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NAUJA CHICAGOS LIETUVIŲ

Chicagos Lietuvių Taryba gegužės 7 d, buvo/sušaukusi savo 
i metinę konferenciją Chicago Savings patalpose. Ją pravedė pirm.

Kristina-Austin.

,;. Alios valdybai atstovauda- jungoje. Komisija, jau posėdžia- 
Tnąs, 'konferencij ą pasveikino 
vicep. Teodoras Blinsftubas, pa
dėkojouž atliktus darbus ir 7,000

.. .doL atiką cmitrui, painformavo 
apie dabartinių^; Altos darbūs. 
Atsakinėdamas į klausimus ypač 
išryškino Sklandij bendradarbia
vimą tarp Vliko if Altos. .

Konferenciją priėmė rezoliu^ 
.ciją, skatinančią lietuvių visuo
menę vieningomis pastangomis 
siekti Lietuvos laisvės. .

Išrinkta nauja valdyba: pirnu 
Rimas šarka, vicepirmininkai: 
Ignas Andrašiūnąs, Algis Jasai
tis, Mykolas Pranevičius, vykd. 
sekretorius Vincas Samaška, fi
nansų sekretorius Antanas Švit
ra, protokolų sekretorius Stasys 
Maukus, patikėtiniai: Eufrozi- 
na Mikuži ūtė, Teodora Kuzienė, 
Charles K. Smilgys ir Oskaras 
Kremeris. Chicagos Ąfta ir jos 
valdyba sudaryta"® itstovųį- ku-

kos Tautinė sąjunga^ Amer. Liet. 
Kataliku; federacijte., Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara, Chi
cagos Liet. Socialdemokratų IV 
kuopa, Tautinio'Atgimniimo Są- 
jūdis, Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskritis, Vilniečių Sąjungą, An
glį jos •. Britanijos Lietuvių Nu

Rotacinetvarkapirmininkai kas
met būna iš kitos grupės. Šieme
tinis pirmininkas Rimas šarka 
yra iš Tautinės Sąjungos, Chi- 
cagos skyriaus. - -.

Daug telegramų į Washingtona

JAV Senato užsienio reikalų 
' komisijos nariams, tarpininkau

jant Amerikos Lietuvių Tary
bai, buvo pasiųsta daug dešim
čių telegramų, prašant, kad Ame 
rikos Balsas būtų padarytas.sa
varankiška, nepriklausoma įstai
ga, kuri teiktų žinias viso pa
saulio kraštams, necenzūruoja
ma Valstybės departamento/

JAV Latvių kongresas,

JAV latviai savo'būstinėje.—---- -— , ——----- --—
Chicagoje geg. ,6-8 d. turėjo sa- eiti bankų plėšti ir vogti prekes 
vo kongresą, kuriame dalyvavo iš krautuvių, tai ji turės ilgiems

i Janonįapie 250 žmonių. Svarstė savo 
politinės, kultūrinės veiklos pro
gramą. Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu kongresą sveikino 
kun. J. Prunskis, o Lietuvių Ben
druomenės vardu M. Jakaitis. 
Abudu pabrėžė'reikalą latviams 
ir lietuviams drauge su estais 
jungti savas jėgas ir veikti iš
vien, siekiant Baltijos kraštų' 
nepriklausomybės.

Helsinkio komisija dirba

Helsinkio komisija Washing
tone rūpestngai renka medžiagą 
apie religinę priespaudą ir ma
žumų teisių laužymą Sovietų Są-

šiltesnis
Saulė teka 5:S8, leidžiasi 7:57 daną.

vusi daugelį kartų, dar vykdys 
apklausinėjimus geg.- 19, 24; ir 
25. .Bus renkamos žinios apie 
padėtį Rytų Europoj, ypač Če
koslovakijoj, Rumunijoj ir Len
kijoj. Komisija yra nepriklauso
ma institucija, kurią sudaro šeši 
kongresmanai, šeši senatoriai ir 
trys, vyriausybes paskirti-nariai.

Pabaltiečiai plečia ryšius

Bendras Amerikiečių Pabal- 
tiečių komitetas, kurio pirmi
ninkas yra dr. K. Bobelis, o jo 
pavaduotojas Washingtone — dr. 
J. Genys, palaiko ryšius su Val
stybės departamento Baltijos 
kraštų ir Sovietų Sąj. skyriais 
bei plečia ryšius su laisvajame 
pasaulyje gyvenančiais čekais, 
ukrainiečiais, lenkais bei kinais 
pavergtų tautų atstovais. Altą 
šia komiteto veiklą remia lėšo
mis,, savo dalį taip pat įneša 

*šio ^bmiteto’Tyšių’su įstaigo-j Komunistai, specialiais spinduliais svilino 
Amerikos ambasados tarnautojus

WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas davė . John 
Hopkins universitetui Ealtimorėje $250,000 kontraktą, kad ištirtų 
ar. yra koks-sąryšis tarp mikro-bangų radiocijos, sovietų trans
liuojamos į Jungtinių Valstybių ambasadą Maskvoje ir nepapras
tai dažno apsirgimo vėžiu JAV ambasados tarnautojų personalo

mis direktoriumi pirma buvo E. 
Šumanas, dabar yra J. Bolsteins: 
Komitetas prašo siunčiamų kon
greso nariams, vyriausybei laiš
kų'nuorašus atsiųsti komitetui, 
kad komiteto nariai tuos reika
lus paremtų. Komiteto adresas: 
.The Joint Baltic American Com
mittee, -P. O. Box 432, Rockville, 
Md., *20850. Komitetas paskelbė 

’konkursą nupiešti jo emblemą.
Alto Informacija

Patricija negalės 
nusikalsti 5 metus
LOS ANGELES, Cal. — Fe

deralinis teisėjas Talbot Callis- 
ter prisipažinusią prie kaltės 23 
metų amžiaus Patriciją Hears- 
taitę nubaudė penkerių metų są
lyginei bausmei.

Jeigu ji per penkeris metus 
vėl susiriš su n aujausiais “svie
to lygintojais”, bandys su jais 

metams grįžti į kalėjimą. Jeigu 
ji per penkeris metus pajėgs at
sikratyti įvairių “simbiozinės 
armijos generolų” ir kitokių ne
legalių tvarkos ardytojų, tai ji 
bus laisva, kaip buvo iki pagro
bimo dienos.

Josios byla buvo sunki ir su
dėtinga, bet reikia pripažinti, 

kad advokatas Lee Bailey pa
jėgė gauti patį palankiausią 
sprėndimą su nusikaltėliais ėju
siai jaunai studentei. Ji turės 
liudyti William ir Emily Har
ris byloje, kaip jis ją spardęs 
ir daužęs pagrobimo metu.

ETIOPAI BĖGA
KHRTOUM, Sudanas. _ Eri

trėjos maištininkai užėmė pa
sienio miestelį, priversdami 47 
valdžios kareivius bėgti j Su

JAV prezidentas Jimmy Carter baigė Londono pasitarimus

itete ra^rkė
. Ai. Jvd š C~-
Jų sąvaro r 

jt". f
•'Te’sunk'O:

u, -7 -pasodinti i kalėjimą, šim
tai tardyti, filosofas J. Patocka 
nužudytas tardymo metu.

16 MASKVOS AMBASADOJ DIRBUSIŲ

3

Tas tyrimas kaštuosiąs apie cigaretes rūkant, pareiškė Na
cionalinio Vėžio Instituto dak
taras James M. 'Sentag. j

ČIA ir Slaptoji Tarnyba nu
statė, kad nenormaliai aukšta' 
radacija JAV ambasadoje Mas
kvoj pirmą kartą buvo pastebė
ta 1959 metais viceprezidentui 
Richard Niksonui apsilankius 
Maskvoje, garsiųjų “debatų vir
tuvėje” metu tarp Niksono ir 
Chruščiovo.

$400,000 ir truksiąs* metus, kaip 
Valst. departamentas praneša.

Atskiras, — ne-moksliškas ty
rinėjimas. dabar yra vedamas 
vieno ambasados tarnautojo, ku
rio žmona, • betarnaudama JAV 
ambasadoje,'gavo krūtinės vė
žį. ’ '

Tyrimu nustatyta, kad 16 
amerikiečių moterų, tarnavusių 
Maskvoje, gavo krūtų vėžį. Du 
buvę Amerikos • ambasadoriai 
Maskvoje, Charles Bohlenv ir 
Llevellyn Thompson kelių pra
ėjusių metų bėgyje mirė vėžiu.

Zbigniew Brzezinski, lenkų 
kilmės patarėjas prezidentui 
Carter pasakė, kad amerikiečių 
apsirgimai vėžiu JAV ambasa
doje yra aukščiausi visame pa
saulyje. Jis kaltina į ambasa
dą siunčiamą mikro-bangų. ra
diaciją, ko rezultate gaunamas 
toks aukštas vėžiu apsirgimų 
nuošimtis." •

“Bet niekas .negali nieko .įro
dyti. Mes dar tiksliai nežinome, 
bet pasirąžome sužinoti”, pareiš
kė Richard Moose, vienas valst. 
departamento sekretoriaus pa-1 
tarėjų Washingtone.

Nors Amerikos Vėžio Draugi
jos Dr. Cuylem Hammond nu
ginčija, kad mikrobangos galėtų 
iššaukti vėžį, bet Dr. Sontag, 
primena gamma spindulius arba 
X-spindulius, kurie taip pat yra 
mikrobangos, tačiau pajėgia įsi
skverbti į celes ir iššaukti vėžį. 
Taip pat su ultravioletiniais 
spinduliais.

Problema -su mikrobangomis 
yra ta, kad gali trukti 20, iki 30 
ir 40 metų, kol išsivystys.vėžys

Kova dėl aerodromo
* • 4

TOKIO. — Kairieji japonų 
studentai ir ūkininkai, iš kurių
žemė tam aerodromui buvo nu- studentai pradėjo trečią statyti.

Apie persekiojimus 
Čekoslovakijoje

• - WASHINGTON. — Buvusis 
ekų ;ž>’mab‘stas apkaltino če- 

‘ oslovakiią žmc,trails teisių lau- 
vmn. 'Jir •hm-'n, dabar dės-

'"• Ohajo univer- 
■’■ongreso komisi- 
menių, pasirašu- 

a ’i estą, kuriame 
būt nybę laikytis 

mp7ti:s teisių princi-

AMSTERDAM. — Pirmadie
nį prasidėjo milijonieriaus 
meno kolektoriaus teismas. 
Kolektorius Pieter Menten 
kaltinamas, kad 1941 buvęs na
rių SS Rytų ’Europoje, jis nu
žudęs “šimtus nekaltų, kaimie
čių”. Menten pareiškė, esąs ne
kaltas ir sakė, kad tas teismas 
yra sovietų KGB nešvarus dar
bas, kur ir tardant ir teisiant 
Olandijos prosekutoriai bendra
darbiauja su sovietais. ;;

Mirė A. Kačanauskas
NEW .YORK, N. Y. — Vakar 

nuo .širdies- smūgio New Yorke 
mirė ?- i.muzikas: A?-' visuomenės 
veikėjas' Algirdas „Kačanauskas.

Lietuvos universitete jis stu
dijavo; teisę,' 1940 metais baigė 
Lietuvos karo mokyklą.

Velionis buvo- muziko Alek
sandro fįKačanausko sūnus, mė
gęs muziką ir .baigęs Kauno 
konservatoriją. Velionis yra su
harmonizavęs keletą liaudies dai 
nu.

savinta, prisiekė kovoti parti
zaniniais metodais, kad prieš 5 
metus pastatytasis aerodromas 
pasiliktų uždarytas.

Pačiame aerodrome protestuo
tojai buvo pastatę du po 54 pė
das bokštui, kad trukdytų lėktu
vams nusileisti. Policijai penk
tadienio naktį juos nugriovus
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Naui«utio« mados demonstrantai prieš atomo 
energijos naudojimu pramonei, kvietei Jr Jill- 
mal. JI tvirtina, kad atomo energiĮa |ą ’labai

EUROPOJE SOVIETŲ KARO JĖGŲ
DAUGIAU, NEGU SĄJUNGININKŲ
JAV prezidentas nenori primesti žmogaus 

teisiu, bet jis nesitrauks iš poziciją
LONDONAS, Anglija. — Sovietų valdžia didina savo atomo 

patencialą ir kiekvieną dieną sudaro vis didesnį pavojų Vakarams, 
— antradienį prezidentas Jimmy Carter pareiškė Londone su
važiavusiems Šiaurės Atlanto Sąjungos karo ministeriams. Rusai 
ne tik gamina daugiau atomo bombų, bet jie Į Europą yra su
traukę žymiai daugiau paprastų karo Jėgų, šiandien Europoje 
yra žymiai daugiau sbsiėtū karių, jie geriau apginkluoti, negu 
Vakarų Europos kariai.

