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The First and Greaieet 
Lithuanian Dady*in Ajntricū 
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KVIEČIA lietuvius 
DALYVADTl EISENOJ

('bieagos Lietuvių Taryba 
kviečią, visas lietuviškas organi-

- Downers Grove, ir 23 No. Main 
i St. Lombardo—papuošė 
■ . > . • * * ■ —-si. Lombardo—papuošė Ame- 

7^ rikos tautinėmis spalvomis 200, 
— tn.<r's

— Michael Sturonas fe Chi- TTiepos 2 ir 3 d- visose trijose 
po ilgesnės faOpymo institucijose interesen-

jK-itr.mkos vėl tapo nuolatiniu tai bus apdovanoti sukakties 
užsisaky- suvenyrais. Siūloma įsigyti 

kaktuvinius JAV Taupymo bo- 
! nūs, kurių kaina yra nuo $18.75 

Hot iki $7.50. Liepos 5 d. bendrovė 
bus uždara.

— Anita Grinytė išrinkta 
pratęsė iš anksto be Miss Lithuania atstovauti lielu- 

savo prenumeratų.1 \ jams tarptautinėje prekybos 
dėkinga už taupy- ir pramonės parodoje Chicagos 

mą laiko ir mažinimą išlaidų. Navy Pier halėse liepos 1 — 18 
tap pat už gerus linkėjimus ir d. Parodas ruošia Lietuvių Pre-j 
už ta proga atsiųstus $14 Nau- kybos Rūmai. 1 y - 
j ienų paramai. 1

— Emilija B. Zubrickienė, 
Kankakee, III., parėmė Naujie
nų leidimą $10 auka Mašinų 
fondui, linkėdama Naujienoms 
ir paskelbtam vajui geros sėk
mės. Dėkui už auka ir už linkė
jimus.

— Antanas Namejūnas, Ke- 
noslui, Wis., pratęsė iš anksto 
be raginimo savo prenumertą 
ir kartu su gerais linkėjimais 
atsiuntė Mašinų fondui $10. Po,
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HELP WANTED — MALI

Darbininku
________ U__ a—_
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z a ei j as ir visuomenę dalyvauti

Naujienų skaitytoju, 
dainas jas 6 mėn. Dėkui už laiš
ką ir už užsakymų.

— George Borchertas,
Springs, Ark., čikagieėiams ži-, 
nomas namu statybos konlrak-l 
torius, 
raginimo 
Administr.

Grinytė

SU- I

I

Chicagos jPavergtų Tautų Pro
testo eisenoje, kuri įvyks šešta
dienį, liepos 17 d. 12 vai. vidu-

— Juozas E. Petrauskas iš 
i Oak Lawn apylinkės yra Drake 
universiteto. Des Moines, Iowa, 
garbės studentų sąrašuose.

— Angela Kazakevičiūtė, An
tanas Putis ir Al. Aksamit iš 
Chicagos pietvakarių baigė 
Southern Illinois universitetą 
bakalauro laipsniu.

— Raimondas C. Shimonis 
Jr. iš Clearing- apylinkės baigė
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Laisvės statula stovi New York©

dienį miesto centre. Visi lietu
viai- renkasi 11 vai. Wacker Dr. 
ir Dearborn gatvių sankryžose. 
Moterys ''prašomos pasipuošti

MECHANIC - WELDER
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.

s 3426 So. Kedzie Ave.

REAL ESTATE
real estate for sale 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATC eoe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

tautiniais drabužiais ir, jei kas 
turite* atsinešti tautines vėlia
vėlės. ’ - -

Si protesto eisena yra mūsų 
visų demonstracija prieš Lie
tuvos okupaciją ir tėvynėje vyk 
donią genocidą. Tad visi gau
siai dalyvaukime šioje reikš
mingoje protesto eisenoje.

<’ Chicagos Lietuvių Taryba į

— Illinois valstijos loterijoj

An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL ' 
Nuomos

KAMBARYS su
baldais pensininkui. Gali pasizęaudo-
IŠNUOMOJAMAS 
I " ‘ ’
ti virtuvė. Teirautis telef.:’ 254^7036.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACLTŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

' 2212 W. cermaL Roa? Chicago II’ Virginie 7-7717

VOL. LXI NO. 153
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CS PREZIDENTASį
>

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| Visų rūšių draudimo agentūra į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave.

s
■X

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

BASEMENT SALE
Antiques, furniture, miscellaneous 
kitchen ware and many other items. 
Monday thru Saturday — 9 A. M. 

to 5 P. M.
1932 SO. HALSTED ST, 

Chicago,* HL

{vairus Pardavimai
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KOMUNISTŲ PARTIJA LABAI 
ŽIAURIAI PRALAIMĖJO

Bus sudarytos sąlygos demokratinei
X_____l-_? •---X- r>___ X_____

ft

sLIBANE SUNKIAI SUŽEISTAS
LAKŪNAS JONAS PUTNA

Krikščioniu paleisti priešlėktuviniai
- ■ - ■_ _
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IBicentennial lošime birželio 24 
d. laimėjo 10 ir 836 nr., spalva 
— red, state — Delaware. Dou
ble Derby lošime birželio 25 d. 
laimėjo 388, 8257, 62060 ir 
9779J28;: spalva — blue.

778-2233
“a.”9-'’Įy ’
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i tvarkai įvesti Portugalijoje
INAS, Portugalijai — Portugalijos prezidento rinki- 

metų amžiaus gen. Antonio Ramalho Eanes, bu- 
'<-** v . . • «Z*-.« - . _ Slfej ... >4 . . . .

usl
laimėję

i.sviediniai visai sunaikino lėktuvąBUD’S REAL ESTATE 
i PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4368 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE

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

- I35-TA JR ARCHER AVE.

F?V IS.. .^ BY OWNER
1500 NORTH — 3500 WEST

3 flat brick. 2 — 6’s and, 1 store. 
-----------------------------------------------J

uoste. Toliau matosi Verrazano sa- BEIRUTAS, U&nas. — Palestiniečiai nffiį^ę; pradėti naudoti1500 NORTH — 3500 WEST

Įveiksią ir rėmų." Dėl išsikėlimoĮL.Jt?“*
— Didelis pasirinkimas pa-siavris 4r tiltas tarp Brooklyn© ir 

akis visi seni emigrantai. Dviejp šim- 
ty mėty sukakties proga statula buvo 
nuvalyta:nuo lietaus ir vėjo atnešty 
dulkiy. U- ,

Į- -

radiologijos ipokslus bakalauro 
l)e Paul universitete 

šv.
laipsniu

t oa7Jlen^ atSlunlė:‘birželio 13 d- Jis jau dirba š
A. Reikus iš Oak Lawn ir A. 
Kalinauskas taip, pat Kazys A. 
Keblis iš Marquette Parko apy
linkės. Tos apylinkės tautietė 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne 
minėti. Dėkui už dovanas, ge
rus linkėjimus ir už dėmesį.
. — Standard Fed- Taupymo Į 
ir Skolinimo b-vė visas tris sa- Į 
vo įstaigas — 4192 Archer Avė. j 
Chicagoje,

Kryžiaus ligoninėje-
— Marija A? Jasukaitytė iš 

iš Marquette Parko apylinkės 
baigė medicinos slaugių mo
kyklą Elmhurst kolegijoje. Ji 
yra baigusi Marijos aukšt. mo
kyklą.
—— šv. Kryžiaus ligoninės Ty-

i sės.

baigė medicinos slaugių

*

5100 Forest Ave-

rimo laboratorijos vedėja
M. Julija baigė Administracijos 
mokslus magis.tro laipsniu 
Central Michigan universitete.

magistro

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Haisted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS £.

---------—........ ‘.......  il^-w

Staten salos, kurioje turėjo tikrinti . 
akis visi seni emigrantai. Dviejg sim- 
ty mėty sukakties proga statula buvo 
i 
du Ikiy.

Pirkiię Naujienas, 
Remkįte kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MllSIMi

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

5

Našlių klubo veikla
Birželio mėn.'11 d. 7 vai. va

karo Vyčių salėje įvyko našlių 
klubo pusmetinis susirinkimas, 
kurį pirmininkui Leonui Vai
cekauskui susirgus, pravedė vi
ce pirmininkė Julė Sačauskas. 
Buvo pagerbti mirę klubo nariai, 
pareikšta užuojauta mirusiųjų 

, šeimoms ir apdovanoti ligoniai.
Tradicinis našlių banketas 

įvyks Polonia Grove, 4600 So. 
Archer avė., spalio mėn. 17 d. 
Į komisiją banketui įeina visi 
valdybos nariai. Bilietai visiems 
nariams ir svečiams $6 ■■ asme
niui, galima įsigyti pas valdy
bos narius.

Norintieji bankete dalyvauti, 
prašomi bilietus įsigyti iš anks
to pas platintojus.

Taip pat yra išnuomota salė 
Battan Hali, 4046 So. Western 
avė. parengimui, kuris įvyks lap
kričio mėn. 6 d.

Našlių klubas turės du mė
nesiu atostogų. Sekantis susi
rinkimas šiais metais įvyks rug
sėjo mėn. 10 d. 7 vai. vakaro 

. Vyčių salėje, 2455 W. 47 gat.
Yra priimti kluban nauji na

riais: Uršulė Žekonis, Stanly 
Balčiauskas, Viktor Galackas, 
Elena žilinskis, Alisą Paulikas 
ir Povilas šepleris.

Ir v?da į šviesą.

Help Keep
Our Economy

buy' u. i savings bonds

į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Pėtrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.)., 
Tel. 436-2112. ■Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

Pasveikink savu draugu*
“NaujLunas”

Automatic, hot water heat-Full bese- 
xnent. No VA or FHA Ioans. $29,000

- . .,n4l, 227-3820.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow

V. Cinką

per

su *2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- 
r _ 
well. $22,000.

mas gazu, 2 masinu garažas.
62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvėj $360

$28,000. “ T*

dymas gazu. "garažas. 56-ta ir Rock- 
wpiI ^99 non

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 masinu garažas.

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

pajamų per mėn. Brighton Parke.
a/\A

TeL 254-5551

Tel. 598-3290

Tel 257-5861

•. f. Beiruto šiaurėje esanti didelį aerodromą, bet esančios falan-
ffistų jėgos jienyį^giudė. -hJ

- ill
1 - ? • ‘it aeww atskrido 

didelis.Midle East Airlines lėktu
vas, kinis turėjo pa'im
-i norinčius libaniečiu. Viskas

J:

vas, kuris turėjo itiišvyk-

jau buvo paruoštą,, keleiviai su
sodinti, kai keli priešlėktuviniai 
Sviediniai pataikė į lėktuvą prie-- - - - . . '^5, . i

— * i r " «
sodinti, kai keli priešlėktuviniai

I
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PASSBOOK
SAVINGS...

the best way to saysjegubufy!

Coapctmded 
Quarterly

OUR SAVINGS „ 
CERTIFICATES

EARN UP TO

see us for 
financing. 

AT OUR low RATS

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

M. A. § I M K U S
Real Estate. Notary Public. 
. INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood' Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
r • ■ '; _.......... /

šymai ir kitoki blankai.

■>

iškvietimai, pildomi pilietybės pra-i 
šymai ir kitoki blankai, 1

7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

•*o :oo

hlNSUREDį

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERFAK ROAD 1

Pxnx Kawmsskas, Present
■ • . ■'f. ■ - -'V’//'’' J

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608 

-- ------ -- Phouet Vlrgtala 7-774? 
HOOTSt MMI.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1.

— --- -  U- - -----

< IS VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Skutimo 
priemonių pramonė apskaičiavo, - •— - r • *

M

šakį, užmušė pilotą ir sunkiai 
sužeidė keturis jo padėjėjus.

Sunkiai sužeistų tarpe buvo
amerikietis lakūnas Jonas Putna.

Falangistai neleis naudoti
- aerodromo . -

Greta esantieji falangistai yra

kad vidutinis amerikietis vyras 
nusiskutimams per savo amžių* 
praleidžia bekeik 140 pilnų die
nų. ■ •

Los Angeles. — Sekmadienį 
popiet šio miesto, srityje įvyko- 
trumpas ir silpnas, žemės sudre-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo

< _ _________ ___________ __ T XW4XVO UJ/UUUU3 piALUU"

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel-

---------------T- — ■ - ■ ■ —QVlViOXll piiLUUJU

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- ----------»--- --- *♦ - - • -- --- - - -
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
-------»----------------- » _ < - - -

tiniais. ' ’' ~ ,
NAUJIENOS palaiko visas ^lietuvių detnokratinęs grupes, Ju bendras Imrtltu-

neidamos ir Hesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju igalio-

--- ------ •“’T    — —— -  -----  
djas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
4-----------41—14--X XXX!--- — • •• -------- ---
J _ _ ----------------, o-------- —

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga

- -kJ.—. —l-AX—:  i *—«- ... -. • ... — -

ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

w  wJ--avi--* AA1WU

skelbdama platinimo valų 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-

----------  —^4^ U7 VAVACAX « 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
^“’7 7^ 7““7^ r j ' %-----\ J \ .*__ 7__ Z-
ruviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe f r Kanadoje metams — $30.00, puse? mėty — $16.00, 

trims mėn. — $650, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Haisted St^
Chicago, UI. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

I — NAUJIENOS, Ctr^AGO a/ltu — MONDAY, JUNE 28, 1976

1 2—2---------- =1.'—

isOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos , iš W0PA, 
' 149013. A. M.

Lietuvių , kalba: v»sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■*•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. . >
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. ,

CHICAGO, HL. 60629

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba ir Remontas

pasiryžę neleisti arabamsį nau-
Joti Beiruto aerodromo. Libano 
krikščinoys bendradarbiauja su

bėjimas, vos 2.5 stiprumo pagal 
Richrterio lentelę,

LONDONAS.

dienio iM penirtadienio 12:30-r- 
1,00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

HEATING AND . AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN'AVE.

Chicago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

^.DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

"**'*"’

TEH RA 
Brangenybės, Lilkrodllai, Dovanos | 

visoms progonw.

3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

Telef. 434-4663 r

HOMEOWNERS POLICy
Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

f STATE FARM ^

IMSUlANCf f

i:

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
-į LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas- ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis-
r^_ •__ ___ . r rt -L. i • ‘ w

a uzij x ziAvnoi m O U 1T1J 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. -

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauto 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 išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių,daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knygą 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvi!”. ...

