos darbininkai

Atominiai reaktoriai
Ispanijoje

WASHINGTONAS. — West
inghouse Electric bendrovė 
įrengs Ispanijoje atominius re
aktorius, kurie kaštuos 37 mil. 
dol. Atomą tvarkančios komisi
jos narys Gilinski norėjo įra
šyti statomo atominio reakto
riaus sutartyje punktą, kad vi
sa ateityje plutonijaus žaliava, 
reikalinga reaktoriaus papildy
mui, būtų perkama tik JAV.

Tuo buvo norima pasilikti tei
sę tikrinti plutonijaus sunaudo
jimą, kad jis hebutų panaudo
tas bombų gamybai. Tačiau pa
čioje komisijoje toks Gilinskio 
noras buvo atmestas, aiškinant, 
kad Ispanija plutonijų vistiek 
pirksianti Amerikoje ir toks pir
kinys savaime jau yra prižiū
rimas tarptautinės atomo ener
gijos agentfiroa.

Bona politinėj bėdoj
BONA. — Amerika, nugalėju

si paskutiniame kare Vokietiją, 
dar ir šiandien kartais nesiskai- 
valstybės departamentas paši
lo su ja ir daržui: Amerikos 
elgia nepasitaręs su Bona. Kaip 
ir šį kartą, sekr. Kisingeris pa
skyrė pasimatymą su Pietų Af
rikos - -ministeriūN pirmininku 
Vorsteriu Hamburge, Vakarų 
Vokietijos kancltriaH. Schmidto 
namų mieste, nesiskaitant ■ su 
Vakarų Vokietijos; interesais ir 
politika. , -

Kaip žinia, Vakarų Vokietija 
stengiasi gerinti santykius su 
Afrikos juodomis tautomis bei 
valstybėmis ir spaudžia Rodezi- 
ją bei P. Afriką, kad jos atsi
žvelgtų į savo piliečių juodųjų 
daugumos ‘pageidavimus.

Bona savo nepasitenkinimą iš
reiškė nepavėlydamą sekr. Ki- 
singeriui susitikti su Voersteriu 
Hamburge, bet paskyrė Grafe
nau, nežymią vietovę Bavarijoje. 
Toks Vakarų Vokietijos vyriau
sybės. “žygis” užpykdė JAV val
stybės (departamentą ir patį Ki- 
singerį.

WASHINGTONAS. — Na
mams apšildyti alyvos kaina atei
nančių 30 mėnesių bėgyje pakils 
4 centais galionui, nepaisant ar 
bus federalinė kainų kontrolė ar 
jos nebus, pranešė Federalinė 
Energijos Administracija, per
spėdama, kad nėra jokio pa
grindo baimei, kad kainos žy
miai pakilsiančios kainų kontro
lei pasibaigus.

P. AFRIKOJE NERAMUMU METU ' 
UŽMUŠTA 140 ŽMONIŲ

JOHANESBURGAS. — P. Afrikos vyriausybė jau manė, kad 
riaušės ir neramumai baigiasi ir aprimsta. Ištisa savaitė buvo 
ramu. Bet štai, birželio 21 vėl prasidėjo peštynės, kurios apėmė 
visą Transvalio provinciją, nusinešdamos 10 gyvybių ir sužeis- 
damos kita tiek;1 Mažiausiai 11 miestų ir 4 juodųjų genčių 
centrus nusiaubė naujai iškilusios riaušės. Iš viso dabar priskai- 
toma apie 140 užmuštų juodų ir baltų P. Afrikos piliečių. ‘

Pirmiausia naujų riaušių ban
ga prasidėjo Pretorijos priemies
tyje Atteridgeville kur studen
tai užpuoldinėjo mokyklas, val
diškas įstaigas ir alkoholinių gė
rimų krautuves. Policijos- pra
nešimu, riaušės plėtėsi kai stu
dentai įtraukė vis naujas mo
kyklas. / Policija malšindama 
riaušininkus 'vartojo šarvuočius 
ir helikopterius, iš kurių polici
ja purkštė ašarines dujas.

Baigiasi belaisvių 
teismas Angoloje

tikiu nepaliko ramybėje

Keli šimtai riaušininkų pasi
pylė į laukus ir pradėjo terori
zuoti ūkininkus. Maždaug 2* my
lios nuo Pretorijos riaušininkai, 
apsiginklavę peiliais ir lazdomis, 
privertė ūkininką N. Liebenzoh- 
ną atidaryti seifą ir atiduoti 
3,500 sutaupytų dolerių.- Jis bu
vo peiliu subadytas. Kiti juodu
kai papiovė per 300 avių ir apie 
2,000 naminių paukščių. Vėliau 
buvo sudeginti visi jo namai.

Manoma, kad naujai iškilusios 
riaušės buvo iš anksto suorga
nizuotos. Bophutatswanos teo
logijos universiteto pastorius 
sako, kad jau prieš porą dienų 
jis studentų buvo įspėtas apie 
įvyksiančias naujas riaušes. Vie
nas liberalų 'yra pareiškęs, kad 
juodieji riaušėmis nori parodyti, 
jog jie yra nepatenkinti; jie 
nenori būti išskirtini ir net at
skirti nuo P. Afrikos. Tai nau
jas P. Afrikos riaušių aiškini-

I » ' v -V į A , 'mas. ■ '

- LUANDA, Ang. Tryliko's 
svetimšalių savanorių teismas 
eina prie "pabaigos* ir teismo 
sprendimas, paskiriant bausmes, 
bus netrukus paskelbtas. Ango
los liaudies teismas gali visiems 
kaliniams paskirti mirties baus
mę.

Juos į belaisvę paėmė nusiųs
ti į Angolą Kubos kareiviai, ka
riavę marksistinių, jėgų pusėje. 
Kai kurie teisiamųjų belaisvių 
buvo vos j Angolą atvykę ir ne
galėjo .spėti iššauti šūvio.

Angolos vyriausybė buvo da
vusi leidimus į Angolą atvykti 
teisiamųjų giminėms. Tuo pasi
naudodama Į Angolą atvyko tei
siamojo kap. Calląno sesuo, no
rėdama išgelbėti savo brolį. Kap. 
Callanas yra graikų kilmės ir 
anksčiau vadinosi Costas Geon 
giou. Kapitonas būk tai įsakęs 
sušaudyti 14 savanorių svetim
šalių, kurie atsisakė eiti į karo 
lauka kariauti teisindamiesi, 
kad jie į Angolą savanoriais at
vyko tik kitus mokinti karo me
no.

Atvykusią į Angolą kapitono 
Callano seserį aerodrome sutiko 
Angolos vyriausybės pareigūnas 
ir nusivežė įsodinęs. į auto ma
šiną, neduodant pasikabėti su 
spaudos atstovaia.

Maskva nepaten- 
v kinta Sirija

MASKVA. — Paskutinis Siri
jos elgesys ir jos “invazija” į 
Libaną “nuskriaudė” Maskvą. 
Skaitoma, kad Sirija , buvo iki 
šiol geriausias Maskvos draugas 
ir Maskva ją stipriausiai apgin
klavo šarvučiais ir raketomis. 
Bet paskutinieji įvykiai Libane 
verčia Sovietus-keisti Viduri
niuose Rytuose taktikądr -dau
giau remti palestiniečius. Mask
va yra nusprendusi, kad palesti
niečiai . geriausiai gali pasitar
nauti rusų reikalams. Mažojoje 
Azijoje. - -■

Palestiniečiai baiminasi, kad 
jų vadas Arafas pralošė karą 
ir politiką, kas pąlestiniecių tar
pe ugdo dar. didesnę neapykantą 
Sirijos atžvilgiu.*Tą nori išnau
doti Maskva'jdos .paremdama.

Raudonosios Kinijos stebėto
jai mano, kad Kinijoje vyksta 
daugiau nekaip nuosaikiųjų ir vi
duriniųjų kovos dėl Mao Cetun- 
skelbti straipsnio inspiratorius,

Ateinančios žinios sako, kad 
fabrikų ir kolchozų darbininkų 
tarpe kyla vis didesnis nepasi
tenkinimas pragyvenimo stan

dartu, pragyvenimo sąlygomis.

Kisingeris išstūmė 
Moynihaną

WASHINGTONAS. — Buvęs 
J. Tautose Amerikos ambasado
rius D. P.. Moynihanas birželio 
21 pareiškė, jog jis pasitraukęs 
iš . ambasadoriaus pareigų ap
linkiniais keliais sekr. Kisinge- 
riur pareišku nepasitenkinimą 
Moynihano veiksmais Junktinėse 
Tautose, kai ambasadorius stip
riau pakritikuodavo Maskvos žy
gius Angoloje. Moynihanas sa
ko; kad New York Times pa
skelbti straipsniio inspiratorius, 
išreiškiant nepasitenkinimą Moy-^ 
nihano veiksmais J. Tautose, bu
vo sekr. Kisingeris. Tą paslap
tį atidengęs pats straipsnio au
torius žurnalistas James Resto- 
nas. Esą, Moynihano nepalan
kūs rusams pareiškimai Jungti
nėse Tautose ardė Ame'rikos-So- 
vietų detentą.

Žemės drebėjimas 
sukrėtė Indoneziją 
WASHINGTONAS. — Dides

nio smarkumo žemės drebėjimas 
sukrėtė Indonezijos miestą Me
dan, sukeldamas paniką šio mi- 
lijoniniotmiesto gyventojų tar
pe. Dar negauta žinių ar ir kiek 
buvo nuostolių gyvybėmis ir tur
tu. ' • -%

Indėnezijos geologinio ofiso ži
niomis, drebėjimas buvo 6.1 laip
snio pagal Richterio lentelę. Pats 
drebėjimo epicentras buvo Indi
jos okeane per 75 mylias į va
karus nuo miesto Banda Atjeh. 
Sumatros šiauriniame gale.

Karalius Huseinas
- lankosi Sibire

MASKVA. — Jordano kara
lius Huseinas su žmona karalie
ne Alia važinėjo Sibire, lankėsi 
Irkutske,-kur gyvena daug iš
tremtų lietuvių.

žinoma, jis Maskvos pareigū
nų. lydėjusių karalių, nebuvo 
prileistas kalbėtis su tremti
niais. Vietoje tot jam buvo su
teiktas malonumas pasivažinėti 
Baikalo ežere. Apie karaliaus 
Husweino lankymas; Sibire pra
nešė Sovietų žinių agentūra Tass.

< KrkžSonys demokratai, kurie 
■ Jungtinių Valstybių ir Vatikano 
j remiami išsilaikė valdžioje per 
į 30 metų, nors buvo priversti 
skelbti visuotinus rinkimus vi
sais metais anksčiau termino, 
daugumą laimėjo. ,

Turimais duomenimis, krikš
čionys, demokratai rinkimuose į 
Italijos atstovų rūmus gavo P8.5 , 
nuošmčius balsų (1972 metų rin
kimuose jie gavo. 38.8) ir jų par
tijos lyderiai ryžtingai pareiškė, 
kad komunistų į valdžią neįsileis.

Komunistai gavo 34.7 nuošim
čius (1972 metų rinkimuose bu
vo gavę 27.2%), truputį daugiau 
negu buvo gavę (33.4%) praeitų 
metų sritiniuose rinkimuose.

* Smulkiosios partijos, vaidinu- 
sios svarbiausiąrolę ^sudarant 
koalicines vyriausybes praeity
je, neparodė jokios pažangos 
šiuose rinkimuose, kas parodo, 
kad italai poliarizuoja, tai yra 
dalinasi Į dvi ideologiniai viena 
kitai priešingas partijas.

Iš visų apylinkių gautais re
zultatais į senatą, krikščionys 
demokratai gavo 38.9 nuošim
čius balsų, tai yra vieno nuošim
čio aštuotadaliu daugiau kaip 
1972 metais, o komiinistai ga
vo 33.8% lygi nant su 27% 1972 
metais. Rezultate krikščionys

1 demokratai gauna senate 135 
vietas, o komunistai 116, tai yra 
25 daugiau. Jie tikisi rinkimuo
se i atstovų rūmus laimėti geriau 
negu rinkimuose į senatą.

Jaunieji nuo 18 iki 24 metų 
gali balsuoti atstovų rūmų rin
kimuose, bet ne senato rinki
muose.