Policija užgesino 
bedeganti žmogų 
Evergreen Parko policininkui 

Lawrence Hayes pripažintas kre
ditas už išgelbėjimą žmogaus 
gyvybės. ' - - ’

Hayes, važiuodamas patrulės 
automobiliu pamatė prie Little 
Company ligoninės užsidegantį 
žmogų ir skubiai privažiavęs jį 
parmetė anat žemės ir volioda 
mas žolėje Įstengė liepsnas už
gesinti. Tai buvo 14 metų Chi
cago? berniukas James Angeles, 
gyv.‘‘5033 .S, Hermitage, kurs-, 
pasisakė turėjęs su'savmTkaŽ-' 
kokiu valymams vartojamų skys
čių ir per neatsargumą išliejęs 
ant savęs,. o kai norėjęs užsi
degti cigaretę — užsidegęs.

Jis yra-rimtoje padėtyje mi
nėtoje ligoninėje su 2 ir 3 laips
nio 40 nuošimčių nudegimais. 
Prisipažino, norėjęs pamatyti 

’. savo -mergelę, kuri toje ligoni
nėje tarnaujanti, bet jo ligoni
nėn neįsileidę.

Dabar jis guli toje ligoninėje.

Saulės apšildomas 
daktaro kabinetas
NEW ALBANY, Indiana. Op- 

tometristas James R. Nolan pra
ėjusiais metais pasistatė 2 aukš
tų nhmą savo ofisui ir tame na
me Įrengė saulės spinduliais ap
šildymo sistemą, kuri jam kaš
tavo apie $20,000, bet jis tvir
tina, kad tos išlaidos jam išsi
mokės apie 7 metų bėgyje. Ne
žiūrint labai šaltos praeitos žie
mos, jo ofisai buvę šilti ir pa
togūs.

ISPANIJOS RINKIMUOSE 
DALYVAUJA 194 PARTIJOS

MADRIDAS. — Pilnai 194 po
litinės partijos ir arti 6,000 kan
didatų Į atstojus dalyvauja po 
41 metų pirmuose rinkimuose 
j Ispanijos seimą; kitos 67 par
tijos negavo statuso dalyvauti 
350 seimo atstovų ir 207 senato
rių rinkimuose ateinantį šešta
dienį.

LONDONAS, Anglija.-— šian
dien . paaiškėjo, kad pirmadiėnĮ 
Asado pasiūlytas demarkacijos 
zonas Sirijos, Libano ir Pordano

Pats svarbiausias klausimas 
— demokratijos zonos Izraelio 
pasienyje. Jeigu pavyks tokias 
zonas padaryti, tai taika Arti
muose Rytuose gali dar šį rude
nį tapti realybe. Atrodo, kad 
Izraelio vyriausybė sutiks priimti* 
prez. Carterio susitikimas su Si
rijos prez. Asadu buvo naudingas

Prezidentas Jimmy Carter 
praeitą; šeštadieni ir sekmadieni 
tarėsi su Vakarų Europos vals- 
bių, Įskaitant. Kanados ir Ja
ponijos premjerus ar preziden
tus, o antradieni jis tariasi su 
Vakarų Europos karo ministe- 
riais apie Vakarų pasaulio gy
nybą. Pirmadieni prezidentas 
Carter buvo nuskridęs į Ženevą, 
kur susitiko su Sirijos preziden
tu Hafer Asadu. Jiedu tris va
landas du vienu kalbėjosi Arti
mųjų Rytų taikos klausimais.

Prezidentas Carter Įspėjo su- 
sikusius ministerius apie jo po
ziciją pagrindinių žmogaus tei
sių klausimu. Daugelis mano, 

siryžęs kelti žmogaus teisių klau 
simą visose valstybėse, kur tos 
teisės yra siaurinamos,, jis daro 
teisės yra siaurinamos, jie da
ro didelę, diplomatinę klaidą. 
Prezidentas susirinkusiems iš
aiškino, kad šiuo klausimu ne
būtų padaryta klaida. Preziden
tas nesirengia savo pažiūrų nie
kam primesti. JAV nevartos jė
gos pagrindinėms žmogaus tei
sėms primesti kitoms valsty
bėms. Jos tiktai pirmena, kas 
tarptautiniuose ' susitarimuose 
yra parašyta, pasirašyta ir pri
pažinta, Jam atrodo, kad pgrin- 
dinės žmogaus teisės yra viena 
svarbiausių problemų. Preziden
tas suvažiavusiems pabrėžė, kad 
jis šį klausimą ir toliau kelsiąs 
ir kad jis nėra pasiryžęs trauk
tis iš'šių pozicijų.

'■ Prezidentas Carter priminė 
susirinkusiems, kad dabartinių 
metu visos šiaurės Atlanto vai.-' 
stybės yra demokratinės. Savo 
laiku kariška graikų grupė bu
vo pašalinta iš sąjungos, o dabar 
viskas* susitvarkė. Demokrati
nės valstybės siekia taikos ir 
laisvės. Prezidentas pastebėjo, 
kad Varšuvos pakto valstybės 
negali pasakyti to paties. Jis pri
minė, kad sovietų valdžia atme
tė jo pasiūlymus karo pavojui su
mažinti, nors jie tvirtina, kad 
jie vis dilto nori susitarti dėl 
strateginių ginklų.

Prezidentas Carter paliko ne
paprastai gerą Įspūdį Europo
je. Europos politikai įsitikino, 
kad Carteriš yra pasiryžęs gin
tis nuo sovietinio pavojaus.

Rodezijoj 35 žuvo
BUFFALO RANGE, Rodezija. 

—•_ Kariuomenės pranešimu, 
penktadienio naktį juodųjų par
tizanams užpuolus Dabva kaimą 
ir susišaudžius su valdžios karei
viais, išgąsdintiems gyventojam 

bėgant ir patekus j kryžminę 
ugnį 35 kaimiečiai ir vienas ka
reivis nušautas.
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: rusų kalbos versta Jono Valaičio 

ECHOyAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Patriotinis išp uolia

Tautos Fondo pirmūnas prel. 
J. Balkūnas išsiuntinėjo spau
dai atsišaukimą, ieškantį fondui 
nuolatinių rėmėjų — šimtininkų. 
Apie juos atsišaukime tarp kit
ko taip, rašoma:

— Šimtininkai yra tikrieji 
avangardistai Lietuvos laisvini
mo kovose, šimtininkai yra tie 
savanoriai, viską aukoją ir vi
sada budį, kad Vilkas pildytų 
tautos jam duotą mandatą. Tau
tos Fondas dabar organizuoja 
500 šimtininkų, kurie kasmet 
iki gyvos galvos paklotų tautos 
aukuro šimtą doleriu. Tai Pilė
nų kariai, pasiruošę mirčiai. Tai 
Vliko smogikai, viskam pasiruo
šę. (Draugas, 104 nr. gegužės 4 
d.).

Man atrodo, kad gerbiamas 
prelatas virš minėtais pareiški
mais pirmasis sudaužė veiksnių 
priimtą vadinamą “Patriotinių 
išpuolių” rezoliuciją, kurią pa
tiekė to pačio Vliko be priežiū-. Tave aš pamačiau Čikagoje, 
ros esą nariai, artimi tiltų su 
sovietais statybos dailidėms.

S. Bukis
Žvejoti ruošiantis

vilkas, užpuol: ant avelių, ėmė 
jas dovyti ir draskyti; piemen- 
■palaikis szaukė piktu balsu: pri
bukite ant pagelbos, vilkas pjau- 
ja aveles; vienok nei vienas ne
ėjo galbėti, nes visi pamislyjo, 
kad vaikiszczis meluoja. Teip 
vilkas be jokio trukdinimo isz- 
dovyjo labai daugel avelių.

Kas vieną syki sumelavo, nieks 
jam daugiau netikės, norint ir 
paczią teisybę sakytu.

(Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės, išguldinėti Galvoczių vi
sų amžių dėl Lietuvos vaikelių).

Kiniėtė
Tu panaši į žiedą, gal, arbatos — 
Jei žvelgti iš tam tikro taško; 
Ir kiniškai kalbėti pripratus, 
Ir veidas tavo kaip iš vaško.
Akių tavų susikryžiavime 
Kinijos dievai priplojo nosį, 
Akių tamsių slaptam liūliavime 
Europietis nieko nesužinosi...

Miesto triukšmo jau užtrenktą, 
Ir žvilgsnį nebesmagų jau, - 
Gal širdį skausmo užtvenktą...
Kaip nuo tylaus šlamėjimo 
Šliurių minkštų, kinietiškų, 
Pasidarė pilna ilgėjimo 
Mano širdis europietiška.

Arėjas Vitkauskas
Čikaga, 1934.VI.12

Ministeris kalėjime
Kalėjimo prižiūrėtojas ėjo per 

kameras ir skelbė inspekciją. 
Priėjęs prie vienutėje sėdinčio 
kalinio sakė:

Vyras, ruošdamasis meškerio
ti, sakė namuose pasiliekančiai 
žmonai:

— Man regis, kad nieko ne
užmiršau pasiimti: štai po ran
ka. meškerės, atsarginiai kabliu
kai, krepšys pagautom žuvim, 
užkanda...

— Jei neužmiršti iš gyvatvo
rės išsiimti ten užslėptą alų, tai 
turėsi visą meškeriojimui rei
kalingą įrankių komplektą, — 
atsakė žmona.

Dialogas šeimoje
— žinau, tu norėtum, kad aš 

būčiau kito vyro žmona.
— Ne, nes tokių priešų dar ne

turiu.
Dialogas teisme

Teisiamasis kaltinamas . 
gyste. Teisėjas jį klausia:

— Ar jūs prisipažįstate 
vogęs cisterną spirito?

— Taip, prisipažįstu.
— Kur jūs panaudojote tą spi

ritą?
— Pardaviau.
— O kur dėjote pinigus?
— Pragėriau.

Turi sąžinę
Balsuotojas buvo pašauktas į 

teismą už kyšių ėmimą balsavi
me. Teisėjas klausė, o kaltinin
kas atsakinėjo:

— Ar gavai $25, kad balsuo
tum už demokratus?

— Gavau, ponas teisėjau.
— Bet po to paėmei tuo pa

čiu tikslu $35 iš respublikonų?
— Taip, prisipažįstu.
— Tai už ką gi balsavai?
— Aš balsavau pagal savo są

žinės balsą...
Melagis vaikas

Vienas piemenėlis avuczių su- 
srmislyjo pajuokavoti: pradėjo 
visus szaukti teip kalbėdamas: 
bėkite szią, gelbėkite — vilkas 
aveles pjiauja! Gaspadorei su- 
szuko, su savo bernais, paliko, 
žagres ir kitus darbus, subėgo 
pas kaimenę — dairosi — nieko 
nematyt’... o piemenukas savo 
dusziaje juokėsi, visus prigavęs. 
Darbinįkai nieko neradę sugrį
žo prie darbo. Tada piemenu
kas vėl juokavodamas pradėjo 
szaukti: vilkas ivis pjiauja! pri
bukite ant pagelbos! Artojai vėl 
patroszkę subėgo — žiūri — tas 
szeszkas juokiajai. Iszbarė ta
da tą vaikpalaikį ir sttgrįžo prie 
savo darbo. Ant gala atėjo ir

— Turi viską gerai sutvarky
ti. Rytoj čia atvyks, teisingumo 
ministeris.

va-

— Aha, pagaliau ir ji pačiu
po, — atsakė kalinys.

Pyktis aptemdo protą
Jonas Buteika “Nepriklauso

mos. Lietuvos” 17 nr. rašo apie 
Lietuvos gandrus bei jų papro
čius ir aprašo tokį'"nuotykį:

— Gandrui bevarlinėjant, vai
kėzai išvarė iš lizdo patelę, pa
ėmė iš ten vieną kiaušinį, kurio 
vieton padėjo panašios išvaiz
dos- ir dydžio žąsies kiaušinį. 
Patelė sugrįžusi, neįtarusi “šu
nybės” ir vėl ramiai ant kiau
linių atsitūpusi. Ir patinėlis nie
ko įtartino lizde nepastebėjo tol, 
kol iš nelemtojo kiaušinio išsiti
es žąsiukas. Gandras tuoj pa
šino svetimą vaiką ir subiuro. 
žąsioką iš lizdo išmetė. Liku
sius kiaušinius sudaužė, pate- 
ę’gi.taip snapu prikapojo, kad 
i, vargšelė, tris dienas paslika 
;ulėjo lizde bekovodama su mir- 
imi, paskui išskrido ir niekad 
nebegrįžo. Tuščiame lizde iki

o Aldutė ir’ jos mainytė nuėjo 
į zoologijos sodą, ži Įrint į dram
blį ir drambliuką. Aldutė klau
sė: “Mamyte. ar ir drambliuką 
atneša gandras T”

• Trumpa biografija: Buvo 
stenografistė ir rašė laiškus, ku
riuos jis jai diktavai Ji susituo
kė su juo ir dabar* ji jam dik
tuoja.

• Ekonomija yra nuėjusi vel
niop, jei jūs velijate,-kad svečias 
neprašytų puoduko kavos, o vie
ton jos sutiktų išgerti stiklelį 
degtinės.

• Dailininko draugai sakė, 
kad jis yra užgimę^ dailininku. 
Kritikas jiems atsakė, Negimęs 
niekas nepaišo.

Palaimint* bundančio ryto didybė, 
ir pratylančio d«b«sio atspindžiai i smalsūs — 
Palaminta džiūpasio laisvė beribė
Ir mažyčio snapelio vinguriuojantis balaaa.