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

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų

hl šiandieną, drąsiai _ _________
džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais

«»«» »»»VKZ* VXXX» X^IXX LQUVVU1O ,

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi
Ai 1? _A______:___ -----------------------------J-------------- ------------------  X «

šaulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso-

• Y* _ • • . • » • V w « j. • • -- — -

tauta
* Kultunmu laimejir 
galėtų didžiuotis ir

- - w------------- ------- ------------ — — JT

autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli- 
vriov T'ėvcrDci Lietuvžin. . -.v.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. H ALSI ED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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,
1 .   »a .   • «• • •nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienom arba paaiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St, Chicago, Illinois 60608
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Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4W5 Archer Av« 
Chlcigo, Ilk Tek YA 7^5980

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

(Pr).

State Farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailių
pasirinkimeu

pas vienintelį 
lietuvį kailininku 

Chicagoje

*

& t

1

1 PLEASE? r
i

1

OOH T PUT WITH ^ATCK\

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
^TeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Waba*h Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601 ♦

«r

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

— - -----------  ■ -

3 easy ways
to get the
Zip Codes

S

•;
I

į

Of 
people 

you

1
I 
?
1

V

write to:
1 When you receive a letter, 

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

V——1—

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 Zips can he foond 
on the Zip Map in the 
bnaiaeMpatea at yonr

M*M «t m* arta■ sasseiiMeiiad

t an 25p Map la £» 

phone book 

■*aa«»i»S3S&S

X

!
H
1^1

J

’ t
r

kwI

i vęs kari ulinėms štabo Viršininkas kai ko^įmistai bandė pagrobti
■ !.—u.-:_ .-.JajZZ—xj ____ J.L.-3Ė* ■ .___įnešti krašto gyventojams sovietinę sistemą.8 valdžią ir

- -- _ J r -- -

"""Tb|X

Brežnevas vyhoja 
Jugoslavijos Titą Į

i Kremliaus tvarta
C

\ BERLYNAS.(Reuters) Sovie
tų kompartijos lyderis Brežne
vas ir Jugoslavijos prezidentas 
Josip Broz Tito atskrido į Rytų

Įneš gavo 61.31 G visų 
! balsų. Majoras SteloOSv-;

'-iV; "Nį

ĮPrMBfakyje matosi neseniai baigtos statyti keturios dangoraižiu
I - - a _

e:

J '- ’■:<?;

< •-■ -

A

pa,
Saraiva^larvalho surinko 16.6% 
paduotų halsų. Dabartinis prem
jeras Jose Pinheiro de Azevedo 
surinko 14.3% balsų, o komunis-

‘ Naujas Detroitas, žrūrint iš Kanados pusės.
• grupės, kainavusios 33/ milijonus doieriy. Kaif^ic uw.vn.c ... ------- _______j nai gali šaukti dideliu organizacijų seimus ir spręsti visą kraštą arba visa pasaulį liečiančius klausimus. Paveiks
imas imtas saulėtą dieną, todėl ir matosi didoka Autorr.obiiiy miesto dalis. Detroite gyvena daug lietuviy, dįrban- 
I čiu automobiliu pramonėje. Detroite yra stiprus Amerikos Lietuviy Tarybos skyrius, kuris rūpinasi Lietuvos

______

AFRIKA AFRIKIEČIŲ
BET TIK JUODIESIEMS

apskrita Cobc ^.kurioje Ju kaimy-

čiu automobiliu pramonėje. Detroite yra
laisvės reikalais.

Popiežius politikoje
ROMA. Popiežius Paulius VI

• * ■ *? 
tai, kurie valdė krašto apsaugą 
ir dideles propagandos įstaigas, 
tesurinko tik 14.5% balsų. Jei
gu gen. Eanes būtų nesurinkęs 
bent pusės paduotų balsu, tai bū
tų reikėję dar kartą perbalsuoti,

Berlyną dalyvauti Europos ko- j^į jjs gŪV0 daugiau negu pusęe>
munistų partijų konferencijoje, padUotų balsų, tai josios per-
kuri prasideda šį antradienį.

Brežnevo ir Tito atvykimas 48 
valandomis anksčiau laiko sukėlė 
spėliojimų. Po Brežnevo pusę 
valandos vėliau atskrido Tito, va
dovaudamas Jugoslavų delegaci
jai, pirmą kartą per 19 metų da
lyvauti tarptautiniame komu
nistų susibuvime.

Tito buvo išmestas iš Sovietų

balsavimo nereikės daryti. Gen. 
Eanes galės prezidento pareigas 
perimti liepos 5 dieną;

Gen. Eanes pagarsėjo visoj© 
Portugalijoje, kai jis, vykdyda
mas prezidento Gomes įsakymu, 
iš anksto pasiruošė ir labai leng
vai nuslopino kariuomenėje tar
navusių komunistų suruoštą per
versmą. Krašto prezidentui pri-

viesai apie Italijos rinkimus at
siliepė praėjusį sekmadienį savoLONDONAS. Iš 16 valsty

bių sudarytoji.' tarptautinė ko-n .
misija oanginių medžiojimu kvu-Į kalų ministerial sekmadienį paskelbė neribotą ginkluotą kovą — 
tą sumažino penkiais tūkstan-I partizaninį karą Pietų Afrikos respublikai žr pagrasino boikotu 
čiais. Nepaisant Sovietų ir Ja-’ Vakarų valstybių kompanijom, kurios-prekiaują su Pietų Afrika, 
ponijos protestoįnauja tų bang-l Susirainkę i metinį mitingą 47 valstybių,, priklausančių Afrikos 
ŽUV1U kvota 1976^77 metams nu-f ----™ha Hv naorrasinn hniknhioti šia

statyta 28,304; > 
r- <. -■ .? -
i MONTREAL,tCanada. —_,l . . . . , ,

; -^jbendradimą^^ž^^W  ̂
Kanados kariuomenės kontingen- ganizacija) užpykusi ant Naujo-’ ppn-fnQAviiTQ niTCHVC 
tas, kurs drauge su policija tu-j sios Zelandijos už tai, kad leido * lUlUDvllllo HudUVu 
rėš apsaugoti nuo teroristų ra- savo futbolo komandai vykti į ij ’ 1 ’ + ’
mybę ir tvarką sporto Olimpia-[Pietų Afriką nepaisant griežtai uUKlCrS HlGKlIltOja

A PORT LOUIS, Mauritius. — Arabų ir afrikonų užsienio rei-
Sirijos karo jėgoms, kurių tiks- jurfžiojimo kvo-
las nuginkluoti palestiniečius ir 
kitas gaujas.

Liudininkai matė, kai buvo 
paleistos kelio salvės iš greta 
esančio kalno, matė skrendan
čias raketas ir sekė lėktuvo su- 

. „.sprog<tinimą7- Palestiniečiai ruo- 
kitus lėktuvus, kad galėtų is-

J

^^^tpgdinmą^P^Mtinięčįai riio-, 
ŠA kitus lėktuvi^lęSF^^I^?*^ 
gabenti bėgti norinčius libanie-

- čius, bet jiems nesiseka. Saudi 
Arabija atsisakė naudoti Beiru
to aerodromą, kaip visai nesau- 

"Srų- '' " ;/

Jonas Putna aptąrnayo lėktuvą

Amerkietis Jonas Putna ap-
tamavp Beirutan .atskridusį di- .-r ,delį egiptiečių pirktą

.e*. a •_»*. ~ •. X m

bendrovės, parduodamas traris-
iš amerikiečių.' JAV aviacijos

porto lėktuvus, duoda lakūnus 
ir mechanikus* iląujiems lakū
nams apmokyti. Lėktuvą vaira
vo pilotas egiptietis Zuheir Mi- 
kati. Lėktuve buvo trys piloto

pilotas egiptietis Zuheir Mi-

pavaduotojai^ Pirmi pranešimai
sakė, kad Jonas Putna buvo tik

'kalų ministerial sekmadienį paskelbė neribotą ginkluotą kovą — kalboj.e tūkstančiams žmonių,

ŠULU aviliu pc-UAicuo buiwvwxx - *----- t
čiais. Nepaisant Sovietų ir Ja- Vakarų valstybių kompanijom, kurios-prekiaują su Pietų Afrika.

1 °—“—-— -- ąh ,.r,l cJ-TrRi,, --si.tiri oiwonpi n AJr-iVciQ

susirinkusių švento Petro Aikš
tėje. '‘Atrodo, kad daugelis vie
šosios tarnybos pareigūnų ir pri-

statyta 28,304:

~ uSusirainKe i meniii iniTiiigą vaistyi>it^-x:|iar*A.iauo<ziiv<Au. umimvo z
. Vienybės Organizacijai, ministerial be to pagrasino boikotuoti šiąlva&9 piliečių atnaujintai prade- 

vąsarą Montrealyje įvykstančią Olimpiadą* Naujajai Zelandi- da vertinti bendras visiems ver- 
’ jai bus leista to|ė olimpiadoje dalyvauti. . tybes — tvarką, pareigą, teisin-

** s L įgumą, .įstatymus, harmoniją,

mybę ir tvarką sporto Olimpia-
dos žaidimų metu. Viso 16,000
karių ir policininkų saugos Pa.
saulinę Olimpiądą, kuri prasidės
nuo liepos 17 dienos.

WASHINGTONAS.

bloko 1948 metais ir buvo lai-
AVO • (Afrikos Vienybės ..jj-gei—-

- ”

mą kitų žmonių interesais ir at
sidavimą darbui, jtaikai ir lais- - «
vei”, pasakė popiežius šeštą die
ną praėjus po rinkimų, kurių

'pareikšto Afrikos valstybių pro- .
testo. lėge profesorius John R. Keat-

Southwest Gol-
testo. 7;' . . :

AVO užsienių reik, ministerial ing suimtas ir kaltinamas nužu-
sutarė paskelbti rezoliuciją, ku- dymu jaunuolio, turs užeidinėjo

galutiniai rezultatai parodė, kad

■ žada Užleisti naujas metalines 
dolerines; kurios bus truputį ma
žesni kaip metalinės jpusės do
lerio-monetos. Naujosiose dole
rinėse sidabro bus 8% . Doleri
nė tiksianti gėrimus ar užkan-

Valdžia Jrioje“ bus išvardintos f juodąjį jo. dukrą ir jos draugus. Keat- ■ — ‘ « ar*- '
'O«*X x VJk -- ----------------------- -J- r __ ,

valstybių kompanijos, kurios pre- prie savo namų' 7717 So. Kolmar
sąrašą Įtrauktos visos Vakarų ing, 40, ketvirtadienio vakarą

kiauja su Pietų Afrika. Tos kom-i peršovė per sprandą pen kiolika-

Italijos krikščiones demokratai 

mi 263 vietas 630 narių atsto
vų rūmūose, kur'.daugiausiai lai-

atlaikė savo pozicijas, laimėda-

mėjo komunistai, savo atstovų

džius perkant iš automatų.

SAN FRANCISCO, 
slininkai atrado naują hormoną, 
kurs randasi smegenyse ir vei
kia panašiai kaip morfijus. Stan-

Mok-J

sužeistas, bet pirmadienio vidu
dienio žinios sakė, kad mirė 
visi trys sužeisti lakūnai.

-DULL UI UU a vux vm.v-k/

jingoje zonoje, niekas ten nega-Į tos rūšies hormonų yra ištisa 
n ceinvi oa.uu.vo C?’1' ” XT— na.

mas daiktas, kad sužeisti lakū
nai neteko daug kraujų ir nuo 
netvarstytų žaizdų; mirė.

panijos negalinčios turėti du 
pasauliu, jos gausiančios pasi
rinkti tarp visos Afrikos ar vie
nos Pietų Afrikos.

Ta rezoliucija turi būti pri
imta pilnoje Afrikos . valstybių 
viršūnių konferencijoje, turin
čioje įvykti šio liepos mėn. 2 d.

mėtį Jeffrey Comise, gyvenusį 
6658 W. 63 st.

Keatingo dukrai Cindy, 18, be
sikalbant prie savo namų, su 

’dviem draugais, privažiavo vai
ruotojas Comiše su trimis kitais 
jaunikliais,, kurie nešvariais žo-

skaičių iš 179 padidindami iki 
227.

Socialistai, nuo kurių dabar iš
61 sumažėjus iki 57.

Maisto pardavėjai

Beiruto aerodromas yra pavo-

Ii teikti skubios-pagalbos. Gali-

Streikas Bolivijoje
LA PAZ. — Bolivijos karinin-

fordo universiteto profesorius
Dr. Abram Goldsten spėja, kad

“šeima”. Naujasis hormonas pa
vadintas endorfinu ir jis veikia

' ■“ - t Ir- -•(raminančiai į skausmams, savi
jautą ir temperatūrą.

Pagarsėjęs 
“dententės” efituziastas Richard 
Davy straipsnyje “Tim’es” giria

LONDONAS.

* kų valdžia pažadėjo alavo kasyk-
la darbininkams pigesnėmis kai
nomis maisto produktus, tomis 
priemonėmis norėdamas sušvel-

; - - ■- • ---T

nomis maisto produktus, tomis

ninti 19 dienų trukantį smurtin
gą ;streiką, kute giliai paliečia
Bolivijos valdžios pajamas. Pre-
zidentas Hugo Banzer įsakė po
licijai išaiškinti sąryšyje su

* ----- »T_streiku vykstančius teroro veik-
smus, kaip bombų sprogdinimus, 
nuo 1kurių pereitą savaitę žuvo
vaikas ir suaugęs žmogus. Val-

Aižia perspėjo, kad teroristai bus 
vietoje šaudomi.

aagroRAsgaj
Lis '
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8ip9

Lenkijos Gierėką už jo sugebeji-
mą kaip veršis dvi karves žysti : 
ir Sovietams visiškai ištikimu 
būti ir .su Vakarais artėti. Prieš
keletą ipetų Lenkijos biznis su
Vakarų .valstybėmis siekdavo

Ambasadoj radiacija 
apnuodyti 2 vaikai
MASKVA. Išvežti į JAV du 

_ | amerikiečių vaikai, gyvenę Jung
tinių Valstybių ambasadoje, ku
rių kraujuje buvo rasta dar ne-) 

išaiškintų problemų. j

Vaikų -evakuacija įvyko šios 
savaitės pradžioje rezultate te
bevykstančio tyrinėjimo ar ir 
kokį efektą sveikatai turėjo So- - ■ - —• — • • « •

nedaugiau kaip 30 nuošimčių 

kia 55%. Pernai apie 30,000 len
kų iš anapus geležinės uždangos

visos apyvartos, odabar jau sie-

lankėsi Anglijoje.

vietų-žvalgybos ilgiau kaip per 
6 mėnesius į ambasadą taikyta 
elektroninė mikro-bangų radia
cija. Tie vaikai, kurių vardai 
neskelbiami,, gyveno 10 aukštų 
ambasados pastato viename bu-

Angola atidėjo 
savanorių bylą

LUANDA. — Angolos teisin
gumo ministeris Diogeną Boa-

sprendimas atidėtas ligi pirma
dienio popiet, kad teisėjai turė
tų užtektinai laiko išdiskutuoti 
bausmę — gyvybę ar mirtį. Gy
nybos advokatų pranešimu, tei
siamieji 10 anglų ir 3 ameri-

vida pasakė teisiamųjų savano
rių samdinių kareivių advoka-
tams gynėjams, kad . teiamo dyti.

kiečiai laikosi “gerai”, laukda
mi žinios ar it kada bus aušau-

r ” /

X

'7

žiais pradėjo įžeidinėti Cindy ir 
jos draugus, ir beregint prasi
dėjo muštynės. Tai matydamas 
prof. Keating nuėjo vidun ir grį
žo su .22 kalibro revolveriu ir 
vežtas į šv. Kryžiaus ligoninę 
patikrinti proto sveikatą.