■Trečioje eilėje po pirmųjų 
dvi ėjų.-partijų seka socialistai su 
10.2 nuošimčiais j senatą ir 9.6% 
į atstovų rūmus. Neo-fašistai 
6.6% į senatą ir 5.6% į atstovų 
rūmus. . '

Socialdemokratai, nors gavę 
balsų mažiau negu patys tikėjo
si, pasilieka raktas į naujos vy
riausybės suorganizavimą, bet • 
Italijos socialistų partijos sekre- ‘ 
torius Francesco de Martino pa
reiškė. kad jie į valdžią be komu
nistų neis. Komunistai j val
džią nev iieidžiami nuo 1947 me
tų. Komunistų vadas Enrico 
Relinguer pareiškė rinkimų re
zultatais esąs patenkintas ir pa
kartojo reikalavimą gauti for
malų dalyvavimą valdžioje.

Krikščionių demokratų lyde
ris Amintore Fanfani sveikino 
rinkimų rezultatus kaip ‘‘man
datą krikščionims demokratams 
pasilikti tautos oficialiu vadovu 
į reformas nerizikuojant laisve 
ir skatinant susipratimą demo
kratinių jėgų tarpe. Krik, de
mokratai svarbiausiu šių rinki
mų šūkiu skaitė “pasirinkimą

Šiltesnis, tarp laisvės ir slaptų Italijo*
Saulė teka 5:16. leidžiasi 8:29 komunistų kėslų’’
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Po Motinos ir Tęvos Dienu

& jrVisą laiką ir vi- į 
Munjyse turi atsi-• 

spindėti ųjoįfnos meilės patvaru- i 
mas ir ištikimybė tiems didie- į 
motinos vardu turime įkūnyti 
šiems idealams, kuriuos mes j 
motinos Vardu turime įkūnyti į 
šioje žemėje, savo tautoje ir sa
vyje.

“Jei aš ir visais atžvilgiais bū
čiau nieko nevartos”, sako Vik
toras Hugo. “vistiek aš turėjau 
motiną”. Motinos prisiminimas 
stiprina mus, einančius dygliuo
tu gyvenimo keliu.

s. kun. A. Kezys, S. J.

PAGARBA NE TIK DABAR,

Ir ištikimybe didiesiems idealams
Kasmet pavasaris atneša mums Motinos Dieną. Tą dieną su 

ypatingu jautrumu ir meile mes pastatome i dėmesio centra mūsų 
'motiną ir bandom pareikšti jai savo pagarbą, meilę, padėką, ku
rios kiekviena motina tikrai yra verta.

Jau senovės dainose .niętina 
buvo IvginamajsauleL Kąqv,'už
gesus saulei, tuojau numiriįį vi- 

*sokia gyvybė žemėje, taip jže- 
miškajai motinai “mirus” savo 
parei goms ir savo paskirčiai, su
griūtų šeimos, sunyktų tautos, 
subyrėtų valstybės. ' ‘

Mūsų supratimu būti moti
na, reiškia būti Dievo Įrankiu, 
kuri Kūrėjas naudoja puošdamas 
pasauli naujom gėlėm. Taigi, 
motina dalyvauja pačiame Die
vo kūrybos darbe. Neveltui Die
vas per savo Motiną Mariją taip 
labai iškėlė ir pagerbė ir kiek
vieną žemiškąją Motiną.

JŪRINIAM
SEZONUI 
PRASIDĖJUS

?Totina, pašaukdama gyventi 
naują gyvybę, labiausiai ir in- 
tynii'i’^siai įsijungia į Dievo kū
rybos planą. Dievas, tarsi atsily
gindamas motinai už tą jos inty
mumą/ sudėjo i motinos širdį di
delės meilės ir aukos atsargas. 
Motinos meilei ir jos aukai nie
kas pasauly prilygti negali. Mo
tinos širdis yra tikras meilės 
indas savo’ vaikui, iš kurio jis 
gali semtis kada tik nori ir tiek 
tik nori.

Su pirmąja pasaulio motina 
atsiradę ir pirmas didelis skaus
mas. Motinystė negali atsiskir
ti nuo skausmo ir nuolatinio rū
pesčio dėl savo vaikų. Net ir-Die
vo Motina, išvengusi pirmosios 
nuodėmės, neišvengė to baisaus 
motinos skausmo. Iki .šių dienų 
Didžiojo Skausmo Mdtina yra 
mums artimesnė ir. labiau su
prantama negu Laimingojo Ap
reiškimo Motina. L. Ą -
Su pirmu kūdikio klyktelėjimu, 
motinos skausmas pasidaro-gy
vas. Kūdikiui augant, paaugus 
ir visai užaugus, motinos skaus
mas irgi auga, bręsta ir vis di
dėja. Kiekvieno žmogaus gyve
nimas nužymėtas skausmu ir 
kančia, tik tos kančios -daugiau
siai tenka motinai. Kaip vienas 
autorius sako: “Septynių.Skaus
mų Motina paliko savo kalavi
jus žemiškai motinai’!. ..Už mo- 

i tinos auką ir skausmą, kuris nu
skaidrina pasauli ir sušvelnina 
nuliūdusią širdį, priklauso jai 
tiek pat pagarbos,., kaip už jos

Gerbdami savo motinas, 
kiekvienas turime sugebėti pa-

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir inl/nud nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santra -ka nuo nat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl.. kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauio bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma š’U knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas n 
kitas knygas gatima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pi r. i ginę perlaRdg ‘

• 7311 South Halsted Street, Chicago/ III. 60608

ii di^pausdiničį i.f galima gaut) knygų nsKuK 

;qs meti \ i/ iStori^ , 
(1869 1959; metų 

6t>4 pdr Kainu
aMmj .\bru.M? knvga apraunu pakulinių XT 

nKag*» lietuviu fiiyxenOna ir ju <aUtKlu.> Uautnis 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Herasy’H p>rniH> Chicagon HtvaZ.avęs. . neiuvtj£ pirnioa
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos statytos bai- 
.iycios, Įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
- i .■iioiai, .4 bažnytiniai ,r 3! i veiklesnių žmonių biografi

jos. Duoti dokumentai 
kitų organizacijų atlikti 
sai ir ki

Norintieji šių knygą 
• T<lf ri

\OEKIK<»> LIETL'. J( (STORUOS DRAUGUOS 
vaidu u (lasiųsti:

‘.P So Halsai St., Chicago. (H. Mifillh

katalikišku, fcocaihstiruų, laisvamaniškų ir 
darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

įsigyti, orašonu parašyti čeki arba Money
I

-

vusį a. a, Ą. P. Jankūnu didžiu-: 
!ė procesija, kurios eilėse- buvtį> 
ypač daug jaunimo, palaidojo šy. 
Kazimieto liet, kapinėse. Apei
gas atliko Cicero šv. Antano liiy 

į tuvių parapijos klebonas kim. 
į J. Stankevičius. Velionis buvo 
, pašarvotas su skautiška unifor- 
Ima.

t >

» 
J)

>) >> 
>))}

* 
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“Poilsis” (tapyba)
(Čiurlionio Galerijos Kūrimų Fondo nuos.) f

★ Didelis džiaugsmas, išau
ginus lietuvišką jaunintą, Mon- 
trealyje Milana ir Albertas Jo? 

•neliai gegužės 29 d. atšventė 25 
m. vedybinę sukaktį. Tą. proga 
dukros Audronė įr Liliją-suruo- 
šė savuose namuose pagerbimą 
— staigmeną. Sukaktuvininkai 
buvo sutikti su “Ilgiausių me
tų” giesme; dukros juos papuo
šė gėlėmis ir įteikė bendrą dova
ną —<dail. Alfonso.yąząlipsko 
paveikslą. Pagerbime dalyyąyo 
giminės ir patys artimieji Jone- • 
lių bičiuliai. M.; ir „A. lopeliai 
yra pavyzdingi parapijiečiai, ak
tyvūs lietuviškos bendruomenės, 

___  ___ pariai ir spaudos rėmėjai. Aįigi- 
,pra’ tų šeimą kurios eilėse jis niip na gražią lietuvišką šeimą. Duk-

žuvusieii bandose nuplauti ‘ “’’T " “• vaikystės užaugo. Šis jaunas v^- ra AudrOriė-yra diplomuota gim-
io denio ar sava mirtimi mirę Toronte, šių dietų rudenį pradės ras mėg0 ginklus, turėjojų riii- nazijosa-T

kinius. Valydamas vieną tų gin- •paskutiriid' kurso biologuos* Sta
kių, išėmė šovinių apkabą, bet dentė, sūriiiš. Juzė — gimnaziš- 
užmiršo, kad vamzdyje yra Ii- tas. Jie Visi tiys yra baigę liet, 
kusi kulka. Ta užmiršta kulka mokyklą, priklauso '“Gintaro” 
ir atėmė jauno skauto ir viėntur- ai^ūbliui/ škaūtamš'ir •'kitoms 
čio sūnaus gyvybę. Tragiškai žu- jaunimo organizacijoms. :

damos vandeny, sustodavo se- (New Yorke), sustiprino įgalio-Į Labai skaudi nelaimė Jan- 
,klumoje. Nenorint sušlapti, rvei--jimus didžiajam laukiamam įvy- kūnų šeimoje. Gegužės 31 d. Ci- 
kėdavo skubiai pasiraitoti kel- kiui. įCero, Chicagos priemiestyje, su
neš. Tad, kad lengviau galima' H. Antanaitis iškeliavo po pa-'1 laukęs vos 22 m. amžiaus, pelai- 
būfų pasiraitoti, kelnių apačios šaulį trims mėnesiams. Visų mingai nusišovė aktyvus skau- 
būdavo siuvamos plačios, kurios pirmas jo rūpestis—- aplankyti tas - akademikas ir vytis Aleksas 
ir- šiandien, kaip tradicija, yra ‘ skautus ir pakviesti į Vl-tąją Povilas Jankūnas, palikęs Iiūdin- 
išlikusios. .Taūtinę Stovyklą. . cius tėvus,, močiutę ir kitus gį.

. ; . mines bei gausia lietuvių skau-
Tatuiravimas i. Negirdėta naujybė: p-3 - - f

, . . , , .. - dės skautauti nuo 3 m. amžiaus..

nuo denio ar sava mirtimi mirę n kaut ba.
jūrininkai jau is anksto tureda- kulis pa.
vo vieną ir partini pagmdavi- raiknčius paukšty-
ma - būti knksčiomskai paiai-.. veftlai priim_
dotu Norėdami ta laidojimo vaikuaus nuo 3>/s-
būdą užsitikrinti, visi knksmo-^ metu amHaua_ ^gos numa
nys jūrininkai issidegnidayo sa- , maždaug kas ; savaites. 
vo krūtinėse -kryžiaus .«^ĮTįvai..norėdami supažindinti sa- 
šiandien tas paprotys, toji jun- i šja programa, Pra
nė tradicija, aišku, jau nieko j įš.

’I kyląs, kur naujam tureliui pri
taikyta programa. Kviečiame iš 
anksto registruoti vaikučius pas 
sesę' L. Bagdonaitę-Chiarelli. -

■ L Kalinauskas-Kanados ra
jono vadeiva. LS Brolijos Vy
riausias skautininkas s. fil> S. 
Miknaitis Kanados rajono vadei
vos pareigoms pakvietė s. L. Ka
linauską nuo š. m.„ birželio 1 d. 
Sveikiname taolį Leoną ir linki- 
skautiškos sėkmės f

Atžala — ps. Gediminas Kali
nauskas^ “Rambyno” tunto ad
jutantas, ilgametis, šktn. Stepo 
Kairio muzikinio vieneto vado
vas, veiklus įvairiose skautiško
se ir aplamai jaunimo pareigose, 
baigė Toronto un-te'cheminę in
žineriją; tolimesnėm studijom 

ruošiasi išvykti į Seatlie, Wash.

Tradicinės uniformos 
dalių atsiradimo priežastys ;

Jūrininku uniforma turi atsi
radimo istoriją. Ųnifoijną suda
ro kėlios dalys ^įkepųrė, kakla
raištis, juostelės ant rankovių ir 
apykaklių, plačios . palaidinukės 
apykaklės ir plačios kelnės, šios 
jūrinės uniformos dalys turi tra
dicinę, atsiradimo priežastį.