. . , (Vinca* Janik*»)

s®*

Iras esu gera, ir tėvas, rodos, ne iš blosviy. Iš kur tie vaikai tokie neklaužados atsirado?—

Bendradarbiavimo partneriai
1940 m. vasarą Raudonoji ar-' 

mija užplūdo Lietuvą. Po kelių 
dienų vienam \ mažam žemaičių 
bažnytkaimy komunistai sušau
kė mitingą. Jų komisaras įsi
maišė į publiką ir teiraujasi 
žmones, kaip jiems dabar patin
ka nauja valdžia?

Visiems tylint, nedrąsiai ko
šia per žandus žilas kaimietis: 
“Kriminalistų dabar jau nebė
ra”. “Na, žinoma”, užgiria jį 
komisaras; “Bet tamsta čia;vi
sai nieko naujo nepasakei — prie 
bolševikų daug stipresnė žmonių 
moralė”. B-

“Bet tai — nedėl to! Leiskite 
tik man trumpai paaiškinti”, ne
drąsiai prieštarauja jam žemai
tis:

. “štai seniau čia buvo Baltrus, 
arkliavagis. Dabar jo nebėra — 
tapo išsiųstas į kaimyninę pa
rapiją policijos, viršininku. Va
lys degtindaris ir baisus gir
tuoklis — dabar jau valsčiaus 
viršaičiu. Kostas — melagis ir 
apgavikas, dabar jau uždėtas ko
lūkio vedėju. Matote, kaip bebus 
daugiau kriminalistų, jei visi su
lindo į fūsų:- valdžią”.

KeistiĮstatymai
Vasarą daugeliui teks važinė

ti po Ameriką ir susidurti Įsta
tymų bei tvarkos dabotojais; Mo
zaikos ir ipagaryčių teisinis pa
tarėjas skelbia kai kuriuos Įsta
tymus bei potvarkius ir prašo 
patyrinėti, kodėl kadaise jie bu
vo išleisti? • -■

—' West Virginijos valstijoj 
draudžiama kunigams iš sakyk
lų pasakoti linksmas istorijas.

— Compton, Cal., draudžiama 
šokti veidus suglaudus — Cheek 
-to cheek.

— Gloversville, N. Y., mote
rims uždrausta dalyvauti spor
to šakoje — imtynėse.

— Arizonoje draudžiama me-
rudens labai nuliūdęs ir apsmur- džioti kupranugarius, kurių ten 
;ęs gandras gyveno vienas. nėra. Be to, ten visi yra įstaty-

— Būnant Walden, N. Y., ne
prašykite vandens: ten praei-jjam, kuo greičiau dingti jai iš 
viams uždrausta jį duoti. Tos 
valstijos Rochesterio miesto 
ugniagesiai, gesindami gaisrą,

— Būnant Kleveiande, neger
kite iš vieno butelio daugiau kaip 
du asmenys: trečiajam drao- 

bonkos įsikišti.
— Colorado valstijoj draudžia

ma valgyti nuogam vonios kam
baryje.

— Alabamos bažnyčiose už
drausta žindyti kūdikius.

— Būdami New Jersey valsti
joj garsiai nesriūbaukite sriu
bos, nes šliurpt! sriubą įstatymu 
uždrausta. - , v

— Virginijoj draudžiama į su
sirinkimą atsivesti arklį.

— Čikagoj, einant gatve su 
moterimi, draudžiama rankoge 
neštis kelnes.

Doctor Juris 
TRUMPdsTįkELNĖS.

’ (Prancūzų pasaka) 
h Berkis nusipirko sau darbo 

pinnižo 'pasižiūrėti ikėjnių ilgu-, 
mb. Kai jau parsinešęs namo už
simanė patikrinti, kelnės buvo 
aiškiai perilgos. . -

Kadangi jau krautuvės buvo
Ir taip — gyvenime, kai gerai 

nesusitariama, neretai vietoje 
uždarytos, jis paprašė savo žmo- vieno gaunasi net trys trumpi
ną, ar negalėtų ji jam tas kelnes nūnai...

Gyvosios lietuvybės "gynėju* niekam nežinomi talki-, 
ninkai išėjo ieškoti ir terorizuoti redaktoriams žinomus tal
kininkus, dėl bendradarbautojy siautėįimo pasirašančiu 
slapyvardžiais.

Magaryčios

♦ Gerai, kad dabartinė kova 
prieš infliaciją nėra kova dėl 
pasaulinio čempionato. Tik Mo
tinos Dieną vertė padidėja; ką 
lik vaikai. atneša if dečimtšto-

Žmona betgi nervingai susi- 
raukė ir, pakeltu balsu, patarė 

akių, neerzinti. Berkis tartum 
lazda į kaktą gavęs nuėjo su tuo 
pačiu prašymu pas tarnaitę, bet 
ir ši trumpai pasiaiškino — 
neturint tiek daug laiko.

Smarkiai įpykęs Berkis pats 
.susiieškojo žirklės, adatą, užsi- ’ i * ■ _ i • ♦ - • *dėjo senus akinius — kišeniniu 
peiliu nupiovė po lygu gabalą ir 
per 15 minučių gerokai užadė 
galus, nors prieš tai’ nei karto 
nebuvo ir bandęs tokio “biznio”.

gali bėdoje apseit, niekam nei dė- 

nuėjo gulti ir miegojo lyg de
vintame rojuje, na neprisimin
damas to, kas jau įvyko.

Kai jis sekantį rytą atsikėlęs 
bandė užsimauti tas naująsias, 
savo patrumpintas kelnes, jo di
deliam nustebimui šios buvo — 
vos ligi kelių. Greit išsiaiškino 
ir kaip tas Įvyko.

Mat, vos jam atsigulus, žmo
na, apgailestaudama, nutarė ati
taisyti savo vyrui skriaudą ir ji, 
plekam nei žodžio nesakydama 
patrumpino kelnes .3 .coliais. Jai 
nuėjus gulti,..atėjo tarnaitė ir, 
nieko nežinodama, padarė tą pa-

fTcsinvi)

Jam atsakydama po lova suurzgė mieguista Muška:
—“Rrr... nga — nga — nga”...
Sunkus pyktis, tarsi šaltas plaktukas, apsivertė jo 

sieloje, ir jisai panoro Maniai pasakyti ką nors grubaus 
ir net pašokti ir suduoti jai. Prasidėjo širdies drebėjimas.

—- Tai vadinasi, — paklausė jis, susilaikydamas,'— 
jeigu aš vaikščiojau į jūsų namus, tai būtinai turėjau aš 
tave vesti?

— Būtinai. Tu pats tai puikiai supranti. - '
— Miela. * * ' '=

kitinas nuėjo į savo kabinetą ir atsigulė į minkštasuolį 
be pagalvės, po to pagulėjo ant grindų, ant kilimo. “Ku
ri nesąmonė! — ramino jis save. — Tu — pedagogas, dar 
buojiesi garbingiausioje' srityje... Kurio dar tau reikia 
kitokio pasaulio? Koks gi čia nei šis, nei tas”

Bet tučtuojau jis su įsitikinimu sau sakė, kad jis yį7 
siškai ne pedagogas, o valdininkas* . toks pat negabus ir 
beprasmis, kaip cechas, graikų kalbos mokytojas;:nieką: 
dos jis neturėjo palinkimo mokytojo darbui, pedagogi- • 
kos jis nepažinojo, ir ji jo neinteresavo; elgėsi su vaikais, 
kaip mokėjo; reikšmė to, ką jisai dėste buvo’jam nežino-! 
ma ir,gal būti net to, ką jisai mokė, visiškai nereikėjo. 
Velionis Ipolitas Ipolitičius buvo atvirąi bukas, ir visi 
draugai bei mokiniai žinojo, kas jis ir ko iš jo galima' 
laukti; jis gi, Nikitinas, panašiai į cechą, mblca .šiepti sa-i 
vo bukumą ir sumaniai apgaudinėti visus, nuduodant, 
kad jo, Dievui dėkui, viskas eina gerai. Šios' naujos min
tys gąsdino Nikitiną, jis. kratėsi jųj vadino jaš paikomis 
ir tikėjo, kad visa tai dėl nervų, kad pats gi'jis juoksis’' 
• vr : vi -inis savęs. . r - .

Ir iš tikrųjų iš ryto jau jis juokėsi iš savo Uervuotu- 
mo ir vadino save boba, bet jam jau' buvo aišku, kad ra
mybė prarasta, gali būti, visam laikui ir kad dviaukščia
me netinkuotame name jo laimė jau neįmanoma. Jis spė
jo, kad iliuzija išsekė ir jau prasidėjo naujas, nervingas, '

• __ ♦ ' ' - T •’ J *4 i '/F 1^5? įcsąmoningas gyvenimas, kuns nesudera su ramybe.ir as- ‘ 
menine laime.

w

d* x.- 
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je ir matėsi su direktorium ir draugais ’Jąmątfpd^kad, 
visi, buvo užimti tiktai tuo, kad stropiai šlepė savo-nė-* 
mokšybę ir nepasitenkinimą gyvenimuį^m^isaįĮ pate; kacį ,

kalbėjo niekus.. Po to jis ėjo į stotį ir'teb matė, kaip1' ates fr’-e

vienas ir kad jam nereikia sil nieku.kalbėti
Namie jis rado uošvį ir Varią, > kurie atėjo pas jį- 

pietų. Varia buvo su užverktomis akimis ir-skundėsi gal 
vos skaudėjimu, o šelestovas valgė labai daug ir kalbėjo 
apie tai, kaip dabarties jauni žmonės ?nepatikimi ir kaip 
juose maža džentelmenumo. . - -

— Tai chamstva! — kalbėjo’ jis. ~ Taip ’aš jam tie-

1

Nikitinas maloniai šypsojosi ir padėjo Maniai vai
šinti svečius, bet po pietų nuėjo Į savo kabinetą.-ir užsi
rakino. . «, . . . . ‘ '

Kovo mėnesį saulė aiškiai švietė ir pro langų, stiklus 
krito į stalą karšti spinduliai. Buvo dar tiktai dvidešim
toji mėnesio diena, bet jau važinėjo ratais, ir sode trinks 
mavo špokai. Buvo panašu į tai, kad štai tuojau išeis Ma 
rusia, viena ranka apkabins jo kaklą ir pasakys^ kad at
vedė prie prieangio arklius jotį ir paklaus, ką jai dary- 
ti, kad nesušaltų. Prasidėjo pavasaris toks pat stebuklin
gas, kaip praėjusiųjų metų, ir pažadėjo tas pat linksmy
bes. Bet Nikitinas galvojo apie tai, kad dabar būtų gera 
pasiimti atostogas ir nuvykti į Maskvą ir ‘šuštųti ’ ten 
prie Neglino pažįstamuos numeriuos. Gretimam 'kam
bary gėrė kavą ir kalbėjo apie štabo kapitoną' Poiianskį, 
o jis stengėsi neklausyti ir rašė į savo dienoraštį:“Kur 
aš Dieve mano?! Mane apsupa šlykštybė ir šlykštybė. 
Nuobodūs, menkučiai puodeliūkščiai su smetona, ąsočiai 
su pienu,’ tarakonai, paikios moterys... Nieko nėraTbar- 
senio, užgaulingesnio, liūdnesnio, kaip šlykštybė. Bėgtr _ 
iš čia bėgti tuojau pat, kitaip aš iš proto išeisiu

(Bus daugiau)

rio, motinoms yra milijoninės 
vertės. v

• Vandens sporto mėgėjas 
buvo didelis pesimistas. Jis iš
paišė ant savo laivelio “Gelbė
kite” aukštielnikas raidės.

e Karo lauke buvo sužeistas 
kareivis. Slaugė jį klausė:

— Pasakyk savo vardą, aš pra
nešiu tavo motinai. Kareivis at
sakė:

— Ji žino mano vardą...
e Alaus bravaro pasiuntinys 

atėjo į skenduolio namus pra
nešti liūdną žinią žmonai, kad 
jos vyras įkrito į 1,000 galionų 
alaus kubilą, žmona: — šį kartą 
jam užteko!...

• Ponas dailininke, man la
bai patinka tavo paveikslas. No
rėčiau pirkti, jeigu jūs tame 
miške dar keletą grybų nupieš- 
tumėt. Dailininkas: — Matot, 
poniute, žiemą grybai neauga...

• Skirtumas tarp velnio ir
žmogaus nedidelis. Velnias turi1 
tik du ekstra daiktus -r uodegą 
ir ragus. Don Pilotas

|
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TalipyKite dabar

n33 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 50608

UNIVERSAL
M.00

Chicago, III. 606081800 So. Halsted St,33.00
33.00

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ’ • 1

Australijos lietuviai" sportiniu 
kai, gavę oficialų pakvietimą 
dalyvauti būsimoje Pasaulio Lie 
tuvių Sporto šventėje 1978-jų 
metų birželio mėnesio pabaigo
je, jau pradėjo savo aktyvų pa-, 
siruošimą. Sportininkų ir jų rė
mėjų tarpe užsidegimas yra la
bai didelis. Numatoma, kad vien 
aktyvių sportininkų šioje šven-

Dr. Elena ZubovaiU Liutikienė

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša >

braižymo 
dykų .mėsų 

v t" liau 
Plokšteliu

Ruošiamės i Kanada

Pas' mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

tėję dalyvaus virš 60, kai ir rė
mėjų atvažiuos taip pa{ nema
žai.

