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PLANAVO NUŽUDYTI CASTRO, 
BET ŽUVO PREZ. KENNEDY

Senatui nutarus .atnaujinti prez. John F. Kennedžio nužudy
mo tyrinėjimus, buvo sudaryta speciali komisija, kuri pastebėjo, 
kad prez. Kennedžio Taikais buvo sudaryta iš prezidentui artimų 
pareigūnų slaptas vienetas, kuriai vadovavo Kalifornijoje nužųn 
dytas kandidatas į prezidentus, tuometinis geheralinis prokurb^ 

. ras Robertas F. Kennedy'ir kurios tikslas buvo nužudyti Kubos 
ditatorių Fidelį Castro. . x T _

Tokie daviniai buvo rasti nau- /' , ==
jos komisijos tyrinėti prez. J. 
Kennedžio nužudymą, kuriai ^va
dovauja sen. Gary Kartas ir sen.
R. S. Schweikeris. -

Šen. Schweikerfs pareiškė, jog 
* slaptasis vienetas, sudarytas:

priep^ez. Kennedžio, pagal slap
tą 1963 m. dokumentą, vadinosi 
tarpdep^rtamentinis derinimo 
komitetas, kurio tikslas, kaip mi
nėta, išspręsti Kubos klausimą, 
nužudant Castro. Pasak sen; 
Shweikerio, įvelti, kubiečiai lai- 
ko mįslės raktą. Kitaip sakant, 
tik jie gali atidaryti, duris į ne
aiškiai išaiškintą prez. Kėhne- 

. džio nužudymą. ; s ■ - .' /
1 Slaptas komitetas

Minėtam prez. Kennedžio su- 
dary^m 1963 m. sietam komi
tetui vadovavo tubmefnns vals
tybės gert.prokuroras . ^^Ken- 
nėdy,^o jo nariai buvo ČIA, FBI 
ir kiti federalinės valdžios sTap- 

' 'ti afentai, turėję artimus ryšius 
su Kuba. . ■ . - ,

Sen. Hart-Shweikerio komisi
jos pirmininkai, kuri tyrinėjusi 
ir ieškojusi įrodymų, kokius ry
šius turėjo svetimų valstybių 
agėntai su Lee Harvey Oswaldu,, 
apkaltintu nužudžius prez. Ken- 
nedi, buvo susitikę su sen. Fr. 
Churchiu, senato tyrinėjimų ko
miteto pirmininku (intelligence), 
kuriam buvo įteigkta tyrinėji
mų daviniai. Chūrchio vadovau- 
jamas senato komitetas žada tų 
davinių dalį paskelbti amerikie
čių žiniai. : .

Nelaimė Kalifornijoj
MARTIN Z. — Gegužės 21 d. 

viėnas autobusas, vežęs haisku- 
lės chorą, greitkelio posūkyje 
netekukontrolės ir per bordą nu
kritoaukštelninkas ant kito 

žemiau einančio kelio. Busas su 
mokiniais krito 60 pėdų, užmuš
damas 29 mokinius ir sužeiscla- 
tnas kitUs 24..

Katalikų , kunigas, nelaimės 
vietoje suteikęs paskutinį pate
pimą,, sako, kad viskas atrodė 
kaip karo fronte.

DR. YOUNG GRĄŽINTA 
TARNYBA

ČIKAGA. — Federalinis tei
sėjas gegužės 21 d. nusprendė, 
kad dr. Youngtri būtų grąžinta 
senoji jo tarnyba Cook apskri- 

.ties ligoninėje. Daktaras ligo
ninėje ėjo riiėdicinos direktoriaus 
pareigas iki buvusio daktarų 
streiko. > 

■ Ligoninės komisija, 5 balsais 
prieš 3, buvo nusprendusi dr. 
Youngą pašalinti iš tarnybos.

Percy gina Kisingerį 
* McHenry. — Seri. Percy savo 
kalboje, skirtoje McHenry mo
kyklos studentams, pareiškė, kad 
sekr. Kisingeris yra geriausias 
krašto derybininkas. Sen. Percy 
sako, kad būtų neprotinga ga
mintis daugiau tarpkon tnfeliti- 
nių-raketų, pavandeninių laivų 
ir kitų ginklų, kai męs rusus ga
lime ir taip sumušti 20 kartų. 
Jis taipgi, norėtų legalizuoti ka- 
nąpes — marijuana;

Tardomas šerifo 
padėjėjas

Gbok apskrities šerifo padėję 
jas yra įtariamas dalyvavus Slk 
Grove. Village šeimos -iIšžudyme. 
JĮ tardopblicija/ Jiš^tafiiav^s 
šerifo raštinėje 1960 m. Mano
ma, kad jis yra suradęs /kitus 
asmenis nužudyti Frank Colombo 
šeimą. , , J.

Colombo duktė Patricija yra 
Įtariama nužudymo sąmokslinin
ke, bet tikrų. įrodymų dar ne
turima, Ji gyveno Lombardo 
vietovėje susidėjusi su kitu 37 
m. amžiaus vyru ir todėl turėju
si su tėvais kivirčių.

~ ■

Concorde lėktuvos. 
turės trumpą amžių

Vėsesnis
Sauli teka 5:46, leidžiasi 1:04

A š

Vashington, D. C., yra Gallaudet kolegija,? Sūri specializuojasi garsu ei 
yra įvairiausiu prietaisu, rodančiu garso garso garso judesį. Paveiksh 
, Aną dieną parodėme garso eigą Į ausies vidų. Kolegiją lanko jauni 
daugeliui žmonių yra labai įdomi. Dvi-kO legijos lankytojos pervargo

a oru. Ten kolegė 
matome dalį įren- 

ir senų nes garso 
ir atsisėdo pailsėti

Washington, 
joje 

eiga

r

Prezidentas Giscard jau tarėsi ,su > 
. Libano ir Sirijos prezidentais |

BEIRUTAS, Libanas. — Prancūzijos prezidentas Valėry Gis
card, besilankydamas Amerikoje, New Orleans rities te pareiškė,
kad Prancūzija yra pasiruošusi siųsti karo jėgas į Libaną.

su Libano prezidentu Suleiman 
Franjieh ir Sirijos .prezidentu 
Asadu. Sirijos karo jėgos, bu
vo pasiųstos musulmonams ap
saugoti nuo keršto ir išnaikini
mo, o prancūzai nori vykti į Li-; 
baną, kad apsaugotų krikščionis 
maronitus, kuriuos musulmonai; 
ir palėstinieciąi įvairiais būdais, 
visuose*' frontuose užpuldinėja^ 
Prancūzijos prezidentas Giscard 
klausima aptarė su sekretoriui' 
Kisingeriu dar pries pastarojo; 
kelione į Norvegiją. 7

Nori prisaikdinti, išrinktą Šarkį

PARYŽIUS. — žinomas pran-1 Prancūzijos prezidentas pa
reiškė, kad prancūzai vyktų į Li
baną tiktai tuo atveju, jeigu 
naujai išrinktas prez. Elias Šar
kis būtų prisaikdintas. Dabarti
niu metu jis dar neprisaiikdih- 
tas ir neina prezidento pareigų';'

Tvirtinama, kad dabartinis 
prezidentas Franjieh beskuba 
atsistatydinti. Kol jis .peatsi- 
statydina, tai naujasis preziden
tas negali būti prisaikdintas ir 
negali pradėti eiti savų pareigų. 
Krašte negali būti du.prezidęn-

cūzų publicistas Francois Dupuis. 
rašo, prancūzų savaitraštyje Le 
Nouvel Observateur: Vis dar 
liks gal keli Concorde, kurie 
skraidys iš ir. į Rio de Janeiro 
priminti pasauliui, kad mes 
prancūzai drauge su britais pa
siekėme, kaip mums atrodo, di
džiausią aeronautikos prasilau
žimą mūsų amžiuje. . <

Deja, tas mūsų tautiniam pa
sididžiavimui tepalas yra per 
mažas atlyginimas už pastagas, 
kurios per 14 metų sudorojo 
dviejų valstybių energiją; mano 
nelinksmu supratimu su Con
corde baigta.

Lygiai 30,000 inžinierių ir dar
bininkų abiejose' Anglų Kanalo 
pusėse biivo įkinkyti į Concorde 
statymo projektą. Politikieriai 
abiejuose kraštuose kaltino vie
ni kitus iššvaistymu trijų bili
jonų dolerių. Tai pakenkė Pran
cūzijos ir Jungtinių Valstybių 
santykiams. Visatai dėl kelių de
cibelų. (Decibaiu vadinamas gar
so vienetas).

Prancūzai sapnuodami apie 
garbę, savo Conorde skaitė esant 
atkirčiu į Amerikos išsikėlimą 
mėnulyje, bet kaip jiems atrodė, 
tai tas lėktuvas buvo simbolis 
Prancūzijos transformacijos iš 
vyną, sūrį ir parfumus gaminan
čios tautos į industrializuotą 
valstybę.

^Kismg^fcaltina-
. Niksoną ir.Hooverį

WASHINGTONAS, D. C. — 
Sekretorius Henry . Kisinger pa
siuntė 100 puslapių.-raštą fede
ralinio teismo teisėjui, kuris 
.yra pasiryžęs nustatyti, kas įve
dė telefonų tikrinimą aukštiem 
valstybės pareigūnams. >

Minėtame rašte ^rašoma, kad 
saugumo tarybos paslaptys "pa
mažu prasiskverbdavo į spaudą 
ir" sukeldavo didelių' nemalonų

jį mų ne tik valstybės pareigū
nams, bet buvo pavojus pačiam 
saugumui. Sekretorius Kisin- 
ger nurodė faktus pačiam prezi
dentui. Pastarasis nežinojo, kas 
būtų galėjęs teikti spaudai sau
gumo taryboje vykstančius pa
sitarimus.

Prezidentas Niksonas išsikvie
tė FBI direktorių Hpoverį ir 
jiedu nutarė kokių -priemonių 
reikia imtis, kad pavyktų nu
statyti paslapčių skleidėjas.

J teismą nebus 
kreipiamasi

WASHINGTONAS. — Gen. 
valstybės prokuroras E. H. Levi 
nenori businimo klausimo iškel- 
ti teisme, kad jis pervarstytų

Policija sako, kad Theresės 
Lane žudikai laukė pasislėpę ga- 
Faže ir (todėl, greičiausiai, jie 
nelaimingąją pažinojo. Nelai
mingoji Theresė ir jos draugas 
John Mauldėnas ginklu buvo pri
versti sėstis Į draugo mašiną. 
Policija sako, kad nei Theresė, 
nei jos draugas nepažinojo ne-

Policija tardo jos draugą J. 
Mauldeną, kuris gyvena gauda
mas darbininko bedarbio pašalpą, 
o jo meilužė Therese Lane, kurie 
gyveno susidėję, dirbusi tik pu
sę dienos.

Prancūzija nori, kad naujai 
prisaikdintas Libano preziden
tas privalo oficialiai pakViesti 
prancūzų karo jėgas taikai at
statyti ir tvaricai įbesti; Prancū
zu parašiutininkai už valandos sprendimą. Gen. prokuroras ge- 
galėtų jau nusileisti LibaneF' gūžės 2'1 d. klausimu tarėsi sugūžės 2'1 d. klausimu tarėsi su 

prez. Fordu, bet jokių tikrų iš
vadų nebuvo prieita.

Prez. Fordas spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis nėra prie
dangas ir nori rasių suliejimo, bet 
yra priešingas mokinių vežioji
mui bosais iš mokyklos į mokyk
lą. . :
t - ,

, Musulmonai paleido
14 lėktuvo keleiviu
MANILA, Filipihų sales. — 

Praeitą penktadienį Filipinų sa
lų kovojantieji musulmonai* pa
grobė keleivinį lėktuvą ir parei
kalavo 375,000 dolerių, kad ga
lėtų vesti kovas Artimuose Ry
tuose.

Filipinų valdžia teda pasitari-. 
(mus su maištininkais, bet nesku-
rengiasi užmužti kiton - kolai- patardo 15 ir vaiku, bot

vius, jei negaus prašomos sumos, 
ba mokėti jiems tokios stambios 
sumos pinigų. •

Lėktuvas stovi Zemboanga 
srityje. šeštadienį musulmonai

sukčiautojos
ČIKAGA. — Čook apskrities 

valstybės prokuroras kaltina 5 
moteris, kurios nuo 1973 m. suk
čiavimo keliu^ nelegaliai gauda
vo. valstybės pašalpą ir yra tuo 
būdu gavusios iš valdžios 1,500— 
11,800 dol.

Prok. Bernard Carey sako,^jog 
tai yra tik sukčiavimo kalno 
pradžia. Apie 80 panašių kitų 
bylu baigiama ruošti. \

Jei minėtos moterys bus nu
teistos, jos galės būti baudžia
mos vieniems metams kalėjimu 
ir 1,000 doL pinigais. Illinojaus 
senatas jau yra. priėmęs įstaty
mą, kuriuo remiantis, visi išeik
votojai ir sukčiautojai galės bū
ti baudžiami TO m. kalėjimo ir 
10 tūkst. dol. pinigine bausme.