Areštuotas prof. Keating nu
vežtas į šv. Kryžiaus ligoninę.

apiplėšia vartotojus
WASHINGTONAS. — Nacio

nalinės Farmerių Unijos sekre
torius obert G. Lewis pranešė 
Senato agrikultūros subkomisi- 
jai, kad jo unija remia svarsto
mąjį bilių, kuriuo turės būti pu-

Amerikiečiai statys
• -!• i y i • •naują Saudi Arabiją

SAN FRANCISCO, čia savo 
bazę turinti Bechtel Ine. firma 
paskelbė S9 milijonų projektą 
perstatyti Saudi Arabijos dalį — 
Jubail sritį. Į tą projektą įeina 
rafinerijos (naftai valyti įmo
nės) , petrocheminės gamyklos, 
plieno liejyklos, aliuminijaus fa
brikai., vandens nudruskinimas, 
elektrinės jėgainės, visokių reik
menų gamyba, aerodromas, didės 
nės apimties uostas, telekomu
nikacijos (radij’o, TV ir t. p.) sis
tema, ir minėtas naujas miestas.

Projektą pilnai įgyvendinti nu
matytas 20 metų terminas.

Bechtel Ine. statybai, kuri pra
sidės nuo ateinančio mėnesio, 
samdo 25,000 darbininkų, kurie

C

daryta nauja nacionalinė komisi
ja maisto rinkai studijuoti.'

Levis pasakė, kad maisto tar
pininkai, kurių rankose yra vi
sas šalies maistas nuo jo augin
tojo ūkininko iki jo pirkėjo su-
vartojo, įvairiausiai didžiausia
dalimi nereikalingais “gimikais”, 
papuošalais ir prezervatyvais 
tiek sukelia maisto produktų 
kainas, kad pavyzdžiui fermeris 
už bušelį kviečių gauna $3.43, bet 
už tą patį bušelį, tarpininkų pa
versta “javaine” (cereals), var
totojai sumoka $110.43!

WASHINGTONAS. (N. D.).— 
JAV agrikultūros surinktomis 
žiniomis,žiemkenčių pasėlių der
lius Sovietuose šiemet bus J5 mi
lijonų tonų mažesnis negu buvo 
laukiama, dėl to neišvengiamai
gaus Sovietai pirkti daug grū
dų JAV. Sovietų valdžia tikė-

£fraiiAUU ^V,VW AKW>««~ - ------------- r

bu> bus parinkti ifi įvairią tautų, laukė tik ISO mil. tonų.
*

v

komąs “išdavike” iki pat tekūnai
'ho"mirties 1953 m.' * -

Dabar abiem suvažiavus dviem 
dienomis iš anksto gali reikšti 
įvadą į Tito “ekskomunikacijos” 
nuėmimą, nors oficialiai nieko 
neskelbiama. Brežnevas jau 
anksčiau yra gavęs kvietimą ap
lankyti Jugoslaviją.

Sovietų ir Jugoslavijos kom
partijos turėjo pagrindinę rolę 
organizuojant pirmą po 9 metų 
Europos komunistų viršūnių su- 
važiavima kuriame laukiama da- 
lyvausiant 28 kraštų komparti
joms. .

•Mao Cetungo satelitės Albani
jos ir dviejų kraštų — Islandijos 
ir Olandijos kompartijos šį su
važiavimą visiškai boikotuoja.

Valdžia Philipinuose 
bijo dienos šviesos 
•MANILA. — Philipinų val

džia sekmadieni paskelbė įsakiu
si visuoše 82 kariuomenės žinio
je esančiose arešto centruose da
ryti, dažnus patikrinimus, kad 
visuose Philipinuose būtų užtik
rintas žmoniškas ir tinkamas el
gesys su apie 5,000 asmenų, ku
rie buvo suimti karo stovį įve
dus. .Tas valdžios Įsakymas bu
vo paskelbtas netrukus po to. kai 
Londone veikianti organizacija

i i Amnesty International per Asso
ciated Press paskelbė slaptą ra
portą apie Philipinų valdžios pla
čiai praktikuojama “brutalų el
gesį” su suimtaisiais, tuo būdu 
siekiąnt įbauginti ir atgrasinti 
įtariamuosius politiškai.

Philipinų gynybos departa
mentas “paaiškino", kad 90 nuo
šimčių 5,000 areštuotųjų suda- 
darė “paprasti kriminaliniai nu
sikaltėliai. pradedant žmogžu
dystėmis; prievartavimais, plėši-

1 kaviniais, baigiant šaunamų gin
klų be leidimo turėjimu ir suk

ir tankistai apsupo komunistų 
kontroliuojamas kareivines, nu
ginklavimo sukilėlius suėmė at
sakingus ir likvidavo perversmą. 
Prezidentas davė reikalingas in
strukcijas, bet gen. Eanes ture- ‘ 
jo rūpintis visomis smulkmeno
mis, Jis buvo labai gerai infor
muotas apie sukilėlių daromą 
nusikalstamą darbą ir vykusiai 
pasinaudojo savo žinioje esan
čias karo jėgas. Gen., Eanes su
ėmė visus įtakingesnius karius 
kariuomenėje ir atidavė 
•teismui.

- — Praeitą sekmadienį pra
vesti laisvi prezidento rinkimai 
padėjo pagrindą demokratinei 
santvarkai visame krašte, — pa
reiškė daugiausia balsų gavęs ir 
didžiausias pasitikėjimą turįs 
jaunas Portugalijos karys ir po- 
Itikas. — Kai man bus perleis
ta krašto prezidentūra, tai pa
kviesiu Portugalijos socialistų 
vadą Soares premjero pareigoms 
ir visi kartu padėsime demokra
tinei Portugalijai reikalingus pa
grindus.

Portugalijos rinkimų daviniai 
labai šiltai buvo sutikti ne tik 
visoje Europoje, bet ir Ameri
koje. Iki šio meto Portugalija, 
diktatorių valdoma, neturėjo pil
nų teisiu Vakarų Europos gyny
boje. Komunistų agentai buvo 
įsibrovę į karių eiles ir labai 
skaudžiai pakenkė Portugalijos 
kolonijoms ir visam kraštui. Gen.

Eanes

juos

4-«.

į

■
■

metais Sovietų Rusija laukė 215 Įčiavimafs. Likusieji,laukią teis- 
milijonų tonų derliaus, bet su-lmo už riaušes ir suokalbį dary

ti riaušes.

sumanumas ir greiti 
sprendimai komunistų pervers
mui malšinti padarė jį labai po
puliariu žmogumi ne tik krašto 
gyventojų, bet ir politikų tarpe.

Portugalijos socialistai būtų 
norėję krašto prezidentu matyti 
dabartinį prezidentą gen. Gomes, 
bet'pastarasis atsisakė kandida
tuoti. Jis patarė visiems balsuo
ti už jauną ir gabų karį gen.
Eanes, kuris ir buvo išrinktai 
prezidento pareigom.

t

K



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ I
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Vau jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOM.AVIČILS, M I).

SVEIKATA BE TABAKO
H r* t-Tabakas yra žudomasis įrankis, o rūkorius tuo

Įrankiu naudojasi savo ir artimųjų ankstybai pražūčiai.
Dabartinės medicinos tiesa

amžiuje — juk daugiau negu per 
dešimt metų šio krašto žmonėms 
buvo nutylimas faktas, kad ciga
retė vadovavo . šio krašto .žmo
nėms jų pakasynose. Tuo labiau 
blpga, kad tuo pat laiku tabakui 
gaminti pagalba buvo didinama. 
Ar šiam kraštui yra svarbiau ta
bako ūkis, ar šio krašto žmonių

Jau ^rieš dešimt metų susek
ta, kad gyvenimas be tabako ap
saugo 21'< žmonių nuo širdies 
atariu ir 41S nuo paralyžiaus 
(čia “siroku" vadinamo). Nor-j 
malus maistas (turįs gausiai au
galinių riebalų, mažai gyvulinių) 

'talkina žmonėms be tabako ap
segantiems minėtai sėkmingai
išvengti perankstybos giltinės, sveikata — klausia tas gydyto- 
Tiek širdies ataka, tiek paraly- < 
žius držnai baigiasi staigia mir
timi. Tik protu negaluojantis — 
nusiminėlis yra abejingas gyve
nimui. Normalus žmogus, kaip 
ir kiekvienas gyvis, trokšta kuo 
ilgiau ir kuo laimingiau gyven
ti čia ant žemės. Todėl mes visi 
ryžkimės keisti tolimesni savo 
gyvenimo kelią: sukime į daržo- 
vių-vaisių daržus ir sodus ir kvė
puokime kuo grynesnių oru — 
visai be tabako apseidami sep
tynias dienas savaitėje. Nė ne
pajusime, kaip mūsų savijauta, 
galvojimas ir kūno sveikata kaip 
ant mielių auga — taisosi.

Nemiegokime — priešas beldžiasi 
į duris — neisileiskime jo

jas mediciniškoj spaudo# Kas 
yra kaltas, kad per dešimt metų 
nebuvo informuojami šo krašto 
žmonės — klausia tas gydytojas.

žmonės užliuliuoti tabako dū
muose žūsta be laiko ir reikalo

Pradedant 1961 m. kiekvienam 
šio krašto gyventojui tabako kie
kis mažai sumažėjo, nes tabako 
kompanijos pamažu mažino taba
ką cigaretėse per dešimtmeti — 
1971'. Kai šio krašto vyriausias 
gydytojas paskelbė tabako rū
kymo žalą sveikatai, krito ciga
rečių surūkymas 9%. o šiaip ta
bako sunauodjimas kiekvienam 
gyventojui krito 21% . Nuo 1971 
nebemažojo tabako sunaudoji
mas. nors filtrai ir mažesnis kie
kis cigaretėse smalos ir nikoti
no — sumažino rūkymo žalą.

Gyd. Walker tvirtina, kad me
dicinai yra žinoma, jog rūkymas 
trukdo gyti skrandžio (ir dvy-- 
likpirštės žarnos) žaizdoms. Mir
tingumas nuo tokių žaizdų šia-' 
me krašte buvo aukščiausias 
1962. Per dešimt metų — 1973 
tas mirtingumas sumažėjo per 
pusę — 50%. Visiems gera ži
noti,. kad dėl cigaretės rūkymo 
pavojus širdžiai (jos kraųjagys-

Tik pasakoje viskas gerai klos
tosi. šiaip gyvenime žmogus tu
ri sunkiai dirbti, stipriai kovoti 
dėl savo gyvenimo pagerinimo. 
Kad ir tą rūkymą paėmus: de
šimt metų buvo tyla — nebuvo 
pranešta viešai visiems suseki
mas, kad cigaretė yra žmogžudė. 
Tai", ir ne per plauką Iritaip- 
Gydytojas Weldon J. WAlker, 
yra direktorius širdies ir krauja
gyslių ligų departamente, White 
Memorial Medical Centre, Los
Anodes mieste. Jis mediciniškoj į lems) ir virškinimo kanalo žaiz- 
spaudoj (Modern, Medicine, doms tuojau pranyksta nustojus 
June 1,1976) skelbia nusistebė- Į rūkyti. 'Kiek blogiau sekasi su' 
jimą, kad per dešimt metų buvo rūkymo numetimu plaučių vėžio- 
nutylimas per cigaretę gaudamas atvejuje. Tiek plaučių vėžio ga- 
pagreitintas žmogaus gyvenimo vimo reikale, tiek chroniško-plau- 
galas. Jis stebisi, kaip gali toks čių suirimo (emphysemaatve- 
apsileidimas Įvykti komputerio ju — cigarečių rūkymo žala ne

Prof. Vadovo Biržiškos
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pastebimai pasi.sijkia per ke- 
lioMką metų. Ilgai rūkymas su
kelia plaučių vėžį! ir plaučių iš
siplėtimą -w emfizemą. O kai tos 
ligos'P&sjreiškia — tada sunku 
kas bepagelbėti rūkoriui.

Širdies kraujagyslių giltinė yra 
?ati stipriausieji šiame krašte

Širdies kraujagyslių liga (co
ronary heart disease) šio krašto 
žmones žudo daugiau negu bet 
kuri kita liga, širdies krauja
gyslių giltinė per cigaretės ma
lonę lygiai kerta jaunus ir pagy
venusius amerikiečius be laiko. 
Per cigaretę įsigyta širdies krau-, 
jagyslių liga numarina kasmet, 
tiek amerikiečių kiek jų numari
na visų rūšių vėžiai dvigubai tas 
mirtis padidinus. Nuo 1950 iki 
1963 m. 19% padiddėjo mirimai 
nuo širdies kraujagyslių ligos.

Sumažinus rūkymą ėmė mažė
ti mirtys dėl širdies'krau jagys- 
'.ių ligos. Nuo 1963 iki 1973 tos 
mirtys sumažėjo 18.4% žmo
nėms nuo 35 iki 74 m. amžiaus. 
Virš 75 m. žmonėms sumažėji- 
mas minėtų mirčių buvo tik 5-% 
Taip pat tarp 1968—1971 m. li
goninėn atsigulimų skaičius dėl 
širdies atakų 16% laikotarpyje 
1968 ir 1971 metų sumažėjo 16%.

Žinoma, ne vien cigaretė 
žmones Įuauna

Kaip“matom, nuo Širdies krauT 
jagyslių ligos ėmė ■ mažėti šio 
krašto žmonių mirtingumas. Gyd 
Walker tvirtina, kad ne vien rie
balų maiste ir’ tabako rūkymo 
sumažinimas padėjo mažėjimui 
mirčių nuo širdies atakų, čia 
atėjo pagalbon’šokantieji page
rinimai: sėkmingiau tvarkomas 
pakeltas kraujospūdis, ligoninė
se Įrengti širdies ligonius- aptar
naujantieji skyriai- (coronary 
care units), pagerintas tokių li
gonių gelbėjimas (rescue units)., 
patobulintas širdies kraujagys
lių operavimas, pradėta žmonių 
mankšta —judėjimas ir. dar ki
tos priemonės. Nežiūrint lokių 
pagerinimų, cigaretės rūkymo, 
sumažinimas buvo vyriausias pa- 
gerenimas širdies darbo ir jo's 
apsaugos nuo.perankstyvos mir
ties. - i “5 ■ ' ' :..