šiuo metii.pasiruošimai vyks
ta dideli. ALFAS valdyba sten
giasi kaip nors sukaupti dau
giau, lėšų, nes išlaidos yra labai 
didelės. Kelionių biuras “Palan
ga”, kurio savininkai yra M. ir 
R. Cibai (Cibulskiai) paskyrė 
būsimos loterijos I-jį prizą — 
dviem žmonėms kelionės bilie
tus į Toronto ir atgal.

Kone visi įžymieji Sydnėjaus 
ir. kitų miestų lietuviai dailinin
kai paskyrė savo paveikslus. 
Tikimasi ir nemažai aukų, taip 
kad Australijos lietuviai šiose 
sporto žaidinėse nori pasirody
ti kuo gražiau ir geriail. Jeigu 
mūsų vyrams ir bus sunkiau, 
tai australiečiai tikisi atsigauti 
moterų pasaulyje. Tat iki pasi- 
mamatymo Kanadoje ir Ame
rikoje.
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UNITED PERKA 18 NAUJŲ 
LĖKTUVŲ

United Airlines’ pirks 18 pa
pildomų lėktuvif\už apytikriai 
$215 milijonų. Tai pranešė pre
zidentas ir vyriausias United ad 
ministratorius R. Ferris tos 
kompanijos pagrindiniam (UAL 
Ine. —įjungia hotelių ir biznio 
tarnybas) vieneto. susirinki
me. ’ .

> Balandžio pabaigoj Sydnejuj 
priirė žįnoma šio miesto lietuvė 
ar/ Ę.- ■ Liutikienė. Iškankinta 
:j>wkįa& vėžio, b'gos.ši puiki mo-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai_____________________________$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ....______—....$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl.’, su žemėlapiu, minkšti viršeliai------ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.______ ._____ ..........----- --- $1.00

KNYGOS ANGLU KALBA i
J. Jazminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas ztilius, gyva kalba, grasai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. ‘ J y

- Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00.’ Kietais viršeliais $4-00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas tr 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidą. x .r ,

plokštelių nuolatinio dantenų 
užgaviino, braižymo, pradeda 
augti dykų .mėsų gabalėliai, 
kurie vtliau pavirsta vėžiu.

lesiotojams bū-

Mirė Elena Zubovaitė 
", 'f' Liutikienė

236 poslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamirk ienos Įo 
eyvoAtotos ir a*mtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
{.Ina $6.00, minkšti viršeliai.

;Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

atėmė vyrui tokią puikią žmo
ną vaikams — motiną, o Syd
nėjaus lietuviams, ypatingai jau
nimui, tokią puikią asmenybę.

Laidotuvės, pirmiau atlikus 
stačiatikių apeigas jų cerkvėje, 
vėliau buvo atliktos Sydnėjaus 
lietuvių kapeliono kun. P. But
kaus Sydnėjaus lietuvių Lapi
nėse. Palydint daugybei žmo
nių ir karstui skendint gyvų < 
gėlių ir vainikų jūroje, pasku-Į 
tinius atsisveikinimo žodžius ta Į 
rė: kun. P. Butkus, Moterų Soc.l 
globos vardu — O. Baužienė, 
kaimynų Lietuvoje vardu — J. 
Janavičius ir sportininkų vardu 
— A. Laukaitis. Paskutinis, at
sisveikinimas buvo baigtas Lie
tuvos Himnu.

________ “Jei liūdnu lietuvių tautos likimu 
Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų su
arusių Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
islmėjimų. šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
jotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros, vaisiais 
i Iškiliosioms Europos tautoms”.
lemės ūki atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 

  _ tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po ©*• 
aaufi išblaškytų lietuvių attolinti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba tttninkų valkai, reiškia, kad H knyga bus brangi abso- 
- -•-i—--'’- --------• —kadangi knyga su tokia meile Lietuvos

is skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
šiais Žodžiais: “Dėkingu sūnus — myU-

ĮCnvųm*MO'ptūdrpiu su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama NsUjienoee.deki arba Money Orderi riųstt tokia adreso:

NAUJIENOS
im 8* HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS M608 

Gave ptnlgoa, tuojau knygą pasiųsim.

Ilsėkis ramybėje, miela dak 
tarė, tavo asmenybė ilgai, ii 
gai bus nepamiršta tavo arti
mųjų drangų tarpe.

Joj, gyvenant čia, pažinojo visi 
ir j^aanh irsęni. Ji buvo la kuk
li moteris, kurios atlikti darbai 
daug pasakydavo apie1 ją.

.-. Giųiųsj 1903 metais grafo D. 
Zubayo šeimoje, gražiame Ru- 
bįų dvare, esančiame, netoli šia u 
ltųvjt mokėsi grietinėje mokyk 
lėjė, vėliai! Šiauliuose ir gini1-’ 
naziją - baigė. Rygoje. Po to 
studijavo Vienoje, Austrijoje 
gamtos matematikos fakul tė
tė, kurį baigusi, įsigijo filoso- 
fijoš. daktarės- laipsnį. Grįžus 
į. -Ličiuvą, Ijai bu vo pasi ūlyta 
įvairūs^: mokytojavimo darbai 
aukštose. Lietuvos mokyklose,' 
tačiau "ji -jų atsisakė ir pasili
ko savo .tėvo dvare, kur tęsė 
vietinėse ir apylinkės mokyk
lose rrio.kytojoš darbą.
> Velronėk, tėvas grafas D 
boyas-'sąv-G ■ Rubių dvare,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ; 
'įąllma 8«uH puikiu įmygy, kuriu papuoš bri keikią ' totyfU aplftfo-ar terrfyną. . >.> ^MuMra* Pakalnlšldt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų i 

ryklų bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- ' 
Kaina SS. . • 
’Al PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 

gųsklib-

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

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guuan — MINTYS IR DARBAI, 250 p«L, liečiančius 1906 

metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jauna? dienu Ir susi
rūpinimą. ■ -

Dr. A. J. Guatan — DANTYS, jų priežiūra, sveiksti Ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--
Minkštais viršeliais tik ____________ ______________

Dr. A. J. Gusun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽA4ONŪS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _______ __

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai .........—.......$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 7Ž

minkšti viršeliai -------------------------------------------- ------- -
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai -----------------------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai........ ..... —-----------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzėmpliorįuį,
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant ;čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

augantys apga- kaip tikrieji.
Tikrieji vėžiai atsiranda tik 

žmogui peržengus pusę gyve
nimo eigos. Kada jau organiz
mas būna gerokai nusilpęs ir 
negali pakankamai atlikti sa
vo užduoti, tuomet žmogus tu
rėtu mitvbai naudoti mažiau

Dažnai šiurpas nukrečia, iš
girdus. jog tavo brolis, gimi
naitis ar geras bičiulis serga 
vėžiu ir nuo jo turės mirti. 
Nors ir viskas yra darbino, 
bet dar nėra vaisių jam pagy
dyti. Rodos, kad pirmiau tiek 
daug žmonių nebesirgo vėžio 
liga. Gal buvo vien lik dėlto, - € 
kad kasdienė žmonių 
susidėjo iš daugiau gamtinio 
n.aislo veiksnių, kurie nebu
vo tiek daug užnuodyti che
minių konservų.

šiandien visu greičiu vėžio 
liga.žengia pirmyn, ir kasdien 
pasiima tūkstančiais naujų au 
kų. Toje aukso šalyje — Ame 
rikoje — daugiau milijono 
amerikiečių žino, jog jie turi 
vėžio ligą ir nuo jos mirs.

Surinktos statistikos rodo, 
kad vienas iš šešių žmonių

.______ $2.06
tamašavskasr LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
ivos. apskritys su Įdomiais aprašymais. Hlu- 
mnentacija. 336 psl„ kaina $6.

pavyzdinio gyvulininkystės jr 
pieno ūkio, turėjo plytinę, 
lentpjūvę, pieninę ir malūną. 
Taip pat jis buvo įsteigęs ir 
išlaikė pradžios mokyklą ir 
pienininkystės mokyklą, l>ei 
našlaičių prieglaudą, šiose 
mokyklose ir tęsė savo darbą 
jaunoji daktarė. . Vėliau ište
kėjusi už energingo visuome
nininko agronomo Česlovo Liti 
tiko, kartu'su vyru, auginda
mi sūnų ir dukrų velionė la
bai susidraugavo su jaunimu 
ir daug dirbo jaunųjų tarpe.

Karo audroms prasidėjus, Liu
tikų šeima per Europą, pereina
mąsias stovyklas, emigravo į N. 
Zelandiją, kur ir vėl visi įsitrau 
kė į platų lietuvišką darbą. Vė
liau, sekdami saėo -.vaikus, tė
vai atsikėlė į Sydnėjų. čia ve
lionė, padėdama savo nepavar
gstančiam- vyrui, dirbo su so
cialine \nolerų draugija, padėjo 
aktyvaus sportininko sūnaus 
Jurgio sporto klubui “Kovui” 
ir dalyvavo visame lietuviškame 

(gyvenime. Ir štai žiauri vėžio li- 
Zu'ga šią puikią moterį paguldė j 
be ligoninę ir po kelių mėnesių

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

ta rhi(-tpo> 1866 metale paties autoriaus lėšomis. Knyga dvie: 
llm ĮtosuU ūkio ivietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: 
ūkfo šririim** Lletavoje.

Autatas savo žodyje rašo: 
mMtų autrukd 
Įrioyęaąraltąl 
alų Ir kmtūrmi 
tauta gąlėtų dl 
tr prilygti paSi

Ne tik huraaje vėžys atsi
randa, bet ir skrandyje, 'l'o 
priežastis greitai gendan
tys, pūvantys maisto veiksniai, 
verdančios patrovos, pikantiš
ki valgiai, alkoholiniai gėri
mai. Prie skrandžio opų dar 
daug prisideda ir kiauri, išju

dantys ir dan 
tenos, sugedę, apipuvę migdo
lai ir maisto nesukramlymas. 
Visi minėti negerumai “ vra 
tampriai susiję ir jie bendrai 
veikdami, suardo visą kūno 
organizmo vidų.

Augliai, tanai yra dvejopi: 
piktieji ir nepiktieji. Taipgi 
ir vėžiai yra dvejopi: mėsuo- 

nemėsuoti. Mosuotieji vė
žiai auga iš jungiamųjų kūno 
audinių, o ne iš dengiamųjų,

•4||J^.H1HĮ|-Iteįeusdtatą ir galima gauti knygų rinkoje 

LIETUVIŲ ISTORIJA 
Atekio, Ahrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

CŠe^sos Beturiu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
;\ ’ •”'”■■■ ■■

;J';LšDtiygoje'.*pnžyt* pirnias Chicagon. atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Beturiu kobnifoą. jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
aySot Įsteijtf ulmsčiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 43 

xAoril, B’ bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi- teą. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
Jftį brtatdtadjų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

y-/.? ?
t’ Ką knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money

yįg^MKRIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

yy:v vardu ir pasiųsti:

Tiek yra žinoma, jog vėžys 
susiformuoja iš piktųjų ir ne
piktųjų navikų ir nuo įvairiųpę, puliuojanty 
kūno vielų sužeidimo, mecha
niško ąr chemiško, nuo apsi- 
nuodymo ir nusidegrnimo.

Dažnai esti, kad rūkoriai, 
sulaukę senesnio amžiaus, gau 
na lūpos, gomurio, ryklės ar 
liežuvio vėžį. Burnoje vėžys 
prasided-a nuo kiaurų, apgu- 
rėjusių, išpuvusių dantų, ku
rie vienvalios braižo, drasko1 tj 
liežuvį ir vidaus burnos au 
dinius.

Taip pat 
mai, karpos, gabeniai — daž
nai draskomi, sužeidžiami pa
virsta vėžiu.

Burnoje vėžį pagamina pil
nos ir dalinės dantų plokšte
lės. Dažnai esti, kad dantų 
dantenos sumažėja, o plokš- 

ir slidinėja bur 
iioje,-maistą kramtant. Nuo

w »r tohfyną.
?' \ *ttlmlBinul ir t nmn»«. 367 »L 
A. FakrinSkte. ME1 
*). jrlaike (vykių Lietuvoje ir Vokietijoje i

■ ■tjtt'1'12 dalių. 296 psL, kaina $S.
Dr. Kam Crlnlua, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

fiala viršeliais. 336 psL Kaina $8.00. Minkštais virš.
Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ IŠTO

RMĄ, I- dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; n dalis. 225 psL. įrišta — $3,00. minkš
tais virlellali 

Henrikas Tamsa — 
Pakalnės ir Lab 

< Gracijomis ir d 
R. Kariūnas, TARP 1ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

paftizamj buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
jfantod Narūną, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
-no p«i.-------------------- ---------------

GudeUs.;POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232
'-ĮmatSpiši —____________ _ . . ... ,2 $1.86

ICtryVAA trinkant reikta pridėti 25 et. pašto išlaldoma.

