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perėjęs pas teroristus ir. poli-
į'

r <5
ti valdžioje ir padidinti savo at
stovų skaičių, Ecevitnepapras-J

bą. Teroristų tarpe vyrauja įsi
tikinimas,, kad savitarpes žudy-
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RASŪ
BREŽNEVAS ATSIKĖLĖ VARTUS

Į SOVIETU PREZIDENTŪRĄ 
(Argentinos kariai nušovė dar 3 teroristus, 

. šaudžiusius į policiją
* - - . j- -i ~ . •-- - --- -- ----- *

MASKVA, Rusija. — Penktadienio naktį sovietų Tass agen
tūra paskelbė-ir visai sovietų spaudai išsiuntinėjo I^eonido Brež- 

. nevo paruoštą naujos; sovietų konstitucijos projektą. Ji vadinama 
Brežnevo konstitucija todėl, kad jis primindavo naujos konstitu- 
cijos. komisijai./- Lj L' . - '

Paragrafus 1 rūoše sovietinės 
teisės specialistai, bet Brežnevas 
prižiūrėjo kiek vieną paragrafą, 
kad jis atitiktų jo laikotarpio 
dvasiai. .

Skaičiusieji (tvirtina, kad
Brežnevas, skelbdamas projek- į sus kelių grupių centro korhi- 
tą, .atsidarė vartus Sovietų Są
jungos prezidentūrom - - •- -/;
Partija —'■ svarbiausias veiksnys

Naujas sovietų konstitucijos
. projektas pripažįsta, kad komu-

L; nistų partija'yra pats svarinau-1 v - .
ū sias Mšuomeninio ir, ekonominio jnusov® dar ęis - teroristus, jų 

gyvenimo _ veiksnys vi soj e So- - ū^rp^ buvo vi enas policininkas, 
Vietų . Sąjungoje'

1960 metais priimtoji konsti
tucija komunistų partijai tokių 
didelių teisių /fį^ripažin^tūo

— tarpu Brežnevo konstitueija faa' 
teises įrašė pagrintdiniu pari-

Brežnevas bus pats galingiau-, 
sias vdlddvaš Visoje Rūšijojė Jis 
bus -ne-t’k'lėgalus'krašto pre
zidentas^ bet' bus' piimašis ko
munistų- partijos: sekretorius, 
kuris nustatys politiką ir pa
rinks-jos-vykdytojus V“ s

Skaito apie konstituciją

gęn.' Vidella, .dabartinis krašto 
prezidentas, pajėgs grąžinti 
kraštui taiką.

Pats skaudžiausias smūgis bu
vo suteiktas geg. 25 dieną, kai 
karo policijos daliniai išklojo vi-

tetus. Policijai pavyko nustaty
ti, kur teroristai posėdžiauja, 
juos apsupa, o-kai šie atsisakė 
'atiduoti ginklus, tai visus tame 
name ir išklojo.

Vakar kariuomenės dalinys

STRAIPSNI APIE ŽMOGAUS TEISES
Ginčas eina dėl Anatolio Ščaranskio, 

reikalaujančio pagrindiniy teisių
MASKVA, Rusija. — Sovietų žinių agentūra Tass paskelbė 

Juri Kornilovo, įtakingiausio sovietų užsienio politikos' komenta
toriaus ilgą straipsnį, kuriame jis pataria prezidentui Jimmy 
Carter ir valstybės sekretoriui Cyrųs R. Vance nesikišti į Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalus, palikti ramybėje Rusijoje" veikiančius 
disidentus. Tuo reikalu kalbėjo Leonidas’ Brežnevas ir Andrei 
Gromyka, bet dabar plačiau pasisako geriausiai apie sovietų 
užsienio politiką informuotas komentatorius.

Kornilovas užkliuvo už Ana
tolijaus ščarankio, sovietų ko
votojo už pagrindines žmogaus 
teises, ščaranskiš yra Sovietų 
Sąjungos žydas , pradėjęs rody
ti daugiau aktyvumo, kai buvo 
suimtas Orlovas ir Greebaumas. 
Sovietų policija yra suėmusi vi
sus pagrindinius žmogaus teisių 
komiteto narius. Jie buvo ^suim
ti Maskvoje, besirenkant į pa
sitarimą. Savo laiku ščarans- 
kis reikalavo teisės išvykti į už-

Turkai ruošiasi 
seimo rinkimams
STAMBULAS, Turkija. — 

Dabartinio premjero Demirell 
vadovaujama Teisėtumo partija
iš profesoriaus Ecevit vadovau
jama socialdemokratų partija 
pradėjo rinkiminę kovą turkų 
parlamentam

Demirel yra konservatyvus Ii- Ljenį, norėjo gauti vizą Į lzrae- 
Jiorėtų^ išsflaiky- paskutinių; metu jis visą

savo laisvą laiką skyrė pagrin
dinėms žmogaus teisėms. -Teisė 
-išvažiuoti įeina į pačias payrin- 
dines žmogaus teises.

Atrodo, kad sekr. Vance, be
sitardamas su Gromyka Žene
voje, ne tik kalbėjo apie Rusi
jos disidentus ir teiravosi, ko
dėl jie suimti ir laikomi kalėji
me be teismo, paminėjo ir šča
ranskio pavardę. Vance turėjo 
galvoje ščaranskį, kovotoją už 
pagrindines žmogaus teises pa
čioje Rusijoje. Dabar Kornilo
vas rašo, kad tas pats ščerans- 
kis.atiduotas teismui ir bus tei- 

»►siamas už išdavimą. Jis išsiun- 
tinėjo -visiems sovietų laikraš
čiams toki tvirtinimą:

/“Tam tikri JAV - sluoksniai 
bando panaudoti ščaranskį, kaip 
pretekstą melams skleisti apie 
pagrindimų žmogaus, teisių lau
žymą Sovietų Sąjungoje, šča- 
ran’skiui ’ gręsia galima mirties 
bausmė už šnipinėjimą ir kitus 
kaltinimus”. ’Chicago Tribūne, 
1977 m.>birž. 4 d-10 psl.

Sbrietif vaišiai’ labai nepa
tiko, <kad. Valstybės Departa
mentas susidomėjo ščaranskio

Pabėgęs latvis lieka Švedijoje 

STOCKHOLMAS. — Iš Lat
vijos įsovietų lėktuvų pabėgęs 
latvis, kurio pavardė neskelbia
ma, penktadienį buvo pašauktas 
į- teismą.

: ~ I
Jis prisipažino kaįtas, bet nu-1 

sikaltimas nėra’ kriminališkas, 
kadangi jis sumonijo sovietų 
įgulą įtikindamas, kad su savi
mi turi sprogstamos medžia
gos, nors neturėjo, ir niekas ne
buvo sužeistas.

Jis paprašė politinio pabėgė
lio prieglaudos teisių, kurias ti
kisi gauti atsėdėjęs kurį laiką 
už lėktuvo grobimą. . “

Marokas grįžta į demokratiją'.

RABAT..— Marokiečių' penk
tadienį' pirmą kartą per 14 me
tų laisvai rinko savo parlamen
tą, vykdydami karaliaus Has- 
sano programą, kurią -kraštas' 
grąžinamas^.į demokratiją.' L /

Tarpe daugiau kaip 1>000 kan
didatę į 179 vietų parlamenta

yra prezidentas VM^la. karaliaus ministerial, k
jų tarpe miništeris pirmininkas 
Ahmed -Osman. Turimais. pra?< ■ 
nešimais, rinkimai . praėjo ra
miai; didelei daugumai 6,520,000 
baltuoto jų dalyvaujant. Rezul
tatų paskelbimo buvo laukiama 
šeštadienį.

Turkai su Sovietais ar Vakarais

4, ANKARA, Turkija. -— Sek 
madienį vykstančiuose Tikimuo
se Turkijos balsuotojai turi ap-. 
sispręsti, ar jų kraštas pakryps 
į glaudesnius santykius su So
vietų Rusija, ar pasiliks Vaka
rų šalininkų konservatyvų ko
alicijos rankose.

Buvęs ministeris pirmininkas 
Bulent Ecevit, socialdemokratų 
“didvyris”,. pasižymėjęs inva
zijoje į Kipro salą 1974 metais, 
ankstybesniais anketos parody
mais tupėjo žymią balsuotojų 
pirmenybę prieš Suleymana De- 
mirel, kurios konservatyvų Tei
singumo partija sudaro palai
dos koalicijos valdžią.

Beginui Moše Dayan geriausias

TEL AVTV. — Numatytasis 
būti sekančiu Izraelio ministe- 
riu pirmininku, Menahem Begin 
penktadienį pasakė, kad Moše 
Dayan yra tik iš dalies atsakin
gas už Vidurinių Rytų 1973 metų 
karą ir kad vis dėlto jis yra jo 
numatytas į Izraelio užsienio 
reikalų mirristerio postą. Begin 
jaučia, jog Dayan gali būti ka
binete, kadangi ne jis vienas yra 
atsakingas už 1973 metų nesėk
mę, pareiškė pran ešėjas Ye- 

ichiel Kadisai.

susirinkusioms' Chicago®- ■ moterims.' ~Manonsa, kad ji įsitrauks-i lietuvišką
vi$uomeninį-’'iudėjimą.->-. * Nuotrauka A. PI aušinančio

Paryžiuje žuvo gabus 
lakūnas Nelson

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Praeitą penktadienį Paryžiuje, 
Le Borget aerodrome žuvo ga
bus- Amerikos lakūnas Howard 
W. Nelson. Jis skraidė pačių 
naujausiu JAV karo lėktuvu1 
Fairdchild A-10. Lėktuvas labai 
greitas, "gali lengvai vartaliotis 
ir lengvai padaryti įvairias kil-

Lakūnas Nėlson padarė kelias 
kilpas didelės minios akivaizdo
je. Vieną kilpą bedarydamas vi
sai netoli žemės, jo lėktuvo uode
ga atlūžo ir neiškilo, o pats lėk
tuvas nukrito viršum apačion. 
Lakūnas-buvo sunkiai sužeistas. 
Jis mirė helikoteryje, vežusia- 
me jį j artimiausią ligoninę.

Pakistanas pirks 
senus lėktuvus

WASHIN(jTON, D. C. — Pre
zidentas Jimmy Carter nesuti
ko perduoti Pakistano vyriau
sybei pačius naujausius ir grei
čiausius sprausqpnius Ameri-

L. Brežnevas

Sovietu dienraščiai šeštadie- *■ ■ . . A
nio rytą atmušė visą Brežnevo 
konstitucijos projektą ir lygi- __
na naujos projektą su šiandien kos karo lėktuvus, vadinamus 
veikiančia konstitucija. Iki N. 
Chruščiovo nuvertimo Brežne
vas niekad nebandė lįsti į pir
mas eiles.' Jis visuomet atlikda
vo pavestas pareigas ir vengda
vo pirmos vietos. Bet kai Suslo
vas atsisąkė pranešti Chruščio
vui apie jo nusodinimą ir pata
rė Brežnevui imtis šio darbo, 
tai Brežnevas pakeitė savo elg
seną. Jis norėjo tvarkyti ne tik 
vyriausybės, bet kariuomenės, o 
dabar ir visos valstybės reika
lus. ’ "•

A-10, bet Pakistano vyriausy
bė sutiko pirkti kiek senesnius, 
4-7 sprausminius lėktuvus.

Pakistano vyriacusybė priva
lės mokėti už juos gyvais. Pa
kistaniečiai džiaugiasi, kad opo
zicijos pradėjot pasitarimus su 
vyriausybės atstovais dėl rin
kimų ir tvarkos. Premjeras Bhu
tto sutiko paleisti iš kalėjimo 
keturis opozicijos vadus ir 35,000 
suimtus tvarkos ardytojus.

Argentinos kariai grąžins 
kraštui. taiką

BUENOS AIRES,. Argentina.
— Jau vyrauja įsitikinimas, kad

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21 
Drėgna a, Šilta* . '

Ekonomija gerėja
NEW YORKAS. — Palankios 

žinios apie infliaciją ir interesų 
(nuošimčių) ratas paskatino ir 
akcijų (stock) rinkos gerėjimą.

Dow Jones industrials iš 9.08 
pakilo iki 912.23, savaitę baigiant 
13.40 pelnu. Transportacija pa
sistūmėjo pirmyn iš, 1.16 iki 
237.14 ir reikmenys 111.77, .77 
padidėjimu.

Laivas nuskendo, 
keleiviai išgelbėti 
St. JOHN, Niufoudlandas. — 

Keltuvas “William Carson”, ii-; 
gus metus kėlęs keleivius iš Niu- 
foundlando į Labradorą, užplau
kė ant -didelės ledo luities, kuri 
prakirto skylę keltuvo dugne.. 
Tuojau buvo sukelti laivai ant’ 
kojų, kad subėtų pagalbon. Pa 
vyko išgelbėti visus laive plau
kusius 128 žmones, bet pats lai
vas ir laive buvusieji turtai nu
skendo.

Keltuvas manė, kad jis iš
vengs artėjančio ledo kalno, bet 
jis nežinojo, kad to kalno buvo 
iškilusi tiktai viršūnė, o didelė 
to kalno dalis plaukė po van- 
odeniu, kurios kapitonas nepa
stebėjo. Po vandeniu buvo ledas 
ir prakirto skylę laive. 