Sumažinus mirtingumą dėl šir- 
-Įies kraujagyšhOšklerožės-,ame
rikiečių gyvenimo; ilgis vienais 
metais pakilo laikotarpyje 1971 
—1974 m.. Tai didelis medicinos 
laimėjimas, nežiūrint neveiklu
mo ir net priešinimosi daugelio 
įtakingų valdžioje ir valstybėje.

Sunku gėri Įgyvendinti 
negerų žmonių tarpe

šio krašto širdies ligų specia
listų draugija (American Heart 
Association) paskelbė reikalavi
mą, kad žmonės mažiau valgy
tų gyvulinių riebalų ir choles
terolio. Per aštuonis metus po 
tokio paskelbmio šio krašto mais
tą ir vaistus tvarkanti Įstaiga ' - s -' m. - - w ~
(Food and Drug Administration) 
draudė prekybininkams ant Įpa
kavimo žymėti riebalų ir choles
terolio kiekį. Dabar daugelis fa
brikantų apgaudinėja žmones ir 
niekas jiems sprandų nenusuka. 
Kad ir tokių ne iš pieno gamin
tų kremų gamintojai skelbiasi, 
kad tai “vegetable fat” ar “vė- 
getable oil” —-klaidingai įtako
jama, būk tie dęį iš pieno gami
nių kremai (notLŠaify creamers) 
yra susidėję iš sveikų — nepri
sotintų riebalų (not saturated 
fats). Tikromuje taip nėra. Mi
nėti ne pieniški kremai yra su
daryti iš kokoso riešuto aliejaus 
(coconut oil). O tie aliejai yra-la
bai prisotinti — prilygsta gyvu
liniams riebalams. Todėl mes 
lietuviai, nesiduokime apgauna; 
mi ir tokių kremų nenaudokime. 
Geriausia mums vartoti-paprastą 
šafranų (safflower oil) arba sau
lėgrąžų (sonflower oil) aliejuj 
Tiedu aliejai yra labai sveika 

| naudoti, nes jie tikrai augali
niai iy turi sveikus širdžiai rie
balų (neprisotintų riebalinių 

j rūgščių (unasaturated) rieba
lai).

Sunku įgyvendinti žmonėse 
• tiesą, kad cigaretė yra mūsų gil
tinė. Nežiūrint, kad medicina 
įrodė, jog tabakas kenkia žmo
gui: didžiausia priežastis žmo
gaus emirties. jo luošumo ir svei-

Sesių metų berniukas Joseph Wha
len tikrina kanuolę, dabar esančią 
New Jersey valstijoje, Fort Lee isto
riniame parke. Savo laiku George 
Washington naudojo šią kanuolę bri
tų karo jėgoms sustabdyti, bandžiu
sioms okupuoti Manhattan salą. Ka
nuolę yra istorinė seniena, kurią ga
li seni ir jauni apžiūrėti.

I i v a d a. Keikia iš apsnūdi
mo sveikatos srityje keltis di
ction veįklon savo sveikatos la
bui, 
kad 
kus 
£io

siniiAcus, ims sekti Aa paduotais t - 
nurodymais ir tolįau mažės Šir-L, F0RSJT3 
dies atakų skaičius mūsų tarpe. ‘ 
Tik į darbų greičiau, visi, ypač 
pensininkai — laikas- mums vi
siems apseiti be rūkalo, rieba
lo ir be svaigalo-bei persi sėdėji
mo ir savos sveikatos laiku ne- 
tvarkymo. šitokiu nusiteikimu 
ir to nusiteikimo ųgyvendinimu

Visi mūsiškiai turi žinoti, 
širdies atakos dar nesulau- 
75 metų yra išvengiamos, 
krašto gydytojų žurnalas 

pataria virš minėtą žinią perduo
ti visiems gydytojams. Tai fak
tas, kad galima širdies atakų iš- 

; vengti dar nesulaukus 75 metų. Į mes prasmingiaūsiai sutiksime 
Pirmiausia gydytojai- turi patys j Amerikos 200-tąjį gimtadienį, 

(•tvarkytis su maistu ir gyveni- 
įm i. Tik tada jie pajėgs savo 
gyvenimą lengviau įpiršti sa
viems pacientams. Turi keistis 
geron. pusėn visas žmogaus gy
venimas — tik tada sveikesnių 
laikų galėsime tikėtis.

Pasiskaityti. Modern Medicine, 
June 1, 1976. < - į

Reikia pradėti veiklią veiklą ,

FIGHT FIRES

katos pairimo dėl cigaretės išlai
dų gaunamas — kongresas kele
riopai remia tabako gyvavimą 
mūsų tarpe: kelia taksas taba
kui ir remia pagalbą tabako ga
mybai. Tie už taksas gauti pini
gai yra tik* maža (dalis pedengi- 
mui išlaidų pasidarytų per ta- 
.baką: širdies atakos, plaučių' 
vėžiai, skrandyje žaizdos,, skle
rozės išsiplėtimas visame kūne... 
O kur dar Socialinės Įstaigos iš
laidos visiems šeimos nariams 
per cigaretę miru^ šeimos gal
vai — išlaikytojui.
Nepiktinkime mažutėlių5 260-ti^o 

■, ■■ Amerikos gimtadienio - proga

Kartą ant visados liaukimės 
piktinti mažutėlius., Kristus to
kiems girnapusę ant kaklo pri
žadėjo. O mes net per mokyklos 
šventes vaikus f. .giltinės glėbį 
stumiam — ir sakomės esą geri 
tėvai; mokytojar, -kunigai... Juk 
vaikai mokykloje niokosi dalykų, 
kurie jiems, bus yįsam.. gyveni
mui. Toks mokyklose ir mokyk
lų išvykose vaikamS'skirtas mais
tas yra gausesnis-' cholęsteroliu 
už vidutinį amerikiečio maistą. 
Tas mokyklose vaikams skirtas 
maistas visai neatitinka šio kraš
to širdies ligų gydytojų draugi
jos patartam mąistiri.

Medicina gerai žino, kad skle
rozė prasideda vaikystėj e. O skle
rozę skatinantis maistas vaikuo
se tą sklerozę greitina. Tada jau
niems mirštant per- mūsų-jiems 
ankstybos giltinės prišaukimą —- 
mes tik randame. įr užuojautas 
reiškiame. Ar dar’ ir per kitus 
200 metų Amerikos gyvavimo 
taip žmogžudiškai felgsimės?!

Matom, kad ir geriausi pata
rimai nežmoniškų, žmonių tarpe 
eina vėjais. Netajęs savo asme
ny (jausmais) žmogus-tikru žmo 
gumi yra vėjo botagėlis: jis kaip 
mažas vaikas gaudo pasakėles 
iš praeivių, iš nevertų į rankas 
imti spaudos puslapių ir... tais 
tokiais šaltiniais savo gyveni
mą vairuoja tiesiai ankstybon 
kapų dūobėn.

Keiskiirie gyvulinius’ riebalus 
augaliniais daršiandien

Kadangi sklerozė prasideda 
ankstybame žmogaus amžiuje, 
reikia nuteikti vaikus sveikam 
elgesiui, normaliam maistui. Au
galiniai riebalai — aliejai auga
liniai turi pakeisti pieno rieba
lus, kurie prilygsta -gyvuliniams 
riebalams (tūri daug prisotintų 
riebalinių rūgščių) kenkia šir
džiai ir kitiems žmogaus gyvybi
niams organams.

\ra tokia religinė sekta Kali
fornijoje — Seventh-day Adven
tist. (Mormonai). Tos sektos 35 
metų vyro amžiaus vidurkis yra 
net 6.2 metais ilgesnis, palygi
nus su tokio amžiaus kitais Ka
lifornijos varais. Kodėl tsūp yra t 
Pasirodo, kad tos sektos žmonės 
nuo mažens yra įpratinti nerū- 
Vyfh negfrtauti ir' daugiau au
galinius riebalus naudoti, paly
ginus su kitais kaliforniečiais.

nuo jaunystės. Savo pavyzdžiu 
vyresnieji turėtų nuteikti vaikus 
savo sveikatos apsaugai. Toli- 
nimešni tyrimai čia reikaingi. 
Jaunuomenės sveikatos apsauga 
yra vyriausias šio krašto'uždavi
nys. Mes turime organizuotai 
spausti savo visokiausius vadus, 
kad šio krašto žmonių sveikata 
nebūtų mąinikaujama į grašius. 
Matom, kas nutilo su “pamal
džiaisiais” Italijoje: pasakėlėm', 
pompa užsiėminėjo religiniai-va
dai ir susilaukė vilko iš miško, 
kuris organizuotai, neatlaidžiai 
siekia savo tikslų. Gana mums 
savo pareigas pavesdinėti kitam 
— patys stokime kaip geri vadai 
į pirmąsias darbo eiles. ,

Sveikatos reikaluose statisti
kos turėtų būti viešai visiems pa
skelbtos, kad galėtų jomis naudo
tis mūsų vadai ir jauni moksli
ninkai: tada tik atsakančios iš
vados bus iš faktų padarytos.

Apie 60% širdies ataka susir
gusių jų miršta ligoninės nepasie
kę ir bet kokios mediciniškos pa
galbos negavę. -Už tai sumažini
mui tokių mirčių- geriausia prie
monė yra apsauga nuo širdies 
.atakos. Per paskutinį dešimtme
tį atsiekti šioje srityje laimė
jimai mums prikišamai nurodo, 
kad mes galime daug daugiau at
siekti apsaugoję-žmogų nuo Šir
dies mirtinų atakų. Mes turime 
dabartines mediciniškas žinias 
naudoti daug veiksmingiau. Jei 
visi mūsiškiai-, įskaitant ir pen-

šia d
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Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virš nurMytu 
pn>n«» masine 

.uukesėiL

LI ET l AM naujam skaitytoj ui 
tik už $5.00 metamai

Lr į 4 A v f ’

. (Reguliari prėnunierata — $10.00):;
" - u.:

(Pavardė ir verias) . ?

(Tikslus adresas)

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

*, JO, VISUOMENĖS'VEIKĖJO IR RAŠYTOJO'ATSIMINIMUS
Dr. A.-J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečtančins 1905-

$8.00
metų įvykius,. Jablonskio ir Totoraičio jaunas diėnas ir ’.-ausį . 

. rūpininią.
Dr. A. X Gussen

53.00
S2.00

DANTYS, jų priežiūra, sveikata it grožis 
’ - , njeuis viršeliais, vietoje MAX) dabar tik ....

Minkštais viršeliais lik ___________ 1..____—
Dr A J. Gussen — AUKŠTA ’KULTŪRA,— ŽIAURŪS ŽMONĖS; į

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik S2.0O
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį^prie 

'nurodytos kainos pridedant.50c; persiuntimo išlaidoms. . ’ *

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6060b . Į

Whenjwfye 
tiiynwl oi if tn

g®

1739 So. Haisted Street

f " Maybe yourlife’s pretty a 
good right ilow. 'But if you 

; want to keep it that way, s 
į you’ve got to plan for it. Aof 

one way you can do just that 
is by signmgup for tile 
PayidH Savings Plan where., 
you work.- An amount you 
specify will be set aside fixan 
each paycheck and used to i 
buy U& Savings Bonds. |-

Then, when you’re ready *: 
to stop working, you’ll still z 
be able to keep-on living 
Now EBcoda pay 6% intense when held 
to maturity of 5 years the first year).
Lost, stolen or destroyed earn 
be i^la^tfrecorda are provided. f
tjeeded, Bonds can be cashed at voor 

*T- . - - ■ ♦_________________________~

o
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ri, o kur okupanto propagau- dais, pvz.. kad ir ruošiant jam pinigus, kurie išmetami aniernsj kimu j ruųms žalingą bendra 
į dietai juos vežinėja. t tautinio aukhjimo kursus ar lahai abejotinos vertė.-

. -. .i.i- - ■ (stovyklas kiekviename konti- ino Kongresams?! Tepagalvo-I X) siūlo irgi susirūpinti Va-
Į. ) atp t S'* e’ į,IU?*t* jneole atskirai, kad nebūtų tų ja apie tai ir tepasako mūsųįsario^ 16-sua gimnazija, didele 

ms, nu>^ usjems į <»-up. neįjjgį^^i didelių išlaidų.(spaudoje ir kiti, kurie be gerų’dalimi išlaikonitfVvkleiljos val- 
,d|,nsi a,s'iU Mlsį I pagaliau, tiek geros literatūros! jausmų turi dar ir sveiką, prak džos parauta (ji siekia net ,V4 

tikti »r pasikalbėti su savo gi- ’ ". _ %..." -. . . r... . , . ........ ' • • <■........ . tautinio auk Įėjimo klausimais! tiškos galvosenos protą.imuemis ir kitais ten j?vvenan-l, „ ..... I_. . ... .... . . M„. ■ „ buvo garimu paruošti uz tuos i-. _ciais tik Ailmuje, “Gintaro . - 1 . •

su

NR. 25

KAS DARYTINA SU ŽURNALISTINIAIS 
KURTINTAIS V

Kai žurnalistiniai kurtiniai,:toli iš sakyklos jums savo pa- 
apie’ kuriuos rašiau “T2” 22jnokslus tol, kol jūs juos girdė- 
Nr., spaudos diskusijose apsi
meta tavęs negirdėję ar netaip 
supra tęstai bandyk savo Jau 
paskelbtas spaudoje mintis 
jiems kartą, du ar net ir dau
giau kartų pakartoti, reikalau-

šile ir teisingai suprasite”-,.
Toks ar kitas paiiasus humo

ras, anekdotas, linksmas tiesos 
į akis pasakymas, manding, 
būtų visai geri -vaistai ir tiems 
mūsų kursiokais apsimetu-

damas jau atsakyti į klausimą^ siems, savo .diskusijos partne—- 
be jokių jo iškraipymų ir savų 
fantazijų taip, kaip klausi
mas pastatytas.
- Jei po to žurnalistiniai kurti
niai tylės, į diskusiją toliau su 
tavim nesileis, tai laikyk, kad 
jie tyliu sutkimu.'tacitu con
sensu, tavo aiškinimus ar nuo
monę priima.' ‘

Tačiau ’jeigu jie bandys iš ta
vęs pasišaipyti, kad tu vis'tą pa
tį ir tą pat spaudoje rašai, sa
vo m intis j ieirnr vis kartoj i, tai 

"atsakyk jiems į jų. pajuoką to
kiu, va, trumpu-, bet jiems la
bai tinkančiu ir jų labai neuž
gauliu anekdotų apie vienos 
parapijos tikinčiuosius, kurie 
apskundė vyskupui savo klebo
ną, kad jis jiems kas sekmadie
nis iš sakyklos vis kartojus tuos 
pačius pamokslus-

Sako, vyskupas, išklausęs pa
rapijiečių skundo, juos paklau
sė: - ■ ' '• \ z
-“Tai ką gi tas jūsų klebonas 

savo pamoksluose kartoja ? Ma
lonėkite pakartoti jo žodžius.”