NAUJIENOS,

Praeito rugsėjo mėn. buvo ža
dėta nupirkti 28 Boeing 727— 
200 už apie $350 milijonus. Pir- 
miljl tų lėktuvų tiekimas nu
matomas šių metų pabaidoj.

UAL pirmininkas ir vyriau
sias administratorius E. Garson 
pareiškė, kad kompanija . geri
na savo ekonominius rodiklius, 
praeitų metų $42,2. milijonų 
nuostoliai’sumažėjo iki $26.4, 
ir gruodžio 16 dienų ^ streiko, lėlės padidėj 
efektas pamirštamas.

įniršta vėžiu. Konstatuųjama, 
kad vienas iš 9-nių žmoniųMina /in Ui, kad, įei p!nk 
sirgs vėžiu. Remiantis statisti-| k-s parduri; perdaug lai., 
kų duomenimis, būtina šaky- jr burnoje slidinėja, lai 
Ii,kad ateityje nuo vėžio ligos-teikia pertaisyti, ;/Karlais 
mirtingumas gausiai padidės, nei ir irupoš padarėli, 
o labiausiai lai rūkorių tarpe. 

Apie vėžio pradinius dės
imus dar visai mažai, težinoma.

mityba' Yra daugis įvairių spėliojimų 
apie ligos pradžią, bet jie te
beturi mažai reikšmės.

$2.00 
G«llm« taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| arba money pfriarį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime 'n,Moots

NAUJIENOS, 
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. $0608

—a——— ■ ........................ ........... I ■ mill. 1.1,1 ..I
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vių parapijos klebonas prelatas

Nauiaj kylanti artistė Linda Down ne tik vaidiua,bet ir daipuoja

j
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JAV prezidentas gerai informuotas

Muzikas Algirdas Kačanauskas

•d *|

laimėjo. Sovietų valdžia atmetė sekretoriaus Vancės į

TH1 LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. <X. Inc- 
1739 So. HalsJed Street, Chicago, 111. 60608, Telephone 421-6100

šimtmečio galą taip numatė atei
tį: “Paskutinis šio šimtmečio 
ketvirtis turės daugiau staigme
nų, negu turėjo pirmieji trys ket

.Draugo bendradarbis P. Gaučysl Autoritarinėje katalikų Bažny 
’savo rašinyje “Krikščioniškos.čios sąrangoje vienuolynai suda-
Europos gyvybė”, prieina prie ro pagrindinius organizacinius

NAUJIENŲ raštinė atcara kasdien, išskyrui sekmadieniu*,
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12

Subscription Rato®
n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dz month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
Jiree months. Canada $30.00 per year; 
xher countries $31.00 per year.

trims mėnesiams _______
vienam mėnesiui ----------

_ $7.50
_ $2J5O

Kanadoje: 
metams ---------------------
pusei metu -------------------
vienam mėnesiui----------

— J30.(Xj
_ $16.00
_ $3.00

15 cents per copy ___________ Užsieniuose:
pionrašcįg kainos;

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
_ $30.00 

pusei metu ___  $16.00
crims mėnesiams __ __ ___ $8.00
vienam mėnesiui. ------------- $3.00

metams -----------------------
pusei metu-------------------
vienam mėnesiui _ ______

_ Sl.m
__ I18.0C
_ $4.00

Naujienos eina zasdieu. Ižafaruni 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben 
drove. 1739 So. Halsted SU Chicago 
m. 60608. Telet HAym&rzei 1-610*

Pinigus reikia austi pašto Mone- 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
inetams . __ ______ . - $26.00
pusei mėty______________ $14.00

Pirmoji prezidento Jimmy Carterio kelionė į Euro
pą rodo, kad galingiausios valstygės pasaulyje preziden
tas yra gana gerai informuotas apie ūkio padėtį, finan
sus ir sovietų imperijos planus laisvajam pasauliui pa
vergti. Europos diplomatai buvo susirūpinę prezidento 
Carterio pajėgumu pasisavinti tokiam dideliam darbui 
reikalingas informacijas, kad nepadarytų esminių klai
dų ir nepakenktų Amerikos prezidentūros -orumui. Iš 
Europos ateinančios žinios rodo, kad prezidentas Car
teris yra ne tik gerai informuotas valstybininkas, bet jis 
pajėgia sugrumuliuotas žinias gana* teisingai perduoti 
Europos valstybių vyrams.

r H

V. KAROSAS .

JĖGŲ KONFRONTACIJA ,
(Tęsinys)

Žymus katalikų publicistas A. daug skaudesnių išvadų: “So- 
J, Stanius savo straipsny “Dabar I ciologai baigia išvada, kad nepa. 

Prezidentas Carteris labiausiai buvo kritikuoja-Į tis ir ateitis”, žvelgdamas į šio sant Europos vieny tojų pastan-
gų Europa jau niekada nebus 
reikšminga, ir amerikiečių sva
jojamas pasaulis niekada nebus 
įgyvendintas.. Krikščioniška Eu- 

virtadaliai. Vakarų Europa, kris >ropa be jokios abejonės jau esap 
čioniškos kultūros centras, 2000 iii mirusi. Belieka nepatenkina
nt. jau gulės po antkapiu. Ji jau mąs pasirinkimas tarp 51 JAV 
bus palaidota. Visur Europoje’valstijos, 
viešpataus komunizmas ir negir
dėtų vardų terorizmas... šiame 
paskutiniame šimtmečio ketvir
tadalyje labiausiai nukentės ka- 

: talikų Bažnyčia. Ji netenka sa- 
_ .* vo įtakos, išsenka jos aktyvui

Valstybės Sekretorius Cyrus R. Vance buvo nuvy- mas, nors ja valdo jau išeilėš tre 
kęs į Maskvą tartis strateginių ginklų ir pasaulio taikos čias švento gyvenimo popiežius” 
klausimais. Pirmo susitikimo metu Brežnevas jam parei, (Draugas, 19/6. x.7). 
škė, kad naujas prezidentas yra pasimojęs kištis i So-1 Tokili pesimistinių pasisaky- 
vietų vidaus reikalus . Jeigu si politika bus tęsiama, tai siveržia lietuviikoje £ta_ 
Brežnevas pareiškęs, kad negali būti vilties apie susita- ųkų spaudoje, nors tuose pačiuo 
rimą strateginių ar kitokių' ginklų klausimu. Pasitari- se puslapiuose dar tebeskamba

mas už nutarimą pagrindinių žmogaus teisių klausimą 
diktatorių pavergtų tautų tarpe. Prezidentas žinojęs, 
kad Sovietų Sąjungos valdovai yra nepaprastai jautrūs 
žmogaus teisių klausimui. Jie pripažįsta , pagrindines 
žmogaus teises tarptautinėse sutartyse. Jie reikalauja, 
kad tos teisės būtų respektuojamos kitose valstybėse. Bet 
jeigu kas nors drįsta patyrinėti, kaip pagrindinių žmo
gaus teisių klausimas stovi pačioje Rusijoje ar komunis- 
tųpavergtose tautose, tai tada Kremliaus valdovams vi
sas šis tarptautinės teisės klausimas tampa įsikišimu į' 
Sovietų Sąjungos vidau§_reikalus”.

Suomijos modelio ir 
radikaliai socialistinės Europos 
visumos. Labai niūri išvada” 
(Draugas, 1975. VII. 25).

Be šių ir panašių atvirų, pasi
sakymų mūsą - vienuoliškoje 
spaudoje, žymia? anksčiau, pri
vatiniuose pokalbiuose panašia? 
pasisakydavo žymūs katal.' dva
siškiai ir veikėjai. Tokios nuotai 
kos turėjo pagimdyti desperatiš 
kas idėjas ieškant, išsigelbėjimo 
sambūvyje su kylančiu komunis

’ pagrindų yra pastatyta visa Va
rnų metu A. Gromyka atrodė sukalbamas, bet vėliau į vilties propaganda. Kitas žymus • tikano Rytų politika.
posėdį atėjo pats Brežnevas ir pareiškė, kad Sovietų Są-.i 
junga atmetą JAV pasiūlymą strateginiems ginklams 
sumažinti. Nespėjus sekretoriui išskristi iš Maskvos, tas i 
Gromyka per visas sovietu radijo ir televizijos stotis1 ... .. ^
pradėjo kumštimi'daužyti ‘irpirštu badyti sekretoriaus!”1* ,ku™ms nori »os jgaliojimus duoti:

Vakarų Europos politikams prezidentas Carteris 
pareiškė, .kad jis buvo blogai suprastas pagrindinių 
žmogaus teisių klausimu. JAV niekad nesistengė kitoms 
tautoms ar kitoms valstybėms prievarta primesti save 
pažiūras. Nesistengia to daryti ir dabartinė administ

Vancės ir prezidento adresu.
Nei sekretorius, nei prezidentas nenusigando. Pre

zidentas Jungtinėms Tautoms pareiškė, kad reikalavi
mas pagrindinių žmogaus teisių nėra joks "nusikaltimas 
ir jo negalima kišti į “kišimąsi į svetimos valstybės vidaus 

pagrindines žmogaus teises, tai reikia patyrinėti, kaip i 
tos teisės gerbiamos kitoje geležinės uždangos pusėje.

Sekretoriaus pareigas baigęs ir su Sovietų Sąjunga rašė Sovietų Sąjungos' įgaliotiniai Jungtinėse Tautose, 
nei vienos naudingos sutarties nepasirašęs Dr. Kisin- Pagaliau Helsinkyje jas pasirašė Europos valstybių gal- 
gėris viešai sekretoriaus ir prezidento nekntikavo, bet. vos, įskaitant ir Rusijos bei Sovietų Sąjungos komuni 
pareiškė, kad jis žmogaus teisių klausimo pasitarimuose stų partijos pirmasis sekretorius L. Brežnevas. Prezi- 
su Sovietų Sąjungos atstovais nekėlęs. Jeigu preziden-jdentas priminė, kad tas pats Brežnevas Helsinkyje pa 
tas Carteris ir sekretorius Vance šio klausimo nebūtų sižadėjo respektuoti pagrindines žmogaus^t^ises pačioji 
kėlę, tai gal Vance būtų susitaręs su Brežnevu ir Gro- Sovietų Sąjungoųe. 
myka, bet dabar jis giųžo iš Maskvos tuščiomis’. Prezi
dentą, kaip diplomatą, aiškiau kritikavo Vakarų Euro- 
pos diplomatai. Jiems atrodė, kad Kisingeris rusus š“STs^W Sąjungą taikos klausimais, pra
nau pažinęs ir mokėjęs lengviau su jai8 sus.tarti, tuo va|džia atmetė sekretoriąus Vancės j

rpu naujas me ikos prezi entas padaręs stambu, nuvežtus pasiūlymus. Jis apgailestavo, kad šian-
MPntOmklX?i ’’ * nga’ ęS Brezrleva rtsti-dieniniai Kremliaus valdovai taip pasielgi T Bet preži -

1 dentas Carter aiškiai pasakė, kad šis nepasisekimas ne-
Malonu, kad preziedntas Carteris pirmo nepasise- verčia jo keisti savo pažiūros pagrindinių žmogaus tei-

reikalus" paragrafą. Helsinkyje buvo pasižadėta gerbti: raci>. Jun^inės A' Valstybės tiktai primena pagrindi- 
narrindines tai neturintiems žmonėms, jog tai yra privilegija

suteikta kiekvienam žmogui. Pagrindinės teisės yra pri
pažintos didžiosios tarptautinės organizacijos, jas pasi-

. Prezidentas Carteris Londonan suvažiavusiems va! 
stybių atstovams turėjo drąsos prisipažinti, kad JAV

. dieniniai Kremliaus valdovai taip pasielgi Bet prezi - 
j dentas Carter aiškiai pasakė, kad šis nepasisekimas ne-

kimo neskaito dideliu pralaimėjimu. Jis mažai tekreipia šių klausimu. .Prezidentas pareiškė diplomatams save 
dėmesio ir į Brežnevo užsirūstinimą. Jis Europos politi-1 
kams ir atsakingiems valstybių vadams pareiškė, kad 
jis ir toliau kelsiąs pagrindinių žmogaus teisių klausi
mą. Prezidentas Carteris yra įsitikinęs, kad žmogaus 
tn’«ių klausimas- yra nepaprastai svarbus. Jeigu žmonės 
neturi pagrindinių teisių, tai jie negali pareikšti savo 
valios. Niekas neturi teisės kalbėti žmonių vardu, jeigu 
tas žmogus negali pareikšti savo valios ir negali duoti 
savo įgaliojimų; jeigu jis neturi teisės pasirinkti žmo-.

gilų įsitikinimą, kad pagrindinės žmogaus teisės stori 
daugelio nelaimių pagrinde. Jeigu žmogaus teisės būti 
gerbiamos, kaip jos yra gerbiamos JAV, tai būtų gali
ma išvengti labai daug tarptautinių nesusipratimų, vy 
styti prekybą ir gerinti buities sąlygas. Visiem'fe būtų ne’ 
tik darbo, bet ir duonos.