Kepurė

ši' uniformos dalis,'galime tvir
tinti, yra seniausia, žinais lai
kais, kada ir trumpesnės kelio- 
nes uzsitęstavo inenesiąis; laivą^ ^en(^ro su nebetu- |

rlonrr icrnlnę fell— . , « • • • t Inustodavo daug įgulos narių (su
sirgdavo, numirdavo, pabėgdavo 
ir pan.), todėl naujų narių tek
davo ieškoti įvairiuose kraštuo
se. Laivų kapitonai susidurda
vo su sunkumais^ kartais nega
lėdami atskirti savo Įgulos na
rių. .Tada buvo sugalvotos vie-, 
nodos spalvos kepurės, pagal ku
rias ir būdavo 'atskiriami _ j, ■ .junmnkai. ■ ; -■ j L,

Kakteraištiš ;

Kaklaraištis; įr^į^varbų vaid
menį turėjo anais; jūrininkayinio 
laikais, Anškči^i gis- būdavo 
’vairių spalvų, ir jo. paskirtis bu
vo ^sulaikyti nųb. sunkaus darbo 
gausiai varvantį prakaitą, ap
saugoti jūrininko sprandą. Ang- 
'ų laivyne, mūšyje žuvusiam ad
mirolui Nelsonui pagerbti, nu
tarta nešioti juodus kaklafaiš- 
■ius. Tad nuo Ttafalgaro mūšio, 
nuo 1805 metų, juodi kaklaraiš
čiai tapo tradicinė jūrinės uni
formos dalimi. :

Admirolas Nelsonas buvo įve
dęs dar vieną tradiciją, kuri ir 
šiandien laikoma jūrinės unifor
mos dalimi'. Jis visiems savo jū
reiviams., dalyvavusiems su juo 
mūšiuose, kiekvienam mūšiui at
žymėti, suteikė baltą juostelę ant 
rankovės ir apykaklės. Tokitfbū- 
du jūrininkų . uniformose atsi
rado trys baltos juostelės ant 
palaidinukių rankovių ir plačių 
apykaklių.

Plačios apykaklės
Anksčiau jūrininkai mėgda

vo vartoti visokią alyvą ne tik 
maistui, bet ir.plaukams patep
ti. Aišku, per ilgesnį laiką, te
nant galvą visokiomis alyvomis, 
išbūnant ištisus mėnesius jūro
je, alyva, susitepdavo uniformos 
dalis arčiau galvos. Sugalvotos 
plačios apyįklės, -kurios atviroje 
jūroje būdavo nuimamos, o at
plaukus į uostą uždedamos, 
budu paslėpdamos alyvuotą 
garą.

Ilgos plačios kelnės
Jūrininkų plačios kelnės atsi

rado taip pat ne be priežasties. 
Išsikeliant iš laivo Į krantą, tek
davo naudoti irklines valtis, ku
rios, pasiekusios krantą, dar bū-

savi

tuo
nu-

į ji, tačiau tatuiravimas vis dar 
gana plačiai paplitęs. Vėtrungė

VEIDAI 
IR

DARBAI
p- Skautininkas Henrikas An

tanaitis iš Australijos šiomis die
nomis lankėsi JAV ir Kanadoje. 
•Jis yra VI-tosios Tautinės Sto
vyklos rengimo komiteto pirmi
ninkas, ir, suprantama, čia ta
rėsi didžiojo įvykio (-— būsimo 
-1978 ,m. Melbournet Austrąliįo-į 
je) jautriausiais -klausimais.

Kaip žinome, LSS-gos. Tauti
nės Stovyklos vyksta.kas dešimt 
mėtų. Dvi jn buvn-Nepr. Lie
tuvoje — 1928 ir 1938-m. Trečio
ji įvyko 1948 m. Vokietijoje su 
dviem dalim: prie Alpių ir prie
Baltijos jūros. 19.58 ir 1968 th. 
Įvyko JAV. ŠĮ karta" (—šeštąjį) 
diktuojant laikui (o ypač Aus
tralijos lietuviams skautams - 
skautėms prašant), LSS-gos Ta
ryba dar 1974. m. nutarė pri- 

1 tarti “australiečių”-prašymui ir 
kviesti visus pasaulio lietuvius 
skautus ir skautes ruoštis. VI- 
tajai Tautinei Stovyklai Austra
lijoje. ' , .

; p* . fr 1 -j .

Chicago j e ps. H. Antanaitis 
buvo laukiamai sutiktas LSB 
Variausio Skautininko s. Sig. 
Miknaičio, LS Seserijos VŠ v. s. 
Ir. Kereliėnės ir ASS Vadijos 
Pirm. v. s. V. Statkaus. Jų pa
sitarime buvo nužymėtos bend
rosios gairės viso • pasaulio lie
tuvių skautų-čių ., sąskrydžiui: 
VT-tajai Tautinei Stovyklai. 
Anot H. Antanaičio, Australija 
tikisi tik šimto iš JAV; bet kas 
žino: dar laiko daug — dar pus
antrų metų; jų numatytą kon
tingentą gali pralenkti ne tik 
JAV, bet ir Anglijos, Vokietijos, 
Kanados bei Pietų Amerikos sa
vanoriai.

Skautininkas Henrikas Anta
naitis su savim vežasi daug in
formacinės medžiagos, rūpestin
gai iš anksto apdorofbs kvies
lių forma. Paliko^, kvieslių he 
tik Chicagoje, bet ir Kanadoje, 
o‘užsukęs pas v. s. Lilę Milukie- 
nę, LSS Tarybos Pirmininkę

Knygelėje
[' tolę užauginti,
* pardavinėja I _ _

L kas toliau gyvena arba n^nou uzvazmofi »RJ gįįi atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderi, a knvprię ?am pabusime.

K siųsti tokiu adresu

surašyta viskas. ’ 
, kaip žemę tręšti 
Užvažiavusi p ji ęah

d heėia pieveles Aprašyt* Kaip 
pnziumh Nauj/cnos šią knygelę 
knygely įsigyti už $1,25. Jeigu

Pinigus prašome

Pirm«|am« tom# yr« 2C« puslapiai, o anfra|a»rt# 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuos* viHaliuos* parduodami' ui $4.00 o UdtuOM'' 

virialiuoa* ui $6.00. ' ..
Abi knypai pauslta, |oi pinigus pasiusite tokiu adrasu:

Nieko norą 47<*sn>o namus kaip <r ižifi) žaliuojanti pfe
/elP Kiekvipn^s lietuvis didzmoia*; savo picvpie Amerikoie n< 
nsur galima gražiny sodybų pievele* išauginti. Reikia patyrimo 
Dabar yra išėjus: nrxiwWe 4U pusiau.u agronomo A ScAtoko ^nvgelė 
Kuri vadinasi Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So Halsted Street Chi^aęo. HHnoitt 6060H

=■
. . ■. ■' x. ' \ /-C-

. /. -; / •,s. :-///r ' •

| RIMTA KNYGA — GERIAUSIA Į)O V ANA |
Naujienose galima gauti puikiv kny^y^.kųrio^ papuos bet kękif/4 

7 knygy spintą ar lentyną. a 7 ? F
K. Sielinis/PENKTIEJI METAI, - gražiai -įrišta, 592 psi
K. Sielinis/ DIENOJA1MT, gražiai jrišta, 454 psL ;
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. . .

žiais. viršeliais, 336 psl. Kaina $6-00. Minkštais virs/’ $5.00 
j Vacį. Biržiška/SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO, 

RIJA,\ 1 dalis. 208 psl. įrišta — S3JJ0, minkštais vir 
yęliafSv — $2,00; D dalis, 225 psl., įrišta S3,00i minki- _ 
tais viršeliais . ...................—.... .................. _./

Prof. .5/Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta/ 41b ps! %
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO'/492 psi., minkštaiš vir " ’

aehais. ... , L.....//j?:....- »
Juozas Liūdžiu s, RASTAI, 25Qrpsk/
P. Lfųdžiuviėnė, ATSIMINIMĄ! APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,,...» 

88 psL _____________________________ r. $1.00 ?
Janina Narūne/ TRYS IR VIENA; jaunystės atsinriniina^ 

17G5 psl. _ _________________ -r 143^0^»
AA. Gudelis, POVILAS MILERIS^ biografijos: bruožai - 232 . > v- as 

puslapiai —^-7,-/ 7' i " SS.Od »
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto" išlaidoms/

'■ r ' 'rtX'"A-'-y

1739 8L Halsted SL, Chicago, B£ 60608.TeL HA-l-61W ^

Different

for different

People want different 
things from a college 
education.
' But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by.joining the . „ .^Savings Bonds
Payroll Savings Plan.

now with UJS. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less 
time working to stay in? 
school—whatever they 
hope to be.

mĄnierica.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAI 

\ Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

- Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

- .  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

mažinimas Širdies priešų - ilgesnis gyvenia
Mažiau riebalų ir, cigarečių-—ilgesnį' širdžiai 

' . Genimą suteikė.
gy-

Weldon J. Walker, M. D.
j

US naikintuvai skrenda i Kenijątyli”... Tokie vienuoliai turėtų _ 
nertis girnos pusę ant kalo ir: 
nertis į Michiganą, jie išpildytų!
Kristaus įsakvmą mažutėlių pik-! .' *’ . .

1 įbes M-k r. Kisingeriiu su
toriais 
ioje p

t

Bail. Titianas Turkvėnas ir Lukrezija (tapyba)

-2*

■ /■-

■ ■

■

tinimo reikalu. Bet kur tau! To
kie .nenaudėliai šiltose vietose 
keroja, plečiasi per mūsų neiš-

Amerikos vaktv- 
seua- 

sikinkius Afrikoje ir 
rus dątiĮj juodiesiems

mintingumą. Juk tokie neaudė- ža.iam iu vilčių, šį birželio nu
liai keroja ir mus atstovaujančio- nesi , lr' i,ut ,a*s ^e,ia,s iM> * -

-■ Pirmą kartą medicinos istori- 
i joje įrodytaj kad sumažinimas

- riebalų ir cigarečių prailgino 
žmogaus gyvenimą —- sumažino 
širdies atakas.- -Tokią malonią ži
nią dabar paskelbė anglų ir šio 
krašto mediciniškoji Spauda. To
ji spauda stebisi, kodėl tokia 
gera naujiena taip nedaug buvo 
ir yra garsinama.

Dabar šiame krašte' labai su
mažėjo mirtys dėl širdies atakų. 
Taip nutiko todėl, kad žmonės 
pradėjo mažiau riebalų vartoti 
ir ėmė cigarečių mažiau Rūkyti. 
Norvegai paduoda irgi panašias 
žinias iš savame krašte patirties.

Kai vokiečiai karo metu buvo 
okupavę Norvegiją, pas juos dėl 
širdies ir kraujagyslių ligų mir
tingumas labai krito. Toks mi
rimu sumažėjimas gavosi perka-

,/-ra Švedijoje ir Suomijoje. Toks
mirčių sumažėjimas gavosi dėl Į relės, kieti kambario tempera- kad maitinimasis augaliniais

Norvegijoje, Šve'dij'oje ir Suo
mijoje: Karui ^pasibaigus žmo
nės vėl pradėjo daugiau gyvu
linių riebalų* ir cigarečių nau
doti ir jų 'mirtingumas nuo šir
dies atakų 7— nuo s t rokų ėiiiė 
dažnėti. Atmes lietuviai'irto-1 
liau elgsimės kaip-iki šiol: ne
pildysime gamtos nuostatų/'—1 
nevengsime. Savą kūnui nuodų ’ 
pavidale cigaretės ir gausaus kie
kio gyvulinio, riebalo ? ■ į ■

Amerika saugo širdis mažinda
ma nuodus savame kūne-

Šiame krašte mirtingumas dėl 
arteriosklerozės laike antro pa

! se valdžios įstaigose, kur never- 
<ti žmogaus vardo asmenys nau
doja mūsų mokesčius “aukštos 
klasės” prostitutėms išlaikyti.

Nustokime laistyti ir tęsti to
kias ar panašias piktžoles — ir 
mūsų daržas^darželis bus švarūs 
bei atsakančio gėrio pilni. Tad, 
į darbą visi iki vienam.

Pasiskaityti. Modern Medicine, 
June 1, 1976.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas. 
Nes jos rašo liesų ■ 
Ir veda j šviesų.

nesį tais pūčiais keliais po 
rikų važinėja ir JAV gynybos 
sekretorius IX H. Rumsfeldas, 
kurs Kenijoje pasirašė sutartį 
parduoti Kenijai 12 Northrop 
F-5 na ik i n tuvy, bendroje su
moje už 79 mil. dol.

Kenijos Kaimynai — Somali- 
ja ir Uganda — yra stipriai ap
ginkluoti rusiškais ginklais, 
tad tie amerikoniški naikintu
vai Kenijoje šiek tiek x išlygins 
rusiškų ginklų persvara. Keni
ja iki šiol buvo vakarų laisvo
jo pasaulio šalininkas.