Skundėjai dairėsi viens į ki
tą ir nei vienas negalėjo vysku
pui į jo klausimą atsakyti.’

Tada vyskupas jiems tarė:
“Ak, tai jūs savo klebono pa

mokslų neklausote, o jei klausė
te, tai jų nesupratote. Todėl bū
kite malonūs ir savo klebonui 
praneškite mano prašymą kar-

rio aiškinimų neva negirdin- 
tiems ar'netaip suprantantiems 
spaudos diiskusininkams, žurna 
listams-nuojų ligos, vadinamos 
žurnalistine "kurtinvbe.

P. Str.

magneiofonai, rekorduoja jų 
pasikalbėjimus. Už kiekvieną 
neatsargiai Lietuvos lietuvio iš 
tartą pasikalbėjime žodį gali 
tekti jam atsakyti, net ir būti 
išsiųstam į Sibirą.

3) Tie Lietuvos lietuvių ne
atsargiai išsitarti žodžiai, jei ir 
nebūtų okupanto agentų vielo
je užrašyti, tai jie gali būti iŠ— 
aiškintoje vėliau jo agentų už
sienyje, .-'sakysim, Amerikoje.

4) Kas nori.gauti okupanto 
leidimą aplankyti Lietuvą, tu
ri jam įsiteikti, skelbti jo idė
jas mūsų tarpe, neprisidėti nie 
kuo prie Lietuvos laisvinimo 
ir pan. Ar tai gerai?

Štai, kodėl-ir tie, neva gerų 
tikslų .mūsų žmonių lankymai 
okup. Lietuvos savęs neverti. 
Geriau būtų, kad jų visai ne
būtų. J. KreivėnasDĖL “GJERŲ TIKSLŲ” 

VAŽINĖJIMŲ I OKUP.
LIETUVĄ

' -» j ‘į- n *;£•- v \ -H-

Mūsų išeivių važinėjimai į 
okup. Lietuvą apsimaty-ti su sa
vo ten pasilikusiais giminėmis, 
draugais, pažįstamais; pasikal
bėti su tenykščiais lietuviais; 
išgirsti iš jų lūpų, koks iš tik
rųjų yra jų gyvenimas okupan
to rėžime; pagaliau, patiems 
aplankyti dėmesio vertas vie
tas ir-betarpiškai stebėti Lietu
vos lietuvių gj’vėnimą šian
dien, žinoma, yra gerų tikslų.

Tik visa bėda, kad okupan
tas taip yra sutvarkęs mūsų 
žmonių važinėjimus į Lietuvą 
ir judėjimą joje, kad tie “ge
rieji tikslai” faktiškai nepa
siekiami .

1) Kiekvienam Lietuvos lan
kytojui važiuoti į ten atskirai 
neleidžiama, m leidžiama tik į- 
sijungti.į jo griežtai nustatyto 
maršruto ekskursijas,

KO VERTI PL JAUNIMO
- KONGRESAI

Pinigais juos vertinant, jie, 
iš tikrųjų, yra brangūs, verti 
net daugiau kaip reikia. Trims 
turėtiesiems išlaidome gi per 
$300.000. Antrasis jų kaštavo 
apie 1150,000, o trečiasis, ga
lima sakyti- $100,000. Vien 
telefoniniai pasikalbėjimai iš 
Chicągos su kitų kontinenhj 
lietuviais, III-jį PL JK ren
giant, kaštavo per $10.000.

Tik pagalvokime, ką būtų 
galima už tuos pinigus gero 
Lietuvos laisvinimui padaryti, 
pvz., kad ir laisvojo pasaulio 
informacijai apie okupanto 
priespaudą jo pavergtoje Lie
tuvoje?!

6 kas naudos būta iš tų Jau
nimo Kongresų? Kokie jįj re
zultatai? 

\ / 1 r ‘

Jei jau reikia mūsų išeivijos 
dėl ko lietuvių jaunimą tautiškai auk 

tie ekskursantai ir Lietuvoje lėti, tai ar nebūtoj galima to 
siekti kitais ir savęs vertais būvažinėjami ne ten, kur jie no-

NAUJIENŲ
t

PIKNIKAS
š. m. Liepos 18 d., sekmad

POLONIA SODE
46-ta GATVĖ IR j ARCHER AVNENŲE'

GROS GERAS. ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrįmų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku

vėl vieneriems metams pratęs
ti mano prenumeratą.

Ta pačia proga noriu pami- 
nėtų kad amerikiečiai premi
javo mano knygą With Liberty 
and Justieji National Right-To 
-Work CommitUee mane pa
kvietė į savo metinį susirinki
mą Washingtone, D.C., gegu
žės 13 d. Apmokėjo kelionę ir 
visas kitas išlaidas iki gegužės 
15 d. ši organizacija yra tai lai 
svės koalicija, kurią remia 750,- 
000 amerikiečių, turinčių tiks
lą apsaugoti darbininkus ir ga ■ 
rantuoti jiems teisę į darbą, ne 
žiūrint, ar jie priklauso prie 
darbo unijų, ar ne. >

išlaidą padengimą)., nes ta 
K. Sirena gimnazija dėl mokinių stokos 
________ įgali būti uždaryta;

9) pasisako už “Naujienas”, 
kaip visų lietuvių laikraštį, nes:

a) “Naujienos” ,”yra vienin
telis dienraštis Amerikoje, ku
ris taip griežtai pasisako prieš 
Lietuvos okupantą ir jo Jar- 
nus”. y A

b) jos plačiai informuoja 
mus “apie sovietų ruošiamus 
planus palaužti išeivijos kovos 
dvasiai” ir kelia aikštėn “Lie

J. šarapniekas iš Kanados, 
(St. Catharines, Ont.),LS Klubo 
narys — rėmėjas, savo laiške:

/ / f

1) principe Irgi pasisako prieš 
JAV LB susikaldymą ir siūlo 
visiems mums dėti pastangas 
tos LB vienybei atstatyti;

2) kreipia visų dėmesį į vy
resniosios Amerikos lietuvių 
kartos, dirbant vienybėje, at
liktus didelius darbus laisvini
mo srityje ir siūlo mums imti 
iš jų pavyzdį;

3) JAV LB vadovybės truk
dymą ALTui atstovauti Ameri
kos lietuvius Washingtone lai
ko dideliu blogiu ir nedėkingu
mu vyresniajai Am. liet, kartai 
už jos padarytą gerą, atsikvie- 
čiant į šį .kraštą vad. “DP”;

4) pasisako prieš dideles iš
laidas, daromas Jaunimo Kon
gresams, kurie, kaip praktika 
rodo, tų išlaidų nepateisina 
(toks buvęs ir III-sis JK);

5) reiškia savo nusivylimą 
LB valdybos leidžiamu “Pa
saulio Lietuviu” ir konstatuoja, 

■kad toks nusivylimas juo yra ir 
visų lietuvių,. nes iš visų jo 
“prenumeratorių”, / Adrių esa
ma 2500, t3u 1,100 užsimoka 
labai jau mažą 3 dolerius 
metams prenumeratą; kad to 
laikraščio „.turinys neįdomus

. Htik keliąs beprasmius ginčuslskelbti spaudoje tuos asmenis,! 
tufams centrinėse JĄV įstąigo-mūsų), kad «pL” neatitin- ’ • ’ -J ----- —I
se (laisvinimo -klausimais) — kąs savo "paskirties, tą yra pa- 
ALTas, ar. JAV LB Valdyba? ’ '
Tai pagrindiniai klausimai 
kurių neišsiaiškinus, negali bū
ti kalbos apie JAV LB .vieny
bės atstatymą.

Antanina Repšienė, Refor
muotos JAV LB Tarybos narė 
(sekretorė), taipgi aktyvi LS 
Klubo nare, telefonu pasisakė 
prieš Vytauto Kutkaus straips
nio (JAV LB vienybės atstaty
mo reikalu, paskelbtą ‘TJrauA 
ge”) kaikurias mintis.

1) Pirmiausia, ji irgi (kaip 
ir A. Svilonis savo str.) griež
tai prieštačauja V. Kutkaus tei
gimui, kad JAV LB VII-sios ir 
VlH-šios Tarybų rinkimai bu
vę demokratiški, nes juose bū
ta suklastojimų sukčiavimų, 
kas nesiderina su demokratija.

2) Toliau, ji prieštarauja V. 
Kutkaus aiškinimui, kad Refor
muotos JAV LB' vadovybės ne
sutarimai su ta jo JAV LB tė
ra tik dėl to,/kad nesutariama 
dėl veiklos metodų, siekiant to 
paties tikslo. Ne, čia nesutari
mai yra dėl to, kad tos suskilu
sios LB vadovybė ėmėsi ir ima
si tokių veiksmų, kurie yra aiš
kiai priešingi teisei, moralei ir 
tautos interesui. Argi klastoji
mas rinkimų, ką dengia ta ant
roji pusė, yrą geras veiksmas, 
tiktai kitokio metodo? Ar nuo
laidžiavimas okupantui yra me
todo klausimas? Ar brutalus iš
stūmimas ALTo iš Amerikos 
lietuvių atstovavimo Washing
tone yra metodo klausimas?!

3) Dar toliau, V. Kutkus ne
supranta to, kokiais motyvai* 
Reformuotos JAV LB vadovy
bė siūlė Amerikos., lietuviams 
nedalyvauti JAV LB VHI-sios 
Tarybos susirinkimuose. Tą 
darė ji dėl to, kad nebuvo pa
šalintos rinkiminėse taisyklėse 
spragos, kurios leido vėl pasi
reikšti rinkimų klastojimas, 
kurie buvo 1973 metais, ren
kant VII-ją Tarybą. Jei ta JAV 
LB laikytų save ne visus lietu
vius apimančia “prigimtine” 
Bendruomene, tai būtų galima 
jos gyvenimu Reformuotai 
JAV LB ir nesidomėti, bet kada 1 
ji (tiksiau sakant, 'jos vadovy- | 
bė) pretenduoja į teisę kalbėti 
ir veikti visų Amerikos lietuvių 
vardu,- tai negalima tylėti ne | 
tik dėl tų jos nepagrįstų prefen-

Dr. VU Simaitis, Reformuotos 
JAV LB veikėjas, ir LS Klubo 
nary* (iždininkas), ••'Fž” re
daktoriaus paklaustas, pareiš
kė šią savu nuomonę JAV LB 
vienybės atstatymo reikalu:

1) Prindpe ta vienybė būtina 
ir jos reikia visiems mums sie
kti. /

2) Siekiant vienybės, reikia 
suskilusios JAV LB šalims vie
na antrą pripažinti ir jų atsto
vams sėstis prie derybų stalo 
gera valia aiškintis nesusipra
timams ir tartis dėk vienybės 
atstatymo.^

3) Pasitarimuose klausimai 
turi būti svarstomi visu rimtu- 
imi, iš esmės, pagal jų svarbu
mo eilę, pamiršus derybinin
kams betk'urias asmenines am
bicijas, o turint prieš akis tik 
viešąjį, ypač gi tautos intere
są. Pvz., pirmiausia turi būti 
išsiaiškinta ir susitarta dėl pa
čios JAV. LB struktūros, pasi
sakant iš esmės dėl Reformuo
tos JAV LB dabartinės struktū
ros, kuri, daugelio nuomone, 
galėtų tikti visai JAV LB, atsta
čius joje vienybę; toliau, turi 
būti išsiaiškinti JAV LB santy
kiai su ALTu, ypač gi turi būti 
išsiaišknta, kas yra kompeten
tingas atstovauti Amerikos lie-

«udarenna josio* ‘ vndbvybš,

tuvos okupanto tarnus”, kurie į Iškilmingam bankete gegu-
, . . . M « • . 1 < 1 '_________ » I ✓ ~drįsta lankyti net kat. dienraš

čio redakciją;
c) jos plačiai informuoja mus 

apie svarbiuosius mūsų viešojo 
gyvenimo įvykius, kap pvz., 
jos informavo liet, išeiviją 
apie JAV 200 metų sukakties 
minėjimą, tuom tarpu kai ma
rijonų “Draugas”, didžiausiam 
lietuvių nustebimui, “netalpino 
nei apmokamos koresponden
cijos”, tuo “pasitarnaudamas 
Amerikos priešams”.

Toliau J. Š. savo laiške:
10) siūlo Klubui tęsti griežtą 

kovą sii visokiais “bendradar-j 
darbiautojais”, šu mūsų tauti
nės moralės smukdytojais, su 
savo mažamečių vaikų vežiolo- 
jais į okupanto “pionierių” sto
vyklas, su studentais, važinė
jančiais į Vilnių mokytis neva 
savo tėvų kalbos, kurios vietoje 
jie mokomi ten taikingo sugy
venimo su okupantu, ypač gi 
palaiko LS Klubo š. m- III 1 d- 
rezoliuciją kelti viešumon ir

reiškę ir Kanados LB žymieji 
veikėjai; /

6) kelia mintį, kad buvusios 
Šokių, šventės rengėjai “ati
duotų” V-sios šokių šventės 
rengėjams gautą iš tos Š. šven
tės pelną, kuris turėtų būti 
panaudotas dabar ruošiamos 
šventės reikalams;

• 7.) siūlo susirūpinti Pietų 
Amerikos jaunmo nutautimu 
(tą rodąs faktas, kad jo didelė 
dalis net nemokanti lietuvių 
kalbos), o-taippat -ir?jo palin-

kurie duoda savo pasikalbėji
mus okupanto “Gimtajame 
Krašte” ar kitaip jame bendra
darbiauja.

11) Savo laišką J- Š. baigia 
šiltais žodžiais LS Klubo vado
vybei. už ką čia jam reiškiama 
padėkd.

žės 11 d. dalyvavo 300 atstovų. 
Sen. Everett M. Dirksen vardo 
atžymėjimas šiemet įteiktas 
Arizonos senatoriui Paul Fan
nin už pravedimą * sėkmingos 
akcijos, ginant statybos darbi
ninkus nuo priverstino peikiau 
symo unijoms. Sen. Fannin su 
organizavo amerikiečius rašyti 
protesto laiškus į Baltuosius Rū 
mus — jie prisiuntė 7(X),(MX) to- • 
kių laiškų, ko pasėkoje Prez. 
Fordas rado reikalo pakeisti 
savo nuomonę ir vetuoti tą 
taip vadinamą “Common situs” 

Į statybos piketavimo legalizavi
mą.