Atidėta bombonešių 
gamyba ■

WASHINGTON AS. — Gegu
žės 20 d. senatas 44 balsais prieš 
37 nutarė atidėti bombonešio 
B-l gamybą iki 1977 m. vasario 
mėnesio, iki bus prisaikdintas 
naujas JAV prezidentas.

JAV gynybos sekr. D. H. Rum- 
sfeldas smarkiai peikia tokį se- 

.•nato sprendimą ir sako, kad se
natis į ginklavimo gamybą ir į 
krašto gynybą maišo politiką. 
Esą, toks senato elgesys įstato į 
pavojų krašto gynybos atominį 
balansą. Amerikiečiai, pasak gy
nybos sekretoriaus, negali tai

FORDAS Iš ANKSTO INFORMUOTAS
' APIE SEKRETORIAUS PLANUS

Kisingeris visuomet tariasi su prezidentu 
ir vykdo Fordo užsienio politikq

OSLO, Norvegija. — Valstybės sekretorius Henry Kisin- 
gęris, baigęs 15 valstybių užsienio ministeriu konferenciją, suva- 
žįą^ųsiems laikraštininkams pareiškė, kad jis visą laiką labai 
glaudžiai bendradarbiauja su prezidentu Fordu.

'—Prezidentas Fordas buvo la
bai gerai informuotas apie Afri
kos valstybėms pasiūlytą JAV 
politiką ir žinojo apie pasikalbė
jimus su įtakingesniais Afrikos 
valstybių vadais, — Kisingeris 
pareiškė apspitusiems Norvegi
jos ir kitų valstybių žurnalis
tams. — Baltųjų rūmų korido
riuose visuomet atsiras vienas 
kitas nepatenkintas burbrlys, 
bet jis visą laiką glaudžiai su 
prezidentu bendradarbiavo. Vi-

Ousu karo laivas 
' buvo pataisytas
NEW YORK, N. Y. — Vokie

čių leidžiamas Abendpost papildo 
mai praneša, kad šori etų karo 
laivas “Storoževoj”, sovietų avi
acijos bombarduotas visai neto
li švedų* salos Baltijos jūroje, 
paskubomis buvo Liepbjuje pa-' 
taisytas, duota jam kita Įgula ir . .................. .
siuntinėtas i kitus rusu uostus, sais svarbesniai uzsiemo
kad įtikintų jūrininkus, jog jo
kio maišto tame laive nebuvo.

Karo laivo maišto pradininkai 
buvo politiniai jauni karininkai, 
nepatenkinti veikiančiomis in
strukcijomis.

Dalis jūreivių žuvo bombarda
vimo metu, o kita dalis buvo su
šaudyta, kai “Storoževoj” įplau
kė į Lai vi jos - vandenis; -

Verčia turkus 
tartis su graikais
OSLO, Norvegija. — Sekre

torius Kisingeris, susitikęs su 
turkų užsienio ministeriu, gįa- 
na ilgai kalbėjosi Kipro salos 
klausimais. Turkai yra pasižadė
ję tartis su. graikais, kad Kipro 
salos konfliktas būtų baigtas. 
Turkai žino,, kad graikų kariai 
ruošė perversmą prieš tuometi
nį salos prezidentą vysk. Maka
rios. Jeigu persmersmas būtų 
pavykęs, tai graikai būtų bandę 
salą, priskirti prie Graikijos.

kos klausimais aš tariuosi su 
prezidentu Fordu ir vykdau jo 
vedamą užsienio politiką, — dve
jojantiems žurnalistams pareiš
kė Kisingeris. Papildydamas sa
vo pareiškimą jis laikraštinin
kams išdėstė, kad pačiais pagrin
diniais užsienio politikos, klausi
mais tarp jo ir prezidento niekad 
nebuvo didelių skirtumų.

Sekreforius'TRjsTrigeris* labai 
laisvai atsakinėjo į visus laikraš
tininkų keliamus klausimus, bet 
jie daugiausia dėmesio kreipė į 
jo paskutinę kelionę Afrikoje ir 
naujų Afrikos valstybių vadams 
padarytų pasiūlymų. Europiečiai 
nustebo, kad Kisingerisš nekreip
damas dėmesio į sovietų ginklus 
Angoloje, bando prekėmis ir 
prekyba užmegzti ryšius su nau
jai įsteigtomis Afrikos valsty
bėmis. pakelti jų gyvenimo stan
dartą ir išmokti taikiai bendra
darbiauti su kitomis pasaulio 
valstybėmis. Sovietų propagan
dos agentūros labai atkakliai 
puolė sekretorių Kisingerį, pa
čioje šios kelionės pradžioje. Se

Vysk. .Makarios nenorėjo sąjun- Į Pretorius pasiūlė sudaryti bilijo- 
gos su graikais, dėl to graikų ka
rininkai ir ėmėsi organizuoti 
perversmą, bet jiems nepavyko- 
Turkai pasinaudojo šia proga, 
pasiuntė didoką skaičių karių ir 
gerokai sustiprino turkų pozici
jas. Turkų ministeris prižadėjo 
susitikti su graikais, bet turkai 
nenori trauktis iš užimtų salos 
pozicijų.

Meksika boikotuoja
WASHINGTOXAS. — Meksi

kos vyriausybė, kuri yra nutrau
kusi santykius su Čile prieš porą 
metų, paskelbė, kad ji nedaly
vausianti Amerikos valstybių or
ganizacijos asamblėjoje, kuri 
įvyks sekanti mėnesį Čilėje, 
Santiago mieste. Amerikos vals
tybių organizacija sudaro 24 val
stybės, įskaitant ir JAV.

Minėtos organizacijos asam
blėjoje dalyvaus ir sek. Kisin
geris, bet JAV keletas kongreso 
demokratų yra tam priešingi ir 
verčia sekretorių pirma patink- 
rintj žmonių teisių žalojimą, ku
ri daro Čilės karinė vyriausybė.

Prie Meksikos boikoto prisidė
jo dar Costa Rica ir boikote ti kelis svarbius dalykus. Vė- 
kryptimi yra palinkęs Venecue- liau jis rengiasi į Švediją, Vaka- 
los kongresas. * rų Vokietiją ir Liuksemburgą.

no dolerių tarptautinį banką, ku
ris galėtų finansuoti Afrikos 
valstybių praktiškus projektus. 
Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
tokia suma Afrikos valstybių ge
riems ūkio planams labai leng
vai būtų rasta. Dalį galėtų sko
linti Amerikos bankai, o likusią 
dalį galėtų gauti iš arabų arba 
Europos bankų.

Laikraštininkai paklausė, ar 
jis ir toliau pasiliks Valstybės 
Departamento priešakyje. Juk 
gubernatorius Reagan rinkimi
nių kalbų metu gana aštriai jį 
kritikavo. Kisingeris priminė 
laikraštininkams, kad amerikie
čiai kas keturi metai renka pre
zidentą ir kitus kongreso atsto- . 
vus. Rinkimų metu visuomet 
pakyla aistros, bet po rinkimų 
jos atslūgsta ir kraštas grįžta 
į normalų gyvenimą. Sekreto
rius jau anksčiau pareiškė savo 
įsitikinimą, kad didelių-pakaitų 
Amerikos užsienio politikoje ne
bus. jeigu ir kitas žmogus taptų 
krašte prezidentu. Užsienio mi- 
nisterių konferencija pasibaigė 
penktadienį, bet sekretorius dar 
dviem dienom pasiliko Norvegi
jos sostinėje, kad galėtų aptar-
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Siūloma totalistinio režimo "replės”

griebtasi darbo. Birzgė telefo
nai, skraidė lapeliai, '*rinkti- 
irių*’ spaudoj užblokuota visi

]) nuge. Ateitininkų sky- slavinusiems sutvar|j^lį jK1.^ 
riujr, bal. mėn. 24 d. laidoje, F kO goję panaudoti net lotalis- 
Pranas Razminas išrašė ilgą tink) režimo reples^* Jis rąšo: 
a’eilininkams moralinį pamo-j”jei tai liūtų kitų laiku ir kito- 
kiuimą, kurio tamsios užuo-jmis aplinkybėmis, šitie turin
iu i.uos daugiausia yra uukręip 
tos, jo terminu tariant, į Kri
sta is vynuogyno darbininkus. 
Manau jo pareikštas mintis, 
kad ir prabėgomis, vertėtų pa
komentuoti.

pacitavęs Laiškų lietuviams 
š. m. bal. mėn. vedamąjį, juo 
pagrindžia savo dėstomus 
**n:o alus”. Matyt, kad PR 
per greitai stvėrėsi rašyti šį ra 
Šiii’i ir nepagalvojo, kad toks 
jo, iš L1 pasisavintos mintys 
yra kibai nepalankios, gal tik
sliau pasakius, kaltinančios ne 
tik ta, kuris tuos “Laiškus” re- 
da moja, bet ir jų leidėjus.

Šis jo rašinys nuaustas tam 
šiomis užuominomis, bei ben
drų bėmis. 
tros ateitininkus, kurie kar
tais spaudoje iškelia kai ku
rias išeivijoje išsilusias nege
roves bei kai kuriu mūsų vei- c 

kėių pasimetimus. Tokiems 
rašytojams, ypač teologijoje i-š

tieji teologinį išsilavinimą as
menys’ būtu sutvarkyti, butų 
jiems pasakytai arba, arba.**

Aišku, kad jis kulba apie to-, 
kias aplinkybes ir tokius lai
kus, kurie šiandien yra pa
vergtoje Lietuvoję, kur ne tik 
teologams, bet ir bendrai pat

airiotams lietuviams yra 
čiauptos burnos, f t

Reikia tik stebėtis, " kad 
apie tokias aplinkybes ir
kius laikus kalba. Išeitų, kad 
jam totalistinio režimo prie
monės riėra svetimos, matyt, 
jis būtų laimingas, kad jos su
pančiotu laisvąjį žodį ir min
tį. Žinau, kad ateitininkai yra 
dideli demokratijos gynėjai,

nepriklausomoj Lietuvoj 
buvo premijuotas šūkis,' ' kad 
laukiniai laikraČšių tiėštaitė. 
Pasirodo tuo šūkiu dM^ įr,da
bar vadovaujasi kai kuėie la
bai išdidus vyrai.

Bet turėkime kantrybės. Rei 
kia manyti, kad tie išdidūs w- i 
rai, kaip kačiukai septintoj 
dienoj, praregės ir visa jų auk 
stoji politika pakryps gerojon' 
pusėn. ■ Nulinks labai aukštos 
nosys ir kiekvienas dirbsime . 
savo darbą...

A’ usfbičntti&vts

Rašo ji^, H(1^_ao^,iu;u»s, l^rpo-i 
ųūųouiis . ^kažkoks palupk 
slibiakas metė aųąleiHų jaųni- 
inui. Ir di l tu jaupjuias tolsta 
uųu katalikiškų .principų,, nuo 
parapijų, o tik saujelė ir lai 
niurzgėdama užsuka į lietuvi
škas pamaldas. Reiškia, jei 
jauųiuias šiaiaiitn tolsta nuo 
krikščioniškų principų ir eina 
nulietuvėjimo keliu, lai, apot 

■ PR, kaltas pamokslininkas.' 
Man atrodo, kad jis, taip rašy
damas, skaudžiai užgauna jau 
niuro religingumų ir Hetnviš- 
kumų. Leiskim, kad kunigas 
kaįbėjo apie iškylančias jauni 
mo tarpe negeroves, tai ne • gi 
dėlto jis turi išsižadėti lietuvi
škų pamaldų? Jei jaunimas lįš- 
sižada, tai ne dėl to, kad . kaX 
kur pamokslininkas, kalbėjo 
apie jaunimų, bet mano šven
tu įsilikininiu, kad jis nebuvo 
lituanistinėje mokykloje įsą
monintas- lietuviškas painal- 
das lankyti.

Lit. mokykloje . nebuvo jam' 
į galvų įkalta mintis, -kad lie-: 
tuviškps pamaldos yra taip 
pat ir lituanistikos• da&F^Tat, 
norėčiau jo paklausti, aridaug 

_|kartų jis kalbėjo Hetuviukams 
, /mokykloje - i r1 s jiems aiškino, 
/ kad lietuviai lankoitik •lietuvi- 

škas.pamaldas. Bet šiuo- j«y iš
keltu faktu tų-rėtų susirūpinti 
ir tėveliai jėzuitai, kiiriė' jau- 

: nimą atitraukė nuo lietuviškų 
parapijų, tikslu jam ruošti lie
tuviškas pamaldūs: TaV''kodėl 

■į tokias jų pamaldai jauni&M) 
Įeina lik saujele ir dar niurzgč- 
idama kaip skelbia PR. Tos 

t 'dalies jaunimo,’kuri ‘ateina į 
parapines lietuviškdš’ pamal
das, užtikrinu PR; niekas nė
ra girdėjęs jo niuzgėjinlb.' ' ;

Šia proga norėčiau jo 'palį-. 
Įausti, kiek jis kartų • mokslo 
metų eigoje nipkyklps. yjaikus.