LENKIŠKI ŽERTAI
— Kaip jūs mokate taip greit 

numazgoti savo automobilį?

— Matot, aš mazgoju tik len- 
Af-Jtelę su leidimo numeriu.

— Dėl ko tai ?
— Kad per klaidą svetimą au

tomobilį nepaimčiau.

Seržantas kreipiasi į kareivių 
būrį: Šiandien man reikalinga 
10 savanorių labai rimtam už
daviniui atlikti!

Vienas kareiviukas iš pirmo
sios eilės išeina ir eina šalin.

— Ką tai rešikia, Kovalski? 
— klausia seržantas.

— Pranešu, pilieti seržante,
taupymo bonus patuštinau vietą savanoriui -

saulinio karo vis didėjo. Tik rai, kad veteranų administraci- pradžioje net geros galvos buvo 
1950 metais pradėta ir čia skelb- ja (Wadsworth Veterans Admi- savo jausmų .vedamos nesveiku 

nistration) ėmėsi tirti, kiek die- keliu. Minėtas 24 % širdies ata- Į 
ta turį įtakos širdies atakoms ir 
strokams. Buvo atlikti medici- 

Susektą,

,ti, kad reikia liesiau valgyti: 
mažiau -sviesto ir mažiau cho 
lesterolų gausaus maisto varto
ti (tryniai, kepenys, dešros, deš- [ niškai tikri tyrimai.

to tuose kraštuose, kad laike ka
ro jiems buvo, stoka maisto, ypač 
kiaušinių ir gyvulinių riebalų. 
Tuo laiku cigarečių irgi mažiau 
buvo galima gauti. Taigi, čia ka
ras padėjo apsaugoti širdis norve 
gų, švedų ir suomių. Girdi, nė
ra to blogo, kad neišeitų j gerą. 
Atsimenu,'Kėdainių gimnazijoje 
kapelionas Juožas Mališauskas 
kalbėjo, kad karas privertė lie
tuvius išmokti daryti' muilą — 
gįrdi> nėra to blogio, kuris neiš- 
eitų į gerą.
/-.v' ..'-'Č'į.į >■ - - ' - ■ '

Mes stenkimės be karo pagal
bos eiti žmoniškais keliais — ap- 

; seiti be gyvulinių riebalų ir be 
cigarečių tuomi mes geriau
siai apsaugosime savo širdis

tūroje taukai...J. Tada dar ne- f riebalais (unsaturted fats) su- 
buvo reikalaujama mesti rūkius. I 
Nežiūrint to, vi's gausėjo mir
tys dėl sklerozės. Tada imta 
abejoti, ar verta mažiau riebalų 
vartoti,' nes _vis vien, sklerozė to
liau keroja.

Laimė, kad darbu savo sklero
zės giltinė , nuo 1920 iki' 1951 
metų buvusi pastovi, neteko sa
vo jėgos 28.4% laikotarpyje 
tarp 1951 ir 1973 m. šitoks mir
tingumo dėl sklerozės sumažė
jimas negalėjo atsirasti vien dėl 
pradėto pakelti kraujospūdžio/ 
šėkmingesnio tvarkymo. - Mat, 
jkt l951 m. neturėta veiklių vais
tųpakeltam kraujospūdžiui tvar
kyti. Be to, tik aštuntadalis to
kių ligonių gauna atsakantį gy
dymą, nežiūrint, kad turima ge-siau mąitinkimės ir nė vienos 

cigaretės Deli eskime -irnema- rų vaistų tai ligai gydyti —kon- 
tysime ašarų, išlietų dėl lietuvio 
kritusio anksti dėl -širdies krau
jagyslių užsikimšimo ir dėl pa
ralyžiaus.-— stroko, kai užsikem- 
;ša ar pyšta smegenyse ^arteri-

'~č > ’ •” ? ’ .’-A

Nesubrendęs sava asmenybę 
žmogus’ nepasimoko iš kaimyno 
nelaimės,- o nesubrendusių as
menybėmis žmonių nesuskaito
ma daugybė — visur. Šventos 
knygos kalba, kad yra naprė- 
piami skaičiai pakvaišusiųjų 
(immensus ėst numerus stul- 

torum).- Tie bestigusiai žmonės 
— be subrendusios asmenybės 
sutvėrimai ir verda visą košę 
mūsų tarpe. Tokie nepajėgią pil
dyti gamtos dėsnių — nepajėgia 
atsisakyti nesveikų įpročių sa
vai ir artimo naudai. Taip įvyko

troliuoti.' Toks apsileidimas pa
kelto kraujospūdžio tvarkyme 
tęsėsi net iki tųžpernai — 1974 
m. Net iki 1951 metų nebuvo 
gydytojams žinoma, kad pakel
tas.. kraujospūdis didžia dalimi 
prisideda prie susirgimo stroku 

paralyžium, smegenyse sklę- 
rotiner arterijai plyšus. . Vi
siems įsidėmėtina, kad visi blo
gumai (riebus kraujas, pakel
tas kraujospūdis, rūkymas, gėri
mas...) kenkia ne tik širdžiai, 
bet dar daugiau žaloja smege
nų kraujagysles — ir dėl to gau
namas vienos kūno pusės para
lyžius — apopleksija, smūgiu, 
angliškai “stroke” vadinamas. 
Pokarinės pastangos sumažinti 
širdies atakų skaičių,- nelauktai 
sumažino paralyžių skaičių. Ge-

kų ir 41 nuošimčio i>araly-! 
žiu sumažėjimas dėl liesaus maj- 
sto ir rūkymo sumažinimo ne
buvo skelbiamas mediciniškoje ir 
kitokioje spaudoje. Mat, geros 
galvos per dešimtį metų neti
kėjo, abejojo, nepripažino ir ne
gadino! . Dabj*r mediciniška 
spauda (Modern Medicine, June 
1, 1976, puslapis 38) kaltina me
diciniškus vadus, kad jie nuty
lėjo tiesą apie rūkymo žalą. Ma
tyt, buvo papirkti tabako fa
brikantų. Kaip' suprasti tokią 
tylą per dešimtį metų? Jauni
mas buvo pratinamas rūkyti, nes 
buvo tvirtinama, kad nežiūrint 
sumažinto rūkymo — vis toliau 
širdies atakos gausėjančios. O 
tai buvo netiesa, kaip dabar ma
tom. Tik dabar paskelbti tei
singi daviniai apie rūkymo žalą. 
Kai jau milijonai šio krašto jau
nuolių yra tapę adiktais tabakui 
— nikotinui. Baisi klaida pada
ryta pelno sumetimais —■ kelių 
milijonieriuj milijonus daugi
nant, Gal dėl to ir daugelis gy-

Penktoji Lietuviu Tautiniu

ŠOKIU ŠVENTĖ
I I

*

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Krpačimkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat/ 
išversta į anglų kalbą. - ’

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Aw 
tariaus pastabumą neapgauna Inturista ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos- lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

mažino širdies atakas 24% ir 
“strokų” (paralyžių) skaičių 
41%. Sumažėjo taip pat ir stai
gios mirtys dėl tų ligų. ■

Nuo staigios (“noglos”) ir ne
tikėtos mirties žmonės meldė 
Dievą /apsaugos be pasėkų tol, 
kol jie pradėjo normaliau gy
venti ir sveikiau maitintis, čia 
yra mums' visiems pamoka; pil
dykime gamtos dėsnius, ir galė
sime džiaugtis laimingesnių gy
venimu. Kai patys tvarkysimės 
— tada ir- Dievas mums padės. 
Todėl liaukimės ir liaukitės vi
si kiti žmones klaidingais keliai^ 
vedžioję ir vaikščioję. Nustoki
me vien maldomis sau duoną už
sidirbti. Liaukimės vien jomis 
sau gyvenimą gerinti - mėginti. 
Kartą ant visados imkime pildy
ti normalaus valgymo ir norma- 
lies elgsenos reikalavimus — ir | aš'L'dH taip
mums Dievas ims talkinti. To
dėl tegul muo šiandien užsidaro 
visi Jaunimo Centrai, visos ka
vinės, : 
žmogus negauna atvangos nuo 
tabako dūmų, nuo svaigalo ir 
nuo klastingojo riebalo. -f ■

Kas mažina širdies atakas

Dabar kiekvienas pakartotinai 
klausia, kas daryti, kad širdies 
atakos ir vienos kūno pusės pa- 
ralyžiai mūsų tarpe sumažėtų? 
Atsakymas faktais buvo gautas 
1964 metais sausio mėn. kai vy
riausias ’šio krašto gydytojas 
(surgeon general) pirmą kartą 
šio-krašto istorijoje paskelbė, 
kad cigarečių rūkymas kenkia 
sveikatai. Po kelių mėnesių pra
bilo ir šio krašto širdies ligų spe
cialistų* draugija (American 
Heart Association); ji paskelbė, 
kad sumažinimas gyvulinių rie
balų ir cholesterolio šio krašto 
žmonių valgyje sumažins šir
dies atakų ir strokų (paralyžių) 
skaičių, šio krašto daugelis žmo- 
'nių paklausė minėtų perspėjimų 
ir nuo tų ligų jie ėmė tolintis.

žmonės gėri eina labai pamažu

Nusistovėję blogi — nesveiki 
papročiai žmonėse laikosi kaip 
erkės žmogaus kūne. Per dešim
tį metų nebuvo skelbta virš mi
nėta gera naujiena, kad lieses
nis maistas ir nerūkymas maži
na širdies atakas ir strokus. Mat,

-Amerikos Bicentennial Minėjimas
RENGIAMAS

INTERNATIONAL AMPEITEATRE, CHICAGOJE
ŠVENTĖS PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo $8X0 
iki $4.00; balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami "MARGINIUOSE", 
2511 W. 69 St, Chicago, HL 60629. Tel. (312) 778-4585.

file ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060* 

atsilankant darbo, valandomis arba uisakant paltu Ii* pridedant 
Eek| ar plniplnf perlaida.

svarbių širdies ligų ir paraly
žiaus priežasčių nekovojo reikia
mai. Tik lietuvių spauda, ačiū

BANKETAS McCormick Place ’{1X3. 7val. vak.). Bilietai po $15.00 
($10.00 šokėjams) gaunami "PARAMOJE". .2534 W. 69 St., Chica
go, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po (]0 asmeny.

ŠOKĖJŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE (IX.4) 
Bilietai po $3.00 gaunami "STASĖ'S FASHIONS", 6237 So. Kediie 
Ave. Chicago, 111. 60629, Tel. (312) 436-4184.

Čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festivals. Inc. vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

, '• . ; iriai. iiK lietuviu spauaa, aciu
visos smu es, jei jįo nenuleido rankų: vis da-

bar nuolat primenamas reikalas 
tvarkytis su riebalais ir rūka
lais bei svaigalais. .

Išvada. Dangus mums at
sidarė: mediciniška — gyveni
miška tiesa paskelbta mediciniš
koje spaudoje. Rūkymas ir rie
balai kieti normalioje kambario 
temperatūroje bei cholesterolis 
yra pirmieji mūsų sveikatos 
(širdies ir smegenų) duobkasiai, 
žinoma, tik geravalis (jausmais 
— asmenybe subrendęs) pasi
naudos šia tiesa. Nuo šiandien 
laukimės rėmę mūsų sveikatos 
duobkasius, nežiūrint ar jie Die
vo ar velnio vardu belsis į mū
sų kišenę. . Pats laikas išrink
ti vadovais tik pilnai sveikus as
menis: kūnu sveikus, protu iš
mintingus ir jausmais—asmeny
bėmis subrendusius bei šių die
nų mokslu apsišarvojusius. Men
kas žmogus, nors jis ir Dievą 
rankomis graibstys, mums tik 
kenks. Toks net vienuoliu būda
mas nekovos su blogiu, jei jam 
šiandien nieko nedirbančiam ne
išmintingieji duonos .suteiks. 
Toks sakys kitam, su ištvirkimu 
mėginančiam kovoti kunigui: — 
“Jei tau nepatinka pornografi- 
jaja — tu neik tokių kinų žiū
rėti, neimk tokių knygų skaity-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $100.