__ i______
• ' Prezidentienės misija 

Piety Amerikoje
LIMA, Perti. — Roselynn Car

ter, penktadienį atskridusi į Pe
ru sostinę, savo kalboje kaip 
prezidento Carterio įgaliotinė, 
priminė, kad Peru lyderiai dar 
1974 metais pasirašė sutartį su 
7 Lotynų Amerikos valstybėmis 
mažinti ofenzyvinių ginklų pir
kimus ir pakartojo prezidento 
pareiškimą iš praėjusio balan
džio 14 d., kad jei ta -sutartis 
būtų įgyvendinta, tai būtų ne 
tik didelė nauda visiems, bet ir 
šviesus pavyzdys visam pasau
liui”.

Ji tai pareiškė atskridusi iš 
Ekvadoro sostinės Quito, kur 
dvi dienas tarėsi su Ekvadorą 
valdančios karininkų juntos 

’nariais, kurie skundėsi, kad “Pe
ru turi sofistikuotų .sovietinių 
lėktuvų ir tankų, o mes nieko 
neturime”.

Peru ir Ekvadoras yra dvi sa
vo tarpe nesutariančios kaimy-

JAV kalinių
WASHINGTON, D. C. — Ku

bos diktatorius Fidel Castro 
prižadėjo paleisti iš Kubos ka
lėjimų dešimt Amerikos pilie
čių, visai bereikalingai ten lai
komų.

Kuba labai nori atnaujinti pre
kybą, bet neskuba sutvarkyti 
Amerikai priklausančių skolų.

Atrodo, kad šiomis dienomis 
Kuba ir JAV pasikeis konsulais, 
šia proga Castro nutarė išleis
ti be reikalo suimtus ir kalėjime 
laikomus Amerikos piliečius. 

I JAV nutraukė visus santykius 
su Kuba 1961 metų sausio 3 d.

Taisytinas /trūkumas 
Fordo automobiliuose
WASHINGTONAS. — Vy

riausybė perspėjo daugumą For
do Motor Co. autonomobilių ir 
lengvųjų sunkvežimių savinin- 
ninkų, kad jų motorų vėduoklių 
sparneliai gali lūžinėti ir pada
ryti nuostolių arba sužeisti.

Perspėjimą padarė Nacįonal. 
Plentų Trafiko Saugumo Admi
nistracija, kuri pradėjo tyrinė
jimą., Administratorius Joan 
Claybrook sako, kad tokiam lū
žimui įvykus važiuojant, gali 
išlenkti auto dangtį arba pra
kirsti kabelius. Fordas pranešė, 
kad tų automobilių savintinkai 
perspėjami laiškais ir automo
bilių pardavėjams išsiunčiamos 
trūkumui pakeisti naujos dalys.

— Episkopalų dvasiškis Clau
dius Vermilje išvilktas iš dra
bužių ir nubaustas nuo 25 iki 40 
metų /kalėjimo už jaunų ber
niukų prievartavimą.

— Romos priemietyje mirė 71 
metų sulaukęs Roberto Risselli- 
ni, buvęs artistės Ingrid Berg
man vyras. ' ■

teto profesorius tikisi Jaimėti 
rinkimus, nes dabartinė ūkio pa
dėtis yra gana sunki. Kraštas 
turi užleisti stambias sumas ap
saugai, Kretos salos įvykiai taip 
pat brangiai kainavo, o ūkio 
reikalai eina labai lėtai.

Nedarbas siekia 20%, inflia
cija didėja, o užsienio valiutos 
atšargosTabai mažos. Be to; JAV 
kongresas neskuba duoti tur
kams bilijono dolerių paskolą, 
kurią Fordo administracija su
tarė ir ’prižadėjo.

—Moliukiečiai, matydami, kad 
-negaės gauti iš olandu jokio; 
lėktuvo ^Įkaitams išvežti, pra
dėjo derybas paleisti įkaitus ir 
derėtis dėl lengvesnių sąlygų iš-’ 
vykti iš .Olandijos.

. — Brazilijos prezidentas pa
reiškė kavos augintojams, kad 
ateinančiu metu viduryje gali 
nelikti _neį vieno kavos grūdo; 
Brazilijos sandėliuose, Kavos 
pareikalavimai nepaprastai di
deli. ■ !

-—Kanados vyriausybė nauju j likimu, nes jis drąsiai gynė pa- 
eises. Ru

sams dar labiau erzina preziden
to Jimmy Carterio pakartotas 
pareiškimas, kad jis nesirengia 
atsisakyti reikalauti pagrindinių 
žmogaus teisių ne tik laisvajame 
pasaulyje, bet ir kitoje geležinės 
uždą"3 s pusėje.

savo, ambasadorių Washingtone grindinės' 'žm.dgabs jtei
•Milburn Towe.

Kicolis Ceausescu, Rumunijos ko
munistę partijos pirminirrkas ir kraš
to prezidentas, turi bėdos su pagrin
dinėmis žmogaus teisėmis. Jis dėko
jo prezidentui Fordui už Helsinkio ak
tui, bet jam nepatiko pripilanti pa-* 

grindines teHėv rumuhWni.

Afrikos Reikalu Biuras 
Valstybės Departamente 
‘ WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Carter penktadienį pa
skelbė Afrikos Reikalų Biuro įs
teigimą Valstybės Lepartamen- 
te, kurio tikslas, spėjama, bus 
skatinti juodžių valžios įvedimą 
pietinėje Afrikoje.

To biuro šefu nominuotas Ri
chard M. Moose. 45. dabartinis 
valst. sekretoriaus padėjėjas 
Afrikos reikalams vietoje da
bartinis karjeros diplomato Wil
liam F. Schaufele. Jr,



Motinos Dienos minėjimas Hanau

atidarę minėjimą, 
damas ypač i

t. m. gegužės mėn. 1 d. (sek priklausomybes šventes ir t. i., 
marįįęnį) 14.00' Švęstos;išliędamj : 
Dvasios bažnyčioje pradėtas,‘ pergyvenimus 
ekumeninėmis pamaldomis, ku 
ria$ l^ikė Tėvas A. Bęrnatonis 
ir evang. kunigas Fr. Skėrys. 
Tai dienai pritaikytą panieks 
lą tema “Gerbk sayoj tėvą ir 
motiną, kad tau gerai sektųsi 
ir tu ilgai gyventai ant žemės”, 
pasakė kunigas Fr. Skėrys.

Visi darniai giedojo evange 
likit ir katalikų giesmes.

T o pama'dų tautiečiai susi-, mažiau vargo patyrę, nerūpės 
linko į parapijos salę atšvęsti tingai galėjo Lietuvos laukuo- 
Muliaos Dieną. se laisvai džiaugtis gyveniniu.

VLB Hanau apylinkės pir-!Jei dainos * tautiniai šokiai 
alininkas Albertas Kėmeraitis daugiau veikia į mūsų klausą, 
atidarę minėjimą, pasveikin- regėjimą, tai minėdami Moti- 
' ' ■ salėje esančias DienQ’ turime susikaupti,

mamytes ir močiutes. Tai pat J žiūrėti ir klausytis, pasinaudo 
pasveikino iš toliau atvykusius 
šeimos narius, kurie, pasima
tę su artimaisiais, pasidžiaugę 
įi išsikalbėję, sugrįžę namo vėl 
kiekvienas tęs savo paskirties 
kelią. Pasveikino ir Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių gru
pę su jos vadove Maryte Dam 
briūnaite. Pasidžiaugė, kad po 
septynių metų moksleiviai vėl 
pasirodė Hanau mieste.

Po to jis žodį perdavė kuni
gui Fr. Skėriui, kuris skaitė 
paskaitą tema:

“Meilė — šeimos pagrin
das”. Jis pasirinko tekstą iš I 

prasitariama ir apie juos. Da
bar jau pradedama minėti ne
dalomas vienetas — šeima.

Pasaulis reikalingas gerųsavo .
. gražiais io- šeima

<Ui.be. vaidais ir skambiais1 Į*“ '»"** 'alsiylms pama- 
i • ' • i tas, Prigyvenome laikus, kuo-garsais. Tautiniai šokiai savo , . . ,3. i - j i • -v ruet seimui pagrindas nebesau ritmu, judesiais, dalinai i£re4 

kia lietuvio būdą ir 1 
mentą. šokiai teikia džiaugs-,( 
mą jaunimui ir malonius prisiĮ 
minimus vyresniems apie tubs 
laikus, kuomet jie dar tėvynė
je, lyg motinos prieglobstyje, 
jaunesni ir miklesni būdami,

darni dvasios regėjimu. s

Motinos Diena — ne bažny
tinė šventė. Ją galima tik su 
Motinoj Dienus minėjimu riš
ti. Šeimą sudaro tėvas, motina, 
vaikai, broliai, seserys ir arti
mi giminės, kuriuos visus jun
gia meilė. Be meilės nėra šei
mos. Meilę tikrąja žodžio pras 
me supranta ir jos pasigenda 

per 
sa- 
pa-

visi. Kiekvienas įvairiai ją 
gyvena ir išgyvena pagal 
vo amžių: vaikas vienaip, 
gyvenęs kitaip.

Iš tikrųjų gražus amerikie
tės Annos Jarvis sumanymas, 
skirti metuose vieną, dieną niOj juv° nv j-*-^ £
tinos prisiminimui ir pagerbi-) klausimą, ko norite ir laukia
mu!. JAV motinos diena pra
dėta minėti nuo 1914 m., o Vo 
kietijoje, tuometinio preziden 
to Hindenburgo iniciatyva, 
nuo 1925 m. šiuo laiku jau vi
same plačiame pasaulyje mi- 

vięninga didelė šeima,; nima Motinos Diena ir gal tik

me vienas kitą, nes meilė yra 
iš Dievo, ir kiekvienas, kuris 
myli, yra gimęs iš Dievo ir pa
žįsta Dievą”.

Lietuviai, tėvynės meilės 
skatinami, savo pergyvenimus 
platesniu, rnastu ir įvairiai,

jau ne vieną kartą yra pareis- tėvai galėtų dalinai nusiskųsti uždarbius, savųjų vaikų trū
kę, suruošdąmi Lietuvių Die- diskriminacija, kad jie lyg kūmas bei ydas; daugiau lai-; 
nas, Tėvynės

tempera-|£°jauias ir įgyvena krizę. Šei- 
’ fina šiame technikos amžiuje 

kai kur, atrodo, tik kaip šal
tas, dirbtinis tiekėjų ir varto
tojų vienetas. Tėvas dažnai ne 
beturi autoriteto. Motinos jaus 
mai esmėje pažeisti, dažnokai 
piktam išnaudojami ir sužalo- 

Įjami. Neretai pačios motinos 
būna iškrypusius, kratosi mo
tinos pareigų.

Nestebėtina, kad lietuvių 
šeimose pasitaiko nesklandu
mų ne vien dėl skirtingą ideo
loginių pažiūrų, bet ir dėl ne
sugebėjimo kalbėti tėvų (lietu 
vių) kalba Ši Motinos Diena 
teprimena mumš tą didžią ir 
nelengvą pareigą auklėti jau
nąją kartą lietuviška dvasia, 
kad mes ir svetimoje aplinko
je, platesnio masto suvažiavi
muose, dar lietuviškai pajėg
tume susikalbėti. Tinkamai 
įvertinkime ir^ branginkime tą 
gimtosios kalbos mokytoją, 
kuri pavaduoja tėvus, kai pas 
tarieji .dėl įvairių priežasčių 
nepajėgia savo pareigų atlik
ti.

Maži vaikai atviresni už pa
auglius ir greičiau pasisako, 
kas juos slegia, ko jie nori. į

valandėles, Ne- ir užmiršti nors

te iš tėvų, dažniausiai atsako: 
norėtume kad tėvai mus - su
prastų, kad mūsų patikėti 
jiems norai, jausmai ir pasiap 
tys nebūtų kitiems, pašalie
čiams, pasakojami; norėtume, 
kad mažiau kalbėtų apie savo

retkarčiais ko. pašvęstų savo vaikams,

iberstion’s woman.

-1' MoHy Pitcher loved her husband.
Somuch so, that when he went into

during the Revolution, she did too. Right by his sid 
Then one day, while loading caoncos, he was 

lulled by a British bullet.
_ Moiy knew the time had come to take 

; So she picked up \ 
left ofiS And when 

So buy United States Savings Bonds. 
Right from the start, it s been an equal

“where Her hi ____________
thr rtncJce cleared, America had a

buy U.S. Savings Bonds.
fe. When youjoin the Payroll

UctEBohJs 
ęf 5 yean (4^

hoc subyra to «ate <x local gyaotne

M
Gintaro baliaus debiutante KAROLĖ CHRISTINA NORBUTAITĖ, 

Irenos ir Beniaus Narbutu dukra, baigė Hubbard aukštesniąją mokyk
lą. Iš pat mažesns ji įsijungė į Muši chorale jaunimo chorą, kuriame 
dainavo 11 mėty. Paskutinius 2 metus dainuoja Musichorale suaugu
sioj y chore. Taipgi, nuolat pasirodė įvairiuose parengimuose su trio 
dainomis. Ilgametė skautė; Marquette parko vasaros programų vai
kams prižiūrėtoja. Laimėjusi Wieboldt Hallmark meno konkursą; ji 
buvo apdovanota aukso medaliu Amer. Muzikos}Konservatorijos Pia
no klasės pasirodyme. Laimėjusi daug .pažymėjimu, sporto varžybo
se. Balzeko Lietuviy Kultūros Muziejaus motery vieneto jaunė — 
narė, prisidėįusi prie įvainy parengimu, šiuo ^metu eina atsakomin- 
gas pareigas Holisteer ligoniniu rekmeny firmoje. SLA 134-tos Mo
tery kuopos narė. Ruošiasi studijuoti meno šakoje. Gintaro balius 
birželio 19 įvyks Conrad Hilton viešbutyje.

nors ir būtų tarnybos išvargin^ Vasario 16 gimnazijos tauti 
ti; rodytų, kad. jiems vaikai-nių šokių- grupė, akordeonu 
yra pirmoje . vietoje ir ma- palydima, Valdo Kėmeraičio, 

pašoko 5 šokius: šustą, Kubilą, 
Sadutę, čigonėlį ir Gyvatarą.

Kėmeraitienė ir dukrelė Li
na padainavo , duętu “Motinbs 
valsą”.

Trio — Kalvaitienė, Kėmerai
tienė ir Liną Kemėraitytė pa
dainavo “Lauksiu tavęs atei
nanti . -į-:

Broliai Gintaras ir Helmu
tas Hasenhaičiai trimitais atliko 
overtiūrą — Andreas Munts- 
chik — ir dvi giesmes “Aš mei 
lės garbinu galybę” ir “Už ran
kų imk meilingai”.

Jauniausia Hasenhaičių dūk 
relė Renate padeklamavo ei
lėraštį “Kaip saulutė, taip švie 
si”.

Albina Weihęrienč paskaitę 
eilėraštį “Atiduotu ir savo šir
dį”. ' ■’" '

Pianinų, dar paskanibino' Li
na Kėni erai lyte ir brolis Val
das Kėmeraitis keletą dalykėr 
liu.

Pabaigoje Rutkauskas kal
bėjo apie mamyčių ir močiu
čių pasiaukojimą vaikams pą 
skutinio karo metu ir po to, 
apie Kalantos laidotuves ir pa
teikė keletą puikių pavyzdžių 
iš gyvenimo.

(Nukelta j 6 psl.)

žiau užsimintų apie pergyven
tus laikus; nedarytų palygini
mų, kad seniau vaikai buvę 
geresni. Vaikams tėvai,ilius
truota knyga, kuria jie geriau
siai pasitiki, iš kurios jie dau
giausiai išskaito, išmoksta ir 
supranta. Vaikai, dažnokai pa
sigenda ^veįnįcfe motinos, ir sti 
pridš, teisingos; ^tėvo raukosi

; Tėvai turi sudaryti sąlygas, 
kad vaiko, kuriam priklauso 
rytojus, gyvybė, pati savyje 
sustiprėtų, prinoktų, Tėvai tu
ri vaikui'atverti vartus į pla
tųjį pasaulį, išlydėti jį su mal
da, patiems pasiliekant prie 
savo namų slenksčio; pasida
linti vaiko, kurisį|)iaukia gyve 
nimo jūroje, atsiektais laimėji 
m'ais, pergyventais džiaugs
mais jr skausmais. Mylėkime 
vienas, kitą, kaip Djevas mus 
myli, — baigė sąv^*7 paskaitą, 

jktinįgas Fr. Skėry^. “

Po paskaitos vyVV kultūrinė 
programa. Pranešėjo rolę pe
rėmė tėvas A. Bernatonis. So
listė V. LandiencRakauskaitė 
padainavo dvi dainas' “Tau, 
imama...” A. Raudonikio — 
žodžiai J. LapašinskoMr “Ma 
no draugas” Dž. Marjanovi-i 
čiaus (lietuvių teksto autorius i 
Saulynas). '

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sayveguiariy!

OUR SAVINGS 

.certificates 
earn up to

sae us for 

financing. 
' AT OUR LOW RATES .
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Mutual Federal
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Iš rūsy kalbos versta Jono Valaičio

CECHQYA8, POVILAS

SOD
(Tęsinys) . ■

Dabartieš, bičiuli, dvylikmetė mergaitė pageidau 
ja jau turėti meilužį, ir visi šitie mėgėjų spektakliai ir li
teratūros vakarai sugalvoti tiktai tam, kad būtų lengviau: 
užkabinti turtingą buožę ir nueiti išlaikomai su juo gyj 
venti... Motinos parduoda savo dukteris, o vyrus .tiesiog 
ir klausiama, kuria kaina parsiduoda jų žmonos, ir gali- 
ma net pasiderėti, mano brangusis... . . .. .. u . .

Mejeris, visą laiką tylėjęs ir nejudėdamas sėdėjęs, 
staga nuo kanapos pakilo ir pažiūrėjo į laikrodį. • ;

— Atsiprašau, Povilai Iljičiau, — pasakė jis? — man 
jau laikas namo.

Bet Povilas Ujičius, kuris dar nebaigė kalbėti, ap
kabino jį, ir prievarta sodindamas ant kanapos, prisiekė/ , 
kad be vakarienės jo neišleis. Ir Mejeris vėl sėdėjo, ir klau y . 
sė, bet jau žvilgčiojo į Raševičių su abejone ir nerimu, tar
si tik.dabai' pradėjo jį suprasti. Dailios dėmės pasirodė., 
ant jo veido. Ir kai, pagaliau įėjusi, kambarinė pasakė, - 
kad panelės'prašo vakarienės, jis lengvai atsikvėpė if' 
pirmasis išėjo iškabinėto. ‘ - J -Ji

Gretimam kambary prie stalo sėdėjo ; Raševičiaus.? 
dukterys. Ženia ir’Įraida. Dvidešimtketurių ir dvidešimt-1 
dviejų metų, abidvi juodaakės, labai išblyškusios, vieno
do ūgio. Ženia su palaidais plaukais, o Iraida su aukšta 
šukuosena. Prieš pradėdamos valgyti, abidvi išgėrę <P° ; 
stiklelį kartaus užpilo su tokia išrėiška,. lyg tai būtų-jos ; 
išgėrusios netyčia, pirmą kartą gyvenime, abidvi sūsi-y 
konfūzino ir sukvatojo. - . ’ ; ‘’ ' ■ t;

— Neišdikaukite, mergelės, — pasakė Raševičius. ; ’ 
ženia ir Iraida tarpusavy kalbėjo pranzūziškai, o su 

tėvu ir svečiu rusiškai. Viena antrą .pertrąukdąmos ir 
painiodąmos rusų kalbą su prancūzų, jos ėmė greitomis 
pasakoti, kaip būtent šiuo laiku, rūgpiūtyje, josios anais' 
metais išvažiuodavo į institutą, ir kaip, tatai buvo links- , 
ma. Dabargi važiuoti nėra kur .ir tenka.gyventi .sodyboje.^ j 
be išvažiavimo visą vasarą ir. žiemą. Kuri .nuobodybė,: J y

— Neišdykaukite;- mergelės,. —.pasakė >.Raševiuius.?;.

Jis pats norėjo kalbėti Jeigu prieiję -kąlbėdayo kiti, | p 
tai jis patirdavo jausmą, panašų,,įpąyydą.r . . JK

— Tokie tai reikalai; manę, brąųgusis^ -įy pradėję/ us< f 
vėl, maloningai žiūrėdamas; į . tardytoją. —Jge<umus ■ -

ainiu. Mivn»uja,iiiw, wvivi^iw, eu

biame brolybę ir lygybę su bulėmis ir s^ukdinįnįaĮs, bęt^ r' 
jeigu męs panorėtume įsigflįnti, tai. pamatytume;, iki kuno£ 
laipsnio' yra nusikalstamas tąsai mūsų gerumas. Mes 
darėme tai, kad. civilizacija kabo jąu_ant plaudt^ yManc^ 
brangusis. Tatai? ko amžiais siekė mūsų ainiai? nė šiandien|
— ryt bus paniekinta ir sunaikinta šių naujųjų, gunų. |, ~ yn- .. Ty-ys., . .. ..yri... i. Į .

Po vakarienės visi nuėjo į svečių kambarį. Ženiair: 
Iraida uždegė žvekes ant rojalio, paruošė gaidas... bet tė-'; 
vas vis tęsė kalbą, ir buvo nežinoma, kada jis baigs, jo
sios sų ilgesių ir apmaudu žiurėjų į ęgęįstį . įąirianif 
matytu malonumas paplepėti ir blykstelėti savo išmintim 
buvo brąngiąų ir- svarbiau, negų‘^^ęp| Męjerisl ■
— vienintelis jaunas žmogus, lą^įį^į^lteųos —|
tatai jos žinoję — dėl'jų mieloą-mę^F^^-yjį^ų^stės,! 
bet nenuorama senis jį neatleido^ nuo sąyęs ųeį y^ngs-i* 
nį. ;

— Panašiąį Į tai, kaip vakarųį iąfamųše mon-Į
golų užpuolimą, taip ir mes, kol dar nevėlu, privalome su-| 
sitelkti ir sutartinai smogti mūsų priešą, — tęsė Raševi-c 
čius pamokslininko tonu, pakeldamas aukštyndešinę ran v 
ką. Tegul aš pasirodysiu prieš prasčiokus ne kaipo Povi-|. 
las Įljičius, o kaipo žiaurus ir galingas Ričįįi&dš1 Liūto^ 
Širdis. Liaukimės gi su jais būti delikatus; gana, imkime 1 

mes visi ir susitarkime, kad kaip tik arti prie mūs prieis f 
prasčiokas, tai mes šviesime jam tiesiog į terlę paniekos!, 
žodžius: “Rankas šalin' Svirply, žinok savo plyšį”. .. Tie-y 
siog į terlę. — tęsė Raševičius, nudžiugęs Baksnodamas f 
priekin sulenktu pirštu. — Į terlę. Į terlę.’

— Aš šito negaliu, — pratarė Mejeris, atsisukdamas.
—. Kodėl gi? — gyvai paklausė Raševičius, nujaus-Į 

damas įdomų ir netrumpą ginčą. — Kodėl gi? 4
— Todėl, kad aš pats miesčionis. 1
Tatai pasakęs, Mejeris parąudo, ir net jo kąkįas įš-| 

sipūtė, ir net akyse sublizgėjo, ašaros. ' ' i
— Mano.tėvąs buvo paprastas darbininkasį 

dėjo jis šiurkščiu, trūkstamu balsu, bet aš: 4iantfe ne-1 
matau nieko blogo. ' * ‘ / f

Raševičius baisiai nusiminė ir, pritrenktas, taršį pą-^ 
gautas nusikaltimo viętoje, sumišęs žiūrėjo. į Mejei£-ir f 
nežinojo, ką sakyti Ženia ir. IraWa. parauda ir palinko į 
gaidas, joms buvo gėda dėl savo». betakčio tėvo. Praėjo 
minutė tylos ir įvyko nepakeliama gėda, kai staiga kaž- * 
kaip liguistai, įtemptai ir ne vieloje pasigirdo, ore žodžiai:

— Taip, aš miesčionis ir šiuo didžiuojuos.
(Bus daugiau); r ..

——' i» ■’ ■■ —■*■ ■■ .t .jini i* i u. r
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lenkti dabar dar “jauni” dypu

AndriulionisŠį*

Iš gėlių ciklo—aliejus

mes kelionei ir Amerikos lietu-

$8.00

pas mus
Pas mus taupomi jūsų pinigai at-

«r|f

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608
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$3.00
$2.00

šiandien 
išeivijos 
ir mūsų

nuotykiu
[ iileteta

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

f

Išduodami Certifikatai, kurie ne

su aly 
asmenį-

o-ties mėty 
sria lietuviu 4- 

is ir veik- 
vienybės, 
musu di-

Pastabos iš tolo

grupę,';susidedančią
— -lituanistinės mokyklos 
^inių; jaunuolių — j ‘ 
iįfštiidėntų - Tai labai impozan-

vių reprezentacijai (jaunimo) 
užjūryje. Grįžkite sveiki ir lai
mingi tolesniems ir didesniems 
lietuviškiems darbams ateityje.

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

kia būtų jaunimo išvykos Eu
ropon programa, kuri numato
ma pradėti liepos 17 d ir į Lds 
Angeles grįžti rugpiūči'o 7 d. 
Datos gana tolimos, bet išvykos 
pradžią jau galima skaityti bir
želio 4 d. festivalį Glendale, ku
ris, bent dalinai prisidės prie 
tos išvykos moralinio ir materia
linio apskaičiavimo pasisekimo, 
kurio tas jaunimas jau senai yra

Jeigu kas turėtų abejingų pa
žiūrų i Amerikos lietuvių seno
sios kartos išeiviją, kiek tai lies
tų jos “inteligentiją”,' tai, tur 
būt, vienas geriausių pavyzdžių 
būtų Pittsburgo, Pa. f lietuvių 
šeimos nario (narės) Ms. Nellie 
Norkus (taip ir negalima nusta
tyti ar Ms. Nellie Norkus yra 
Norkutė ar Norkienė), kuri, pa
gal “Senior Citizens Today’’ žur
nale paskelbtą straipsnį, būda
ma 68 metų amžiaus dar tebe
tarnauja, savanoriškai, Peace 
Corps sudėtyje — kaip anglų 
kalbos mokytoja tolimame Azi
jos užkampyje (Pietryčių Azi
jos valstybės Thailand (—bu
vusioms Siamo) sostinėje-Bang
kok.

Prttsburgho universitete baigė 
istorijos mokslus, kur 1932 m. 
gavo MA ir vėliau Ph. D. moks
linius laipsnius. Jai buvo pa
skirta ‘ Fulbright stipendija, 
Įgalinusia studijuoti Japonijoje 
ir kurį laiką studijas tęsti Angli 
joje. Ji yra keliavusi ir studija
vusi gyvenimą Pietų Ameriko
je, Kanadoje, Azijoje, taip pat 
Pietų Pacifike. Ms. Norkus kal
ba ir rašo: lietuviška ir rusiškai, 
vokiškįai, Prancūziškai, itališ
kai ir ispaniškai. “Jei’aš galiu 
išmokti rusiškai kalbėti, aš ga
liu išmokti" bet ką”, sako Ms. 
Norkus (Norkutė ar Norkienė). 
Ji yrą apkeliavusi beveik visą 
pasaulį ir kiek tai liečia Euro
pą, tai nėra buvusi tik Albani

joje, Estijoje ir Norvegijoje.
Jos seserys ir broliai: Floren

cija (York), Adelė (La Casse), 
ir Stasys, Edvardas, Ernestas 
ir Ričardas Norikai gyveno ir te
begyvena Pittsburghe. Tai, tur
būt, bus neginčytinai senosios 
Amerikos lietuvių kartos viena 
iš intelektualų, kuriuos tokiame 
amžiuje vargiai ar sugebės pra-

Ms. Norkus (Norkutė ar Nor
kienė) yra neabejotinai viena 
iš senosios lietuvių išeivijos 
kartos ne tik inteligentų bet ir 
intelektualų atstovė: ji 1929 m.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikte. 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

J. Jumln**, A KISS IN THE DARK. Pikantiikp tr In 
aprašymai, paimti 11 gyvenimo. Lengva* rtiliua, gyva kalba, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juo»» B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvon tatorijoa 
santrauka nuo pat senųjų amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. '

Dr. Ju<na« B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

.Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba ataluntui čeki ar 
piniginę perlaida.

Pastaruoju laiku spaudoj yra 
pasirodę rašinių, raginančių A- 
merikos. lietuvių visuomenę lai
škais kreiptis-i Commission on

y Jaunimas Europoje...
. . Los Angeles lietuvių/organi- 
zuatąs jaunimas, apsijungęs 
Lietuvių Bendruomenės veiklos 
apimtyje, yra nesuskaitomai 
daug įkartų--ir daugelyje vietų 
reprezentavęs Amerikos lietu
vių jaunimą , ne tik savai, lietu
viškai, bet jr amerikiečių — ne
lietuvių publikai: lietuviškomis 
dainomis, tautiniais rūbais ir šo- 
kiąis..-'; vaidinimu, deklamacijo
mis, ir kt,:..Tam, organizuotam, 
jaunimui jau daug metų vado
vauja Ir jį. ugdo nepailstama jo 
mokytoja-----vadovė Ona Razu-
Įiėnė, $ūri- sau. puikia pavaduo
toja sugebėjo išauklėti savo duk- 
rą -Danguolę, - mamytę pavaduo
jančią; dabar, jau beveik visur 
įę visada kai atsiranda reika-

“Los Angeles Times” šiomis 
dienomis pranešė, kad Albany, 
N. Y., mokslinius tyrinėjimus 
darančio Jeronimo Andriulionio 
liga buvo nustatyta esanti “ra
bies” (pasiutligė) ir jis buvo pa
talpintas į izoliatorių. Moksli
ninkas J. Andriulionis darė ty
rinėjimus su pasiuntligės skie
pais, bet gydytojai pareiškė, 
kad tas atsitikimas neturi sau 
lygaus, nes Andriulionis buvo 
imunizuotas nuo tokios ligos. Gy
dytojų teigimu 
taisosi ir jis bus, tur būt, tik 
antras žmogus iš viso, nugalė
jęs tą ligą (pasiutligė — “ra
bies” — daugiausia žmonėms 
perduodama pasiutusių šunų ir 
yra mirtina).

Nustačius mokslininko J. An
driulionio ligą, tuoj pat buvo 
įsakyta paskiepinti (nuo tos li
gos) jo žmoną, vieną iš jo vaikų 
ir penkis ligoninės tarnautojus, 
kurie su juo buvo susitikę prieš 
nustatant, nuo kad jis yra užsi
krėtęs ta mirtina liga, kurios 
skiepus jis tyrinėjo.

daug.
Tam reikalui sudarytas ko

mitetas savo ruožtu š. m. kovo 
21 d. minimai komisijai yra pa
siuntęs išsamų memorandumą, 
kuriame taip pat prašoma iš
studijuoti esamą padėtį ir šį 
klausimą iškelti būsimoje kon
ferencijoje.
Šiuo metu komitetas masiniai 

siuntinėja atatinkamoms šios 
šalies Įstaigoms bei politikams 
raštus, prašant likviduoti mui
tais plėšikavimą.

A. Pakalniškis, Jr.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS* 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL,' li^iančius*1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio, jaunas dienas' ir 
i rūpinim^ ----- :------------------------------- -

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikaTa Ir grožia. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---
Minkytai m viršeliais tik ___ ________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik -- -------------

Security and Cooperation in Eu 
rope, (Congress of the t inted 
States, Washington, D.C. 20515, 
prašant minimą komisiją, kad ji 
būsimoje Belgrado konferenci
joje <iarylų spaudimu į Sovie
tų Sąjungos vyriausybe, jog pa
staroji sumažintų ar panaikin
tų muitus siunčiamiems siunti
niams i Sovietų teritorijų i>ei jų 
pavergtas valstybes.

Yra labai gera, kad žmonės 
tuo klausmu rūpinasi ir kiek
vienas pasiųstas tai komisijai 
laiškas ar tartas žodis gali būti 
naudingas mūsų vedamai kovai 
dėl muitų panaikinimo. Tokių 
protestų niekad nebus per-

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

, Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

$2.00
Galimi taip pit užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ irbi money pH< 

nurodytos kilnos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE ' \
. LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Oi*. Daupares. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, file!#* 
fa Chleaaoje 1ĖM metate paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Ihp Sėmės Ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio Mettaes Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: 'Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su
arusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 

_, _ tehnėjinnL šiandieną drąsiai galima sakyti, lietuviu
touts gaMtq dldfcuotte ir (Žiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti peooms iškiliosioms Europos tautoms”.

Kmus apie šėmės ūki atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Mėtuvin tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po na- 
touH SblaSkyto lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 
siūEsk Sfbt tdtifitoku vaikai, reiškia, kad Si knyga bus brangi abso 
ttoAu lietuviu daugumai ypač kadangi knyga su tokia mefle Lietuvos 
lemi parašyta, kad pridėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
eutorleue ddrtema Lietuvai štate žodžiais: "Dėkingas rOnus — myD- 
uud Tėvynei Ūetnvif’’.

Kayfoe 300 puslapiu •u daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienoms, 4

čeki arba Money Orderi riustl tokiu adresu:

NAUJIENOS
17H 84. KAL8TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60«08

. ______ ptalfta, taojra kum pofųcteM,

RIMTĄ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA • -.atvffereM BbHim fautl polklv knygy, kurios p.puoi b«t koki, 
ItnytV 4T tenfyn*.

’j jU»fcsm4r»* Friainffld», MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jarmu dieną 
RtrimlBhniii -Ir Įryidą bei vietų aprašymai, skaitomi kaip n>- 

3R7 p.T fote, y
Ls ^ Mkafalūs. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 

-fr -laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rasHrs- 
. f- ij# 1U dalių, 296 psL, kaina $3.
‘ .'6r.':Knr» Grfalu*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas, Gra- 
: : Hal* vlrieBals. 336 p«L Kaina $8.00. Minkštais virš. $5.00
-• Frof^Vad. AlrWka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

\. RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir-
- - lėliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. mlnki-

: taia virieHals_________________1________ ____________$2.00
NenriĘac Tonu* — Tanwiavdtas, LIETUVIiKASIS PAMARYS.

- Pakalnės Ir Labguvos .apskritys su Įdomiais aprašymais, fliu- 
• ; č strtdjomis Ir dokumentacija, 336 psL, kaina $8.

... -P. Kv^ūnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
‘ : partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

: jaataa NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
' L.__________________________________________ tt.30
POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235 
1__________________________________________tt.M

tik to jaimimo 'senimo tėvų, 
bėt ir vadovų, be Onos Razutie- 
nėš' dar ir - jos- talkininkų-: ma- 
nayfę. pavadnojanti' Danguolė 
Razutytė,' pianistė Ona Baraus
kienė,- šokių' mokytoja Danutė labai ir labai užsitarnavęs. Sėk- 
Barauskaitė; .vaikų choro vado-

Alekse Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chtcagos lietuvių gyvenimą ir . jų atliktus darbus 684 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

-KMygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Hetūyfų kploBijos- jn suorganizuotos šalpos draugijos,- statytos baž- 

UgW IkiBeifiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
čfrMl, 9 bažnytimii ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

įoiL DudŽ} dokumentai katalikiškų, socaHistinių, laisvamanišką ir 
if&t orgaaiiacijit atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

į_ '/iteriatiejitig knyft friarti. prašomi parašyti čekį arba Money 
Drdarl.r - -•

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai......... .
2. Jurgio-Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72

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

296 psl., minkšti viršeliai ___________________ —...............
4. Ai‘Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai ------------------ --------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

Lietuvių gydytojų; 
pareiškimas

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos XI suvažiavimas, įvy
kęs ( leveiande, Ohio, 1977 ge
gužės 28-29, paminėjęs dr. Jo
no Basanavičiaus 
mirties sukaktį, k 
visuomenę, organ! 
snius laikytis tautinė 
kaip kati jos laikėsi 
dieji tautinio atgimimo tėvai: 

i dr. Jonas Basanavičius, dr. Vin- 
j cas Kudirka ir kiti mūsų tautos 
I žadintojai, nes tėvynės meilė vi
siems yra viena, ir visi turime 
užmiršti asmeninius nesutari
mus. Tuo reikalu dr. Vincas 
Kudirka yra šiaip Įtaigojęs:

“Kas bus, jeigu nelaimė už
klups mus greičiau, nei spėsime 
susivienyti ir suprasti, kad rei
kalas tėvynės visiems yra vie
nas, kad jis yra aukštesnis už 
atskirų partijų egoizmą, kad už 
tą tėvynės reikalą priešingiau- 

I sios partijos turi stot 
I vos šakele ir užmiršti 
i nius nesutikimus”.

Tai žodžiai, kurie ir 
I turėtų pasiekti mūsų 

Tabako uostymo paprotys veiksnius 
atsirado 18-me šimtmetyje. Iš 
pradžių mada vyravo tik aristo
kratų, kilmingųjų žmonių tar
pe,bet vėliau persimetė ir Į 
liaudį, šiandien jau išnykstąs 
tabako -uostymo' paprotys dar 
užtinkamas tik tų žmonių tarpe, 
kurių darbo sąlygos neleidžia 
rūkyti.

vadovus 
visuomenę.

Rezoliucijų Komisija 
dr. Gediminas Balukas, 
dr. Henrikas Brazaitis, 
dr. Antanas Pacevičius, 
dr. Kazys Pemkus, 
dr. Vaclovas Tumasonis

vas Antanas Polikaitis, jauriimo 
chorui vadovauja ansamblio va
dovė O, Razutienė. ,

ši, labai įmantri, mūsų tau
tinį meną su dideliu pasisekimu 
reprenzentavusi daug kartų ir 
daugelyje vietų, lietuviško jau
nimo grupė, dabar birželio 4 d., 
Glendale Civic Auditorium, pa
sirodys Lietuvių Liaudies Dai
nų ir šokių Jaunimo Festiva
lyje. Jei kiek nors liks nuo ren
ginio išlaidų (bilietas $5 asme
niui, studentams tik $3) — tas 
padės padengti, tos jaunimo 
grupės (labai užtarnautos) ke
lionės Europon bent mažą dalį 
“kelionpinigių” sąskaitos.

Išvykos Europon grupę suda
ro lietuviai studentai, apytik
riai 40 asmenų, su vadovais, jau 
minėtais anksčiau — Razutie- 
ne, Barauskiene ir kt. Grupė, su 

Tas Los Angeles lietuvių jau- dainų ir tautinių šokių progra- 
• susibūręs Jaunimo an- ma aplankys: Vakarų Vokieti- 

samblio vardu, šiuo metu skai-įją, Šveicariją, Italiją (Romą), 
ietuvių Prancūziją (Paryžių) ir Ang- 
jaunių liją (Londoną). Padaryti (po

nio- zityvus) žygiai šiai grupei gau- 
gimnazistų tj audienciją pas Šv. Tėvą. To- 

L- . ‘ ‘ ‘ -- - —
fjškąš škaiciuslietuviškame dar- Į 
1^- dalyvaujančių visai jaunų 
^inožykloš suole) žmonių, to
kioj e, didelėj ę lietuvi ų koloni j o-
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STASYS BRAIDYS
Sunešė Kaukaitei kugeliu, namie keptos

lllCoUo d -/■' *

B/espublikpnų kandi<|atąs j 
Chicągos miesto merus, 48 wap- 
do aldermanas Dennis H. Block,» 
kad ir toli ątąilikęs, bet vilties 
nenustojęs Biįandiką pasivyti ir 
pralenkti šią savaitę išėjo su sa- 
vo planų, kaip ir kas daryti, kad 
iš Chicągos miesto darbai ne;

; bėgtų ir kaip į Chicagą daugiau 
i industrijos patraukti.

Spaudos konferencijoje Block 
prisipažino nusivylęs, kad gu
bernatorius Thompson išgyrė jo 
oponentą ateinančio antradienio 
mero rinkimuose.

Pastebėjęs, kad meras Biląn- 
dic tvirtina, kad Chicagą nėrą 
praradusi darbų, Block pasakė, 
kad jo paties studijomis nuo 
1960 metų iš Chicągos išsikėlė 
kitur apie 170,000 manufaktū
ros darbų. Jis apskaičiavo, kad 
praradimas Į00 * darbų reiškia 
netekimą 97 šeimų, susidedan
čių iš 351 narių, kurių asmenį-

store for adults” yrbą *Uįdult 
bookstore”, kur filmose, foto 
puotraukoą įr kt, dęmonstruo- 
jami ęasliąūsj lytiniu palaidumo 
aktai. & policija ir teisėjai ži

Iš Vilniaus Giedrė Kaukaitė kad pats Bakūnas, gražiai ’pra-
Dr.Tomas Remeikis, dešimties bendradarbių pade- buvo atsiusta j Los Angeles, kad vedęs sklandžią programą, taip

damas, geg. 22 d. Chicągos senmiesčio salėje suruošė ’ galėtų pagadyti nuotaikas Ka- 
Giedrei Kaukaitei koncertą, kurio klausės virš šimtas! lifornijos lietuviams. • Ji manė, _
lietuvių, negalinčiu apsieiti be lietuviškos dainos balsų, ikad ne tik padainuoti, dainuos. Jis ne tik jai dainuo-

sklandžiai josios palydovams pa
sakė, kad ji tame vakare nebe

bet tinkamos vakarienės jis nepajėgė suruošti 'Kaukai
tei banketėlį turėjo suruošti senos Vilnies davatkėlės, il
gus-metus namie kepusios kugelius, šonkaulius,, tujinu
sios kopūstus ir šėmuos Mildos valgyklon sueinančius 
Chicągos “pažangiuosius” Dabar Mildoj vakarienių ruoš 
ti jos negali, tai panašia talka jos suruošė banketą ge
riausiai Vilniaus operos solistei Kaukaitei

Vienos kepė namie kugelį, kitos virė mėsą, trečios ga 
mino salotas ir kepė bandeles, kad galėtų pavaišinti iš 
pačio Vilniaus atskridusią ir Chicagoje ukrainiečiams, 
lenkams ir gudams daugumoje dainavusi, gražų balsą tu
rinti Kaukaitė. Kepėjos ir kopūstų tušintojos neturėjo 
progos Kaukaitės dainų užgirsti, nes Remeikio vadovau
jamas komitetas jų nepažįsta ir į dainų šventę jų nekvie
tė. Nežinia, ar senutės būtų ėjusios į miestą, ten joms ne; 
pažįstamos vietos, bet kai nieko apie ruošiamas ’ dainas 
nežinojo, tai ir nėjo. Dabar, kai Jokubka užkinkė pačią 
stipriausią savo armiją kugelio kepti, tai jos nusipirko 
šviežių bulvių, prisitarkavo ir sunešė į Vilnį.

Kai Kaukaitė su Žebriūnu geg. 25 d. atėjo į Vilnies 
“salę”, tai rado visus stalus aptrauktus įvairiausiais lie
tuviškais valgiais, lietuviškų šeimininkių gamintais lie
tuviškose virtuvėse. Tvirtinama, kad Kaukaitei ne tik 
kugelis, bet ir mėsa labai patikusi. Ji valgė ir moterėlėm j 
dėkojo. Ji pati tokio banketo nebūtų galėjusi suruošti. 
Ji Vilniuje turinti tokias privilegijas, kurių neturį kiti 
lietuviai, bet ir jai paruošti tiek maisto būtų neįmanoma. 
Chicągos moterėlės bulvių galėjo nusipirkti kiek tik joms 
reikėjo. Mėsos krautuvėje eilės laukti nereikėjo. Kiek 
pasakė, tiek joms buvo atsverta ir paduota. Be to, galėjo 
pasirinkti įvairiausių riebalų, daržovių, vaisių ir kitokių 
gėrybių. Lietuvoje komunistinė santvarka jau gyvuoja 
virš 35 metų, bet jie dar ir šiandien nepajėgia pasigamin
ti pakankamai mėsos., duonos ir daržovių. Lietuviai; kad 
ir kolchozuose, galėtų pasigaminti maisto, bet, gaila, kad 
rusai viską išsiveža... ,

Pavalgiusi Kaukaitė norėjo, padėkoti moterėlėms, bet 
jai kalbėti.nesisekė. Ji būtų norėjusi papasakoti, kiek 
daug darbo būtų buvę jai, jei būtų turėjusi tiek maisto 
pagaminti, bet .pradėjo ir sustojo. Ji pasakė, kad jai leng 
viau dainuoti, negu apie maisto gaminimą komunistinė
je Lietuvoje kalbėti. Ji pati maisto negamina, nes eina į 
geriausius restoranus Kaukaitė, kad ir pavalgiusi, pa
dainavo kelias sentimentalias dainas senoms lietuvėm^. 
Jos buvo labai patenkintos, o kelios net apsiašarojo. Jos 
negalėjo suprasti, kodėl jų seserų dukros negali atvažiuo 
ti į Ameriką ir padainuoti, kaip Kaukaitė dainuoja. Se
nutės joms dar geresnio maisto pagamintų.

Pirmos kelionės metu Kaukaitei buvo, pristatytas 
palydovas, kuris visus josios kelionės reikalus tvarky
davo Šios kelionės metu ją lydėjo Arūnas Žebriūnas, da
bartinis josios vyras. Lietuvoje jis yrsL įtakingas komu
nistas. Įtakingas ne dėl to, kad tapo Kaukaitės vyras, bet 
dėl didelio atsidąvimo komunistinei santvarkąrjr dėl dąr 
didesnio pasitikėjimo Maskvoje. Vilniuje jis vykdo ko
munistų partijos centro komiteto įsakymus filmų pramo
nėje. Jis yra galingas, nes nuo jo priklauso artistų atei
tis. žebriūnas buvo paskutinis pakviestas pądėko(ti už 
tokį sotų banketą. Jokubka Vilnyje šitaip aprašo A. Žeb- 
riūno kalbą: 

>4

bet pataisyti tas nuotaikas ir! ti uždraudė, bet patarė “gera-1 sunku pasakyti, bet didelėje sa- 
apstabdyti kalbas, kurias ji pa-, dariams“ atsiimti ir paklotą Įėję, kur galima susodinti apie 

j šimtinę. ' ¥ 380 žmonių, atėjo tiktai 60. Jei-
Bet dabar aiškėja, jog tai bū- gu neskaityti Kaukaitę iš Vil- 

i ta ne Bakūno Vlado, bet pa- niaus atlydėjusių-ir visų kaukai
tes lietuviškos radijo valandos, tiškų renginių rėmėjų ir organi- 
pirmininko. Kaukaitės mėgėjai zatorių, sudarančių 20 žmonių, 
ir garbintojai, pagal užsakymą tai josios pasiklausyti toje sa

ps Vilniaus, norėjo su Bakūnu Įėję atėjo, tiktai 40 lietuvių.
kalbėti, bet jis jiems atsakęs, . Man atrodo, kad Los Ange- 
kad labai, užimtas ir neturįs lai- lės lietuvių telefonai yra galiu
ko. Bet radijo valandos pirmi-' gesni, negu lietuviams taikomi 
ninkas juos visus tris priėmė, garsinimai anglų spaudoje. Sa- 
išklausė ir pats vienas nutarė, Įęn Kaukaitėj pasiklausyti lie- 
kad ji šiame vakare nedainuok, tuviškos dainos mėgėjai nepa- 
Lietuviams malonu, kad radijo jėgė apmokėti garsinimų, tiek 

■ mažai jų buvę!. O kur dar sa- 
besiorientuojantieji mūsų lės išlaidus? O kur visi kiti pa-

liko prieš ketvertą metų.
Jai nepavyko nei dainuoti, nei 

jokio triukšmo sukelti. Radijo 
valandos tvarkytojai labai man
dagiai ją nustūmė Į sali ir pa
dėjo Į savo vietą. Ji negalėjo 
suprasti, kaip Los Angeles lie
tuviai, mėgstantieji lietuvišką 
dainą, atsisakė pasiklausyti jo
sios balso.

i lovas Verikaitis ir kiti daininin
kai. Jie nusamdė kažkokio mo
teriško klubo didoką salę Santa
Monica miestelyje. Jie garsino ^ės metinės puajamos sudaro 
anglų laikraščiuose ir per ang-’ $1,036,000.
liškas radijo valandas, bet iš to 
Kaukaitės koncerto išėjo tiktai 
burbulas.

| Kaip ten viskas tvarkoma —

Radijo valandos vakaras pra
ėjo labai gerai, puikiai. Atėjo 
ir Kaukaitė, bet tiktai pašoktįi . - __ .... . .. .....
ir su savo palydovais išgerti, valandos priešakyje stovi grei- mažai jų-buvąl O kur dar sa- 
Tuo tarpu pačiame vakare, ku-’tai besiorientuojantieji mūsų lės išlaidus? O kur visi kiti pa- 
rį sėkmingai ir barniai pravedė į tautiečiai. siruošimai ? Kur orkestras ?
Vladas Bakūnas, jau pradėjo* Pasirodo, kad.tie trys muške- Kaip ten bebūtų, solistę! n.ę; 
sklisti įvairiausios kalbos apie tieriaį, Kaukaitės palydovai ir buvo malonu dainuotu
Radijo valandos vadovybės mo- draugai, nutarė suruošti jai vie- Nemalonu ,: ir j einantiems į 
kėjimą labai gražiai ją nustum- nai koncertą. Jie buvo įsitikinę, koncertą. Pasirodo, kąd buvo 
ti. . ■, kad ji galės sutraukti tokią pa- keli fotografai, kurie traukė ne

Pačiame bankete ėjo kalbos, čia minią, kokią sutraukė Vac- tiktai pačią Kaukaitę, bet į kon-

Vladas Bakūnas, jau pradėjo

 certa einančius lietuviškos dai-
... m , '. ... , j TZ tj. no? mėgėjus. Keli papozavo, bet

įvertinimą. Tarp kitko Arūnas primine, kad Kahfor- vėHaų jiems dingtelėjo mintis 
nijoje atsirado tokių žmonių iš naujų ateivių, kurie _ įąs fotografuoja ir kuriems 
pasiūlė jiems pasilikti Amerikoje. Kuomet jis už- tikslams? Tada jie pradėjo su- 
klausė, ką jie jiems gali duoti, tai pasakė '“porą mė- kinėti ir vengti aparato akies, 
nėšių pagarsinimo, o paskui jūs patys turėsite tvar
kyti gyvenimą, kaip ir kiti pasišalinę”. Jis jiems at
sakė, jog gimtasis kraštas ir jame naujas gyveni
mas jiems daug brangesnis už tubs blizgučius, kurių 
Amerikoje esama daug’’. (Vilnis, 1977 pi. bįrž. 1 d.,

Bet prie durų buvo ir susirė- 
minj vienas Santa Monica gy
ventojas, pažįstantis visus lie
tuvius, -stovėjo ir užrašinėjo, 
kas eina į koncertą Kiek toliau 
kitas pavardes šaukė, kad gerai 
būtų užrašyta. Vienas kitas, pa
matęs surašinėtoją, salėn visai 
neužėjo. Ėjo, norėjo užeiti, bet 
praėjo pro šalį.

Salės viduje patirta, kas daro
si lauke, prie durų. Kilo susirū-

gu nk u būtų pasakyti, ar Žebriūnas taip .kąlbęjp, kąip 
Jokubįą parašė. Jokubka ten visąTaiką buvo, prie to sta
lo sėdėjo. Kaukaitės atvežtą juostą čiupinėjo ir vėliu pa
rašė taip, kaip jis girdėjo. Jeigu jam taip jau gerai Lie
tuvoje, tai jis turėjo tiksliau pasakyti ir dar tvarkingiau pinimas. Vieni norėjo eiti lau- 
dėstyti. Jis. žinojo, kad jis sėdėjo ne Chicągos lietuvių kan ir ištirti,, kas čia darosi. Ki- 
tarpe. Chicągos lieuviai jo nematė, jo kalbos negirdėjo su!ai^ė ir patarė be reikalo 
apie Lietuvos žmonių atsiekimus vertinimų dėstyti nega
lėjo. Chicągos lietuviu dauguma nežino, ką paskutiniais 
35 metais lietuviai pačioje Lietuvoje atsiekė. Nei Žebriū- 
nas, nęi okupantas, kuriam. Žebriūnas ištikimai tarnauja, 
nei tų gyvenimo barų, nei jų pasiekimų neparodė. Ame
rikoje Žebriūnas galėjo pavažinėti po visąkraštą, būti 
New Yorke Kalifornijoje, Ilinojuje ir kitur. ,'Jis galėjo 
daug blizgučių pamatyti, ■ bet jis galėjo ir sočiai se
nučių gaminių maistų pasisotiniti. Tuo tarpu Žebriūnu 
Lietuvon nuvažiavusieji nei to maisto, nei tų gerų kelių, 
nei derlingų laukų pamatyti negalė j o,, nes okupantas 
drąųdžia tųo$ didelius pasiekimus pamatyti;

O dėl blizgučių, tai Žebriūno akiniai galėjo blogai 
spindulį laužti. Nei vienas Amerikos kariškis, net ir tu
rėdamas, nevaikščioja tokiais blizgučiais apsikabinėjęs, 
kaip tai daro sovietų maršalai. Net komunistų partijos 
pariai tiek įvairių blizgučių nesisega prie atlapų, kiek jų 
prisisega Lietuvos ir Rusijos komunistai. Žebriūnas, jej- 
gu jis tų blizgučių nesieksjr ant krūtinės nesįkabins, tai 
toli nenukeliaus. & • . ■ • ' ; !

Amerikoje labiausiai žiba doleris. Kas jų įųyi, tiems 
jie spinduliuojarištojo. Niekas šių blizgučių taip atkak- 

Paskiausiąi pristatė tarti žodį kitą — Arūną li^ ne^ekfą, žąip'tai daro^^vIetų itrip^nibs^ai^i^Mi^ru* 
■nr. ra, kuris savo kuklioje kalboje pasveikino da-'sams tarnaujantieji pavergtų tautų komunistai' Žebriū-. 

lyvius i)- priminė, kad jis jaučia didelį malonumą bū-1 nas yra vienas 'tokių blizgučiu rinkėjas. Senoms lietu
ti nrdu ta;, iečių tarpe ir reiškė dėkingumą už Lie-Įvėmš lokių1 niekų jam nereikėjo pasakoti. į: "
Uvoe žmoni! aUiekimų visose bamose,-—j

Block skĮatino įsteigti mero 
ofisą gerinimui ir didinimui in
dustrijos, kuri, nuvalytų, ir pa
keltų miesto žemę, praskolin
tą mokesčiais, ir ją parduotu 
manufąktonstamą. Pąrdųoti ar 
išnuomoti tą nuosavybę indus
trijoms yra svarbiausias punk
tas Blocks šešių punktų progra
moje.

•-n- n. - • - . '• 7- ./ 7 '

■■ Antras jo progf^nos punktas 
— penkiems metams sulyginti 
miesto ir priemiesčių mokesčių 
ratas,.kad nuosavybė mięstę ga
lėtų lenktyniuoti. “Tušti pasta
tai ir neapstatyti lotai (sklypai) 
pajamų neduoda”, pasakė Block.

r linges voty^ įsimetusios žmo- 
**1 nių bendruomenėje, bet to “biz

nio” savininkai ginasi įstaty
mais, net Konstituciją cituoda
mi,

Sun-Times birželio 2, d. žinio
je ■’Suaugusiems knygynai var
gu bus uždaryti-/rąžo, kad Č. 
S. distrikto teisėjas pratęstų sa
vo orderį, leidžianti grupei* su
augusiems knygynų palikti ne; 
uždarytų, jei mero Bilandiko ad- ’ 
vokatai nepateiks naujų įrodymų 
įtikinti jį. kad padarytų kifaipi

FOREST PRESERVE JUODIS 
PERSOVt BALTĄ ŽMOGŲ 

s.

Kapų pagerbimo dieną, pir
madienį, 64,750 akrų Ghicagos 
priemiesčių miškų saugonėse, 
2,180 piknikų aikštėse adminis-’ 
tracijos apskaičiavimu pikniką^ 
vo apię 250,000 žmonių viąų ra
sią, lyties ir amžiaus.

Vienoje gražioje vietoję prie 
Maplę ežero, Pulaski miške, ne; 
toli už V/illow Springs, apie 4 
vai. popiet juodukams žaidžiant 
kamuolį, jų kąmuolys atsitren; 
kė į pravažiuojančio Oak Lawn 
gyventojo Ernest Meyer auto
mobilio langą.

Kamuolio ‘ pasiimti prie j ęs 
Aaron Douglas Wilson, 21, gyv. 
1639 E, 77 st. Ar ĄIeyęr pasą; 
kęs. ką užgaunančio, jiedu pra-

dyti ir bęisbąlp l£zdqiųį§ mpsti-

“Knygynai

Moralimam palaidumui Chi- 
cagoje didėjant, kaip šungrybių 
ant mėšlyno visuose miesto už
kampiuose priviso negirdėtų už- 
eigų, . garsinamų kaip “Book-

ta, ar pačiojepradžioje ąr vė
liau Wilson iš; 25 kalibro "pista; 
lieto šovė Meyerui į galvą. Poli
cija apsupusi'visą. Maple ežerą 
apylinkę, kol, neramumai baigė; 
si, dviem valandoms buvo ūžt 
darius. '

Antradienį šovikąs po nusta
tytu ^75,000 užstatu yra Cook 
apskrities kalėjime, Meyer, kul
ką iš ga0>8

ninėję. . :i :
Policija riaušes pavadino “ra^ 

siniai motyvuotomis”, bet Fo
rest Rezervą general-, superin; 
tendentag Arthur L. Janura nu-

— Fotografuok!
Tas paspaudė ir padarė nuo

trauką. žvaigždžių skaičiuoto
jas atsistojo ir pasižiūrėjo į fo
tografą, o tas taip pat paspaudė 
ir padarė nuotrauką.~ - • . -' - ■

— Kuri geresnė? — paklau
sė mokytas žvaigždžių skaičiuo
tojas.

— Abi lygios, jokio slgrtump 
nesimato...'

Profesoriams nuo žvaigždžių 
lęistis į Santa M^iicą, ųųo ma
tematiškų formalių leistis tokį 
skerdžių pašnekesį, — tiktai 
Santa Monica mokslinčiai gali. 1

Prie durų buvo tokių barnių kuris užaugęs galėtų tapti pauk- 
ir išsikolįojimų, kad. viduje vis-ščių karalium./ Ęręlis juokėsi 
kas buvo girdėti. Susirinkusieji iš jos, bet nieko nesakė. Gegutė 
nežinojo, ko privalo klausyti: 7 1.'
solistės ar jįesigįnčijančių lie- bėsi gudrybių ir rizikos. Ji pra- 
tuvių.

Jeigu Vilniaus politikai būtų mus lizdus ir tikėjo, kad, kas 
turėję bent colį proto, tai Kau- nors kaip nors išperšą tokį stip-

buvo tik vienas “individas” su 
klaidingomis pažiūromis”, pąąą-

Lietuvoje, dedą sąyo kiaušinius 
j kitų paukščių lizdus. Apie tai 
yra toks padavimas:

— Kartą gegutė susiginčijo 
su ereliu ir tvirtino, kad ji gali 
išauginti tokį tvirtą gegužiuką,

nepasitikėjo savimi, bet grief
žmonių neerzinti.

Drąsiausias buvo vienas žvaig; 
ždžių skaičiuotojas. Jis išėjo, 
paraudo, bet nežinojo, ką pa; __  ________ __ __
sakyti. Priėjo prie fotografei, kaitės būtų nesiuntę j Kalifor- rų gegužiuką, kuris nugalės ere- 
pasižiūrėjo į aparatą, apsisuko, niją. Lietuviams užteko vienos lį ir taps paukščių karalium, bet 
nusilenkė ir gražiai lietuviška; josios kelionės.
tarė: . ' ‘ -,(Tuo tarpu — paskutinis) -

dėjo dėti savo kiaušinius į sveti-

iki šiol tokio dalyko dar nepasi
taikė. ' .< J

niBIMNMb. w »
LIETUVOS SACHARA
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RAŠO DR A. J. GU&ENAS
DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ
GI N E KO^OGIN f CHIRURGU  A 

6449 So. Poliški Rd. (Crowford 
Medical Bulging). JeL LŲ 5-6446

Priima ligonius pagal sus-tarimą. 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. i

PRASTAS MAISTAS KELIA LIGAS

DU. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

c :-na urg.ua
v Telef. 695-3503

Fox Valley Medical Center \ 
660 SUMMIT STREET

ROUTE 58, FLGIN, ILLINOIS-

Mi. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestcheVer Community klinikos 
Med einos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, HL
VALANDOS:, 3—9 darbo dienomis if 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 56^2728

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EIS^NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRŲRCUA 

6132 So^ Kedzie Avė., MfA 5 2670,
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

- ^sįlicpia, skambinti Ml 3-Q*T\

TEL. — £č 3-5893

GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 
T ’specialybė akių ligos

3907 West 103 r d Street
Valandos pagal susitarimu r - ’

ųą. suųįųkinti ilęį yąsiękia vąl- 
gylojo sViliĮ- Amerikiečiai val
go šįv^š.les, o gęriąųsiųs luity- 
Įįūs vęikspi.us, viląojiinus ir uii 
ąerąlus i$ Ųiitykv5.. atskirtus su 
šęria gjvuliaius.

Bendrai ąpskaičįuolą, jog

tuo pačiu monientu, kiek.vię- 
; nas sunaudoja gero maisto tik 
250 svarų per metus:. iuės.Qs, 
vištienos, žuvies, kiaušinių ir 
pieno gaminių^,vaisių ir daržo 
vių . '

Dri Bąunian konstątuoja, 
kad at-teigųs būtinus veiks
nius mityboje, 35 procentai šir 
(lies ligų sųiųąžėtų. šiandien 
daugiau negu 5 milijonai žnio 
nrų serga. Sumažėtų dantų kor 
tozoniznias, richets ligą, kū
dikių marumas,, o labiausiai tai 

, vėžio liga, kuri dar jaunystėje 
J šimtus tūkstančių žmonių nu-ir

. 489-4441; 561-4405
■ ODOS LIGOS. — CHIRURGIJĄ 

1002 N. WESTERN AVĘ- 
5214 N. WESTERN AVĖ.

• Telefonas atsakomas 12 vaL 

frTfr^ank pleckas
OPTOM ET RISTAS

R ALBA LIETU\7IsKAI
Tikrina _akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses”
tfsl, pagal susitarimą. *re<

PR.LEQN 4 c °EiBŲTIS 
*"■*779, PŪSLĖS IR 

' PROSTATOS CHIRURGIJA 
. <6561 WEST 63rd STREET
Vai. antrai nuo 1—^4- po pieta, 

Ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.
3 ofiso j'' - !

;l< !’ naujas ret telef.: 4Ž&5545 ' ’ '

Mit\-bos tyrinėtojai specia- kją labiausiai pąs augančius 
listai pradėjo garsiau kalbėtą'v^&us.

' apie šių dienų žmogaus mily- Dr.- M. Braggs, mitybos tyrį- 
bą, kurį <laug ligų pagaminą nio akspertas, štai ką saku: 
ne tik pas augančius vaikus, Ligos, paeinančios nuo nemais 
bet ir pas suaugusius ir semnį tingumu, daug dąugiau fcąi- 
žmones. | • . ^ųoja, negu n^p 3^9^19. pąr

Šiandien ir Federalinės vai- kūlikų ię vagilių, (^ąsipet bi- 
džios mitybos veiksnių tyrinę*, liįonai dolerių išleidžiami bk» 
lojąi pripažįstą, jpg didžiuflią gos sveikatų^ iaįsymųL 
amerikiečių' serga nuo blogos Dr. E. Weirer, mitybos 
mitybos, kuri yęa cįteųlinių rinčjiąio speęialistas, štai 
nuodingųjų koncenų sugadin- sako: 45 mitybos veiksniai, tu 
ta. - ’ įvmtięji pA9tęidų, vitaminų, mi

Senatoiiaus McGovern uą$- ftėriUM, 1 ręįkąiįągiausiu žįuo-( 
kirla komisija iš šešių žąipjąiil SauAV‘*W- 95 procentai jų bū 
tyrinėjo, mitybą du melų- Į)a? 
h,ar jie rekomenduoja senatui 
pakeisti, mitybą alsteigiąnt joT 
je prarastus veiksnius. Ar seT 
natas priims jų rekomendaci
ją, tik parodys ateitis.

Mi.tybą pakeitus daugiau na
tūraliniais veiksniais: vaisiais, kiekvienas amerikietis, kasmet 
daržcivėmis, žuvimi, .virštiena, Į sunaudoja 280 svani beverčio 
kalakutiena, pilno grūdo duo-fmaisto: cukraus, riębalų, iš 
na, pieno gaminiais. Būtų su-Į baltų miltų keptų įvąirių 
mažintas didžųjų ligų kiekis, “snąck’’ ir birgalinių gęralų. O 
ir iauo jų mirtingumas.

Nūnai šimtai tūkstančių 1 
amerikiečių miršta nuo chemi 
nių konservų sugadintos mity
bos. Pašalinus nuodingus kon
servus iš mitybos mirtingu
mas nuo širdies ligų sumažėtų 
35 procentais Dabar į metus 
miršta daugiau negu vienas 
milijonas amerikiečių. Vėžiu 
niršta į pietus nuo 700.000. iki 
100.000. O kiek jxj serga? Nė-: 
ra žinoma. 1 "

Cukralige serga 12 milijonų 
amerikiečių. Pakeitus įuitybą 
ta liga sergančių smnažėtų 50 
procentiį, o taipgi ir vaikų mirlvaro į kapusl 
ipgumąs 50 prpcehtų. Senato
riaus komisijos raportas rodo, 
jpg 6 asnienys iš lOį-ties miršta 
nuo nuodingųjų cheminių kon 
servų sugaliutos mitybos!

Dr. Bauman, mitybos eksper 
ias, štai ką sako.: amerikiečiai 
■uano, jog jie mintą geriausia 
mityba ir .sveikiausi - žmonės.
sioją planetoje. Tačiau taip Įunąas ir; pasiryžimąs. nugalėjo.

; . Irisas kliūtis. Aįoksle ir atlikdą-,
Darant tyrimus mitybos, yei-. rp_^_ praktiką pasižymėjo stropu-.

:Anil! P,?r kelis, metus, buvo su mu jr atidunąu, toji ligoninė, ku- 
astą, kad šių dienų žmogaus, rioją ąjįliko praktiką, pakvietė ją 

mitybą visai niąžąį maistinga, dirbti,
Apskaičiųatą, jog 'šiandien [ Ją pągęrb.tį ir- pasveikinti bu- 

npie 30 milijonų sergą sųny- vo susirinkęs didokas būrelis 
kimo, ligomis, kurios pasireiš- draugų ir gerbėjų. J. G-

CROWN POINT, IND.
Nijolė Mąkiejienė Indianos 

-universitete, Gary, ibaigė gai
lestingųjų seserų kursą ir gavo 
registruotos gąil. sesers' (nur-. 
sės) diplomą. Ji yra trijų vai-, 
kų motina. '
- Nežiūrint visų sunk urnų, verž-.

DRvVYT.TAURAS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

. „■ ' TeL PR 8-1223
OFISO . VAL.: pirm., antrad^ trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

s , s pagai susitarimą:

ORTHOPEDĄS-PROTEZISTA: 
Aparatai - Protezai; Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kojom: 

L (Arėk Supports) ir t t.

2350 West 63rd St, Chicago^ UL 6062 
Telef.; PRospect 6-5084^ '

- Gėlės visoms progoms 
BEVERLY.HILLS GĖLibitčIA 

WEST 03rd STREET 
Telėfaaęis PR 6-0833 |c FR 8^)834

Taip' pat' naujoji Barbaro, i: 
Gene Orishiy krautuvė 

TMf DAISY STO«>E
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

lei. 499-1018

ęERKRAUąfYMAi 

M 0 V I N G 
IG.?L«Mim«| —‘ PUna apdraudė 

c" . £EMA KAiNa 
. B. ■» F # ♦ N A 9 

TeL WA 5-306C

Apdraustig p^rkreustymę*
Ii iviiru* itstumu

ĄNJANĄS VILIMAI

Tel 874-1882 >rb« 376-5996

SOPHIE BARČUS
RAOUO 4EIMOS VALAHOOS

Vl«o« programoj li WOPA,

j 1490 HL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
v*]. • ryto.

Telef.: HEfęloęk 4-241J

71 SS So.
CHICAGO,.

j1

AIRtCONDĮTĮONED KOPLYČIOS

visas kliūtis. Moksle ir atlikdą-

« žirafos kakle yra tik 7 
slanksteliai, o žąsis turi net 19 
tokių kaulų

4

m* So. HALSTED STREET Phone: YArdf 7-1J11

NAUJIENOS, CHICAGO &, ILL _ Monday, June 6, 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

"’*L GEORGĘ F. RUDMINaS
3319 So. L1TUANTCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

Happy Hour Mushrooms, a prize-wkmin^ recipe at the Stat# 
Fair of Texas, will star at any party. Crashed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffinX 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hcnir Mushrooms marched away with the “Best of 
Show*' Award at the State Fair of Texas, and they are sure ta 
get equal biihng at your party table I

This prizt-winnixig recipe oombines Fritos brand corn chip* 
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 broilę- until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour. rooms may be made In advance and refrt<- 
trated until party time. Brusą the mushroom caps with lemon 
Juice or white wine before sttifflnz and> they ^111 retam their 
light color during cooking.

HAPPY HQUft MUSHROOMS
Fresh mushropmi ’
Mettrd buttfr *
Batten feftfned -
Garlic, minted or mashed
Grated Monterey Jack cbeesa
Bedwtoa
Soy laoca' | ‘ f'
Frito-Lay brand ^oąstęd onion dip
Finely eruahed Frito* brand corn chi^e

STEPONAS C. LACK III SONOS 
(LACKAWICZ)

2424 VEST 69lh STREET Ri publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vh^'nh 7-C671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Ill. S74-44W

18 medtam-ftzed
1 tablespoons
1 stick
1 dora

*e<P
1 Ubk-spoonc
.1 tablespoons
1 paeksre

K
DTKECnOXSl

Remove stenu from mushrooms. Wish caps and brush with 
melted butter. " "

Combine softened butter. nrUc. Knd grated cheese; mix weU, 
Add wine, »oy aauea, dip mix and crushed com chip* to 
a pasta. # ,

Mil mushroom cape with mlxhxra. Place on baklnr sheet 
broil far 3 minutėj et antil bubbly u>4 H<htly browned!
- - -- - — -4^---------- rr-

tv-‘

Laidotuvių Direktoriai

y

Senasis Karo muziejus

Mažeika & Evans

Lietuvos Didžiosios 
gaikštienės Birutės Draugijos 
centrinis -C&ięagos skyrius iš
rinko naują valdybą visuotina
me skyriaus narių susirinkime, 
įvykusiame š. m. kovo 24 d., i.

Kuni-1 Organizuotai dalyvauti ramovė- 
nų rengiamoje išvykoje,' prie 
Lietuvos prezidentų eglių. Da
lyvauti Dariaus-Girėno metinių 
iškilmėse. Suorganizuoti talką 
būsimame mokslininkų suvažia
vime rudenį, Chicagoje, praves
ti registraciją. Birutininkių lei
dinio: L.D.K. Birutės Draugi
jos Dvidešimtmetis šimtą egz. 
paskirti būsimai Nepriklauso
mai Lietuvai, knygas saugoti ir 
perduoti patikėta Lietuvių ar
chyvui, Chicagoje. Keletas kny
gos egz. yra paskirta Aukši. Lit. 
mokyklos mokinėms, geriausiais 
pažymiais baigusioms mokyk
lą. -Į

Narių susirinkime buvo pa
gerbta ir buv. skyriaus ilgame
tė pirmininkė M. Babickienė, 
jai prisegta puošni gėlė. Nepa
miršta ir jos nuolatinė, biruti
ninkių veiklai pasišventusį, pa- f 
dėjėįa, V. Kulikauskienė, šiai < 
buvo ilgai ir širdingai, plota.

Buvo gana gyvai aptarti ir ( 
eiliniai organizaciniai reikalai.; 
Susirinkime ganą gy^7ąi, aktyviai; 
reiškėsi: V. (Jemene, įlgapąętęĮ 
skyriaus kontrolės komisijos 
pirmininkė, Kulikauskaitė, Stat-Į 
kevičienė, Gustaitienė ir kitos.1

Po darbymečio, kaip jau įpra-4 
šta, buvo ir atgaiva —vaišės,] 
kurias suorganizavo ir pateikė i 
renginiu vadovė I. Kulikauskaitė.'

Z. J.

Valdybos sastatas: K. Leonai- 
tienė — pirmn., J. Kerelienė — 
vicep. Z. Juškevičienė — sekre
torė, L. Stasiūnienė — iždinin
kė, Irena Kulikauskaitė — ren
ginių organizatorė.

Naujai išrinkta valdyba pra
dėjo nedelsiant vystyti veiklą: 
turėjo jau visą. eilę.organizacinių 
pasitarimų. teĮefonu, sušaukė 

. du oficialius posėdžius ir vieną 
narių susirinkimą, kuris įvyko 

•ę. m. gegužes. m.ėn, 25 d., Tauti
niuose naų^uęse. Nežiūrint šio
kiadienio ir virš devyniasdešimt 
laipsnių karščio,-susirinkime da
lyvavo jpi^sjtinis dalyvių skai
čius, virs dvidešimt asmenų. Su
sirinkimą atidarė, pasveikino 
pirm. K. Leonaitįenė, pirminin
kavo vicepi Ji. Kerelienė, sekrę-, 
toriavo sekr. 2< Juškevičiene.
i Naujai išrinkta valdyba .su
sirinkimui • ’ pristatė nauj ą vei
klos planą, kuris yra pagristas 
la$ko ir aplinkos reikalavimu. 
Susirinkimas,' su mažomis pa
taisomis, papildymu, pateiktą 
planą .ir priėmė. Apsispręsta 
atsisakyti anksčiau rengtų gran
diozinių balių, “daugiau bazuo-' 
tis kultūrine veikia ir asmeni
nių kultūrinių poreikių tenkini
mų: rengti kultūrines popietes, 
koncertus, rengti ekskursijas ir 
t. t.

Pirmąją išvyką nutarta daryti 
į istorinę vietą — Start-ed Rock, 
Wise., birželio męn. antroje pu
sėje. Apsispręsta važiuoti au
tobusu, su visais patogumais. Iš
vykos dalyviais kviesti LMK Fe
deracijos nares ir ramovėnus.

Connecticut valstijoj įsla-* 
tymu uždrausta pardavinėti iš-, 
tižusius raugintus agurkus. - 
Raugintas agurkas turi būti kie 
tas, o nukritęs net atšokti, bet. 
jokiu būdu nesulrūkti bei išti- 
žti.

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

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy r76.* \

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Part, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located in ATA 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of buSt-in* 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces • • . gas.

The home pictured above 
f 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 enerjnr 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm ft and then re-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 our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank, Its "Centenergy 
76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
years , through reduced ex*

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Visa darykite be murmėjimu ir svyravimu, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebarttni sugedusios ir iškrypusios giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pi|. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad musų kelias persiatiras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lk, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
rr*į mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbintį dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytąją.

Visi žino, kad mirti* yr> ŽUun U pali<ču kĮ^kvloną. Btt kur yr« mL 
ru*. ,y? į kLjuttžp* k^Mko knygutė "Viltis po mirties", kurią geuslft 
nt’VMskarnjLi. Rašykite:

ZĄVJST 3715 WEST 66th ET. CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRIHeTOJAI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vietą 
Tel. 737-8600 
Tel. 737 - 8601

EUDEIKL
-r. - - - > ’ - - - - -GAIDAS - DAIMiD

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA !

4635-O7 So. HERMITAGE AVENUE
TcL: YArds 7-1741 - 1742

.4330^34 So. CALIFORNTA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

IT/AS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-3

Telef.: TO^nhaU 3-2Į08-J.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS •
AIKŠTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Caicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Dire k torių
Associacijo

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TU Ai AS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
330z7 So- LITUAN1CA AVENUE. Phone: f Ards 7-3401

BUTKUS . VASAITIS
14AC So. 50lh Avė., Cicero, dL Phone: OLympic 2-1U03

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AYE, Rhone: LA fay eite 1-3572

urg.ua


Notary Public

REAL ESTATE

PAVARDft IR VARDAS

2625 WEST 7T STREET 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

MISCELLANEOUS 
|valrO« Dalykai

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atottogy Vietos

—Steven A. Margevich iš Mar
quette Parko studijuoja Illinois 
State universitete, Normal-Bloo 
mington. Jis yra garbės studen
tų sąrašuose.

Atsiminimai aplei- 
ą tremtiniu rtovyk- 
kalna 4 doL

Vilija Traskaitė, Tomas Valai
tis ir Lana Viėraitvtė.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL

Chicago, HL 6O6O§

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

tail Frank Zapolls
nosw w.vsrti st.

GA 4-8654

Amerika priėmė Platt R. 
Spencerio rašybos stilių. Ashta
bula County, Ohio, kapinėse yra 
pastatytas jam. paminklas su 
originaliu jo parašu.

INSURANCE 
parenkam

Vyresnio amžiaus Amerikos lie
tuvis ieško nuomoti kambarį Mar 
quette Parko apylinkėje. Prašau siū
lyti tel. 523-8248.

3426 S. KEDZIE AVĖ.
(Equal Opportunity Employer)

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

WANTED TO RENT
Ieško buty •

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avk 
Chicago, III. 60632. Tel, YA 7-59*5

|~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be Jokftj įripereigojtaiį.

3 šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaida nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

3 Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrau da (Paid up va-

SAVININKAS PARDUODA Mar
quette Parke gero investavimo nuo
savybę. 2 butu mūras, po 6 kamba
rius su 3 mieg. švarus ir gerame sto
vyje, gražus iš vidaus, nuo sienos iki 
sienos kilimai, daug visokiu priedų. 
TeL 776-8476.

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HOUSE FOR SALE LAKE COMO, 
WISCONSIN, well contracted by Eu
ropean builder. 6' rooms—3 bedrooms 
plus basement and garage. Newly 
decorated. North Shore Lake rights. 
S36 900.

312/647-8694 or 312/647-8466.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

MAINTENANCE MECHANICS
For plant 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

COSMOS APARTMENTS
7338 Coouina Way

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J, Peldys

Renduojam butus—metamu mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti'arba teirautis tel. — 
831-3600998.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

(Atkelta iš 2-ro

N«mai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ■ 
MARIA N0REIKIEN2 — VYTAUTAS'ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, TEL 60629 • Tek WA 5-2787 
Dld«Il» ąaririnkltMs geros rtil«r Jvalrip pntkfę,” 

’ MAISTAS Jž EUROPOS SANDELIŲ. ; •

— Marquette Parko parapijos 
lituanistinę mokyklą baigė 20 
mokinių: Daina ’ Antanaitytė, 
Onutė .Barakauskaitė, Tomas 
Bardauskas, Robertas Blinstru-. 
bas, Rita Česnauskaitė, Jane Jo
nušaitė, Rita Kapočiūtė,. Vita 
Kazlauskaitė, Juozas Kižys, Vi
da Momkutė, Rimas Padvais- 
kis, Ritas Pavilionis, Arūnas 
Polikaitis, Darius Polikaitis, Ed

HELP WANTED — MALE 
Dtrbininky Reikia ,

3 Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, j u šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis j bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba-organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

MISS SONYA
Gifted Spiritualist

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

1037 West Irving Pt. Chdago, Hl.
For appointment call 871-6528

, Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

. nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

— Stasys Grigaravičius, LB 
Marquette Parko ąpyl. valdy
bos narys kultūros reikalams, 
po -sėkmingai suruošto Romo 
Kalantos- minėjimo, , sutvarkęs 
organizacinius reikalus, išvyko 
poilsiui Į Rundėnų Harrisville va 
sarvietę prie Westmont, Wis.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermuk-Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

D t MESI O.
62—80 AL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAI T I S

4645 So. ASHLAND AVĖ.' 
523-8775

— Jonas Vaičiūnas, žurnalis
tas ir visuomenininkas, pare
mia Naujienų leidimą ne tik 
raštais, bet ir aukomis. Dėkui

pradės galioti 
mėnesio pirmo

kai SLA Centras

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000. >

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

3 Sveikatos patikrinti nerei-

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda 5% kamb. gerai prižiūrėtą 
mūro bungalow. Uždaras porčius. 
Gazo šiluma. Beismantas^ sutvarkytas. 
Garažas. Yra didelis, gražiai apsodin
tas. Kernas. Labai tinka vaikams žai
sti. Arti krautuvių, - bažnyčios, susi
siekimo. Kainą prieinama. Skambin
ti kasdien nuo 5 iki 8 vaL vak. Tel. 
434-6889. .. .

Vilija Jakaitytė, Audronė Šoliū- 
naitė, Paulius Ivanauskas, Ri? 
mas Kamantas ir Saulius Pau
lius. 8-tą. skyrių baigė Delija 
Breimerytė, Rūta Dainauskaitė, 
Audronė Povilaitytė, Paulius 
Jakštas, Gediminas P. Liepo
ms, Rimas Miliūnas, Ričardas 
šakalys, Rimas šarauskas ir 
Saulius Šoliūnas.

— Juozas F. Markūnas iš Chi
cagos pietvakarių baigė verslo 
administracijos ir atskaitomybės 
mokslus bakalauro laipsniu 
Portlando universitete. 1973. m. 
jis baigė Marist aukšt. mokyk
lą, buvo garbės mokinys taip 
pat Iliniois valstijos ir Ameri
kos garbės studentų draugijos 
narys.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

’ šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira

ŠEŠIŲ ap^rtmentų puikus mūrinis. 
Arti Sv. 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 kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000;

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii Fardintomis knygomis 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JtKnas Kaminsku, SIAUBINGOS DIENOS, 
ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyveni 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršelis

Juozai Kapaėlntkat, liEIVIO DALIA. Atsiminimai Beivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųj 
kuriančio ir patvariai js 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

f ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kį ji ten TnatĄ kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat 
iiversta i anglu kalbą.

M. Zottanlco, SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rasų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina S2. į

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmristo ir agitpropo nrnna gandi bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stflitmL

Prof. P, PakarklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija iple prūsų likimą 
Kaina S2.

Vincas žsmsltit. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTĖJV. 
84 p<L Kalni SU0.

Rie ir kiti leidiniai yra gaunami fe

NAUJI SNO S Ė, Scu HA LITI D ST., CHICAGO, ILU 4AM

mnankiH darbe ulinei arba užsaUftt paBv Ir prWadaH 
ar parUlAą.

SIETINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2507 W. 69th St„ Chlc»?o, HL 60629. — T»l. WA 5-2737 

3333 Sa. Hil*t»d -etw Chicago, III. 60608. — T.L 254-3320
Y. YALANTJNAS

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

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

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

5 AKRAI ŽEM£S su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000. s -

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500- už akrą, < v < d

—J. Augusbutis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžitįsieji autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr. Lietuvos laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ul
timatumas Lietuvai ir jo pasė
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE, prisiuhtus $3.00 ir ?25 cen
tus pašto išlaidoms.

SKELBIMAS

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažaš. $32,000

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 sklypasį7 Gage Parke. 
$38,600. ? ;

GRAŽIAI APKALTAS.. ’£ū nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900. . :>

bes apdraudos, 
brangsta.
J ■< Apdrauda 
nuo /sekančio 
sios dienos, 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų- artimoje aplin
koje SLA kuopos; nėra, prašo- 

kreiptis j SLA sekretorę:
MRs. G. MEILIŪNAS

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Av«„ Hot Springs, Art 

Albertas Ir Kastutė RožėnaI, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo

si baseĮnas. telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9514.

K ii H ū ri nei programa i pasi 
baigus, VLB Hanaū apylinkė 
p?rniininkas Albertas •Kėme- 
rajtis padėkojo dvasiškiams 
už ekumenines pamaldas, ku 
mgni Er. Skėriui 
gimnazijos tautinių šokių gru 
pci už puikius šokius, solistei 
V. Landienei Rakauskaitei 
už gražias dainas (abiem įtei
kė po gėlių puokštę) ir visiems 
kitiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie programos 
ii šios šventės suruošimo 
mytėms ir močiutėms įteikė po

AL G. KUMSKIS, Šerifo Elrod įs
taigos ryšininkas su visuomene, 
Lietuvių Prekybos f Rūmų rekomen
duotas į Čikagos miesto vyr. piliečių 
Hall of Fame narius. Jis yra daug nusi
pelnęs Čikagos miestui ir Amerikos 
lietuviams. Būdamas veiklus politi
koje,' ėjo atsakomingas pareigas Par
kų distrikte. Daugelis mena jo nuor
ganizuotas masines sporto rungtynes 
ir jaunimo festivalius. Dalyvauda
mas politikoje ir būdamas atsakin
gose pareigose, jis neatitrūko nuo 
lietuviškų reikalų, dalyvauja bendruo
se darbuose asmeniškai arba juos 
remdamas.

Nauji leidiniai
Brunonas Bušackis, Radvila I

Juodasis, Biografija. Devenių 
Kultūrinio Fondo leidinys No
l. Viršelis daiL V. Igno (me
džio raižinys). Spaudė M. Mor 
kūno spaustuvė, Chicagoje 1977
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas ;— išvežtiems,į dingu- 
siems, pasigįendamiejns, pra
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstvtas sky
riais:;! Mikalojaus Radvilos 
Juodojn jaunystė. II t Mikalo
jus Juodasis — kunigaikštis. 
III. Radvila Juodasis — kanc
leris. IV. Juodasis riteris. Bal
tijos avangarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty
tojas. Baigiamasis žodis. Rad
vilu geneologija.' Bibliografija.

Veikalo mintį nusako auto
riaus žodžiai: “Didysis Lietu- 
vos kancleris Radvila jautė, 
kad Lietuva gal paskutini kar
tą savo istorijoj yra pašaukta 
epochinės reikšmės europiš- 
kam uždaviniui;^ šio savo tau
tinio ir europinio uždavinio 
supratimo šviesoje Radvila 
Juodasis iškyla visoj savo di
dybėj. Tikras Lietuvos patrio
tas, lenką; atžvilgiu separatis
tas ir protestantiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangose bendradarbiau 
ti su šiaurės kaimynais buvo; 
didelės politinės nuojautos to-; 
Ii- numatantis politinis geni-, 
jus” (psl. 17,7).

Išleista knygą tenka skaityti 
vienu žymiausiai- istoriniu vei
kalu, ; parašytu pokariniame 
laikotarpyje, kuriame autorius 
visai kitoje šviesoje • svarsto 
lietuviu tautos dramatinį lūžį, 
vykusį viduramžių ir naujųjų 
amžių sąvartoje. Autorius pri
silaiko’ griežtai mokslinio me
todo ir Radvilo Juodojo vei
klą nagrinėja ne vien D. L. K. 
ir Lenkijos tuolaikinės istori
jos rėmuose, bet tolygiai duo
da Vak. Europos istorinį Joną, 
su kuriuo artimai teko. susi- 
durti Radvilui Juodajam.

Knyga gaunama sekančiu 
adresu, prisiuntus 5 dol.: Jo
nas Palšis, 5718 So. Richmond 
St. Chicago, ILL 60629.

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

* Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik . 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

* Mums reikia didesnės gyvy-, 
kadangi viskas

— Dr. Fred C. Schwarz, Chri
stian Anti-Communism Crusade 
steigėjas ir pirmininkas, žino
mas prieškomunistinių semina
ru rengėjas, ruošia prieškomu- 
nistinų darbuotojų konferenci
ją, kuri bus Hyatt Regency vieš 
būtyje, Washington, D. C., lie
pos 9 ir 10 d. Jos tikslas instruk 
tuoti prieškomunistinius veikė
jus ir įjungti į aktyvią veiklą į- 
vairiose srityse. Tai neebus cik
las paskaitų, bet praktikos dar
bai. Bus praktiškos kalbos mo
kiniams, bažnytiniams, vete
ranams ir kareiviams, biznie
riams ir profesionalams, darbi
ninkams ir pensininkams, mo
terims ir jaunimui. Bus aiški
nama ir mokoma, kaip naudoti 
filmus ir juostas, kaip kalbėti 
per radijo ir TV, kaip išnaudo
ti spaudą ir leidinius, kaip pa
naudoti efektyviai laiškus, kaip 
elgtis su spalvotaisiais,' ispanų 
kilmės ir kitomis tautinėms gru 
pėmis, kaip finansuoti prieško- 

[munistinę veiklą. Informuoja: 
ir dalyvius registruoja: CAGC, 
P.O. box 890, 124 E. First St., 
Long Beach, ČA. 90801.

—- Maironio lituanistinės mo
kyklos Lemonte VIII klasę baigė

Prie suneštų valgių ir gėri
mą visi šnekučiavosi ir bend
ravo iki 22.00 vai. Hanau lietu
vių renginiai visados pasižymi 
jaukumu. Ir šį sekmadienį jo 
netrūko. Gaila tik, kad ne vi
si tautiečiai iš Hanau ir apy
linkių pasinaudojo šiuo pui-Pon^s Drba iš Amsterdam, N.Y., 
kiu renginiu. Jis buvo vertas' Dr. K. Jablonskis - iš _Melrose 
didesnio dėmesio. Daugiau so Parho, ir Br. Nekrošh iš Rock- 
lidarumo, susikiklausymo ir kri- f°rd°- Dėkui visiems- 
kšėioniškos meilės parodykite 
ateityje. Ačiū VLB Hanau apy
linkės pirmininkui Albertui 
Kėmeraičiui ir jo poniai bei 
visai valdybai už Motinos šven 
tės suorganizavimą, ir visiems 
tautiečiams už dalyvavimą.

Fr. Skėrys •

M. ŠIMKUS
Notary Public 2

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tol 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glminlp 
({kvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

—NAMUS .
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS .

Apylinkėj gyvena taip pat at 
vykę daug vasarotojų iš Čika
gos ir kitur.

— Edvardas M. Pocius Iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Loyolos universiteto Odontolo
gijos mokyklą, įgydamas dantų 
chirurgijos ir gydytojo specia
lybę, taij) pat daktaro la psnio 
diplomą. Žadu steigti' privačios 
praktikos kabinetą.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas
i f /A betari tad 1 įninką ST*

V^jkNORMANA
/©jKkBURŠTBINA

263-582« 
YTO (P****0*) 

677-8489

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
WAUZlEXOXB Šiemet snėjo 80 metą. Untat H sokaktj. rerbiant ptraojc 

Amerlkoe lletnvhj dienraščio rtetgėjoa bei BetovHkoe apsndof pirsrfi- 
Boa ir atliekant btttlnM pareiga* aažteaaa Hetnrybėe SUktad ikti- 
blamM Naujienų piattnime Tajias. l ’•

KAŪJIEITOS trlrUl stori ir keroja sš Lletcroa Ir pererjftą Ihtrrti laifrę. 
neidama* ir aeddėdasBoc 1 nndtala r okopentaif c jq tgalto-’ 
tįsiais.

KAUjJLttfOS palaiko rišu lietovlą demokratine* grupes. Ją bendras foettta- 
dja* ir remi* yIr Betariu bendraorin* darbo* bei tikilna.

MAUJDEHOS atstovauja tyliąja Metario dangoma Gal* paritąetėn*. reto
rikos ir poltiniq illnzlta laikais. Jos yrariiiems Įdomia, Madingo* 
Ir reikalingo*, net būtino*. Ne veltai, gerose draugijose girti Nappe- 
ms yra mada. Lai ta mada tampa ja* prenumerooti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komirij* Jubiliejiniu metą proga 
stelbdama platinimo vają kreipiasi į,visus lietuvius pasekti lietavgkos 
spaudos pirmūnu pavyzdūais užsiprenumeruojant Naujiena* tikrin sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik iaikraĮlo. bet ir visos Sėtojo*, 
taip pat pavergtos Lietavo* ir jo* žmonių gerovei, riekiant riauotino lie
tuvišku reikalu renesaam.

KMNUOJA: Chlctfo|« Ir Kanadoje ma+*m* — SMJC, psssal mafy — flCM, 
trim* mėn. — 3&50, vienam min. 33.0C. Klfaee JAV rietoae notom* 
— 326.00, pvaoi mėty — 314D0, vienam Mėn. — t2J0. Užsieniuo
se — 331J0 matoma. SuripeBnlmvl rionžlam* wvaHy *emetamat.

Prašomi naudoti žemiau esančią atkarpą.

—Tamulionls. Cleveland, Ohio, 
Įiratęsdamas prenumeratą, at
siuntė prasmingą laišką ir $14 
auką. Dėkui už auką ir už laiš- 

paskaitą, kurį paskelbsime atskirai. 
Taip pat dėkui los apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašiusiam neminėti.

— Anelė Gulbinienė iš Mar
quette Parko Motinos dienos 

^ĮaJ proga gavo jnasniingą dovaną 
nuo savo mielos dukters Bronės 
Gulbinaitės. Ji pratęsė viene
riems melams Naujienų prenu
merata.

DOVANŲ PREKES 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., pirmą 

ir ketv. iki 8 vai vak. Šventa die-

bestthings in ufe

Šrate Farm Lite Insurance Company

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef^ REpublic 7-1941 z


