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ECEVIT GAVO DAUGIAUSIA ATSTOVŲ, 
/ BET NETURI REIKALINGOS DAUGUMOS 

JAV nutarė atnaujinti santykius su 
Kongo, buvusia prancūzų kolonija

STAMBULAS, Turkija. — Vakarykščiai pranešimai sakė, 
kad profesorius B. Ecevit vadovaujama partija buvo praveduši 
218 atstovų į. parlamentą ir kad jis sudarysiąs vyriausybę, dabar 
aiškėja, kad jis pravedė tik 214 atstovų. f

Kad galėtų sudaryti vyriau
sybę, j ani. reikia 226; atstovu, 
bet jam trūksta visos dešim
ties. Buvo kalbama, kad jis 
sudarys koaliciją su labiau
siai atsilikusiais musulmonais, 
bet jie pravedė tik 7 atstovus. 
Paškutiriiai > duomenys rodo, 
kad Suleįmano Demirel vado
vaujama Teisėtumo -partija pra 
vedė 189 atstovus. ’ .

Vietomis teko antrą . kartą 
. skaičiuoti balsus, neš kilo keli 
neaiškumai. Trečiądienio va
kare turėtų išrinktų, atstovų 

. skaičius galutinai paaiškėti.
Vargu rusai įsigalės Kongo

Valstybės Departamentas susi 
tarė su dabartine Kongo vy
riausybe atnaujinti diplomati
nius santykius. Įsisiūbavus pi
lietinėms kovoms, . Valstybės 
Departamentas buvo atšaųkęs 
savo atstovus iš Kongo, puvu
sios prancūzų kolonijos; "Pa-, 
blogėjus prekybos reikalams,, 
koją pradėjo .ten stiprinti -so
vietų agentai^ Pąskul^ių me
tu į Kongo jau buvo permesta 
ištisas tūkstantis Fidel Castro 
patarėjų, bę tatrodo, '.'kad be 
patarimų, jie nieko kito nėga 
Ii dubti.- ' -

Vietos gyventojams reikia 
duonos, darbo ir gyvesnės pre
kybos. Padarytą susitarimą 
privalės patvirtinti abi vyriau 
sybės. Galiihas daiktas, kad 
Castro patarėjams bus patarta 
išsikraustyti iš Kongo teritori
jos. - ' ‘ •

Ameriką gins ■ 
Panamos kanala i

WASHINGTON, D. C. — 
Tvirtinamą, kad JAV ir Pana
mos vyriausybė įveikė patį sun 
klausią naujos Panamos su? 
tarties paragrafą: Kas gintų 
Panamos kanalo sritį, jeigu 
svetimos valstybės bandytų įsi 
galėti kanalo ruože.

Pradžioje panamiečiai norė
jo, patys ginti ne tik visą Pa
namos teritoriją, bet ir kanalo 
sritį. JAV žinojo, kad pana
miečiai nepajėgtų apginti ką- 
nalo srities.• palų gale pana-' 
miečiai sutiko leistį JAV ginti 
Atlanto i?Paeifik&.kanalo pu-, 
sės. Išsprendus šitą klausimą, 
atrodo, kad kiti Panamos su
tarties klausimai nesudarys di 
dėlių sunkumu.

Kas yra strateginiai ginklai?
MASKVA. — Vyresnis sovie

tų radijo ir televizijos komenta
torius Valentin Zorin pareiškė 
per oficialią žinių agentūrą Tass, 
kad ,strategiriių ginklų lenkty
nėse tarp JAV ir SSSR laimėto
jų nebus, dėl to Jungtinės Vals
tybės tegul esą nesitiki pralenk
ti Sovietų Sąjungą “sūdnos. die
nos” ginklų statyboje.

Zorinas toliau aiškino, kad 
amerikiečiai deda savo viltis į 
MK-12A sviedinių (atominius) 
užtaisus ir taikinį pasigauhan- 
čius sviedinius. Zorinas primi
nė, kad JAV anksčiau pirmavo 
atominės bombos išradimu,. tos 
bombos kokybe ir jos pristaty
mu beiMIVR save vairuojančiais, 
sviedimais, bet dabar Sovietai 
esą pralenkę. . ■.

Komunizmo galo ženklai
. VARŠUVA. — Disidentu ly
deriai antradienį pareiškė, kad 
nepaisant komunistų režimo pa- 
griežtintų • persekiojimų. pasku
tiniaisdviem mėnesiais sąjūdis
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In The United States

Prezidentas išgalvojo nebūtys 
apie teisių žalojimą, rašo Tass

Maskva, Rusija. —t Sovietų spauda ir propagandos agentūros 
labai aštriai puolė Ameriką, bet niekad ji taip žiauriai nepuolė 
prezidento Jimmy Cartėrio, kaip ji antradienio vakare pradėjo jį 
pulti'visoje sovietų spaudoje. Sovietų žinių agentūra Tass, tei
kianti žinias visoje Rusijos ir rusų pavergtuose-kraštuose lei
džiamoje spaudoje, išsiuntinėjo informacijas, kad dabartinis Ame
rikai prezidentas išsigalvojo nebūtų dalykų apie pagrindinių žmo
gaus teisių žalojimą ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir satelitinėse 
sovietų valstybėse.

K/

Chicagiečiai nenori 
atsižadėti alkoholio

padidėjo. ‘/Mes savo dvejuose 
centruose Varšuvoje ir Lodzėje- 
priskaitome apie 1,000 narių, ir 
rėmėjų”, pasakė Andrzėj Czu- 
ma, žmogaus Teisėms Ginti Ko
miteto pranešėjas. Czuma pa
brėžė “paradoksišką efektą”, 
kad juo labiau komunistai spau
džia, juo daugiau žmonių pra-

Sveikiname Michael Bilandiką, didele' balsu dauguma laimėjusi 
rinkimus' Chicagos-mero pareigoms. • -

. ' . ' . deda galvoti laisvai ir neprikišu-Chicagos balsuotojai penkiuo-1

i Nuėmė karo stovį

ISLAMABAD AS 
no ministeris pirmininkas Zul- 
fikar Ali Bhutto trijuose mies
tuose — Karachi, Lahore ir Hy- 
derabade antradienį nuėmė ka
ro stovį paaiškindamas pasiek
ta “pažanga” derybose sū jo po
litiniais priešais siekiant baigti 

.3 mėnesius trunkančią politinę 
krizę. Valdžios pranešimu, įvai
riose riaušėse buvo užmušta 250 
žmonių. . '»

Pakista-

se; precinktuoše antradienį nu
balsavo atmesti pasiūlymą už
drausti jų apylinkėse pardavi
nėti alkoholį, o vienas precink- 
tas, kur alkoholis buvo iš se
niau uždraustas, nubalsavo drau
dimą palikti. Prieš siūlymą už
drausti pasisakė 15-jo wardo 
16, 18, 53 ir 62 precmktai, už 
—-’20 wardo 20 precinktas.

Veteranų administratorius 
Max Cleland Washingtone pa
reiškė, kad Veteranų Adminis
tracija per metus “gydo” po 

100,000 veteranų nuo alkoholio 
ir iki 2'5,000 nuo narkotikų.

Gen. prokuroras siūlo 
panaikinti paroles
WASHINGTONAS. — Vy

riausias JAV prokuroras Griffin 
B. Bell paliudijo Senato juridi
nėje subkomisijoje visiškai pa
naikinti parolių sistemą, kuris 
einant dabar visi nusikaltėliai be 
skirtumo, atsėdėję tam tikrą 
dalį turi teisę prašyti parolės ir 
dažnais atvejais ją gauna. Bell 
pasiūlė sulyginti bausmių ter
minus, panaikinant tuos dide
lius skirtumus, kokiais dabar 
nuteisiami kriminalistai už pa
našius nusikaltimus, o tai at
siekus kaliniai turi atsėdėti pil
ną bausmę.