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

site čekĮ arba Money Orderį tokiu adresu:

i 73b So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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TaupykiteĮdabar 
pas mus

IjK v

Fsnč

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. ? t"

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

* VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įstrigta 1923 metais. .' TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Italijoje laimėjo krikščionys demokratai
Dar ne visi Italijos balsai suskaičiuoti, bet 90% su

skaičiuotų balsų aiškiai rodo, kad krikščionys demokra
tai laimėjo praeitą sekmadienį ir pirmadienį vykusius 
rinkimus. Krikščionys demokratai gavo daugiausia bal
sų, jie bus paprašyti sudaryti vyriausybę.

Krikščionys demokratai laimėjo, bet jie nesurinko 
balsų daugumos- Jiems teks tartis su kitomis demokrati
nėmis grupėmis, kad galėtų sudaryti koalicinę vyriausy
bę ir gauti paramento daugumos pasitikėjimą. Praeitą 
metą krikščionys vieni valdė kraštą, nors ir tada jie ne
turėjo daugumos. Italijos socialistai demokratai buvo 
pasižadėję duoti krikščionims savo balsus, jei parlamen
te susidarytų pavojus jų vyriausybei.

Sekmadienį ir pirmadienį italai rinko atstovus į se
natą ir atstovų rūmus. Senatorius galėjo rinkti 26 metus 
turintieji italai, o parlamento astovus galėjo rinkti kiek
vienas pilietis, sulaukęs 21 metų "amžiaus. Į senatą už 
krikščionis demokratus buvo paduoti 12,237,343 balsai, o 

• krikščionių atstovai į parlamentą sūfinko 13,549,755 bal
sus. Krikščionys demokratai valdė pokarinę Italiją, jie 
dar ir šiandien yrą pati stipriausioji jėga krašte-

Antroji daugiausia balsų gavusioji partija yra Itali
jos komunistų partija. Už komunistų kandidatus ,ų sena
tą buvo paduota 10,705,843 balsai, o už 'komunistinius 
parlamento kandidatus buvo paduoti 12,161,035 balsai. 
Keistas Italijos visuomeninio gyvenimo paradoksas: kra
štas katalikiškas, Romoje yra įtakingiausias katalikų 
bažnyčios centras, o vis dėlto krašto gyventojai yra nesu
sipratę, politiniu atžvilgiu neišprūsinti, jeigu atiduoda 
savo balsus didžiausiems katalikybės ir krikščionybės 
priešams komunistams.

Italijos komunistai prisitaikė prie krašto daugumą 
sudarančių katalikų ir krikščionių. Partijos sekretorium 
išrinkožmogų, kuris žodžio neprasitarė prieš bažnyčią, o 
sekmadieniais dažnai nueidavo į bažnyčią ir pasimelsda- 
vo. Italijos komunistinė spauda aiškino, kad komuniz
mas suderinamas su krikščionybe, komunistai nėra reli
gijos priešai. Partijos sekretorius pasikvietė į savo sąra
šus kelis katalikus, kad sukeltų dar didesnę kontūziją.

Komunistai gali laimėti tiktai tuo atveju, 
jų dauguma Jų nepažins, jeigu ne^nos, kad jie yra bet 
kokios tikybinės organizacijos didžiausi priešai. Komu
nistų vadai italus gerai pažįsta, jiems rūpi gauti Italijos 
tikinčiųjų žmonių balsūs. Be to, praeitais metais jie pas
kelbė, kad nepriklausys nuo Maskvos vidaus politikos 
klausimais, šitas Maskvos ir Italijos komunistų manev
ras, matyt, paveikė ir Italijos socialistus demokratus.

Didžiausieji kaltininkai dabar susidariusios nelem
tos padėties yra vis dėlto dabartiniai krikščionys demo
kratų vadai, valdžiusieji kraštu nuo Antrojo Pasaulinio 
karo. Krašte reikią pravesti keliat iefdrmas, kad gyven
tojai galėtų Užsidirbti duonai, aprangai ir pastogei. Ita
lija reikalinga geros žemės reformos- Italijos socialistai 
demokratai keliais atvejais siūlė krikščionims pirmiau
sia pravesti žemės reformą ir sudaryti šulygas beže
miams, bei mažažemiams atsistoti ant kojų ir užsidirbti 
duoną. Krikščionių vadai prižadėdavo socialistams imtis 
priemonių tokioms reformoms pravesti, bet niekad jie 
nesiryždavo imtis iniciatyvos. Socialistai beteko kantry
bės. Jie nujautė, kad nesiryžimas žemėš reformai stums 
krašto gyventojus į komunistų eiles. Socialistų demokra
tų pranašavimas pildosi. Komunistų partija iš mažos sau
jelės šiandien Italijoje jau išaugo į didelę partiją, demok
ratinių rinkimų būdu pajėgiančią surinkti" iki 10 milijo
nų balsų./Jeigu nebus laiku pravesta žemės reforma, tai 
ateinančių rinkimų metu nepatenkintų krašto gyvento
jų skaičius bus dar didesnis ir komunistams bus paliktos 
sąlygos vilioti jų balsus.

Italijos krikščionių demokratų vadai Šio klausimo 
nesupranta ir nedrįsta imtis iniciatyvos užkirsti kelio ,be- 
rengueriams vesti italams visai svetimą agitaciją. Italai 
neturi Krupavičiaus, kuris nepriklausomybės pradžioje 
suprato problemą, surinko - reikalingos drąsos, kovojo 
net prieš savo partijos žmones ir pravedė pačią naudin
giausią žemės reformą Lietuvoje. Jeigu italai būtų turė
ję Krupavičių, tai šiandien Italijos komunistų partijos 
nebūtų, kaip jos nebuvo Lietuvoje.

Italijos socialistai demokratai keliais, atvejais buvo 
pasiūlę parlamentui imits ekonominių reformų, kad kra
što gyventojai nebadautų, kad patys galėtų savo darbu 
prasimaitinti, vaikus į mokyklas.leisti, bet Italijos socia
listinis judėjimas buvo suskaldytas. Vieni socialistai ban
dė pamžgdžioti komunistus, siekė revoliucijos, o dabar 
jie siekia komunistų partijos reformos. Kiti nebenori 
bendradarbiauti su krikščionimis demokratais, neš jų 
vadai neturi reikalingos drąsos imtis iniciatyvos, kaip 
tai darė lietuvis kunigas, ir nesirįžta išmušti komunis-’ 
tams iš rankų patį stipriausią agitacijos argumentą.

Lietuvoje pravesta žemės reforma patenkino sava
norius* kovojusius dėl krašto laisvės ir nepriklausomy
bės. Lietuvoje buvo nepatenkintų, bet buvo įsteigtos ko
misijos, kurios stengėsi neteisingumus, suktybės ir klas
tą pašalinti. Pagaliau, keliais atvejais pats kun. Krupa- 
vičus perkirsdavo mazgą,'paskelbdamas sprendimą be
žemio ar mažažemio naudai. Visa Europa padarė ir daro 
ekonomines reformas. Italai turės jų imtis, jeigu neno
rės viską prarasti .

Grant Wood Š gotika (tapyba)

NAUJOJI “JĖGA” III

SKAITYKITE NAUJIENAS
GARSINKITeS naujienose

Politinių mokslų profesorius Ji yra nusisprendu&i -tęsti savo 
p. Vardys, 1976 m. birž. 3 d^ politinę veiklą ir toliau. Jai 
atsakė į T. žiburių jam patiek vis dar atrodo, kad gyvenimas 
tus klausimus apie dabartį- nėra pasikeitęs. Nors atsiradii 
nius išeivijos rūpesčius.-..Ne-,šias politinio darbo 'tuštūmas 
manau čia gilintis į visus jo atėjd užpildyti LB. Taigi, se1* 
duotus atsakymus. Bet vis tik Į tiesios institucijosturi itau jai 
norėčiau atsiliepti į vieną iš Orientuotis naujose aplinkybėse 
jų, būtent, ar reikia politinėje het Taryba yrąnusprendusi 
veikloje rėfdrmų, jos šuakty-į nepasiduoti gyvenimo tekmėi. 
vinim o ir, iŠ viso, ar tokių re-i Ir todėl čia yra politiąių. ir bęn 
formų yra reikalinga? I druomeninių nesutikimų fak-

Klausiinas aktualus, norš tie 
naujas, į jį atsakyti flėrš jati 
taip lengva, neš tam reikia pla 
taus visiidmeninių bei politi
nių inštittičijų veikios žinoji
mo. Tik tada galima Objekty
vioje svarstymo šviesoje kal
bėtiir apie reformas.

Deja, p. .Vardys, į šiuos klau 
simuš atsakydamas, remiasi 
ne į faktų tikrovę, bet jau se
niai; vienos frontininkų gru
pės nusistatymu, žūt . būt, mū- 

1 šų- politinius veiksmus suben* 
druomeninti. Todėl lyg ir pa
sidžiaugdamas rašo, kad šian
dien vienintelė politinė insti
tucija šį laiko reikalavimą su
prato, kai VLIKaš, nes ėmėsi 
koordinuoti su JAV LB, kuri 
esanti nauja jėga ir pati sti
priausia JAV-se lietuvių išei
vijos visuomeninė instituciją^

Bet jiš gieda liūdna gaida 
apie Amerikos Lietuvių Tary
bą, kuri anot jo, nors ir bandė 
stiprinti savo pajėgumą, nau
jų Ofgafnžacijų pridėjirtti, bėf 
tai fiėpadėjo grąžinti ankšty* 
vojo Šimučio. — Grigaičio .-x* 
Vridylos pajėgumo aukštumų.

ias,
Tai tamSiis if miglotas p. 

Vyt, Vąrdžid

aMytaaš daug niisiĮJėifitirihiĮ 
if Šiandien' dfiug vėtiaančiūž 
Lietuvių TūfyW.

Išlysta jis, dtatydžmaš tiltiO* 
minas, tad Altą reikia įjungti 
į LB-nę, nėš jo maiijinu, Būtų 
suaktyvinta jos politinė "JelK-

priausioji tiėfuvių išeivijos in
stitucija. . •

Gailą kad > Vmfdžįųi visai 
nerūpi LB JAV*se tįėsi&giniai 
darbo barai Lyg lieiuVyBės iš 
laikymas, bei liėtiiviškbš kul
tūros ugdymas ' būtų ’ tašžiau 
svarbūs uždaviniai, klirie lyg 
ir nieko bendre Uėtufetų BU 
pavergtosios LiėttivOš ISišVita 
tati. Į'domti, kas tiiomėĮ tufėtų 
perimti tuos uždarinius, jei 
LB perimtų grynai politinę Vėl 
klą. Man f Odos, kad p. Vėfdyi 
tūrėtų taip pat žinoti, kad A- 
mėrikoje lietuviškoji išeivija 
turi triš veiksnius, kurie tarp

Dr. Vytauto Antano Dambr avos kalba
Pasakyta 1976.11.15 Caracas lietuviams 

Vasario 16 minėjime (Venezueloje)

arRusų tarpe yra žmonių, ne vien Solženitsynas 
Sacharovas, kurie galvoja, jog Lietuvai turi būti grą
žinta laisvė ar bent duotą autonomija gyvenimą sava
rankiškiau tvarkytis. Netenka stebėtis, kad mišrią šei
mų vaikai Pabaltijy save laiko lietuviais, latviais, ar 
estfris — ne rusais.

Broliai ir seserys! O kaip su mumis pačiais išei
vijoje? Kur mes einame? Ar mūsų veiklos kryptis tei
singa? Ar mūsų veikla įprasminta? Kiek laiko, jėgų 
ir pastangų skiriame laisvinimo darbui, ir ar be rei
kalo neeikvokime jėgų?

Kalbos pradžioje minėjau, kad mūšų istorinė 
garbė buvo daug duoti kitiems, o mažai sali. Deja, tai 
buvo ir mūsų istorinė klaida, šiandien Lietuva irgi pri
versta didžiausią jėgų dalį atiduoti svetimam reži
mui. o ne sau. Ir mes. išeiviniai. žarstome savo sveikatą 
ir jėgas dirbdami išeivijos kraštuose, o ne Lietuvai, ne 
sau. Šiandien, kada mūsų tauta sprendžia sek spyri nę 
dilemą: žūt ar išsilaikyti, mes privalome daugiau 
galvoti apie save.

Dirbti sau nereiškia veikti tiktai sau. Mūsų dar
bo ir kovos arena turi b irt i patys išeivijos kraštai. Klu
sų veikla turi būti protinga, konkreti, efektyvi it ko
ordinuota. Ateičiai užsitikrinti mums būtinai reikia 
partizaniškos kovos dvasios — ir vienybės I

Lietuviai ateiviai turi atmesti užsidaromo athd 
“ghetto’’ politiką. Ja teikė naciai žydams, pfisiųdami 
ant nugaros Siono žvaigždę.

