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ti naujus muitus iš Japonijos dėjimas gerbti pagrindinės tei

rodo, kad prof. Ecevit bus nauj os vyria; 
jau pareičkė, kad sudarys naują vyriaus y'
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• Ryklys yra-vienintelė žu
vis, galinti mirksėti.

— Buvęs teismo pirmininkas 
Warren savo atsiminimu kny
goje atpasakoja pasikalbėjimą, 
kuriame prezidentas reikalavęs 
žudyti Amerikos komunistus.

Over One Million Lithuanian 
In The United*^tates

« Californijos vandenyse pri
silaiką jūros liūtai moka sugau
ti žuvėdras. Jie jas privilioja iš- 
kišdami nosies galą į vandens 
paviršių.

Žinios iš užsienio sako, kad 
JAV vadovybė rengiasi kelti 
Helsinkio pažadų klausimą. 
Rusams bus primintas pasiža-

premjeras. Jis 
tik iš' savo par- 

aėm .grupem. -

•ras
■Jugoslavijos respublika lygi 
reprezentacija, bet bus sudary
tas iš šešių ar septynių artimiau 
šių Trta’bėndradarbiu. Sumany
mas * dabar -toki -organą steigti 
aiškinamas Tito susirūpinimu 
dėl savo'Įpėdinio, kadangi pats 
Tito jau yra 85 metų amžiaus.
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ministe- 
skleidžia 
žudynes 
Į užsie- 

labai riebias banknotų su

it-Maskvos ^pradėjo blogėti niip 
gegužės mėnesio vidurio, kai 
Nūmėiry išvijo iš Sudano vi-, 
są ’90 “patarėju ir 50 '“diplo
matų” korpusą,- kaltindamas 
Kremlių.. praktikuojant intry- 
gas,.. subversiją ir “neokolonia- 
lizmą” Afrikoje. - J

paramos. Kinų ’“Liaudies dieri 
rastis” j išįgyrė 4 už ryžtingu
mą “saugoj ant tautos laisvę įr 
nepriklausomybę”. Chartumo 
laikraštis “Al Sahąrta”. prane
šė! kad sovietai ištrėjnė^kąi ku 
riuos Sudano karininkus, ku
rie treniravosi Sovietų Sąjun
goje. Maskva' stengiasi gelbėti 
Etiopijos - kairiaspamę kariš
kių valdžią, -kuri šiuo inettt ką 
riau j a. prieš. tris sukilimų fron 
tus, remiamus, Etiopijos kaimy 
no — Sudano. Beirutas. Liba
nodienraštis “ATTNafiar” įąšo,

Jis aiškiai pasakė, kad Sta
linas vartojo nelegalias priemo
nes kraštui valdyti ir savo ga
liai stiprinti ne tik valstybėje, 
bet ir partijoje.

šiandien niekas neabejoja, kad 
Brežnevas planavo tapti Sovie
tų Sąjungos prezidentu ir pa
ruošė konstituciją, kuri leidžia 
partijos sekretoriui būti ir kraš
to prezidentu. Brežnevui labai 
nepatiko laisvojo pasaulio noras 
tikrinti pagrindinių žmogaus 
teisių taikymą Sovietų Sąjungo.

Vėjuotas
Saulė, teka 5:17, lehižiMį 822

Maroko karalius 
laimėjo 81atstovą 
RABAT, Marokas. — Vidaus 

reikalų ministeris Mohamed 
Benhima' pranešė, ka<T penkta
dienį įvykusiuose naujo Maroko 
parlamento rinkimuose iš . 176 
vietų pro-rojalistai (monarchis- 
tai) “nepriklausomieji” laimėjo 
8L° Istiąlal partija, 1956 me
tais kovojusi už Maroko nepri
klausomybę. . nuo Prancūzijos 
laimėjo 45; 29 vietas gavo^Po- 
puliarus Sąjūdis, 16 gavo So
cialistų unija, dvi mažos par
tijos po du ir komunistai vieną.

Rinkimuose' dalyvavo 81.63 
teisę turintieji balsuotojai.

Sekmadienio vakarą,, Mount 
Vernon ligoninėje, New Yorko 
oriemiestyje, mirė Dr. Domas 
Jasaitis, vienas žymiausių vi
suomenės veikėjų ir Lietuvos 
Krikščioniu Demokratu, vadu.

Park buvo agentai
^SEOŪL,. Korėjai — Kim Hy-- 

ting'Wook, Korėjos dA. .virši
ninkas, ilgus .metus tylėjęs, va
kar paskelbę, .kad .pamokslinin
kas ir tikybininkas Sun Miung 
Moon ir biznierius Tongsum 
Bark buvo "Korėjos ČIA agen
tai, bandę patraukti kongreso, 
atstovus ir politikus Korėjos pu-, 
sėn. ,. .. ' b

Dabartiniu metu: buvęs Korė
jos OLA - • viršininkas gyvena 
Amerikoje, New Jersey valsti
joje? -Paaiškėjo, kad Korėjos 
prezidentas Park Chung H-ee daž
nai pervesdavo stambias sumas 
pinigų. į Šveicarijos bankus; b iš 
ten jau permesdavo į Ameriką, 
t ’Am erikos kongresoatstovai 

gaudavo vokus su.pinigais. Jiems 
nereikėdavo pasirašyti jokių če
kių;? Federalinė valdžia . tyrinė
ja- tuos kongreso atstovus, kurie 
ėmė- Kor ėjos dolerius. : v-

tijoje, pačioje Rusijoje. Gruzi
joje ir kitose vietose. Policija 
be, ado ištirti, kas ragino ini- 
iniciatorius imtis tokios politi
nės akcijos.

Koalicija Izraelyje 
\ T$L AVIV 
blokas Likud, kurs praėjusio mė
nesio rinkimuose nugalėję Izra
elio Darbieciii partiją, siėkda? 
mas sudaryti -koalicinę -valdžią, 
nugalėjo paskutinę kliūtį, lai
mėdamas Ortodoksų žydų ' Agu- 
dai Israel priarimą, tuo būdu 
gaudamas paramą visų trijų re
liginių frakcijų ir jų 17 vietų 
parlamente.1

“Dabar Likud gali sudaryti ka
binetą nieko nebelaukdamas”, 
pasakė antrasis po Begino vy
ras Likud.'bloke, Ephraim Kat- 
zir. ’ i

Nobelio premijos laureatas 
Sacharovas, sovietuose garsė
jęs kaip sovietinės atominės 
bombos “tėvas” pranešime spau 
dai pareiškė, kad Maskvoje ir 
provincijose vyksta nauja, pla 
ti ir žiauri represijų banga. 
“Mes. didžiąją dalimi žinome 

•kas vvkšta Maskvoje ir artimo 
l se apylinkėse. Daugu:::as fų, 
kurie tebebuvo nesuimti^ Hel
sinkio sutarties sekėjų grupių 

i dabar areštuojami arba įkyriai 
spaudžiami”, pasakė Sacharo
vas.

Japonija skundžia JAV 

dėl jnuitu padidinimo
. GENEVA, Šveicarija. — In
stitucija sutartims prižiūrėti 
GATT rado, kad Jungtinių Val
stybių teismo sprendimas įves-

importuojamiems radijo, TV 
priimtuvams ir kitokiems elek
tronikos produktams pažeidžia 
Japonijos teises pagal pasauli
nės "prekybos Įstatymus.

Kol Japonijos apeliacija bus 
išspręsta, visam elektronikos 
gaminių importui iš Japonijos 
į AJV įvedami bonų užstatai ir 
tokių bonų suma jau siekia tarp 
S200 ir S300 milijonų.

’Jungtinės Valstybės praeitais 
metais iš Japonijos importavo

$1.89

Sen. Fascell (dešinėje) ir sen. Dole (viduryje kiauto liudininku pareis* 
kimus apie soviety valdžios vedamą 'Helsinkio akty .J?uxymą. Nuotrauka 
pądaryta: Dr. Kazio Bobelio liudijimo metu; ' t? Į ? ;

■ Žydai chasidai, ilgus metus veiką senosios 
Lietuve* teritorijoje, retai tesikišo | poli
tiką. . Daugelis dabar suvažiavo i Izraelį ir 
padėjo Mėnasbemul Beginui laimėti rinkimu*. 
Paveiksle ftkatomee žydą ehasldąį balsuojanti 
larsetyie. < ■, Pisi s

Amin grasina Anglijai 
už Ugandos nekvie+imą
NAIROBI, Kenija. — Ugan

dos kruvinasis prezidentas Idi 
Amin, pranešdamas, kad jis ir 
jo valstybė nebuvo pakviesta 
dalyvauti Commonwealth kon- 
fecijoje, pagrasino galimomis re- 
presijo ni; — “kažkuo labai rim
tu” prieš anglus.

Ugandos radijo nepranešė 
grasinimo turinio, bet Aminas 
antrą kartą turi galvoje 200 ang
lų, tebegyvenančių Ugandoje.

Britų pareigūnai atsakė, kad 
Ugandos delegacija mielai būtų 
laukiama, bet neprimtinas yra 
pats Aminas, apie kurio vykdo
mą Ugandoje genčių genocidą 
plačiai garsėja. Aminas. Į tai 
atsikirto, kad į Britaniją pabė
gęs Ugandos sveikatos 
ris H. Kyehibo, kurs 
gafidus apie masines 
Ugandoje, išsigabenęs 
nius 
mas'

Tuo- tarpu - suskaičiuota - tik- 
75% paduofej- balsų. Iš, ;dūome< 
nų matosi, kad Ecevit partijai 
gavo 4,611,869 balsų;Tai būtų; 
40.4 visų paduotų balsų.' Tuo' 
tarpu Demirel - vadovaujama 
Teisėtumo ■ partija tesurinko 
tik 8883,246 balsus, kas šudary- 
ro 36%-visų \ paduotų* balsų.- 
Musulmonų -partija tė^tirinko 
tik 883.246 ’balsus, kai sudary
tų tik 7.7%. Naujai suorgani
zuota turkų fašistų' partiją ga
vo 660,693 balsus. aTi būtų tik 5 
8%. Turkijoje rinkimuose, da
lyvavo dar trys politinės parti
jos, bet jis, labai mažos, - tesu
rinko voš 73.,872 balsus. :

Manoma, kad apie trečiadie 
nį duomenys jau Lūs suskąiT. 
čiuoti ir dauguma bus aiškiai 
žinoma. Turkų parlamentas 
turį 450 atstovų. Ecevit yra 52 
metų amžiaus universiteto pro 
fesorius. Jis pasiuntė turkų- ka 
ro jėgas Kipro kibusimąL<iš
spręsti, kai graikų valdžią-srr-J 
galvojo perversmą padbrj’ti ir 
Kipčo'šaios'' y-ytransybę 'nuvers 
ti. Jis tikėjosi laimėti 1974ręnęr 
tų rinkimus,- bet tada prafbi- 
mėjo. Jis 'mokėsi Harward unį- 
versitete? kalba laisvai angliš
kai ir mėgsta poeziją. Jis pats 
rašo ir vęrvin. ■ ;

Pakistane kankinami 
. politiniai kaliniai 
' IŠI.AMABADAS. — Pakista
no opozicios vadas buvęs aviaci
jos maršalas Asgahra Kahn, ką 
tik paleistas iš kalėjimo, šešta-, 
diėnį apskundė ministerio prr- 

Menahėm’Be- miriinko Zulfikar Ali Bhutto vy
riausybę, kaltindamas, kad ji 
kankina opozicijos demonstran
tus,: suimtus Pakistano kruvi
nos politinės krizės metu, kur 
apie 300 žmonių žuvo.
- Maršalas Asghar pasakė, kad 
nepaisant pažadėjimo, daug pro
testavusių tebelaikoma kalėji
muose.

Opozicijos- koalicija, Pakista
no Tautinė Sąjunga (PNA) ap
skaičiuoją, kad tris- mėnesius 
trukusiųaištrihgų prieš Bhutto 
valdžia protestų metu buvo su- 
imtytSfOOOirnortių/

, CHICĄGA, III. -— Gen. Kazys 
Musteikis, paskutinis nepriklau
somos Lietuvos krašto apsau
gos minišfėris, po sunkios ligos 
mirė Chįcagos šv. Kryžiaus li
goninėje pirmadienį, 8 valandą 
ryto. Gen. Musteikis siūlė at
mesti sovietų vaddžios ultima
tumą ir turimomis jėgomis pa-' 
sipriešinti sovietų karo jėgoms,„ 
jeigu jos. bandytų veržtis į Lie
tuvą. Jo pasiūlymas buvo atmes- 
tas, todėl jis ir pasitraukė į va
karus.' ;

Gen. Musteikis 1894'metais, 
gimė Utęąos aps., Tauragnų vis., 
Stučių kaime. Mokėsi Utenoje.- 
Orianienbaumo karo mokykloje, 
p1918 m. stojo savanoriu Lietą-’ 
vos kariuomenėn. Jis tarnavo 2 
pėst. pulke, buvo Vilniaus ir 
Kauno komandentūrose, mokėsi 
Vienoj e ir dėstė Karo mokyklo
je. Dirbo kariuomenės štabe ir 
buvo Karo 'mokyklos viršinin
kas. * Velionis bus pašarvotas 
Petkaus -koplyčioj e ir palaidotas 
Chicagoje. _ •> • '

sės. bet JAV nenori išardyti vi
sos Belgrado konferencijos: 
Amerikiečiai žino, jog tai yra 
ilgas procesas, kuris Sovietų 
Sąjungoje yra nepaprastai lė
tas. Belgradan suvažiuos 35 
valstybių atstovai, kurie svar
stys Helsinkyje duotus viešus 
pažadus ir palygins jų vykdy
mą kasdieninėje gyvenimo pra 
ktikoje. Surinkta medžiaga so
vietų atstovams bus labai ne
maloni.

SUDANAS PRAŠO KINIJOS
PAGALBOS NUO SOVIETU

' MASKVA. — Sovietų Tass sekmadienį paskelbė, kad “impe
rialistinės ir kitokios reakcionierių, jėgos” ruošiasi ginklais pulti 
marksistinę Etiopijos valdžią..

Nepasirašytame pareiškime 
Tass spėja, kad “tokia akcija 
gresia taikai ’ ir saugumui”. Su 
dano prezidentas Jafar Numei- 
ry, k urs „išvijo iš Sudano 90 sor. 
vietų karo patarėju, ir įsakė 
per ‘pusę sumažinti sovietų 
ambasados- diplomatų perso
nalą, pats sekmadienį išskri-.

Tito steigia 
politbiurą

BELGRADAS. — Prezidentas 
Tito, nerimdamas, kad Jugosla
vijos komunistų partijoje nėra 
ganėtinai sipraus jėgos centro, 
planuoja steigti rinktinį iš še
šių narių “politbiurą”.

Patikimų jugoslavų tvirtini
mais, toks “reformuotas politbiu 
ras” suplanuotas tikslu pakeisti 
dabartinį 12 komunistų sudary
tąjį komitetą. Tito “politbiu- Helsinkio grupės buvo susi- 

nebus paremas visų šešių (dariusios prieš metus ryšium 
su Helsinkio konferencijoje 
1975 metais pasirošyta žmo
gaus teisių deklaracija.
; - Areštai, -tardymai4r- žmonių 
apklausinėjimai apie' komite
tus Halsinkio aktams vvkdvti

Portorikiečiai ; 
pradėjo kovas, plėšė 

CHICAGĄ, Illinois..— Praeitą 
šeštadienio vakarą portorikie
čiai minėjo savo nepriklauso
mybės sukaktį, o vėliau pradė
jo riaušes Chicagoje. Kovos 
prasidėjo tarp dviejų portori- 
kiečių grupių Humboldt Par
ko srityje, betzkai atvyko poli
cija, tai visi metėsi prieš Chi 
cagos policininkus. Du porto
rikiečiai nušauti, 27 policinin
kai gerokai apkulti..

Vėliau portorikiečiai pradė
jo daužyti Division ir Califor
nia gatvių krautuves ir nešti 
prekes, maistą, baldus irkt. 
Portorikiečių vadai tariasi su 
Bilandic neramumams baigti.

Brežnevas nepritaria 
Stalino metodams
MASKVA, Rusija. —, Leoni- 

das Brežnevas, ruošdamas'dirvą 
naujai konstitucijai, pirieš dxr 
mėnesiu pareiškė centro .komi
teto nariams, kad Stalino valdy
mo laikotarpis niekad neturėtų 
pasikartoti sovietų Rusijos gy
venime.

Praeito ketvirtadienio vėlų va
karą jam iš.*ilie.:o kraujas sme
genyse. Penktadienio rytą jis 
buvo be sąmonė' nugabentas i 
vietos ligoninę, o sekmadienio 
vakare, i tuo ian ro 8 valandos 
toje lijroninėte mirė, baigdamas 
72 metu amžiams ro produktingo 
medicinos, prakt koje ir lietuvių 
tautinėje veikloje darbo.

Dr. Domas Jasaitis gimė 1898 
m. rūgpiūčio'18 d. Stanaičių kai
me, Garliavos valsšč., Kauno 
apkr., Jurgio Jasaičio sūnus, 
1917 m. baigė Voronežo gim
naziją, 1923 m. Berlyno univer
sitete gavo medicinos' daktaro 
laipsnį ir dar du metus paprak- 
tikavęs Paryžiaus ligoninėse ir 
Pasteuro institute grįžo į Lie
tuvą pasiruošęs naudingam dar
bui savo tautai. . ‘

Iš Velionio ilgos, plačios ir 
veikla pilnos biografijos trum
pai sųminėtini,. nors kai, kurie 
-svarbiabsUji etapaL? A

Nuo 1925 .metų pradėjęs gy
dytoju, gimnazijos, mokytoju 
Šiauliuose, jis193(M0 m. jau tu- 
berkulinio dispanserio steigėjas 
ir vedėjas, dyėjūš-metus miesto 
sveikatos skyriaus.vedėjas, nau
jos miesto ligoninės statytojas, 
1945-50 Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas^ tremties 
-metais L. R. ’K Vykdomosios 
Tarybos narys, -1950 m. atvykęs 
į; JAV kaip medicinos gydytojas 
dirbo sanatorijose, ir džiovinin
ku ligoninėse,’., , . ’

r L - - . .. 5 ■

Bet daugiausiai Dr. Jasaičio 
gyvenime vietos užima jo visuo
meninė veikla, - pradedant atei
tininkuose dar Voroneže, bai
giant paskutiniu, .deją nebaig
tu darbu čia laisvoje Amerikoje 
— apie Sovietų genocidą jų oku
puotoje Lietuvoje. Nuo pat pra
džios jis buvo Lietuvių Enciklo
pedijos medicinos skyriaus re
daktorius. ' ■ . : ; 1

J. '.>f Š.-KC ■ - S ■ ,■ -Jf
, Liko žmona. Sofija Jasaitienė, 
gimusi Luka’uskąitė, jų sūnus elektronikos gaminių 
daktaras, žentas su šeimomis, bilijono.

LIETUVOJE, LATOJOJE IR ESTIJOJE
Sovietų valdžia žino, kad Belgrade bus 

minimi Maskvai nemalonūs faktai
MASKVA, Rusija. — Sovietų Rusijos žymiausias atominis 

fizikas, Andrei Sacharovas, pagarsėjęs disidentas, skelbia, kad 
Sovietų valdžia labai pagriežtino atakas ir pradėjo visuotiną ofen- 
zyvą prieš kovotojus už žmogaus teises visoje Sovietijoje, bet 
labiausiai buvusiose nepriklausomose Pabaltijo valstybėse.

B. ECEVIT PLANUOJA SUDARYTI .
NAUJI TURKIJOS VYRIAUSYBĘ

Turkijoj balsai labai lėtai skaičiuojami 
Demirel partija eina antroje vietoje-

. ANKARA, Turkija, —t Atrodo, kad Bųlėnt Ecevit vadovauja
ma kairiųjų liberalų partija praves' dau^^j^a atstovų į naują



proto ir fausrnę damos pagrindai 

Naujausių mokslo Žinių populiarūs perteikimas 
. - JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. : ----

vaistais, tiek operacija chroniš
kuosius ligonis gydyti, bet to to
kiems nepakanka. Reikia atsta
tyti ar pakeisti paciento gyve
nimas.

Pilnutinis artritiko gydymas 
apima bendradarbiavimą jo šei
mos, visuomenės, privačių bei 
valdiškų .įstaigų ir, žinoma, pa
ties paciento.

Artritas yra paseka daugybė, 
nių pakenkimų sąnario. Kartais 
sąnary suserga pasėkoje bend
ros kūno ligos toks atvejis 
yra reumatoidinis artritas (rhe
umatoid arthritis). Kitais atve
jais — vietinis sąnario nykimas, 
taip esti sąnario susidėvėjimo 
atveju (degerative arthritis). 
Yra beveik tiek pat priežasčių 
sukeliančių artritą, kiek žmo
nių artritu negaluojančiųjų. Kai 
kuriais atvejais daugiau krei- 
piam dėmesio į kūno audinių ir 
kūno veiklos pakitimus. Kitais 
atsitikimais — į žmonių tarpu
savio santykiavimą.

Atsiminkime, kad artritiką dau 
giau suluošina visuomenė, negu, 
pati liga. Juk namų ir pastatų, 
įeinamosios durys esti papuoš
tos laiptais. Į tuos namus ga
li įeiti tik sveikieji — jokiu bū
du n e artritikai. Viešų pastatų 
išvietės esti pasiekiamos tik 
per laiptus. O jei ir žemai to
kios vietos būtų — jų durys 
esti persiauros, kad žmogus nau
dodamas rementus ar vežioja
mąją kėdę galėtų pro jas pra
lysti. Moderniškumo besivai
kantieji dabar daro žemas išvie
tėj sėdynes, žemas kėdes ir to
kius automobilius. Tuomi dar 
daugiau apsunkina tais dalykais 
pasinaudoti silpnų kojų žmogui. 
Autobusuose gausūs.' laiptai,- au
tobusų neprivažiavimas prie 
gatvės krašto sunkina artritu 
kūi kelionę. Tuomi jo gyvena
moji aplinka dar daugiau su
siaurėja. • '

Artritiko gydymas ne vien . U 
gydytojo darbas

Gydytojas vadovauja pacien
tui artritikui prisitaikyme prie, 
reikiamo gydymo. Visi nori tat^. 
letės nuo artrito ir tariasi viską, 
padarę tokią tabletę gavę. 
Niekas negali būti toliau nito 
tiesos, kaip, toks atsinešimaš 
prie artrito gydymo. Negalimi 
taip siaubai manyti, kad vieA 
vaistais galima artritą sutvarį- 
kyti. ’ L

Gydymas artritiko prasideda- 
gydytojtri surašius medicinišką- 
istoriją ir apžiūrėjus medičiniš-' 
ic&i serganti ji. Tūba huštatot- 
'tha paciento pajėgumas judėti, 
'iBibti. ‘Atžymima ėąnartū pa-J 
kitimrii. ‘Gj^ėnainoji ir darbo 
patalpoš imamos dėmesin, žmo
gaus užsiėmimas: ar namų ruo
ša, ar sunkūs darbas fabrikeį 
.ar smulkmeniškas — preciziš
kas užsiėmimas, o gal raštinei 
'darbas. ~ Paciento įpročiai irgi 
nepamirštami.- V’isą šitą atlikus, 
aptariamas, gydymas.

Pirmas dalykas — tai simp
tomų —- nusiskundimų paleng
vinimas. Jis atsiekiamas pagal
ba vaistų, masažų — gimnasti
kos — šildymo ir. psichologinių;

BENDROS ŽINIOS APIE SĄNARIŲ NEGEROVES
ŠVieskimės sąnarių negerovių (artritų) reikaluose 

»— tada mažiau save apgaudinėsime ir ne tąip gausiai 
kitų apgaudinėjami būsime. Mediciniškas raginimas 

eina per užpakalines. Tikrai ne
malonu tvarkyti artrito negeru
mus: pasitaisymas labai lėtas,, 
gydymo būdai labai riboti, li
gonis darosi nekantrus, nusimi
nęs ir piktas, dar čia gydymo 
būdai įvairūs ir ilgai užtrunką.

Vispusiškas artritiko gydy
mas yra ilgų metų darbas. Blo
giausia, kad reikia daugiau dė
mesio kreipti į gydymą, negu į 
diagnozę. Visai kitaip nusiduo
da staigių susirgimų atvejais: 
tada liga esti trumpa ir trum
piau tęsiasi gydytojo su paci
entu bendradarbiavimas. .Ar
trito sėkmingas tvarkymas pri- 
klaiiso nuo gydytojo įsivėlimo į 
paciento gyvenimą. Norint sėk
mingai artritiką gydyti, reikia 
tris darbus nudirbti: 1. trumpu 
laiku- palengvinti nusiskundimus 
— simptomus; 2. ilgu tvarkymui 
išvengti sąnarių iškrypimų; 3. 
užlaikyti pacientą visuomenėje 
darbingu.

Artritas yra ekonominė ir 
psichologinė sunkenybė

Staigi liga vargu sutrikdo pa
ciento gyvenimo kelią. Gi, chro
niška negerovė — tokia yra ar
tritas — sukelia ilgai tverian
čius pakitimus žmogaus gyve
nime. Kai kurias chroniškos li
gos paliečia gyvybiniai svar
bius organus — tada jos suda
ro nuolatinį žmogui pavojų. Ki
tos, nors trukdo kasdieninio gy- 
venimog darbais, vienok negre
sia gyvybei. Link tokių nege
rovių tiek pacientas, tiek visuo
menė atsineša rankų nuleidimu, 
baimingumu ir priešginumu.

. Chroniška liga ‘pacientui yra 
didelė našta tiek ekonomiškai; 
tiek psichologiškai.' Sunkios — 
mirtinos ligos Užlaiko pacientą 
trumpam 'naudotojų, po to, kai 
jis nustojo būt uždarbiautojas. 
Gi, chroniška liga — artritas il
gą laiką užlaiko pacientą vien 
naudotojų, ‘įo to kai jis nustojo 
sau duoną užsidirbti.

Nesiseka gydymas artritiko 
'dažniausiai dėl sekančių dalykų: 
,1. pacientas nereaguoja į tai, 
kas jam ėsti daroma; 2. pacien
tas yra linkęs neigiamoms reak
cijoms’; 3. 'persistengimas gydy
me — tūda pikinta ir šušikofn- 
■ptikuoja pagrindinė paciento ne
gerovė.

Chroniškam pacientui nėra 
vienos rūšies gydymo

Aštrios ligos gydymas ;ešti 
dažniausiai tiesioginis tai ligai. 
Vaistais bei operacija aštrios 

ligos eiga sutvarkoma. Chroniš
kos ligos atvejuje nėra papras-' 
to — vienodo, .standartiško gy- _ ___
dymo. Tegul fr priseina tide1 .bei socialinių (visuomeniifių)

Tas gydytojas, kuris nori sėk
mingai tvarkyti žmogaus sąna
riuos negeroves (artritus), tū
li pakeisti savo iki šiol turėtą 
l.eizvia imti tvarkyti ne tik ar
trito sukeltus simptomus, bet 
atsinęšimą link tų negerovių, 
būtinai reikia sąnarių negeroves 
sukeliančias priežastis šalinti. 
^Paprastai, gydytojai esti pasi
rengę tvarkyti kritiškas ligų 
padėtis — staigius susirgimus: 
plaučių uždegimą, aklosios žar
nos sunegalavimą, širdies ata-

Toks kritiškų susirgimų tvar
kymo būdas visai, netinka tvar-, 
kant artritus, išskyrus tik vie
ną artritų rūšį — podagros 
(gout) aštrius sunegalavimus.- 

Šiuo atveju reikia energingai' 
veikti — staigiai dėl podagros 
sunegalavusį sąnarį reikia grei
tai sugyti.

Kitais visais sąnarių sunega
lavimais reikia nusistatyti tiek 
pacientui, tiek gydytojui ilgam 
gydymui.

Išskyrus minėtą podagrinį są
narių sunegalavimą, visi kiti są
narių negerumai yra palengva 
besivystančios ligos sukelti. Li
ga yra ilgai besitęsianti — chro
niška. Todėl sąnarių gydymas 
turi būti ilgai besitęsiantis — 
chroniškas. Čia ir gydytojas ir 
pacientas turi įsidėti galvosna 
tiesą, kad sąnarių negeroves rei-‘ 
kėš gydytis ilgą laiką, riet visą 
amžių. Tai nemaloni tiesa. Bet- 
ją reikia žinoti ir šu ja reikia- 
kiekvienam susigyventi. Kitos- 
išeities nėra.

Už tai šios tiesos nenori pri
imti pacientas. Jis metasi pas: 
apgavikus, šeptūnus, kaulų ,ma-’ 
šašuotojuš, ne gydytojus, apsi
imančius jo sąnarius tvarkai.’ 
Taip ir pasileidžiam pakalnėn — 
nieko gero neatsiekiama, riet di
deles .sumas apgavikams išlei
dus. Kitas ima nešioti vario 
apirankes, dar kitas ima sekti 
knygpalaikėse pripasakotus nie
kus, būk nereikia vartoti rūgš
čių — pririlidorų, graifruktų, i 
apelsinų... Dar kitos eina ne 
paš ■gydjytofūs gydytis n'ūo sūri-' 
klausios sąnarių ligos. Būš ir 
tokių, kurie tvirtina, kad nėra, 
vaisto rilio artrito, - todėl nėra 
reikalo eiti pas gydytoj^ dėl jo.

%up?arifaSins J&LCiehtd

FusivyTSiaš ’tfė! artrito
Sąnarių. .negerovės yra įlgai 

. besitęsiančios. Gydymas ilgas 
ir ląbai nedėkingas. Nenuosta
bu, kad pereito šimtmečio žy
miausias .gydytojas 3ir William 
Ošler išsitarė, kad kai .pacien
tas sVi sąnarių negerumais įeina 
pas jį per priekinės Suris, jis iš-

VILNIAUS KATEDRA fR tteWIITO KALNAS

Gintaro baliaus debiutante GAILIŪTĖ OŠLAPAITĖ, Reginos ir 
dr. Raymond o Oš lapu dukra, Libertyville, Ilk, (šįmet baigia Liberty
ville aukštesniąja mokyklą. Aktyvi mokyklos choro, orkestro ir dra
mos klubo narė. Pripažinta geriausia • mokyklos plaukike, įtraukta į 
garbės studeniy/sąrašą. Per 2y- mėty atlieka plaukimo instruktorės 
pareigas. Domisi lietuviu tautodaile ir šoka tautinius šokius. Mėgsta 
plaukimą, slidinėjimą, čiuožimą, šokį ir muziką. Ruošiasi studijuoti 
Loyolos universitete. Biri. 19 dieną Gintaro (balius vyks Conrad Hil
ton viešbutyje. t

dalykų patvarkymu. Reikia pa- raminti ir uždegimą 
cientui palengvinti jo nusitei
kime, kad jam artinas suluošė- 
jimas. Talka yra būtina gydant 
artritiką, nors, ta talka būtų tik 
du asmenys: -pats ligonis ir gy-~ 
dytojas. .

Paciento pastangos — 
pusė gydymo

. Nustokiihe visą darbą artriti- 
ko gydymo pavesti vien gydy
tojui. Patįęs paęiento pastangos- 
mažiausiai piišę visos gydymo 
programos sudaro visose chro
niškose ligose. Todėl mes tūri- 
rhęrp.ęšitoisanęi^psius artntikūs; 
— tki'vjšai’’paštarifų'^edėdati- 
tie j i žmonės.' Vienam tas vai s- 
tas padėjo, kitam .kitas — taip 
sergantieji kalbasi, čia ne vais
tas svarbiausiai veikėm bet pa
ties paciento pastangos. Pasise
kimas artritiko gydyme priklau
sė nuo paciento prisitaikymo, 
niro jo susigyvenimo su ta liga.1 
Reikia pacientui * padėti gyventi 
sū artritu, o nė *Vren merdėti jį 
turint. h’i.y

V* ' 7/ ,

Simptomai pradžioje 
nėra aiškūs . . ■

Tikrai 'artritą pradžioj riū’staty- 
ti nėra taip jau lengva. ....et bė-' 
šTm^iojčą šątfaYfubše sk^iismai,' 
simetriškus sąnarius ajAmą ir‘ 
rytais šĄriarius sustkrigrfrią, il
gai besitęsią ir palengvėja pail
sėjus — dar nebbtiriai 'reiškia 
reūrriatoidin artriĮtą.' ga
li būti 'būseka virusines fnfek'ci- 
još. Tokiais atvejais nesti iū- 

4>ai stiprūs skausmai ir nesitęsia 
jiė labai ilgai —r ir viskas at- 
šistato į normą. .

; VTik ilgai besitęsiąs ir pakar
totinas stebėjimas sergančiojo 
įgalina patvirtinti esant pirmyn 
žengiančią ir suluošinti galin
čią artrito rūšį — raumatoidi- 
nį artritą. Todėl pradžioje gy
domi simptomai i? ligos eiga se
kama. Tokių artritų sukelti 
skausmai gerai numalšinami at
sakančiomis dozėmis juries skau
smus Vartojamų veiktu (analge
sics). Tie vaistai duodami re
guliariais protarpiais. Tas kiek- 
viefiam atsirriintfni.' Prieš reu
matą vafs'tos reikli imti kėš ke
ltos Valandos — reguliariai. Ge
riausias tokiais atVėTąis vaistas 
•yto paprastas aspirinas. Jis ima
mas kas keturios valandos. As
pirino kiekis tai didinamas, tai 
Mažinamas, atsižvfelgrant į rei
kalą, ir-j to vaisto pakentimą.

Jei aspirinas pasirodytų ne
veiklus pakankamai — prideda
mi ąr aspiriną pakeičia visiškai 
prieš uždegimą vaistai (anti - 
inflammatory compounds); Dau
gelis dabar vartojamų skausmui

mažinti 
vaistu sukelia viršutinio virški- 

-t ”

nimo kanalo sutrikimus: nevirš
kinimą, net išopėjimą. Taip-at
sitinka stemplėje, skrandyje ir 
dvylikpirštėj žarnoj.

Trys svarbiausi prieš uždegi-, 
mą vartojami šiame krašte vais
tai yra indomethacin, phenylbu
tazone ir oxyphembutazone. Ti
riamos dabar kitos medžiagos. 
Kituose kraštuose jau leidžiama 
vartoti be minėtų dar ir kitus 
prieš uždegimą vaistus. Daugiau 
— kita-karta. ; .

Išvada. Artritas yra chro
niška liga. Pacientas turi iš
mokti -gyventi su artritu. ■ Nuo 
paciento pastangų priklauso pu-, 
sė gydymo. Nepasitikėti vien 
vaistais, reikia visapusiškai gy
dyti. Paprasčiausias ir geriau
sias vaistas nuo, reumatoidinio 
artrito yra aspirinas, imamas kas 

1 keturios valandos reikiamomis 
dozėmis: kiek reikia simp
tomams nuraminti ir . kiek 
gali pacientas pakelti. Pavalgius 
imami. vaistai — mažiau erzins1 
skrandi. Geras maitinimasis la- ✓ lt - * • f ’ v-“ ’ • •
bai svarbu: vaišiai, 'daržovės, 
blttyiriai, vaisių šūrikoš. Vengti 
būtinai nuodų; tabako, alkoholio,

Pasiskaitytį. G’ėorge Ehrlich,. 
M. D. Totai Management of the- 
Arthįtfc Patient. J. Ė. Lippin-. 
Pott Co.

fridzicrusia pasaulyje upė
. Per Atlanto vandenyną plaukia 

'didžiausia pasaulyje upė, Gulf
Strom vadinama. Ji prasideda 
Meksikos įlankoje ir Karibų jūro
je, nešdama karštą vandenį link 
šiaurinės Europos ir apšildydama 
ne tik Angliją, Norvegiją, Šve
diją, bet ir Baltijos kraštus.

Jei ne toji upė, tai Skandina
vija ir Baltijos pakrantės būtų 
panašios į Aliaską.

Kas išjudina tą uapę į tokią to
limą kelionę? Yra trys veiks
niai : žemės sukimasis, siūlės 
spindulių veikla ir jūrų vėjai.

_ .Toji srovė plaukia apie septy
netą mylių nuo Miami Beath, 
Floridoje, čia ji yra apie 40 my
lių pločio, bet kuomet pasie
kia Kanados pakrantes, tai jos 
platumas padidėja iki 250 my- 
w ."'/" 'r'
Prie Islandijos salos ši upė pa

sidalina į jĮvj šakas. Viena’plau
kia Škotijos link, o kita paslika 
į Norvegijos pakrantes ir dings
ta šiauriniam vandenyne.

Pirmutinis amerikietis paste
bėjęs šią upę, buvo Benjaminas 
Franklinas. '
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H rusų kalbos versta Jono Valaičio

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 
g 1895 m.

sodyb'oje
(Tęsinys)

Po šio Mejeris, nevykusiai užkliūdamas' už baldų, at
sisveikino ir greitomis nuėjo Į prieškambarį, nors dar ne
buvo arklių.

— 0 jums šiandien bus tamsoka važiuoti, — burbė
jo Raševiči'us, eidamas paskui. — Mėnulis dabar vėlai .te
ka. ■ ■ '

Abudu stovėjo. prieangyje ir pustamsyje laukė ve
žimo. Buvo Vėsu.

— žvaigždė krito..., pratarė Mejeris, šiauSdamasis
paltu. . . ‘ “’'J;''

— Rugpiūtyje jų daug krinta.
Kai vežimas atvažiavo, Raševičius atydžiai pažvel

gė Į dangų ir pasakė«u atodūsiu: v.:* v- Z
---- Reiškinys, vertas Flamariono plunksnos...
Išleidęs svečią, jis vaikštinėjo sode, mosuodamas ran

komis ir nenorėdamas tikėti, kad tiktai čia pat įvyko toks 
keistas, kvailas nesusipratimas. Jam buvo gėda ir pa
čiam sau apgailėtina. Pirmiausia, iš jo pusės buvo be ga- . 
lo neatsargu ir netaktiška pradėti šį prakeiktinį pokalbį 
apie baltąjį kaulą, iš pradžių nesužinojus, su kuo jis turi. 
reikalo; kažkas panašu su juo buvo nutikę ankščiau; kaž
kaip vagone jis ėmė keikti vokiečius, ir po šio pasirodo, 

kad visi jo bendrakalbiai — vokiečiai. Antra, jis jautė, 
kad Mejeris daugiau pas jį neatvyks. Šifię, išėję is liau-! 
dies, inteligentai liguistai savimeilūs, atkaklūs, pagiežūs.

' A 7 .

— Negerai, negerai... — burbėjo Raševičius špiaū- 
dydamas; jam buvo nepatogu k biauru, tarsi jis būtų pa
valgęs muilo. — Ach, negerai! s .

Iš sodo pro langą buvo matyti, kaip svečių kambary 
prie rojalio Ženia su palaidais plaukais, labai išblyškusi, 
išsigandusi, apie kažką kalbėjo greitai — /greitai..; Irai
da vaikščiojo iŠ kampo į kampą: susimąsčiusi -bet štaiz ir 
jinai prakalbo, taip pat greitai, su širstančiū Veidu? Kal- 

; bėjo abidvi kartu. Nebuvo- girdėti nei vieno žodžio; bet 
Raševičius įspėdavo apie ką jos kalbėjo. Į Ženia,; tup but,. 
niurnėjo dėl to, kad tėvas savo kaĖb/oįnis..algįasino hųoj 
namų visus padorius žmones, ir šiamdįen atėmA įš Jų vie^-i 
nihtėlį pažįstamąjį, gal būti, -jaunavedį, ir dabar jau- šianĮ' 
vargšui jaunam žmogių visam ispšritymerą viėtbs; kurmis 
galėtų siela pailsėti. 6 Iraida,' Sprendžiant iš to, kad jij 
beviltiškai kėlė aukštyn rankas,, kąlbęjo,- turi įūt/'kaib^įoL 
tema apie-nuobodų gyvenimą, apie f^reu,asią^ |

Parėjęs į savo kambarį,. RaševiciuAaidė ’arit lovos -ir 
ėmė lėtai musivilkinėti. Dvasios būsena buvo prislėgta, 
kankino vis taš pats jausmas, tam jis būtų pavalgęs mui-/ 
įo. Buvo geda. /Nusirengęs, jis/pažvelgė į .sa-vo-jlgas, gys^/ 
luotas senio kojasjr atsiminė,, kad apskrityje jį pravaro 
džiavo rupūže, ir kad po kiekvieno ilgo pokalbio jam bū-j 
davo gėda. Kažkaip taip, lemtingu būdu įVyk'davo, kad 
pradėdavo jis švelniai, maloniai su gerais numatymais,, 
vadindamas save studentu, Idealistu, Don Kichotu,- bet- 
sau pačiam nepastebimai po truputį nueidavo i barnį ir. 
šmeištą ir, kas visų nustabiausia, pačiu nuoširdžiausiu 
būdu kritikavo niokšl^^fneną, budus,motš štai jau dvide-^ 
šimt rhetų iMržeJo/o' jis ne--;
buvo hįėkur (Sėlinu ^ūberinj!ds imėstėlio :Įr iš tikrųjų nė-; 
žinojo, kas vyksta plačiam -pasaulyje. Jeigu-jis sėda ką 
•nors rašyti, kad ir pasveikininib laišką, -tai ir laiške įvyk 
davo barnis. Ir visa tai keista 'tėdėl, kad jis jattirfe,, aša- ‘‘ 
ringai žmdgus; Jau ar nebiiš jis kpšėtaš ^iStėš 'dvasioš,. 
khri jame nekeičia, šmeižia, nepaisydama jo valios?

■ -■ .. - - ■, ■ ■ į

— NegeraL^dūsavo jis, gulėdamas po . antklode. —; 
Negerai. sw ; ; |

Dukterys ’taip įpat nemiegojo. Pasigirdo kvatojimas 1 
ir riksmas, tarsi ką vytųsi; tai žemai nutiko isteriką. Tru: 
pūtį palūkėjus ėmė raudoti ir Iraida./ . / /

Koridorium keletą kartų nubėgo basa kambarinė..', ė
— Mat kuri istorija, Viešpatie... — murmėjo Raše-^ 

vičius, dūsaudamas ir versdamasis hūo šono ant.šono. —

Sapne jį slėgė košmarai Prisisapnavo jam, tarsi jis 
pats, nuogas, aukštas, kaip žirafa, .stovi vidury kamba--; 
rio ir kalba, priešais save baksnodamas pirštu;.,^ .

— Į terlę. į terlę. Į terlę ;
Pabudo jis išgąstyje ir visų pirma atsiminė, kad va

kar Įvyko nesusipratimas, ir kad Mejeris, zžinoma, jau 
daugiau neateis. Prisiminė jis taip pat, kad reikia .mokė— 
'ti nuošimčius bankui, leisti dukteris už vyrų, reikia val
gyti, ^erti, o čia ligos, senatvė, nema’loftufrtai, greitai žie
ma, nėra malkų... ’ . • . J

(Bus daugiau)

VISI
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v Asmeninės kratos. Maskva juokauja iš Helsinkio.
* ’ Tranzitinis viešbutis. Baisiau kaip dinamitas.
?■ ’ ‘ > Saugokimės KGB agentų

w r* ■ ’ - • -

' Vieni' kitiems tarsi kokią 
paslaptį pasakoja, kad keletai 
ponių Vilniaus bei Maskvos 
muitinėse buvo daromos as- 
memnės ^ratos. Reikia many
ti,' -lead ąpię tų kratų detales 
furėsime progos viešai sužino
ti- iš autentiškų šaltinių. Tuo 
tarpu .lenką pasakyti, kad as- 
rn e aiškų ■ kratų -.paliesti ej i yra 
ng tik nuogai išrengiami, bet 
Įir pažeminančiais būdais ap-

Toliau autorius rašo, 
Įl;30 vai. muitininkas 
susidėti visus .daiktus ir 
Inturisto biurą aerodrome. Ten 
reikėjo laukti iki vidunakčio, 
kol atėjo civilis ir pakvietė tikį 
jį vieną “išsiaiškinti kai ku
rias problemas”:

— Mane nuvedė j tardymo 
kambarį ir sa^e: “Žiūrėk! Mes 
žinome, kas tu esi ir ko čia 
atvykai. Tai į tą prakeiktą žy-

kad 
liepė 
eiti j

jfcįųrimas intymios kūno vietos.'dų kultūros simpoziumą ir to- 
į Ąpię sprigtų muitines ir KGB dėl atsivežei tą žydų Mr sionis- 
įtariąrhiįjų kratas rašo Ė. Ale-1 tų šlamštą”. Jis tai kartojo 
^andėr gana išsamiu straips-'bent tuziną kartų. Aš jam sa- 
BiųValandos su KGB” The kiau, kad simpoziuman nebu- 

; apie fai 
skaičiau Amerikos laikraščiuo 
se ir stebėjausi įtarinėjimais 
dėl kultūrinių dalykų. Jis daug 
kartų kartojo, kad jo pareiga 
yra “apsaugoti sovietinius pi
liečius nuo pavojų, atsiran
dančių dėl priėšsovietinės pro
pagandos”. Jis taip pat pareiš-

Altėrnąti-yę žurnalo gegužės nu! vau kviestas, o tik 
jįeryįęC. Straipsnis taip prade- 
dąmąišį . /' ‘ . . .
** 5- žničną ir aš atvykome į 
Aląskvą gruodžio 16 d. 9:30 

yąkaro ilgai planuotai
^ęiitėį.. Tikrinąs mūsų daiktus 
mųftįninkas,- pamatęs Hadas- 

žiįrnalą, ’ tapo nervuotas ir
jšąsmi&ė dų .asmenis, matomai kė,. kad . pagal sovietinius įsta- 
,?:žydi^ųr • reikalų ekspertus”. 
Vienas ‘ iš jtį pasiėmė tą žur- 
nąįą; "o-kjek vėliau grįžo su 
yns^ia' anketa, kurią liepė pa- 
sirąšyti;^■ Man prieštaraujant ir 
reįk^aųj’ant vertimo, aiškino, 
kad tai yra pripažinimo for
mą apie ąntišoviefinės propa
gandos konfiskavimą. Jis pra- 
dčjo istęriškai šaukti, ir keik* 
damas pasišalino. ‘

i

moteris prašneku angliškai, du, ninės kratus nuotykių bei Chi-
• L. — J _   J • ■ .

j pasakoj i- 
vienos ponios asme-!v>ų laikraštis. Jis leidžia savo 

reikalas ninę kratą bei jos aplinkybes, j puslapiuose pasisakyti ir iš- 
r- dėstyti priešingas logiškas nuo 

mones bei mintis. Tenka ap
gailestauti, kad daugelyje ki
tų laikraščių teh Ūžiama būti 

limiau- 
nel lie
pa lics- 

kvii an

tymus “studijuoti hebrajų kal
bą yra nusikaltimas’’. Man 
priminus Helsinkio susitari
mus, • jis atrėžė: “Nekreipk j 
Helsinkį dėmesio. Kai esi Ro
moje, tai elkis kaip romėnai 
elgiasi. Ar girdėjai toki posa
kį?”

Tardymas tęsėsi 45 minutes, 
o grįžus i laukiamąjį, kuria
me sėdėjo autoriaus žmona,

ljuBuria teikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Afekto Abrose xnyga aprašanti paskatinių 90 (1869-1959) metų J 
’tetariu , gyvenimą te jų atliktus darbus 664 psl.. Kaina | 
ę'Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
|e aprašytą pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos | 
itealfoaj' jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- I 
teti laikrisėtai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 | 
d. chorai, 9 bažnytiiuai te 314 veiklesnių žmonių biografl- f 

dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir j 
Initial atlikti darbai, įsteigtos mokyklas, skaityklos, ban- t

UįįpttRIKOS ■LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

į7»’Šo.< HaBted SL, Chicago, m. 60608

buvo dar kartą kratomi visi pasienio policija, kuri vėl kra 
daiiktai. Kai pradėjo kalbėti tė daiktus-iki 3 vai. ir konfįs- 
apie žmonos asmeninę kratą kavo visas žydiškas kuygas bei 
tikslu “rasti adresus”, auto- raštus, kartu su maldų knygą, 
rius. pareiškė norą kalbėti su jermuĮlka bei kitomis maldos 
JAV ambasada. Agentas pik-'priemonėmis. 3:30 turistai bu
tai atsakė, kad ambasada į to- vo nuvesti į už 200 jardų esan- 
kius dalykus nesikiša, bet nu- tį apleistą ir nešvarų namą, 
vedė prie -telefono į tą patį 
tardymo kambarį. Konsulari- 
nis tarnautojas L. Napper pa
reiškė, kad čia iš Helsinkio nu
tarimų tik juokus daro ir pa
tarė atiduoti po parašu visą 
žydišką literatūrą. Kai Alexan 
der pasakė apie grąsinimą jo 
žmonai asmenine krata, rusas 
pradėjo šaukti: “Tu esi mela
gis”.

L. Napper prašė pakviesti 
tą agentą prie telefono. Agen
tas nenoriai paėmė -ragelį ir 
pradėjo garsiai kartoti, kad 
“mano pareiga saugoti sovie
tinius piliečius nuo priešsovie- 
tinės propagandos. Po nema
lonių replikų abu grįžo į lau
kiamąjį pas nekantraujančią 
Mrs. Alexander. Tuoj atvyko

vė arnbasądns numerį ir nu ve- cagoj kursuojančių 
dė prie telefono. L. Napper mų api 
aiškino, kad mūsų i 
laikomas pusiau kriminaliniu,'galima prieiti išvados, kad lai 
o mes esame areštuoti ir ižo- pc vaizduojančius 
liuoli. Paskutinį mano telefo- bendradarbiautųjų 
na vinių 1:45 popiet atsakė Na- 
pperio .sekretorė. Ji sakė, kad 
tuoj atvyksta į aerodromų, gi 
Napperiui jie neleido nė žino
ti, kur mes esame. ’

j 1:55 vai. į kambarį atėjo In-į 
'.turisto moteris su 2 kareiviais 
Į ir sake per 5 minules pasi
ruošti išvykimui įz Londoną. 
Mano žmona prašėsi į ♦prau
syklų, bet gavo neigiamą atsa
kymą. 5:20 buvome jau aerod
rome. Ten laukė 5 vyrai, apsu
pę ratu saugojo, kaip sprogs
tamą medžiagą plastikiniuose 
maišeliuose esančias mūsų kny 
gas. Gavome 
skyrus vieną 
sah žurnalą, 
nei valgyti, 
prausyklon, kol 8.30 
pom į Britų B-vės lėktuvą.

Atvirai kalbant, ten paliko 
tamsa be jokios prošvaistės. 
Mes buvome begalinėj neapy
kantos ip baimės jūroj. Mes 
nematėme ne tik humanizmo, 
bet net humoro ženklų iš rusų, 
su kuriais susitikome. Mes da
bar matome ženklus, nesan
čius sovietų kontrolėje, • kad 
žydų konspiracija-gali būti di
desnė, negu .RGB"įsivaizduoja.

Iš pradžioje minimų asme-

Taip pat malonu payžmčtj 
id Naujienos yra visų lietu-

patriotus 
ra KGB 

agentų. Jų tikslas sunaikinti 
patriotus ir patriotines nuo-j lik 
tai kas abejose geležinės 
dangos pusėse.

------------------- ------------ -- ----------------

Gerbiamas Redaktoriau!

leid

kurį vadino tranzitiniu vieš
bučiu:

— Mes be jokių ceremonijų 
buvome patalpinti Į kambarį 
su 2 lovom ir nesvariais skal
biniais, Miegojom iki 5:30 Mes 
nieko nebuvome valgę ir 7:30 
vai. ryto, teiraudamiesi. apie 
pusryčius, sužinojome, kad čia 
joks viešbutis/-o areštinė, kad 
esame užrakyti antrame. aukš
te ir niekur^ ’negalime išeiti. 
10 vai. atvyko pikta Inturisto 
moteris su kareiviu. Abu buvo 
nekalbūs ir sakė nemoką ang-. 
liškai. Mus nuv.edė į netoli pa
sų kontrolės esančią patalpą. 
Pusryčius gavome pirkti už do 
lerius tik 11:30, o 12:15 vėl su 
sargyba parvedė į- tą tranzito 
“viešbuti”. Tada ta InturistoV

viską- atgal,
knygą ir Hadas-
Mes 

nei
negavome 

mus leido 
vai. įli-

Siunčiu «%1O čekį: $20 prenu
meratai, $4 už kalendorių ir 
dešimkę Mašinų fondui.

Ta proga norisi pasigėrėti 
Naujienomis ir padėkoti re
daktoriams bei bendradar
biams už teisingą informacijų 
ir gerą laikyseną pagrindi
niuose klausimuose l>ei užim
ta linija.

Mano supratimu yra teisin
gi ir nekeistini šie dalykai:a) 
santykiauti su okupuotos Lie
tuvos žmonėmis, o ne suoku- 
panto patikėtiniais ir jo valios 
reiškėjais, b) nepalaikyti ir 
riepropaguotj atsiųstų į Ame
riką ar Kanadą menininkų, gie 
dorkų ir pamokslautoju, kurių 
uždavinys yra mus klaidinti 
ir skaldvti.

aiiendi puolimus.

(it riuosi Naujnenų vedamai 
siais, P. Stravinsko, Svilonio, 
Vaičiūno, dr. šarkaus ir kitu A 
autorių straipsniais.

Labai esu dėkingas, kad ats 
pausdinote Gerb. kanauninko 
V. Zakarausko tiesų, atvirų, 
drąsų ir nuoširdų laišką. Tas 
laiškas ir kili raštai išblaško 
ružavus dūmelius, kuriais sig 
nalizaioja ir nuodija orą bei 
teršia aplinką.

Linkiu .Jums visiems geros 
sekinės jr geros sveikatos. Lin
kiu Naujienoms našaus plati
nimo vajaus.

/< Tcumilionis

('Je vėl and, Ohio

Amerikos ęilielin’? karo 
dalyvis gen. Nathan Bedford 
Forrest (1821—1877) buvo lai
mingas ir išliko gyvas, nors mū
šių laukuose jam jodinėjant bu
vo nušauti 29 arkliai.

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį .... —....... $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai --------------------- :—............ —...........  ^1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI

296 psL, minkšti viršeliai_ $5.00

166 psL, minkšti viršeliai------- --------------------------------- -------- $4.00

^Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįu|-
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
ytlbna fiuti putely knygy, Icurlet pspuoJ b«t keklf 

knym šėfnh Ir teafyn#.
'■Spiiwtffindm PakalnlHdz, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dieną 
3>>"(';’' V;%1tefadninui te lyykiu i>ri rietu aprašymai, skaitomi kaip ro-

tteAKailff Grinlūt, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- 
Vri; - <ttate ririeliate, 338 psL Kaina $6.00. Minkštais viri. S5.0Ū 
;PrH?-VacL Blffilka. SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 

•■‘v JWA, I dalis. 208 psL, Jrižta — S3,00, minkštais vir-
Milte — $2,00; H dalis, 225 psL, {rišta — $3,00. minki-

p.-. ZtalS ririeUais . -- ------------ ----------------------------------------- $2.98
. Hinrilrat Tomaa — Tamateutkat, LIETUVIiKASIS PAMARYS.

te Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, fliu-
’ /i Mratijomls ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.
k KMlBnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvei 
/ partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

: jaahu NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
' . T'170 pri._________________'_____________ 1—
M. GtodaHi, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 2S5 

, U; puslapiai------------------------------------------------- -------------
■ Knygas užrakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, li^fiahfiuT1905 

meta Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas, ir susi
rūpinimą.   _$8jg Į 

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik    —-  $100 
Minkštais viršeliais tik __________________ ;________  $100

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. '
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček[ arba money orda^, prk 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms,

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

b... • | , . L | .

tt.BC

I
H

1736 Š. HalstH St, Chicago, HL 60608. TeL HA 1-61W
<•*<***>

*'‘J ' PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE x 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Davpar**. ŽEMES OKIO iVIETIMAS. Studija. Siete- 
W CMeasoje 1986 metate paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
tją: BemJa ūkio Švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
Ctio (rietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtei aatrakdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
trtoTfe •raitei teaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių te kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
taute flklėtų didžiuotis ir džiūgauti gavo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Kbygoa apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
Maoltati lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai te po pa- 
ttllj tebteikyta lietuvių absoliuti daugume yra arba patys buvę flJd- 
lUkį, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kid ši knyga bus brangi abso- 
ffnttai Ižotnrių daugumai, vnai kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
fetaei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus sktrteras Lietuvai Hate žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lletu-^i".

Įtayirro MX) puslapių fu daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik $8.00. 
Gaunama Naujiena*.

Gakl arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

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____________?l-50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai------ 82.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

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

•NAUJIENOS
I73S So. Halsted Street, Chicago, Ultnoia 60608

ITff 8*. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
? į V Ger, pinigus, toojm knygą peritjrirae.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J, JumlfM*. A KISS IH THE DARK. PlUntlSk, Ir Intrmh, db<Kt«e 

aprašymai, paimti te gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai teleista. 
150 psL Kaina S250.

Dr. Juozai B. Konėtua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetorijof 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Or. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų tetoriji- 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus teki ar 
piniginę perlaidą.

' NAUJIENOS
17St South Haleted Street, Chleaga, HL

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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

1 VERS Al Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

m
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša ,

1 _ NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL__ Tuesday, June 7, 1977

3 IRk Ik
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION >

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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$14.00

$7.50
$2-50

$31.00
$18.00
H.00

$30.00
$16.00

$3.00

Kitose JAV vietose: 
meiaau _____

pusei metu ____

NAUJIENŲ raštine itd&ra kasdien, išskyrai sekmadienius, nu-
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Subscription Ratos:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
nx month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
£14.00 per six months. $7.00 per 
chree months. Canada $30.00 per year; 
jiher countries $31.00 per year.

15 cents per copy

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

melams_______________ $30.00
pusei metu -------------------- $16.00
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui _

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams _____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdleu ifafcirūnt 
$3'60 j sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
' —— drove. 1738 So. Halsted SL. Chicago 

DI. 60608. Telef. HAymarket 1-8100.
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Pastarojo koncerto kvieti
muose rengėjų vardu pasirašė 
inž. Julius Jodei A Su pora sa
vo draugų nuvykau, kaip žur
nalistas, pastebėti, kas bus to 
koncerto rėmėjais. Neminėsiu 
visų, kas tą koncertą lankė, bet 
negaliu praleisti nepaminėjęs 
tų, kurių mūsų vaikai lanko 
lit. mokyklą, asmenų tų orga
nizacijų, kurioms ir aš priklau 
sau., štai keletas jų: Radijo va
landėlės klubo valdybos na
riai P. Gustas ir J. Gedminas, 
§t. Pautienienė, šešt mok. mo

ANTANAS MARMA

ATOSTOGOS HAVAJUOSE,
Aloha (Halio) iš Havajų ; " ‘ • - - " " '

7-nią dienų kelionė Į Havajus, 
suorganizuota ekskursija P. Rač- rengiami specialiuose hote- 
kaųsko, nors šį sykį labai mą- liaofee’.kur įrengtos didelės 
ža, buvome 10 žmonių; 7 lietu- s*16®5- Padienio . rvtą irgi va 
viai, viena latvė ir vyras su I.
žmona amerikiečiai.

Balandžio 15 d. 11 v,, r. iš 
O’Hare aerodromo A.I.L lėktu
vu pakilome į Havajus. Iki San 
Francisco skridome 4 valan

užsimokėti. Pietūs, tikriau pa-

Lietuviams kerta skaudžiausius smūgius
Prof. Andrei Sacharovas, Rusijos nepatenkintų inte

ligentų įtakingiausias žmogus, užsienio spaudos atsto
vams pareiškė, kad sovietų valdžia pradėjo persekioti vi
sam krašte pagrindių žmogaus teisiu šalininkus. Pirmieji 
smūgiai buvo kirsti pačioje Rusijoje veikiantiems žmo
gaus teisių gynėjams, o vėliau buvo areštuojami, tardo
mi ir gąsdinami kitų sovietų pavergtų tautų atstovai. Bet 
patys skaudžiausieji smūgiai dabar kertami lietuviams, 
latviams ir estams.

Rusai, ukrainiečiai, gruzinai, gudai ir lietuviai pa- 
grindan padėjo Helsinkio aktus, kuriuose Leonidas Brež
nevas, įtakingiausias sovietų' valdžios politikas, viešai 
prieš du metu Helsinkyje pasižadėjo gerbti pagrindines 
žmogaus teises. Tų savo pažadą jis davė ne tik Helsinkio 
konferencijon suvažiavusiems 35 valstybių atstovams, 
bet jis, vykdydamas Helsinkio nutarimus, paskelbė tuos 
aktus sovietų spaudoje. Pavergti Rusijos gyventojai, per 
60 metų visokeriopai skriausti, griebėsi Helsinkio aktų 
ir pradėjo organizuoti komitetus Helsinkio aktams ginti. 
Amerikoje toks komitetas būtų beprasmis, nes visos Ame 
rikos vyriausybės gerbia pagrindines žmogaus teisės, Įra
šytas i Amerikos konstituciją. Bet visai kitaip reikalas 
stovi diktatorių valdomuose kraštuose. Ypatingai aštriai 
pagrindinių žmogaus teisių klausimas sovi Sovietų Są
jungoje, kur jau per 60 metų valdžia, policija, kariuome
nė ir komunistų partijos nariai trempia tas teises.

Dabar aiškėja, kad poetas Aleks Ginzburgas ne vien 
eilėraščius rašinėjo. Jis, pasiremdamas Helsinkio aktais,, 
kiekviename didesniame mieste bandė organizuoti komi
tetus Helsinkio aktams ginti. Sovietų valdžia prieš tokias 
pastangas negalėjo priešintis, nes Brežnevo parašas po 
tais aktais reiškė sovietų vyriausybės pritarimą.- Bet pa
grindinių teisių šalininkai tuojau išaiškino, kad sovietų 
valdžios pareigūnai, užimą pačias aukščiausias vietas, 
vienaip kalba Helsinkyje, o visai kitaip tas kalbas inter
pretuoja Maskvoje. Vienoje ir Helsinkyje sovietų diplo
matai ir pats Brežnevas buvo priversti pripažinti pagrin
dines žmogaus teises, bet kai grižo į Maskvą, tai jie tyčio
josi iš tų teisių ir iš Helsinkiu suvažiavusių valstybės gal-

DR. FRED C. SCHWARZ, [baigęs mediemos Įnokslus Au 
Straujoje, atsisakė pelningos gydytojo profesijos ir pasi
šventė veiktai prieš komunizmą. Jis įsteigė Christian Anti- 
Communism Crusade organizaciją, kuri sėkmingai ruošė an- 
tisubversyvinius seminarus. Juos lankė daugelis lietuvių. Lie
pos 9 ir 10 d. Washington, D. C., CACC ir dr. Schwarz ruo
šia prieškomunistinių darbuotoju konferenciją ir kursus. 
Informacijas teikia ir dalyvius registruoja CACC. P. O. Box 
890, 124 First St., Long Beach, CA 90801. ė

Giedrės Kaukaites koncertai
Šių metų birželio Lietuviai 

Amerikos Vakaruose įdėjo gy
vą korespondenciją apie solis
tes Giedrės Kaukaites koncer
tą Santa Monica miestelio sa
lėje. Dedame jį be komentarų.
Giedrės Kaukaitės koncertai

Gegužės 4 d., trečiadienį, 
Santa Monikos Women’s Club 
salėje įvyko solistės iš ok. Lie
tuvos, Kaukaitės koncertas. So 
listė prieš trejus metus čia bu-

vo atsiųsta sovietinio kultūri
nio bendradarbiavimo komite
to su koncertu: tas jos koncei- 
tas paliko nuims liūdną atmi
nimą. nes po jos koncerto priė
mimų. baliukų automobilio ka 
tastrofoje užsimušė kunigas K. 
Kasponis; taip pat jos akom
paniatorius G. Trinkūnas,-grį
žus Į Lietuvą, netrukus buvo 
rastas paskandintas ežere. At
rodo, kad jis’Į'Ma sovietų šune
liams ką nors prasitarė.

Kai Sovietų policija pajuto, kad pagrindinių žmogaus . 
teisių klausimas labai jau dažnai minimas nė tik inteli
gentų tarpe, bet pradėjo sklisti po visą kraštą, tai Andro
povas, vyriausias Sovietų Sąjungos čekistas, pradėjo tyri
nėti tokio susidomėjimo priežastis. Jis negalėjo suprasti, 
kaip tas klausimas taip greitai praplito universitetuose, 
kariuomenėje, gyventojų tarpe ir net pačioje policijoje.! 
Jis pajuto, kad Ginzburgas turėjo pinigų pagrindinėms 
išlaidoms apmokėti. Ginzburgas buvo sučiuptas, tardytas' * 
ir išvežtas iš Maskvos. Pradžioje buvo net paskelbta, kad 
jis išvežtas į Tūlos kalėjimą, bet tame kalėjime gimiAėšš 
jo negali rasti.

Dabar aiškėja, kad Brežnevas, gražiai sutikęs sek
retorių Vance Maskvoje, tuojau jam pareiškė saVo ne
sitenkinimą žmogaus teisių klausimu. Jis ftieko nesakė 
apie prezidento laišką Sacharovui, bet jis pastebėjo, kad 
dabartinis prezidentas yra nedraugiškai hūsftėikęs So
vietų Sąjungos atveju. Jis net suabejojo tos Siitarties ver
tė, jeigu prezidentas nedraugingai bus nusiteikęs. Pats 
Brežnevas atėjo į paskutinį sekretoriaus Vancės ir minis- 
terio Gromykos posėdį ir tRumpai pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga atmeta JAV naujus pasiūlytnūs atomo stretėgi- 
niems ginklams apriboti. Brežnevas nutraukė MaskViįje ,j 
pradėtus pasitarimus, nes tuo metu jis jau ne vieną kartą 
buvo kalbėjęs su Andropovu Helsinkio aktų reikalu.

Helsinkio aktbtose išdėstytos pagrindinės žmogaus i 
]ių dienų valdovams buvo pavojingesnės, negu di- , 

tižiausios vagystės Kaukazo kalnų respublikose, fee GTnz- ' 
burgu 1R OricVo Maskvoje buvo suimtas ir didokas 
būrys kitų pasiryžėlių Siekti pagrindinių žmogaus teisių. 
1 rof. Sacharovas pasakoja, kad visi žmogaus teisių šali-

ninkai gana žiauriai persekiojami pačioje Rusijoje, bet 
dar smarkesni smūgiai kertami pagrindinių žmogaus tei
sių gynėjams Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valstybėse.

Kodėl rusai smarkiau persekiotų lietuvius, latviusir 
estus, negu pačius rusus, pagrindinių žmogaus teisių ša- 
Ėninkuš? Iš rišo, rusai turi labai blogą aki lietuviams. Ru
sai yranepatenkinti gruzinais ir gudais,: jiems nepatinka 
ukrainiečiai ir rusinai, bet jie labiausiai nemėgsta lietu
vių. Nemėgsta lietuvių todėl, kad lietuviai visais atvejais 
yra mokytesni, apdairesni, darbsteshi, patikimesni ir tei- 
-siiigėsni negu kitos rusų pavergtos tautos. Rusai išdraskė 
Dotnuvos žemės ūkio akademiją, buvusius profesorius 
išskirstė po tolimiausius Rusijos užkampius, bet Dotnu
voje ris dėlto teikiamos geriausios žemės ūkio žinios, vi
soje. Sovietų Sąjungoje. Geriausieji žemės ūkio specialis
tai ilgai mokosi netoli Minsko, bet žinioms tikslinti ir spe
cialybei nušlifuoti jie keliems mėnesiams siunčiami Į Dot
nuvą. Kaip lietuviai tą padaro, rusai nežino, bet užtat jųi 
ir nemėgsta.

Nepatenkintų sovietine Sistema yra visose sovietų 
Respublikose, bet vienas Kalanta turėjo drąsos susidegiiP 
ti Kaune, miesto teatro sodelyje. Beveik tuo pačiu metu 
Lietuvos jaunimas, protestuodamas kaip ir Kalanta, degi
nosi Kybartuos ir Varėnoje. Niekur jaunimas nebuvo pa
siryžęs protestuoti prieš okupantą taip atkakliai, kaip jis 
protestavo Kauno gatvėse. Jaunuoliai buvo mušami, kan-. 
Hnafni ir plikai kerpami. Plaukų kirpimas tapo didžiau
sia garbė jaunuoliams. Kaunė plaukai buvo nukirpti 600 
suimtų jaunų vyrų ir moterų, o Kauno gatvėse visą vasa- 

i ra biiyd tūkstančiai jauhų žmonių trumpai kirptais plau
kikais. Jaunų mergaičitj ii* berniukų kirpėjai ir jauno lietu

vio valios laužytojai negalėjo pakęsti nepalužusio lietu
vio. ■

Byėžrferife daR nepasakė savo pagrindinės kalbos 
i apie “Lietiivbs yūngim'o pripažinimą”, lietuviai žinojo, 
kad šitas klausimas Hwsinkyje visai nebuvo svarstomas 
ir tuo Reikalu jokio hūtarimo nebuvo padaryta. Dar prieš 
Helsinkio konfėRehciją br, Kazio Bobelio ir Parilo Dar- 
gio kalbos dvylika k^rtą buvo perduotos pavergtiems lie- 
turiams, Jie daugiau tikėjo šių' dviejų kalbomis, negu 
ĖrėŽnevo ilgais melais. Jeigu šie vyrai nebūtų per galin
gas Amerikos radijo stotis pasakę kalbų, tai lietuviai 
Brežnevu visrien nebūtų tikėję, nes jis labai jau daug 
jiems buv*0 primėlaVęs. 3 -c •

SĮūšti Kaukaitę Į Kaliforniją, jie tikėjosi paveikti įta
kingus radijo valandos rėmėjus, bet ir antroji josios ke
lionė į Kaliforniją nepavyko. Kalifornijos lietuviai josios 
ir klausyti nenorėjo, nes žinojo, kas ją atsiuntė. Rusai 
bando 'palaužti lietuvius pavergtoje Lietuvoj^, jr suskal
dyti lifetiirius Amerikoje, bet jiems nevyksta. Prie Ame
rikos lietuvių jie negali prieiti, užtat Lietuvoje gyvenan
tiems mūsų tautiečiams jie kerta pačius smarkiausius 
smūgius. ' -

■ i, .... ■ ■■■■■ i ■ ia ly^in,
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daug turistą ir turėjom bendrus 
pusryčius veltui.

Po pusryčių fiuVo viėfiaš kal
bėtojas, vėliau paklausimai ir 
pasiteiravimas, kai iš kokios 
valstijos yra atvykęs, tai dau
guma sūdarė Chicago. Orkest
ras pagrojo ir padainavo. Vifei 
ha mergina turėjo gimtadienį, * 
tad ją pasikvietė ant Scenos su
giedojo linksmo giintadienio, 

p. p. čikagns laiku. Havajų lai- <> vėliau mokino šokti hulą ir

kytojos E Dambrauskaitė ir'das čia lėktuVaš pasipildė ku
ro, pasikeitė tarnautojai. Turė
jome 1% vai. laiko, tad visi ke
leiviai apleidom lėktuvų ir pa
sivaikščiojome laukiamajam.

Į Havajus išskridome 4:30 v.
p. p. Čikagos laiku. Havajų lai- , , . ,r _ . ..
ke skirtumas apie penkios vai. krėtė įvairius šposus.
Atskridome į Oahu salą, Wai- Tokiu būdu pusryčiai užtruh- 

,kiki miestą. Mūšų hotėlis Na- ka fwra valandų.
šinelis bus nenaudingas, nes puaiani buvo porą blokų nuo '____________c___
prarasiu keletą klijentų. Bet jūrOs. ’Miestas gražus, su šinėlė- ėjom ir u^iildėm stalus; tuo 
juk mes ne vien dėl pinigo ir paplūdimiais. Daug kur jū-1 met gavome po-vieną išgėrimą 
karjeros gyvename. Mes turi-.ros vandenyje yra 'išmūrintos 'jr prasidėjo pietūs. Mums kaip

Juodeikienė, LB švietimo va
dovas prof. V. Juodeika, Žur
nalistų L A. sk. pirm. prof. J. 
Kuprionis, buvęs L A. Bendr. 
pirm. V. Tamošaitis, šv. Kaz. 
parpijos choro pirm. S. Šakie
nė, skautų ir bendr. veikėjas 
R. Dabšys, skautų veikėja Bar 
mienė. Man.’asmeniškai šis ra-

Vakare nuvykus į salė, eilute 
i tuo

me kovoti prieš komunistines cementiiiės užtvaros prilaikyti 
fnfiliacijas į mūsų organizaci- jūros bangas nuo krašto.
jais, į jaunimą, į mokyklas.

Koncertas buvo nepasisekęs, 
nes dalyvavo tik apie 60 asme 
nų. Nesėkmės priežastimi -yra, 
kad jie nekvietė senųjų lietu
vių bolševikų ir žydiškų orga
nizacijų Hollyw'oode. Už tai aš 
sveikinu Julių Jodplę. Mes tu
rėjome progos pamatyti, kiek 
yra komunistuojanbių dypukų 
ir jų vaikų.'

Prisiminus kalboje dėl to 
koncerto, Sako, kad ten susirin 
ko rinktiniai Los Angeles lie
tuviai Taip, rinktiniai! Turiu 
pasakyti vieną incidentą, įvy
kusį prie to koncerto durų. 
Man pereinant nuo Wilshire 
Blvd., penktąja gatve prie sa
vo draugų, buvusių prie mies-( 
to “Parking bot”, _ 
Kliorė, stovėjęs su draugais 
prie salės įėjimo, užkabino ma 
nė. “Užsirašyk, kas čia stovi!” 
Pasakiau, kad mes/esame už- 
fbtografavę visus, ir nėra rei
kalo užsirašyti. Tada garbin
gas daktaras, profesorius pasi J0: 
lenkė, atkišo sėdynę ir sako: 
“Dabar filmuok ir fotogra
fuok”. Į tokį pasielgimą atsa
kiau, kad “tavo sėdynė nė kiek 
nesiskiria nuo veido”. Tada jo 
drąugį nusijuokė. Taigi, 
net šaligatviu praeinančius įzu ”
liai užkabinėja. Pagalvojau, 
kokie gi čia profesoriai susirin 
ko!

Koncertas buvo nepasisekęs, 
solistė nervinosi, nes tik treč
dalis salės buvo užpildyta >

Solistės vyro Žehriūnd filmo 
rodymas Kalif. universiteto sa 
įėję buvo nevykęs. Filmas trū
ko daug kartų, nervino daly-

Buvo juros bangų sezonas, 
tad jaunimo daugelis turi spe
cialias lentas plaukiojimui. Ant 
jų užsigulę nuplaukia gilyn į 
jūrą, o kai ateina banga, tai ap 
sigręžę ir stovėdami ant lentos 
stengiasi nepakliūti po banga. 
Kuriems fa laimė nusišypso, 
tuos banga atstumia f pakraštį. 
Tokiu būdu, dykai pasivažinė- 
jama. '

. Priešais mano kambario lan- 
(gą iš pietų pusės, buvo dideli 
j kalnai, b iš ryto ten kildavo rū- 
i kas, tad kalnas būdavo pasken
dęs, kaip debesyse. *-

šeštadienį, autobusu ekskuf- 
sij a buvome išvažiavę apžiūrė
ti miestą. Matėm seną katedrą, 
statytą 18-tam šimtmetyje. Čia 

prof dr A Pat ^uv0 tautybės kvarta
las. Matėm Palace Home iš prie 
kio pastatytas dvi lempas, at
vežtas iš Londono, čia yra gra- 
žiūs. parkas, karaliaus Comesa 
Meca- statula Yra didžiulių • me
džių, bet jįe ten retai kur ma- 
tomi; jie užima didžiuli plotą, 

[panašūs į . lietsargį, vadinasi 
i Monkey Pod Tree in Hawaii.
Kitas keistas medis irgi didžiu
lis išauga, Banyan tree. 5 . m ; 

Šitas medis leidžia šaknis iš 
šakų, jei tos šaknys pasiekia ki-:

hūdus šakos viena kitą taip su
stiprina, kaip tiltą kryžiavonės. 
O jei kurioj vietoj tos šaknys 
paliečia žemę, tai toj vietoj iš
auga liemuo. Tokiu būdu, kar
tais medis turi kelis liemenis. 
Jei kaiti įdomu pamatyti pėr 
organizacijų susirinkimus, pri
minkite, parodysiu atviručių ir 
daugiau <»

Vakare buvo organizuojamas

tik pasitaikė atsisėsti prie sce
nos, tad vėliau gerai matėm šo
kėjus, šokant huląj Muzikan
tai buvo su Įvairiais instrumen
tais, daugiausia Įvairūs medi
niai, mušamieji.

šokėjų motery buvo’20, vyrų 
12, muzikantų 13. Čia šoko tau
tinius šokius hulą, pakeičiant 
sijonų fasoną ir spalvą. /Kartu 
šokdavo ir vyrai, muzikantai, 
pritardavo daina. Hulą šokant, 
tai moterų klubai raitosi kaip 
lankas, kartu, žinoma, j veikia 
koj os ir, rankos. Vienas vyras, 
kaip fakyras žaidė ugnimi, mė
tydamas degančiuskočiojus, 
vėliau uždegė karpėtukūs ir vo-

šio koncerto apie 11 vai. vak. 
vykome į kitą koncertą. Čia ga
vome po-vieną išgėrimą. Buvo 
10 muzikantų. Iš pradžios at
bėgdavo 4 mergaitės, " šokdavo 
fialą. Vėliau, tik to kocerto vėA

mingai grojo, -Badlm^e spio- 
gė. ?

Ir kaip tyčia mums vėl pasi
taikė atsisėsti melon prie mu
zikantų. Čia tas antras koncer
tas buvo visai nereikalingas ir 
tik sugadino gerą nuotaiką, geS- 
riau būtume - mteję -anksčiau

tuvu. 0 lėktuve iš vakaro įjun
gė televižijois 'aparatus ir rod& 
filmą._

to vieno vyro toks ilgas koncer
tas ir iūužikds spiegimas, kad 
nelaukę galo nuėjome prie du
rų pastovėti, 0 kadangi pasi
keitė laikas virš 4 valandų ’pir- 
myn, tad iš ryto vėl negali mie-, 
goti.

Sekmadienį, 17 d., 3:30 v. Ž 
Option Nr. Ž Grand Circle Is-, 
land Tour $12.50. Kahuku 
Sugar Mill (Admission)—$3.50. 
Važinėjome" visą dieną, grįžom 
apie 5:00 v. v. Iki pietų važi
nėjom įvairiom pašlaitėm, kaip 
per tunelį, buvo ir krioklių. At-1 
važiavome Į pajūri prie aukštų 
kalnų. Vėliau nuvažiavom prie 
cukraus fabriko. 'Čia už Apsilan-

čius, žmonės išėjo iš salės ne-'g vajr vaį Kalakaua’s specialus 
baigus filmo. Tą filmą P. Ja- f naktinio klubo baras; pietūs ir 
siukoniui sulipdžius, dar kar-ldu koncertai $30.00.
tą rodė geg. 15 d. Encoro teat-' Ekskursantus veždavo auto
re, 5308. Melrose Ave., Holly- busu, surikdami is įvairių ho- 
wood, Ca. Filmo vardas yra 
“Velnio' nuotaka”. Rodos, už 
tą patį filmą bėdon pakliuvd 
tėv. Jėzuitas Kezys, už rodymą 
Jaunimo Centro salėje.

Gaila, kad žmonės^dėl asme žiavimams,o taip pat pažymėtos 
nišku išskaičiavimų remia tuos kainos ’ , .T. , ... mn"■ kymą reikia mokėti $3.50.

’ (Bus daugiau)

telių. Mūsų vadovė havajiėtė 
mus lydėjo per visas tris salas: 
Oahu, Maui ir Hawaii. Buvo vi
siems išdalintos programos pa
rengimams ir įvairiems iŠvė-

Jei kas nori kur vykti, tai iš- 
anksfd prTvafo užsJregistrtfoti ir

parengimus, kenkdami Lietu
vos laisvinimo reikalams.