Džiugu, kad prezidentas Carteris, supratu žmo
gaus teisių problemą drąsiai gina savo pazicijas.
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griaučius ant kurių laikosi visas VL BaKCNAS
organizmas. Be to, vienuoliai 
savo auklėjimu ir įndoktrinari- 
ja, priesaikomis ir besąlygine 
paklusnybe vyriausiam Bažny
čios autorimetui, yra įpareigoti 
vykdyti visus Vatikano įsakymus 
ir parėdymus. Tad nenuostabų, 
kodėl neatsižvelgiama net į LKB 
Kronikos įspėjimus išeivijai, kad 
vengtų klastingai užminuotų prie 
šo laukų ir nedarytų sandarų su 
okupantų agentais.

Visai kita dvasia į ateitį Žvel
gia lietuvių pasaulietinės kunigi 
jos ir tikinčiųjų dauguma, šiame 
bare pirmauja “Tėviškės Žibur
iai”, kuriuose tilpo principinis 
pasisakymas tuo klausimu. Ve-

Pastabos
Lietuviški garsai Pacifiko erdvėje

(25 metų sukakties proga)

Los Angeles mieste 1977 m. 
balandžio mėn. 30 d. buvo iš
kilmingai paminėta'dalis lietu
viškos išejvijęs istorijos (bent 
jau. šioje kolonijoje ) — lietu
viškos radijo valandėlės įsteigi
mo 25 metų sukaktis: kiek te-( 
beveikiančios valandėlės ribo- , 
tąs (pusvalandžio) laikas leido 
(12:30—13:00 vai.), tos valan
dėlės (mano pravestos) metu ir

įvykis taip iškilmingai būtų pa
minėtas) kalba, kurią čia .paduo
du ištisai.

“...Neminėtume šiandien gra
žios sukakties, jeigu anuomet, 
prieš 25 metus nebūtų buvę nu

iro, ryžto bei sutarimo tarp tri- 
ijų vyrų: Broniaus Gedimino, 
Jono Uždavinio ir Jurgio Ru
delio, kurių pastangomis pirmą 

. kartą Lietuvos himno žodžių at-t--------J---------- ------------------------------- -Y1 m . !• -X X tą L1CLUVUS njuiuiu ZiUUZIŲdamajame “Romai tylint” rašo- -Skitaingu batairn t, pat va-| w oro blngon]is nua^įjo 
/irv •! « • *• t • 1 J IzOrti TLOWni 1/ITTTAln Vrt Yll 1 AC •Reikia pripažinti, kad Va- . _ _ _ _ ,

tikanas sumaniai panaudoja di- sMėje. Baliaus programoje da- 
plomatinius metodus, bet nepa- lyvAV0 svečias solistas (basba-
kankamai atsiremia į moralinę 
rezistenciją. Pastaroji yra gyva 
sovietų pavergtuose- kraštuose, 
bet gana silpna laisvajame pašau 
tyie. Vatikanas čia nepakelia už 
degančios rankos, nemobilizuoja 
moralinės armijos, pats tyli ir 
kitiems leidžia tylėti... Tokios Va 
tikano laikysenos... negali supras 
ti nei pateisinti ypač sovietų pa 
vergtų kraštų tikintieji... Dėlto 
girdėti balsų anoje pusėje: “esa
me išduoti” (TŽ. 1976.VI13).

Gimstančios kančiose giliai 
krikščioniškos moralinės jėgos

perpildytoje parapijos Pietų Kalifornijos dykumų pla
tybėse. Nuoširdus dėkui tiem 
trim pradininkams, dėkui jų 
bendradarbiams Vladui Bakū- 
nui, Broniui Dūdai ir kitiems. 
Po penkiolikos su puse metų, 
negavus radijų stotyse laikų, nu
tilo radijo priimtuvai, bet tik 
laikinai: 1969 m. vasario 16-tos 
proga naujų žmonių (alfabetine 
eile) Antano Audronio, Juozo 
Gedminto, Stasio raltaus ir Sta
sės Pautienienės rūpesčiu tie pa
tys -priimtuvai vėl prašneko lie
tuviškai fr jų klausomės iki šiol. 
Labai dėkui ryžtingiems, atstei- 
gėjams. - j

Didelė padėka ilgesnį , laiką 
dirbusiems ir dirbantiems: Vla
dui Giliui, Povilui Jasiūkoniui, 
Profesoriui Jonui Kuprioniui, 
Vladui šimoliūnui ir kitiems. Dė
kui visoms ir-visiems talkinan
tiems, finansiniai remiantiems 

baliuje, kas įvyksta labai reto-J ir dabar dirbantiems valdyboje: 
mis progomis. Bet dabar pa- šaunioms moterims ir vyrams—• 
ti lietuviškosios valanėlės (vie- Macėnienei, Kaškelienei, žilevi- 
nintelės Amerikos Vakaruose) 
įsteigimo, prieš 25 metus, isto
rija, fenai atsispindinti kalbo
se (sveikinimuose) prieš 25 me
tus ir dabar — po 25 metų.

Mano redaguotos ir pravestos 
valandėlės (balandžio 30 d.) "25 
metų sukakties minėjimą pra
dėjome minėjimo iniciatoriaus

ritonas) iš Kanados Vaclovas 
Verikaitis — nepaprastai šiltai 
gausios publikos priimtas, taip 
pat (nors ir labai dažnai čia ma
toma jr girdima) labai mėgiama 
“vietinė” solistė Janina (čeka- 
nauskienė sudainavusi du 
duetu su svečiu V. Verikaičiu, 
akompanuojant R. Apeikytei.

Balius praėjo -su nepaprastai 
dideliu pasisekimu, publikos bu
vo prisirinkę tiek, kad neužteko 
stalų, o paskutiniesiems — net 
Užkandžių. Radijo valandėlės 
baliai visada pasižymėjo labai

mūsų pavergtoje tėvynėje iškėlė Į ^eru pasisekimu, bet šis, sukak- 
kun. J. Zdebskj, Simą Kudirką, ^.tuvinis, pralenkė^ visus fki šiol 
Nijolę Sadūnaitę ir šimtus kitų b"”""’"" ~ .... “2 7“*
tyliųjų didvyrių, kurie nušvietė Są-išskirtinai pagerbė net Retu
šavo tautai viltinga ateitį ir drau vi^ klebonas prelatas
ge įkvėpė išeivijai moralinės išt- Kučingis, atsilankydamas 
veninės kovoje už lietuvių tautos 
laisvę. Tuo tarpu išeivijos vie
nuolynai, paskendę formalizme 
ir ritualistikoje, prarado tikėji
mą į krikščionybės ateitį ir pas
kendę pesimizme tapo bedradąr- 
biautbjų ir tiltų statytojų akty
viais talkininkais.

Savo laiške kardinolui Alfre
dui Bengsch, Lietuvos kovojan-

buvusius. Tą sukaktuvinę pro-

kinčiųjų padėtį, stato klausimą! 
“Romą aplankę turistai teigia, 
kad Apaštalų Sosto pareigūnai 
pataria neiti i konfliktus su tary
bine valdžia... Mes esame giliai 
Įsitikinę, kad Vakarų pasaulio 
žmonėms yra sunkiai supranta
mos mūsų gyvenimo sąlygos... 
Ten, ginant Bažnyčios reikalus, 
protesto balsai tokie silpni ir ne 
drąsūs. Tarybų Sąjungos vyriau
sybė kaip tik šito siekia— ty
los naktyje uždusinti Lietuvos 
katalikus. Kas nori šiandien pa
dėti mums ir visiems kurie mj'li 
tiesą ir laisvę Tarybų Sąjungoje, 
privalo visomis priemonėmis kel 
ii viešumon persekiojimo faktus, 
nuplėšti melo šydą, kuriuo pri
dengiama prievarta (LKB Kroni 
kaNol9).

Štai kur randame atsakymą 
kokioje moralinėje ir idėjinėje 
plotmėje įvyko konfrontacija 
>rie Jaunimo Centro ir kodėl lie
tuvių vienuolių spauda, remia
ma.“liberalų”, “progresyvių” iki 
“Gimtojo Krašto” imtinai, stojo 
į žūtbūtinę kovą už lietuvių išei
vijos pajungimą savo tikslams.

Reikia atmesti iki koktumo 
grisusius ginčius — ar kun. A. 
Kezys tai darė savo iniciatyva 
ir paragintas savo viršininkų, ar 
buvo jau paruošęs ant stalelio' 
illorėlį, ar buvo jam grasinta, 
ir deniontracijoje dalyvavo pro
vokaciniais sumetimais vienas 
:itas nacis,.ar rodomi filmai jau 
)uvo ankšiau matyti ir kokia jų 
meninė vertė. |

Nepaskandinkime smulkmeno 
»e tykstančios kovos esmės. Iš- 
■ivtja turi aiškiai apsispręsti, 
kur jos viela lietuvių tautos lais
vės kovoje. Praradusiems viltį 
iie tik į lietuvių tautos ateitį, bet 
įplamai j Vakarų Demokratijų 
likimą, telieka vienintelis kelias, 
jų terminu, į “dabartinę” Lietu
vą, kur jie surado “gyvosios lie
tuvybės šaltinius” Rumšiškių pio 
merių stovykloj ir Kapsuko uni
versitete.

(Bus daugiau)

čiūtei, Henrikui Bajaliui, Juozui 
Gedmintui ir Pranui Gustui. Svei 
kinu ir nuoširdžiai linkiu dirbti 
sutartinai ir vieningai. / Radi j o 
(lietuviško. V. B.) interesus lai
kykime virš visų mūsų^ asme
ninių ambicijų”. Tokia buvo ju
biliejinės valandėlės atidaromo
ji pirmininko Juozo Mitkaus kai--

- ’ - . '• i, .' įba. Jo raginimas radijo valan-ir organizatoriaus —-Kahform- a5 Al.1 deles interesus išlaikyti virs 
visų asmeninių interesų, šia pro
ga buvo išklausytas, apie ką 
skaitysite mano šio įvykio apra- 
kymo baigiamosiose pastabose.

(Bus daugiau)

jos Lietuvių Radijo Klubo (“įsta
tymiškai” dabar pavadintu “La- r 
thuanian Melodies; Inc.”) pir
mininko Juozo Mitkaus (jei ne 
jis — abejoju ar tas istorinis 

mūsų išeivijos gyvenime

MM
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DR. K. G. BALUKAS, 
AKUŠERJJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 PvUtM Rd. (Crowford 
Medical Building. Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

Chicago. UI. Ateidami i ii su- 
batinai atsineškite savo

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telk 495-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i)R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RdU Westchester, HI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728,

(Atkelta ii 3 pel.) 

gyvulinės kilmės proteidij. 
\engti alkoholinių gėrimų ir 
tabako. Alkoholis, tabakas, si
filio nuodai yra lūpų, liežuvio, 
gtMiHirio ir rykles vėžio paak- 
stintojais.

Tiesa, kad šiandien tobulė
ja chirurgijos priemonės h 
būdai, gydymas vaistais, Rent 
geno spinduliais ir Radium, 
bet kasmet vėžys pasiima vis 
daugiau ų- daugiau nekaltų 
aukų. Ne tik didėja susirgi
mai, bet ir mirtingumas. Kas
dien atsiranda vis daugiau 
priežasčių, 
Ugą.’

Jau spaudoj btrvo pranešta, kad Ci- jų įpėdiniai, esate kviečiami atsi- 
cero Uetyvui (Libertylankyti j Amerikos Legiono. Dariaus
bendrovės namai buvo parduotas; Girėno žemutinę svetainę (įėjimas 
1976 m. gegužės 28 dieną. Tas buvo I per šonines duris), 4416 So. Western 
fvykdmta pagal didžiūnu bendrovės Ave^ Chicago. Ui. Ateidami i iį su- 
daiuunku nutarimą, kad svetainė bū- birmk.’mąL bri tinai a išneškite savo 
tų parduota, iikasteli pinigai pasida šėrus (akcijas).
linti ir bendrovė . Įtrporacija tik vi- j Kurie esate originalūs šėrų pir-

; ~uoU (Di ^ved), . j kėjai. gausite atmokėti be jokio keb-
Cionai Keu^t sakintais nonų -vi- >. lamo. Tie, kurie paveldėjo nuo gimi-

Į suomenei pranešti, kad, bendrove bu- nes. gavo nito draugo ar kitaip įsigi-
I v o priversta namą garduuti: Kaip toj io šėra, taės prirodyti savo asmeny-’ 

damoj yra sakoma. *"ruain<tei Laikau (be įr pasirašyti paliudiji kad jis | 
mainosi ir žmonės”, taip Į^yko ir pas; jr jj tikrai turi teisę ga už

• mufi. Išmirė, paseno ar kitur persike- turūi&is šėrus Tokiu paliudijimų 
i lė gyventi betuviaL kurie čionai pneš (aff davits) turėsime ten pat vietoje. \

«£>£. į™
portorikiečiai, indusai ir kiti svetim- e iptonesnes sveikatos ar del ki_ 
Laučiai. Išmirė — subankrutavo” lie- bnezasties negalėdami daly.auti i
tuviSu klubai ir drauguos. Jaunesni *u€jime, gales ganto savo pn- 
lietuviai (kiek dar jų Hkę. važiuoja, kbu omus pinigus asmeniškai pnsta-i 
pabaliavoti į gražesne^-modemiškes- Unt ar^ pns’unciant savo se-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 2D129.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins risas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba *iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtii yre fiavn h paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
ruiieji? Į tą klausimą emko knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nerrtokamai. Rašykite: - j

F, ZAV1ST, 3715 WEST 66th S^R^ET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S? Evans

!