Žydų “ghetto” vedė juos mirtį; mūšų-lietuviška
sis “ghetto” gali vesti prie savižudybės. “Ghetto’’ lie
tuviai tariasi konservuoją privilegijuotas tautines ver
tybės, kurios, atrodo, yYa skirtos tik jiems vieniems. 
Iš tikro gi, užsisklęsdami savyje, jie trokštu ir nyksta. 
“Ghetto” politika yra silpniems, kai protingas ir kū
rybingas įsijungimas į pasirinkto krašto gyvenimą — 
vėtrų nebojantiėtffš ąžuolams! Mūsų misija yta dve
jopa: kūrybiškai jungtis [ naujojo krašto gyvenimą, 
bet asvo dvasia ir idealais išlikti lietuviais, kietais, 
kaip titna..gas! Lietuviai atsivežė ir stiprias šeimas, 
pirmiausia giliai krikščionišką šeimos supratimą, atsi
vežė vaišingumą, garbės jatwmą, .artimo Meilę, duo
tojo žodžio laikymą, pagaliau garbingą ir didingą tau
tos istoriją if savo tradicijas. Prarasti šį neįkainuoja
mos vertės turtą reikštų prarasti pačias svarbiausias 
mūsų, kaip žmonių, ypatybės. 't

Nesibijokite “monsieur” virdo, kuriuo Venesue
loje yra pa Ženk fFnani as svetur gimęs astnuo. Profeso
rius Eretas sako, jog daug pasaulyje nebūtų buvę su
kurta didingo, jeigu imigrantai būtų pasilikę namie. 
Juk patsai Kristus buvo pabėgėlis. Dantė buvo emi
grantas. ir jo “Dieviškoji Komedija’’ buvo sukurto 
išeivijoje. Šopenas, Vagneris, Victor Hugo ir Byronas 
—taip pat. Mohemetonų šventraštis Koranas bttvo 

parašytas emigracijoje. Tdrp 1919 ir 1SI50 metų Eu
ropa su 529 milijonų gyventojų tūrėjo penkiasdešimt 
milijonų pabėgėlių. Lietums tremtinys pirmasis pas
tatė Sibire kryžių; jis yra tikrasis Fatifnos misijos 
vykdytojas Rusijai atversti. Taigi, teisingai pažymi

musU tautos patriarchas daktaras JttozaS Ėrefas, jog 
emigracija nėra prakeikimas; tai misija, uždavinys 
— gal net malonė.

Kalbant apie lietuviškąjį darbą, dažnai reiškia
mas nusivylimas. Ko vertas mūsų darbas! Koks dar
bas yi^ą prasmingas ?

Neapgaudiuėkimė savęs, galvodami, jog .mūsų 
organizacijos turi pakankamai jėgų HėtuVių tūutai iš
laisvinti. Jų jėga tari! yra per menka. Tačiau mūsų 
balsas gali prilygti indėnų kafo Šauksmui,, o mūsų 
žodis gali turėti indėnų vado Seatlh plieninį tvirtini* 
mą. Didelius svorius kilnoti reikia stiprių muskulų. 
Labiau išeivijos krašto gyvenime iškilęs lietuvis gali 
būti įtakingesnis už bet kokią mūsų organizaciją; jis 
gali daugiau padaryti... jeigu jis iš viso nori ką nors 
daryti. Jis greičiau suras ir sąjungininkus, kurie tems 
mūsų principus Ir, esant reikalui, juos viešai gihs.

Kada prezidentas Kennedy lankė savo tėvų žemę. 
Irlandįją, jis viešai išpažino meilę senolių kraštui. Ber
lyne Kennedy pasakė: “Ich bin ein Beriinerl” AŠ esu 
berlynietis. Kefinėd^ nebtiVo vokietis ir joks berlynie
tis. Jo žodžiaf “Ich bin ėitt fiefliner” reiškė, jog Ken
nedy pritaria if visiškai įsijungia į beryniečių pastan
gas išlikti laisvais — lyg tai būtų jo ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių laisvės išlaikymo feikalas.

Kad lietuviai tttri sąjuttgtininkų Venezueloje ir 
kituosė Pietų Amerikos kraštuose -* neabejoju. Kada 
neseniai, vykdydami^ Caracas lietuvių Kultūros Pofl* 
do pageidavimą, kreipiausi .pas įtakingu^ venezuelie- 
čins, 'IdSkbdanftK talkoš iškfhHihgąAi mūsų genlatlaus 
muziko ir menininko Konstantino čiurlionies Uiihė- 
jimuf suruošti, visi sutikt). Ne tik sutiko. Venezutlie- 
čiai dėkojo man už sutriktą garbę juos parenkant, 
kad įtikti it pastangų relkalatfjančių darbu Ir patar-
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šivęj pishldratf veiklos 1 
birrii.

Taigi, jo siūlymas Altą su- . 
bendruomeninti, ta ją pada
ryti Bendruomenė® padaficųą^ 
rodo, kad jie joi veiklą Visa i 
nuvertina. Atrodo, kad jo ži
nojimas apiė dabartinę AJtos 
politinę veiklą yra labai meti
ku, nes jam Alto* veiksnys 
yrfi tik ištotffiė praeitis. ?

Deja^ Altos veikla yra ir 
šiandien gyvi, tik kėksantis 
laikams ir aplinkybėms, atsi
randa ir tam tikri speciifiniai . 
reikalai, tat ir veiklos būdai 
bei priemonės keičiasi. Bet es
mėje jos veikla perą sunienkė 
jusi, ji gyva taip, kaip ji buvo
aktyvi Simučio ?—dr. Grigi 
laikais. ‘ v

Jūk^Altą-ir šiandien bki

io

tas keiki! if dergia taip, kaip 
ją keikė ir dergė anais laikais. 
Gaila,-kad JAV-se profesoriau 
j ąs p. Vardys neskaito Alfos ■ 
biuleteniuose skelbiamų iafor ■ 
macijų. Reikia apgailestauti, 
kad “Draugas” ir kiti fronto ' 
žmonių užgožti laikraščiai neži 
nia dėl kokių sumetimų tos in- ■ 
formacijos visuomenei SeškeK 
bid- KĄ

tšp.Vardžiddusfeafeaky-
~io kyšo viena mintis, kad Al
ta išsigelbėtų nuo sunykimo, 
jei susibendruomėfiinfų Wp, 
kaip susibendruomeninio ATI- 
Kas, nes Lfi-hė yra naują išei
vijos jėga. Gal ji ir yra ^ir 
kitur,, kituose kraštuose,. jėga, 
bet ne JAV-se. Ji šiame krašte 'V - 
yra viena iš daugelio organi
zacijų, kuinai šinrtaproceųti* 
hjėti priklausė tik ndujožioš Bė. į
tuvių išeivijos nariai. - "

Turint. gąĮyojė, kiek/ ji savo 
veikiai išleidžia tat kąį 
kurios organizacijos ir šu la- _ 
bai menkomis 
tais?prUTOrcin@d nemažiau 
nuveikia už LB, sakysim, kad 
ir Lietuvos vyčiai, kurie . per 
pietus prirašo tūkstančius lai
škų kongresmanams bei sena
toriams. . ; "L '

LBmės “jėgą” ąkivaiffi^ 
rodo jdš vykdbHti-:;. rinkimai, 

t Kokia gi maža dalis i lietuvių 
jaj priklauso ir kokia jų; 
dėlė dalis jai nėrOdb jokio dė- 
taesio/0 jūs pajėgume bei p© 
puliarumis dar daugiau su- 
taetikėjo, kai jos Vkddi ją pa* 
kreipė į pdUtffię veiklą', kai »
jie panoro žūt būt Altą sūbėfl* 
WoffiliiifitL

Pfflf. Vardyk jėkiij 
vių sugestijų vaikiai
nėpakėlbii^MttriM tikrai Al= 
fdg ^ikldį pbfėžfi!3i* 
lą' pakeltų. ŠrŪlytaks Altai su* 
sibedruomeiiinti yra siūlymas

(Nukelta į 5 psL

' - 'A’ įf
navimais užtikrinty-minėjimo pasisekimą. Ką tąe . 
noriu pasakyti? 0 gi Utf, kftd d&ifiai vienoks ar 
mūsų reiklos fėžuiUUš priklflUič nuo mūsų pačių 
apsisprendimdf: 4f daTOtne taisėjitaą uždarytame rą- 
telyje tiktai s*U, ar iivedamė if JUTOdome didžiąsias 
lietuvių tauto! nšmenyfees platesnė! išeivijos visuo
menei, visam kraštui, flf liet kontinentams. Jaunime 
galvok plačiai ir siek aukštai;' maži dalykai kraujo 
gyslose nešildo. ’ ę . '■?>, ■ .

Esu tikras, kad ir mūsų pastangos pakelti Balti
jos kraštus tebegaubiančią geležinę Uždangą, kad bū
tų leista laisvojo pasaulio žmonėms lankyti Lietuvos, 
LdtYijOŠ ir Estijos kraštų Vidų,, ifgi prita
rimo ir paramos VenekdelojeM nei ir aukščiausiose 
sferose. Kodėl mes tylime?!

Aukštai mūšų darbų sąraše turėtų btttf ftuttrtAife 
išleisti ispanų kalba puikų te prezentacinį leidinį apie ' 
Lietuvą. Trisdešimt pokario metų iŠėivijoj^fr nA vie
nos geros, grašiai iliustruotos knygos ar 41 burna? Nei 

nei visojė Piltų Amerikoje? Vyrai jai tu
rite šį pasiūlymą įgyvendinti ir būH ] ki
ti enwl Jeigu nurita žiaotit ką aš Akrai galwjtai aš 
siūliau, kad su fBMUt tafta
mA kfiyga tfgrpft litą IHeUta mins taAau- 
jafitl knyga (Ir jos vertimos) iųftbif ik , 
svetima kalbiu 0 jei dvi, try* knygos už vidau lietuviš
ką — dar geriau. Mūms Peikia Uvbti, ne vWn iftft ; 
laikytu

Jūs žinote, jog esama į juostas |MŠ’įdtAiH į 
profanių apie Lietuvą. It tfttttfių kalba, fr išpknų, 
IKkt wm KAH& Kftdg 9 ftApatmti tįffi ttų $?»- 1 
gramu paskleidimą kasečių ftt-plokštelių'fertlM f-vi- “ 
są pasaulį! -. v

08ūfdaft$W4
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Tai nerealu.
Nemanau; Kad tai, kol dar 
yra gyvos JAV-se įvairios or
ganizacijos ir Įsusivieuijimai 
galėtii taip įvykti. . Giliai esu 
įsitikinęs, kad taip neįvyks, 

i prikalbėtų 
ehj rąšyda-

nors LB-nės va 
daug kalbų ir 
mi daug rašalo. 
xMan rodos, kad p. Vardžiui 
daugiau derėjo, susirūpinti ir 
duoti konkrečių patarimų LB 
vadams, kaip jie turėtų išgel
bėti LB iš dabartinio jos nuo
smukio, kokių priemonių, bū
dų imtis, kad ji aipjungtų kuo 
platesnes lietuvių mases Ame-

- > ... . - -

se politinę veiklą, tai būtų iš
mintingiausia, jei ji pasiųstų 

„savo atstovus į- Altos institu
ciją veikti ir politinei veiklai. 
Tada būtų išvengtas duplika- 
vimas politinės veikite, tai yra 
^varstymas durų Valstybės įs- 
taigoše; būtų pašalinta tarp 
šių trintis ir nereiktų politinei 
veiklai dvigubinti^piniginių iš 
laidų. - - j

Įdomu, kad į p. Vardžio pasi
sakymą, lyg ir atgarsiu atsilie
pė savo rašiniu: “Pirmyn ar at
gal” k, br. Draugo kultūrinio 
priedo redaktorius. Jo sampro
tavimu, kad išeivijoje poli tinei 
pastangai dešimlmeči ais laik- 
rodiš sustojas’,-"jis- sustojęs"poli- 
tmės veiklos baruose, jos for- 
moje jr metoduose. Deja, ir k. 
br. nesiūlo jokių aiškių; konk
rečių reformų, bet kartoja jau 
seniai girdėtas. Altai sunaikin- 
tiiūžuominas. ; . : ; ,

# Gal dėl to, vengia tokių suge
stijų, nę& yisada lengviau neig
ti, griauti, negu, kg pozityvaus 
duoti, juk griovimui nereikia 
kūrvbinės išminties. Tokios ra- 
.somos neigiamos užuominos 
apie ląįkradžio sustojimą poli
tinėj e veiki o j e, gali bū Ii ne 
tiek, naudingoj ,kįek kenksmin- 

igos: Nes jos rašomos ne^. fak
tais, o jausmais ppsireiriiant.’