' yra nuvedęs į lietuyiškas para;- 
pijus pajitaĮdas, sakysim,- kadi' 
ir.tautinių švenčių ;inętu, kaip; 
antai Vasario 16-sios (šven tėj e.( 
Ar jis pats, ar su savo mokyk-! 
los. mokiniais dalyvauja tauti-k 
nių švenčių melu yėliavo^, pa-; 
kilime-? Gal- jis- lak.laiko..poli- 

' tika, jo paties žodžiais tariant,!
politiniu krometiu? ;

Bet dar kartą noriu jo pak-’ 
Įausti dėl tos užuominos, apie 
jaunimo iškeikimmą' Kada ir 
kur tai buvo? Ar jis tą iškeiki-, 
mą savo ausimis girdėjo? Ką 
gi pamokslijtinkas jaunimui 
pasakė? Jei jis negirdėjo, o re
miasi pletkęiių informacija, 
kuria buvo paskelbęs Draugo 
k ultūri nio' priedo.:'reęjak torius, 
tai didelė gėda, ne - tik kaip 
ateitininkui, bet ir kaip moky
tojui, nes jis skleidžia visuo
menę erzinančius gandus. To
kiais negirdėtais irynepatikrin- 
tais gandais reikia būt atsar
giam, nes labai lengvai galinta 
įsijungti į šmeižė jų eiles.

Ar nebūt PR geriau padaręs 
jei jis, pries rašydamas šią ne
aiškią, pamokslininkus užga.u- 
nanėią užuominą, būt paskui 
tęs ■ Natoj ie nosfe t i Ipus.. s t ra i pshį 
apie surengtą Chicagoje “D.e- 
monsiraciją’ priėš hierarchų 
sąžinę”. Matyt, kad'jis teskai
to lik vienp bėgio ir-‘stipriai iš 
cenzūruotą spaudą.'ę" >

PR ražo sąyO rašinyje paine 
kymą ir kunigams! Anot jo iš
manymo kunigo veikla yra tik 
Kristatis vynuogyne. Gaila, 
kad jis iki šiąin laikui nežin<> 
įo, kas yra tas Kristaus vynmpj 
gymis. Matyt, jis jį taiko tik '

Bičiuliai feljetoniškoje tikrovėje
liai sumanė visą -liaudį tautos elitas, galime tai tole-
- _ . j . 4 i f __ i

sidaryd visų fiureriais. Akci- šūktelėjo pats vyriausias. Tuoj 
jos ėmėsi ne juokais. Laukti 
nėra Jto- PrŪ4velykiniame sek 
luacį^enyje vienas didelis va-^*»<^ 
das atbildėjo tvarkos daryti į.plyšiai, kad, JJieve gink, apie 
Cicero, o- kitas dar didesnis; minėjimą ten neprasiveržtų jo! 
darbavosi sy g$nge smogikų'kia žinutė. Pagrąsinta tiem, 
Marquette Parke. Gaila, .JSBt 
reikia pasakyti,, kad tiems va
dams labai nepasisekė. Vieton 

■yisus suvarius į savo daržą, tie 
kaip kiškiai išbėgtojo į visas 
šalis.' Pasiliko tik vadai, vadu
kai ir būrelis vadizmo gerbė- 
1 ' ’T . J _

Plėsdami jiolitinę veiklą'po-’ stančiai tų nepaklusitljų kiau
lišką mėgino -daryti su pęra-[sėsi kalbų, limzikos, dainų 
gaiš, čia tai,pasisekė. Pyragus’gėrėjosi savo jaunimo 
valgė, gyrė ir per petį tapšno- (kiais.
jo. Susigundę tokio pasiseki--' -yaJ nies 
mo ir ambasadorių į- sostinę’ . ... . 1. : t> . ™ i |ines , galvojo save laikantiejipaskvre. Tegu vvras daro po- ,' v. -' r,.

t, . • * A • . ankstesne klase. Pirmiausia,litiką, Bet ir vėl nesekme, kra- ... ,, .. . , ...,, *.• ............................. , .! , ‘reikia uždaryti jiv laikraseius.sto valdžiai norėjo. įteikti kre- ... • »'" .j," r'.z, . , . ■ . . £ reikią, pries juos atidaryti sun-
kiąją artileriją. Būtų gerai 
(iar jr atominė. Bet kur ją gan 
SI? ;

Vyriausias jau buvo tikras, 
kad opozicijos laikračšiams 
kaput. Jie bičiuliškame mitin
ge kažkam užsiminus apie 
Naujienas, . net su .nustebimų 
šūktelėjo: “Ar Naujienos dar 
išeina!?” Anas mažesnis va
das jau pries' metus ^pasigyrė, 
kad Naujienų neskaito, o vy 
riausįas tik šįmet nustebo.

kūne minėjinte norėjo šokto 
ar dainuoti. Mandagiai kal-| 
ban t, sukelta visa šuniava.' Iš! 
džiaugsmo šokinėjo, kad mi
nėjimo dieną net dangus žiau
riai subjaurojo.

Bet ir šį kartą tik apsikiau
linta. Per lietų audras tūk-

. . ŠYPSENA. ■
’ i*- t ' įLJ^*\7 f

Suskamba telefonas.- Pribė
gęs vaikutis pakelia'ragelį. '

Ar tėvelis namie? kažkas
- - -y ♦ ; i ' * ' A i - -o- ; ' .. 1/ t

klausia per telefoną. i t -
— Man nemalonu sakyti, bet

jo namie nėra. . . , ,
— Dėlko tau nemalonu? .
— Dėlto kad nemėgstu me

luoti !

SenT Frank Church laimėjo Idaho 
valstijos pirminius rinkimus* gero^ 
kai sumušdamas Jimmy Carterį. Jis, 
aišku, nesitiki būti partijos kandida
tas prezidento pareigoms, bet jis bū- 
ty patenkintas, jeigu buty naujai iš
rinkto prezidento Valstybės sekreto
riaus pareigoms. Jis labai atidžiai se
ką JAV užsienio politiką ir žino pa
grindinius josios principus.
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GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbuvis. privalo susipažinti su žemiau įsvardiniomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
>ra na urah ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruo’a 300 psl. Kaina 7 doi

ČIKAGiETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakmose. 
Kiaipeoujr .t Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten m^te. kokias 
kalb^ e.D’dejo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalną

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

D Kuraitis. KELIONE Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos p^rabytos -lengvu^ gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina S2 00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
64 psl. Kaina $1 50

Šie ir kiti leidiniai vra gaunami

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

at«i|«nlrH^rbo vala d^mr *rb> užvakar* pjiifi* *r orfrl»d>n*

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILLINOIS 6060S 

Prizą Zazaxausxas, Presided Phase: Virginia 7«7747

HOURS: Mon<Tue.Fri»9-.4<.ff?hur.9-8.,.

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

štd yaldžiai norėjo. įteikti kre
dencialus, bet jų* popierių net

— ŽIAURUS ŽMONES
Dabai tik ......... -'•’‘’MW.

r\i<?ia:b virbeliais.
»i inK.'<ai> viršeliais

A. J. Gusben — AUKŠTA
.jlh> DO ElHopXi
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Piktai jis kandžioja’ kažin ar jo sugestijos neturė
tų susilaukti iš ju pusės stip
rios kritikos, net pasmerkimo. 
Bet dar kejsčiau, kad-jis to
kias mintis kelis gyvendamas^ 
demokratiškiausiame krašte - 
Amerikoje. 1 < -

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

see us for 
financing.

“ AT OUR LOW RATB

•W?<

Mutual Federal
Savings andloan

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą............................................... .......................... . ....... ...........

f i — UArtTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
vieloje c:4.0U 

ilk ...
KULTŪRA 
įspūdžiai

- Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.
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bažnyčios zakristija. Tada iš
eitų, kad kunigui neturėtų rū
pėti, kas vyksta visuomeninia
me ,gyvenime<rfNoriu jam pa
reikšti, kad tas Kristaus vynuo 
gynas yra nė-tik bažnyčios za
kristija, bet ir visas visuome
ninis gyvenimas!' -

Jo iškeltai minčiai padaryti 
ateitininkijojėį' reformas rei
kia pritarti. Atcitininkija šiąn 
dięn yrą suskaldyta. Joje yra 
pasimetusių, nuo jos principų p.
nutolusių. Taig, tokie turėtų’ tendraų

jos eilęs, ja tiė; kurie aukštojoj- politi-
Mano maūymu jos eilėse ne ko j neišmano. O mes gėriau

turėtų būti lokių ateitininkų jiems patampysime už skyer-
redaktorių, kurie atspausdinę 
Pasaulio lietuvyje, Bendruo- 
menės;r»ficiože, laiškus, ku- 
riiiosė biauriaūsiai yra įžei
džiamas Vatikanas,

rūmų virtuvės, šefas neprįė- 
mer £

‘ SM- ** - * ■ ' r ''' '
Tokio apsikiąulinimo / dau

giau jau negalėjo pakęsti.; Pyk 
čio apkartusią .širdį reikėjo nu 
raminti, nors gerai <• išsiplūs- 
tant Šalies galvai pasakė, kad 
jis juos pardavė už 30 sidabri
nių grašių, gi jo pagalbininkas 
esąs tikras Rasputinas. O t kur 
drąsūs vyrai! Nutarta čia drau 
gų neieškoti, »p vesti savaran
kišką kietą politiką. Kad taip,

mj, kad perdaug nęįsibėgėtų. 
Męs juk elitas. Nepasiekia
mi... . ;
/-įfą, ir -atsirada proga. Ir 

vadinant kaip ją neišnaudosi. Ten ta že 
jį -penktąja kolona, sūsitarusia moji klasė . užsimanė rengti 

šios šalies 200 m. sukakties pa j 
minėjimą. Argi mes*' būdami

šul komumstais' sugriau ti Va
karų kultūrąf. jiį eilėse neturė-. 
tų būti tokie redaktoriai, ku
rie boikotuoja Amerikos 200 
mėtų laisves - pdininėjimo ren
gimą; kaip Draugo redaktoriai 
pasielgė. “'■*' f* ■'< p.

Ateilininkijos , eilėse neturė
tų būti ir tokiiį lituanistinių 
mokytojų, kurię.jinpko vaikus 
lituanistikos iš . tokių vadovė
lių, kurie, suniekina neprikląu 
somos Lietuvos gvvėnima. To- 
kių, kurie toleruoja Vasario 
16-sios šventės proga renka-

tuvo§ Lietuviu
fondui. Reiktų ĮšaJinii tokius 
ateitininkus, kurie ruošia de
monstracijas. prieš, Bažnyčios 
hierarchus. Reiktų šalinti ir 
tuos, kurie skleidžia netiesų 
apie kaž kokias Jaunimo niesr 
tas anatemas. ; ,

Taigi, galime ir reikia rašy
ti, bet prieš rašapt teikia gerai 
susipažinti su- keliamais fak
tais, kodėl jie viešumon, kelia
mi. Pozih vi krffika reikalinga 
ir naudinga. ' 0 keliant neaiš
kias užuominas, *<afrodo, kad 
toks rase jas yra lik ana pikto
ji ruderiš musė.

~a Tarn uoa.i>

t protu «7*io ®kt» '$b 

MAUNAM**

llj,ramečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knypa

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS ' 
i'»dideli puslapiai, daug nuotraukų, 
f • Ii. viršeliai $4.00, minkšti — $3.00r4, 

kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui: Gėrrau- 
^•bėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir’ki- 
vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jėi t>riwių- 
'‘ekį arbd Money Orderį tokiu adresv

People want different 
things from a college 
Education.

But they all agree1 
on one thing. It takes 
more than brains to 
geta diploma.

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

Bonds are a depend
able way to build a 

; college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

1739.So. Halsted Street

ui
&

for different
now with ILS. Savings 
Bonds. They just might J 
let your kids spend more 
time Studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they | 
hope to be. , _ >

inĄmerica.
Buy U. S. Savings Bonds

Chira^o, UK W50T ~'
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X111 L Fondo narių suvažiavimas
’ gegužės 15 d. įvyko 
Lietuvių Fondo narių *visuoti- 
his suvažiavimas Jaunimo Cen
tro salėje.
4 9 v. 30 m, suvažiavimą ati
darė dr. Jonas Valaitis, pasvei
kinęs susirinkusius narius, pa-

taip pat sumažino ir savo biu
džetą nuo 22,710 dot. iki 17,716 
dol. sutaupydama L. Fondui 
4,963 dol. Praeitais metais pel-j 
no skirstymo komisijai buvo 
leista paskirstyti 41,250 doLĮ 
Nuo L. Fondo egzistavimo, įvai 

stebėjo, kad dalyvauja ir iš1 riems lietuvių kultūriniams rei 
Hot Springs narys Jonas Bag- • kalams paskirstyta 351,612 dol. 
doriaviėius, kuris L. Fondui yra Anksčiau nemaža pinigų suma 
aukojęs stambiomis sumomis.' buvo investuota į stakų rinką. 
Invokaciją atkalbėjo kun. Jo- Si transakcija buvo davusi nuo- 
nas Borevičius. Suvažiavimui stoiiy. Dabar |>adėtis pagerėju- 
pirmininkauti pasiūlyti: G. Ba- si. Pildant praeitų melų narių 
Įukas, M.. Lenkauskienė ir V. i nutarimą, palaipsniui iš stakų 

. Kutkus. Sekretoriauti P. Turu-: pereinama į bonus.
fa ir M. Reinienė. x ,.t . I Dr.* Antanas Razma, pranešė.