Tarp kitų 1G atžymėtųjų bu
vau ir aš.

Atspausdinloje banketo pro
gramoje aprašytas mano nuo
pelnas — mano parašyta kny
ga, ginant laisvę —With Liber
ty and Justice, už kurią man ir 
suteiktas Merit Aivard.

Aš manau, kad Jums tai bus 
įdomu, ypač, kad Jūs apie ma
no knygą jau esate rašę Naujie
nose. Gal Jūs rasite, kad ir pre 
mi jos paskyrimas mano kny
gai įdomus Naujienų skaityto
jams ir lietuviškai visuome
nei? Ypač, kad premiją pasky
rė amerikiečiai F

AMERIKIEČIAI PAGER
BĖ PAULIŲ LEONĄ

Iš Floridos, Miami, gavome 
tokį realesteitininko ir visuo
menininko Pauliaus Leono to
kį laišką:

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S SAVINGS BONDS

c

Taupyki tefdab ar
pas mus

mėnesio pirmos

kurie neša iki

UNl

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
na, neša nuošimčius nuo ir" 

dienos.

Išduodami Certifikatai,

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

J
Investavimo knygelės sąskaitos neša

R SAL
u

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

[steigta 1923 metais. x - TEL. 421-3070
* * r

, Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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Rašo Dan Kuraitis

$26.00
$14.00

štai sovietų karo vadovybei apie santykius su vokie
čių kariuomenės vadais. Jis parodė .minjstęriams bei, 
Jakirui Tuchačevskio susirašinėjimą su vokiečių gė

rovas. i* Alksnis. Daugelis manę,<kąd šis.sovjetų,ka
rys buvo lietuvis, bet tai ne tiesa. Kai aš užgirdau šią 
^pavardę, tai paklausiau ar jis lietuvis, tai man atsa
kė,-kad-jis buvo, latvis^ <

kūrybą, Kąs 
veidnĮąiųįąųti

Nkw teteJP WWB
Inulitate khterti* 

riMte. i* UfflttS dra
bužių žinovei, dabartinį (Jo* 
tavoj* te arte* umaningii yra 
apleista, it lygmių specialistų 
neturi, ute jų neberuoiia. Tai

ragenai pt«»Ui ųpo jo Uųrtteių 
šokių karjeros pirmųjų žings- 
ųijį MH prieš II Pasaulinio ka
ro pradžią jaunimas iš Vilniaus

$30.00
$i«.oe

pąftveikisk say^Jraųgu^ 

per “Nauj lynas*

brikos lietuvių, fraternalė organizacija. ; \
Linkime SLA, vadovybei ir atvykusiems ; nariama 

sėkmės! . t.

aeniaj gyvenančius Chiecgoje. Didelė dalis, nenorint i bu
rti našta artimiesiems, užsisako kambarius Chicagos vieš-

kuopos nariusjkackfokįa pakaita; rei^ąĮmgav dau
guma narių pakaitai pritaria, tada-jie projektą siunčia 
seimo sudarytai įstatų komisija . Pastrojr klausimą ap
svarsto, patikrina veikiančius patvarkymus ir siūlo sei
mui .svarstyti. Jeigu seimas priima, tai pakaita padary
ta- Tada ji jau privaloma visiems; nariams. Kiekviename 
seime daromos gyvenimo atneštos pakaitos. Bus jų ir. 
šiame. Jeigu ilgaliežuviai išgirstų pakaitų reikalu^ veja?, 
mus svarstymus, tai niekų nepasakotų apie, JėĮgu 
SLAbūsų atsilikusi, tai ji nebūtų pati stipriausioji Ame-

Seni Čekoslovakijos komunistei, išmesti iš par
tijos kartų su Aleksandru Dubčeku, kotelyje prie už
kandom ir gero. Pilzeno alaus, man pripasakojo apie 
Tuchačevskį ir kitus sovietų karo vadus, likviduotus 
1937 metų vasarą, kai naciai visu- smarkumu ruošėsi 
naujam Europos karui, o Stalinas kapojo galvas rau
donajai'armijai. • : .

Pagal ček,ų turimas informacijas, o jos man atro
dė tikslesnės, negu vengrų pirmiausia kirvis buvo iš
keltas gem, P. Jakiro kaklui nukirsti. Jis buypv vyriau
sias Ukrainoje esančios sovietų armijos, vadas. Jis 
buyo žydų.kilmės, o paskutiniu, metų sutiko sn mar
šalo Tuchačevskio planais kraštui ginti ir Ęuropai 
paveikti: Stalinas pasirinko įtakingą, bet, lengviau
siai apkaltinamą; karį- Jis žinojo, kad ukrainiečiai jo 
nekentė, -

Gen. Jakiras buvo pakviestas į Maskyą,' ten gero
kai aukštu čekos.vadų tardytas, 1937 metų, birželio 1 
dieną, buvo-atvestas į karo tarybos posėdį.. Tame pa
sitarimo dalyvavo visi sovietų valdžios ministerial it 
keli vadipamos karo, tarybos nariai. Jakiras nežino
jo, kuriam, tikslu^ jis buvo atgabentas į Kremlių ir 
kas raošiam ame posėdyje bus svarstoma. Jis nuste-

muoti Chicagon nepajėgusius atvažiuot narius,
Pagal seną paprotį ir ilgų metų patyrimą tokius S- 

LA .seimus organizuoja SLA apskritys. Vietiniai SLA 
nariai atlieka visą seimo organizavimo darbą, atlieka 
pradinga ceremonijas, a vėliau seimo vedimą paveda Pil
domosios tarybos pirmininkui, Chicagoje seimą organi-

vybė yra. 6-tos apskrities valdybos žinioje. Apskrities pir- 
I mininku yra realestatininkas Kazys Mačiukas, sekreto
rė yra Kristina Austin, vicepirmininu yra Stanley Mo
lis, iždininku yra Petras Bružas ir organizatorium yra 
Vyto Uznys. Kad apskrities darbas būtų suderintas su

1 Pildomosios SLA tarybos vedamais darbais ir pla
nais, prie 6-tos apskrities valdybos dar yra priskirtos 
šios Chicagoje gyvenančios Pildomosios SLA tarybos, na
rės: iždininkė Euphrosine Mikužiūtė, ižde globėja Jose
phine Mileriūtė ir Kristina Austin. Pastaroji -turi du pa
skyrimus: Pildomosios tarybos ir 'apskrities valdybos-.

SKIRTINGOS TUCHAČEVSKIO NUŽUDYMO
; VERSLIOS

visus paruošiamuosius SLA seimo darbus.
Bet septyni žmonės didelio seimo nepajėgs suruošti 

Reikėjo į darbą įtraukti daugiau žmonių. Darbo našu
mui pakelti yra sudaryti įvairūs komitetai, kurie atlieka 

Į jiems paskirtą, darbą. Yra sudaryti šie paskiri komite
tai: banketo, programos, priėmimo, spaudos, jaunimo, 
transporto, rezervacijų, Chicagai pamatyti ir kiti. Sei
mo organizavimas pradėtas 'praeitais metais.. Tadą, ir bu
vo sudaryti reikalingi komitetai ir imtasi priemonių 
šiems klausimams išspręsti.

Vienas komitetas — programos knygos, komitetas, 
vadovaujamas Petro Vilkelio, Stanley Molio ir Kazio Ma
čiuko, jau atliko savo darbą. Praeitą sekmadienį jie sei
mą ruošiančiam komitetui jau parodė puikiai atspaustą

apie santykius sifcLeonų T*o<skiu» kad
tu sapnuoji,‘jrifP šitokius kaltinimus ©a© primeti. 
Bet vis dėstei TudtaieyskiF nujeiflgs^ 

(Bus d*ugiau)į,< F

4, šokių M,. Ęamaajtė
,dąug v^gp, M ajb
šlifavo, tąėiąu, iki vdrięčįaį Aft. 
samblj uždarė, js.
čiausias šokėjas,. Ąjįįj^t sQr 
vietų. armiMPrifl’ LtShWk, be- 
vęik, kyąjįftkųojo* šųįėą 
mokytojos pąai trankė j Vąfeh

jie rado, ką daryti ir kaip būti naudingiems
tiems, sau, bet ir Amerikos lietuviams.

Chicagon suvažiuos apie 500 ar daugiau lietuvių. Di
delė jų dalis apsigyvens pas savo gimines ir pažįstamus,

padarė lietuvių tautiniu šokiu. 
Ta ųęgąroji Oną. Mikulskienė, 
spaudom, trernjėių dukra, gi
musi Sibire, Omske, lankyda
ma lenkišką-katalikišką pra 
džioš mokyklą, tą šokį šoko,

Ateinančią savaitę Chicagoje prasidės pačios se
niausios ir galingiausios Amerikos lietuvių organizaci
jos 59-tas seimas. Chicagon suvažiuos atstovai iš’ toli
miausių lietuvių kolonijų ir svarstys bėgamuosius Ame
rikos lietuvių visuomeninio gyvenimo, reikalus. Šjs; sei
mas paminės Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 90 me
tų sukaktį ir bus paminėta Amerikos 200 metų nepri
klausomybės sukaktis.

Būtų labai gražu, kad viską valdyti norintieji ir vi
siems įsakymus duoti pageidaujantieji Antrojo Pasau
linio Karo pabaigoje atsiradusieji nauji politikai pama
tytų, kaip Amerikos, lietuviai išmoko tvarkyti savo rei
kalus ir kaip jie pavyzdingai juos tvarkė veik šimtą; me
tų. Apdairesnieji tremtiniai tapo šios didelės organiza
cijos nariais, įsitraukė į jos darbą ir dirba Amerikos lie
tuviams ir Lietuvos laisvei naudingą darbą. Bet būtų 
gera, kad, didelės organizacijos reikalų tvarkymą, pa

matytų net ir tie, kurie nenori tapti šios galingos frater- 
nalinės organizacijos nariais,-bet nori suorganizuoti.“vi
sus Amerikos lietuvius” ir nustatyti jiems gaires, kaip 
jie privalo klausyti Bendruomenės vadovybės pasista
čiusių lietuviškų viršžmogių.

Naujai atvykuiseji ir dideles-ambicijas turintieji po
litikai, tris dienas pasižiūrėję, kaip lietuviai tvarka, savo 
reikalus ir pabendravę su atvažiavusiais-įvairiais., kuopų 
atstovais, galės pasimokyti ne tik tolerancijos, beL-nes-/ 
kleis bereikalingų niekų apie didelį kultūrinį ir ^politinį 
darbą dirbančių lietuvių. Jie mėgsta pasakoti, ka<L Iietu- 
viškos fraternalės organizacijos yra atsilikusios; kaip jų 
struktūra yra supelėjusi; kaip jie laikosi prieš šimtą me
tų nustatytų dėsnių, neleidžiančių organizacijai prisitai
kyti prie modernaus gyvenimo ’ ir nepajėgiančios duoti 
mokslus baigusiems ir nežinantiems ką veikti naujiems mū_ 
sų inteligentams. Posėdžių metu jie pamatys, koks dide-

4S» 'yry. šokėją, Wamte 

p«aWkiaii 
jkoifetfsą, USOA.JW

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

kai neturi jokio, pagrindo jįems. 
padarytus teisingus užmetimus 
nuneigti, tada papaudoja. jienA 
įprastą “bolševikinę žurnalo 
etiką”: savo oponentą pulti ir 
kolioti. Alikulskienė savo gyve. 
nime koliojimosr žodžio nėra

las būtų galėjęs tokius laiškus parašyti.
Bet į am buvo dar keisčiau, kai Stalinas asme-. 

niškai apkaltino. gCd- Jakirą. JĄ. tvirtinę. įad sovietų 
armijos vad$& lankydamas Berlyną, gave vokiečių į 
karininką! savo .palydovu. Jalrira*.tarėjo psogos susi
pažinti su vokięčiųt kariška organizacija, bet tuo pa
čiu metu taą j ąunas vokiečių karininkas įtraukė Ja- 
kirą į nacių karo pinkles. Ne tik pačiam Stalinui, bet 
visiems ten ^esantiems karo vadams ir ministeriams. 
Jakiras gri eščiausi ai Aątw|ėkal tinimus su panieka-ir 
pasipiktinimu.

TuchačeyskioyBUlioaą nevedė f i^inisterių ir ka- 
ro tarybos teisųjį Jis hjjvo atvestąą Lsoviehi karo ta" | 
rybos teismą- .̂ tiąriįm pirniininkąvd V. V. Ulrichas. j 
Jam buvo.4j 
ryšius sų V

linga seimo nariams žinoti. Knygoje yra seimo dieno
tvarkė, komitetai, įvairūs sveikinimai ir reikalingos in
formacijos. Knyga yra kelių asmenų bendras darbas, 
naudingas organizacijai ir seimo nariams. į;

Naujai atvykusioms svečiame įdomiausia būtų pa
matyti, kad organizacija “nepelija”, bet žingsniuoja 
kartu su gyvenimu, keičia konstituciją, atskirus jos pa
ragrafus, o kartais net paskirus žodžius, turinčius 
bos teisės ar organizacijos reikalu. Nėra tokio seimo, ku
riame nebūtų padarytas vienas ar kitas SLA gerovei ir 
/pažangai padarytas žingsnis. Tiktai tos pakaitos daro
mos tvarkingu būdu. Niekas negali pakeisti kurio nors 
organizacijos nuostato daužymu SLA, namo, duris apba 
gfąsinimais sekretorei. arba, pirmininkui telefonu ar net 
laišku. Pakaitas privalo. ąptartrSĖA kuoįa,. kuriai na-.

Lenino pusėn pagalba,, rusams primesta baisaus iša 
naudojimo ir prievartos sistema. Sovetinis komu-, 
nizmas buvo taip suorganizuotas, kad jiš būtų nau
dingas didelei armijai maitinti, o ši turėtų užkariauti 
visą pasaulį. Taip visą reikalą aiškino man čekai, ku
rie karo metu buvo Įsitraukę į, kovas už' gimtinio sa
vo krašto laisvę.

Čekai turėjo progos išsikalbėti su tikrais raudo- 
nonosios armijos kariais, žinančiais apie Benešo pa
kišto laiško pasekmes. Jeigu, raudonoji armija būtų 
turėjęs gerus, Stalino išžudytus savo vadus, tai so
vietų armijai nebūtų buvę jokios gėdos Suomijoje,, 
josios kariams nebūtų reikėję trauktis vakaruose.

V%aig Mga.«rte
♦o bėgfa 34 hour d—cent.
btfermf atmęeohore at 10,000 ■hpX,

kusių lietuviu atžvilgiu, todėl 
imuosi atsakyti tam slapukui 
“Vilniečiui” į jo neprotingus ir 
nepagrįstus svaičioj imus.