Tokios klaidinančios užuomi 
n’os-klaidina skaitytojus. Ko gė 
ro, gali-jų ne vienas ir patikėti, 
kad'Draugo redaktorius rašo 
.tiesą. Taigi, išvada nuosekli, 
kam tada reikalinga politinė 
veikla dėl pavergtosios' Lietu- 
vosjaisvinimo. Jei toji veikla 
yra neveiksminga, pasenusi, jei 
jos laikrodis jau prieš dešimt
mečius sustojęs. Kam tada au
kos renkamos, kam rengti tau-

SirSIRINKl.M.Ų

DR. LEONAS SHBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR ^ L-r 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Š3rd STREET 

Vai.: nui 4-^;p<?įletį.
ketvirtad. iua

Ofiso, teisteJ76:2«80 r 
Naujis rez. telef*: 448^5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendre-praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai2652 WEST 59th STREET

OFISO .VAU: pirnu antrakte trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
■ »«-!■ f i, ; ,111,1 UĮ. 'n,,........ ......... ..

V. Tumcsčnis/M, D., S. C
. -CHIRURGAS ' 
1454 WEST TM STREET

Ofbd HEmlodę 4-2123
Ratid. felati Glbaon 8^195 <

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123. 
Jei neatsntepta tai telef^ ta 8-ūttaI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

XJ5 Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

» (Arch Supports) ir 11

2850 W««t 63rd St, CMca«o> HL W6M 
T«lef.s PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

tiniii3 renginius, jei mūsų po- žrj Vi .a ui d' l Sovietų
litinės veiklos laikrodis neina miįiknibnio. khrį reikia visuo-
pirmyn. Pagaliau ir mūsų k ui- met atausti, 
tūrininkai, apsilankę Lietuvoj,^

Ir naujieji lietuviai —. bėgliai ' Teisine, teigėjas klausia- liu- 
nuo maskvinio bolševizmo ir dininką: Ar tamsta vedęs?
jo nešamos verjpjosv šiandien. — Ne, ponas sudžia. Nejau- 
siunčia savo vaikus į Vilnių li
tuanistikos pasisemti, matyt, 
kad su Lietuva nėra taip blo
gai.

Tokių pesimistinių ‘ minčių 
spaudoj skelbimas, kokias skel 
bia kbr. savo rašinyje yra slėr 
pimas nuo skaitytojų tiesos. Ar 
gi, iš tikrųjų, politinės veiklos 
laikrodis sustojęs? Ar gi mūsų 
politiniai veiksniai nieko neda
ro ir nesirūpina degančiomis 
mūsų problemomis? Tiesa, kad 
mes esame persilpni, kuo nors 
laisvąjį pasaulį stidrebinti, bet 
gi, jo nesudrebins nei kiti di
dieji pasaulio kraštai.
- Mūsų politinės~ institucijos 
daro visa tai, ką galima pada
ryti. Nežinau, kur jos yra ką 
nepadariusios ir kada ir kur 
yra pražibpsnojusios pakelti 
balsą. Jei p.p. Vardys ir k. br. 
tai matė ar žinojo, kodėl, jie ta- 
do nekėlė aliarmo? O jei žino 
tekių faktų, tai būtų gera, kad 
jie juos viešumon iškeltų. Tuš
ti yra žodžiai vien tik kalbėti 
apie laikrodžio sustojimą, neši 
kant, kas jį sustabdė. O be to, 

■k, br. turėtų žinoti, kad nevi- 
suomet laikrodžio sukimas 
vien tik akla jėga, nėra naudin
gas nei pačiam la’kiodžiui, nei 

?jo navininkui. - ? ::’

PiSKH'i »>-• wwu$

★★★★★★★★★★**
HHP STRFNG1HEN 

AMERICA S PEACE POWER 
BUY US. SAVINGS BONOS

i v_. ' ./-i- >

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. birželio 
metu 21 d. 11:50 ryto staiga išsiskyrė iš gyvviv tarpo musę mylimas 

vyras, tėvelis, senelis ir brolis

Agr. ALFONSAS INDREIKA
Gyveno 7328 So. California Avenue, Chicago, Illinois

Gimė Lietuvoje. čipeliu kaime, Skapiškio valsčiuje, Rokiškio ap
skrityje. » —

Paliko dideliame nuliūdime žmona Kazimiera (Dalindaitė), duktė 
Dalia, žentas Luis. anūkai Luis, Alfonsas ir Jurgis, sūnus Gediminas, 
brolienė Stasė, jos duktė dr. Meilutė Indreikaitė - Biskienė ir jos sū
nus Gerutis Indreika su šeimomis; pusbrolis Petras str šeima; Lietu
voje! brolis Juozas ir jo vaikai Gediminas, Valius ir Aldona, sesuo Ade
lė ir jos duktė Stasė. \

Priklausė Lietuvių Agronomų Sąjungai, Lietuviu Bendruomenei, 
Lietuvių Fondui ir Panevėžiečių klubui, Marijos Nekalto Prasidės 
j im o seserų rėmėjams.

; Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje* 2533 W. 71 St 
trečiadieni 2 valandą. Atsisveikinimas su velioniu bus ketvirtadienį, 
1i3D vaLvakare.

Laidotuvės Įvyks penktadieni, birželio 25 d. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas Gimimo Šv. M. Marijos parapijos bažnyčion gedu
lingoms pamaldoms už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 4 ŠV. 
Kazimiero lietuvių kapines. . , . <

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

‘ ,/ Nuliūdę lieka:
. Žmona, duktė, žentas, anūkai, sūnus ir kiti gimines.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus, TeL 476-2345.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
• KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"S*ulė ir »kyd«» yra Vlaipats, malonf ir garbę |is svtaikia. Vi*t- 
pats matuko gera tiams, kurie elgiasi nekaltai-. — Psalmė 84:11. *
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylintie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulė ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuo viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams. ,

Visi 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
JV. RAŽTO TYRINkTOJAl

TĖVAS IR SONUS
■; • .. . y

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Direktoriai

KĄ LENKAI RAŠO APIE
BALTŲ DEPORTACIJAS

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIŲ DRAUGIJOS pusmetinis susirin
kimas Įvyks penktadienį birželio 23 
d. 7 vai. vakare Chieagos Savings 
bendrovės patalpose. 6245 So. West
ern Ave. Nariai prašomi atislankyti, 
nes yra svarbiu reikalu-aptarti. -Po 
susirinkimo "bus vaišės,’^

Eugenija Strungyš, nut. fast.

’ PERKRAUSTYMAi .

-^beldimai — Pilna ;*pdrąudą 
' 2EMA kaina '■

R. Š E R t N A S '■
-Tei. W A 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 
w H įvairiu atstumu.
* ANTANAS VILIMAS

- 823 Wtst 34 Plac, ‘ ‘
TeL; F Rentier MW '

GĖLtS, VISOMS PROGOMS

Beverly Hills >
G Ė L I N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

T»l«fon«i; Pft S-0833 ir PR M834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiam^ 3 gg&st

ROY R. PETRO (PUWMTt ?AS) 

’'"DAUBARŲ SONUS

5525 S«. MartwH Aw. -

'Reikia atsiminti^ kad birže
lio 14 —i-151 dietomis suėjo 35 
metai nuo Sovietų nusikaltimo 
— gyventoją deportacijų iš jų 
užimtų Baltijos kraštą Lietu
vos, Latvijos ir ’Estijos. Dau
giau kaip 100,000 žmonių buvo 
išvežta į Sibirą'per pirmąją trė 
mimą bangą tuos kraštas oku
pavus. Tai buvo pasistūmėji
mas, turintis tikslą nuslopinti 
pasipriešinimą Baltijos tautų, 
kurią likimas, panašiai kaip ir 
Lenkijos likimas, buvo apspręs 
Stas gėdingu. Ribbentropo su 
Molotovu 1939 metą susitari- 
mu. .. ' ,
' Pagal . Lietuvos Raudonoje 
Kryžiaus surinktus duomenis, 
deportacijos apėmė virš 34,000 
lietuvių, virš 35,000 latvių ir 
33,500 estų. Išvežti įvairių kate
gorijų naudingų žmonių, išvėžė. 
ti seneliai, moterys ir vaikai, 
suardant šeimas. Žmonės buvo 
vežti lentomis užkaltuose pre
kiniuose vagonuose, neduodant 
vandens ir maisto ir to rezulta
te tūkstanši ai sergančių ir silp
nų žmonių neištvėrė tos kelio
nės į Sibirą.

• Po tos pirmosios' deportaci
ją bangos,kuri lietė “priešsoviė- 
liŠkus elementus’’, kaip skelbė 
NKVD- potvarkis, taigi apėmė 
vilkus, ir mokyklinį jaunimą, 
Sovietų okupuotų Baltijos val
stybių žmonių išvežimai buvo 
tbfiab vykdomi. Tai. liudija, 
kad Maskva nori mažas Balti
jos tautas išnaikinti, kad Lie
tuvos, Latvijos 1F Estijos žemės 
plotus, kurie jatr buvo įjungti į 
Sovietų rėmus, galėtų paskelb
ti ekonomiškai ir jubš paruoš
ti sovietųykolonizacinės politi
kos būklei.

Lietuvius, Latviūs ir Estus iš 
gabenant į šiaurinį ir rytinį Si
birą', į aziatiškas respublikas, 
Pabaltijo kraštai buvo apgyven 
dinami rusais ir azialais^Bęje, 
apie tai, kaip traktuojami de
portuotieji Baltai rašė fr Ąlek- 
sandras Solženicynas savo re
vel iaci nėję knygoje “Archipe- 
ĮagGuiag’’. , >

Nusikalstama Sovietų žmog
žudiška politika Baltijos kraš
tų Žmonių gyventojų potencia
lui atnešė katastrofhigas pasek 
mes. Apskaičiuota, kad Šios’ 
trys mažos tautos bendrai ne-|

• ^.MARIE ZAWECKIS
Pagal pirmą vyrą Szymkiewicz .

Gyveno Golden, Colorado. Anksčiau gyv. Elmwood Park, HL 
.L. J.-.-- 5 • : !

Mirė 1976 nų birželio 20 d., sulaukusi 70 metų amžiaus. . Gimusi 
Lietuvoje. -

Amerikoje išgyveno 46 metus. • ?
. ". ’ . ■ _ V > • . . ■

Paliko nuliūdę: vyras Bruno Zaweckis, duktė Mary Sue, Walshv • 
žentas Edward,. 5 anūkai, podukra Caroline Zaweckis ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.
v Trečiadienį. 4:00 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas Petkaus kop

lyčioje; 1410 So. 50th Avė., Cicero, HL
/. ;■ . . i , - • , • . ' . ’

’Ketvirtadieni^birželio 24 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į švv Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mariė Zaweckis giminės, draugai ir pažįstami nuošir-* 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patama- 
vūmą ir atsisveikizlųhą. ' ;• i

’ Nuliūdę lieka:
. Vyras, duktė, žentas, anūkai

Laidotuvių Direktorius*Donald A Petkus. TeL 863-2108.

į; . ; -- J S, "" ' 1 1 ■ IIM^

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO A
• LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus^Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 

’ kaina $&00, minkšti vi Heliai. įf t -i

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

E: NAUJIENOS
1739 Šo. tialsted SU Cl^cago, m. 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis non patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, ne. 

studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 

ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

mažai kas šį 
kalbą yra 
senuose 
vos vardas. r .

X, * rVf \

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metą, peržiū
rėjo labai daug seną dokumentus Savo studijoje jis nurodė 
kifckvienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygą ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiąsta, jei du doleriu atsiąsite 
šiuo adresu:

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

par;
ose

Išėjusi iš spaudos*ir galima gauti knygų rinkoje

AAIEBIKdS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos f krašto politiką. 102 pst Kama $1.50. 