Pirmininkaujantis. G*. Balu- kad 1975. m. pabaigai pagrindi- 
kas sveikino atsilankiusius na-|nio kapitalo buvo 1.111,291 dol. 
rius. Reiškę padėką Naujienų,'Gauta pelno 487,189 dol. Išda- 
Draugo ir Dirvos korespondeų- -tinta kultūros reikalams 351,- 
tams už atsilankymą. Perskaitė 612 dol. Spaudos, administraci

jos, pašto, vajų reikalams, in
vesticijų išlaidoms 132,338 dol. 
Praeitais metais iš procentų 
gauta 6,7%-. Valdyba turėjo 10 
posėdžių. Praeitais metais į pa
rašytus laiškus atsiliepė aukoto
jai, suaukodami 68,000 dol. šie
met per keturius mėnesius 24,- 
000 dol. gauta aukų. Baigiamas 
spausdinti L. F. Biuletenis 
(Pamphlet) angliškai kalban
tiems su gen. konsulės Juzės 
Daužvardienės asmenišku laiš
ku. Vladas Butėnas ii- Kazys 
Barzdukas pradėjo leisti L. F. 
žiniaraštį. Jame tilps įdomesni įvairius mažus prašymėlius ne-

Dr.* Antanas Razma, pranešė.

t

raštu gautus sveikinimus: vys
kupo.V. Brizgio, vysk. A. Deks- 
liio. Gen. konsulės Juzės Dfauž- 
vardienės, Alto pirm. dr. K. Bo
belio, A. Rugienio, V. Laba
nausko ir A. Milakio. Asmeniš
kai. sveikino L. Bendruomenės 
vardu B. Nainys, Dar pastebė
jo, kad L. .Fondas jokiai parti
jai.nepriklauso ir rūpinasi, lie
tuvybės- išlaikymu ir lietuvių 
kultūrinių reikalų rėmimu.
? Praeitų metų protokolą per
skaitė* St. Rauckinas. V? Prūsas 
pastebėjo, kad protokole nėra 
įrašyta jo pastaba; Tarybos pra
nešimuose dr. Jonas Valaitis, 
kad Tarybą sudaro šie. asme
nys: Ambrozaitis, B'alukas, Ba- 
ras, Kaunas, Kazickas, Kilius, 
Kačėnas, Kutkus, Lenkauskienėj 
Naudžius, - Puzinas, Remienė, 
Razma, Rėklaitis, Sabolis, Vak- 
šel is i r Valaitis. Pastebėj o,' kad 
“1975 m. Lietuvių Fondo val
dybą/ nežiūrint nepalankių šą- 
lygUj sutelkė 67,973 dol. sumą, 
tįio -. padidindama - pagrindinį 

- kapitalą iki i;įli'971 sumą”,

Gegužės Hrmobios proga So- 
ietų Sąjungos kompartijos CK 
»askelbtanje “manifeste” sura
šyti sveikinimai ir linkėjimai, 
kurie anksčiau ar vėliau, bet 

‘'ikrai bus paskelbti Sovietų Są
augoje pavergtų individų ir tau- 
*i -^braunančių laisvę ir nepri

klausomybę didžiajai XX airi- 
'iavs gėdai — paskutinei kolo- 
nialinei, imperialistinei, vergų 

imperijai pradėjus griūti, kas 
tikrai įvyks, nes pati prigimtis 
tokių nenatūralių konglomera
tų, kaip “Sovietų Sąjunga” ilgai 

.nepakenčia. ' *
I “Keleivis” Nr. 19 straipsnyje 

Tarybinė Litanija” apie tą 
‘Manifestą” rašo;

Ir šį kartą toji 63-jų posmų 
, litanija akivaizdžiai liudija ir 

galį, kitas treškindavo sausas žoles, ketvirtas registruodavo "krintančio me- j sovietinį botagą, ir Sovietų Są
jungos agresingus siekius, o dar 
labiau ji įdomi ir tikrai gražiai 
suformuluotomis veidmanystė- 
mis, kurios visą imperialistinę 
sovietų politiką turi pridengti 
žydru idealistiniu dūmeliu.

Litanija apgieda daugybę so
vietinio gyvenimo ir tarptauti-

&&&

Kai prieš 50 mėty radijo žinių perdavėjams reikėjo pavaizduoti krin
tantį msdj, tai turėjo bendradarbiauti trys vyrai. Vienas paleisdavo lent-

džiai'.,garsus. Penktas fotografuodavo, kaip specialistai "kirto medį", kad 
mumbūlu aiškiau, kaip radijo pranešėjai turėdavo rinkti žinias. Jie ne
turėdavo laiko nuvažiuoti į mišką ir užrekorduoti tiktai pakirstą ir krint
anti medį.

įvykiai iš L. Fondo ir įdomes
nės ištraukos iš gautų laiškų.

Prof. Puzinas ir A. Rėklaitis 
pradėjo L. I?ondo albumą — 
vardyną redagavimą. Padėkoj o 
spaudai, radijui, televizijai ir 
korespondentams, rašiusiems 
apie L. Fondą. /

‘K. Barzdukas pranešė apie 
kasos stovį. Balansas šiems me
tams 1,180,242 dol.

Investavimo komisijos pir
mininkas P. Kilius smulkiai

- jau koris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
< Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir ių atliktus darbus 664 psl. Kaina 
410: Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

• ... ----------- ’ % '.y . . '.-■■■ ; < ' -

. " Knygoje aprašytą pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž- 
B-Įsteigti ■ laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

etiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
Uoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įstrigtos mokyklos, skaityklos, 7 batf 
iaiir kt. ; • .-.7 : -j- ‘

: 'tNorintie^ šią knygą įsigyti, prašomi' parašyti čekį arba Money 
J Ų-' į;

ISTORIJOS DRAUGUOS
\ \ ? vardu ir.pasiųsti:

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

Kalbėjo nariai iš Clevelando 
Jankauskienės Grand Rapids 
Turuta, East, ĮChicagos ir Det
roito V. Kųtkus, primindamas, 
kad Detroite L. Fondui yra pa
aukavę per 30,009 do1.

Balsavimo komisij- pranešė, 
kad slaptu balsavimu į Tarybą 
išrinkti: dr? G. Balukas, dr. A. 
Razma, inž. V. Kutkus, dr. J. 
Valaitis, J. Račkauskas ir J. Ku- 
čėnas. Į Revizijos komisiją: — 
P. Sodeika, P. Turuta ir A. šan- i 
taras. Išviso L. Fondas narių 
turi 4,049. /Suvažiavime dalyva
vo 119 narių.
‘ Dar kalbėjo kun. Kuzmins
kas, papasakodamas apie ok. 
Lietuvoje tikinčiųjų persekioji
mus. Mok. Zailskienė — apie 

Išstatomi kandidatai į tary- 16 vasario gimnaziją Vokieti- 
bą ir revizijos komisiją. Daro-hoje. Ragino savo vaikus siųsti 
m a pertrauka ir ..pietaujama. 
Skanūs pietūs,tik 3 dol. kaina
vo.

Pq pertraukos prof. Puzinas 
pranešė apie kultūros ir tautos 
istorijos rašymą ir išleidimą.
- A. Rėklaitis pranešė, kad 1976 
m. sausio 1 d. gauta palikimų 
59,000 dol. sumai. Realizuota 
28,000 dol. ' ’ ' ‘ .

- z ?Prof. Puzinas ir A. Rėklaitis 
sakė, kad rengiamas kelių šim-^ 
tų puslapių su fotografijomis 
narių albumas ir L. Fondo is
torija. Albumas kainuosiąs apie 
15 dol. Nariai bus raginami al
bumą pirkti.Naudžius ir S. Ju
ras dėl tokio albumo išleidimo 
pasisakę neigiamai:

papasakojo, apie investaciją pi-, 
nigų į šėrus ir riziką. Bendras 
Amerikos ekonominių gyve.ni- 
mas-gerėja ir šėrų kainos kyla;

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas dr. K. Ambrozai- 
tis pranešė, kad praeitais me
tais buvo gauta'46 prašymai, 
bendrai apie 180,000 dol. su
mai. Paskirstyta 41,250 dot 
Reiškė nuomonę, kad ateityje į

reikėtų kreipti dėmesio. Remti 
stambesnius lietuvių: kultūri
nius reikalus. 16 prašymų liko 
nepatenkinti. ; -

Kontrolės komisijos p-kas 
K Grina pranešė, kad padarius 
reviziją, rasta viskas pilnoje 
-tvarkoje. t.

KOMUNISTU’ MANIFESTAS
nių problemų, fluo vaikų lenini- n^8 to *r s*®Kia, kas ča siūloma! 
stinio auklėjimo “tautų draugys
tės” ligi aukščiausio žmo niš- 
kumo išraiškos — “mirtis fašis
tams 1”

Jos įsakomojoje dalyje, kaip 
ir kiekvieno plantatoriaus dvaro 
užvaizdos, fabrikanto vergų sa
vininko ar kurio kito pono kalbo
je tegirdime tik tokius pasikar
tojančius žodžius:

“...įsisavi nkite... įvaldykite...
siekite... stenkitės... atkakliai 
stenkitės... tenkinkite... plėski- 
te... atlikite... spartinkite... di
dinkite... perduokite... saugoki
te... kovokite... įtraukite... die
kite...”

Bet įdomiausia yra šios lita
nijos sveikinamoji dalis, kuria 
jau kreipiamasi į Vakarų pa
saulį:

“Broliškai sveikiname... kovo
tojus už taiką, demokratiją, na
cionalinę nepriklausomybę ir so- 
čialimą!”

“Broliškai sveikiname... pa
triotus, kovojančius už taiką, de
mokratiją ir socialinę pažangą!”

“Karštai sveikiname tautas..., 
kovojančias už savo šalių nepri- 
linę nepriklausomybę!”

“Karštai sveikiname... tautas, 
kovojančias prieš imperializmą 
ir rasizmą, už laisvę ir naciona- 
Inę nepriklausomybę!”

“Karštai sveikiname... kalėji
muose ir kankyklose vargstan
čius narsius kovotojus už tautų 
laisvę, demokratiją... Aktuviau 
įsijunkite į kovą už teroro ir 
represijų nutraukimą!”

Juk tokius šūkius telieka tik 
stambiomis raidėmis perspaus
dinti proklamacijoje ir išplatinti 
pačioje Sovietų Sąjungoje, nesgi 
visos sovietų -pavergtos tautos

ta pat sako tavo pavergėjų adre
su! Vim sovietų pavergti žmo-

Deja, šios litanijos paskelbi
mo proga iš Sovietų Sąjungos 
kalėjimų nebuvo paleistas nė vie
nas politinis kalinys, Sibiro kan- 
kyklose nė per nago juodimą ne- 
sušvelnintas režimas, neparody
ta jokio atlaidumo laisvės ir ne
priklausomybės siekiantiems.

jpr.

kalbą

kvie- 
šefai 
JAV

į tą gimnaziją mokytis. Moki
nių skaičius, labai, sumažėjo. 
Vokietijos vyriausybė gali nu
trauktu pusės ;ini Ii jono markių 
subsidiją, •: .,

Klausimuose - ir sumanymuo
se . tarp kitų klausimų bei pa
siūlymų Prūsas pastebėjo, 
kad L., Fonda| yra 'nepartinė 
organizacija ir privalanti atsi
riboti nuo .visų partinių orga- 
nizacijų ir L^^ępdruoinenės.

Prašė, šį reikalą 7^užprotoko
luoti,, nes praeitais metais "sis 
jo klausimas ‘nebuvo užproten 
koluotas. J. Gužaitis pastebėjo, 
kad L. Fondas' remia — duoda 
lėšas išleidimui betinkamu mo- 
kykioms vadovėlių. Konkrečiai

paminėjo Liulevičiaus istoriją 
ir kitus. Dr. J. Valaitis atsakė, 
kad L. Fondo skirstymo komi
sija sprendžia tik klausimą, ar 
toks vadovėlis reikalingas. Jei
gu nusprendžiama ? teigiamai, 

į tai skiria —-jo išleidimui lėšas. 
’Savų specialistų tikrinimui va
dovėlių neturi. Dėl netinkamų 
mokykloms vadovėlių reikėtų 
kaltinti ne L. Fondą, bet parifo- 
šėjus ir leidėjus. -

Rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas A. Juodvalkis perskaitė 
4 rezoliucijų trumpas ištrau
kas. Jų turinio negavau. Suva
žiavimo metu paaukota L. Fon
dui keletas šimtų dolerių. Vien 
iš Hot Springs Jonas Bagdana- 
vičius įnešė į L. Fondą per 4000 
dol. Suvažiavimas baigtas Lie
tuvos himnu., Už mirusius L. 
Fondo narius jėzuitų koplyčio
je ir Tėviškės evangelikų baž
nyčioje buvo atlaikytos pamal
dos.

' -Stasys Juškėnas
Juškėno rašinyje apie L. F. 

vietoje Gaižutis, turi būti Gu
žaitis. - :

Pabaltijo atstovai 
keičiasi žiniomis

Baltijos valstybių diplomati
niai atstovai dalyvavo JAV Kon
greso Jungtiniame Posėdyje, kur 
Prancūzijos Prezidentas 
pasakė.