I

MOVING
Apdraustas pArkr>ustyrr»a>

ii Mirų? atstumu
‘ ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1887 arte 376-5996

i CK K RAUST Y MA I

rus bendiovės sekretoriui sekančiu 
antrašo: Joseoh K. Staloraitis, 6418 
So. Rorfrwell S*.. Chicago, III. 60629.

Procedūra tokia pati, kaip susirin-

2b53 West 63rd St.r Ch.cagow H L 6062<
Telef.: PRcsoecf 6.-5CS4-

nes vietas Namas paseno ir buvo rei
kalingas daug remonto, o pinigų tam 
reikalui nebuvo. Klaidos (ypatingai 
Real Estate mokesčiai) labai padidė-

'L ; ORTHOPEDAS-PROTEZISTAy 
Aparatai - Protezą*. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba koįomt

C (Arch Supports; ir L L *

fid

*

P. J. RIDIKAS
3X14 So. HALSTED STREET Phone: YArdr 7-1511
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti /Al 3-0001.

TEI____ B 2 3-5893

DR. A. B. GLĘVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N.. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

FR. FRANK PLECKAS
, OPTOMETRISTAS

KALŠA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

/‘contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SElBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURQIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. ‘ 

. Ofiso telef.: 776-2880
~ .Naujas rez. telef.: 448-5545 * .

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos I 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

TeC PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, Į 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku I 

> pagal susitarimą.

sukeliančių vėžio Edvardas Kraus, Kriaučeliunas, 
Nore Dame universitete Sporte direk
tores p-a Menas iš žinomiausių Ame-

, Jis visuomet pa
dėjo ir padeda mokslo siekančam 
jaunimui, *todė| mielai suteko feūH 
garbės svečiu Lietuviu Prekybos Rū
mų tradiciniame Stipendsjp bankete 
gegužės 15 d. Martinique restorane. 
Pradžia 5 vai. Banketo ir LPK pirm, 
yra Vincas Samoška. Rezervacijoms 
ael. 778-2233.

Daug įtakos turi ir įvairių i 
musu mitybos veiksniai, kurie Įzacinėje veikloje. 
visaip apteplioti cheminių prie 
maišų košėmis, dėl palaiky
mo spalvos ir grožio, atrodan
tys labai skanūs ir , akiai pat
rauklūs. šiandien žmogui, įžen 
giant į Tmtrąją pusę amžiaus, 
jam reikėtų mėsos mažiau 
naudoti. Gausus jos naudoji
mas pergreit nudėvi ir suar
do virškinimo 
viso kūno ląsteles 
nuodingų j ų ’atmatų 
se.

Taip pat ir kilos 
sideda — limpamos 
industriniai apsinuodymaL* O 
kur dar kitos bėdos, rūpes
niai, baimė, nuovargis nuo sum 
kaūę darbo nešvariose darbo- 

I vietose. Tačiau irgi paskatina 
vėžio ligą prasidėti, plėstis ir 
augti vargšų tarpe.

I Tikrieji vėžiai auga išori- 
I niuose kūno audiniuose, plė- 
I vėser liaukose, krūtyse, skran
dyje, gimdoje, duodenoje, 
plaučiuose, inkstuose, ryklėje, 
lantų dantenų, lūpų — nuo 
ūkynio papirosų..

šitie vėžiai auga iš lėto ir 
Į'ėi jie pastebėti, bei surasti 
paiku ir prašalinti, tai žmogus 
I laii gyventi be jokios baimės, 
j Bet jiems įsibrovus giliai į 
Į sveikus kūno audinius ir or- 
[ ganus - tada jau. būna, blogai.

Vėžio ligai gydyti yra var
ioj amos šios priešino n ės : eks-

mašineriją ir 
panardo 

skvščiuo-

ligos pri- 
ir įvairūs

perto chirurgo peilis, Rentge
no spinduliai ir Radium. Bū
tina pasakyti, jog visai mažai 
vėžiu sergančių pasveiksta. 
Reikia būti labai atsargiam su 

j savo sveikata ir tik pajutus 
nors ir mažiausį negerumą, 
tudjaus būtina į gydytoją' 
kreiptis. Rentgeno spindulių 
peršvietimas būtinas, aes tik 
io pagalba surandama nuo
dingųjų bakterijų lizdai. Lai
ku surasti jie esti lengviau 
n prašalinami!

o, o ipiiukos labai ^mažėjo. SvetaL Or analus sero .pirkėjas pris- 
aė labai retai feinuomuodavo. krau- ar pr^^s per pa^ą
:uvės.taipgi nenešė siu dienu nuo-isera ir Kaus check . Paveldeją 
mas. o kai kurios visai nebuvo galij3^ ^ 
ma išnuomotu na ir priėjom prie to, • prilėktą
kad reikėjo parduoti už žemą kainą į P?notanzuota jų 
irba atiduoti namą už atsilikusius '.n;° ^UF gyyena) 
Real Estate mokesčius — Taxes.

f ‘ -

Per kelis meta mėginta 
parduoti ir galų gale (almost Last mi-I 
nute) pasisekė parduoti. Turėjome j 
daug išlaidų ir buvo reikalinga vai- Į 
džiai įteikti keletas dokumentų, kad j 
korporacija turi intenciją Ukviduo- į 
lis (to be dissolved). * Jau dabar vis-. 
kas yra atlikta ir greitu laiku galė
sime šėrininkams - rialminkams jų 
priklausomą dali šėre išmokėti, š o- 
mis • dienomis bus siunčiami laiškai • 
visiems šėrininkams. kuriu turme an
trašus. Turme daug ^enų antrašu ir 
gal ne visi gaus tuos pakvietimus, 
taigi prašome visų, kurie šį aprašy
mą skaitote, praneškite ir kitiems.

1977 m. baržielio 4 d., šeštadienį 
tarpe 10 vai. ryto ir 4-tos vai. po pie
tų. visi šėrininkai * dalininkai arba

. kitaip nebus galima oini?u išmokė*!, 
j Tokie yra Illinois Valstijos panar

namas Į kymau • -
Praėjus 90 dienu po šio (birželio 4, 

1977) susirinkimo jei^u bus tokių 
šerininkų, kurie neatsišauks, jų pini
gai bus pervesta valstijai —State n f 
Illinois. Department of General Fi
nance. Valdyba dar turės vieną do
kumentą pristatyti valstijos sekreto
riui is jo gauti Final Dissolution do
kumentą ji užregistruoti Cook Coun
ty Recorders raštinėje ir tokiu būdu 
oficialiai ba;gsis 55 metu Lietuvių 
U uosy bes Namo bendrovės (Liberty 
Hali istorija — eįs’stencija. It is a 
rather sad story-, but thats the way 
it goes.

C.L.L.N. Bendrovėm Prezidentas, 
Anthony J. PowelLRovilonis

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

JAUNIMO TALENTŲ 
PASIRODYMO POPIETE

Jaunimo Talentų pasirodymo 
popietė rengiama Cicere, š. m. 
gegužės 15 d., 2:00 v. p. p. para
pijos salėj (15 Si.-—19 Ct. kam- 
pas).

Programą atliks įvairaus am-1 
žiaus paaugliai -ir jaunimas, i 
Skambins kanklėmis, gitara pia
ninu, virkdins smuikų ir prog
rama vyks Motinos garbei ir vė 
liausio mūsų tautos didvyrio, 
Romo Kalantos tragiškos mir
ties penkmečio prisiminimui. 
Po programos bus vaišes.

Visi, kam rūpi mūsų jaunimo 
tautinis likimiriisP-reika'as. ren
kimės dalyvauti šioje dvasinės

atgaivos jaunimo puotoje. Savo 
išeigų kalendoriuje šią datą ir 
atžymėkime, jaunimui. < 

i
Rengia 

Cicero Apylinkės valdyba 
(R) Lietuvių Bendruomenės Į

t

— Patikslinimas. Šio mėne
sio Naujienų Nr. 109, straips. 
“JAV LB (R) Apygardos ats
tovų suvažiavimas” buvo ats
pausdinta “..Jr net bažnytinės 
instrukcijas...”, o turi būti — 
institucijas.

s Margasis genys, ieškoda 
ftias medienoje kirmėlių ir ją ka
lendamas, išvysto 100 mylių per 
valandą greiti bei snapo kirti-

Kaip gražia, žaliuoja n u t 
Amerikoje a* 

išauginti. Keikia patyrime

Nieku neri gražesnio «pit uoinus 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele, 
risur galima gražias sodybų pieveles „ . .
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapm agronomo ą Šeštoko knveeb 
kuri vadinasi 1;-

SODYBŲ FIEVE1XS
Knygele j e surašyta viskas, kad Heeia pieneles Aprašyta kaip 

rolę užauginu, Kaip žemę Uę»U ir prizruretu rsaūjienoa šią Knygelę 
pardavinėja.\ Užvažiavusieji gan knygelę įsigyti už £1.20. Jeigu 
Kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali ’atsiusti Si 50 čeki 
arba Money Orderį, o mes Knygelę jam pasiųsime Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: —

I mirus, dukterį Aldoną Brasokienę ir anūkę J 
Danutę šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai ■ 
užjaučia ir. kartu liūdi

(R) Apylinkės Valdyba
Balčiūno vadovauta

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

<605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: V Ards 7-1741 - 1742

mo-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehili 6-2845-S

1410 So. 50th Avė., Cicero
Teist.; TOwnha.il 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY mucS ucuinYČIA 
2443 WEST 63rtl STREET 

pp 9JM33 ?r *-083<
Taip pat naujoji Barbaro, b 

~en. Drishiy krautuvė 
—■ir' r.Aię-v 577.

9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
ZT«L 499-i.JlB

Leidimai — Pilna aedravrf* 
ŽEMA 

R i F 9 AM A < 
Tai. WA 5JW>43

i

SOPHIE BARČUS 
RAOIJO iOMOS-VALANOOS 

Viso, proqrMnot H WOPA, 

U90 kll. A. M- 

U«tu«tv k«W>«s kasdien ano pir
madienio iid penktadienio 12:3U 
—. u* vai popeL — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 8:30 

( ryto.
HEmlock 4-2413

7159- So. MAPLEWOOD AVB 
į CMKAGO, MX. «M29

1739"$ o. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. KOKOS

f iw* '' "'xi'

Chicago^
Lietovhį 
laidotuvių 

'JireKtonų

Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

i307 60. Lil UAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS ■ VASALUS
144C So. 50th Ave, Cicero, ill. Phone; OLympic 2-1003

The home pictured above 
I doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign? materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heai-circulating 
HoaUlator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
throvgh the lower vents, 
warm It and then rt-direct 
the heated air back Into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling oar homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Centencrgy 
•7W house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional coat cf theses 
Improvemen ca was approxi
mately M.000 . . . projected to 
be amortised within 4 to 6 
years through reduced ex

sulation within walls an d-ceil
ing as well as in earthen berms 
aronnd the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Keatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
firepfrtrrs, according to the de
signers of “Centencrgy 776.”

TM /treptacee wort snppbed 
by Home CmfU, Me, Floral 
Park, New Ynrk. Heatilctor 
Fireplwoe. 4 DiMoti of Fepu 
Industries, Inc., located <n ML 
Pleasant, lotba. manu/aciurts 
a complete line of bidtt-fn» 
/rtotaadiBf and Wtli- 
mantsd Areptacns

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful fear her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds Ik Birds Eye 5- 
jninute sweet <reen peas and a bottle of chilled wine are aU yo< 
Deed Tor a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING 
lpacka.ee (6 ox.) chicken 

flavor stuffing mix
X34 etips ’’rater

2 packages (It or. each) 
5>minute^cook frozen 
sweet £Teen peas

Prepare stuffing mix as directed on package, using IM eupt 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moW; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, roup, plmiento, wine, and cup of the peas ta 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to a bo£L 
XTnmold stuffing ohto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into center cf ring. Serve with remaining peas. Makes 
t atrvlDgx

n
S cnps diced cooked turkey
1 can (10*4 ox.) condensed

* creim of mushroom soup
2 tablespoons pi mien to strip#

or water

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

GEORGE F. RUDMINAS
3379 So/ LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1U8-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6‘rth STREET R« puhl c 7-1213
WES? 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. S74-4413

TOwnha.il
lpacka.ee


Kaunas, Vytauto Didžiojo Muziejus

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

REAL ESTATE

Suvalkiečiu dėmesiui

PAVARDfi IR VARDAS

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

REIKALINGA MOTERIS padėti vir
tuvėje“ ir prie baro 5 dienas savaitė
je. Teirautis nuo 1 iki 6 vai. popiet 
Tel. 944-9741. * k

ŠEŠIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios,

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

NAUJIENOS, 
1739 South Hoisted St 
Chicago, HL 60608

1^1 Frank Z*poll* 
JZūS’/i W.VSfft st.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

INSURANCE
parenkam

NAUJIENOS atstovauja 
rikos ir poltinių £ 
ir reikalingos, net

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel 436-7878

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be Jokių JripareCgojinrnj-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES ’ 
Lithuanian Representative

a jai žmonės pasakė. 95 psL SIJO. Yra taip pat 

SATYRINĖS NOV t L ĖS. Genialaus rusų rąžytojo

atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

— Lietuvių Tautinėse Kapinė
se mirusieji bus pagerbti šių 
metų geg. 29 dieną, sekmadienį 
(Memorial Į)ay). Visi stengias’ 
papuošti artimųjų kapus, kad iš 
kilmių dieną viskas šventiškai 
atrodytų. Gėles galima atsivežti 
arba kapuose įsigyti, (pr.)