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

■ N A Ū J I E N O S,
1738 So. Hatrted 3U, Chicago, UI. 60608

■ ■ 4 *

¥ EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YAxds 7-1741 -1742 ~ “

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

PN BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ 'Cicero, III. Phonei OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
&I9 &>: LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
’ , (LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpabliė 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

I 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
MS4 S®. HALSTED STREET Phone: YArte 7-WI1
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—Atsižvelgiant į naujus mui
tus ir atskirų prekių įvertinimų 
Lietuvoje, sudaromi standarti
niai siuntiniai, kurie, 
aukštais dabar lininis
apsimoka siųsti.

kad ir 
muitais,

Ją kainos
-<21X1 ir $125.0(1. l kll,.|U

kymai priimami asmeniškai 
laiškais.

GIFTS PARCELS 'l'O 
LITHl'ANIA

M. Noreikienė - V. Žukauskas
2008 West 09 Si.

IF

— Visi be išimties pakviesti 
i (tail. V. K. Sadžio paveikslų 
parodą, atdara kasdien nuo 9 
AM iki 9 PM. Nuo birželio 16 
iki 30. Vieta, — (Ihicago I-awn 
Libraray 6120-21 S. Kedzie 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

— John Evans rūpinasi vė
liavomis. Visuomenės veikėjas 
John Evans, veiklus iAmerikos 
Legiono ir kitu organizacijų 
narys, ir toliau tebesirūpina 
lietuvių kapinėse tvarkomomis 
vėliavomis, šiomis dienomis 
jis gavo dvi vėliavas, paaukotas 
veteranų šeimų.

Karo veterano Charles F. 
Miller šeima jam pagerbti davė 
vėliavą, kuri bus pastatyta ka- 
zimierinių kapinių Vėliavų Alė
joje.

Karo veterano Peter Meehan, 
palaidoto Mount Olivett kapi
nėse, šeima atidavė Amerikos 
vėliavą, kad plevėsuotų Lietu
vių Tautinių Kapinių Alėjoje.

k::~> norėtų paaukoti ir leidiniu. Pratę^ianiMs prt-nu-1 
->av<> Įsteigtoms Vėlia- merutą, kartu su gerais Jinkėji-
vų Alėjoms. ta£ gali padaryti, yihąį&^yi.Menjs bendradarbiams ‘ 

i.susižinodamas stL John.' Eva ils ir darbuotojams atsiuntė $15 
šita) telefonu: RE 74J(J(Ml^arba Naujieną reikalams^ Dėkui.

i parašydami jo vardu laišką I
S. Western Avenue,’Chi

cago, 111.

— .Mykolas Maksvytis.. įvai- 
reikalais lankėsi Naujie-

i su savo ilgamečiu 
pažįstamu Baliu Baniuliu, kurį 
supažindino su redakcijos ir 
administracijos personalu. Tą 
proga jis tapo nuolatiniu Nau
jienų skaitytoju, jas užsisaky
damas t> mėn. Naujasis mūsų 
skaitytojas p. B. Damulis tar
navo Vokietijoje lietuviškuošė. 
sargybą daliniuose prie Ameri
kos armijos seržantu, buvo 
tvarkingas ir pareigingas kuo
pos bei lietuvių risūdrnęnės na
rys. Atvykęs Amerikon gyveno 
rytinėse valstijose- Neseniai at
vykęs Chicagon, apsigyveno 
šiaurinėje miesto dalyje ir tik 
dabar persikėlė i Brighton Par
ką, kur aktyviai įsijungė į jūrų 
šaulių veiklą. Linkime mūsų 
naujam skaitytojui geros sėk
mės ir dėkojame-ąiž vizitą bei 
dėmesį Naujienoms.

— Mykolas Kojejus iš Mar- 
quette Parko apylinkės remia 
daugeli lietuviškų laikraščių. 
Dėkui jam už pratęsimą iš an
ksto be raginimo savo , prenu
meratos ir už ta proga atsiųstą 
$10 auką Mašinų fondui.

— C.,J. Repšys iš Rosemonto 

apylinkės Montrealyje kiekvie
nais metais stambesne auka pri. 
sideda prie Naujienų išlaikymo

f

I
t

An equal opportunity employer

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

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

3426 So. Kedzie Ave. _

— Gamtos muziejuje, prie 
* i

IŽtos ir Lake Shoge Drivė, 
yra keletas- įdomių parodų. 
2(>-toje salėje yra Kanados ir 
/Amerikos' 5,525mylių pasienio 
vaizdų spalvotomis nuotrauko
mis paroda. Tai kanadiečių do
vana Amerikai sukaktuvių pro
ga- Rodomas filmas “Song of 
the Humpack Whale” — jūros 
vaizdai ir garsai. 19-to šimtme
čio Alaskos eskimų meno pa- 
roda uždaroma liepos 6 d. Pa
roda yra 27-je salėje. Rodomi 
filmai iš eskimų buities. Be 
nuolatinių muziejaus ekspona
tų yra dar ir daugiau parodų 
suaugusiems ir vaikams bei 
jaunimui; Netoli Gamtos mu- ___
ziejaus yra Shedd, akvariumas teisę siiysti karę jėgas f Beirutą, bet
ir Adler planetariumas.

Prezidentas, Fordas džiaugiasi, kai 
Amerikos karo laivynas išvežė iš 
Beiruto ne tik amerikiečius, bet išva
žiuoti norėjusius britus iryjpty vals
tybių * paliečius. ’ Prezidentas turėjo 

taip nepasielgė, jis džiaugiasi, kad 
Libane nežuvodaugiau amerikiečiy.

I

V

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTLINAS

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekių.
MAISTAS. Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. -

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgu metų patyrimas.

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

Mon-trealis, Kanada. Atei
nantį rudenį Montrealyje bus 
iškilmingai įteikta jau vienuo 
liktoji . Vinco Krėvės literatū
ros premija. Pagal premijos 
statutą, ji skiriama dvejij me
tų laikotarpyje išeivijoje iš
leistai. knygai,, negavusiai jo
kios kitos premijos. Iš tokių 
knygų vertinimo komisija at
renka geriausią grožinės lite
ratūros knygą, kurios autoriui 
tenka 500’ dolerių vertės pre
mija. šįmet Krėvės premijai; 
kandidatuoja 1974 — 75 metų 
laikotarpyje išeivijoje išleisto
sios, dar nepremijuotos lietu
viškos knygos.

Krėvės premiją įsteigė ir ski 
ria Montrealio lietuvių Akdde 
minis sambūris, pats praeitai
siais metais atšventęs savo 25- 
tąjį gimtadienį.

Krėvės premija niekados ne 
teko jos nevertam, menkam 
rašytojui. Štai, sąrašas Krėvės 
premijos laureatų (chronolo- 

. gine tvarka:) J. Aistis, J. Me
kas, M. Katiliškis, V.Ramonas, 
A. Mackus, K. Ostrauskas, A. 
Vaičiulaitis, Kazimieras Karė- 
nas, J. Kralikauskas ir Liū
ne Sutema. Viši jie jau tvirtai 
Įžengę lietuvių literatūron isto 
rijon. Akademinis sambūris, 
šiandieną apima bene jau ke
turias kartas, dabar,, be abe
jo, galėtų suteikti premijai 
daug didesnę sumą, tačiau do 
leriai sambūriečiams nėra 
principinis dalykas. Svarbiau-

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukaktį,, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu
cijas ir remia Tisu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vaių 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: Chicagoje Ir Kanadoje metams — 830.00, metų — $16.00, 

hdms mėn. — 5830, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

' Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. 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.)

*NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DRAUGAS IR RTCI'lbxS

MJY U. L SAVINGS BONDS

MECHANIC - WELDER

HELP WANTED — MALI 
- - Darbininku -Reiki* *-

RETKAI.INGI MAŠINISTAI 
Lathe ir Mill operatoriai su mažiau 

šiai 5 metų patirtimi.
KEPER CORP.'

1345 E. Industrial Dr. 
ITASCA. ILLINOIS 

Skambinti angliškai. Tel. 773-9393
&

REAL ESTATE «>e SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui ,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKHES Į

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbihinkty.

25 PEOPLE NEEDED ą 
must be available 6:00 A. M. t» 

6:00 P. M.
Monday through Saturday 

YARDLOADERS
must be 18 years of age. Report to 
Don Combs, daily between 9:00 .A.M. 

and 4:00 P.
R. H. DONNELY CORP. 

407 East 25th St. ’
Martin Luther” King Drive) 

Chicago. 'Ill.
equal opportunity employer 

-M/F) ./

šia — skirti-jik literatūriniais 
kriterijais vadovaujantis...

Vienuoliktosios Krėvės pre^ 
mijos vertinimo komisiją ^su
daro Lietuvių rašytojų drau
gijos atstovas d r.Henrikas Na- 
gys, Lietuvių bendruomenės 
atstovas Pranas Dikaitiši Sam 
būrio valdybos pakviesti kri
tikas į ir esejistąsVytautas A. 
Jonvnas ir literatūros magist- 
ras Arūnas Staškevičius (jau-- 
nesniosios (kartos atstovas) .- 
Vertinimo komisijai ex officio' 
pirmininkauji Akademinio 
sambūrio valdybos' pirminin
kė prof. dr/Ilona. Gražytė-Ma-- 
ziliauskienferf - * s •

Tradicinis iškilmingas vie
nuoliktosios Krėvės literatūros 
premijos įteikimas įvyks- Mont 
realyje; lapkričio pabaigoj. To 
limesnės informacijos ir .ver
tinimo komisijos sprendimas. . . -
lauktinas spalio mėne<.<z.a.) |kite’aPie grupinę Akcidenfalę

(off

(An

į RENTING IN GENERAL 
N u o m g $ f

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ bu
tas antrame aukšte suaugusiems. 
Naujai remontuotas Marquette Parke 
RE 7-8007 po 6 vai. yak.

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 : Susi vienijimo. Lietu- 

'Vnf Amerikoje (ŠLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM -apdraūda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji— En 

/dowraent apdraūda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus

apdraūda organizacijų na
riams — tik S2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin 
Tel. 421-6100.

PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 V» . Cermak Rosi Ghicafo LV VIrgiuir 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
■ - NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VfeŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA~[

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —778-2233

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow RTTTTQ PTHAT/T?QTATF! su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- .nUJJ KISALj JLOl/klrj 
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000,r L

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 mašinų garažas.^

62-tra ir Talman. $29,90Q.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT. 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai sums patarnaut
Raižys Budraitis

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
žį- * TeL 254^5^1— -

8929- SO. HARLEM AVE.
# Tel. 538-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
, Tel 257-5861

SŪJPJĮJJ BAJįCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
14^0.KLA.M.

Lietuviu kalba: Ycsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■* •00 v., popiet. — šeštadienį ir 

' sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE !

4259 S. MapIewood.~Tek-254^0
Taip pat daromi vertimai, gimtnlp 
iškvietimai, pildomi pii.etybės pra-| 

šymai ir kitoki blankai. 1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

*Naujienos
(Pr)'.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

- -A ’ —. -Z.- ' -i -■

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
; visoms profoma.

M37 WEST 63rd ST^ CHICAGO
Telef. 434.4868

-AiKRODŽIA! IR 8RANGEWYB1S 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Teiafj REpublIc 7-1941

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Chicagos skyrius kviečia 
organizacijas atsiųsti atstovus 
į posėdi penktadienį bi rželio 
25 d. 7:30 v. vak. ALTo* būsti
nėj; 2606 W. 63rd Št. Bus svar
stomi mus visus lieciaritieji 
'Pavergtų Tautu parado reika
lai. Valdvba

Drv Juozai Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio, švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. ’•>>

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

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. < ■

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

.. Telef.: HEmlock 4-2413
J 7159 So. MAFLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

*

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ava 

ChIc*go,III. «063Z T»I. Y A 7-5990

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

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. LAURAI T! S

4645 So. ASHLAND AVIL 
523-8775

H0ME0WNERSP0LICT
Call Frank Zapolis 
3208% W. 9Sth St

GA 4-8654

STATI FA IM

INSUtANCT

State; Fire- «&J%spal?y

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje —

^NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677^489 

(bužo)

185 North Wabaxh Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

PASISEKSIĄ BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI(Pr).

ADRESAS

NAUJIENOS, 
n 39 So. Halsted St. 

Chicago, DI. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

pasveikink savo draugui 
per ’Naujienas"

4 — NAUJIENOS, CH"AGO I, |LI___ WEDNESDAY, JUNE 23, 1978

baviauK pagM of yow ilfti Km-pOOfMI POOC.

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Post Office 
or see their Natinnal Zip 
Directory;
* , -- * J

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygos

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

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 1 •'

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes

RANGE
FIRE IS
WILDFIRE!

people 
you

1