Valstybės Sekretoriaus 
timu diplomatinių misijų 
Washingtone dalyvavo
Kongreso Jungtiniame Posėdyje 
1976.V.18 d., 12 vai. 30 min., 
kur Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard d’Estaing pasakė 
kalbą.

Tame posėdyje Baltijos vals
tybes atstovavo — Latvijos at- 
stovas dr. A. Dinbergs, Estijos 
atstovas E. Jackson, specialiai 
atvykęs iš New Yorko, ir Lietu
vos Pasiuntinybės Patarėjas dr. 
S. A. Bačkis.

‘ Po JAV Kongreso posėdžio 
Latvijos atstovas dr. A. Din
bergs pakvietė Estijos atstovą 
ir Lietuvos Pas-bės patarėją lun- 
chui.. Jo metu išvardytieji dip
lomatai pasikeitė informacijo
mis ir nuomonėmis Baltijos val
stybes liečiančiais klausimais.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI °NAUJIENAS’

L JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai,-atsimynimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS 

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

TąupyKiteTdabar

kokia

$1.00

$3.00

< 
t

$5.00
$3.00

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- Į 
Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 1 

galima gražias sodybų pieveles "* išauginti. Reikia patyrimo. 1 
šeštoko knygelė, |
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

t-' "1TTHI:- -fr

medium-sized
3 tablespoons 
Ištiek 

' 1 clove 
M eup
2 tablespoons 
2 tablespoons
1 package 

K cup
DfRECnOXSt

Remove stems from mushrooms. Wash, caps snd brurti wttk 
melted butter. ' , •

Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix weS, 
Add wine, soy sauee, dip mix and crushed eera chip® to make 
a paste.

FxH mushroom caps with mixture. Place ee baking sheet1739 S. Halsted SL, Chicago, m. 60608. — TeL HA 1-6100

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

šeliais. —
Juozas LlOdžlus, RAITAI, 250 psl. ------ :----------------------
P. LI0<Siuvlan4, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODŽIŲ, 

88 P»L--------------------- ---------------------------------
Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad 

. <170 psi. ----------------- :---------------------------------- -----
M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 

puslapiai ---- --------------------------------------------
JKnfgtš užsakant reikia pridėti 25-et. pašto išlaidoms.

vėlė.
visur galima gražias sodybų pieveles ' išauginti. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. 
kuri vadinasi u < *

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu * adresu: 
y: -»—-ib. r- ..

±1 XX u -L ĄU 11 y X

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 *' ' ■ \ ■- . , • - - * *

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«uV«noM galima gauti puikių knygų, kurios papuol bet 

knygų spintą ar lantyną. . . *

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta. 592 psL
K, Biatlnls, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psL ----- ;------
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas.

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. BiržSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir-
■ < Sėliais — $2,00; H dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. mlnkš-

* tais viršeliais_______________________________ _—■--- $2.00
$530

$3.00

<
I -

W

1

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
J

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

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

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for. a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion. < . > .
- Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUK MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter \ ,
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine 
Soy sauce * 
Frito-Lay brand toasted onion dip nrfC 
Finely crushed Fritos brand corn chips

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

tRSAI
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti



DR. A. J. GŪSENAS

STOMATOLOGIJOS RAIDA

(Bus - daugiau)

kančio, kad sovietų karo jėgos neturi teisės šiandien būti 
Lietuvoje, Latvijoje ir Latvijoje, minėtų kraštų okupaci-

Tuojau rinkoje pasirodė sa įvairiais Vardais pastų, 
miltelių ir skiedinių burnai žiaoma, tai buvo
geras ir pelningas biznis. Vieni pramonininkai kek

se būtų patiesęs... Dtt, ko gero, 
būčiau Basiteužęs. 

Nutariau nevafiueti... Teks vė-

Įdomus ir vykęs. Undinę vaidino 
Irena RaSnsIdenė, pasirodžiusi 
scenoje su MVtert liemenių it

Atvažiavome labai gerai, nie
kam jokios nelaimės neatsitiko. 
Mane nustebino toki dideli na
mai it taip gražiai sutvarkytas 
ežero pakraštys. Esu buvęs Jte-

ST. PETERSBURG. R*.
Lietuviai žnvautbjai ir undinės

gali būti, -pagalvojau aš ir dar 
vienas kitas keleivis.

Basas sustojo, darys atsidarė
Senatoriaus J. Glenn Beall paruošta ir senato dau

gumos priimta 406-toji rezoliucija yra nepaprastai skau
dus smūgis visiems sovietų imperijos planuotojams. Jie

laikais Čia skubėjo suvalkiečių 
jaunimas. Jautėm, kad artėja 
karas, carui tarnauti nenorėjom, 
tai perėjom j Prūsus ir atvažia
vome j Ameriką. ,

Ilgus metus gyvenau 18-tos

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

nutariau. Busas buvo pilnas, bet 
šiaip taip man vietos jame atsi
rado. Tuojau durys buvo užda
rytos ir busas pradėjo judėti, bet 
dar kažkoks vyras skubėjo į bo
są.. Prieina, prie durų ir bd-

buve misėjiman važkwjadtis 
busas, nes tue metu toje vietoje 
bosai sekmadieniais nevaikšto—

Vieni norėjo dėkoti amerikie
čiams, o kiti nenorėjo to daryti. 
Naujienos rašė, kad verta nu
eiti ir minėjime dalyvauti, tuo 
tarpu“ mano kaimynės Draugas 
nei vienu žodžiu ■ neužsiminė. 
“Marginiai” visus lietuvių tikė
tus pardavinėja, o kai užėjau ir 
paklausiau, tai man atsakė, kad 
neturi. Gandų apie visą šitą 
reikalą buvo daugiau negu de-

Dr. W. D. Millerio teorija labai paveikė dantų 
gydytojus, nes jie, perdaug vienpusiškai profilakti
ka susižavėjo. Neapgalvotai sugestijai patikėjo, jog 
švarus dantys genda netaip lengvai, bet jie vistiek 
gali sugesti. Tai nebuvo teisingas šūkis, kurį greitai 
pasisavino tūli dantims valyti medžiagų gamintojai

net 35-tą... Gal po tiltu buvo 
daug vandens ir bijojo, kad. ne
sustotų motoras... Kaip ten be
būtų, pasiekėme patį ežero pa-

NAUJIENOS, CHICAGO B, IU—- MONDAY, MAY 24, 1976

Jeigu jau. net vyskupas ten va
žiuoją, tai jokio vdnjo tež fiega-- 
Ii būti, pagalvojo moterėlės.

Smarkiai lijo, busas vandeni 
taškė, bet važiavo. Kartais buso 
sienas apipildavo smarkiau, kar
tais ne taip smarkiai, bet laukan i 
šunies neišvarytum, O mes važia- > 
vome į lietuvių ruošiamą .minė
jimą. ■ V ■■ ■■■ - j

išauginau šeimą, o kai atėjo ma
da keltis į Marquette Parką, tai 
Ša nusipirkau namus Ir gyve
nu. Ilgus metus dalyvavau vi
suomeniniame lietuvių gyveni
me, o dabar jj seku. Skaitau 
Naujiena*, tai žinau, kas Chi- 
cagoje darosi. Mano kaimynė 
skaito Draugą. Visuomet mu
du pasikeičiame < ’ laikraščiais. 
Laiko tarime, tai abu perskaito
me nuo pradžios iki galo.

Kai Amerikos lietuviai nuta
rė paminėti Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės sukaktį,/ tai 
nutariau nuvažiuoti! Iš anksto 
nusipirkau du tikėtus,. sumokė
jau po keturis dolerius už kiek-- 
vieną ir, nutariau su žmona pa
sižiūrėti, kaip tas 27 organizaci
jų komitetas paminės svarbią' 
Amerikos sukaktį. 7su ameri? 
kietis, bet esu ir lietuvis. Aš

klubo ižd. A. Lukas ir iii. P. Va
siliauskas, kuris, prisijuosęs kel
nerio priejuostę ir užmiršęs sa
vo titulus, mandagiai visiems 
patarnavo; jo paprastumu ir nuo
širdumu visi žavėjosi Koresp.

mačas valstybes. Sovietų diplcmąUi aiškina, lud Pabalti
jo valstybės i jiems būtinai reikalingos saugmui ir krašto 
ūkiui. Savo laiku tos valstybės buvo įjungtos įį rusų ūkio 
sistemą, todėl ir šiandien jos reikalingos. .

mano lietaus pabijojo. Ji taip pat 
šių rūmų nebuvo mačiusi.- Jai 
būtų buvę įdomu... ;

Antanas Kazaitis

dama jį minkštą.
■Ne kiekvieno žmogaus dantys gali būti balti, 

kaip sniegas. Dantų būna natūrališkai baltų, bet yra 
taip pat pilkų, melsvų, arba rusvų, kurių joks valy
mas negali išbaltinti, lygiai kaip valymas ar plovi
mas nepadarys tamsaus veido baltu. Tad nepatarti
na baltinti dantų 'gydytojui nepatarus.

ja, Kaip is nedro. Vejas, snie
gas, šaltis, lietus...- žmona pasi
žiūrėjo pro vieną langą, metė 
žvilgsnį j kitą ir man sako: “Aš 
nevažiuoju-, “nenoriu persišal
dyti... Nevažiuok nei tu.„” — 

;• Na, kaip jau Sa nevažiuo
ti?... Turiu tikėtus... Ne cukrus, 
nesutirpsiu — pasakiau ir pra

šomai tvarkė visus savo reikalus.
Sovietų valdžia, nepajėgusi įtikinti Helsinkio konfe- 

rencijon suvažiavusių valstybės galvų, kad Pabaltijo 
kraštai, ypač Lietuva, būtu jau tokia esminė Sovietų Są
jungai, josios apsaugai ir krašto ūkiui, prievarta prave
dė nutarimą prijungti prie Sovietų Sąjungos, ir toliau Įti
kinėja ne tik pavergtuosius, bet ir užsienio valstybių at
stovus, kad Lietuva, Latvija ir Estija savo noru prisijun
gusios prie Sovietijos ir kad dabartinė vyriausybė nega
linti suprasti, kaip demokratinės valstybės tokio laisvo 
apsisprendimo akto nebenori pripažinti. Kad kokiam 
nors Valstybės Departamento pareigūnui kartais nekil
tų mintis toki pripažinimą paskelbti, tai senatorius Beall 
Įtikino senato daugumą priimti rezoliuciją, kuri uždrau
stų ne tik prezidentui, bet ir bet kuriam aukštam ar ne 
tokiam aukštam valstybės tarnautojui uždraustų patei
sinti sovietų karo jėgų padarytą smurto veiksmą prieš

perborato, kiti x—tnagwerijos, WKmijos, chlorofilo ir
tam panašiai. ’ _ j „ . ■

Atrir&du.« ritamimun.* ir antihitotikamįs, tuomet 
pastų gamintojai — riša ryklė spigoko, jog jų gami-

Dėja. vaikai dar tik pradėjo augti, o jau esti tūlų 
ligų židiniais ir dantų kartozinizmo, išpūvu ir pūlinių 
aukomis. Surinktos statistikų duomenys rodo, kad 
veik 90 procentų vaikų turi praradę antrųjų dantų 
pirmutinius krūminius, kurie turi labai daug Įtakos į 
viso dantų aparato ir burnos veido išvaizdos sužaloji
mą.

kas imi ketiou-piaigi®;2 Aš ,sę- 
nari« važiuoti neužmokėjęs.- Ži
nau, kad pinigaskaštaoja— 
sinodo, kad' niekas nekolekteoja. 
Pasiūliau vienam, pasiūliau Td- ■ 
tam, bet niekas svetimų pinigų 
imti nenori, o kolektorius, matyt,. 
ša kitu basu nuvatiavo...

Visas busas pradėjo kalbėti. 
Daugiausia komentavo apie lie
tų ir blogą orą. Vieną buso šoną 
plakė lietus, o kitą Šoną drėbė 
Šlapdriba. Pasisakiatg kad žfti- 
pirkau du tikėtus, bet žmona ne
važiuoja, tai nežinau, ką aš su 
juo darysiu. Tuojau atefirsdo/ 
kaimynė, kuri iš manęs antrą 
tikėtą nupirko. .

buvo mano x kriukis. Apsiren
giau, susisagsčiau, užsidėj au liet- 
palti ir išėjau. O vis dėlto buvo 
šalta ir vėjuota.

Ponas Dievas, matyti, anos 
pusės paklausė, galvoju sau, vel-

lonzyciDo ir visa eilė kitų antibiotiką. Nūnai, tai jau 
tiktai. buš dantys apsaugųti, i«ki««si< vaikų nuo 
gedimo — muaė šhi ganūaūų vartotojai.

Ar dantų valymas pastomis ir milteliais apsau
go dantis nuo kartozintomo* Visai nė. Mokyklose su
rinkti duomenys rodo, jog 95 procentas visų vaikų 
turi daugiau oegu po du išpuvusius ir po tris geniau

sio meto nepajėgę Įteisinti pagrobimo. Okupantas jau 30 
metų laiko pavergtas tris Pabaltijo tautas, bet nei viena 
save gerbianti valstybė nepripažino sovietų valdžios pa
skelbtos aneksijos. Sovietų kariuomenės štabas, komuni
stų partijos centro komitetas ir sovietinės ekspansijos 
planuotojai viską apsvarstė, geriausius planus paruošė, 
bet planų vykdymas jiems gerokai sukliuvo.