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

*- Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

' Telef.: REpubllc 7-1941 /

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS ĮR BIČIULIS

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building
< * • - ■ -

Regional Office Cameo Tower Build-

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 Sj Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toris ns pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpi 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gr

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. - - ;

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PAtAiTĖJK. 
84 p«L Kaina S1J0.

ffie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 S*. HAL8TED ST, CHICAGO,’3U. 40604

rtellsnkeef darbe valandomis arba ubakant paitv Ir 
Md ar

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

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

N A U J I E N O fiŲ

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
Į mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

Į 6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
Į valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
I Apyl 66 ir Mozart.

t 1^ * AUKŠTO mūrinis. 5^ kamb. 
[apačioj. 4% kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai — labai gerai
I išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui

60 AKRŲ farma i pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

MAINTENANCE MECHANICS
< Forplant in heavy . 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other
• plant machinery.

Welding experience also required. 
" R. LAVIN & SONS, INC.

. 3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

Namai Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

MISS SONYA
Gifted Spiritualist *

Consultant —, Healer & Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk., Chciago. Ill. 
For appointment call 871-6528

HELP WANTED — MALE 
Dirblninkv Reikia

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00, Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos. ' - -

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAI T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— Dzūkų Dienos proga kun. 
J. Borevičius laikys pamaldas 
levų Jėzuitų koplyčioje gegu
žės 15 d. 11 v. Po pamaldų bus 
apeigos prie Nepriklausomybės 
paminklo. Apeigoms vadovaus 
A. Drutys. ' t

stelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
__ ~____________ "J užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 

Sindinę tolimesniems darbams ne tik laikrafio, bet ir visos. išeivijos, 
p pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie

tuvišką reikalą renesiam.
KAINUOJA: Chicago] a Ir Kanadoje metama — $30.00, poni me+p — FILM, 

trims mėn. — $830, vienam min. $3.00. KHom JAV rieto* metams 
— $26.00, pu«e( mėty — 314A0, rienem mėn. — Ė250. Užsieniui 

— $31.00 metams. Sūri pažinimui siunčiama arvelt, oemokamaL

Prašema naudoti žemiau esančią atkarpą.

AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legalilko- 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago UI. 60608

vienuolijos, turėdamos savo 
žinioje spaudą, vienašališkomis 
žiniomis bęį dalykų propagavi
mu, nustelbė šias ir daugelį ki
tų lietuviškų parapijų bei jų kle 
Bonų ir kuųigu.

— Dail. Adomo Galdiko dar-, 
bų paroda bus gegužės 28 ir 29 
dienom Anapolio salėje, Toron
te. Parodą' L globoj a Anapilio 
Moterų būrelis.

, Įvairi apdrauda.
BUTŲ NUOMAVBLAS - 

nuomininkus

4243 W. 63rd Stv Chicago
Tel. 767-0600.

— Maironio aukšt. lituanistinę 
mokyklą Toronte baigė 27 abitu 
rientai: Gailė Brazytė, I^aima Ja 
nušauskaitė, Onutė Jurėnaitė, 
Daiva Kolyčiūtė, Ramona Mu
rauskaitė, Lydi ja” Radzevičiūtė, 
Rasa Sinianaivičiūtė, Danutė 
Skukauskaitė, Asta šernaitė, 
Eugenijus Bajorinas, Kęstutis 
Banelis, Andrius Baziliauškaš,

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18-kt aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vaL vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660.

HELP WANTED —- FEMALE 
"/ ' Darbininkių reikia

— Algimantas Eimantas, hair 
gęs Western Ontario universi
tetą Londone, dirbęs Veteranų 
administracijoje, pakviestas Ka 
nados veteranų ministerijos as
meniniu ministerio referentu. 
Jis yra veiklus lietuvių organi
zacijose ir bendruose darbuose.

Jono Valaičio parašyta if iš
leista apysaka “Jaunamartė” 
Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūki 
hinko sodyba, jo būtis su vestu
vinėm apeigom, dainom ir .kt 
Gaunama adresu: Jonas Valai
tis, 1822 S. 49 Avenue, Cicero, 
60650. Tel.: 652-0312.

Kaina su persiuntimu paštu 
$3.75. < (Pr.)

— “Pelkių Žiburėlių” valan
dėlė šį ketvirtadienį, gegužės 12 
<1. skiriama muzikai. Bus per
duota pirmoji dūlis Vytauto 
Strolios pokalbio apie įvaire
nybes, trūkumus ir naujenybes 
plokštelėse, “P. Ž.” girdimas 
per Margučio radiją tarp 7 — S 
vai. ryto iš WNIB stoties 97.1 
I'M banga.

Naujienos buvo lr yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerably ir palikti 
įvairių tipų behdradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu-l 
zijų laikotarpiu Nauijenos yra] 
Jūtinos kiekvienam lietuviui, 
keikia prisidėti prie sąjūdžio) 

padvigubinti Naujienų skaity
tojus. .*

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

3333 So. Halriod -'t, Chicago, HL 60608. — Tai. 254-3320 
Y. VALANTI MAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Št, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* naririnkimai goroj rūšloc Ivalrię prridę. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.;

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ava., Hof Springs, Ark. 

Albartas ir Kastutš Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetaL 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, malkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tat 
501-623-9814.

PETRAS KAZANAUSKĄS. Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

— šiandien, gegužės 11 d., 
7:30 vai. vak. Dariaus Girėno 
salėje bus paskutinis šio sezono 
Lietuvių Prekybos Rūmų susi
rinkimas. Narys Vincas Bardis, 
turintis kiniečių stiliaus Won 
Kow valgyką, vaišins kiniečių 
valgiais.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
QR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KĖJ1MAIS '

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

— Christopher žilis 
Christin mokyklos Mt. 
wood apylinkėje laimėjo $25 
taupymo lakštą už konkursinį 
rašinėlį apie švaros palaikymą 
aplinkoje ir iniestė. Konkursą 
globojo miesto meras Bilandic.

— Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 11-tą, Jaunimo Centro kavi
nėje, Chicagoje, bus A. Pakal
niškio knygų prsitatymas visuo
menei. Prasidės 7-tą valandą va 
kare. Visi kviečiami dalyvauti.

x Fasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas. • paliekant su 
jais konfrontacija pavergtie-j 
siemš. ..

SKELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* vonios. $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parkę. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas, $32000..

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, ' Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro “gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600. . , -

GRAŽIAI APKALTAS^ -su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai" pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

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

Jueu« Kap«č1n»k>t, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aptel- 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juozas KapaČInsksv IŠEIVIO DALIA. AtsiminimaL Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesni 
kuriančio Ir patvariai 
rtruota. 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakduose. 
Klaipėdoje ir Pa* 
kalbas girdėjo ir 
išversta i angių 1 

M. Zoičanko.

—Tradicinis Dzūku Draugijos 
balius įvyks gegužėą mėn. 14 d. 
7:30 vai.’vak. Jaunimo Centre, 
Meninę dalį atliks rašytojas A. 
Baronas ir Drūtyčių trio. Gros 
L. .Bięhnevičiaus orkestras. Sta
liukus rezervuoti: tel. 927- 
3375, 925-9159 ir 927-5980.

(Pr.)

_  A. a. Elena Zubovaitė Liu
tikienė, g. ISKI3 ni. gruodžio 6 d. 
Luinuose, mirė š. m, balandžio 
18 d. Sidnėjaus mieste, Austra
lijoje. Liūdėti liko vyras agr. 
Česlovas, duktė Nata ir sūnus 
Jurgis.

— Vida E. Kazlauskaitė iš Mc 
Auley aukšt. mokyklos gavo iš 
Quaker Oats bendrovės 4 me
tams stipendiją, skiriamą tar
nautojų vaikams sų National 
Merit konkurso kvalifikacijo
mis. Vida planuoja studijuoti 
muziką DePaul universitete. Jos 
tėvas Petras P. Kazlauskas yra 
mechanikas inžinierius John 
Stuart tyrinėjimų laboratorijo
se, Barrington, Ill.

Rimas Ciplijauskas, Vainius Do 
bis, Vytas Gataveckas, Lonas 
Grybas, Tomas Kasparavičius, 
Edis Kulikauskas, Gytis Maiu- 
levičys, Petras Meikklejohn, 
Edis Paskųs, Gintas Sendzikas, 
Edvardas Slapšys, Jurgis 'Stoš
kus, Morkus Sungaila, Raimun
das Tu rūta ir Juozas Zenkevi
čius.

Sol. Dalios Kūčėnienės ir Leo
no Baltraus koncertas ruošia
mas gegužės 21 d. 8 vai. vak. 
Nazareth kolegijos Meno cent
ro salėje, Rochester, N. Y.

— Lietuvių religinei šalpai 
Wyoming klonyje/ suaukojo 
$4,250.11. Rinkliavoje dalyvavo 
šios parapijos bei kunigai: Wil
kes - Barre šv. Trejybės kleb. 
prel. J. F. Baltnisevičius, Lynn
wood šv. Kazimiero — kleb. 
prel. Vincas Pakutka, Skrantų 
šv. Juozapo — kleb. kun. My
kolas Ozalas, Kingstono šv. Ma
rijos — kleb. kun. Antanas J. 
Norkūnas, Pittstono šv. Kazi
miero — kleb. kun. Petras J. 
Ališauskas, Luzernes šv. Onos
— kleb. kun. Viktoras A. šim- 
konis, Hazleton šv. Petro ir Po
vilo — kleb. kun. Jonas Dasti- 
kas, Miners Mills šv. Pranciš
kaus — kleb. kun. Jonas J. Kaz
lauskas, Forest City šy. Antano
— kleb. kun. Joseph E. Papka, 
Skrantų šv. Mykolo—kleb. kun. 
Juozas J. Akulionis,- Nantico
ke šv. Juozapo — kleb. kųh? J. 
J. Laskey, Duryea šv. Jūozapo 
—^kleb. kun. Truškauskas, Su
gar Notch šv. Petro ir Povilo — 
kleb. kun. J.S. Krafchak, Eynon 
šv. Marijos" —kleb.’ kun. Jurgis 
P.< Stalevičius, Lietuvių katalikų

TAISAUNAMUS 
IRVEKĄNAME 
- Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

— Aplankysime Sunny Hills, 
Floridoje. Skrendame gegužės 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
informacijų teirautis: New Yor
ke V. Beleckas (212) 282 64MV 
New Jersey J. ZubaviČius (201) 
381-3198, D. Dulaifs, Detroite 
(313) 549*6878, J. Mlkonis, Kle- 
veląnde (216) 531-2190, M. Kie
ta, Chicagoje (312) 434-9655.

(Pr.)

■55 A. Pakalniškio knygose yra ap- 
r rašomi žemaičių krašto papro- 

Įčiai ir žmonių gyvenimas, ir pa 
saulis jauno žmogaus, iš to kra
što kilusio, nuo vaikystės iki 

Nancy M. Giržaitytė iš Ma 1 tremties dienų Kėiiiptene. 
ukšt. mokyklos gavo Mac 
e National banko slipen

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
flietovj talllDlnką ^4* 

Chicago je

^aLNORMANĄ 
/©®GMURŠTBINA

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8459

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
KAUJIENOXS Eemet nėjo 80 aetą. Minint tą sukakti, gerbiant pfnsojc 

Amerikoj Bettrrią dienraščio steigėjus bei lietarrižkoi apsndos ptnnfl- 
bos ir atliekant bfitlnas pareigas uafinas lietuvybėj aUklmirt akri- 
blamag Naajienę platinimo Tafta.

NAUJIENOS Įvirtai stori ir kovoja nf Lietuvos tr pavergtą Seteris latrr*. 
neidamos tr aeridėdamoe t asndėrins sn oknpantalj ar Jn IcaUo 
tlniaii.

NAUJIENOS palaiko risti Heterią desnokratlDea tropes, Jn bendras Instits* 
rijai ir remia riuj lietuvis bendruoshis darbas bei tDalna.

ją Hetarip dauguma Kals pasfmetima, reto- 
Itj laikais. Jos yra. visiems įdomios, naudingos

_ , uos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga

jpaudos pirmūnų pavyzdžiais

GIVE HEART FUN

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

r—~~ American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, JU. 60643

Telef. 312 238-9787
© Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me' kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

® 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
$1,740. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją,

j *** * ~