Okupuotoje Lietuvoje, rodo5* 
ir pačioje. Maskvoje, bolševikai 
paskaitą L§ST Moterų vadovės 
Onos Mikulskienės, gerai nusi? 
manančios, apie mūsų tautinius 
drabužius straipsnį, tilpusį 
“Tremties Trimite”, pereitų 
mętų “Kąrio” žurnale Nr. 8, te
ma “Rusai,naikiną mūsų tauti
nį meną”, kaip , matyti, ^vo 
nęr\ij priepuolj. Jų spaudą pra
pliupo pasipiktinimo straips^. 
nįais, kur i a i s. bandą, Mi
kulskienę sunaikinti. Deją, j<Mį 
teįgimąi yra paremti ĮnokšJi- 
nėmįs žiniomis,,ilgų metų- paty
rimu ir gyvais pavyzdžiais iš gi- 
liąusios senovės*,. nęprikląusOh 
mos IJetUVQ5 daĮUnjnkų.Taįnch 
šaįČįų kruopščįų tyrinėjimų;

Raudonosios armijos maršalų ir gabesnių vadų 
išžudymą suplanavo naciai. Daugiausia prie šio-, 
kalo, kaip jau minėjau, dirbo Heydrichas ir Behrens, 
Pirmąjį sušaudė čekai, o antrąjį jugoslavų partizanai 
sučiupo Jugaslavijoje ir ten jam paleido kulką į 
galvą.

Vokiečiai kariavo su Sovietų Sąjunga, tai nėra 
ko stebėtis, jeigu jie iš anksto sugalvojo paties Sta
lino rankomis išžudyti pačius geriausius sovietų ka
rius. Bet Benešąs buvo demokratas. Jam vis dėlto at
rodė, kad rusais galima pasitikėti kovoje dėl krašto, 
laisves. Nusivylęs vakarais, jis persimetė į rytus. Gak 
jis ir pažino rusus, kaip juos iš paviršiaus pažįsta kai 
kurie mūsų profesoriai, bet jam geriau apsimokėjo 
‘pasitikėti” komunistais, negu jais abejoti. Jeigu jis 
jais būtų abejojęs, tai viską būtų pralaimėjęs. Jis vis
ką vistiek pralaimėjo, bet jam galėjo atrodyti, kad 
reikšdamas pasitikėjimą jis galės šį tą išsiderėti.

Jis patikėjo nacių klastotais dokumentais, paro
dė juos prancūzams ir perdavė Stalinui, šis padarė 
pačią didžiausią skerdynę Rusijoje. Jis išžudė sovie
tų karo vadus, kurie prievarta visai rusų tautai pri
metė sovietinę sistemą. Tą sistemą patys rusai kar
tais vadina socialistine, dažniausiai visą tą prievartą, 
vadina komunistine santvarka, bet tikrovė buvo tokia: 
caro armijos karininkų, persimetusių imperialisto

Senas Vengrijos komunistas man- vienaip pasa
kojo apie maršalo Tuchačevskio suėmimą ir nužudy
mą, o Čekoslovakijoje man tvirtino, kad Tuchačevs- 
kiui vis dėlto buvo suruoštas “teismas”. Buvo “teisia
mas” ne vien Tuchachevski?, bet visa* eilė kitų, sovie
tų armijos vadų. Niekam ne paslaptis* kad Tuęhačev- 
kis buvo pats gebiausias, todėl į jį pats. Stalinas krei
pė daugiausia dėmesio. z ■ ..

Tuchačevskis buvo teisiamas 193? nietų, birželio 
11 dieną, maždaug lygiai prieš 40 metų. Jį teisfij ge
riausi jo draugai raudonojoje armijoje. Teismo pir-. 
minuok u buvo Ulrichas, aukštas politinis komisaras. 
Teismo nariais buvo maršalai Bliuchc<i$;ic<BudiQųąSi 
kariuomenės vadai šapošnikovas, Alksnis, Belovas, 
Lybenko, Kąšyrinas, Goračevas ir Jcgprovas, Vėliau 
paiškėjo, kad kai kurie teisėjai buvo teisiami ir su- 
sušaudyti su. teisiamaisiais. Į tokių skaičių įėjo Jego-

tuvos valdinių audyklų audžia
mais. Tai, vargšai okupantai 
jaučiasi priremti prie sienos. 
Nes dar duotas autentiškas an
samblio “Lietuvą” vadovo, ma
no draugo ir. bendradarbio 
komp- Jono švędo pasisaky
mas, kaip Meno. Ejekados Mask
voje metu- buvo Kremliuje pa
darytas sprendimas, kad lietu
vių tautiniai drabužiai yra bur-(

ySyjicHog... ■
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oponentu visai nenori disku- 
tuoti. Be to, straipsnyje yra pa
liesta -is: mūsų,. laisvame pašau? 
lyję. gyvenančių.; lietuvių laikys

įvyks š. m LIEPOS 18 DIENA 

f ‘ POI&NIA. GROVE: SODE

- prie 46-tos ir Archer Avė.
Visi'maloniki kviečikrni piknike dalyvauti

-■ - 4 ’.M'.

trinu mėnesiams 
vienam mėnesiui 

1 > J MJ | 11 U LL

Kanadoje;
metams. —,-----
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams . _______$31.00
pusei metų -—, $18.00
vienam mėnesiui ----------— 34.Q0

Naujienos eina kasdien, išskiriąnt 
sekmadienius.. leidžią. Naujieną. Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago 
ZU. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto ’ibįoey 
Orderiu kartu su užsakymu,

juro 
iki 12 vai; '

žujų merginų išmaląs tauta 
tokių , nenešiojo. Tautiniai šo
kiai taip pat esą netikri, nes 
nieko bendro neturi su rusiš
kais; kad toks buržuazinis me
nas komunizmo statybai netar
nauja. Aukščiausiais sortetų 
ordinais dekoruotas, aukščiau-

(n Chic^o $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8^50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montos. $T.OO per 
three months. Canada >30-00 per yean 
other countries $31.00 per year.

13 cents pey copy.

Dienraščio kainoc
Chicagoje ir priemiesčiuose:

melams-------------------------------- $30.00
pusei metu---------------------  $16.00
trims mėnesiams —8—. $6.00
vienam mėnesiui __________ $3.00

Kitose JAV vietose;
metams _
pusėj metu
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,28583Wr63rd Street.
Valandos* pagal susitarftną.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Jei Beatsiliepia, skambinti'’374-8004
’ -'.- A* . .

INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Totef. 695-0533

z;isb SUMMIT STREET

ROUTE S3, ELGIN. ILLINOIS

DR. -PETER BRAZIS 
P^YSrČlAN'AND SURGEON 

2^34 WEST 71rt-STREET 
'Wsu; HEmlock 4-5849 
< R»xi<U 388-2Z33 
^XOFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvlxtad. 1—7 vaU 
miracle .penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus; "" 
. 4 * ‘ • f T £

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS;

Westchester Community klinikos
- Medicinos direktorius. 

1938 Si, Manheim Rd., Wisftriester, UL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį —3 vai 
felą 56^2727.-arba^ 582:2728 

—M—IT III ir w
REZ.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedžie Ave., WA 5-2670 
, r- - -t

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi'3-0U0I.

PRANO grafika

.7 TEL. — BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GTDY FOJAS IR GrtlRUK^A^ 
SKbCĮALYBE AKIU LIGOS 

—• 3907 ėst 103r'd Street 
y ialandos pagal susitarimą.

DK. K. A. V. JUČAS
, 489-444} 561-4605 .

OD0S. LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ.

. 5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas valį H.

Ofiso tel;: HE: 448ifr‘
Rezidencijos' PR 6-98GY -

DR. X MESKAUSKAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS UGI/ SPECIALISTAS 
2354 WEST 7]$t STREET #

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet 
Tik susitarus.
a Trečiadieniais uždaryta. •

DR. FRANK HLECKAS
_ OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

261FW. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

. “contact" lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta " tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSUĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
12656 WEST 63rd STREET v

VaL: aibjad. nuo- tį-4 Ęo' pietu. 
ketvirtad. nuo 5—Jįvat vak^ -

Naujas rez. telef?,4^^545
"■ Ji naHtHHiu *

DR. !¥YTį TAURAS
GYDYTOJAS IRTCHIRURGAS

Bendrą praktika, ąpęc.. MOJFĖRŲ ligos. 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

J Tak PR M223
OFISO pirm., antrai, trečiad. 
ir penkti2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie- 
niais o2<^Val. po- pietų ir kitu laiku 

v ę- -Pagal susitarimą. >

RpllTIlll t pūliuoja. Kivuku kimassukapo-
ųdlllllų u dnldVlllLdb [jamas iki kaulo. Kitas metodas 

■ ~ j yra apkurtinimaš. Kalinio gal
va pakišama po sunkvežimio mo
toro, kurį įjungus gaunamas bai
sus triukšmas. Lagerio sargai 
iš tų dviejų metodų dafo vieną 
kombinaciją: vienas kapoja ka
linį “kivuku”, o antras jo galva 
laiko po motoro zdangčiu.

Pabėgusieji iš Ugandos kali
niai pasakoja, kad nuo praeitų 
metų liepos mėnesio, kai Idi 
Amin patapo Afrikos Vienybės 
Organizacijos pirmininku, Na
guru lageryje buvo nužudyta 600 
žmonhi.

Kiekviena naują diena Naguru 
prasideda vakarykštės dienos 
kankimmo ir žudymo pėdsakų 
nuvalymu. Po to seka “gimnas- 
tika”—kalinių mušimas šmaik
ščiais. Kalėjimo 3x3 metrų vie- 
nutėse-sukemšama po 30-50 ka
liniu. . > ; . 4 - .1

Afrikos kalėjimuose
KAMPALA, KENYA. — Keli 

negrai, pabėgę iš baudžiamojo- 
Naguru lagerio Ugandoje ir at
bėgę Į Kenya papasakojo kaipt 
elgiamasi su kaliniais tame la
geryje;

“Būdamas Naguru meldžiausi,, 
kad galėčiau numirti. Troškau 
mirties, tik be kankinimų. Bet 
Naguru nėra lengvos mirties”,, 
pasakojo vienas pabėgėlis.
“Seržantas Ūla per 44 dienas 
užmušė 22 kalimus; 'Tas seržan
tas jaučiasi laimingas kai gauna 
progą ką nužudyti”, kalbėjo ki
tas. Tas seržantas pirma išge
ria keletą stikliukų degtinės ir 
tada sako: “šiandien turime dar-j 
bo!” Iššaukta Į kiemą keletą ka
linių ir kitiems kaliniams Įsako 
rjuos mušti geležiniais virbalais 
per galvas.? J . ..

Naguru lagerio sargai turi ke
letą m^gia^-^^au^asigimT 
nastikuoti. Vienas yra mušimas 
smalsčių, pądaaytųT^1 hipopo
tamo odos. Tas šmaikštis vadi
namas ‘IdvilQi'”. ‘ Mūšnno aukos 
neturi teisės gauti medicinos pa
galbos, jų žaizdos užsikrečia ir

Piktadariy išradingumas
CHICAGO. — Apie ’ tuzinas 

Chicagos gyventojų gavo laiškus 
su erkėmis ir “perspėjimais'’, 
kad tos erkės yra apkrėstos ap- 
krečiaby mirtinų ligų bacilomis. 
Drauge su erkėmis siunčiami

Jau kuris laikas atspausdintą galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS I.IETl; VIU ISTORIJĄ
Alekso Abrbse knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kąina 
$10. IšleidoL Amerikos Lietuvių Isiorijos-Draugija,

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
uetuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos. Statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai; įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. . . .? i . C ' ’

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Honey 
Orderį t

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 Š^f. Halsted St, Chicago, UL 60608 ■ " V' - > * ■

M0 V t N G
Apdraustas perkfaustymas 

iš įvairiu apstumą. 
ANTANAS VRLIMAS 
,823 West 34 Piece 

Tel: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

Tel. WA 54063

V. Tumasonis, M. D., S. C 
hl c h I r u r g a s 
2454 JNEST 7lst STREET 

/OFim fele€? HEmteck 4-2123
Rerid. tele*.: Glbeen 84f95 h:

Priima.ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

Gėlės visoms progoms

Beverly Hills 
G EL I NYC I A 

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

f Every 
litter bit 

hurts VOį

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-ęS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Proierėt Med. Ban- 
dažai. SpaciaH pagalba kojams

* (Arch SupportsLir L t.
VaLt 9 4 Ir 6- 8. Šeštadieniais 9-—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Tolof^ pRospeef 64084

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau*^ ir oūilkal xzthi 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams RĖlėp.

ROY R. PETRO (PBT»«,’AS)

DAUBAEV SdNUS

5525 So. HtrtaN Avo. — 546-1220

SKAITYK PATS IR PARAGINK
• KITUS SKAITYTI

£ i M A U J UBAS

Litter doesn’t throw 
Itseff sway; Utter 
doesn’t just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
It "People" means you.
Keep America BeeutfuL

reikalavimai pinigų.
r dl paaiškinimu, laiškuose 

rastos erkės (tieks) buvo arba 
jau pastipusios arba pusgyvės 
su maža vilties, kad jos bebūtų 
kenksmingos.

Praeitą rudenį tokius ekstor- 
.elnius laiškus gavo apie 200 įžy
mią amerikiečių su reikalavimu ĮZng grašiu doranir' VLsuT kvSeėk. 
$16 raiti jenų dolerių! Kita pro-jį atsilankyti ir 
tinūį iškrypėlių rūšis siuntinėja 
bombas laiškuose, kurios sprogs- 
at laišką atidarant ar išimant iš 
voko. Multimilijonieriaus.Stone 
Šeima tokių bombų jau gavo 4.

SUSIRINKIMU

ANDRIUI KASPARAIČIUI

mirus, jo žmoną Anų, sūnų mokytoją Jonų Kasparaitį 

šeima ir kitas gimines nuoširdžiai užjaučia ir

MARYTĖ IR KOSTAS RAMANAUSKAI 
TR WILHELM KNOLL

DIANE YORE (Partukč)
Gyveno 3208 West 66th Street ~

Mirė11976 m. birželio 28 d. 7:15 vai. ryto, sulaukusi 24 metų am
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras John Yore, sūnus Michael, tėveliai 
na (Girdvainytė) ir Edward Bartkai, sesuo Janice Bartkutė, 
Josephįne ir Bernard Yore, švogeriai 
Jane, Daniel ir Thimothy Yor e, švogerka Judith Nikas ir kiti gimi
nės, draugai ir’ pažįstami.

.Kūnas pašarvotas Mazeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave.