Sovietų karo jėgos Lietuvą, Latviją ir Estiją okupa
vo, primetė toms valstybėms kvislingines paleekių val
džias, pravedė klastotus rinkimus, nevartojo balsavimo 
laiškais, ir manė, kad šios trys valstybės bus pripažintos 
Sovietų Sąjungai. Britų premjeras ir užsienio ministras 
buvo sutikęs perleisti rusams visą Pabaltijį su visais jo 
gyventojais, bet prezidentas Roose veltas patąrė britams- 
neskubėti pavergtus kraštus sovietų valdžiai perleisti. 
Sovietų valdžia jokių teisių Į Balitjos valstybes nebeturi, 
Jeigu praeitam šimtmetyje caro karo jėgos, buvo užė
musios Lietuvą, Latviją ir Estiją, tai taip pat yra teisy-

Norint. kad augantieji vaikai turėtų sveikus ir 
tvirtus dantis, tai reikia prisilaikyti žemiau paduotų 
nurodymų: 1. Vaikų mityba turi būti sudaryta iš mai
stingų veiksnių ir turėti lygsvarą, bei balansą. Oran- 
gių ar pamidorų sunkos net po du stiklus per dieną 
reikia išgerti. Vitaminuoto D. pieno po stiklą su kiek
vienu valgiu reikia sunaudoti. Saldainių ar sausainių 

ko mažiausia. Neduoti birgalinių gėrimų, nes jie tu
ri nuodingųjų konservai.

2. Augančio vaiko dantys turi būti patikrinti du 
kartus per metus. Visų dantų Rentgeno nuotraukas pa
bars ti vieną kartą per metus. Surastos nors ir mažiau
sios dantvse skylnks turi būti tuč tuojau užlydintos. 3. 
Kreivi dantys turi būti pradėti taisyti vaikui esant tar
pe. 10 11 metų amžiaus, išpuvę—užnuodyti dantys tu
ri būti išrauti, nes jie suardo viso kūno organizmą, O 1-a- 
biausia. tai žmogaus širdį. 4. Dantis valyti po kiekvieno

tiktai MrtoJfa keliais paežerės 
stulpais, d dabar viskas
Diai įren«ta. Kai įėjau į vidiį, tai 
mano nustebima^ buvę dar dt-

šis cheminis reiškinys paveikia net ir tvirčiau- 
ą dantų emalį, kuris vėliau pradeda trupėti, nes

Dažnai pastebime gražius, lygius, baltus kaip 
sniegas dantis, kurie veidui suteikia ypatingo gro
žio. Tokiais dantimis labiausiai didžiuojasi jaunos 
merginos ir, žinoma, moterys.. Vyrai mažai rūpinasi 
dantų gražumu, nors tikrenybėje ir jiems tas turėtų 
rūpėti. ATisemš reiktų .saugoti-priekinius dantis, kad 
jie nepakeistų savo baltos spalvos ir nesugestų.

Dažnai jaunuoliai, prisiskaitę reklamų spaudo
je ir prisiklausę televizijos pranešimų apie įvairių 
rūšių pastas ar miltelius, kurie neva apvalo ir išbal
tina dantis, na ir perka juos, tikėdamiesi, kad jie 
dantis išbaltins.

Jie nepagalvoja, kad dantys tampa nešvarūs dėl 
calcium ar fosforo nuosėdų, ir kad medžiaga, kuri 
šias nuosėdas lengvai nuima, taip pat pažeidžia ir 
dantų paviršiaus emalį. Būtina priminti, kad kiek
viena. net ir gražiausiai skambanti reklama, gali sa
vyje turėti ką nors negero. Jei tik skelbiama, jog 
skystis ar milteliai greitai ir gražiai dantis nuvalo, 
(ai jau aišku, kad tos priemonės yra kenksmingos, 
nes jose yra labai daug hidrochlorinės rūgšties ir

naudingesnis. Jis šitaip skamba;. '<<
Nors Helsinkio Akto pasirašymo metu nei Pre

zidentas, nei Valstybės Departamentas nepridėjo jo
kit) pareiškimo, nušviečiančio, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės dar ir dabar nepripažsta Sovietų Są
jungos pravesto minėtų valstybių užkariavimo, abu 
—Prezidentas 1975 metų liepos 25 tįienos viešame pa
reiškime ir Valstybės Departamento Sekretoriaus 
padėjėjas Europos reikalams liudijo Atstovų Rūmų 
Tarptautinių politikos ir karo reikalų komitetui aiš
kiai pareiškė, kad oficialiai Jungtinių Valstybių po
litika nepripažinti prievartinės Sovietų Sąjungos in
korporacijos ir aneksijos Baltijos tautų yra neliečia
mas Europos Saugumo Konferencijos išvadomis.”
Sovietų propagandos mašina keliais atvejais skelbė,' 

kad Helsinkio konferencija pripažino dabartines Rytų 
Europos sienas ir patvirtino Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Sovietų Sąjungon įjungimą, tarptautinių santykių 
nepažįstantie ir apie teisės sąvokas jokios nuovokos ne
turintieji rašeivos Brežnevo pareikštas mintis kartojo, 
JA Vi senatas, -pati galnfgiausia parlamentarinė Įstaiga 
pasaulyje, aiškiai pasakė, kad.“tokia interpretacija netei
singa, kad JAV pareigūnai ne tik-pasitarimų metu, bet ir 
pasirašymo metu šitaip klausimi} nesuprato-

Amerikos pareigūnai Vienoje vykusiose pasitarimuo
se sovietų diplomatams aiškiai pasakė, kad Helsinkio Ak
tas nelies Lietuvos, Latvijos ir Estijoj .bet sovietų pro- 
propagandistai nekreipė Į tai dėmesio. Jiems visą laiką 
labai-rūpėjo pateisinti prieš 36 metus padarytus prievar
tos; veiksmus, bet JAV senatas gegužės 5 dieną viešai, 
veik vienbalse rezoliucija aiškiai pasakė, kad prievarti
nis prijungimas ir vėliau paskelbta aneksija nepripažįs
tama. Turint galvoje, kad pirmas senato rezoliucijos pa
ragrafas aiškiai pasako, kad Lietuvos okupacija yra ne
legali, tai anekcija yra ne kas kitas, kaip tiktai sovietų: 
valdžios propaganditų darbas. Viskas buvo, gerai .suor
ganizuota ir suvaidinta, bet apgaulės ir klastos Ameri
kos senatas nepripažįsta.

Amerikoje prezidentas veda krašto. užsienio politi
ką. Veikia ir Valstybės Departamentas, bet pastarasis' 
tiktai pildo prezidento instrukcijas. Užsienio politikos 
svarbesnius sprendimus daro prezidentas, o sekretorius 
privalo tiktai vykdyti prezidento nurodymus. Bet -sena
tas yra galingesnis už prezidentą. Prezidentas nustato 
Amerikos užsienio politikos gaires, bet senatas padeda 
tai politikai pagrindus. Senato priimta rezoliucija prezi
dentui yra privaloma. Ji primena prezidentui, kad sovie-' 
tų valdžios paskelbta aneksija negali būti pripažinta, 
nes lietuviams ji buvo primesta prievarta. Ji taip pat pri-: 
mena visam laisvajam pasauliui, kad Antrojo Pasaulinio 
karo metu pagrobti kraštai privalo būti išlaisvinti, kad 
žmonių ir gyventojų jokiais nutarimais negalima paverg
ti ir pasisavinti. ’ J

valgio; o burną išplauti nors drungnu vandeniu. Dantų rūgštis tarpius Jauti 
desnas galima masažuoti valgoma druska bent du sykiu 
savaitėje. Geras dantų nuvalymas ir jų desnų masaža- 
vimas duos jiems daug daugiau sveikatingumo, ne
gu visi pastai ir milteliai, tiek daug išreklamuoti 
dantų apsaugai nuo kartozinizmo!

čiųs dantis. Tad re3ua sakyti, jog pastos, milteliai, 
įvairūs . antiseptiniai skysčiai - dantų neapsaugo nuo 
gediino. ... .-i---.-..

Dantų gydytojų str&ugija nfei vieno ji Jų prepa
ratų nėra užgynimi, »ei atvirtipripažinusi. Ji kon
statuoja, kad pastos ir miltelių pareiga— tai tik dan
tų nuvalymas, ne kas kits. Tą visų cheminių neakci- 
jų nauda dar nėra Įrodyta. Yra gerai žinoma, jog -vis 
sų dantims valyti preparatų medžiaga tai paprasta 
kreida, O glicerinas, įvairūs aliejai, kvasnys ir prns- 
koaiai, tai tik gomuriui ir noriai sujaudinti. /

Dantims būtų daug sveikiau, jeigu juos žmogus 
valytų sa paprasti baking soda ir vagoms druska. 
Paimti du šauktuku sodos ir sumaišyti su vienu šauk
štu -valgomos druskos. Tokiu mišiniu galima denft 
valyti, o sykha. ir desnas masažuoti. Taip ėteatis va- 
tani, jiei bus ŠvaatiSs C ję desnos tirtus kranjt&gos. 
Burną skalauti galkna su drungnu vandeniu, vietoje 
antiseptinių skysčių. "L ' h

dantis tilog geresnėje sveikatoje, toefu pas-
tos, milteliai Ir antiseptiniai skyščiai bursai plauti.

KAIP VAŽIAVAU AMERIKOS
NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖTI

Esu senas Amerikos tietuvis, 
šių metų geg. 20 dieną sulaukiMi 
83 metų amžiaus. Amerikon at-

vautojų klubas., prisigaudęs ma
riose daug ir perdaug geros žu
vies, neseniai surengė pobūvį, 
kariame dalyvavo arti -200 lietu
vių. Vaišėms buvo patiekta tik 
žuvis, bet įvairiopai ir gardžiau
siai pagaminta. Visi valgė, kol 
atsivalgė. To to užgėrė žuvį pun- 
Ču taip, kad Įdubo salė ūžę, lyg 
koks studentų pobūvis. Nuosta
bius Žavies patiekalus parengė 
ir patidkė Aleksandra Lukienė, 
Įdubo valdybos narė, veikli bei 
sumani žemaitė.

Pobūvį atidarė kbibo pirm. P. 
Pocius (St; Petersburgt) lietu
viškos duonos gamintojaB), pa- 
kviesdamas dail. Jurgį Juedi prie

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S ’EACE POWER 
BUY U.S SAVINGS BONOS
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Skersai Ameriką
Pėsčiom ir raitom , 4

Amęržkai sųjoą ^00 metų^ am
žiaus sukaktuvėmis pagerbti, jai 
parodyti meilę ir sau pasigarsin
ai daug kas visokių išdaigų pra
simano. Iš daugelio užsimojimų 

|du savo panašumu prašytę pra
šosi būti paminėti, vienas arkliu 
raitas, antras nuosavomis kojo
mis perkeliauti Jungtines Vals
tybes: nuo Pacifįk.o vakaruose iki 
Atlanto rytuose arba priešingoj

Pėsčiomis ~$
; - iį- iT L:. - r -L

"Per pedes apostolorum” 
(apaštalų pėdomis) pėsčiomis pe- 
reįtV Amerika vieša? ’pasižadėjo

:
T^rrr'i'j .

/— ' n'r'i iii M~r — 
RĘRKRAUSTYMAl I

vienas jaunaj’ čiksgietia^ Chica- 
gtią Berniukų (Boys’ ČTųb) na
rys ij veikėjas, airis, Tony Cu- 
ley-Fošter prie§ pora metų pasi
gyręs ‘’Pradedu treniruotis per, 
bėgti skersai Ameriką ir tuo pa
čiu metu sukelti Berniukų KIik 
biri pinigų”.

DR. PETER , BRAZIS
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2434 WEST 71»t STREET-- .
. Ofisas; H Em lock 4-5849 X

. Rexid.; 388-2233.
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Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—,7 vai. 
antrai;.- penktadieni nuo-1—5/ tree.

g if-..teftąd.<Liktai ^susitarus, ,<'2
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mankštinasi kasdien nužygiuo
damas, po 20 mylių prieš darbą 
ir po darbo, ir eismo ekspertai 
yra nuomonės, kad tai paruoša 
būtų ganėtina, bet čia’neįskaity
tos dykumos ir kalnai... Dis
tancija nuo Reno, Nevada, iki 
Denver, Colorado, 1,240 mylių 
yra vientisa, barškuolių-gyvačių 
.“karalystė”, kur .■; temperatūra 
dienomis^ siekia 140 laipsnių, o 
Rdcky skalnuose 3d 13,000 pėdų 
aukščio deguonie (oxigen) bėra 
tiek maža, kad kvėpuoti beveik 
nebėra kuo.

Tuny Culley-Foster, jaunas, 
aukštas, raumeningas, 154 svarų 
jaunas vyras, birželio 14 cL, pir
madienio rytą pradės 3,000 my
lių kėiion ę iš San Francisko iki 
Washingtono, D. C.j ir-yra įsiti
kinęs ją;atloti -per. 100 dienų nu
eidamas kasdien vidutiniškai po 
35 mylias’’,'po šešias dienas sa
kaitėje. ■ Išleistuvės ^ruošiamos 
Illinois Atletų Klube, kur • bu
vo pasakyta, kad jau 11 asme
nų yra tą kelionę atlikę, tik nė 
vienam nebuvo nustatytas laikas 
toks trumpas. Tohy sutartyje ’ K 4 * /
-nėra numatyta nė vienos die
nos sirgimui. Jei dieną.bus pra
leidęs "pasigydymui, glares,' kitą 
dieną “atidirbti’/^už pragaištą 
dieną nueidamas, dviejų-dienų — 
70.4 myįių>distahciją ■ petį ■ vieną 
dieną. . . C"',-' -

Raitomis skersai Ameriką
? C F "?-7: ’ ? -*•< 3*^ ’< ' k;

’ JPąvadinto The jSręąt. Ameri- 
can Horse Race” (Didžiosios 

Amerikje įklius lenktynės j H- 
3,500 mylių, distancija prasidės 
šio gegužės jnėnesio'Sl dieną iš 

: Saratoga Springs- ir baigsis; per.

U9 'dienas ĮCįfiforni j os sostinė
je "Sac Amen to rugsėju 6 d. per 
Darbo dieną. Lenktynėms yra 
užsirašę 147 raiteliai. Prizam yrą j 
sukelta $50,000; iš tos sumos 
paskirta 10 prizų, pirmajam lai
mėtoj ui $25,000;-likusioji suma 
pasfcirstyfa devyniems likusiems 
laimėtoj apas -się $7,500 antrai 
vietai, $4,000 treciai vietai , iki 
$1,000 dešimtajai vietai.

j Raiteliai turės nujoti kasdien 
po 46 mylias: 76 dienos jojimui, 
į dienos poilsiui. Lenktynių su
manytojas yra Randy Sheiding,

Wagoner, 26, iš Shelbyville, Dl. 
Tai bus pirmosios tolimiausios 
distancijos arklių lenktynės 
Amerikos JAV 200 mėtų istori
joje. Norint dalyvauti lenktynė
se reikia įmokėti $500.

Apie 700. ^raitelių” vyrų ir mo
terų teiravosi dėl lenktynių są
lygų; daug kas atsiuntė įmokė
simus. "--A?

’ ■ 1 <
Dalyvauti norinčių užsirašė 

iš 47 J. A Valstijų ir iš 10 sve
timų šalių. J. P?-

Susekti pėdsakai
šiaurės vakarų Čikagos prie

miesčio Forest Glen viena liudi
ninkė sako, kad ji mačiusi, ir 
tai buvo naktį kaip vienas vyras 
iš automobilio ištempęs moterį j 
krūmus, kur vėliau buvo rastas 
jaunos moters lavonas. Polici
ja pareiškė, kad ji yra tikra, jog 
lavonas yra Therese Lane. Prie 
lavono rastas diržas, kurio, spė
jama, buvo pasmaugta Therese 
Lane.

Įvykis dėjosi vidunaktyje. Vė
liau policija rado auto mašiną, 
kai Thėresos žudikai atsitrenkė 
kitos mašinos, r Policija mašina 
tyrinėja-ir ieško piršto nuospau
dų, nes ji yra įsitikinusi, kad tai 
yra ta pati mašina, kurioje bu
vo vežama pagrobta Therese ir 
jos draugas John NIauldenas.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

7 j* . ■’ • ~ ' ♦

‘■'Apsivilkitt yiešpdčiu Jėzumi Kristumi*. — Rom. 13:14.

Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri
imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai

gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būtį patinkamais Dievui.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Kasykite:

F. ZAVISL 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINSTOJAI

PIRKITE ĘAU^VMO BONUS

FIGHT HEABT DISEASE 
__________  fc —

GIVE HEART FUND

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
> r . ' Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TTJTOMOBILIAMS PASTATYTI

| -:: 489-4441-561-4605
ODOS LIGOS 

,J002 N. WESTERN(
.5214 .N.- WESTERN. AVE.,

Telefonas atsakomas 42- vaL-5- >

4 L ;KNTG0S-;AN&Ų,vimjBA: . _; ' '’ -
VISIT TO ŠOVlĖTX)CCUPrED '£fTHUANtA.' Čikagietės įspūdžiaf oku- 

puotoje Lietavoje^psiląn^ąs ĮOl-j>s}<;iKąina $14į0ę.> ,

■į ‘. ifenĄNTANAS BŲCIŪNAS
Gyveno Marquette Parko apylinkėje

< Mirė 1S7S m. gegužės 21 d., 2:30.vai; popiet sulaukęs/senatvės. 
Gimė Lietuvoje; Panevėžio apskr., ir parapijoj/ Rėklių kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę* žmona Julia (Petraitytė), sūnus Anthony, marti 

Fausta duktė Dolores Mackey, žentas James, 6 anūkai, 3 proanukai, 
pusbrolio vaikai — Petras, Antanas ir Vytautas Banarauskai su šei
momis taip pat Anne Roselund ir Juba .Ohanesian su šeimomis. Lie- 
tuvoje' liko brolis ir 3 seserys, švogeris Antanas Petraitis, svogerka 
Kotryna .Masiliūnas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. -

_ Priklausė §v. Vardo Draugijai.
Kūnas pašarvotas; Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.

v? Antradienį įgūžės 25 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas is koplyčios 
i §v. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

: W a, .Antano Bučiūno giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar- 

' navima ir atsisveikiniinąr^ >
^Nuliūdę.plieka: ....

- žmona, sūnus, duktė, gimines.
T doting Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-1213.

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKI
Ofiso -tef.: HE 4-1818 | 
Rezidencijos: PR 6-98GI ,

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

VIDAUS LIGI/ SPECIALISTAS 
2454;WEST 71št STREET 

VALANDOSE v Pinųadieniais. antradie
niais^ ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniais. nuo 3 iki 7 vaL popiet 

. Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. ,

DR; FRANK FIECKAS.
; OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI -, v. ’ 

/ 2618:W^71st St. JeL 737-5149
Tikrina 'akis. Pritaiko akinios ir 

7 “contact 'lenses’*. ; .
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR , 

PROSTATOS CHIRURGIJA
5 2656 WEST 63rd STREET

VaL: anerai nuo I—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak.

r.Ofiso,telef.: 776-2880
Nav tas rex. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktiką, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST59th STREET

Tel.: PR -M223 1
OFISO VAL.: .pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie-’ 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis,M D., C 
c H I R M *1&4.S - • >: 

2454 WEST 71st STREET- < . 
Ofiso ftlef„- HEmlock 4-2123 '. 
Rezfd. talef.r Glbson 8-6195, , 

Priima tigdtftiis patai sisitariBnp Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2 !» /■ 
Jei neiteiliepia. tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
-V3 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAŠ
XJ5 Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba koloms
i (Arch Supports) ir t.t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 0—1 
2850 West 63rd St., Chicago til. 60629 

Tolof.J PRospKt 6-5084 

mi-.r-,. , . a..* . ,|

SKAITYK FATS ISPARAHIhK 
- j < JUTUS SKAISTI

150 psl. Kaina 82J50. J :./Į '
krstrfonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 

Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127- psl. Kaina S3.00.
įDr. Juozas B, ‘GREAT/ -teoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant .-ta klaiko- Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kiemais ^.viršeliais $4.00^.. l

e Dauguma siu knygų yra tinkamos, dovanos įvairiomis progomis. Jas ir

'S:- -C
1739 Boutį^HaSea. Street, į Chicago, BL 60608

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis^ nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, De. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra' parašyta daug knygų ir brošiūrų.- Lietuviai minimi 
-senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ■ į

Juozas Venclova, 'dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū-r 
rėjo labai daug senų dokumeųtų. Savo studijoje; Jis ' nurodė 
kiekvieno žodžio metrikacijąJę surašė Lietuvos praeitį neesan
čias knygas. Jis perskaRėcŠimįiš, knygų ltį parašė 52 psl. lmjrge- 
lę, pavadintą Minkšti viršeliai,
kaina $2į00. Knygelė Jums* bus pasiųsta,'jei du doleriu atsiusite 
Aiuojadresuft.' . z-,--- .- -

NAUJIENOS, 1739 Sol Halsted St, Chicago, DL 66608.

- * ' A». r- A ” '' < ■ * ’ ‘ '

į1 ■" PUIKI KNYC.A, PARAŠYTA SU MEILE
K u.ųį' _ LIETUVAi m ŽEMDIRBIAMS

* Dr. Zuozas D au pa ras. ' ŽEMĖS OK10ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chibagoje 196€ nhetais patiem aatanaus lėšomis. Knyga dviejo da- 

i lių: žemės fikia švietimo problemos ammku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas, Lietuvoje. -• . >

4. : j -■-' -r* i ’ :-%
Autorius savo žodyje rašo: ~Jev liūdnas lietuviu tautos likimas 

nebūtą sutrukdę^ Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
; griovęs, gražiai išaugusiu dr mklestėjurių “Lietuvos politiniu, ekonomi-' 

niU ir kultūrinių lifmėjimu, šiandiena, drąsiai * galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. > y

Knygos apie žemės ūkį atrado tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
į absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa

saulį Išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yr£ arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiėkia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

į žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. a 4 i !

Knygas 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00, 
Gaunama Naujienose. 4 -

čekį arba Money Orderi tokių adresu:
. ' NAUJI E N 0 S
1739 So. HALSTBD STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

e ; Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOTOJO ĮSTAIGA

R TURAUSKAS <
-1976-Trit gegužės 21 d., 2:15 vai. popiet, sulaukęs 

62- metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

• Lt• -JpaUko motina Antoinette, sesuo Bernice Stonis, svo- 
geris Joseph, brolis Edward Trust, švogeris John Urban, 
mylima draugė Edith; Rimkus ir kiti giminės, draugai bei , 

'“pažįstami/ ' t’, ■ . į 'iRąį-
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 South 

Halsted Street.
. Antradienį, gegužės 25 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas 

iš'koplyčios į šv> Kazimiero lietuvių kapines.
<-v/ ■, . Visi a. a. John Pi Turausko giminės, draugai ir pažjsta- 

mį^nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskulinį-patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę lieka:
•motina, sesuo, brolis, giminės.

Ląidotuvių'Direktorius Povilas J. Ridikas; Tel. 927-1911

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
'■ ■ .X. ■________________ ■ "■ • - . . . --------- 1

<- NARIAI: 3

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

■M

\ ,‘“7Z • 4
Prof., Vaclovo Biržiškos

. ANTANAS M. PHILLIPS
- TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

330T So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

. BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: Olympic 2-1003

j Pirmajame tome yra.288 puUapUl, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuos# viršeliuose parduodami ajž $4.00, o kietuose 

viršeliuos* už $6.00. x ?

Abi knygas gausite, jei pinigui pešiosite tokiu adresu:
' ■; PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

„ ..Ai •■£*. w v x ±1.^ k?

1739. So. Hateted Street Chicago, Illinois 60608

--- ------- -----r__------- ----------- - .
‘ ■ GEORGE F. RUDMINAS

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1133-1139

a, Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

' AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knygą apie Apierikps lietuviu pastan
gas daryti |takus f krašto politiką. 102 psl. Kaina $lJ>b.

Knygos bus išsiųstos, jei 41.50 čekis arba Money Orderis
tIms pasiųstas tokiu adresu:

NAUJI E N O S, 
n39.Bo,.Hahrted SLChtafo, IR. 60608

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
.v (LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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REAL ESTATE

(Pr)

Siuntiniai j Lietuvą

•HAUJl’.jiUS" BOLŠEVIKAMS

SAVINGS

wM

SHI

P. NEDZINSKAS. 4045 Archer Ave 
Chicago, m. 40682. T*L YA 76980

NTED TO RENT 
Ieško buty

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

Call Frank.Zapolis 
3208’A W.SSth St.

GA 44654

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St, 
Chicago, HL 60608 J«L 2634826 

S(jataigoa) ir 
’ 677-8489 

(boto)

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj U E public 7-1441

niurni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ___________________

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

. CHICAGO; ILL. 60629

NAUJIENOS, Ctr^AGO », ILL. — MONDAY, MAY 24, 1976

aus akių viena nuo kitos atstu
mo. Visa tai buvo atikta saugo
jantis nepažeisti optiškųjų ner-

HEATTNG AND AIR
CONDITIONING į

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

S 0PHIT BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

bus pagerbtas ilgametis Nau
jienų darbuotojas < dail.-* Mikas 
Šileikis, f šį gražų banketų k vie 
cianai yisi, mielrlTetuviai ir pra
šomi rezertuoti vietas grupėmis 
arba pavieniai, iš anksto, krei
piantis į Rengimo komisijos 
pirmininką. Joną G. Evans 
RE 7-8600 arba j Naujienų, ad
ministratorę Kristinų Austin 
421-6100. Bus meninė, progrą-. 
mą, gera vakarienė su šampa
nų ir kokteliais- taip pat šokiai. 
Bilieto kaina' $12.50 asmeniui.;

• — Ramona Stank utė iš Mąr- 
quette Parko apylinkės, -tauti- 
,nių šokių grupės “Žilvitis” na
rė, dalyvavo Chicagos Bicen
tennial komiteto posėdyje, ku
riame. buvo aptartas tautinių 
grupių įnašas programose ir 
paraduose, kuri e bus birželio 
11-14 d. Didysis vėliavų para
das bus birželio 12 d, State gal- 
ve. ~ ...