MARMAMAS GIMNAZIJA
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGlJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford - 
Medical Building). Tel LU 5-6446

Priima ligonius pagal sus.Urioią. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

r -- -----~ ~ ----- - ----------1“'“ ""

bR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd.z Westchester, <11. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Te1;: 562-2727 arba 567-2728

Rėz.: GI 3-0873
DR. W. EISIN-ĘIS^NAS 

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURfUA 

6132 So. Kedzle Ave^ V/A 5 2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0'*r-\

TEL. —'BE 2 5393 /

DX A. B. GLE VE CK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimu

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

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

Telefonas .atsakomas 12 vai.

LA. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIUKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. .v - “contact lenses”

pagal susitarimą. Užd*r~**' *reč. r - ,

■—įFu, jptJSLis IR
*' *ROSTATOS CHltŪRGlJA 

1656 WEST 63rd ŠtREET
yal. -^ntrad. nuo -1—-4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso telef^ 776-2880 x ? 

rtaujas rez._ telef.: 443-5545 . * £'

D& VYT. TAURAS 
s* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praictjfcį, špec. MOTERŲ ligos

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
Tel. PR 8-1223 z 

OFISO VAL.: ‘pįrm.. antrad., Veciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, O. P.
t ORTROi^EDAs-HtOTEŽiŠTAS 

Aparatai - Protezai,: <Med. Ban- 
Mt dažai Spęciafi pagalba kojoms. 
G** (Arch Supports) ir t i.
Vai.: 9—4 6—B. šeštatfiėiiiėis 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago. JlL 60629

YeleL: PRospect 6-5034

SOVIETU. RUSIJOS P
PASIGYRIMAI MEDICINOJE

Sovietų Rusija perdėtai -gi- melagingas Sovietų Rusijos vi- 
riasi sąvo veltui teikiama me-» sose srityse pasigyrimas ir ne-1 
diclnos pagalba. Sovietų Rusi- žinančių žmonių klaidinimas. 
,oie ligonis gauna medicinišką Tas profesorius Schultz buvo 10 
apžiūrėjimą veltui, bet vaistus dienų Maskvoje ir Leningrade 
turi pirktis, kaip tuo tarpu, be- ir nematė gatvėse tų išgirtų pir-. 
veik visur šiapus geležinės už-’mos pagalbos pasaulinių geriau-į 
dangos, ypač Vakarų Vokietijo
je ligoniai už vaistus beveik ne- 
hioka. Taip pat ir Amerikoje, 
TA V, kai kurios kompanijos jau 
ipmoka už gydytojo prirašytus 
vaistus. Jei receptas kainuoja, 
kad ir ^25, o ligonis moka tik 
1 ar 3 dolerius. Tokio pigaus 
vaistų teikimo sovietų Rusijoje 
nerasi.

s’ų mašinų. Sunkūs ligoniai, su 
ūminiu kraujo išsiliejimu į gal
vą, trombozai, širdies infarktai 
(širdies atakos), Amerikoj vi
sada gydomi, ligoninėse, (grei
tai pristatant ligonį ligoninėn) 
ir tokių ligonių mirtingumas, 
begydant ligoninėse yra daug 
mažesnis, uegu tie sunkūs ligo
jai būtų gydomi namie, nors

' Sovietų Rusijos medicinos geromis medicinos priemonė- 
gfeitosioš pagalbos .................... .
nis teikimas prieš keletą metų’’ Wa su tdkiais ligonius 
paskelbtas išleistoje- knygoje, Sovietų RsiJoje?. Sovietų Rusi- 
kaip geriausias pasaulyje me- J°j®» pšgal tos Rusiškos knygos 
dicinos teikimas. Ta knyga im-'Plan^> kur rašoma apie geriaū- 
portuota į. JAV, kaip ir visos SU pasaulyje greitą mediciniš- 
melagingos propogandinės so- ką pagalbą, tokie ligoniai su sir-

dies infarktais, su smegenų 
kraujo išsiliejimų, Maskvoje ir 
kituose dideliuose Rusijos mies
tuose gydomi namie

Tai tau ir progresas, geriausio 
pasaulinio gydymo planas. . ži
noma, jau keletą metų praėjo 
nuo tos propagandinės knygos 
pasirodymo, bet reiktų labai abe- 
jbti, ar Sovietų Rusija ir šian

dien savo pasigirtu progresu 
pralenkia Amerikos mediciną 
greitos pagalbos ir--kito medici
niško gydymo atveju.

Dr. K. Pautieniš

vic<ų Rusijos knygos, taip ir 
'ita mediciniška knyga labai nu
tolsta nuo tiesos, šitą knygą iš 
rusų kalbos į anglų kalbą 1Ū75 
m. vertė N. Kaner.

Toje knygoje, USSR, sveika
tos ministerės G. Resvetsova, 
propogaridiniai melagingai gi
riasi, kad greitoji pagalba UŠSR 
yra pasaulyje geriausiai ir to
buliausiai suorganizuota.

Pagal tos sveikatos ministe
rės pasigyrimus, kur ji teigia, 
kad kapitalistinių kraštų, nepa
kankama — atsilikus medicinos 
greitoji pagalba, ūminių nelai
mingų atsitikimų atveju, sten
giasi sužeistą ligonį .labai grei
tai pašalinti iš sužeidimo vietos 
tik dėl to, kad ūenūkentėtų ka- 
pitafištmė produkcija Reiškia, 
kad laisvo pasaulio greitoji me
dicinos pagalba tarnaują ne su
žeistą žmogų ko greičiausia pa
gydyti, bet pagal tos ministe
rės teigimą, atsilikus nuo So
vietų Rusijos vakarų greitoji 
pagalba tarnauja kam kitam.

KeTetai met‘ų?praslinkus po tos 
rusiškos' ’ knygos: pasirodymo 
Amerikos meicinos profesorius 
Schultz lankėsi Leningrade ir 
Maskvoje, ir pastebėjo., kad So
vietų Rusijoje, medicinos grei
tosios pagalbos teikimas, nelai-. 
mingų atsitikimų atveju yra la-ili pasigirti savo "6,1)00 ittetų se- 
bai atsilikęs tuo 'Amerikos štan- numu. ŠSš sapnininkas buvo ant 
dartinio paprasto pirmos pagal- molinių lentelių parašytas Asi- 
bos patarnavimo. rijoj 4000 m. prieš Kristaus gi-

Kai]į> matoftie, t^i kasdieninis mimą.

Daugiausiai gimimu 
rugpjūčio mėnesiais

Amerikos Sveikatos Statis
tikos Centro pranešimu, 1§73 
ir 197.5 metų rūgpiučib, rugšė 
jo Ir spalio mėnesiais buvo 
daugiausiai ‘vaikų gTmimų, bet 
1974 metais rugpjūti pralenkė 
rugsėjis. Gimimų buvo: 1973 
m. li'epos mėnesį 275,163, rūg- 
plučio 281.300; 'rugsėjo 270, 
738; 1975 m. rugpiūėio mėnesį 
286,496, fūgsčjb 283,718, spalio 
fhėri. -280,280; 1975 Al rūgpiū- 
čfo 'men. 279,937, liepos 279,7^4, 
rugsėjo 273,750.

j • Seniausias šaphininkaš, ga

rijoj 4000 m. prieš Kristaus gi

Rosalyn Carter

SUSIRINKIMŲ
XTIN

NAŠLIŲ, Našliukių ir Pavienių 
klubas birželio mėn. 10-tą d. 7 vaL 
vak. Vyčių salėje. 2455 Wr. 47 St. šau
kia narių susirinkimą.

Nariai kviečiami atsilankyti apta
rimui einamųjų reikalų.

Po susirinkimo vaišės, bufetas ir 
Šokiai. Jurgio Joniko orkestrui gro
jant. V. Cinką

JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul
tūros klūbo pusmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 3-tą dieną 
šaulių namuose. 2417 West 43rd St. 
Pradžia 1 vaL popiet Nariai prašo
mi Įsidėmėtu kad susirinkimas bus 
trečiadienį, o ne antradienį, kaip vi
suomet

Visi- nariai ir norintieji būti na
riais kviečiami atsilankyti. Bus daug 
svarbiu pasitarimų ateities reikalais.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys,

DR. DOMAS JASAITIS
£ Mi£ė 1977 nt birželio 5 d. Mt. Vernon, N. Y. Bus palaidotas Cyp

ress Hills.^kapinėse, Brooklyn, N. y.
Velionis gimė Lietuvoje, 1898 m. rugpjūčio 18 d. Medicinos 

mokslus baigė Berlyne, vėliau 2 metus specializavosi Pasteur insti
tute, Paryžiuje. Didelį įnašą Lietuvos medicinai padarė dirbdamas 
Šiauliuose nuo. 1925 iki 1944 m., kuomet su šeima turėjo apleisti sa
vo mylimą tėvynę.

Vokietijoje buvo. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininku, o 
vėliau JAV dirbo įvairiose ligoninėse džiovos srityje.

Visą saVo gyvenimą buvo veiklus įvairių visuomeniškų organi
zacijų narys.

f Nuliūdę lieka: - ' *
Žmona Sofifa, sūnus dr. Stasys, duktė Elena su šeimomis ir kiti 

. .A giminės okupuotoje Lietuvoje bei išeivijoje.

Kuratoriui, Jūrų kapitonui

-KOSTUI BURBULIUI!
.. ‘ į .i

mirus, gilią užuojautų reiškia žmonai MIL-

DAT, artimiesiems ir kartu liūdi

Liet Ev. Reformatų .Kolegija

Gėlės visoms progoms 
f BEVERLY.HILLS GEulNYČIA <• 

2443 WEST 63rd STREE1
Telefonai; PR 8-0833 if, PR S-0834 

Taip pat, naujoji Barbaro* ir 
Gene Drishiv. krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest _Hwy,„ Oak Lawn, 
\ “ TeL 499-1318,

’ PER KRAUSTYMAI

M b V i N G
Leidimai— Pilna apdrautf* 

ŽEMA KAINA
ft i E R t N A $

, Tel. WA 5-8063

VTėnerių metų mirties sukaktis

MOVING
Apdraustai pa r kramtymai 

♦i Jvatrtv ststumy.
ANTANAS VILIMAS

T.l. 376-1884 irbi -376-5996

; Sophie Marcus
■ RADIJO iEiMOS VALANDOS

Vr«<A H WOPA.
1490 Ml. A. M.

' Lietuvio ItklMft HfiMYeŪ hU6 Pir
madienio iki penktadienio UJO 
— 1:100 Vii. popeL — SeltadienI 
ir sekmadieni nM 8:30 iki 9:30 
v«l. ryto. K

TeUfA Wtmloek 143T3 
7IS9 SA MAPLfeWOdO %Ve. .

į / CHICAGO, ft-L <

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, snre-to-plcaae family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is pn excellent choice fbr a low-cost, all* 

< In-one dinner dish, because it costs only about 50£ per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste And texture, along 
with tomatoes and green oniofts simmered in a golden aauca. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin ipaę- 
hetti with fresh crusty rolls aįd butter. For only penfifes this 

' dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California rrpe olives in one of the. smaller, 
pitted sires for this dish (there art nine sites to choose from— 
all the way up to Super Cokmfil).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
. (Makes 4 to 5 serving* )

1 (10% <*•) ean condensed 
chicken broth

I small bay loaf, crumbled
14 teaspoon basil, crumbled 
% teaspoon salt,
% teaspoon pepper 

tl% tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

1|4 cup* canned pitted
California ripe oliiea

1 (1-lb.) package 
frknkfnrieri

^4 cup diced green onlonf
2 taMeapoona cooking oil
1 (14b.) ean tomato wedges
Cut olivet in wedges, cut franks in 1-tnch diagonal tlkec 

Saute olive wedges, franks and onion in oil alowly for five 
mintife*. Add totnatoe*, broth, bay leaf, basil, sail and peppar* 
Bring to boil, lower heat and trimmer, tmcuvered. mfa> 
AtM. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Ihto the hot hiixthre Ind took, stirring until mixture thidkanc 
j^ighUy. Serve with hot spaghetti

MONIKA VERBIENB
Pagal tėvus Pemarauskaitė, gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr,, 

Nemakščių vis,. Arglaičių kaime.
1965 m. atvyko Amerikon pas savo mylimą vyra Julių Verbą, 

tuo metu gyvenusi Chicagoje, Bridgeporte, 3556 S. Lowe Avenue.
1973 m. su vyru persikėlė į Arkansas, Hot Springs, 201 Chit

wood St, o 1976 metais po sunkios ir netikėtos ligos mirė birželio
13 d. Ouachita Memorial ligoninėje, esančioje Hot Springs. Birželio
14 dieną buvo pašarvota Gross Morturory Home šermeninėje, kad 
galėtų draugai ir kaimynai atsisveikinti, o po mūsų parapijos klebo
no kun. P. Patlabos atkalbėto rožančiaus, 7 vaL vakare lėktuvu buvo 
pasiųsta Chicagon.

Birželio 15 d. ji buvo pašarvota Bridgeporte, M. Phillips šerme
ninėje, esančioje 3307 S. Lituanica. Chicago. III. Birž. 17 d. po atna
šautų šv. mišių čv. Jurgio parapijos bažnyčioje, ji buvo nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

/^menkoje liko dideliame liūdesyje: vyras Julius ir šie giminės: 
Kazimieras Werbickas; Josephine ir josios vyras Hdis Chipas, Chica
goje; Vincas Werba su šeima Detroite, Mich.; sūnėfias inž. Edvardas 
Verba su šeima N. Y. ir kiti giminės bei draugai.

Lietuvoje liko du sūnūs: Pranas, marti Zofija ir anūkės Ramu
le ir Linutė: Robertas, marti Laima; ir anūkė M6nika; du broliai: 
Povifas su šeima ir Vlada su šeima; Iš vyro pusės: du broliai: Vla
do žmona Jane su šeima, Adolfo sūnus Feliksas Su šeima; dukrh Ju- 

• stina su šeima; sesers Stasės Bružienės sūnus Jonas, su šeima; duk
ra Vincė Gedvilienė su šeima, na ir daug giminių bei pažįstamų, 
likusių Lietuvoje.

v Tėvų jėzuitų koplyčioje birželio 11 d.. 10:30 vai. ryto ir šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčioje birželio 25 d., 7:30 vai. ryto bus 
laikomos šv. mišios. Vyras jr giminės prašo visus, galinčius šios su
kakties proga dalyvauti pamaldose. Prisiminkime kad ji ilsisi Toli
mos šalies šaltoje žemelėje. Tiktai laisvas laukų vėjas aplankys, ją ir 
galės nueiti tomis vargingomis ir audringomis jos gyvenimo pė
domis. A? ; _

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Monikėle, niekuomet nepamiršime. 
Tu pas mus nebesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar vėliau ateisi
me. Tad ilsėkis ramybėje svetingos šalies žemėje, buvusi mano gy
venimo palyda, Monikėle!

Liūdintis v^ras f r giminės.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• M W _
" Aš pritraukiau luos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės' jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, lueilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: ^Niekas-negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs,” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra fliufi Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
j rut.wjl? f klausimu a na ko knygutė **Vilfis po mlrtlas", kurią gausite 

namokamau Rašykite: ,
F. ZAV15T, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILU 60629

ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CAUFORNLX AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0449

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*1 rms ir sokus
<AJ^JUEffĖ FUNERAL HOME

V i r/ 2533 71st Street
K Telef.: GRovehiU 6-2345-g

1410 So. 50th Avė;, Cicero
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MOBERNISKOS KGHYCWS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^
Lietuvių
Laidotuvių 
fXreKtoriu
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

.ANTANAS M. PHILLIPS :
- TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

d307 Šo. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401 
oII I >■ II' ■ I ■!—

BUTKUS - VASAITIS
. . v * .. JrSo. 50th Ave^ Cicero, ilL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS ‘
, 4348 Š6. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayette 3-3572

GE0RGE F. rudMINAS
T 6 • '

L .3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

Į STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424.WEST 6!Hh STREET Rfrpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, UI. S74-4416
r jjrjj? ir * *r- w « T*1 W f*1 * >> a a w w t įt <a ii -kich it* > r* * ••‘5-X w

P. J. RIDIKAS ‘ t |
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda Mill 

isTL. NAUJIENOS. CHICAGO 8. ILI— Tuesday, June 7, 1977~
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Vytaiitas ErUigis išrink- 
’ tas l.B Bailiuiores Apyl. p*r-į -I

Yorke* kuri jau 24 metus skel
bia ilgalaikius oro spėjimus, 
pareiškė: “Jus girdite kalbant,

i

I c iltis M (H'ktuiis is 
vcpoito apvlnikės ŠKinciicn, 
birželio 7 d., 
žintis metus.

mininkti, Jonas Kazbauskas-vi 
iš Brid- cepirm., Aldona Mafcinkienė- >

Algirdas Veliuona
česonis — fin.

apvli rikės šiandien, seku., 
užbaigiė 78 am- ižd., Kęstutis 

jį kankiha koordinacijai, Antanas Gudo-
< hroiiiška liga ir lenku išleisti nis

vaistams, dijus Žilionis-koresp., 
tas Mildažis

Naujienas ir visuomet Vinca Dalys — jaunimo reika^

kultūros reikalams, Egi
Vytąu- 

paren^mani,
ų:ma daug pinigų
\.cnok jis kiekviena proga pa
rt mia
.sumoka prenumerata iš anks- Jams.
to, tuo administracijai su tau-1 — jjr [)anguolė Tamuliomjp 
pydamas laiko ir mažindamas t(-. pakviesta kąlbėti ’ ap i e 
susirašinėjimo išlaidas. Jo drau j RI) p[emijuotą L Mero romą 
gai ir kaimynai, sveikindami j ny “Striptizas” Klevelando LB 

vakaronėje birželio 9 d. 7:30 
vak. naujosios parapijos salėr

I šutau-f
pakviesta kalbėti

sveikindami • 
sukakties proga, siunčia gerus 
linkėjimus.

— Alfonsas Žiedas, žurnalis-'Je- 
tas ir knygos autorius iš Det
roito iš anksto be raginimo 
prairsi* prenumeratą ir karįu’djja Balčiūnaitė, „Sigutė Len- 
su gerais linkėjimais atsiuntė L-niwkaiiA n«lia MiiL-invh'. An

— Šu. Kazimiero aukšf. Ai 
mokyklą Klevelande baigė Li:

gerais linkėjimais atsiuntė kąuskaitė, Dalia,Miškinytė, Au
auka Mašinų fondui. Tos apy- jra Nasvytytė, Rūta' Stahisky-
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas <5 mėn., bet pavartiės 
prašė neminėti. Dėkui už au
kų ir už dėmesį. Platinimo va
jaus proga Naujienęs yra siun 
čiainos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai.
— Christian Anti-Communism 
Crurusade, PO Box 890 Long 
Beach, CA 90801, ruošia priesko 
inunistinės veiklos darbuotojų 
konferenciją-kursus liepos pra 
džioje Washington, DC. Suva
žiavimui ir kursams vadovaus 
CACC steigėjas dr. Fred C. 
Schwarz ir kiti prieškimunis- 
tinės veiklos darbuotojai. Pro
grama ir visa kita informacija 
bus sekančiame CACC biulete

tė ir Audrius Kazlauskas. Mo
kyklos direktorė ir Abilurien- 
tų klasės auklėtoja Vida Au
gulytė. Mokėsi 140 mokinių, 
juos mokė 16 mokytojų.

■l >: Dr. Klemensas Liutkus is- 
rinktas Lietuvos Atgimimo Są 
judžio Toronto skyriaus pirmi 
ninku, Stasys Pociūnas — vi- 
cepirm., Paulius Adomaitis — 
sekr., Viktoras štreitas — ižd.,

A
kad po saitus ^žiemos seka
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Jauneikaitė, R. 
Regina SlengelL 

R. Norkus, A. Raiavičius ir N. 
Vytai to.

— Maironio Lttuajiistinę mo 
kyklą New Yorke baigė: Linai 
Alksnįn\4ė, Audronė Česnavi-1

Beržinis,’ R.I
Jakubickas, •

*

karšla ’vasara, l>et lai tik pa- 
sakos, -ir pats padiktavo tokius 
prauašarimus: -i

Truputį vėsiau negu papras
tai didžiojoje dalyje Beituose, 
Uolos Kalnų valstijose ir Te
xas beį Oklahomoje, kadangi 
numatoma kad dažniau paly- 
nųs”:

Jokios vilties kad pag_erės

Nemai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

a

--~ ( < ^r4 t ■ ■ JF k 4 , • ®L'‘= - į
Tauragės klubas kviečiavi- į sausros išdžiovintose Kalifor-

.• — • . _ Ykiiz\c vr>iivr*2A ir VfilznrinACP valesus } pavasarinę gegužinę bir- nUp^ .SjL^yse ir Vakarinėse vals
* 14»1 • 4 • V* . V J-

želio 12 d. tuoj popiet Bruzgu- 
. . , .827L Kean

prie į^F&ųtinių'. kapinių.
lienės ąžuolyne,
Avė.,
Bus įvairių valgių ir gėrimų,
šokiams gros-Bamonio orkest-

- - ras. * vu ' (Pr.)
Rita Dragunevįėiūtę, __ '--t

Vilija Jųrj’tė, Viktorija Raven
taitė, Aušra Šidlauskaitė, Ne-

Ąlksnįnytė, Audronė česnavi-1 
čiūtė^

Suvalkifiių dėmesiui

ringą žadeikvte, Kristina žu- Jono Valaičio parašyta ir iš- 
7^ 1 i “Jaunamartė” 

Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūki
kauskaitė, Stasvs Jonušas, Al- ^sla apysaka

' - -* rr*___ *____ *_•_ o___ ' _ i

ninko sodyba, jo būtis su vestu
girdas Lukoševičius ir Ginta
ras Ruzgas. • ... . - . fv; . ’■ . vinenr apeigorų,.dainom ir kjt.
— Daū. Viktoro Petravičiaus Gaunama adresu: Jonas Valid- 

kūriniu parodą, ruošia Ne\y t is,.1822 S. 49 Avenue, Cicero,kurinių parodų ruošia New t is,.1822 S. 49 Avenue, Cicero, 
Yorko skaučių Neringos tuntą?

n

birželio 11 ir 12 d. Kultūros ži
dinyje. Pelnas skiriamas vyks
tantiems j Tautinę'skautų sto
vyklą Australijoje paremti.

— Adademikų skautų šuva-, ^ši vasara

tijose 
mos”.

“iki ateinančios žie-
J. Pr.

REAL ESTATE
•-r ______

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE 
.......... až---------------------------------

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS / 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
. - PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdenlas

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

Naujas vaistas
dantims lakuoti i

Pirmą kartą išrastas vaistas 
ii suaugusių dantims nuo ge
dimo apsaugoti. Dabar mes 
turime visas priemones jr su
augusiems pagelbėti, pranešė 
Dr. Richard Simonsen, baigęs 
tyrimus ne. pęl n o įstaigoje —

ŠEŠIŲ apartmentu 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.

tįs 2 BUTŲ medinis. $12,000.

Grupinės ..Sveikatos Centre, 
Bloomington, Minn.

Amerikos Dentistų Sąjunga 
lakui (vad.60650. Tel.: 652-0312.

$3J5M S“ f"8*’"’"’""' setlant). taikinį -leidimą ir
davė - n au j a jam

(m
it*-i »

dantistai juos jau turi. Jo me
diciniškas pavadinimas Con
cise Braud White Sealant Sis-
diciniškas

KOKIA BUS ši VASARA
nebus spaudoje tem. “Išbandymams "mes tuo 

šlavimus bus rugsėjo .2-5 -_ du tiek dažnai minima, kaip 'bų- O • a • t • • Tą • .. j,:» .wu..
J. Grimas — valdybos nariu. ,
Skyrius nutarė Toronte rengti 
spalio mėn. genocido parodą.

— Mokyt. L. Dragunienė mo 
ko Delhi-Tillonburg lituanis 
tinėje mokykloje, šiemet mo-

P.kyklą-baigė A. Beržinytė, 

--------------------------------------
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 

7T^ George St.
La Salk, PQ., Montreal 590,

Canada

tik už §5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

vasarvietėj, UnionGintaro
Pier, Mich.

— Antanas Mažeika iš Los 
Angeles išrinktas Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
centro valdybos pirmininku, o 
nariais ten pat-gyveną' Vytau
tas Čekanauskas, Bronius Dū-,

vc praeitoji žifema, pasakė ke
li ilgo laiko oro pranašautojai 
Nėra, ženklų," kad šią vasarą 
būtų kokių nepaprastų oro at-
mainų * ^pasakė Dr. James D.
Me Quigg buvęs JAV Klimato 
ir Aplinkos-įvertinimo centro
direktoroius, dabar meteorolo

da, Edvinas Balceris ir Alfon
sas Tumas. .. .

— Lietuviu Tautinių Kapinių

■
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Visų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

J
The First and Greatest 

Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuaiuaa News Publishing Co., loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 6OU18 
HAymarket 1-6100

N. Over One MiUicm Lithuanian /p
In The United States if

Prašome iškirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

prenumeratos 

mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

CHžsins adresas)

ŠIMAITIS REALTY
■ . / _ . j

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W< 63rd St TeL 436-7878

sealantu išlakavome ravelius 
AL . plyšelius. . kandančiosiose 
dantii pusėse, kur vaikams 
daugiausiai tuštumos atsiran
da. Aš numatau neapsakomas 
galimybes < tą techniką panau-

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su« r - X - -r

SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prješ parką. Labai dideli kam
bariai. l'H'voriios. $26,000.

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

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

TVARKINGAS 3 butu 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- 

Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

V A L D 1 S
REAL ESTATE

pas. 2 auto mūro ^araža^ Marquette

gas;

>

į

įbr
irai

• y
. i

Washi.ngton/
Dvi

■ - I ’
IR h

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v.
Sešt. 3:00- 10:00 v. v..
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM

1490 AM 
T06.3FM

Veda K. BRAZDZIONYTĖ
2646 W. 71 st Street/Chicago, lllirtors 60629 

Telef. - 778-5374

JUBILIEJINIU METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

^AŪJiENOIS Bemet suėjo 80 setų. Blnfrrt tą sukakti, gerblsat pirmoje 
Amerikos lletmlii dienraščio steigėjus bei UetnrSkcw sjondoe ptanfl- 

Mtmas NaajienQ platinimo vijus.
RAŪJIENOS trtrtal stori ir kovoja uš Uetaros ir pamftą tistsrii lalrrę. 

ssodėrius su' okupantaif c jy (gstio-

sai ir stilekxnt bCtinaa pereiga* <a£n*i* lietuvybė* aaikhnnl itei-

□eidamos Ir necidėduBot 
tintai

NAUJIENOS palaiko vlm 'lietuvių demokntlnef g upei, Jų beedm tagits-
dja* Ir remia rln? lietuviu bendruoslui darbui bei tfltalsi.

NAUJIENOS ttrtovauja tyliąją lietuviu 1 
rikos ir poltiniu flluzUL ~ . _
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nu

'j dangmna Bals pasfmetima, 
!ą laikais. Jos yra viriems įdomios, naut

nas yri mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruotL

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
■; l visut lietuviui pasekti lietuvftkoa 

c tikslu sudaryti 
grandinę* tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet Ir visos ifefvljog, 
taip pat pavergtas Lietuvos ir joa žmonių gerovei, tiekiant visuotine lie-

skelbdama platinimo vają kreipiasi 1
.-pandos pirmūną pavyidflais užsiprenumeruojant Naujienas 
grandine tolimesniems darbams ne tik lalkraĮdo. bet Irgrandinę toliioešnlema darbam*

reta- 
Ingos

tąvišką reikalą reoeMBM.
K\l NUO J A: Chicago] • Ir Kanadofa nwt»m» — 33AJC, poaal ww*g — 

trims m*n. — SU0, vlanam mia. 33.00. Klfssa JAV »«•■«* 
— 326.00, pvsal mafg — >14,00, rianam — 12J0. Ufela«i«»
*, — $31.00 mafams. Buslpažlnlmvl shmSama lavstfr mimIcmmL

Prašoma naudoti žemian **ančbą atkarpą. 
^*>—II. east « BB m. a» a ®
NAUJIENOS, [
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60605

— S31J0 motame Susipažinimu! siunčiama BtvtHt wamelrswst

" :<5oL Naujienų yrenuinerataL lubfflejfnlo 
vajam proga paremdamas lietuvišku cyeud<.

Q Vajaus proga pražau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži-

Q Siunčiu

niurni nemokamai ir be jokių jfiptrelgojimų.

PAVARDft IR VARDAS -----------------------------

ADRESAS

•V

valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Ąpyl. 66 ir Mozart.
t 8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

į - X s ,

5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 
ir'puikiu sodu prie 123-čios ir Ar- 

doti ne tiX vaikams, bet ir su-jriier. Kaina $97,000.

augusiems. Tai yra visiškai
. neskausminga operacija ne tik Abu $130,000.

■, I _ ________
pasakė D r. Simonsen spaudai. I žiūrėtas. Geros pajamos. 63-čios ir 

Dantų kiaurymių išlaikavi-

Ąpyl. 66 ir Mozart.

< •
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

vadovybe parūpino veltui kelio-} galbūt-apie^yieną laipsnį ve

gas. patarėjas kelioms stam- vaikams, bet ir suaugusiems, 
Moms komp/nįjoms. . _

Dr. -Quigg-Tr du kiti pirma
eiliai ekspertai-pranešė, kad ši 
vasara bus švelni. “Bus trupų--

ne autobusais į kapines nuo seshė kaip paprastai kitos va- 
Archer ir Harlem Ave. tik sek- saros”, pasakė^ Dr. Hųrd. yil- 
madieniais, pradedant birželio lett, vadovaujantis oro eks-

pasakė^ Dr. Hurd, yil-

5 d. 11 ryto, 12,1 ir 2 vai. po- pertas ir profesorius emeritas
-- --------- .--------------------------- L

, ■ • :..u ,r

Barry Schlitt, pirmininkas

piet. .Autobusai sustos prie 63- Massachusetts Technologijos.Ins
čios ir Archer, Sumit. Iš kapi- titute.
mų paskutinis busas eis 4:30 Barry Schlitt, pirmininkas 
vai. popiet ■ (Pr.) 'i Weather . Trends,/ Inč., NesY

Z_*.

SIUNTINIAI J- LIETUVA I r . J 
MARIA NOREIKIENe VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West j
OĮKIĮMį VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu-
10 metų senumo.tus kiekvienas,

12 BUTŲ MŪRAS. labai gerai pri-

a

U

'Ofe.
Į

Chicago, III- —Trečiadienis,-?- Wednesday, June 8, 1977
-3 Gr.
ton

D- C. 2C540

VERS MASKVA iESE I B S HE
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PROF. B. ECEVIT GALĖS SUDARYTI 
TIK KOALICINĘ TURKŲ VALDŽIĄ 
Izraelio Menachem Beginąs jau sutinka daryti

nuolaidas, trauktis iš Sinajaus
ANKARA, Turkija. - Daugiausia atstovų į parlamentą

praveduši liaudies respublikonų partija; yiena negalės sudaryti vy
riausybės, Partijos vadas prof. Bulent Ecevit padėkojo visiems,
balsavusiems už opozicijos kandidatus, bet parlamento daugumos 
jis nelaimėjo. - -

Turkų parlamenas turi 450
atstovų, tuo tarpu Ecėvito va-

Visi kalba apie kara VANCE LIUDIJO BENDRAM KONGRESO
• ADMINISTRACIJOS KOMITETUI
Pažadai žmoniškumui yra tiek pat svarbūs, 

kaip-pažadai didinti užsienio prekybą
WASHINGTON, D. C. -— Sekretorius Cyrus R. Vance liu

dijo kongreso ir administracijos komitetui, dabojančiam Helsinkio 
konferencijoje padarytus nutarimus ir praktišką jų vykdymą. 
Šį rudenį Belgrade įvyks- 35 valstybių atstOMi konferencija, ku
rioje bus aptariama Helsinkyje padarytų nutarimų vykdymas ir 
taikymas jų praktikoje.

Sekretorius Vance pareiškė 
komitetui, kad prezidentas Jim 
my Carter ir dabartinė admi
nistracija yra pasiryžusi tęsti 
-kovą už pagrindines žmogaus 
teises. Dabartinei administra
cijai žmoniškumas turi tokios 
pačios svarbos, kaip ir užsie
nio prekyba. Sovietų valdžios 
atstovai visą laiką reikalauja 
padidinti visokeriopą preky-

o nieks nieko nedaro
JERUZALĖ. — Maroko kara

lius Hassan II numato pavojų, 
kad be atominio konflikto neap- 
seis, jei karas kils-tarp Izraelio 
ir arabų. Karalius savo baimę 
pasakė jį aplankiusiam Izraelio 
profesoriui Andre Chouraęui. 
Paskutinis karas tarp Izraelio 
ir kaimynų arabų buvo 1973 me
tais. Karalius rimtai susirūpi
nęs “pasaulio ekonomine katas
trofa ir atominio karo “Arma
gedonu”.

' MASKVA;

„ ..st.

Japonai gins 
Pietų Korėjų

' TOKIJO," Japonija. — Japo
nų karo jėgos, jeigu būtų rei
kalo, gintų Pietų Korėją. Ame-

1 ------v ~ 

Naujas ginklasdovaujama partija pravedė tik 
211 atstovų. -. •

Partijos vadas būtų galėjęs 
sudaryti vyriausybę vienas, jei 
gu būtų gavęs' bent -226 atsto
vus, bet tokio skaičiaus jis ne
pasiekė. . o -\

Dar ne visi balsai suskaičiuoti'pradžioje. Per keturis metus iš
■ t c.vc s * [Korėjos pasitraukse 32,000 ka*Antradienio vidurdienj jau1 - ■ ■

buvo suskaičiuoti -visų 
balsų, bet visi laukė1; paskuti-

B
ELECTROS {RENGIMAI, 

7 PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

1 PATAISYMAI
1

rikos karo jėgos pradės trauk

Užmuša tik žmones
Washington Post praneša, kad 

rengiasi 
r‘■''mini

tis is Korėjos ateinančių metų
Kominsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 

je pr l Kaina $5,500 už akrą.

I BUDRAITIS REALTY

Į, Įvairi apdrauda — INSURANCE .

_ ; . . . i ou aisjxv Larina | pievų vd&aiub imu
mąs trunkas tik apie 1d minu-1Lemento. Galimybė išdalyti sklypais. 
£įu r ?• prl Kaina $5,500 už akrą.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reiki*

MAINTENANCE MECHANICS
x . For plant in heavy 

metals industry.
. Applicants mujst^have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranesi, 

•' *< -; hydraulic systems and other 
_ plant machinery. . 
Welding ^experience also required.

} R. LAVIX & SONS. INC ' ;
3426 S. I________ _

(Equal;Opportunity Employer)
■ZEE AVĖ.

g

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

■

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

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME
Telef onuoti:

476-7727 arba 523-9367 c
ALEKSAS ;

4

■ I

<lr.

f

fių, o 6,000 ten' pasiliks visą

REAL ESTATE —
Nuosavybės

OUT OF TOWN 
— kitur

.nių> 5% nesuskaičiuotų ’ balsų. 
Prof. Ecevit vadovaujama par 
tija iki šio meto pravedė tiktai
211 atstovų į parlamentą, ku
riame yra2456 atstovai. 4i- e^~ 
li tikėtis pravesti- dar kelis at-

DIdalia patrinkima* garo* rOHat fvalrig. praHąL
MAIŠTAS Iš EUROPOS SAND1LIV, r- -' ■

» ■’ - - ' r . I v ■ '' ■ • . x . •_ ‘f £?<>■'■ ’ -■ “ -

4

1

1

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
-Ttl.WAJ.27J72501 W. 69th St., Chicago, IIL 80629. i

3333 So. Halsted Ftw Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

Manufatūrer of Tubuler, Sheet me

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
‘ r’’ r- a . ■ ■ . / *

A famous name In Southern Building

Regional Office Cameo Tower Ruild-

d t m e s i o
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^8775

Tiktai $98 pusmečiui automobilio

I

L> I

tai, and 'Wire Display Racks is look-
ing for experienced pėršonel only, 
f a MODEL MAKER. ■ ■ •

i • :SET-UP/MEN "for Spot welders,

&

Punch'press and .Press brakles.
Call Mr. James

‘ . S42-2348
MIDLAND METAL

• .PRODUCTS
2309 So. Archer Ave.

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tekf.: REpubllc 7-1941

%

i
;| 
j 
į

name yra^450 - atstovai.' ^j -ga- 

stovus, bet reikalingos daugu
mos jis neturės. - .Ą

Profesorius jau pradėjo pa
sitarimus su pačiais dešiniai

laiką. Šie Amerikos kariai bus 
naudojami aerodromam ginti, 

į Amerikos aviacija- liks Korėjoj 
ilgesniam laikui. Amerikiečiai 
leis apginkluoti. pajonų ■ kelis 
dalinius pačiais, naujausiais 

galėtų auti

JAV-bių nuta
rimas išplėsti sofistikuotų Mark 
12-A-branduolinių raketoms už
taisų paskirstymą yra pavojin-^ 
gas žingsnis Į dar smarkesnes ;
rungtines ginklų gamyboj, su- į 
suko kompanijos “Pravda”. Bo- I 
riš Avereenko ten rašo, jog “kai’ Į 
kurios realistiškai galvoj ančioš; | 
figūros Zakaruose aliarmuo
jančiai pastebi, kad toks žings-
nis gali sukomplikuoti husista

siais musulmonais, kurių galiąĮ u _ - ’. - 1 -._ • ' A tAtaturkas gerokai' apkarpė;
Profesoriūs Ecevit pareiškė, 
kad jis niekad nesitarsiąs su 
naujais fašistais, kurie prave-

dalinius
ginkląw^vJkąd

tymą siekti strateginiii ginklų 
-sumažinimo”. v

Į - ■

permesti Pieta'. Korėjon, ’-je^HL ;SI>^Qgstai!C)Ūer*.
tf.2* .'’_*• 2~. riai*2 am i*. ?■*• «i_, j

įgaliuose -yra Numatyti, suteikti j 
JAV-bių Miaūteman sviedi
niams daugiau plėšiamos galios

būtu reikalas. i.

Partizanai Rodeziįoje 
išsprogdino geležinkelį

' SALISBURY.
cionalištų partizanai pirmadie

- Juodųjų na-

šak'sviedhiių’įBr torpeda pirma-

sovietų sviedinių šaudymo liz
dams sprogdinti.

Lietuvos aviatorius Leonas Kinaitis buvo vienas gabiausiu akrobatinio

dė. 6 atstovus į parlamentą.
Premjero Demirel vadovau

jama Teisėtumo partija prave
dė tiktai 183 atstovus. Vyrau
ja įsitikinimas, kad prof.' Ece
vit ".vadovaujama vyriausybė

nį, pačiam Rodėzįjos centre iš
sprogdino geležinkeli, nutrauk
dami susisiekimą .taip Rodezi- 
jos didmiesčių Salisbury ir Bu- 
lavajo. 'Kariniame biuletenyje 
skelbiama, kad tas incidentas 
įvyko nakties metu.. Sprogime
riedmenų medžiagai nuostolių

H

HELP WANTED — FEMALE
Darblnlnklą reiki*

SECRETARY
N© Steno, Work with doctors, hospi^ 

tais. Diversified ’ job opening for sec
retary with analitical and business 
skills Work in pleasant surroudings 
at a medical copmlex with manage
ment professionals. Excellent bene
fits; free' parking. Salary open.
'' ’ < ■ CALL 942-5585. i;' ’

Didžiausios kailių
pasirinkimas

4

WANTED TO RENT
Ieško buty

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

riq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis.
Ola suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvous Kapažinslcat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai »plei-
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką Ir gyvenimą tremtiniu nevyk
iose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapaėlnskas, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yn natūrali ankstesniąju atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-
Įtruota. 300 psL Kaina 7 doL * 

eiKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
« a ----- ——■ « * - _ A —A a « - a* W 4 A

/"BUVMULC; M vi y v ▼ AJJLXaiA^X;y AAftAUWV. AXA

Klaipėdoje Ir Palangoje. Vainius aprašymai. k< ji ten matė, kokias 
įrdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L SI JO. Yra taip pat 
į anglų kalbą. ‘ ’
ZeUenko. SA

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Ksune. Naiidakiuose.

kalbas girdėjo ir
Įkrenta :
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*80 satyriniu novelių, 199 pusL kaina S2. i *
' D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GBLEllNtl U1DANGOS. Ax>•f./_______________ .... y .

užmaskavimaL Abi knygos paradytos lengvu,
Prof. P. Pakirkiu KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

M.

jai žmonės pasakė. 95 p«L $1.30. Yra taip pat

ŠlTYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusu rąžytojo

tariaus pastabumu neapgauna Intoodsta ir agi >0 propaganda bet 
u itiliumL

BRUOŽAI. 176 psL dokumentuot* istorinė studija apt* prtsą likimą. 
Kaina 32.

Vincas lemaltl*. LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ U PAEAiTEJE.
84 pat Kaina 8U0,

Be ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 S«. HAUTED ST., CHICAGO,-ILL. 4O6OE

rWlankanf dart* valandomis arba uiaakanf paiev Ir prtrfoEaat 
M| ar Fh’lf*»'9 partoMc

■—■—-------- - III1WIW "

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

MISCELLANEOUS 
|v*lrO< Dalykai

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

BE
CAREFUL!

A
y Only you 

can pravant 
forest firwl

Jungtinės Valstybės 
pradėti gaminti pirmą 
tos rūšies ginklą, specialiai iš
rastą, kurs atomų neutronais nai 
kins žmones paliekant karinius

bą, bet jie vengia kalbėti apie Įrengimus bei pastatus nelies- 
teisių tus.

Naujasis ginklas “pasmarkin
tos radiacijos užtaisai” 56 my
lias nešančių Lance sviedinių 
pirmagaliuose. Naujasis užtai
sas yra pirmas praktiškas pa-

pj.1 rieatntelj LisCgC 
iritalhrinkų 7mw^T 
Chtoag0>
NORMANĄ

URŠTEINA
• r

kTeL 263-5826 
|(i*taigoa) ir 
^677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Anom \

’ AR JAU PASIDARSTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI ■ 

Su legahškomis formomis 

Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 13.. Su legaližko- 
mis formomis — |3^0.

Užsakymus su Money orde-
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 

J Halsted St, Chicago DL 60608.

* • - MA1MMMQA CWCA9O 9, fu.^_ Tuasday, June7, 1977

M. š I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminig 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra
šymai ir kitokį blankai • t

l
nepadaryta ir iš žmonių niekas

gate engrau susitart ra amę.„„nukertėjo, rašoma biuleteny- 
je. Sugadintas bėgių tarpas pa-rikiečiais dėl kelių klausymo 

centru. V *
Menachem Begin darys

nuolaidas

taisytas.

PERRY PLAZA NOTEL
1007 Park Ave.,

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo- 9
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė.
501-623-9814.

Hot Spring,, Ark.

Galima rezervuoti tel

BEST THINGS IN LIFE

(jail Frank Zapolis 
J208’/2 W.vSth St.

GA 4-8654

STATI FAftM

ttdtVtAMCfi&
State Farm Life Insurance Company

Telavivas, Izraelis. Izraelio 
. rinkimus laimėjo Menechem Be

gin tadėl.kad rinkimų metu jis 
buvo prižadėjęs nedaryti jo
kių nuolaidų, tuo tarpu praei
tą antradienį jis pareiškė, kad 
yra priverstas daryti nuolaidas 
ir pasiruošęs pasitraukti iš da
bar laikomų arabų žemių.

Dar po rinkimų Menachem 
Begin važinėjo po sales ir tvir 
tino, kad jis jokiu būdu nesi? 
trauks iš Samarijos ir Sina
jaus. Tos žemės šimtmečius 
priklausiusios izraelitams, to
dėl jos niekam negali būti per
leistos.

Dabar jis išaiškino, kad tai-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

' ----------- ■ . . *
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Švedams nepatinka 
vokiečių teroristai 
Stockholmas, švedij'a. — Ne 

pastebėta Švedijoje ' atsirado 
Gabrieke Kroecher Tiedeman. 
Ji tikėjosi ramiai pagyventi. 
Bet švedai tuoj išaiškino, kad 
ši 30 metų moteris yra susiri
šusi su savo* laiku gana veiklia 
vokiečių teroristų grupe.

Vokietijos vyriausybė papra 
šė tuojau Gabrielę suimti ir per 
duoti vokiečių teismams. Grei
čiausia, kad švedai panašiai ir 
pasielgs. . .

Jie išaiškino, kad kartu su 
Gabriele švedijon atvyko ir trys 
josios palydovai. Pajutę, kad po 
licija susidomėjo Gabrielės veik 
lą, jie pasiskubino dingti iš vieš
bučių. švedai nori išaiškinti, ko 
kių tikslų vokiečiai teroristai 
siekią Švedijoj. Vieną kartą jie 
jau buvo užpuolę vokiečių am
basadą.

PORTORIKOS DIENA
Sekmadienį Chicago j e buvo 

Portorikos Diena, kuria Chica- 
gos eportorikiečiai “atšventė“ 

2 šaudymais, krautuvių plėšimais 
ir žiauriausiomis riaušėmis Hum 
'boidto Parke per visą praėjusį 
savaitgalį.

Policijos pranešimais, 
šeštadienį 43 policininkai buvo 
sužeisti, 9 civiliai paguldyti St. 
Mary of Lazaret ligoninėje, 17 
pplicijos automobilių sužalota 
ir 3 automobiliai nuskandinti 
Humboldt parko lagūne. Sekma
dienio masinėse riaušėse nušau-

jau

skraidymo lakūnu.

me. Varžybas laimėjusį ir laimingai nusileidusi lakūną t1939 mėty 

naitiėnė.

Jis dalyvavo Vokietijoje, Estijoje ir Kaune vykusiose
varžybose. Paveiksle- matome lakūną Kinaitį nusileidusi Kauno a e rod r o-

i ?. 1.^-2 __ 22.22. * 22'227 __ 2j vasarą
Kauno aerodrome prie lėktuvo ii sveikina jo žmona Stasė Narušytė KL 
naitiėnė. . . \ \ ' i

’ RUSAI' 6 ATOMINIUS NARLAIVIUS
IŠ MURMANSKO PERKĖLĖ į BALTIJĄ

KIEL, Vokietija.
šeši sovietiniai' povandeniniai narlaiviai iš Murmansko ba
zės, esančios prie Baren to' jūros-šiaurėje, perkelti Į Baltijos jąrą,

Pranešimas Kopenhagos parlamente, kad

ka yra galima tiktai tuo atve
ju jeigu Izraelio karo jėgos pasi
trauks iš užimtų arabų žemių.
Begin nori Dayano užsienio

ministerijoje

Begin pakartotinai pareiškė, 
kad jis nori matyti gen. Moshe 
Dayaną Izraelio užsienio rei
kalų ministerijoje.
. Begin yra.įsitikinęs, kad Da
yanas yra ne tik geras karys,
bet ir gabus diplomatas. Gen. nė pajėgs paveikti kaimynines 
Dayan įtikino Beginą, kad rei arabų valstybes taikiai gyven-
Idą priimti dabar Izraeliui siU ti «u israelitaiš.

Nato srityje Slezvige ir Holsteine sukėlė didelį susirūpinimą.
Stabo viršininko Gluecksbur- rų Europos Nato sąjungininkus 

go pavaduotojas, jūrų kapitonas nepasiruošusius tokiam įvykiui. 
Braun dienraščiui “Die Welt” Nato karinių jėgų, taip pat avi- 
(Hamburge) pareiškė: 
būdu mums dabar gresia kokybi
niai apsikeitusi grėsmė, būtent 
branduolinė (atominė) grėsmė, 
kuri liečia visą Vakarų Euro
pa”.

Kaip Braun pabrėžė, tie so
vietiniai narlaiviai' yra padėty
je, kad gali iš Baltijos jūros sa
vo sviediniais visą Vakarų Eu
ropą “apkloti” Danų Žinių 
agentūros turimomis žiniomis, 
iš Sovietų šiaurinės Berento jū
ros į Baltijos jūrą perkeltieji 
povandeniniai laivai yra Golf 2 
klasės vienetai. Raudonasis lai
vynas tokių moderniausio tipo 
narlaivių turi 22.

Baltijos jūros rytų pakraš
tyje (turima galvoje Pabaltijo 
valstybių uostuose ir bazėse), 
laikomas “Baltijos Raudonosios 
Vėliavos” laivyne be kitų, yra 
37 povandeniniai laivai, 2 raketų

Sėsi glėbį prisiplėštų' gėrybių, kreiseriai, 2 kreiseriai,, 22 nai
kintojai, 23 fregatos, 64 povan
deniniai naikintojai, 35 skrai
dantieji greitlaiviai ir 70 grei
tųjų sargybos laivų.

Kokybė vertesnė už kiekybę 
LONDONAS. '■— Nato aviaci

jos x vadas gen. ^Richard Ellis 
(JAV) įspėjo, kad Sovietų Ru
sija ir jos Varšuvos Pakto są- 
juhffininkai ralėtų užpulti Vaka-

ti du asmenys ir Cook apskrities 
name susprogdinta bomba.

Humboldto parke tą savaitga
lį vyko “linksmybės”, šaudymai, 
buriavimai, girtuokliavimai ir 
įvairių gengių tarpusavės muš
tynės. . Kiekvienais metais por- 
torikiecių diena pasižymi pana
šiai, tik šiemet labiausiai, dėlto 
jau svarstoma tos rūšies “šven
tės” visiškai nebeleisti.

Labiausiai nuostolingi buvo 
krautuvių apiplėšimai sekmadie
nį. Division gatvėje, kur net 8 
ir 9 metų, vaikai per išmuštus 
krautuvių langus glėbiais nešėsi 
drabužių, maisto produktų ir kt. 
dalykų. Nukentėjo Whites de- 
partamentinė krautuvė, 2739 W. 
Division gatvėje.

Viena nėščia moteris, kuri ne-

paklausta kodėl taip daro, atsa
kė “Kadangi visi kiti taip da
ro”.

lomas sąlygas ir visuomet pasi 
ruošti ginti savo teritorijas.

Dayan yra įsitikinęs, kad Iz 
raeįio mokslininkai ir pramo-

Vėjuotas

Saulė teka 5:17, leidžiasi 822

tįjį.

“Tuo

“apkloti” Danų

acijos, paskirstymas sunkintų 
netikėto užpuolimo atmušimą. 
Bet aviacijos srityje vyksta per
organizavimas, siekiant aviaci
jos paruošos padidinimo ir mo
bilizacijos nesitikėtos Sovietų 
atakos atveju.

Įvykusioje Anglijos ir Ame
rikos aviacijos konferencijoje 
gen. Ellis patvittino, jog nie
kas neabejoja Sovietų Rusijos, 
o yyač sovietų karo aviacijos 
ofenzyvos galimybe. Sovietų ka
rines pajėgos žymiai .pervirši
jančios apsigynimui reikalingas 
jėgas. Gen. Ellis apskaičiuoja, 
kad Varšuvos Pakto aviacijos 
Vakarų atakai pirmoje linijoje 
sovietai turi 3,000 “tautinių lėk
tuvų, 1,000 lėktuvų vakarinėjetuvų, 1,000 lėktuvų vakarinėje 
SSSR ir apie 500 “vidutinio ti
po” bombonešių, bet genterolas 
nepaskelbė, kokias jėgas 
Nato.

Visuomet tiksliai informuotas 
Strateginių Jėgų Studijų Insti
tutas Londone praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį Nato Europos 
kontinente turėjo 2,085 lėktu
vus.

pagrindinius žmogaus 
reikalus. Jie kalba apie tas tei 
sės kitose valstybėse, bet jie 
nenori visai kalbėti jeigu - kas 
užsimena apie padėtį pačioje 
Sovietų Sąjungoje.
CLaisvas'žmonių ir- idėjų ju- 
dėjimas yra imtinas saugumui 
ir bendradarbiavimui, — ko
mitetui pareiškė sekretorius 
Vance. Laisvas žmonių judė
jimas yra net svarbesnis, negu 
pranešimas apie ruošiamus, 
didesnius karo manievrus. Sek 
retorius įteikė komitetui Bal
tųjų Rūmų pranešimą apie 
Helsinkio aktu aiškinimus ir š *■
vykdymą paskutiniais šešiais 
mėnesiais/

Birželio 15 dieną Belgrade 
susirinks Helsinkio aktus pa
sirašiusiu valstybių atstovai. 
Šiame posėdyje jie nesvarstys 
duomenų apie Helsinkio nuta
rimų vykdymą ar nevykdymą, 
bet jie aptars pilnos konferen
cijos eigą, jos dienotvarkę ir 
kiekvienos valstybės praneši
mus apie padarytus žingsnius 
Helsinkio aktams vykdyti. Van 
ce pareiškė, kad dabartinė ad
ministracija yra pasiryžusi Bei 
grade reikalauti, kad Helsin
kio aktai būtų vykdomi. Sovie 
tų valdžios pozicija, kaip žino
me, yra skirtinga. Pats Bręžne 
vas ir kiti sovietu valdžios at
stovai skelbia kad bandymas 
pilietinių teisių klausimą aiš 
kinti kitose valstybėse yra ki
šimasis į krašto vidaus reika
lus.

Sen- ] 
komisija 
dokufnentu 
išdėstyti H e 1 s i n k io nutarimai, 

pozicija ir
Pas-

naudojimas vadinamos neutrono
bombos - teori jos, kurią valdiški 
mokslininkai išsprendė po ilgų 
ieškojimų.

Vienas branduolinių (atomi- 
-nių) ginklų ekspertas paaiški
no, kad naujieji sviediniams už
taisai turi silpnesnį sprogimą 
ir karštį, dėlto viską totaliai su
naikina, bet pastatus ir tankus 
palieka tebestovinčius...

Spaudos laisvė varžoma
OSLO, Norvegija. — Tarp

tautinio Spaudos Instituto direk
toriaus brito Peter Galliner pra
nešimu, spaudos laisvės varžy
mas vad. Trečiajame Pasaulyje 
toliau didėja. UNESCO (Jung
tinių Tautų švietimo, Mokslų ir 
Kultūros Organizacijos) vėliau
sioje propozicijoje aiškinama, 
kad atsakomybė už spaudą sa
vo valstybėje ir užsieniuose at
sakinga yra pati valdžia.

Nors UNESCO pareigūnai 
aiškinasi esą tik civiliniai tar
nautojai ir savo politikos neda
rą. tačiau jų praeitis ir dabar
tis kelia rimtą susirūpinimą tar
pe tų. kurie siekia daugiau tei
sių žinioms gauti ir ko mažiau
siai varžymų turėti.

"3

turi

♦ Atominė bomba yra ame
rikiečių išradimas, kuriuo ru
sai amerikiečius gąsdina. ....

. ■ (Jean. Rostand)

FascelI vadovaujama 
i išleido 94 puslapiu 

rinkinį, kuriame

kad konferencija galės posė
džiauti rugsėjo, o gal net ir spa
lio mėnesio pradžioje. Ameri
kiečiai * 'i konferencijai kruo
pščiai ruošiasi.

JAV vyri a u sy b ės 
liudininkų pareiškimai, 
kelbtas dokumentas duoda la
bai daug tikrų faktų apie so
vietų valdžios nenorą vykdyti 
Helsinkio nutarimus, apie nau 
jus areštus pačioje Sovietų 
Sąjungbje ir rusų pavergtose 
valstybėse.

Kai bus aptarta pačios kon
ferencijos eiga, nustatytos po
sėdžių taisyklės, tada suva- 
žiuosJHelsinkio aktą pasirašiu
sių, valstybių atstovaį ir svars-

8
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, CYRUS VANCE
Secretary ot Statetys įteiktus skundus. Mąnoma, V
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Jurgi© Juniko orkestras ruošiasi grqti šokius 
ir melodijas Naujienų piknike. Piknikas bus sek
madienį, liepos 17 d., Polonia Grove, prie 46-tos 
ir Archer Avė. Svečiai bus vaisinami pagal Ma- 
garyšių pilstytojų instrukcijas. Visi kviečiami.

DAINOS APIE PYPKĘ

Mdlė

Aistringai ją lūpomis* lytėdamas, 
ją degančią prie savęs turėdamas, “ • 
svajoju tylią, ramią bičiulystę, 
pamiršęs įtempimą, skubą ir niekšystę. 
Kas vakaras ją taip myluoju 
įrodyti, kad nemeluoju, 
tebus jums ši eilutė: 
ji — mano rūkoma pypkutė!

Vienu du

Tvartai ir katėtai

Prieš ikeletą metų Anglijoj 
buvo garsi byla. Towcester teis
mas nubaudė ūkininką Robert 
Copping mokėti ?155 pabaudos 
už žiaurų elgesį su 13 kiaulių.

Prokuroras teisme įrodinėjo 
foto nuotraukomis ir sakė, kad 
to ūkininko kiaulių gardas pri
mena nacių ir bolševikų 
centracijos stovyklas.

Gyvenime ir biblijoj
Kai po 2-jo Pasaulinio

kon-

Iž rusųH rusų kaitoj versto Joi

ČECHOVAS, POVILAS

versto Jono Valaičio

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

Grįžta geri laikai
Amerikiečiai džiaugiasi, kad 

išrinkus prezidentu Jimmy Car
ter}, grįžta senieji geri laikai. 
Dabar, kaip ir anksčiau, rinki
mų kompanijoj politikieriai ga
lės elgtis pagal seną lietuvių prie
žodį : “pažadėta — patiešyta, ne
duota — negriešyta.

Rinkimais nepatenkinti tik 
Playboy žurnalo urėdai, nes 
prez. Carteris, lankydamasis 
Švietimo, sveikatos ir gerovės 
depąrtmente, pareiškė nemalo
nių dalykų šio department© tar
nautojams ir klientams — liau
tis gyvenus nuodėmėse, o kur
ti šeimas arba į jas grįžti.

Prieš rinkimus, savo pasikąl-

Naujosios MikaĮdos operacija
Viename aukštosios klasės ba

liuje prie mūsų stalo sėdėjo nau
josios kartos sena ponienė. Ji 
buvo labai išdidi, matomai esan
ti iš frontininkų kompanijos, ge
riau už Mikaldą pranašaujanti 
ir operuojanti neblogiau už chi
rurgą, Po keleto stiklelių kar
čiosios jai širdis netilpo krūti
nėje, o liežuvis burnoje. Ji man 
pradėjo šnibždėti į ausį.

— žinai, tamstele, netrukus 
bus padaryta skaudi operacija 
vienam mūsų veiksniui, tikriau 
sakant veiksneliui...

— Nesuprantu, kokiam veiks
niui ir kokią operacija? Koks gi 
veiksnys galės tą operaciją da
ryti ir kokiomis teisėmis ar pa- bėjimuose su Playboy urėdais, 
ręigomįs? — nustebęs klausiau j prez. Carteris tokių dalykų ne- 
•tos ponienės. Ji apsidairė ar Į žadėjo sakyti.
niekas iš arčiau sėdinčiųjų ne-'. Asilas paklydęs
stebi ir dar tyliau pasakojo: } , ,.Vieną syki du tikru pnetehu

— Nagi yra paskirta didelė vienu keliu ėjo ir teip beidami 
pinigų sumą advokatui užvęs- pamatė ant pustynės paklydusį 

Ai bylą teisme prieš Reorgąni- asilaitį; su džiaugsmu pribėgo
— ..Aųpąs .jį abudu, vienu sykių,-..jį 
orgamza-I nusįtVėrė ir varžėsi kalbėdami -

asz pirma, ąsz pirma jį pama- 
cziau, man jis, man jis priguli. 
Teip besiginczydarni susipeszė, 
o tada asilaitis isz jų rankų isz- 
sprudo ir krūmuose pasislėpė. 
Teip dedasi * daugeliui besipro- 
vojant: nė tas kuris apskun
džia, nė tas kuris į sūdą veda, 
nieką nepelno.

(Iš “Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės’’, 1906 m.).

Guvus Vincė svečiuose
’ -Guvus Vincė atvažiavo į Ame
riką. Teta jį pakvietė į svečius, 
prikrovė pilną stalą valgių ir vis 
ragino valgyti:

— Kodėl tu tai mažai valgai? 
Pabandyk dar tos sriubytės su 
kųkuliukąis.

— Kad aš, tetule jąu prival
giau ir daugiau nebenoriu, — 
sakė Vincė, bet tetulė vis ragi
no:

— Tai dar bent šaukštelį...
— Jei jis būįų sidabrinis, tai 

aš jį būčiau įsidėjęs į kišenę, 
— prisipažino modernių laikų 
guvus Vincė.

zuptą bendruomene ir per teis
mą atimti pavogtą
cijoš pavadinimą. Greit visi tai 
žinosite. Ta operaciją bus to-l 
kią pąti, kaip byla dėl pinigų. 
Bylą laimėjo Gailos bendruome
nė ir gavo pinigus, nors jų nė 
cento neįdėjo. Dabar Gečio 
bendruomenė atsiims iš Reor
ganizuotosios pavadinimą. Ji ga
lės kaip nori taip vadintis, bet 
tik ne bendruomene...

Kaip ten iš tiesų yra su tos 
ponienės pranašystėmis, tuo .tar
pu nežinau, bet nėra ugnies be 
dūmų. Gailą, kad žmonės dir
ba, o bendpųoiųenės vadaį laurus 
skiną, ųąsįminėįą propaganda 
ir kelią kivirčus ne tik savo, 
be ir amerikonų teismuose. Pa
gyvensim — pajnaįysim.

K. Pylaitis
Moterų dialogas

— Žinai, man nepatinka, kad 
laiškanešys tave bųčiudja, — 
sakė šeimininkė tarnaitei. Tar
naitė atsakė:

— Tai'dabar! Niekad nepa
galvojau, kad ponia galėtumėt 
man pavydėti.

K*4 iinofum, 
f»Wre patalėli* , . .. .(

Nutilo gatvės, nebeklykia 
jaunimas įžuliu balsu, 
nakties skvernai plačiai padrykę 
apklojo ir mumis kartu.
Mes sėdime abu' be žodžių, 
tave aš traukiu noru godžiu, 
tu rodai ugnį iš akių... 
žvaigždžių būrys aukštai,
mums šypsosi meiliai abiems — 
tu mano mylimas bičiulis, 
ir tavo dūmai tinka jiems!

Ištikimybė

Vienišos malonės

Chicago, Ill, 1935.VI.28

Ne tiek

Praeis laikai, kaip tie verpetai, 
gyvybės mano nebebus, 
pradings svajonių skaudūs 
atsiekę mirtį ir kapus. 
Ir niekas neminės poeto, 
kentėjusio giliai, ilgai... — 
Uždės likimas savo veto 
ir" šimtmečių užspaus nagai.

, Tik tu ištikima man liksi, 
manųjų lūpų pašvęsta, 
ir kito lūpų nesutikusi — 
tu, mano pypke išmesta!

Dūmo vingelis — tai mano 
raudona ugnelė — tai 
kvapas tabokos — vienišos 
rūkymo valandos atsidusimai!

Senieji ir naujieji 
rezistentai’

Čikagos frontininkai ruošia 
partizano minėjimą ir rezisten
cijos parodą. , •

Siūlomą ton parodon išstatyti 
naujųjų laikų rezistencijos eks
ponatus, kurių svarbiausias ir 
didžiausias yra 2-jo Jaunimo 
kongreso surinkti parašai ;ąnt 
peticijos blankų Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui dėl Lietuvos okupacijos 
ri tikėjimo persekiojimo. Tos 
peticijos dar ir dabar neįteiktos.

1921 m. gegužės 31 d. Ame
rikos lietuviai įteikė JAV-ių pre
zidentui milijoną parašų (138 
knyghs), prašydami pripažinti 
Liėtuvą de jure, t. y.: kaip teisė
tai esamą nepriklausomą valsty-

Kiek parašų ir kiek knygų, yra 
minėtoj peticijoj niekas nežino. 
Yrą tiktai žinoma, kad vien Pra
nas Būdvytis, pasiramsčiuoda
mas ramentais, surinko apie 
46,000 parašų.

Tie Būdvyčio ramentai yra 
vertingas rezistencijoš ekspona
tas ir tinka prie tų peticijų.

Kaip žinoma iš spaudos bei 
dabartinių rezistentų informaci
jos spaudoje, tas pats Būdvytis, 
su tais pat ramentais pasirams
čiuodamas, dalyvąvo delegacijoj 
prašyti, kad sovietų propagandi
niai filmai nebūtų rodami Jau-

Kai po 2-jo Pasaulinio karo 
Vokietijoje, Obermergau mies
telyje, buyo nutarta atnaujinti 
garsiuosius Kristaus gyvenimo 
vaidinimus, reikėjo gauti iš ame 
rikiečių karinės valdžios leidi
mą. Buvo tikrinama visų artis
tų politinė ištikimybė ir gyve
nimas Hitlerio valdymo metais.

Tikrinint patirta, kad pagrin
dinių rolių — Kristaus, Marijos 
ir- Juozapo vaidintojai bendra
darbiavo sū naciais, o Judas ne
buvo susitepęs.

Tamsi žvaigždė
Vienai Hollywoodo žvaigždei 

režisierius siūlė rolę savo nauja
me filme: — Esu linkęs skirti 
jums Lady Macbeth rolę. Tikiu 
jūs esate gerai susipažinusi su 
Šekspyru ?

— Ne, aš -jo nepažįstu, bet 
tikiu, kad -jis mane gerai pažįs-

. - 1895 1B...Į

ODYBO
T (Tęsinys) ?

Buvo jau dešimta ryto valanda. Raševičius lėtai ap
sivilko, atsigėrė arbatos ir suvalgė dvi dideles riekes duo
nos su sviestu. Dukterys neatėjo prie arbatos, josios ne
norėjo su juo susitikti, ir‘tatai jį įžeidė. Jis pagulėjo sa
vo kabinete ant kanapos, paskui sėdo prie stalo ir ėmė ra
šyti dukterim laišką. Ranka' jo drebėjo,’ir akis reikėjo 
pakasyti. Rašė apie tai, kad jią jau senas, niekam neręi-’ 
kalingas ir kad jo niekas nemyli, ir prašė dukteris jį, už
miršti ir, kai jis numirs, palaidoti jį paprastam pušiniam 
karste, be ceremonijų, arba jo lavoną pasiųsti į Gharko- • 
vą, į universiteto anatomikumą.1 Jis jautė, kad kiekviena 
jo eilutė alsuoja pykčiu ir komiškumu, bet sustoti jaūJne- 
galėjo ir rašė, ir vis rašė, rašė... ,

t- '' ■ / ’ ' ■

— Rūpųžė. — staiga pasigirdo iš gretimo kambario, 
tai buvo balsas - vyresniosios dukters,, besipiktinantis,* 
šnypščiantis balsas. — Rupūžė. • • 1
1' — Rupūžė. —’ pakartojo, kaip aidas, jaunesnioji. — 

Rupūžė.
'■ PABAIGA’

Magaryčios

Atvangai nuo karščių duodame 
ištraukąs iš modernaus sapni
ninko:

• Sapnuoti arbatą reiškia svei

nijųo centre ir yrą kaltinamas, 
kad su tais kriukiąis vaikė jė
zuitą Kezį apie stalą, vadinamą 
altorium. *, S. Paiflytė

Scenoje jr gyvenime
. Kolegijos pirmametis gavo ro
lę vaidinime ir laiškų gyrėsi tė
vui:

—. Mūsų kolegija yąidins ži
nomą dramos veikalą. Aš vai
dinsiu vyrą, vedusį prieš 15 
metų. ; /

— Nenusimink, sūnau. Sekan
čiais metais, gal būt, jie tau 
duos r.estatisto, o artisto rolę 
ir galėsi scenoje pasakyti bent 
kelis žodžius, — laišku guodė 
studentą tėvas.

• Ant asilo joti reiškia, kad 
esi gudresnis už asilą.

• Raudonas vėžys reiškia gė
dą. »

• Kovoti su velniu reiškia pra
laimėjimą.’

• Sapnuoti vasarą reiškia bus 
karšta tau pąčiam.

• Kopūstus valgyti reiškia
stiprią sveikatą, o persivalgius 
—į nuliūdimą. -

• Pramušti kam nors galvą 
reiškia karą. V ., ■;

• Sapnuoti besimušančius 
gaidžius reiškia politiką.

• Sapnuoti juodą duoną reiš
kia, kad turėsi gęrą syęikątą.

• Kavą gerti — nuliūdimas 
tiems, kurie ją mėgsta.

• Kelias tiesus ir platus reiš
kią pasitikėjimą politikoje, o 
kreivas — paklydimus.

• Sapnuoti komunistą reiškią, 
kad būsi apgautas.

• Kaulai be mėsos reiškia ba
dą. . •

• Skalbti savo priešo marš
kinius reiškia, kad. jį nugalėsi.

• šuo reiškia naują draugą.
• Mušti žmoną reiškia karštą

meilę... z
• Grybauti su mergina reiš- 

cia, kad išsipildys tavo sumany
mai...

• Priesaika reiškia melagystę.
• Sapnuoti utėles reiškia gau

sius turtus.
• Našliu tapti reiškia ramy-

• Sapnuoti kiaulę reiškia suk
tą biznį.’ ,

• Katinas reiškia svetimote
rystę... • Don Pilotas

Dabar ilgimi nereikia loti: daug geriau loja 
bendradarbiautoje) it ' fifty statytojai, kurių Vi*.

ŠVEDŲ DEGTUKAS
* Rytą, 1885 metų spalio 6, į S apskrities 2 os nuo- - 

vados viršininko kanceleriją atvyko padoriai f, apsiren
gęs jaunas žmogus ir pareiškė, kad jo šeimininkas, gvar
dijos atsargos kornetas Markas Įvaničiūs Kliauzovas 
užmuštas. Tatai paręįškiantis jaunas žmogus buvo išblyš- " ’ 
kęs ir kraštutinai sujaudintas, jo rankos drebėjo ir akys' 
buvo pilnos siaubo.. - . . . . \ ‘:

g • v- • ■ ■ ' - . ■ < t— •/- <

—- Su kuo turiu garbę kalbėti? — paklausė -jį Vįršinin- 
^as>. ■ <4 ;

— Psekovas, Kliauzovo valdytojas. Agronomas ir me
chanikas. . ; . J.’' '. 7''' i-.r

Viršininkas ir liudytojai, atvykę kartu sir Psekovū 
į nusikaltimo vietą, rado^kąs seką. Apie fligelį, kuriam *’ 
gyveno Kliauzovas^ tęlkėsį 'masė žmonių. Žinia apie. įvykį 
žaibo greitumu aplėkė apylinkes, 'ir žmonės dėl Šventadie
nio.telkėsi prie fligelio iš visų aplinkinių 'karmų.';''',Buvo 
ūžesys ir kalbos. Kur nekur pasitaikė blyškių, ąpsiver-

£ T 
t

s
Į;

— Matyt, piktadariai f įsibrovė pasjį.prp'.ląfigą,— H 
prie durų apžiūros pastebėjo Psekovas, JA*.*-G

w , - j. ' r • •' “ — -• '

Nuėjo į sodą, į kurį buvo langas ls miegamojo. Lan- | 
gas atrodė niūriai, Jis buvo pridengtaš''žaĮia pąb i
Įukusia užuolaida. Vienas užuolaidos, kampas buvo kiek J 
palenktas, dėlto galima, puvo pažvelgti. į miegamąjį.

— Ar kuris nors iš mūsų žiūrėjo, pro langą.?- paklausė 
viršininkas. -, :y ' ' ■; ■■■>

-r? Niekaip ne, jūsų kilnybę,— atsakė scdminkas 
Jefremas, mažiukas žilaplaūkis .’senukas sū... atsarginio 
ųnterio veidu. — Kas žiūrės či^, kąi visųjpąsĮėpsniai 'vįipą.

— Ak, Marke Ivaničiau/Marke Ivanieiau.atsik- 
vėpę viršininkas, žiūrėdamas pro langų. — Sakiau :tau, 
kad tų blogu pabaigsi Sakiau as tau;. iŠ&dekįfr neklau
sei. Palaidumas nenuveda į gerą. . ■ z J '

— Dėkui Jefręmųi, -=r- pasakė Psekčyąs,be jb mes 
ir neįspėtame. Jam pirmajam atėjo mintis,; "kad čia kaž
kas netaip. Ąteįųą šįandięn rytą pas mane ir sako: ko- 
dėlgi mūsų ponas taip ilgai nepabunda? Visą; šavaitę iš 
miegamojo neišeina”. Kai šitaip jis man p.ąsąkę, man, tar 
si buožė... Mintis tuojau dingtelėjo..? Jisai nųoi praėjusio 
šeštadienio nesirodo, p juk šiandien sekmadienis.. Sep ty
mos dienos — ne juokai.

— Taip, varkšaš..., dar kartą atsiduso viršininkas. — 
Protingas vyriokas, apšviestas, geras toksai; Kompani
joje, galima tarti, pirmas žmogus. Bet palaidūnas, dan
gaus jam karalystė. Aš viso ko laukiau. Stepai, — .krei
pėsi viršininkas į vieną iš liudytojų, — nuvyk, taojau pat 
pas mane ir pasiųsk Andriušką pas įspravninką,- tegu pra j 
neša. Pasakyk: Marką Ivaničių užmušė. Ir nubėk pas 
uriadninką — ko jie tęnpavęsiauja? Tegu čion vyksta, 0 
tu patsai važiuok įmanomai greičiau pas tardytoją.Niką- 
tojų Jęrmolajevičių ir pasakyk jam, kad važiuotų čion. Pa 
lūkėk, aš jam laišką parašysiu. :

. r *. - -V- J’’-- ’’
Viršininkas pastatė apie fligelį sargus, parašė tar

dytojui laišką ir nuėjo pas valdytoją arbatos gerti. Minu
čių po penketo jis sėdėjo ant taburetės, atsargiai* kando 
cukrų ir rijo karštą, kaip žarija, arbatą. 'V

— 0t..— kalbėjo jis Psekovui. — 01.Bajoras,, tųrr 
tingas žmogus... galima sakyti, dievų numylėtinis,- kaip 
išsireiškė Puškinas, o kas iš jo išėjo? Niekok Girtavo,' ^a- 
laidūnavo, ir... ot.. užmušė. ’ - 9f! ' ■ ' ’

(Bus daugiau). c

- krei
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i ANAS BIRŽELIS IR KAS PO JO
■ 'A. ' • • '

į Jąp 37 dietai kaip išsigandę 
Lietuvos gyventojai stebėjo 
per sayo šalį riedančius oku
panto tankus. Tai buvo baisi 
tikrovė. Diena po dienos ir vi
są Lietuvos gj'vennimą jau 
spaudė okupanto replės. Ir 
kiek per tą laiką mūs tautai 
ttko iškentėti... Tūkstančiai žu 
yo okupante kalėjimuose, kon 
cėnįracįjps stovyklose ir Sibi
ro tremtyje. Daugelis palikę 
savo nanius ;bėgo, kad išveng- 
* ė. * ’

tų raudonųjų barbarų teroro. 
T-ieni* bėgo, 'ieškodami prib- 
glohsčio vakaruose, kili į rniš-

žmogžudžio, Stalino laikais*1 
mūsų tėvynė buvo aklinai už
daryta, kad iš ten mus nepasie 
klų> pavergtųjų šauks<nai. Da
bar gaudydami dolerius uždan 
gą šiek tiek praskleidė. Kaip 
kas dabar jau ir iš ten atvažiuo 
ja. Ir iš čia jau nuvažiuoja į 
pavergtą tėvynę. Traukia lė-, 
vyties ir artimųjų ilgesys. Te
nai esanti tikrovė jau nėra, lik 
spėliojimais paremta. Tėvynėj 
apsilankę, ar iš ten atvykę jau 
atveža tikresnių žinių. Bet de-, 
ja, šviesesnių prošvaisčių nesi 
mato. Atvykę net ir tie, kurie'

kuš. Nemunai kraujo ir ašarų vienaip ar kitaip prisitaikė 
išlieta. Į liudija apie okupanto nepa-j
;vi»i Msinvos (urlni išgrobs-'PraslSs l»»l«W» su™ 

tilb Ne tavo nei k, lau 16vai «'>«• R“s,fiki«:'j« Sr,Qda ne "k, 
rialiko. nei k, saVo sunkiu Per niokyklns bel^aug lielu-| 
darbu užsidirbai. Viskas rusų. vn> savanoriškai įsvyksia i 
Tdoj išlušlėjo .ūkininkų' svir-' 'P'“«?H »vynej o 1 okupuo-l 
nai, o miestuose krautuvės ir j® ietuvų. giū<ami ',soklĮ 
Indėliai. Cklninkuš pavertė ^al.stai . Atėjūnam belu-, 
k'onniništinlų dvarų bandžiau- ' a’i datig pristatė narnų, et pa 
niekais. Darbininkams primo-įh,r‘ skurdžiom u
feiit tiek,; kad šiaip taip ve-1 l>as‘°Sėn’-
gętuotų-. Visus maitiną tik ligij Jau 37 metai, kaip rusai oku

■L' i ,

Proveniškių skerdynės

na okupanto samdinių leidžia čia tikrojo gy’veniino niekas 
mą “Gimtąjį kraštą”. Leidėjai neslepia. v

tiek ir kita jų spauda nuolat 
kolioja nuo rusiško teroro pa-Ępkhinip įkyrėjusia melo pro-;pavo Lietuvą. Jau senai baigė

ir jų darbdaviai turbūt manoj Okupantas žino kokiuose ne bėgusius į laisvąjį pasaulį. Dažppgąųda,.Kraštą nusiaubė kaip, 
alkani užplūdę skėriai.
A Gyyentpjątnš- naikinti ir iš- 
g^sdinti- įvėdėč baisų terorą, 
^r. -gąii užmiršti kada lietuvis 
Ęainiųs?:(pi?oyiniškęs, Lanke
liškius,-Červenę ir. kitas sadis
tinių : pūdymo' ; vietas ? Ar už- 
mirs„baiffldjo -birželio dienas? 
Ąr:užmirš.- turgų; aikštėse išnie 
k-i n i m u i num eš t u š k o v o t o j ų už 
ląisvę lavonus? Ta melu per
junkta v&gija ir priespauda

si ir karas, o lietuviai savo 
tėvymėje negali net kaip nori 
pavalgyti. Dar vis prie maisto 
krautuvių eilės. Kaip kurių 
produktų, ypač mėsos didelis 
trūkumas. Ir kitų reikalingų 
daiktų sunku gauti. Net puo
dų, šaukštij ,lėkščių. Laisvojo 
pasaulio žmonėms toki daly
kai nesuprantami. Tai štai prie 
kokio “gerbūvio” rusiškasis ko 
monizmas privedė pavergtus 
kraštus.

Daug kas neprašęs, čia gan-

kad tame laikraštukyje sklei- datekliuose gyvena pavergtie- 
džiamiems melams čia kas nors jjt Palengvinti artimieji iš čia 
tiki, nebent tik keli nukaršę stengiasi jiems padėti siunti- 
“pažangieji”. Ir kaip tikėsi, jeijnjajS- gef okupantui ne tas rū- 
rašo apie šio krašto skurdą, be pj. jje apiplėšė pavergtuosius, 
t 1 • ■ 1 • — J 1*1* • 1*1 tdarbių liūdna likimą ir kitas 

negeroves. Bet jie nerašo, kad 
čia tie “skurdžiai’’ gauna di
desnę valdžios paramą, negu 
ten dirbantieji. Viengungis be
darbis ia į savaitę-gauna apie

o kada jau nėra ko grobti, tai 
stengiasi pasiplėšti bent už 
siuntinius. Bąlfas yra grynai 
pašalpinė organizacija. Bet ko 
kią akciją jie buvo išvystę 
prieš Balfą ne tik “Gimtajame 

80 dolerių. Su šeimom gauna.krašte”, bet ^“Tiesoje”. O iš 
atatinkamai daugiau, čia be-l tikro Balfuj turėtų padėkoti.

nai vis kartoja: — krauju susi
tepę rankas ir panašiai. Tų 
susitepusių ir čia niekas nesle 
pia. Jie jau senai išgaudyti, 
nors ir dabar dar vis ieškoma. 
Okupantui ir jo samdiniams 
krauju susitepę visi, kurie pas 
pruko nuo jų kruvino sadizmo.

• Jau Apari*:įlaikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 
g Sg ClffGAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Bjygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
3etuHą ^l«iMk,1U suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

tšŽaįftilaikrafeUL kurių viso buvo 121. 41 teatro, draugija, 48 
Mnuuefllki cborfU 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biograti- 
M/ dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir 
titų orgtanKijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Nflrtattep Ka knygą Įsigyti, prašant parašyti čekį arba Money

WPasi’J8ti: •■
:ųjW3t ;Šo. Halsted SU Chicago, m 80608

darbis dėl savo bedarbystės ne 
sijaudina. Yra net tokių, kurie 
tuo patenkinti.

Mūsų spaudoj, televizijoj ir 
per radio keliamos ne tik tei
giamos, bet ir neigiamos gy
venimo apraiškos. Okupanto 
tarnai surenka tik visas blogą 
sias žinias ir stengiasi sudary
ti vaizdą, kad čia kuo ne prą- 
garas.Tikriausia jie ir patys ne 
tiki savo plepalais. Be reikalo 
deda pastangas čia gyvenan
čius įtikinti savo melo propo- 
ganda. Negalima pasakyti, kad 
čia viskas žydi ir kvepia dan
gaus žibutėmis. Visko yra. Bet

kad jis padeda ten sunkiau he 
sSverčiantiems. < Suprantama, 
tie visokį okupanto samdiniai 
ten gyvena neblogai. Kam 
jiems rūpintis tais skurdžiai.

Kartais rašoma apie džiau
gsmą iš čia apsilankančių tė
vynėje. Bet dauguma sugrįžu
sių pasakoja apie priespaudą, 
rusifikaciją ir visko nedatek- 
Įius. Dauguma pamatę žmonių 
skurdą palieka ir pakaitai nu
sivežtus savo rūbus. Iš su
grįžusių dažnai išgirsi: — Pa
matęs jų skurdą, viską pali
kau. Sugrįžau kaip stoviu.

Tiek * “Gimtasis .kraštas”,

> <<tteirtinlmri jy bei rietą aprašymai, skaitomi kaip ro- 
$5.

ETAI PRAEITYJE. Netolimą įvykhj prisimini. 
r ’; Ir; laiko {vykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, auskfra- 
v,.' tyti-į 12 dalią, 296 psl.. kaina SS.
Dr. Kam Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra-

daliu. 296 psl. kaina $8.
ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

▼Mellate. 336 psL Kaina S8.00. Minkštais virš. 
Vael. «rHIka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO*

Gra*

: RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir-
SeHate — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta 

’ ’ tali viršeliais -------------------------------

- - Pakalnės ir. Lal _
' stead jomis ir do!-----------,----------- r— ______

P. KariOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
■ partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

■ Janina Martinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!

$3,00. minti
..... __ _ ______________ ___ ___ _______ $2.08

^fonrlkM Toma* — T.mUutktj, LIETUVIiKAŠis PAMARYS.
Pakalnės tr.Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, fllu- 
ateacfjomls Ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS* 
Dr. A. X Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, li^fanfius" 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______;___________________________ $8.00

Dr. A« J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3.00 
MinkStais viršeliais tik _______________________:__ - - $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik  $2.00 

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekĮ arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo UI a įdomi.

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED ST. CHICAGO. ILL. SOSOS

M. Gudalte, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 235 
puaiaplid ------------------------------—---------------------

Knygai užsakant reikia pridėti 23 et pašto Išlaidoms.
$3JĖ

S. Existed St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-61M
t

, 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___________ S 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._______________ ____ ___ 81.00

Jiem-s galima patarti tų krau
ju susitepusių paieškoti tavų
jų tarpe. Jų ten tikrai apstu, pume proteinų, l>el tam meto- 
Čia neįeik-tų nurodyti nei Pajdui reikia didesnio proteinų 
nevežio, nei kilų- kruASaų vie-tkiekio o didesnis nuošimtis 
tų. Okupantas ir jo samdiniai ‘ proteinų reiškia, kad inkstai 
tuos nusikaltimus puikiai ži- per toli Įsiligoję. Naujuoju me 
no. Žino dar daugiau, ko ii-'todu, Į šlapumą ( -rin:;) Įmai- 
mes nežinomo, reikia manyti, soma pilkų dažų, vadinamų 
kad “plačiojoje tėvynėje” K;i-į Coomasii 
tynų ne tas sienas yra. O kut ; tie dažai 
dingo per pirmąją okupaciją ki t kiti!

■m

pH»leinų. Visas patikrini- 
triinka vis keletą minu- 
ir tam reikalingus dažus 

viena kompanija gamina po 
■13 centus pokelį; kita firma 
žada parduoti ]>o 5 centus!

Nacionalė Inkstų Fuimalija

i-ientu šlapumą virinant ti
riant nuosėdas, kiek via

••pasiiolniliniiiuii” Lie- ■ : 
karininkai? Kur dingo \ 

tūkstančių vokiečių be
laisvių? Bet jie vis, dar ištroš
kę nekaltų žmonių kraujo. Kas 
kam rūpi — apie tai ir kalba.

Kaip matome ne tik su oku
pantu, bet ir su tais, kurie kol
kas save dar vadina lietuviais, j skelbia, kad X miHjonai ame- 
nesusikaFbame. Patyrę nišų 
mūs tautai padarytas niekšy
bes, mes juos vadiname žiau
riais žvėriškais okupantais, o 
jiems — ^vyresnysis brolis”.

P. Venclova

tavos

BriHHnt JUim

į a o!e,ym įypa ir 
mely'hį* juo dai

JUO

pigy

Naujas išradimas 
inkstams tikrinti

Greitą, nesudėtingą ir 
patikrinimo metodą ar neturi
prasidėjusios inkstų ligos išra
do <iu Georgia universiteto 
biochemikai Dr. Marion Brand 
ford ir Dr. William Williams, 
kurie yra tikri kad metodas 
bus pradėtas vartoti kaip fizi
nės egzaminacijos dalis. Ligi
šiol inkstai buvo tikrinami pa net 15 mylių atstume.

rikieėių serga inkstų ligomis 
ir iš jų 25,01)0 yra reikalingi'^ 
nuolatinės pagalbos.

Naujuoju išradimu inkstų Ii 
ga pastebima dar v*>s tik pra
sidedant.

Medicinos kolegijos Augus
toje patologas Dr. Robert So
bel sakosi tą naują tyrimo bū
dą jau daug sykių pavartojęs 
ir radęs labai sėkmingu. Svar 
biausia, kad tyrimas pigus, 
lengvas ir preciziškas pareiškė 
Dr. Sobel National Enquiner 
savaitraščiui. J. Pr. "

Plėšriosios piranha žuvys 
Pietų Amerikos vandenyse, m i n 

4- *■

tančios mėsa, užuodžia kraują

NAUJIENOSE GALIMA GĄUTI 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 —-------------- --- ----- ----- -..........—.......
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai---- -—-------------- ------ ----- --------
4. A. 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

___ $800 
psl., 
___ $1.50

.$5.00

44.00

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
< LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or, Jvcwf DtvptrfK ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Si eis
it CMcafoje 196S metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
tfU’ lemėa Urfo Metimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ttie Wettaat Lietuvoje.

Autorini tavo žodyje raJo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimai 
nebūtq sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs tntfoi ftauCuriu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
alu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didfiuotis ir džiūgauti savo Sėmės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti ptėioms Skiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie iemės ūki atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
abaoUnti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
aaulj Obla&ytu lietuviu sbiEoUuti dauguma yra arba patys buvę flki- 
fctDkaL arba Ūkininku valkai, reikia, kid H knyga bus brangi abso- 

__ _ Z ’__ _ _____ ‘ “ “ ’ ’ ‘ J 
pradėfus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
etnvai feais Iodžials: "Dėkingas sūnus — myli-

NAUJIENOS
173$ So. H&lsted Street, Chicago, Illinois 60608

8oBtel Mrturtu dsurtrmsL Tpuf kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
IrtMi perakyta kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autorteus skiriama Lietuvai Bab iodžials: “Dėklngaa rtaui — myu- 
mal THynel UetaraT. . «

Knygos >00 puslapiu ds^u? vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Ganoama Nsufleone*.

čeki arba Money Orderi durti tokiu adresu:

I TH R#. RAUITRD STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
■i -■ pudras. tacd*R faUTA pMdąrisM,.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. l.tmlnJt A KISS IN THS DARK. PlkaotlSlni Ir Intymia naotrtto 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* ctilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Kančlot, HISTORY DP LITHUANIA. Lietuvai totorijai 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
pat, kainuoja S2.00.

Dr. Jvoras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valutybės ir jot kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais virbeliais $4.00.

Dauguma tių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomla Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oinlglne perlaidą. i

NAUJIENOS
17SS Baru HilaM Strsrt. CMovo. BL M«M

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSA
1800 So. Halsted St.

t — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— Wednesday, June 8, 1977

Taupykite, dabar 
pas mus

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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Chicago, III. 60608

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

i 

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



(Tęsinys)

8:45 v. r. Pirmadienis, IV. 18.

Pearl Harbor 8 kvadratinių

Prie Vilniaus .katedros, dabar paverstos į meno paveiksiu

■

1

sergančią savo

narni ir kaip pinami patiesalai

Veranda įaUeįUSj

r •-«

o

Minėjimą pradėjo ilgametis 
šios kuopos pirmininkas Jonas

£

bėt kavos nėra. Turi didelę

Kadlietuviška- 
pakaitos, kad Net ir tvoros yra išpintos iš 

palmių žievės. Parodomi įVai-' 
. ... . .... rus laiveliai, pagamini iš vieno

buvo gerai matytu Laivui ten medžio gabalo. Yra įrengta vai-’
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Subscription Ratas:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
ither USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
dtiree months. Canada $30.00 per year; 
jther countries S31.00 per year.

$26.00
$14.00
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Dienraščio kainov.
X.

^hicagoje ir priemiesčiuose:
metams----------------------- . $30.00
pusei metu ------------------- . $16.00
□•ims mėnesiams _______ . $8.00
vienam mėnesiui _______ . $3.00

Kitose JAV vietose: 
aetaffis _____

pusei metu------

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _____
pusei metų___
vienam mėnesiui

$7.50

$30.00
$16.00

$3.00

ANTANAS MARMA

$31.01'
$18.01

$i.(X

Naujienos eini kasdieu IsskirUm 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben 
drove. 1739 Su. Haisted SL. Chicafc 
HL 60608. Telel HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Monei 
Orderiu kartu su užsakymo.

NAUJIENŲ rasime atdara kasdien. išskyrus sekmadienius,
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 nl

Laukia sargybų pasikeitimo
Jau ne vieną kartą visuomeniniame Amerikos lietu

vių gyvenime buvo kalbama apie sargybų pasikeitimą, 
naujas kryptis visuomeniniame darbe ir net naujus žmo
nes didelių Amerikos lietuvių organizacijų priešakyje. 
Buvo stengiamasi Įtaigoti, kad jau metas pakeisti sargy
bas, leisti jaunesniems žmonėms pasireikšti ir Į visą vi
suomeninį lietuvių gyvenimą įnešti naujų idėjų. Kiekvie
ną kartą vis buvo pridedama, kad ne tiktai seni politikai, 
bet ir jų atstovaujamos idėjos jau yra atgyvenusios, jos 
nebetinka moderniems laikams ir atomo amžiui.

Jeigu kas pasiteiraudavo, kuo gi tie nauji sargai ir 
idealistai gyvena, kokias naujoves jie rengiasi Įnešti Į vi- 
suomeninĮJietuvių gyveijimą, ką geresnio jie siūlo, tai 
veik niekad konkretaus atsakymo iš tokio naujovininko 
niekas negalėdavo gauti. -Tiek tepasakydavo, kad tos se
nos partijos jau yra baigusios savo dienas, kad jaunimas 
ta jų ideologija nesirūpin’a ir kad jau reikia kitomis aki
mis pažiūrėti i šių dienų tikrovę, žymiai besiskiriančią 
nuo senosios.

Visi atsimename du metus besitęsusią biaurią ir neš
vankią kampaniją prieš Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininką Leonardą Šimuti. Su nusistebėjimu teko skaity
ti, kai silpną nuovoką visuomeniniuose lietuvių klausimuo 
se turėjusi davatka Bostone nepagristais melais, o vėliau 
ir purvais drėbė ilgus metus dirbusiam idealistui. To me
to jaunuoliai buvo Įsitikinę, kad jie daugiau žino, jie’ge
riausių dienų gyvenimą supranta, jie naujesnes mokyk
las yra išėję. Dar skaudžiau Dr. kun. Končiui panašioje 
konferencijoje buvo mesti nepamatuoti ir nepagristi kal
tinimai. Apie užpuolimus prieš Dr. Pijų Grigaiti neverta 
prisiminti. Jaunieji turkai ji ne tik su purtais maišė, bet 
didžiausią lietuvių tautos priešą iš jo buvo padarę

Šimutis iškeliavo, Dr. Grigaitis išėjo, nėra Olio ir Vai- 
dylos, bet jų sukurtą organizacija ir toliau tęsia tą pati j 
darbą, kurį ilgus metus tie lietuviai politikai talerautai 
dirbo. Jų vietos Amerikos Lietuvių Taryboje, Bendraja
me Amerikos Lietuvių Fonde yra jaunesnių žmonių ran
kose, pertvarkyti ir politinių partijų centrai, priešakin 
atsistojo kiti, žymiai jaunesni, bet vyresniųjų darbas ir to
liau tęsiamas. Vietomis jis tęsiamas su tokiu pačiu atsi
davimu ir atkaklumu, kitur jis vedamas kiek geriau. Kaip 
tais laikais, taip šiandien visuomeniniame darbe matomas 
tas pas entuziamas ir pasiaukojimas. Žmonės pasikeitė J 
bet dirbamas darbas tęsiamas.

Prieš du metu vėl buvo pradėta ta pati ‘‘sargybų

■> -•
h

galeriją '

s.'W ■
J 1 

iiF*’’
■ 1 T
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Minėjo SLA kuopos 50 metų darbo sukaktį
Praeitą sekmadienį, birž. 5 

dieną, Gold Coast Jnn restora
no salėje gražiai buvo paminė- Jokubonis,; daugiau negu 50 
ta 260-tos Susivienijimo Lietu 
vių Amerikoje kuopos 50 mėty 
darbo sukaktis. Salėje prisi
rinko apie 80 narių ir svečių, 
kurie gražiais prisiminimais, 
atliktais darbais ir dar gražes
niais užsimojimais parodė, kad 
viena kuopa galį būti organi
zacija organizacijoje, kaip vie 
nas kalbėtojas pareiškė.

metų praleidęs SLA eilėse. Jo- 
kubonis yra' biržietis, kilęs iš 
Kubilių kaimo ir Amerikon at 
važiavęs jaunas, dar prieš- Pir 
majį karą,į susiradęs darbo, 
pramokęs amato ir visą laiką 
gražiai išsivertęs. Dabartiniu 
metu jis eina Lietuvių Tauti
nių Kapinių pirmininko parei 
gas, prižiūri

dotais. Jis sako: mano vardas 
Jimmi, bet jei bus blogai, 
tai aš esu Johan...z

Šoferio pavardė buvo Wahi- 
ni. Jis pasakojo iš kur yra ki
lęs miesto vardas Waikiki.Sako, 
ūkininkas važiavo su asilu, bet 
tas sustojo ir neina,jis paragino, 
bet asilas nė iš vietoj. Tuomet 
jis išlipęs, priėjęs patempė jį, 
bet asilas stovi, nė iš vietos ne
juda. Tuomet jis asilui spyrė į 

Asilas jo paklausė:

Bet nieko ypatingo nematėm, 
tik stovinčias mašinas ir siru
po katilus. O paskiau dar nori, 
kad pirktumėm cukraus išdir
binių, saldainių, šokolado, le
dų. šiaip paprastai niekur jo
kios įžangos neima, tik vėliau, 
kas nori perka suvenyrus. Per
nai važinėjau su ekskursija Ari 
zonoje po vario kasyklas, bet 
ekstra niekas nereikalavo jokio 
mokesčio. Dar jie turi paruošę 
ant kortelės priklijuotą po mažą pašonę, 
pavyzdį ir kiekivenam lankyto- “Waikiki mea?” Iš to ir kilo 
jui duoda dykai. O jei norir miesto vardas Waikikj. 
gali nusipirkti pavyzdžių dau- < 
giau. Vėliau daug kas tokiu el- Round-trip $10:00. Autobusu 
gesiu buvo nepatenkinti.

Kiek pavažiavus pajūry Cani 
Obei miestelis ir Wainer Foils 
užkandnėje pasistiprinome ir 
grįžome kitais keliais per lau
kus. Pakelyje sustojome pine
apple ūky pažiūrėti, kaip jie au- manyti vandenį ir žuvis. Bet 
ga. čia buvo kratuvė ir galima • plaukiant žuvų nesimatė, tik 
buvo nusipirkti gatavai paruoš- mėlynas vanduo.
tų pineapple arba sunkos. Vai-Į Pearl Harbor 8 kvadratinių 
šiai buvo sultingi ir saldūs. Aš'mylių plotas. Tą dieną orąs bu- 

. anksčiau jų nebuvau matęs kaip ! vo šaltokas ir lijo. Bet nuo pie- 
jjiė auga. Maniau, kad ant me- tų išsipagadijo ir pašvietė sau- 
' džių. O jie auga darže, kaip ko- lė. Pearl Harbor japonams bom 
pūstai, tik yra truputį skirtu- barduojant Antrojo pasaulinio 
mo. Pineapple išauga kotas su karo metu panaudojo 336 lėk- 
lapais, o iš to koto išauga tas tuvusrtr buvo užmuš.ta 3060 jū- 
obuolys. Ir juos užauginti trun- rininkų. Pro šalį praplaukė Ne-

jamąs kaip platforma sun
kioms mašinoms pervežti. >

Juta laivas 1941. XII. ’7 d.’ bu
vo subombarduotas ir dabar

turėjo žuvim* mauto, tad jos 
plaukiojo apie jį. ./ /-

Iš uouto grįžtant autobusu ap 
laukėm National kapines. Nėra 
nė vieno kryžiaus, tik plokšti. z 

.paminklai, čia buvom pakilę 
755 pėdas. Kartu buvę ir karių 
kapinės. Priekyje išmūryta sie
na su pastoge. To’- sienoje iš
paišyti žemėlapiai su karo veik’ 
smais.

Nuo tos sienos einant žemyn 
laiptais, iš abiejų pusių yra po 
8-is didžiulius paminklus 8-įų 
yardų ilgio ir 3-jų yardų aukš
čio. Ant tų paminklų iš abiejų 
pusių surašyti vardai ir pavar
dės karių, kūne žuvo be žinios, 
nesurasti. O tokių buvo 260,200 
(missing). Palaidotų karių ka
puose, prie kapo pažymėta, ko
kiai religijai priklausė.

Važiuojant per miestą tekę 
matyt įvairių medžių. State Ca

atvažiavome į uostą ir 9:25 v. 
r. išplaukėm apžiūrėti Pearl 
Harbor Cruise. Laivo dugne bu pįtal panašus į dangoraižį: apa
vo 6 langai aptaisyti rėmuose, 
o pakraštyje suolai. Ir sėdėda
mas pasirėmęs ant krašto gali

ka pora metų. Ir atrodo, kad vada laivas, kuris dabar naudo 
jie auga tik Havajuose. t

Šoferiai yra ekstra išmokyti, 
gal baigę universitetą. Žino vis
ką JAV ir su ekskursantais pa
kalba apie įvairius miestus, 
kad jie ten yra buvę ir mokęsi.. 
Tąd, visą laiką kalba ir prava
žiuojant aiškina, kur kas yra. 
Kartais paįvairindami su anek-

“Ttradicijų ir sargybų keisimosi metas” 
me visuomeniniame gyvenime daromos 
kiekvieną metą ateina jaunesnieji vyresniųjų) vieton, tai 
jis nepastebi. Jis net tvirtina, kad vyresnieji bijo tų pa
kaitų, bet jos — nori ar nenori ateis. Jam ir Į galvą 
neateina mintis, kad vyresnieji laukia jaunesniųjų kad 
galėtų perleisti jiems vadovybę. Jis rašo:

“Greičiausiai dėl to gal’ir kyla vyresniųjų tarpe 
toks lyg ir nepasitikėjimas savo jaunesniais kolego
mis ar bičiuliais, bendrojo darbo talkininkais. “Jie 
neprityrę, neišmano, nepažįsta, nežino- priešų klas
tos ir norų išnaudoti mūsų silpnumus”, — girdisi iš 
susirūpinusių esama pądėtimi vyresniųjų lūpų. Ki-: 
ti iš vis baiminasi, nenorėdami ir pagalioti, kas jų 
nuomone, galėtų atsitikti, jei, štai, šiandien pat, jau
nesnieji perimtų politinių, kultūrinių ir 'ekonomi
nių lietuviškųjų reikalų .pagrindinį vairią. Bai
mė ar ne, tačiau reikia sutikti su neišvengiama liki
mo galia ir sprendimu — toji diena ateiha, tegul dar 
ir ne šiandien, bet pastebimai artėja toji sargybų! 
pasikeitimo valanda.” (Nepriklausoma Lietuva, 1977 
m. geg. lj d. 2 psL)
Prieš dešimtį metų vienas Al Gimanto draugas vie-

sbna laive
USA Arizona, laivo paminklas 
yra ant vandens. Buvo ir dau
giau laivų subombarduota: 
West Virginia, Tennessee, Okla
homa, California ir kt.

Apžiūrėję Pearl Harbor uos’ 
uuxlu nuplaukėm gana tolokai prie 

Petrą Vilkelį ,kalnU- Ten buvo pastatytas pa- 
minklas Havajų kovotojui, čia 
netoli krėnto auga koralai, tad 
laivas ant tų koralų ir sustojo, 
o "pro laivo grindų langus jie

žmoną ir pirmininkauja veik
liai Chicagos SLA kuopai. Pas 
veikinęs susirinkusius, Joku- 
bonis paprašė 
kuopos vicepirmininką ir šios, 
sukakties organizatorių, sukak 
čiąi pravesti.

Praktiškas įrenginių organi
zatorius Vilkelis, tuojau ėjo 
prie reikalo. Pranešė susirin
kusiems, kad minėsime SLA 
kuopos 50 metų veiklos sukak 
tį. Jis tuojau pastebėjo, kad be 
darbo niekas nieko neatsiekia, 
o jeigu mes čia susirinkome, 
tai reikia, padėkoti veikliam 
nariui Jonui Kapačinskui ir jo 
žmonai, sukvietusiems dau
giausia minėjimo dalyvių. Jis 
priminė, kad šiame minėjime 
dalyvauja SLA centro iždinin
kė Eupfrosine Mikužrūtė ir iž
do globėja Josephine Mileriui davo. Vienas naras nusileido po

laivu ir nuplovė langus. Jis irgi1

cia atvira, galuose vandens prū
dai, šonuose apie 60 pėdų stul
pai; virš tų stulpų sienos papla- 
tėję. Matėme šv. Andriaus ka
tedrą.

130 vai. p. p. į Polynesian Cul 
turai Center (įskaitant pietus ir 
koncertą— $27.50) važiavom 
pilnas autobusas, apie 70 my
lių. Oras buvo vėsoks; tarpais li
jo. Atvykom 3:30 vai. p. p. Iš
vykom 7:30 vaL vak. Čia yra '-•> 
Brighom , Young universitetas 
Hawaii Campus.. Mokosi apie 
400 studentų. Kadangi čia nėra 
jokių fabrikų, nė darbų, tadstu 
deniams nėra progos uždirbti 
pinigų mokslui. Todėl uniyetsR 
tetd vadovybė sugalvojo įsteigi' 
ti kultūrinį cen trą. Iškasė kana- 
.lą,, -pristatė-- įvairių pastatų ’su 
senoviškais ’ šiaudiniais stogais. 
Vienu žodžiu, atkūrė senovę ir 
kekviename' pastatė, kaip mu
ziejuje, matai ką nors skirtin
go. Pav?, kaip jų vadas gyve
na ? Kokia buvo ’ jo lova ? Paro
dė, kaip sijonams pluoštas iš-

yfa paruošta pririšti ir jau. iš tursUms pietus,
ankščiau buvo pranešta, kad1, . , .
kas norės galės

fe cagos Grant Parke, kur duoda
mi vasarą vieši muzikos kon
certai. Tik ten daug didesnė ir 
publika viduje. Kadangi priekis 
atviras, tad priekyje padarytas 
uolos kalnas. Įvestos Šviesos, 
pravestas vandens kritimas.

i Kuomet scenoje dar nėra veik
smo tuomet nuo kalno palei
džia vandenį iš pradžios siau
rai, o paskiau'plačiaL

(Bus daugiau). I

Laivo gale buvo nuleistas bor 
tas ir prikabinti laiptelią.. Kas 
norėjo, galėjo pasinaųdotk Vam 
duo buvo labai švarus ir matė
si dugnas, bet mažai kas maU’ 
dėsi.

Laivui bestovint, aplinkui 
plaukiojo būriai žuvų, nes ka
pitonas atvežė joms maisto ir 
kaip įmesdavo joms specialaus 
maisto, tai jos visos būriais pul

pakeitimo ’ kampanija. Ji buvo pradėta kiek anksčiau, name Chicagos susirinkime, norėdamas greičiau pakeis 
bet išsiliejo Į viešumą prieš porą metų. ŠĮ.kartą ji sužydę- ti- sargybas, drėbė vienam grupės vyresniajame: — Tu 
jo ne Amerikos Lietuvių Tarybos veikloje, bet dar ne- ‘ 
baigtoje organizuoti Amerikos Lietuvių Bendruomenėje.
Kiek buvo prirašyta ir kiek tuo reikalu prikalbėta, bet ir 
šiuo atveju tikrame gyvenime mažai kas tepasikeite.* 
Tvarkingo organizuoto darbo norintieji paruošė prir-* 
cipus, konstituciją ir užsiregistravo, kaip privalo tai pa-- 
daryti visi visuomenini darbą norintieji žmonės. Kvies
ti pasitarimai, norėta nuomonių skirtumai išaiškinti, bet kaitos. Keičiasi žmonės ir lietuvių ekonominiame gyve- 
iki šio meto nieko neišaiškinta, nes viena pusė visai tar- nime> Nesikeičia tik nesubrendėliai, nematantieji kiek- 
tis nebenori. Organizacijos priešakin atsistojo nauji žmo vieną dieną vykstančių pakaįtų ir kas antri ar treti me
nės, persitvarkė ir dirba tą patį darbą, kuris, prieš kelis tai jie reikalauja keisti sargybas, o dabar nori keis^ 
metus buvo užsibrėžtas. Nepavyko nesusipratimų išaiš- ti ir tradicijas. Pati stipriausioji lietuvių tradicija — ko- 
kinti, nes sargybas keisti norėjusieji aiškintis nėjo. Jie voti už savo krašto laisvę. Ji| raudona gija eina per visą 
neturėjo, matyt, ką pasakyti.

Šiandien ir vėl keliamas “sargybų pakeitimo’’ klau
simas. JĮ kelia ne Lietuvos laisvės reikalais besirūpinan
tis jaunuolis, bet visą laiką abejones sėti mėgstantis se
nis. Jis jas kelia ne bendradarbiautojų ar vienuolių lei
džiamoje spaudoje, bet Jono Kardelio Kanadoje Įsteig- 
toj’' Nepriklausomoje/Lietuvoje. Jis jau anksčiau yra 
hanoęs Įtik mėti lietuvius apie reikalą keisti sargybas, 
bet .-Į kartą Jis prabilo ne tik apie sargybinius, bet ir 
apie senas lietuvių tradicijas. Praeitą savaitę atėjusioje žmonės, miegoti jiems nelekėiama. į
Nepišklausomoje Lietuvoje jis rašo įžanginį, pavadinta________________________J___________ I ‘ - 
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tuoj mirsi, o mes gyvensime ir viską perimsie!” Tas se
nukas dar ir šiandien tebeina Į susirinkimus^ o jaunuolio 
jau nesimato ne tik susirinkimuose, kur sprendžiami lie
tuviams rūpimi klausimai. Gal jis susigėdo. Laikui bė
gant gal ir Al Gimantas panašiai pasielgs.

Negalima skelbti faktais neparemtų tvirtinimų. Lie
tuvių visuomeniniame gyvenime visą laiką daromos pa-

18-tą ir 19-tą šimtmečius. Jos nesubrendėliai nepakeis, 
kai gimtinis kraštas nebus laisvas. *

Vyresnieji nenori perleisti vadovybęs snaudaliams,; 
kurie neturi reikalingos energijos savo tautos praeičiai 
pažinti, kurie nesupranta lietuvių vedamos kovos, kurie, 
vietoj kovos, planuoja tiltus iš Bostono Į Vilnių statyti. 
Kol šie jaunuoliai neprabui, kol jie nesiryš lietuvių ko
vos tradicijų pažinti ir patyi neįsitrauks į tą kovą, tai 
sargybos nebus keičiamos. Sairgais gali- būti tiktai žvalūs

Minėjimo pradžiai jis papra! 
še dvasiškį Neumaną, kad rei 
kala pradėtų malda. Jis pasi
džiaugė didelės organizacijos 
atliktais darbais, pasidžiaugė 
tokiu dideliu minėjimu ir lin
kėjo- visierds sėkmės.

SLA iždininkė Mikužiūtė pa 
sakė gražią kalbą apie šios 
kuopos atliktus darbus ir Ma
čiuko vedamą organizacinį dar 
bą. Ji įteikė Mačiukui Pildomo 
sios Tarybos pagamintą pažy
mėjimą. išgraviruotą tokiomis 
mintims:

“Brangiai vertindami Kazį 
J. Mačiuką, SLA 260-tos kuo
pos narį, 50 metų veiklos pro
ga. Jūsų vaizduotė ir žvilgsnis 
ateitin sudarė sąlygas nariams 
ir draugams pasveikinti šią 
auksinę sukaktį. Be jūsų nebū 
tų SLA 260-tos kuopos 50 me
tų sukakties’*

Reporleęis

j
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tei. LU 5-6446 

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Socialistai gina pagrindines 
žmogaus teises

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd„ Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i> 

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

Bri
SU-
pa-

Rei.: GI 8-0373

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avew WA 5 2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siiiepia, skambinti M! 3-0^**^.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarime

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE.-J. 

.5214 N. WESTERN AVĖ. “ 
Telefonas atsakomas 12 vai.

FR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIUKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Užd^^-»

i)R.LE0NA° “ĘIBUTIS 
u; pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
^656 WEST 63rd STREET 

vaL antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ąetvįrtad. nuo 5—7 vaL vak.

776-2880 -’i
««suįas rez. telef.: 44&5S4S'^ :

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiao 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadu 
niaiš 2-4 vaL popiet ir Įritu laik 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTA. 
į Aparatai - Protezai. Med. Bar. 
C dažai. Speciali pagalba kojom 

(Arch Supports) Jir t. t.

2850 West 63rd Sh, Chicago, III. 6062 
Telef< PRospecf 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

Z443 WEST 63rd STREET 
fonai: PF 8-0833 ir PR 8-083*

- Taip pat naujoji Barbaros b 
>ene D rishi u krautuvė

TME D2H$V STr^c 
9918 Southwest Hwy, “Oak Lawn, 

Tai. 499-miB

ĘRKRAUSTYMAl

L«Mlm»i Pilni audrauda
ŽEMA KAINA

T»L WA M06S

MOY ING
Apdraustas perkraustymes 

<i jveiHv etetumg.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 a rhe 376-5996

į ŠOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Vito* programos Ii WDPA*

nių Sovietų Sąjungoje.
Pirmoj eilėj stengiamasi lik 

vįduoti taip vadinamas Helsin 
kjp grupes. Maskvos ir ųknti- 
pierių grupių.vadovai ir nariaj 
areštuoti. “Ąišku, kad ruošia
mos bylos Maskvos ir lietuvių 
grupių nariams Malvaj La n 
įlai ir Viktorui Petkui”. Kai 
šiuo n|£tu visas pasaulis seka, 
kaip sovietai pildo savo paža
dus, duotus Helsinkyje, jie ne
drįsta kelti savo disidentams 
pylų už žmogaus teisių gyni- 
ptą. Tad griebiasi savo seniai 
Išmėgintos priemonės — disi
dentus sukompromituoti kraš
to viduje ir užsienyje, insceni
zuojant kriminalines bylas. 
Dėl Petkaus sugalvojo tokių

• Ainsterdamąs. Vakarų Bu- žiuogaus teisių gynimo judėji- 
ropos socialistų partijų konfe
rencija (vadovai posėdžiavo 
balandžio 16-17), žmogaus tei- 
ių klausimu pareiškė:

“Socialdemokratai visuomet 
juto pasišventę kovoti dėl 
hiiogau^ teisių. Taip pat ir 
ateityje jie intensyviai dįrl>s, 
cad asmeninės, visuomeninės 
r etninės žmogaus teisės būtų 
gyvendintos visame pasauly
je. Žmogaus teisių pažeidimas, 
:ur tai bebūtų, turi būti smej- 
<iamas”. (Elta).

• Londonas-. Didžiosios 
anijos Lietuvių sąjungos 
važiavimas balandžio 17
.iuntė rezoliuciją užsienio reį- 
caly ininisteriui dr. D. 0>ve- 
lui. Didž. Britanijos vyriausvy 
)ė buvo prašoma Belgrado! gudrybę, KGB pasjkvtelė du jo 

. konferencijoje reikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga, 1920 metais 
,»ripažinusi lietuvių tautos ap
sisprendimą, jį respektuotų.
3e to, prašoma reikalauti iš So 
vietų Sąjungos, kad, iki Lie- 
uva atgaus nepriklausomybę, 
okupacinė valdžia prisilaikytų 
-mogąus teisės principų, sųtar 
tų Helsinkyje.

Balandžio 28 Didž. Brįtani- 
os užsienio reikalų ministeri-| 
os laiške primenama dr. Owe 
no kalba, pasakyta kovo 3 dip 
'omatinių korespondentų susi- 
inkimui. Tada ministeris pa- 
;akė, kad britų vyriausybė lai I ' 
kosi požiūrio, jog žmogaus t.ei-| 
>ės ir pagrindinės laisvės turi] 
būti . respektuojamos visuose! 
kraštuose ir kad “j as liečią Eu- I 
opos Saugumo ir bendradar-! 
biavimo konferencijos baigia-] 
uojo akto nuostatai privalo] 
>ūti visų pasirašiusiųjų valstyt 
Tų pilnai įgyvendinti;

Baigiamojo akto jgyvendini- 
nas bus nuodugniai peržiūrč- . 
as vėliau šiais metais Belgra- 
e. Britų vyriausybė tose kon- 
erencijose laikysis labai kons 
riiktyvios linijos, bet ji hėdve 
os pareikšti savo nuomonę, 

;ei jai atrodys; kad kai kurių: 
kraštų veiksnumas, yra aiškiai 
;epatenkiiiamas.

L&iško pabaigoje sakoma: 
‘Britų vyriausybė yra tvirtai) 
lusistačiusi išnaudoti tinka- 
nas- progas užtikrinimui, kad 
sovietų valdžia gerai sųpran- 
a pažiūras, kurių šiame kraš-j ' 
e laikomąsi dėl žmogaus tei
sių”. (Elta)

Iš rusų disidentų žurnalo
Vakarų Vokietijos Frankfųr 

c leidžiamas rusų disidentų 
'.urnalas Posev dažnai. duoda 
inių apife Lietuvos disidentus 
r pasipriešinimo judėjimą.1 
977 kovo laidoj yrą žinia apie 

Lietuvių Helsinkio grupę. Iš 
Sovietų Sąjungos išvykusi is- 
orikė Liudmila 'Aleksejeva, di 
identė,'kovo 2 pasirodė Vaka- 
ų Vokietijos televizijoje. Alek 

■.ejevą papasakojo, kad sovie
tai visomis jėgomis stengiasi 
ž gniaužti vis besiplečiantį

SUSIRINKIMU

Lietuviu kalbat . kasdien nuo ptr- 
matpeiuo iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. pope t. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Tataf.; NCmlock 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVB.

CHICAGO, IU> 50SJI

♦ Kalboe, raitai ir gintai 
apie tabako kenksmingumą 
prąaį^tj® 1650 mietais, po 9 de
kadų am paairodžius Europo
je. Prancūzų gy4ytojas Venner 
rašė, kad tabakas išdžiovina 
smegenis, susilpnina regėjimų 
ir apvelia širdį smala.

bokšte, Jersey City, N, į., yra 
įrengtas laikrodi*, kurio skers
muo siekia 11.5 yardų, o minu-' 
čių rodyklė 43 jardus ilgio. Tas ' 
laikrodis su visais priedėliais sve 
ria šerius tonus. Numeriai yra 
žmogaus dydžio. _ j

Švento rasto pamokymai ir paaiskinima
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Te*tovi mano malda kaip smilkalai prieš tava, mano ranky pakė
limas kaip vakaro valgomoji aukf".

KAZIMIERA JAKUBKA (KATE JAKUBS)

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pašiau koto jais arba savymyliais. Turime dėkoti 
pievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan musų Išganytojo turime prasyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus įr trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Vta žino, kad mirtis yra žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rus^ji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis p© mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

f, ŽAVI ST. 3715 WEST 66th SORBET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

pažįstamus ir reikalavo, kad 
jie pasirašytų skundą, jog Pet
kus iš jų pasiskolinus stambias 
pinigų sumas ir jų negrąžinęs, 
nors tai yra grynas nieląs. Ęad 
KjGB prigrasinti apie tai nieko 
nepasakoti, iškviestieji prakgl 
bėjo apie į juos daromą spau- 
Idimą. Atrodo, kad Petkui bus 
iškelta byla Už “sukčiąyimą”.'

(Elta)

NAŠLIŲ, _ Našliukiu ir Pavienių 
dubas birželio mėn. 10-ta d. 7 vii. 
'ak. Vyčiu salėje. 2455 W. 47 St šau
ta narių susirinkimą.' ,
Nariai kviečiami atsilankyti apta- 

inaui einamųjų reikalų.
Po susirinkimo vaišės, bufetas ir 

jokiai. Jurgio Joniko orkestrui gro
jant. V. Cinką

JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir K ni
ūros kh/bo pusmetinis susirinkimas 

ivyks trečiadienį, birželio 8-ta dieną 
šauliu namuose. 2417 West 43rd St 
Pradžia l vai. popiet Nariai prašo
mi įsidėmėti., kad susirinkimas bus 
trečiadienį* o ne antradienį, kaip vi-į 
suomet.

Visi nariai ir norintieji būti na-1 
riais kviečiami atsilankyti- Bus daug j 
svarbiu pasitarimu ateities reikalais- 

Po susirinkimo bus vaišės.

Pagel tėvus ŠAKŪNAS. Gyv. Brighton Parke, Chicago, HL

Mire 1977 nr birželio 6 d., 10:30 vai.. vak-, sulaukusi gražaus 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr. ,

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: sūnus .Anthony Jacobį jo žmona Peggy, duktė 

Ann Kueitzo, jos vyras Albert, marti JOorothy Jakubs, 7 anūkai, 3 
proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Velionė buvo 
žmona mirusio George ir motina mirusio Capt. Stanley Jakubs, 
U. S. N-

Priklausė S. L. A. 134-tos Moterų Kuopai ir šv. Kazimiero Se
selių Rėmėjoms.

Trečiadienį, 4:00 vai. p; p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio kop
lyčioje, 4330 S. California Avenue.

penktadieni, birželio 10 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. KAZIMIEROS JAKUBKIENŽS giminės, draugai ir pa^ 
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

\ \ Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, marti, anūkaL proanūkai.

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. 
Tel. 523-0440

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISi
t

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

NOW AT OAK SUPPLY

Escort .
neauc: c

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
American Tourister

LUGGAGE

Turime laiku atostogųjjįejiomėms, mokslo metų 
pabaigai ir dovanų davimo laikui.

Naujos 1,800 Tourister aerija.
Padaryta kelionių incidentams, atsparos smūgiams 

vinylio medžiagos, tinkamįs pajėgui ir patvarumui. 
Lauko pusę galima plauti vandeniu ir muilu. Pieštoji 
pusė yra paprasto simetrinio stiliaus.

4605-07 -So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArd; MU1-174J

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfaystte 3-G440

was ir senus
MARQl ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele*.: GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef,: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių

* Asociacijos

1

; ANTANAS M. PHILLIPS
7 TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. XITUANICA* AVENUE. Phene: Y Ards 7-3401

BUTKUS - Y .ŪSAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, ilk Phone: OLympic 2-1003

OAK

1811—AMT at $27.97 
1822—AMT at $33.97 
1824—AMT at $39.97 
1826—AMT at $47.97

Ladies’
Ladies’
Ladies’
Ladies’

16”
22”

26”

Shoulder Tote 
Carry-ON 
Pullman 
Pullman

AU are available in Blue, Gold and Brown.

SUPPLY AND FURNITURE CO.
723 WEST JACKSON BLVD. • CHICAGO, ILL 60606.
FURNITURE a APPLIANCE SHOWROOM — 700 WEST JACKSON BLVD. 

ALL PHONES (312) 541-0322
HOURS: MONDAY — FRIDAY 8:30 — 5:30, SATURDAY 8:30 — 1:30.

/

PETRAS BIELIŪNAS •
4848 So,r CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

' -GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So, LITUANICA AVE. TeU: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rž-pnbPe 7-1213
' 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Bl. S74-4418

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1111
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Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimo!
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS ĮKazimiera Lie litrui

Čikagoje ir taip rašo-

Koit'danci fa Mic^inciu^, 
l i te Padujas, Vanda Bliksons 
Paulius Naujokas, Brigita la 
mušiimas ir Janina Kama iš 
MarquHtv Parko apylinkes ga

dalis Kongregacijos seserų dil
ba ir palieka dirbti nelietuviš 
koše parapijose, nors jų parei
ga yra pirmiausia aprūpinti 
lietuviškas parapijas ir tik vė 
liausiai iš jų savo vienuoles 
atšaukti.

je pranešunut apie dirbusių 
mokykloje bei parapijoje šv. 
Kazimiero seselių atšaukimų į 
centrų 
ma:

Visoms dabar mus paliekan 
cioms seselėms ir bet kada šv. 
Kazimiero parapijoje dirbu
sioms seselėms liekam amžinai 
<i< k ingi ir skolingi už jų gražų 
darbų, patarnavimų mūsų jau 
niurni ir parapijai. Gerasis Die 
vas tegul būna skubus Jonis at 
hginli”.

įvairių tipų bendradarbiauto jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir i’iu=- 
zijų laikularpiu Nauijeivm yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Įteikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų .kuity 
tojus.

E AL ESTATE

les t a uja 
čia jos

mė-
va- 
ino 
yra

parapija labai ap&ab 
seseiiih netekimo, nes 
gražiai ir sėkmingai 

darbavosi ir buvo žmonių
giamos bei gerbiamos. Jų 
dovaujama s v. Kazimiero 
kykla įsigijo gerų vardų ir 
visų aukštesniųjų mokyklų ge 
rai vertinama.

Gaila, kad šv. Kazimero se
serų kongregacija tokį spren
dimų padare, nežiūrint, kad’

— Dail. Vlado giliaus paro
dos atidarymu parapijos salė
je birželio IX d. 6 vai. vak. pra 
dedamos Los Angeles Lietuvių 
Dienos. 7:30 vai. viršutinėj sa
lėje bus koncertas dalyvaujant 
sol. Ginai čapkauskienei, pia
nistei Raimondai Apeikytei ir 
kompoz. Rroniaus Budriūno 
vadovaujamam Los Angeles vy 
rų kvartetui. Tas koncertas 
bus kartojamas sekančią die
ną 1 vai. popiet, apatinėje' sa* 
Įėję visą laiką bus atdara vai-;

Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706 

TeL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

vrf> LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Šeši. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 123O AM
Veda K. BRAZDŽIONYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

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

r . American Travel Service Bureau
9727 S. Western A ve*, Chicago, UI. 60643

. Telef? ^12 238-9787-i
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, 'traukinių, laivų kelio

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

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d, Kama
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis. <<>■-• / v ; •-

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Sv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, IH, TeL 652-5707,

gykla. Nuo kiekvieno bilieto 
vienas doleris skiriamas Jau
nimo Ansamblio kelionei į Eu
ropą paremti.
— Dolores Varpucen yra pak 

viesta Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero parapijinės mokyk 
los vedėja. Ji yra baigusi pėda 
gogikos mokslus, sėkmingai 
dirbusi pedagoginį darbą, ge
rai kalba lietuviškai. Ji mokys 
ir lituanistinėje mokykloje.

— Motiejus Stonie iš Law
rence, Mass., vasaros metui iš
vyko pas savo sūnų į Hamp
ton, New Hampshire valstijo
je. Juozas Baltramonaitis iš 
Brighton Parko išvyko vasaro K 7 V
ti į Union Pier, Mich.
— Standard Federal Taupymo 
B-vė oficialiai atidarys penk
tąją savo skyrių Garfield Rid
ge apylinkėj prie Austin ir Ar 
cher Avė. Atidarymo iškilmės 
bus š ketvirtadienį, birželio, 9 
d. 10 vai. ryto. Bus perkirpta 
juosta iš šimto dolerių bank
notų ir jie padovanoti Vėžio 
ligų tyrinėjimo centrui. 3 sa
vaites naujome skyriuje bus 
įvairios programos, o taupyto
jams dalinamos dovanos bei 
laimėjimų lapeliai. Iškilmėse 
dalyvaus B-vės prez. Justinas 
Mackevičius Jr. Bendrovė turi 
savo skyrius Downers Grove, 
Lombard, Aurora ir Boulder 
Hill, III. Per 68 gyvavimo me
tus ji išaugo i 355 milijonų fi
nansinę institucią. Prie os iš- 
nansinę instituciją. Prie jos iš
augimo prisidėjo ne tik Macke 
nautoji, bet ir, Ghicagos lietu
viai. To nepamiršta dabartinė

Į < Liepa buvo mėgiamas lie- 
t tuvių medis. Jomis apsodinda
vo kelius, sodus ir sodybas. Se
nesniais laikais būdavo ir ištisi 
liepų miškai, bet vėliau jos ėmė 

j nykti. Liepos auga ir tolimes- 
šiaurėje, pasiekdama pusę

B-vės vadovybė remdąma Irę- Suomijos, tai yra toliau, negu 
tu viską veiklą bei bendruosius ąžuolai. Jos išgyvena kartais* 

iki 1000 metų. Liepos yra iš se- 
- novės gerbiami ir apdainuoja- 
T imi i medžiai. Jos teikdavo mū

sų seneliams 'medžiagos stati
nėms dirbti, vyžoms pinti ir žie-. 
dy gydytis, o bitėms medaus.

Lietuvių reikalus.

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 yąl. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660. •'

— Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis birželio mėn, 
sekmadieniais. Nuo Archer ir 
Harlem. Avė. išeis 11 ryto, 12 .ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios ir Archer, Summit. Iš ka-r 
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai. popiet. Jei rezultatai 
bus geri, tai šie nemokami au
tobusai eišVisą vasarą iki Darbo 
Dienos. Informacijų teirauki 
tės kapinių rastinėje. Tel. 458t 
0638. . . (Pr.>:

♦ Vengrų- kompozitorius ir 
pianistas Liszt turėjo taip sti
prius pirštus, jog jam reikėda
vo parūpinti specialų pianą 
Sykį prieš savo koncertą Vei
mare, Vokietijoje, jis susižei
dė trečią kairiosios rankos pirš 
tą. Jo draugai ir gydytojai pa
tarė jam atidėti koncertą. Ta
čiau patyręs, jog pasiklausyti 
jo skambinimo atvyko kuni
gaikštytė Radvilaitė,, jis 'neno
rėjo jos apvilti. Tarpe kitų jis 
skambino vieną sunkiausių 
Bethoveno kompozicijų nevar 
lodamas sužeisto piršto ir nie
kas publikoje to nepastebėjo.

. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. -Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

SESIŲ apartmentų 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 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
' / •’r~ r *

Notary Public

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

sjcelbim a S
6 KAMBARIŲ tvirtą mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. I*'4 voriios. $26,000. }

2 BUTŲ gražus mjjras Marquette 
Parke. 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.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
AAŪJiZhOIS £emet rnėio 00 aetų. Minint ta rctakę, gerhtant pfntaįt 

Amerikoj lietartų dienriž&o rielfėjus bei UetnvUkoe tpanda jrfmfi- 
am Ir atliekant bfitime pareigai anžlnana lletarybėi iClklmni akel- 
biamaj Nanjlenii platininio raju*.

KAUJIKNOS trirtal stori'Ir koroj* iš Uetaroa ir ptrertta Betarta tatata, 
neidamoc ir nesldėdasoc į sandėrio* fa okuputalr ar ta taalto- 
thriafi

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių deatokratinea grupes, jų bendrai laftitu- 
djas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbui bei tiksint.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuvKKos 
spaudos pirmūnų pavyzdtiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie-

KMNUOJA: Chlore)• Ir Komodoje motoms — poėel mefv — ULM, 
trims min. — SU0, vienam mAn. HIXL KHoso JAV vietoto mofoms 
— $26.00, pusei moty — rUnam min, — 1150. Užsienin 
m — S3L00 metama Susipažinimui siunčiama aavaltf Bemokini.

Praiomx naudoti žemiau esančiu atkarpą.

naujienos,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dot NtnjteniĮ prenumeratai, Tubilfejfnlo

|~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jriperdgojimų.

PAVARDft IR VARDAS __________ ________________________

adresas

* Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kor* 
frontacijos, nors dabar daug: 
,l^s non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de-; 
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti

■O Su saule gimiau, su saule 
miriau. Kai saulė kilo — aš ma
žėjau, kai saulė sviro — aš di- 
dėjau. (šešėlis)

HELP WANTED — MACE 
Darbininku Reikia

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. LAVZN?^ SONS, INC

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

■ .$ •; • . „ .. , 
Manufaturer :of Tubuler, Sheet me

tal, 
ing

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomų. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

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

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

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

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

60 AKRŲ farma j pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė išdalyti sklypais.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ . NUOMAVIMAS — parenkan

• nuomininkus
4243 W. 63rd 5t., Chicago

Tel. 767-0600.

REAL' ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS-AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą*

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559
- ■ ' ' —--------- -•

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS-
Telef onuoti: 

476-7727 arba 523-9367

h

MARIA N0REKIEN8 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis paslrinkitnaš 9»n« rOiiat įvairių pratių. '
MAISTAS II EUROPOS SANDtLlŲ^J -

and Wire Display Racks is look- 
for experienced personel only.
MODEL MAKER, '
SET-UP .MEN. for Spot welders, 
Punch press and Press brakles.

Call Mr. James

MIDLAND METAL 
; PRODUCTS ■ ■ 

2309 So. Archer Avė.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. S0629. — To!. WA 5-2737
3333 So. FUbtod -CL Chicago, III. 60603. — .Tot. 254-3326 -

V. VALANTI NAS i

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. zt

Joons Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapa^lnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
jn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakduose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka Jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta J anglų kalbą.

M. ZoŠėanko SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašyto* lengvu, grasu stiliumi

Prof. P. PilcirklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota istorinė studija įpie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas Žamafflv LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PA RAŠTUI.

SHe ir WU leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSt, 1739 So. MALSTFD ST., CHICAGO, ILL. *06« 

atslUnkawf darb« vaJandemla ar^a ufaakanf p»Pv Ir
S«k| ar

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SECRETARY
No Steno, Work with doctors, hospn 

tais. Diversified job opening for sec
retary with analitical and business 
skills. Work in pleasant surroudings 
at a medical copmlex with manage
ment professionals. Excellent bene
fits. free parking. Salary open.

CALL 942-5585.

FLORIDA'S MAIKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

-Regional Office Cameo Tower Build- 
•ng - ■

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200 '

ANNA DOCHES ’ 
Lithuanian Representative

52—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVB. 
52«775

w — ? . - * I

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

COMPANION
Reliable care for lady. Light house 

work and preparation of meals. Live- 
in—furnished apartment. Meals pro: 
vided. Marquette Park location.

Call 259-3710 evening, after 6 PM.

WANTED TO RENT
Ieško butą

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

JM YieninfceU
J tad M rtnfr

Chicrgoje —

ir^LNORMANĄ 
(©jKkpURiTEINA 

263-5828 
(ištaiko*) ir 

iSSE&i 677-8489

M. ž i M K u S , 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
lymai ir kitokį blankai

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

185 North Wabaih Atobq*

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs,. Ark. 

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

■ . ■-

si baseinas, telefonas, valkams žaidi- 
,mo aikštelė. Galima reiervuoti tek 
501-623-9314.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist

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

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

BEST THINGS IN UFE

Frink Zapolic

GA 4-8654

lYATt fAlM

Slate Farm L»fe Insurance Company

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you

forest fired '

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis

Knyga su formomis gauna
ma 'Naujienų' administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legaližko- 
mis formomis — 83.50.

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

— ,|| ,1 »■»■!■> t

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.rAv*- 
CMcago, III. 60631. T*l. Y A 7-5930

------ -- -------- _---- *
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