Ketvirtadienį, liepos 1 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
šv. M. Marijos^ Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, i -

Vist a.: a< Biane Yore giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami- dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ; _ . ,

- Alvi- 
uošviai 

Bernard Jr., jo žmona Mary

Nuliūdę liekar ’

. vyras, sūnus, tėvai/ sesuo, giminės.
- • ' . ■ -

NAUJIENOSE GALIMA GAUTf H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

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

Persiuntimui paštu reikią pridėti dar 50 centų.

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

mažai kas šj klausimų 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. K’ • .

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

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
lir. Kazio Šidlatfsko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtak^ į krašto politikų. 102 psl. Kaina $1.50,

Knygos bus. išsiųstos, jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: ■ ,

I l^ AyUJi l E NO S,
1739 Sfo. Haluted St, Chicago, m. 60608

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

L mirti*. — Mato 10-JK
tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tad yra' parašyta mos pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad* Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didilausįjl priešą, šėtoną. Pašau* 
Unlaį ginklai yrt nevten šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 

. įvykti trumpai'pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
(ryutos. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje. **"~**r^ .

Visi žmio9 kad mirtis yra žiauri k paliačia Idekvieną. Bet kur yra ned- 
rusiofi? J t< klausimą atsako knygutė *VIIti« po mirties4*, kurią pausita 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WIST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
•V. RAŠTO TYRiNėTOJAi

wvwvwvwywvwvwvwwvwyvwwwwwwwwvww^wvwk

"Broli* itduo*
Nėra matant skai

PETKŲ
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W. 71st Street
Tv ■> , Trirf.: GRovehm 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBELIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS
■ .... ....

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4330-34 So, CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI?
Chicagos
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

BUTKUS - VASAIDS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: Olympic 2-1003

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

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

< ‘ (LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET 7 REpublic 7-1213
2314 .WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, IU. 974-4410
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Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku
siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien*tik Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

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

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
1)1 TIES, (5831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

TAMPA, FLA.
Atvažiavome atostogų j Chicagos 
priemiestį Calumet City ir abudu 
su vyru ran dam ės Woodlawn 

ligoninėje

Tokį laiškutį gaunu iš Onos ir 
Juozo Bimbų abudu tikėjosi šią 
vasarą praleisti atostogas, pa
viešėti su savaisiais vėsiame Či
kagos klimate ir pasisvečiuoti su 
senaisiais prieteliais. Kas nuti
ko, kad abiem teko atostogauti 
ligoninėje? Tai geriausia ir sau
giausia vieta. Kai patenki po 
saugotojų globa, tai žinai, kad 
niekas nė šautuvo, neatkiš, nė 
peilio neįsmeigs į nugarą. Tik 
maloniai, švelniai ligoninėj kiše- 
nius išlenvins! Būsite patenkin
ti vėl sugrįžę į šiltąjį klimatą.

Tokiems jaunuoliams, o ypa

SIUNTINIAI Į LIETUVA * 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted -«t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT1NAS

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.^
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. _ l.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

K1IMi

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas. : . ■

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-92091

____

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 80 metą. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos" pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus. . '

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtą lietuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ją įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes, Ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinią iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metą proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicagcje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* metų — $16.00, 

trims men. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M® M® *** KKK «SSB MB M V ■■

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS______________________________________________
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Visus kviečia talkon

_ — Zurn. Vytautas Mačys, iš 
Worcester, Mass., jau yra at
vykęs į Chicago dalyvauti ren 
gjamuose Suvažiavimuose. Jis 
yra SLA, 'Sandaros ir liaudi
ninkų veikėjas. Liepos 4 d? 
liaudininkų suvažiavime pa
darys pranešimą VLIKo ir ki
tais politiniais klausimais.

tingai Juozukui, tai jo jauname 
amželyje ritantis devintą su di
delėm magaryčiom amželį. Tai 
vistiek verta bet kuriame krašte 
dar pasidžiaugti savų -garbingu 
saulėlydžiu. Būtų vėl malonu- 
ihas susitikti su p. Bimbomis kai 
sugrįš abudu stipriai sulopyti, 
suramstyti ir greiti kaip zuikiai. 
Tikiu, kad ir juodu atšokinės į 
Lietuvių Kaimelį pasirodyti kiek 
buvo vertos tokios atostogos pra
leisti ?

Aš tai tikrai lauksiu. Gal Bim
bos parveš ir mums visą maišą 
sveikatos. Ypatingai Antano ko
joms būtų gera geri nauji ramš- 
čiai sudėti.

Ligi pasimatymo Floridoje!
Ona ir Juozas

PIRKITE 4AV TAUPYMO bONUS

Lietuvių Kaimelyje

Arti prie Lietuvių Kaimelio 
pradėjo statybą visu greičiu. 
Projektas: šimtas skirtingų 
krautuvių, tai didis “Moli”, pa
vadintas East. Buvo įpusėjęs, 
bet statytojas ir subankrutavo. 
Perėmė kitas, ir tas pradėjo dar 
didesnį planą, dar padidino, ro
dos, 50 krautuvių skersinių pa
statų. žemės plotas gana erd
vus su 40 hektarų. Tai šis nau
jasis vartoja savo galvą. Mes ar
timai neturėjom patogaus “Šap- 
ing Centro”. Dabar galėsim pės
ti “nušpacieruoti” ir visą dieną 
praleisti tokiame centre. Apgai
lėtina, kad mūsų Lietuvių Kai
melio, gyventojai pergreitai iš
siskubino — vieni iškeliavo pas 
“Abraomą”, kiti pas šventąjį 
Petrą. Mes,7 kurie likomės, susi
tarėm niekur toliau neimigruoti. 
Jei kuriems pradės kuris kūno 
“šlunkas” streikuoti, geriau šau
ksimės meistrą sutvarkyti.

L. kaimelio pionierius Antanai 
Vilis buvo mėginęs į bet kurį 
“kraštą” emigruoti, bet pakeitė 
savo planus —jis ,sako paseks 
pavyzdį jo prietelio Juozo B. ir 
nors su šešiais ramsčiais, bet 
nepasiduos! O jeigu prireiks 
naujų kojų, tai dabar skaitėm, 
kad galės jas iš stiklo užsisakyti, 
išcementuoti. Ar ne linksmos 
naujienos ? Mėginsime dar tęsti 
savo amželį kiek galint tolyn. Tai 
vis bus įdomesnis šis modernu
sis pasaulis. Vyrai, tik auginkite 
savo ko ilgiausias barzdas ir 
plaukus.. Gal kurie_. į šventuo
sius pateksite. 'Gaila, kad ma
žai lietuvių tokiu amatu ne užsi
ima. Barzda tai ne juokai kai 
ją reikia išvalyti. Mūsų kaimy
nas kirpėjas. Jis labai nusiskun- 
džia apie barzdų kirpimą ir jų 
išvalymą, —jis sako tos bjau
rybės “voškės” Įkimba, tai ne- 
juokai jas iškrapštyti. Visokiuo
se viešuose suėjimuose lietuviai 
vyrai gražiausiai atrodo. Mums 
tenka pasidžiaugti. --- '

Tampo lietuvių klubas 
pasiėmė atostogas

Nuo gegužės mėn. tęs savo 
atostogas ligi spalio mėn. pra
džios. Per tą laiką tikimasi at
gauti buvusias -klubo patalpas. 
Priklausys nuo mūsų naujų po
nų — valdovų. Matomai, tie nau
jieji valdovai nelabai skubūs. 
Nuo pradžios šių metų pasiėmė 
visą jiems dykai pavestą nuosa
vybę ir dar tik menkai kiek pra
dėjo pastatą atremontuoti. Kai 
taip vėžio greičiu jų remontas 
eis, tai gal dar daug mėnesių 
vilkas. Mums gal teks labai 
susirūpinti, kur prisiglausim ?

-Į klubą įsirašė daug naujų na
rių, naujų jėgų, naujų inteligen
tų, darbščių ir sumanių, kur ga
lėsime daug turėti jėgų.' Mieli 
klubiečiai, laikykimės vienybės 
ir laukime turėdami viltį, kad 
vėl visi įsijungsim į vieną drau
gišką būrelį. Onutė

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.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

V. Mačys Ifaudimnknms at- 
ištovauja VLIKo Taryboje kari 
įtu su Juozu Audėnu. 'I'aip pat 
[jis yra VLIKo teisinės ir poli
tinės komisijos narys.

— .Ponia Marija Yurech iš 
Marquette Parko apylinkės 
lankėsi Naujienose vairiais 
reikalais, kuriuos atlikus bu
vo malonu pasikalbėti apie 
šių dienų aktualijas. Dėkui jai 
už vizitą ir už $20 auką Nau
jienų paramai. Tikimės ją su
tikti Naujienų piknike liepos 
18 d. Polonia Grove.

•.LB (R) Marquette‘Parko 
Apylinkė atsiuntė $45 Naujie
nų mašinų fondui per, Eugeni
jų E Smilgį.. Naujienų^ vado
vybė ir yajaus komisija nuo
širdžiai dėkoja už auką valdy 
bai ir visiems tos apylinkės na 
riams.

:— A. Ašoklis iš Cicero apy
linkės lankėsi Naujienose pra 
tęsti prenumeratą. Dėkui už 
ankstyvą be raginimo pratęsi
mą, gerus linkėjimus ir už $10 
auką Naujienų paramai.

— Petras Pleikys iš Mar
quette Parko ..apylinkės įteikė 
$6.5 auką Naujienų paramai." 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas JI mėn. tinkame- 
sniam susipažinimui. Dėkui 
už paramą ir už dėmesį. Pla
tinimo vajaus proga -Naujie
nos siunčiamos' susipažinimui 
2 savaites nemokamai. Prašo
me praleisti savo atstogas su 
Naujienomis!
.. —Daiį. Janina Marks išnyko 
atostogų į Michiana apylinkę, 
New Buffalo, Mich. Leokadija 
ir Stasys Juskėnąi su artimai
siais grįžo iš atostogų šiaurės 
Minnesotoje. B. Matulaitis iš 
O ak Lawn, HLį išvyko į Union 
Pier, Mich.Ponią Elena Szmidt 
grįžo iš Miami. 3each’ Fla., į 
Desplaines, III. . . ,
- y- - - - <

— William M. BalskusIS

Bridgeporto apylinkės baigė 
humanitarinius mokslus Xa
vier universitete, Cincinnati, 
Ohio, gaudamas aukščiausio 
pagyrimo —magna eum Įau
dė diplomą. Jis buvo garbės 
studentų'sąrašuose, ir priklau
sė garbės studentų korporaci
joms Eugenija "F. Kliknaitė 
baigė slaugių/mokyklą baka
lauro laipsniu Creighton uni- 
iversitete." . ; ■ ' ■ / . . - • '
L —. Lincoln, Parko žvėryno 
keliaujantis žvėrelių vienetas 
lankys Chicagos parkus. Lie
pos: 6 d. .11 vai. ryto bus Ash
burn Parke, 2929 W. 83 St, o

.  - •-

PUTKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
’ LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D< Juozas Dąuparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. ' f

(Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi

nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėti} didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

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

HELP WANTED — MALE 
D«rbininkv. '

MECHANIC - WELDER

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

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

3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

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

tos pat dienos 2 vai. popiet 
bus Scottsdale Parke, 4637 W. 
83 St. Liepos 8 d. bus Ridge 
Parke, 9625 So. Longwood Dr. 
ir Ada P'arke, 11250 So. Ada 
St tomis pat valandomis. Lie-, 
_pos 13 d. lankysis McKinkley 
Parke ir Kelly Parke.

— Jir. Doneląięįo aukšt. li- 
tuaništihę mokyklą baigė: Da
lia Aukštuolytė, Jonas Devei
kis, Vidas Juzėnas, Audronė 
Kielaitė, Vydas Kleiza, Rita 
Noreikaitė, Benas ir. Juras No- 
reikis. Karina Norkaitytė, Ed
vardas Pocius, Laura Slons- 
kytė, Vida. Vitkąuskaitė ir Le
da Žilinskaitė. Vienais penke
tukais baigė: Nida Mišiulytė, 
Laura Narytė, Rasa Norušytė, 
Irena /Statkutėj Regina švabai 
tė ir Ramona žygaitė. žemes
niąją mokyklą baigė 60 moki- 
nių, kurių 13 vienais penketu
kais. •.

— Lilija Zenkevičiūtė iš- 
rinktaToronto universiteto Lie 
tuvių klubo pirmininke, And
rius Rasiulis — vicepirm;, Vi
da Javaitė — sekr., Rasa Drau 
gėlytė — ižd., Nerija Zulytė— 
socialiams reikalams. Rudenį 
į valdybą įsijungs naujai įsto
jusių studentų atstovas.

— Dail. Vaclovas Žilius su 
žmona Ida_iš okup. Lietuvos 
pro Romą- atvyko į New Yor- 
faį. : - ■

SKAITYK Xn KITA/. PATARI1 
.SKAITYTI .“NAUJIENAS’ 1

<• PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į x

. MUTUAL FEDERAL SAVIN'GS
< f A PEfRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 V». Cerm&k Roae CJhicafn IP Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —
‘ NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRAJ

J. ĘACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BY OWNER
1500 NORTH — 3500 WEST

3 flat brick.-2 — (Ts and 1 store. 
Store can be used- as a 3rd apart 
Automatic hot water heat. Full bese- 
ment. No VA or FHA loans. $29,000 

.227-3820.

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

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis sūdy
mas gazu. 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. S29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

ips ~ — - —  — —?

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 KL A. M. - --

Lietuvio kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■’•00 vr popiet; — šeštadienį ir 
sekmadienį_nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto^ . . * *

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

CHICAGO, ILL. 60629 
t ............ ~ ■ -—'J

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBRS 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET

Toitfj RE pub He 7-1M1
-

— Naujienas galima užsisa 
Styti telefonu, skambinant ad- 
ninistracijai darbo valandomis 
Taip pat kviečiama skambinti 
irba rašyt4 prašant siųsti susi-
pažinimui. Platinimo vajam 
proga Naujienos yra siunčia 
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei 
davimus ir galimų skaitytoji, 
įdresus.

(Pr).

BUD’S REAL ESTATE
• A

PIRKSIT — ‘ PARDUOSIT — 
NUOMOsrr.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patamaui
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO, HARLEM AVE, 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ' ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 606G9 < Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

“ Kreiptis:
A. L A U R A I T ! S

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

TERRA
iranęenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
TW WEST tfrd FT^ CHICAGO 

Telef. 434-4668
■■ i ■■■■»———

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininku į^į 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263^826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

>. NELZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chlcųc, 111. W63Z Tel. YA 749S0 185 North WiEash Avenue 

2nd Floor. Chicągo, Hl. 60601

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI