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. .

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

skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metams — $30.00, pu$e; metu— $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00,. pusei metų — $14.00, vienam thin. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpų.

Marquee Parko • -apylinkės 
lankėsi Naujienose ir ta proga 
Įteikė Mašinų ■ fondui 20 dole
rių, o kad vajus būtų sėkminge
snis. pridėjo -dar dolerį maga-

laba, veiklus marketparkietis, 
daugelio ' orghnizacijų veikė
jas ir spaudos bendradarbis, 
įteikė penkinių. Dėkui visiems.

—Poąia Julija Pocius iš Mar

Sustumiant arčiau viena kitos 
(akims) orbitas susidaro kau
kolėje tuštumos prie smilkinių/ 
Toms tuštumoms užpildyti buvo 
iš jos šlaunies kaulo paimti ati-’ 
tinkamo didumo graftal Ir Jais l 
užpildytos tuštumos kaukuolėje.1

Po arti 8 valandų iš operaci
jos kambario išėjęs motinai pa-, 
vargęs Dr. Converse pareiškė/ 
kad “Viskas sekėsi gerai-ir mes 
tikimės žymaus pagerėjimo, ži
noma, didelė gražuolė-ji nebus”. 
Idos akys buvo perkeltos po colį 
arčiau viena kitos. Idos tėvai 
abudu per visą laiką meldėsi.

Tokios ’ operacijos kaip Idos 
reikalauja visos eilės patyrusiu 
specialistų neurochirurgų, plasti- 
kos chirurgų, anestežidlogų. 'op- 
talmologų, orthodontų, ir kitokių 
specialistų.' .- . . b. -.

Idai dar reikės operacijos pa
koreguoti jos smakro defektų, 
gal būt dar-būs reikalinga ir tre
čia operacija. ' . '

Dar truks laiko, dcol-ljus Nu
imti bandažai ir bus galima pa- 
Įmatyti kaip sekėsi operacija^ 

jpr.

— Jonas Matulionis iš 
ranto gavo visuomenininko pre 
inijų, skirtą kun. dr. Juozo - 
Pruhskio ,’pėr Kanados, LB va
dovybę. Laureatas Ji Mątulio- 
ųis yra aktyvus nųo-patsavo 
jaunystės . ir Įšlįkp. savistovus 
Lieluvos, ir ,lietuvių. reikalų gy
nėju, nežiūrint - ’okupacijų' ar 
tremčių. Buvo pirmuoju Kana
dos LB pirmininku, Pasaulio 
LB ir Vilko pirmininku. Pri
klauso Lietuviu' _. Krikš čionių 
Demokratu Partijai, bet visuo
meninėj ir LB veikloj. sugebėjo 
ir sugeba išlikti nenarįimu. Jis 
gali džiaugtis ir didžiuotis savo, 
savo ilgamete veikla ir darbais, 
o premija yra. visa tai nripažk

cnėii 57;ir 
Ridenteuru 
shire, 'šeštadienio Ųnnhle Derby 
laimingieji: 865;' 4750: 33153; 
470256: sualva — yellow.

— Liudas Stašaitis, namu 
statybos ir remonto kontrakto-'

“ OIMESIO'1 C
AMŽIAUS VAIRUOTOJA 

aktai 570 pusmečiui automobilio 
»iltty apdraudimas pensininkams 

z Kreiptis: v ' -

L£ETUV£ NAŠL£. viena be vaiku, 
65 metu amžiaus, nori išsinuomoti 4 

įfe ^ĮHdfeporte. Tori 

niu pečiuku. Su pasiūl/mais skam- 
buitį nuo 1 vaL iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas 523^2736 r

California ripe olives
1 (1-lh.) package^ 

frankfurters *
H eup sliced green onions

* * LT’

2 tablespoons cookhig oil
1 (1-lb.) ean tomato wedge* Thin a^hghetti

kė KLK Centro pirm. dr. J. 
Sungaila. . , , •

— Skaitytojams pageidan- 
bffit skelbsime, pirmadieniais 
Illinois valstijos,, loterijos lai
minguosius numerius. ■- 
.J..Praeito penktadienio Jąnnin- 

>alva — oreen, 
New J, P5ąmn-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE *’ " 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ^t., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320
V. V A L A N T l N A Š 4 ? v ’ 1 : '

Nesenai išėjusi laukta .
Juozes Vaičiūnienės knyga 

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

T.RMONTE. netoli 134 St. ir Archer. 
nard»»odami 'vieno akro sklypai namų 
statybai.
>./ Tet 257-7978

L5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
well.S22.000.

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

62-tra ir Talman. S29.900.
3 BUTAI ir tuščia krautuve. S360

paiamu per mėn. Brighton' Parke. 
$28,000. v-

ŠIMAITIS REALTY 
-^-Insiirancė.. Income Tax

niTD’s re at, Estate
PIRKSIT — PARTHJOSTT —' • 

.vuoMcsrr
TVAIKUS DRAUDIMAI .. ' 

■
Maloniai iwms natamant

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

'•'ai ■»C4'Cee’ -
8929 >SO RART.W AVĖ

Tel. 598-3290
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tįt257-58fil ",

REAL ESTATE FOR SALE 
Hemal, terne — Pardavimui

Strong

tarr u. i. uvings bonds

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tet WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiu prekiy.

- T ■ - - < • -ir' ' -

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

ųcoga ^Nt-uj’enos ‘ yra siunčiam 
mos^fuŠ^istŽuumui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ifigalimų sk-aitytojų 
tdresus. . . "

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJTRNOMS Šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras lnstitu> 
ei jas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

ERDVUS £ kambariu tvirtas btm- 
ealo. Tinka d'dplpi šeimai. Arti mu
su ofiso—^$21,000.

GRABUS 2 hutu mūras. Atskiri 
gazn šildvmai. Garązas. Dėl ligos par
duoda už $27.500.

Ansambliai,-chorai grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knyg? galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu, adresu: '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

džflyvayiihą ir ankstyvi vietų 
rezervaivimą ‘ sekmiilgesniam 
svečių priėmimui ir tinkamam 
jų aptarnavimui.
..-r Helen ?įr Petras Vilkelis, 

Lietuvių Prekybos Rūmų Gar
bės narys iv buvęs pirmininkas," 
SLA, Lietuvių Suvalkiečių klu
bo ir kitų draugiją veiklūs na
riai su savo artimaisiais .daly
vaus ęįfąujiesų bankete birželio 
6 d. Martinique restorane. Dė
kui už dalyvavimą ir ankstyvą 
stalo reąervaciją. > ■ -.

; Cut olives in wedges, cut franks in-1-inch diagonal slicec ■ 
Saute olive wedges, tanks and onion in oil slowly for Ave 
minutes. Add tomatoes, broth, My, leaf, basil, salt and pepper. - 
Bring to boB, lower heat and simmer, uncovered, five min- x 
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixtare and cook, stirring until mixture thickens 
slightly. Serve-with hot spaghetti.

. Gamta taip jau viskf turi sutvar
kiusi, bet visiems gyviams reikia 
derinti savo veiksmus. Medin įkopu- 

voveraitė lukštena riešutus, o au
kščiau laukia.. kranklys, kad. ii, se
rai paėdusi, eitų kitur^ o tįiš galėtu 
nusileisti ir trupinius sulesti. Jlove- 

. raitės palieku riešuty gabaluos,. ku
riuos kranklys noriai sulesė.

La Grande, C re., ll,C00 mies
telio, kur Ida Hays gimė, gyven
tojai, pasigailėdami Idos neda
lios, sudėjo $10,000 ir mergaitę 
išsiuntė į New Yorką, kur gar
sus chirurgas Dr. John Mar
quis Converse Rekonstrukcinės 
Plastinės Chirurgijos Instituto 
direktorius, su grupe kolegų chi
rurgų ėmėsi mergaitės veido per
dirbimo.

Pirmiausiai neurochirurgai iš 
jos kaukolės fronto išėmė da
lį kaulo ir aukščiau iškėlė jos 
smegenis jas nukėlė toliau, pa
likdami vietos kaukolėje kitiems 
chirurgams darbuotis toliau nuo 
kaktos. Smegenims perkelti bu
vo pavartotas vaistas mannitol, 
kurs trumpam laikui smegenis 
sutraukia ir per tą trumpą lai
ką smegenys galimos perkelti.

Po to chirurgijos inžinieriai 
iškirto dalį Idos veido centro. 
Tuo būdu jie padarė vietos, kur 
kaukuolė buvo iškirptos abidvi 
orbitos — apskritos skylės akim 
laikyti — ir jos buvo sustumtos 
arčiau viena kitos iki norma-1 pasakė Dr. Converse.

rus linkėjimusi ir už auką. Tos 
pat apylinkes gera haųjięnię-L 
tė O.*^rjteikė $20, bet pavar-

Chirurgija mergaitei 
perdirbo visą veidą
Ida IXvs, prieš 15 metų gi

musi su visiškai sužalotu veidu, 
šiomis dienomis New Yorko uni
versiteto ligoninėje gavo “nau
ją” veidą. Ji buvo apsigimusi 
visiškai deformuota, akys du
kart toliau nuo viena kitos no- 
sis platŲ smakras atsikišęs, žo
džiu visi vaikai bėgdavo ją pama-

Didžiausia* kailių 
pasirinkimas

pMTteafntoU•fIfotavl kalltanką O*
' Chic&goJb "

^mLnormaną

TERRA
Brsngsnybis, Laikrodžiai.: Dovanos

017 WEST «nd ST, CHICAGO
Telef. 434-4666 ' “ '

quelle Parko apylinkės su. ap
gailestavimu praneši'*, kad <1<1 
įsusilpėjusio regėjimo turi atsi
sakyti Naujienų prenumera
tos, kurias skaitė ir rėmė 40 
metų. Ji nen uostoj a vilties at- i 
gauti pilnį regėjimą, norš ' 
dytojai negali nustatyti, dėl key 
jis' jittolątos silpnėja. Ji taip ' 
įidĮ apgailestavo, kad savo vie
toje negalėjo rasti kito '-Što-'Į, 
jienų prenuinėTatoriaus. Lin-. 
kime J. Pocienei atgauti regė
jimą, kad vėl galėtų būti mdė- 
jančioje riaujiehiečfų' šėihmjei 
kurie, kaip ir mūsų ilgametė 
skaitytoja, rūpinasi lietuviš
kos .spaudos ir lietuvybės rei
kalais.

The all-American frankfurter adapts easūy and 'ter
this economical, snre-to-please faatfj. dhmėr.r<2fve*J^ank<- 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all* 
in-one dinner didi, because it costs only aho^t 5Q0£per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing ts 
with tomatoes arid green onions simmei 
Cook it all in one slallet and serve it ove 
hetti with fresh crusty rolls and butter, 
dish provide® both meat and vegetables ’ 
goes together<Ittiddy and easfiy. __

Choose canned Caldomia ripe olives in one of the smaller; 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
aU the way up to Super Colossal), a >

OUVE-FIUNKI13CTER SKIUJET SUPPER -■* 
(Make»4to5scrvingi)

1 (l$%oz.) can condensed 
chfcken Broth '■

1 rtus iš wagf Paiko apylinkės 
, |>o iig<v> buvo išvykę** į Broiis- 
ville, Texas. Grižo pasveikęs ir 

j sustiprėjęs, o keisdamas adre
są, atsiuntė Naujienų paramai t hiitą f. I T
laukinę, Vytautas Mataitis MtjĮĮį1!1* 
Marq'uette Parko atsiuntė du 
dolerius už^kurendorių. Tok 
apylinkės tautietis } užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems/

— Euphrosine Mikužiūtė su 
savo artimaisiais dalyvaus Nau
jienų bankete pagerbti ilgame
tį “MemKŽinių” skyriaus redak
torių daiL Miką Šileikj. Jos sve
čių bus SLA veikėja ir 
žinom* Jeęrslįninkė . Ann# Ja-

LUKSUS apartųientų 2 aukštų mū- 
ras ’Marquette Parke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Pęrka't už $65,000

GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au
to — mūr<r garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800.

, - . -k > " . - - /
4 BUTU gražus nesenas -mūrinis 

■arti -: Marquette Parko bažnyčios — 
^$45,000. .
^7® ’KAMBARIU mūras, tinka paja
moms. I vakarų^ nuo .'Kalifornijos. 
Marquette. Parke — $23.300.

PLATUS komercinis sklvriaš. B»o- 
kas nuo šv. Kryžiaus ligoninės. T%-

'RsM Ėsfafo. Motarv Public. 
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood, fej. 254-7450

Taip Pat daromi vertimai, giminiu 
’ Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUTŲ NUOMAVIMAS
MMO PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ ROČIŲ ^RAUIMMO AGENTCRA Į

— Elena ir Klemensas Čižau- 
skai su artimaisiais ir or^anū, 
zacijų bendradarbiais dalyvaus 
Naujienų bainketė,’kurio metu REAL ESTATC eO« SALS 

Namai, Žema — Pardavimui

Iki

HOMEOWNERS POLICY

BUY U S SAVINGS BONOS