Vėsus, giedras
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23

somai. Tas komitetas buvo su
darytas pernai vasarą gelbėti 
komunistu areštuotus darbiniu- 
kus, protestavusius prieš val
džios mėginimą pakelti maisto 
produktų kainas.

Rodezija nepasiduoda
SALISBURY. — Rodezijos 

valdžia antradienį pagrasino nu
traukti Zambijai svarbią ener
gijos tiekimo srovę, jei atakos 
per sieną iš Zambijos pusės to
liau bus tęsiamos. Tai pirmas 
kartas, kai Rodezija oficialiai 
reagavo dėl pasienio miestelio 
Kariba apšaudymo iš Zambijos 
pusės. “Zambija neturėtų pa
miršti, kad žymią dalį reikalin
gos energijos ji gauna iš hidro
elektrinės jėgainių prie Karibos, 
kurią Zambija provokacingai 
atakavo”, pareiškė Roger Hawr 
kins, Rodezijos kombinuotų ope
racijų ministeris. ‘ '

Sekantį invazija Afrikoj
LISABONAS, Portugalija. — 

Kabinda, kuri siekia išsilaisvin
ti nuo Angolos, pranešė, kad ant
radienį 1,800 Kubos ir. Ango
los karių įsiveržė į tos į srities 
alyva turtingą dalį ir pradėjo 
didesnio masto ofenzyvą prieš 
anti-Marksistines jėgas. Kabin- 
dos čilaisvinimo Fronto žinio
mis, kubiečiai ir angoliečiai ka
reiviai Sovietų ir Čekoslovakijos 
ginklais pradėjo smarkiai bom
barduoti. “Prasidėjo Kabindos 
žmonių genocidas”, sakoma 
Fronto pranešime. Kabindai Iš
laisvinti Frontas kovoja prieš 
Angolos marksistų valdžią ir 
prieš amerikiečių Gulf Oil kom
panijos interesus. Kabindos, en- 
klava yra į šiaurę nuo Zairėa;

BILANDIC LAIMĖJO RINKIMUS 77.39%
Rinkimuose dalyvavo tik 38% balsuotoje <

CHICAGO. .— Nors trečiadienio rytą balsai iš 90 precinktų 
dar-nebuvo gauti, bet gautieji už Michael Bilandiką 77.40 nuošim
čiai balsų pastato jį lygiomis su buv. Chicagos meru Richardu 
Daley, kurs iš visų 6 rinkimų daugiausiai balsų — 77.67% gavo 
1975 metais. : -

Maskvai labai nepatiko sek
retoriaus Vance pareiškimas kon 

! greso ir administracijos komi
tetui, tyrinėjančiam Helsinkio 
aktų vykdymą ir pagrindinių 
žmogaus teisių laužymą fov'etų 
Sąjungoje ir rusų pavergtuose 
kraštuose. Jie negali suprasti, 

j kaip tas komitetas galėjo pa- 
| skelbti Sovietų Sąjungos gyve- 
įnimą gerai pažįstančių liūdinin- 

.... , . c_________ Apie šį dbku-
ir. užsienio reikalų ministeriu-men^ Tass neprasitaria nei vie- 

Ponia .prezidentienę bandė1 nu žodžiu, bet ji šitaip charakte
rizuoja Am etikos prezidentą:

“James Gąrter pasiėmė iš- . 
’'T mmtingpjS’^Soyiętų ^-gps ir 

,... 'kitų socialistinių valstybių pa
tarėjo pareigas, naudodamas 
nepatikimiausius tvirtinimus 
ir laukinę "maišalienę, skolintą 
iš reakcinių buržuazinių pro
pagandistų sandėlių”. (Reu
ters. Chicago Tribune, 1977 
m. birž. 8 d. 2 psl.).
Bandyti 'įtikinti sovietų gy

ventojus, kad Amerikos preziden
tas neturi jokios nuovokos, ką 

•jis daro ir kad jis kišasi Į Sovietų

Rosalynn Carter 
tariasi su politikais

BRAZILIJA, Brazilija. —-
Bradilijos vyriausybei labai

Šiandien prežidento Cartėrio..........................
žmona Rosalynn, besilankyda-1.........- -
ma Brazilijoje, dvi valandas - --
tarėsi^su Brazilijos prezidentu ' ^“įreiškimZ

išaiškinti. Brazilijos valstybės 
galvai ^prezidento Cartėrio po-' 
ziciją .pagrindinių- žmogaus' tei 
siu reikalu.

Brazilijos'H’yriausybei labai 
nepatiko prezidento Cartėrio 
pareiškimai apie pagirindines 
piliečiu teises. Brazilijos pre
zidentas, kaip ir Brežnevas, tą 
pareiškimą paskaitė įsikišimu 
į Brazilijos ^vidaus reikalus. 
Prezidentienė Rosalynn sten
gėsi plačiai šį klausimą Brazi
lijos vadovams išaiškinti.

R espublikonų; kandidatas Da
ley vietai Dennis H. Block baigė 
su 21.3 nuošimčiu.

Iš kandidatavusių Į Chicagos 
merus penkių , už Bilandic bal
savo 475,169 rinkėjai, už Block 
130,945, už Socialistų partijos 
Dennis Brasky. 5,413 ir -Darbo 
partijos Gerald Rose 2,444.

Rinkėjų skaičius buvo vienas 
iš žemiausių, balsavo tik 37.76 
nuošimčiai balsą turinčiųjų. 
Spėjama, kad daugelis nebėjo 
balsuoti būdamas tikras, jog me
ro pareigas gerai ein antis popu
liarusis Bilandic bus ir be Jų 
išrinktas.

Rinkimus baigus, Į savo rin
kimų' kampanijos būstinę Bis- 
mark viešutyje atvyko laimė
tojas Bilandic šimtų savo rėmė
jų ir talkininkų, 150 reporterių 
ir savo sužadėtinės Heather 
lydimas, kur pirmais žodžiais 
pasakė: “Aš noriu išreikšti sa-

šešių terminų ir Bilandic per 
pirmuosius rinkimus.
Metai Kandidatai Nuošimčiai
1977

1975

1971

1967

1963

1959

1955

Auroroie įsimetė Į Sąjungos vidaus reikalus yra
- "* * pats blausiausias kaltinimas.

77.S9

77.67
19.94
2.39

70.08

74.40
25.60
55.69

Bilandic 
Dennis H. Block 
Daley 
John Hoellen 
Willie Mae Reid 
Daley
Richard E. Friedman 29.92 
Daley
John Waner 
Daley

Benjamin Adamowski 44.31 
Daley
Timothy Sheehan 
Daley 
Robert Merriam

71.40
28.60
54.91
45.09

žmonių grobikas
AURORA. UI. — Auroros po

licija antradieni šturmavo ta
verną Cheerio Inn, 37 W. New 
York street, miesto centre, ir 
išvadavo šešis Įkaitus, kuriuos 
tūlas šautuvu ginkluotas Steve 
Salisbury.7 išlaikė terorizuoda
mas per 5 valandas. Suimtasis 
grobikas teisinosi turįs S4,000 
skolos už be pinigų pirktą sunk
vežimį ir neišmanęs kaip kitaip 
gauti reikalingą pinigų sumą.

Bridgeporto piliečiai 
politiškai susipratę 
Vieton Bilandiko, išrinkto 

Chicagos miesto meru, jo vieton 
Miesto Taryboje 11 wardo al- 
dermanu išrinktas Bilandiko ar
timas kaimynas Bridgeporte Pa
trick M. Huels, gavęs 18,354 
balsus arba 91.42 nuošimčių 
prieš James E. Barret, gavusį 
tik 1,722 balsus. Rinkimuose da
lyvavo 80 nuošimčių balsuotojų, 
kas yra skaitoma rekordu, ka- 

I dangi visas miestas neįsteigė su
kelti net 40 nuošimčių balsuo
tojų.

(Naujasis 11 wardo aldertna- 
nas Patrick M. Huels, 27 metų 

I amžiaus per paskutinius 5 me- 
Žemiau seka palyginimų len-1 tus buvo to wardo Demokratų 

tolė, kiek balsų gavo Haley, per‘ organizacijos sekretorius.

vo padėką Chicagos žmonėms 
už;jų pasitikėjimą mano kandi
datūra. ir... aldermanui Block ūž 
jo etiškai ir gražiai vestą kam
paniją”.

Dennis Block, 48 seniūnijos 
(ward) aldermanas, savo kuk
lioje rinkiminėje būstinėje 106 
W. Madison st. antrame aukš
te rado apie 50 savo rėmėjų ir 
maždaug apie tiek pat reporte
rių, kuriems pareiškė: “Mes 
pralošėme. Linkiu aktingajam 
merui viso geriausio”.

Bilandiko ir Daley 
balsų^palyginimas

Rosalyn Carter

Pats Leonidas Brežnevas prieš 
du metu suomių sostinėje pasi
rašė Helsinkio, aktus, pasižadė
jo juos pildyti, o dabar apie šiuos 
pažadus jis nenori nieko žinoti. 
Jis nori vesti pasitarimus stra- 
teginiam,s ginklams kontroliuoti, 
bet jis nekreipia dėmesio i pre
zidento Cartėrio pasiūlymus ir 
tam reikalui vykusi Maskvoje 
pasitarimą baigė be susitarimo.

Sovietų žinių agentūra eina 
dar toliau. Sekretoriaus Vance 
pareiškimą ir prezidento Car- 
terio poziciją jie skaito ardan
čiomis visą detentės politiką. So
vietų valdžiai labai nepatiko 
Baltųjų Rūmų sekretoriaus 
Powell paskelbtas pranešimas 
apie prezidento Cartėrio nutari
mą imtis priemonių naujiems 
atomo ginklams gaminti. Sovie
tų karo sluoksniai bijojo šio žing 
snic, n-s jis privers ir sovietų 
valdžią leisti milijonines sumas 
naujiems bandymams ir naujų 
ginklų planams.

Sovietų valdžiai nepatiko pir
madieni prezidento pakartotas pa 
reiškimas, kad ^Sovietų Sąjunga 
nesilaiko Helsinkyje padarytų 
pažadų žmogaus teisių atžvil
giu. Kremlių labai nervuoja 
griežtas prezidento tonas ir pri
mygtinas reikalavimas gerbti 
pa<?rindines teises visame pa
saulyje.

♦ Ekonomistas/ yra žmogus, 
kuris suplanuoja stebuklus, 
operuodamas svetimais pini
gais. ’• ‘



Kristijono Donelaičio mokykla, vadovaujama mokytojo širkos, kartu su mokytojais ir mokiniais t
‘ . j? Nuotrauka V. Noreikos

K. DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKINIŲ IŠLEISTUVĖS

Š. m, birželio 4 d. įvyko Kris mas Kubilius, Natalija Macke

Dalyvaujant Lietuvos gen. 
kon. Juzei Daužvardienei, mo 
kyklos vedėjui Juliui širkai ir 
mokytojai, buvo Įteikti baigu
siems aukštesniąją mokyklą 
pažymėjimai: Pauliui Aleknai.

Lijono Donelaičio pradinės ir 
aukštesniosios lituanistinės mo 
kyklos mokinių'išleistuvės ir 
pabaigtuvių šventė

Šventę atidarė šios mokyk
los vedėjas Julius Širka. Toli
mesne programą perdavė mo
kytojai Irenaj Kučienei. Gie
dama Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Pristatomi svečiai ar 
asmens vienaip ar kitaip šiai 
mokyklai pasitarnavę: Lietu
vos gen. konsule Juzė Daužvar 
dienė, evangelikų kunigas Au
tas Trakjis, Lietuvos istorijos 
autorė Vanda Sruogienė, Vin
cas Jasas, paaukojęs šiai mo
kyklai stambias aukas-keletą 
tūkstančių dolerių, rašytojaį^T—; kuodai'AnTa- 
Vanda Vaitkevičienė, rašyto
jas Vincas Ramonas, pedago
gas Aleksandras D u n dūlis 
prof. Jonas Puzinas, Bronius- 
Juedelis. Paminėjo ir net po 
gėle mokinukė, kaip ir ki
tiems, prisiegė spaudą atsto
vaujančius: Draugo-kun. Jūo- 
ziį Prunskį, Dirvos-Antaną Juo
dvalkį ir Naujienų-StasĮ Juš- 
kėną.

Mokytoja Ona Jagėlienė iš
šaukė ant scenos ir įteikė pra
dinę mokyklą baigusiems pa
žymėjimus. Pradinę mokyklą 
baigė: Gintas Ancevičius, Gin
tas- Buinevičius, Lina Didžba- 
tytė, Rūta Jankauskaitė, To-

vičiutė, Linda Mončytė, Mari
ja Pabedinskaitė, Linas Pas
kųs, Tomas Pocius, Laura Put 
riutė, Elena Rėklaitytė, Aras 
Rimavičius, Judita Sasnauskai 
tė, Lionė Stankutė, Ramona 
Steponavičiūtė. Rūta Stroputė, 
Andrius švabas, Renata Varia 
kojytė ir Lora Vasiliauskaitė. 
Jie gavo ip po dovaną Vandos 
Vaitkevičienės parašytą kny
gą “Du draugu".

naitytei, Rimui Bacevičiui, Ly 
dai Bakaitytei, Linui Bartuš- 
kai, Ritai Dapkutei, Andriui 
Fabijonui, Edvardui Frizeliui,

■ Aušrai Kielaitei, Rytui Kleizai. 
Algiui Korzonui, Silvijai Kučė- 
haitei, Linui Kųnstmanui, Po
vilui Krutuliui, Laurai Lauciu- 

itėij Arui Lintakui, Linui Mei
lui, Laurai Mikelevičiutei, As
tai Mikiiutei, .Vytui Mingėlai. 
Daliai Musonytei, Rūtai Pakš 
faitei. Linai Paškevičiūtei, Ri
tai Paūlikaitytei, Rūtai Rasu- 
tytei. Gitai Rudaityteį Šarū
nui Rumšai, Astai Spurgytei, 
Petrui Stukui, Silvijai Šležai-'Lietuvai laisvės atgavimo ei
lei,. Laimai švabaitei. Dainai į les. y

DEFENSE
BOMBS®

. <O

ST A M F‘ S

nes

EAST CHICAGO, IND
Lietuvių Medžiotojų ir Meš

keriotojų klubui šiais metais 
pirmininkauja visuomeniniame 

'darbe ir sporte patyręs veikėjas 
K. Valeika. Klubas nuobodžią 
kasdienybe prablaivina mėgia
mam sporte atlikdamas tradici- 

šaudymo varžybas.
Varžybos įvyko gegužės 23 d. 

Willow Slough, Ind., valstijos 
Šaudykloje, ir jas pravedė khi- 
bo valdybos narys Z. Stankus.

ūpestingai pravedė varžybas 
padarė pakeitimų ir sutaupė 
daug laiko. Varžybų pravedimu 
laimėtojai ir pralaimėtojai visi 
buvo patenkinti.

Iš kariškų šautuvų pirmą vie
tą laimėjo A. Vilutis, antrą — 
V. Juškis ir trečią — R. Mečys. 
Iš pistoletų pirmą vietą K. Čiu- 
rinskas, antrą ’R. Mečys ir tre
čią E. Stankus. Minėti laimėto
jai taškais šiais metais pasiekė 
gerus rezultatus. K. č.

Titenytei, Rūtai Valavičiūtei, RAŠO DR. A. J. GUSENAS 
Vidai Venclauskaitei, Auksei i
Vengrytei ir Indrei Vėpštaitei. t Svarbu palaikyti lygsvara mityboje
Geriausiai 8 baigusiems mo-: 
kyklą įteikta pulk. K. Ališaus
ko knyga “Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės” ir visiems 
rašytojo Vinco Ramono knyga 
“Dulkės raudonam saulėlydy
je” Šios mokyklos aukštesnią
ją mokyklą baigę, 21 užsirašė 
toliau mokytis pedagoginiame 
institute. Su mokykla atsisvei
kinimą pasakė R. Pakštai tė 
ir š. Rumšą. Nuoširdžiai dėko
jo už suteiktą jiems' mokslą ir 
pasižadėjo būti gerais lietu
viais. , ė

Sveikinimai: Lietuvos gėn. 
kon. Juzė Daužvardienė pas
veikinus mokytojus ir moki
nius, nuoširdžiai prašė baigu
sius šią mokyklą įsijungti į 
Lietuvos išlaisvinimo eiles. įį

“Tėviškės”

■ Nenuostabu, jeigu nūdien 
serga liek daug žmonių dėl su
siformavusių meržiagų jų vi
daus sistemoje. Dažnai liga ės 
D silpniausiose kūno dalyse. 
Negerai kad nūdien daugis li
gų gydoma atVirkščia tvarka, 
bandoma pašalinti pačią ligą, 
bet ne pagrindines ligos prie
žastis, kurios tą lylgą išug-

Norint būti sveiku, reikia sa-' 
ve prižiūrėti, būtina gerai var
toti vien sveiką, daugiau natū 
ralų niaistą; kukis palaiko che- 
ininių junginių lygsvarą kūne. 
Šios, lygsvaroj pakrikipiąs su
kelia ligas ir ankstyvą senat
vę; „<■ /

Augančio vaiko išvaizda, jo 
grožis, . sveikata, malonumas 
ir šypsena hipnotizuoja kiek
vieną, O kodėl? Todėl, kad jo 
cheminė laboratorija nauja, 
nesujaukta nuodingų medžia
gų, kurios dar neturėjo progos 
jo kūno sukoneveikti. Bet pa
siekęs pusę amžiaus- eigos, 
žmogus pradeda jaustis daug 
blogiau, nors ir atrodytų' svei
kas. , Jo . kraujoiinduase, 'skran 

parapjos klebo-. dyje, inkstuos^ plaučiuose ir 
nas Ansas Trakis linkėjo lik- odoje jau yra susikaupusių 10- 
ti gerais lietuviais ir priminėj 20 švarų nuodingųjų medžia- 
kad JŲ darbai liktų per anU gų3 kurios dažnai sudaro įvai' 
Z1US* -> Airių, ligų.židinius,

Bronius Juodelis pastebėjoj . ,-■■■ .. ..--r-.. jt=-—. 
kad ši mokykla yra didžiausia 
lituanistikos mokykla visamė 
1 a isvame pasaulyj e. Baigusieji 
šią mokyklą privalėtų skleisti 
ir puoselėti lietuvybę.

Jonas Variakojis tėvų ko
miteto pirmininkas, prašė, kad 

vedėjas padėkę>jg& motytOT 
Janis,' tėvų koniitetūi, pasakė, 
kad; jis būtų labai laimingas, 
kad iš apleidusių mokyklą tap 
jų, tautos žadintojais: Basana
vičiais, Kudirkomis, "Mairo^ 

išėję iš mokyklos nepamirštu,!H>ais, Dohelaičiais ir kitais mū 
kad mūsų tėvynė yra rusais 
okupuota. Stipriai įsijungti į

sų tautos didvyriais.- -
Danutė Bindokiėnė prįstaty 

dama puikia] išleistą leidinį 
‘Tėvų- žemės atžala” (1976- 
1977) pastebėjo/ kad visą lei
dinį užpildė palys- 'moklinai. 
Pagyrė uolų korespondentą 
Petrą Stuką ir prozos bei poe
zijos rašančias Gundą Antanai 
lyte ir Daivą MiebulĄ-tę,

Laima švabaitė gražiai api- 
: budinusi savus mokytojus iš- 
tšaukusi ant scenos-visiems pri
segė po gėlę. " "y -,

Buvo iššaukti ir. tėvų komi
tetui priklausą. -Jiems irgi bu- 

.vo prisegta po gėlę.
Bė metraščio yra išleistas 

Jaikraštėlis ir “Pirmieji žings
niai”. Biržeho- 5 d. visa mokyk 
la išvažiuoja į Antioch, Ill- 
linksmai atšvęsti išteistu ves. 
šiais metais mokyklą' lankė 
3H) mokinių. '.«• - L '

Meninę dalį paruošė moky
tojai: V. Atkinson, V. Gutaus
kas R. Kleinai tytė ir Irena 
Smietiauskienė. Tautinį šokį 
/‘Čigonėlis” pašokoį* VI sicy* 
riaus mokinukai. “Jaunystė šo 
M* — ' GI A. klasė ir “Kepu
rinę— VIII B. klasė Padaina- 

' vlr mergaitės r “R J m ovėnų 
“nraršą” E. Gailčfičba.ns. “Sus 

’kjmiau skin imą” liaudies dai-

Jaunatvėje, žmogus mažai 
tegalvoja apie savo sveikatą, 
pradeda rūpintis tik tada, kai 
liga būna toli pažengus ir Iš
siplėtus.

Žmogus persiritęs pusę am
žiaus, turėtų žymiai mažiau 
vartoti mėsinių valgių, o dau 
giau augmeninių, vaisių, dar
žovių ir pieno gaminių kasdie, 
nėję mityboje. Maiste turi būti 
pakankamai cheminių veiks
nių, pajėgančių suardytį ir iš
tirpinti maiste vienetus. Kai 
gera mityba, kūne vyksta che
miniai veiksmai y palaikantie
ji suardytą lygsvarą, o chemi
nis vyksmas (procesas) palai
ko gyvybės jėgas.

Nuo gaūsaus, kasdienėje mi 
tyboje vartojimo angliavand- 
'žių ir proteidų kiekio, susidaro 
kūne perviršis rūgščių. Tokią 

’mitybą praktikuojant, žmo
gaus kūne susiformuoja gau
sus kiekis nuodingųjų rūgščių, 
kurios sutrikdo nevirškinimą 
ir gamina gazus (gastritis).

žmogus turėdamas sutrikdy 
tą, apnuodytą vidaus sistemą 
vengia valgj’ti rūgščių vaisių 
ir daržovių, manydamas, kat 
lai pagamina dar daugiau rūgs 
čių.

= Bet taip nėra- Valgymas 
'rūgščių vaisių ir daug dar
žovių veikia priešingai — 
.laikina bei neutralizuoja ku
rie esančias rūgštis. Ergo, kiek 
vienas privalėtų valgyti dau
giau rūgščių vaisių ir daržovių 
gerai sveikatai palaikyti. La
biausia tai reikia augantiems 
vaikams, nes jiems būtiniau
sia didesnis kiekis mineralinių 
druskų, geros sveikatos išlai
kymui ir kūno kaulų ir dantų 
tvirtam sumonlui.

Kai vengiama valgyti vaisių 
ir daržovių, tada kaip tik ir 
atsiranda bcnormis k i e kis 
rūgščių žmogaus kūno sislemo 
je, kas sutraiško virškinimo 
aparatą. Už tat,, gamta tokius 
žmones ir nubaudžia ligomis, 
ankstyvu pąsenimu, o kartais 
net mirtimi.

|ną, “Mūsų dienos” F. Strolios, 
“dainuojanti jaunystė” J. Gai 
dęlio ir “Su mokslu į rytojų” 
J,' Ždaniaus A kordenonais 
grojo: ExGudonis, I. Končiutė, 
A. Polikaitis ir1 D. Polikaitis. 
Ir šokiai ir dainos atliktos be 
mažiausio priekaišto^. Tai ir 
•cirką šiai mokyk^l palinkėti 
j^riaustos sėkmės.
j Stasįft iuikėnas gal

*5. — z*“* * ♦z

• Popieriniai pinigai pirmą 
sykį apyvartoje pasirodė Kini
joje. Kinų imperatorius Hion 
T song, 807 m. prieš "Kristaus 
gimimą, įsakė savo pavaldi
niams mirties bausme grąsinda- 
mas, sunešti į valdžios iždą visą 
turimą auksą ir sidabrą.

Vieton tų brangiųjų metalų 
Lfeė.ams pitHią sjkj istorijoj 

o išcsintj popieriniai pini

IŠ rusų kalbos versta Jono Valaičio 
--------- - - poviLAS ANDREJEVIČIUS 

1895 m.

ŠVEDŲ DEGTUKAS
(Tęsinys)

Po (Me ji) valandų atriedėjo tardytojas Nikalojus 
Jermolajevičius Čubikovas (taip vadina tardytoją), aukš 
tas, standus ęęnis, metų šešiasdešimties, darbuojasi savo a 
srityje jau ketvirtį šimtmečio. Visam apskrity žinomas,, 
kaipo teisingas; protingas, energingas ir .mėgstąs savo 
darbą žmogus. Į įvykio vietą su juo atvyko jo būtinas pa
lydovas, pagelbininkas ir raštvedys Diukbvskis, aukštas 
jaunas žmogus metų dvidešimt šešių.

Nejaugi, ponai, — prašneko Čubikbvas, įeidamas 
į Psekovo kambarį ir greitomis ‘ paspausdamas visiems 
rankas. — Nejaugi? Marką Ivaničių? Užmu|e? . Ne, ta
tai neįmanoma. Ne-įma-no-ma. - n .

— Eikite gi štai... — atsiduso viršininkas. '
— Viešpatie tu Dieve mano. Nagi aš jį praėjusį pen

ktadienį Tarabanjkovo mugėje mačiau. Aš su juo, atei-'. 
prašau, degtinę gėriau. • . ,

— Eikite gi štai... — dar kartą atsiduso viršininkas.-/
Pasidūšavo, pasibaisėjo, išgėrė po stiklinę arbatos ir 

nuėjo prie fligelio. . - / -
— Prasiskleiskit! — riktelėjo uriadninkas žmonėms.
Įėjęs į fligelį, tardytojas visų pirma ėmėsi apžiūrinė-. • 

ti duris į miegamąjį. Paaiškėjo, durys pušinės, geltonais 
dažais dažytos ir nesužalotos. Ypatingų -žymių, galimų 
panaudoti kuriems nors įrodymams, rasta nebuvo. Buvo- 
prieita prie įsilaužimo. ■ r/r

— Prašau, ponai, pašalinius pasišalinti. — pasakė 
tardytojas* kai po ilgų dūžių ir traškėjimų ; durys busi- s 
leido kirviui, ir kaltui. Prašau tai tardymo reikalui..; • 
Uriadnike, nieko neįleisti! !J

čubikovas,. jo padėjėjas ir liudytojas atidavė duris ir 
neryžtingai kitas po kito įėjo į miegamąjį, jų aĮsipis at
siskleidė, sekantis vaizdas. Prie vienintelio Jango stovėjo 
didelė medinė lova su didžiuliais pūkų patalais. ■ Ant-su
jauktų patalu gulėjo suglamžytas, sumaigytas'užklotas. 
Pagalvė kartūniniam užvalkale, taip pat gerokai sūglam-’'' 
žyta, voliojosi ant grindų. Ant
sidabrinis/ laikrodis ir sidabrinis jpinįgą^ ^yįd^ppįĮįes ka-g 
peikų vertės. Čia pat' gulėjo ir sieros degtukąįsjBę lovos,jt 
stalelio ir vienintelės kėdės, kitų baldų'miėgamajam ne-| 
buvo. . . ■ ' -

■Pažvelgęs. į palovį, viišininką^pan^atg^p-^ej^ de-J 
šimtis tuščių ;butelių, seną.šiaudinį skalių^-jkėtyiriišęĮ" 
(fegtin&;- Po- štaieliū lyolibjbsRviei^mtaš^^^eHgta^^l|

Taudoi - 1 X' - 'I
— šuns snukiai — sumurmėjo7jis,7 sliginiūž^mąs|

kumštis. f. -Va k' i
— O kur Markas Ivanįčius ? — tyliai paklausė Diu-I 

kOVSkiS. . ? . . . -v n, .įy .'įy ... • -'
’ į,’ — Prašau jus nesiterpti. — šiurkščiai Jąn^.-^assikA;5 

Čubikovas. — Imkitės apžiūrėti grindis. Tatai antras toks> 
. atsitikimas mana praktikoje; jevgrafąi KuzmičiauĮ 'Krė?| 
pėsi jis į liudytąją^ nužeminęs^ balsą. ^ Tūkštaiiiis astuo
ni šimtai septyniasdešimtais metais buvo man. ;faip pat 
toks atsitikimas. Na, jūs iš tikrųjų, ątšimenątė.įĮ'--Pirklio 
Portretovo nužudymas.. Ten taip, pat taipį; šuns- snukiai 
užmušė ir lavoną išvilko pro langą. ,.. •

Čubikovas priėjo prie lango, patraukė į šalį užuolai-J 
dą ir atsargiai stumtelėjo langą. Langas atsidarė. |

— Atsidarė, reiškia nebuvo uždarytas^. Hm, Pėdsa-'į 
kas ant palangės^ Ar matote? štai kojos kelio žymės... ; 
Kažkas lindo Tš'tem.. Reikės, kaip pridera, apžiūrėti lan-t

r ' ■ '....p . i
— Ant grindų nieko ypatingo nepastebėta, — paša- ! 

kė Diukovskis.—-Nei dėmių, nei įdrėskių. Rado tiktai vie > 
rią apdegusį švedų degtuką, štai jis. Kiek aš atsimenu Man 
kas Ivaničius nerūkė, namų apyvokoje gi jisai vartojo į 
sieros degtukus, nieku būdu ne švedų. Šitas degtukas ga-/ 
Ii būti naudingas kaltės įrodymui!... . , t

— Ach... nutilkite, prašau. — mostelėjo ranka tardy
tojas. — Lenda su savo degtuku. Nepakenčiu karštų gaL 
vų. Užuot degtukus ieškojęs, jūs geriau guolį apžiūrėkite. .

Po guolio apžiūrėjimo Djukovskis atreportavo: . ' >
— Nei kraujo, nei kitų kurių dėmių... Naujų įplėši- t 

mų taip pat nėra. Ant pogalvės dantų žymės. Antklodė; 
aplieta skysčiu su alaus kvapu ir skoniu taip pat aląus... \ 
Bendras guolio vaizdas teikia teisę manyti, kad ant-guo-; 
lio vyko kova. »• i'.

— Be jūsų žinau, kad kova. Jus rie .apįe kovą Id^usia-/ 
ma. Užuot kovos ieškojęs, jūs būtumėt geriau^. ; . j

— Vienas batas čia, antro gi akivaizdoj nėra. ■ ų
— Na, tai kas gi? z ' ' v, |
— 0 tatai,•‘kad jį pasmaugė, kai jis nusiavinėjo hiatus.

Nespėjo jis nusiauti antrojo bato, .kaip._
— Ir iš kur jūs žinote, kad jį pasmaugė? . j į

— Ant pogalvės dantų žymės. Pati pogalvė gerokai 
-ūgiam .y u* u kuMiesia uu su

(Bus daugiau a |
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Detroito naujienos
> Birelio trėmimo minėjimas 
h Minėjimas įvyks birželio mėn.

Kapu puošimo dienoje 
lankymas mirusiųjų

12 d. 12:30 vąl. Kultūros Cent- švyturio jūrų šaulių kp. 
rę, Soųthfięld, Mich. 25335 West sės ir šauliai gegužės 30 d. lan-

Bd- Minėjimą ruošia kė mirusiųjų šaulių kapines. 
Jųngtinį-s Pabaltiėčių Komite- j Holy-Sepulchre kapinėse vadova
is. Šiais metais tam komite- vo moterų šaulių vadovė Ange- 
tūi vadovauja lietuviai pirm. lė_Šukienė, o Woodmerre kapi- 
Dr. Algis' Barauskas, inž, Sau-.nėse Stefanija Taulikienė. Pa
lips ‘Kaimelis ir Bernardas Briz-. puošė gėlėmis sekančių miru- 
gys: ' ••• • I

p Minėjimai prasidės' su pamal-|
šiųjų kapus;

Vlado’ Kazlausko, Albino ža- 
domiS;. Dievo Apvaizdos bažny-• rinsko, Prano Duobaičio, Juozo 
čjoje 10:30 vąl. .Bažnyčioje tau- Gudavičiaus, Stasio Malinaus- 
tybės dalyvauja su vėliavomis, ko, Onos Vaškevičienės, Myko- 
Parapijos. rajone prie kryžiaus lo Berio, Simo Lūšio, Kazio Ivaš- 
bjis padėtas žuvųsjems dėl lais- kos, Vinco Kniuros, Mato Šimo- 
vės Lietuvai vainikas ir bus iš- nio, Anelės Buksnienės, Zaka- 
kelt^ vėliavai Akademija — rienės, Česlovos Skrebulienės, 
įpinėjimas įvyks ten pat salėjė. Į Alfonso Pauliko, Jurgio Mitkaus 
Programos, vadovė Danutė Ve-į ir Vinco Atkočiūno.
^elkaitė./ Pagrindinis, kalbėto
jas Mich i gąho valst Fj os senato- 

Anthony.’ Derzinski. Meni T 
nĮ- dąlį atliks Lietuvių, Latvių čiasi. 
Į .Estų nieriinės, pajėgos.. De- ’ f 
troito ir apylinkių lietuviai kvie- (vo terminą baigė birželio 5 die-

i ALB Radijo klubo pranešimas
Redaktoriai ir pranešėjai kei- 

...^ Šiuo metu redaktorius ir 
De-1 pranešėjas Jonas Kriščiūnas sa-

mrhf pamaldose ir minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

< Švyturio juru šauliu kuopos
1 .* . ‘ J , i .J . i rf . r i- *f ,

ū, • parengimai, Pilėnuose
T StbVykJoą atidarymas įyyks 
birželio jnėh. IĮ d. .šeštadienį, 
pra^Sa. 1*X' vai. Tėvų diena Pilė
nuose birželio 18 d. šeštadieni, 
pradžia 12 -vai.- Joninės birželio 
2'5 d’ šėštadlenįi Vakare tems- 
tafit bus uždegtas laužas. Prie 
laužo , b'uš; meilinė programa ir 
ieškomas paparščio žiedas. Visi 
šauliai, šaulės ir svečiai kviečia
mi-atšįlankyti>:’.' ' ’ > i

ną. Sekantį terminą pradeda re
daktorius ir pranešėjas Stasys 
Garliauskas, kuriam talkinin
kaus dukra Rita. Visais reika
lais kreiptis į Garliauską, telef. 
354-1384 arba į Radijo Klubo 
pirm. Vavį Urboną, tel. KE 7- 
9642.
Mirė mokytojas visuomenininkas 

Kostas Jurgutis k
K. Jurgutis gimė sausio 9 d. 

1909 m. Lietuvoje, mirė gegužės 
24 d. Detroite. Lietuvoje buvo 
mcįkyjtojas, mokyklų inspekto
rius. K. Jurgutis, kaip ir dau-

se-

W~1!■

Kuršiu manos

kreiptas domesys į Rambyno t pur iu žiedą, ir turėkime vittĮį.71 
kalno reikšmę ir 1884 m. pra- kad rasime — tai bus laisva irZ 
dėta, ypač per Jonines, ruošti ne 
lietuvių šventės. Rambyną pa- kė 
m.lo jaunimas, kuris 
zuodavo šventes su chorais 
klama'iijomis, vaidinimais, 
skaitomis ir t. t. Ši tradicijai 
yra stipri ir išeivijoje iniu saviuiuk

Rami
suorgam- 

de- i 
pa- I

m įklausoma Lietuva. To y te--. 
Aušros metais patrijotai lie-~ 
iai ir jų viltys išsipildė.

J. šaraj:niekas T

Afrikos iviu kaime-* 
ii nito 111*2 m. pra 
avinis ganvti strii—

Kanados naujienos

Ejiutūriateik** atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
, ^ .Aletao Abrose xnyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metu 

Chlėagoš .Hėtnvių. gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 psl. Kaina
' $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
-i;, knygojeaprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

; Uetųrimkolonijos,; jn suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
. nyčšst gteigtllalkrasčiai. kuriu viso buvo 121. 41 teatro, draugija, 48 
* MsstnNSkt ėhoru;-9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių’ biografl-

M. Duoti dokurrterrtal katalikišku, socailistinių, laisvamanišku ir 
kna craūsaciju atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
ku v n - ■

ŪMtal

m. sows

gelis lietuvių, su šeima, vengda
mas užplūstančio komunizmo,; ’ 
pasitraukė į Vokietiją. Pagaliau j 
1949 m. atvyko į Ameriką ir -.1 ..... v, ,. . . „ 7 . Dalyvaukime Joniniu sventeienuolatinai 'apsigyveno Detroi- ( - z 1
te. čia Įsijungė į visuomeninę ST. CATHARINES, Ont. — 
veiklą, buvo šeštadieninės mo- šiais metais Niagaros pusiasa- 
kyklos vedėjas. -Savo darbais hyje, 
kaipo mokytojas labai daug pri
sidėjo prie Utuan istinio švie
timo. Be .to jungėsi ir į kitas 
organizacijas, buvo Lietuvių Na
mų Draugijos pirmininkas, Auk
sinio amžiaus būrelio narys. Dėl 
sveikatos anksti išėjo į pensiją^. .v . - . -šauliu kuopa, šventes progra-ir pasitraukė is visuomenines į . ' , , . . T -veiklos |moje dalyvauja Toronto Jauni-

Velionis-buvo pašarvotas Vai. 
Baužos Funeral Home, Far
mington Rd.

Koplyčioje atsisveikinimo žo
dį tarė L. B. Detroito Apylinkės 
V-bos pirm. Alfonsas Juška, Li
tuanistinės Mokyklos vedėjas 
Pranas ■ Zaranka ir Atgimmimo 
Sąjūdžio ’ pirm. Dr. V. Misiulis. 
Palaidotas su religinėmis apei
gomis. Iš Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčios palydėtas į Ho
ly-Sepulchre kapines amžinam 
poilsiui. Liko nuliūdime myli
ma žmona Elena, sūnūs Dr. Jau-

St. Catharines mieste, 
įvyks tradicinė Joninių šventė 
birželio 25 d. U. A. W. Centre, 
Local 199, ■ 124 Bunting Road, 
šventės pradžia 6 vai. vakare.

Joninių šventę ruošia Niaga
ros Pusiasalio “Povilo Lukšio’'

Todėl visai nenuostabu, kad 
kaip tik Aušros laikotarpyje, ka
da imta kelti senosios Lietuvos 
praeitis, aušrininko Martynt 
Jankaus, Zauniaus ir kitų at-

kolonija maža, bet veikli Niaga
ros pusiasalyje visuomet Joni-! 
nės yra įspūdingai suruošiamos.' 
Tad ir šiaiš metais šauliai jau 
•'š anksto ėmė -ruoštis Joninių į 
šventei: salė išrenduota viena 
iš gražiausių, naujos . statybos 
ir erdvi: Mašinoms statyti auto 
aikštė taip pat erdvi, šokiams 
gros geras orkestras.
minkštų ir kietų gėrimų bufe-’ 
tas, o šeimininkės pagamins 
skanius valgius ir visi svečiai 
bus vaišinami.

Jonai ir Jonės bus pagerbiami. 
Nežiūrint koks oras bus, bet Jo
ninių šventė kaip skelbiama 
įvyks. Niagaros pusiasalis yra 
tapęs lyg tas Rambumas, kur per 
Joninių šventes programas iš
pildo jaunimas. Jaunimas išpil
dys programą ir šiais metais.

Joninių šventės istorija yra 
reikšminga ir tuom, kad per 
šventes, seniau, — Aušros laik
ui ety j e — ugdė dorumą, vie
ningumą ir tautiškumą. Tad ir 
šiais laikais palaikykime tą se
ną tradiciją. Suvažiuokime į 
Joninių šventę į St. Catharines 
miestą ir Joninių šventės išva-

I karėje vieningai ieškokime pa-'

* as ir aiHTsyvus paukštis J 
pnsiroJė *»<.*;• saigas negu7 
nuo. Jie puola ne tik pašalinius^ 
asmenis, i>ct ir automašinas, tiįJ 
(h 1 pavogti jų saugumas avis^ 
Ijeveik neįmanoma. Iš žinutėsZX 
atrodo, kad pasakojimai apiėS 
stručio

Veiks | siojinia
Irxi T-f/1 ’ t ' 1 _

bailumų ir galvos kai—« 
j smėlį laike pavojaus

ti

t
Azijatu aforizmai

Delfinų nereikia moky- 
piaukiojimo meno.
_  Kai puodas kunkuliuoja,

tai ir draugystė gyvuoja.
— Ir skruzdėlės moka supyk

ti.
Gėda tam, kas tuo pačiu 

akmeniu du kartus užsigauna.
— Gera pradžia tai pusė viso.
—- Roplys juokiasi, kad jau

čiai dykinėja.
— Rėčiu vėjo nepagausi.
_  Dramblys pelių negaudo.
— Vežimas jaučių netraukia.

Nori gauti kaušinių, net
rukdyk vištai. (Italų priežodis)

i t..

te*įteteta„ ___ _______________________________________

^O^j^^- iGERIAUSIA DOVANA | 
9*ihn* »»uti puikiu kny^v, iru riet papuel bet kokią f 

':'nytv<*iMte'*r'lterfy|nū.''~ |
•; 7. : AWte*iiKirte J»i^lnIiid«, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų f

V rj.itetajlniinai Ir Įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 5 SCT/psL Kaina $5. f
. JRETAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 5

-iį iaiko Įyyiių LietuToje iT Vokietijoje aprašymai, raskirs- 4 
’ : •" ■ 'tJtt’ Į'tt fiaBų. 296 pSL? kaina $8. •

ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- 1
: } lito ririeliala. 336 p«L Kaina $8.00. Minkštais virš. $5.08
■**ČL BlriHlta, SENŲJŲ LIETUVIIKU KNYGŲ 1ST O- '

S2.00; n dils? 225 psl.. įrišta

336 p«L Kaina S8.00. Minkštais virš. $5.09 
VftėL Bfrfmra, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- ” 

y.’-'. ;RUA, I dalia. 208 paL, Įrišta — S3,00, minkštais vir- 
ietlals — 92.00; H dalia, ZŽ5 psL, Įrišta — $3,00. mlnkš-

.. dr tris vMeHafs - -------------------------- . ___ _____ Ji.oe
r . HąnHkai Toms* — TamašanritM, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalate Ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, IHu- 
atradjomis Ir dokumentacija. 338 psl_ kaina $6.

, P. EariOnu, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
parthanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janlhi* N*r0n4, TRYS !R VIENA, jaunystės atsiminimai 
T 1T0 psl.___

-i Rt Godelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235’ 
1; puslapiai —;______ •.

d tnygar užtekant reiki* pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,
17S9 S. Halftted St, Chicago, IIL 80608. — Tel. HA I-81M

S3.» »

ULI

— r t - m ū------------- - -

? z

5
KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

. ," " LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ‘
Or’ JvoaH Daupara*. ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis

te Ckleafofe 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
tn: Semte (Ddo švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
*do Mettas* Lietuvoje.

* Altorius^ mvo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
ratndcd£ Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su- 

griovy fteUri Išaugusių Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonoml- 
nlą ir kultūriniu laimėjimu. Šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tilte OsMtR didžiuotis Ir džiūcauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms". ,

Knygos tple ternte ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
sbmlhru lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
tatdj išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę flki- 
a tetai arte ūkininku viltai, reiškia, kšd ši knyga bus brangi abso- 
ttnfiri llriurią daugumai. rt»l kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
Ismel parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiai*: "Dėkingas sūnus — myli- 
airi THynei Uettrrri".

KnyfM M0 puslapiu sn daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujiem**.

drid arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

■ 1 ' NAUJIENOS

r<w Msdimt, ttsojin karri
—•

S

$loc

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. S0608 
t

133s So, Halsted Street, Chicago, Ellin ob 80608

3X00 
$2.00

— Lituanistinės mokyklos 
vedėja ^.išrinkta. ir . sutiko 
būti 1977-78 metams mokyto
ja Danutė Jankienė.

nius ir inž. Jurgis su šeimo
mis. Kostai ilsėkis ramybėje.

B

1

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jaamlnaa, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvas stllhu, gyva kalba, grafiai išleista. 
150 pat Kaina $250.

Dr. Juozas B. Konėlua, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
pel., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Konilut, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynu Istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamo# dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga# galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. • ; „ • , • r; f

mo Meno Ansamblis “Gintaras”, 
vadovaujant.J. Karasiejui.

Joninės, tai sena tradicija ir 
lietuviu' tautoje Įleidusi gilias 
šaknis. Lietuvoje labai iškilmin
gai rengdavo Jonines Rambyno 
kalne. ‘ '

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, li^Sn<HuT19C5 

v metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ------------ 2----- 2------------ ----- -—------ _ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik - -------------
MinKtai# viršeliais tik .... —--------------------------------- -

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

Galime taip pet užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

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___ ._______ $150
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

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

minkšti viršeliai, 52 psl._______________ _______ $1.00

173* South Halfted Strwt, ChicMA BL WH<3

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl.į minkšti viršeliai .....  $8-00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, z2 psl.,

minkšti ’ viršeliai ------------------------------- --- —........... -................$1.50
3 A - -Pakalniškio; METAI PRAEITYJE PRISIMINIMAI.

296 psL, minkšti viršeliai _. .$5.00

- 1-66 psL, minkšti viršeliai
Persiuntimui paštu reikia "pridėti 50 c. egzempliorįuį.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar
ipas mus

IV E RS AL

1800 So. Hoisted St,

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyt!.

I — NAUJIENOS, CHICAGO t, ill,— Thursday, June U, 1977
M ■  ---------------------------------------------------------------------------- -------  ■ ———■  ----------



Carteris pajudino Kremliaus pamatus

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu ____

$7.50

Dailininko A, Cooper-Skupo sūnus Paul

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$30.00
$16-00

$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

$30.00
$16.00

$3.00

Užsieniuose:
metama ---------
pusei metu-----
vienam mėnesiui

Kanadoje*
metams_______—
pusei metu ------ -—
vienam mėnesiui ♦_

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
9 vai ryto iki 5 vah vakaro, šeštadieniais — iki 12 Tai

Naujienos eina kasdien. Išariant 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halited St.. Chicago 
OL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti oašto Honey 
Orderiu kartu su užsakymu.

$31.00
$18.00
$4.00!

Subscription R«tm:
ji Chicago $30.00 per year. $16.00 per 

month $8.50 per 3 months. In 
/ther USA localities $26.00 per year 
51400 per six montas. $7.00 per 
nree months. Canada *b30.00 per year, 
xher countries $31.00 per year

15 cents per copy

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams---------
pusei metu -----
'runs mėnesiams
vienam mėnesiui
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Amerikos diplomatai įkišo didelę dalbą Į Helsinkio 
aktus, o prezidentas Jimmy Carteris, paėmęs už tos dal7 
bos galo, pradėjo judinti dabartinės Kremliaus valdžios 
pagrindus. Maskva nekreipė reikalingo dėmesio į prezi
dento inauguracijos kalbą, bet netrukus pradėjo teirau
tis, ką naujas Amerikos prezidentas planuoja kelti Brež 
nevas pasiuntė į Baltuosius Rūmus savo ambasadorių 
Dobryninų, kad išsiaiškintų, ką prezidentas Carteris tu
rėjo galvoje, kai jis prabilo apie pagrindines žmogaus 
teises kitose valstybėse.

Ta galingoji dalba yra visas Helsinkio aktų skyrius, 
liečiąs pačias pagrindines žmogaus teises. Helsinkyje sch 
vietų komunistų partijos pirmasis sekretorius Brežne
vas visų akivaizdoje pasirašė Helsinkio aktus ir priža
dėjo juos vykdyti. Helsinkyje prieš du metu jis pasakė 
ilgą kalbą, kurioje nurodė, kad Helsinkio aktai yra pa
grindas-Europos taikai ir tautų bendradarbiavimui. Jei
gu šie aktai nebus pildomi, tai Europoje taikos nebus.

Prezidentas Fordas, Helsinkyje pasakęs pačią gra
žiausią kalbą, pagyręs suomius už jų pasiryžimą ginti j 
savo laisvę, susirinkusiems pastebėjo, kad. JAV ne nuo 
šiandien gerbia kiekvieną. savo piliečio -teises,.Jas ger
bia krašto policija, jas respektuoja teismai, jų vykdymą 
prižiūri kiekviena administracija. JAV ’iiereikės nieko 
naujo Įvesti, nes pagrindinių žmogaus teisių gerbimas 
yra įrašytas i Amerikos konstituciją. Tas teises privalo 
gerbti administracijos atstovai ir pats ..prezidentas. 

.'"*4
Visai kitaip reikalai stovi Sovietų Sąjungoje ir so

vietų karo jėgų pavergtuose kraštuose. Ten niekas pa
grindinių žmogaus teisių nerespektuoja. Jokių teisių ten 
neturi ne tik paprasti piliečiai, bet ir aukščiausieji kraš
to administracijos pareigūnai. Sovietų konstitucija sa
ko, kad vyriausybė priklauso darbininkų ir darbo vals
tiečių rinktoms taryboms, bet iniciatyva priklauso ko
munistų partijos nariams. Jeigu komunistų partijos se
kretoriai ir kiti pareigūnai nieko nesako, tai tos komu
nistinės tarybos nieko negali pradėtu Tiktai komunis
tams pasiūlius, paruošus dirvą, parinktus atstovus, šau
kiami susirinkimai, sakomos kalbos, priimamos rezoliu
cijos ir siunčiami pritarimai arba net ir protestai. Bet 
be komunistų partijos narių iniciatyvos niekas neturi' 
teisės šaukti jokio susirinkimo ir kalbėti taip sušaukta
me susirinkime. .

kovą Dono srityje, šiaurėje ir pietuose, kol įveikė visas 
jėgas, drįsusias pasipriešinti valdžią pagrobusiems bol
ševikams, bet ir tas sovietų maršalas galingų čekistų bu
vo nušautas, kaip sąmokslininkas prieš komunistų-val
džią. Vyriausieji čekos vadai, pagal Stalino įsakymą 
žudę sovietų maršalus ir politinio biuro narius, panašiai 
buvo nužudyti, kaip Tuchačevskis ir kiti.

Sovietų Sąjungoje niekas negerbia pagrindinių žmo 
gaus teisių. Galingiausias žmogus visoje Rusijoje yra- 
pirmasis partijos sekretorius. Dabartinių meturtuo ga
linguoju yra Leonidas Brežnevas. Jis gali atleisti bet 
kuri maršalą, pavaryti ministeri, atiduoti čekistams tar--; 
dyti bet kuri valstybės ar partijos pareigūną. Prieš' dvi 

[savaites Brežnevas atleido Podgorną, ilgus metus ėjusį 
[Sovietų Sąjungos prezidento pareigas. Brežnevas.įsakė 
centro komiteto nariams nerinkti Podgomo | politinį 
biurą, o tuo ir pasibaigė “prezidento! kąrjera. Podgor- 
nas dar bandė spardytis, ieškojo įstaigos, kuriai jis ga
lėtų pasiskųsti, bet tokios įstaigos nerado.

Prezidentas Carteris pajudino pagrindus,.nes viso
je-Sovietų Sąjungoje žmonės'nori, šiokios tokios apsau
gos nuo policijos sauvalės. Tos apsaugos nori ne tik pa
prasti piliečiai, bet ji reikalinga sovietų karo vadams, 
policijos pareigūnams ir žemesnio rango čekistams. Jei
gu nebus pagrindinių teisių garantijos, tai jie ir toliau 
bus stumdomi, kaip iki šio meto buvo ir yra stumdomi 
buvę premjerai, buvę čekistai, karo vadai ir policijos 
tarnautojai. Nukentėjus aukščiausiam viršininkui, gal
vas privalo Sovietų Sąjungoje privalo kloti visi jo bend
radarbiai. Nutarus likviduoti Beriją, galva, buvo pra
gręžta ir Dekonozovui, dešiniąją! Beri jos rankai. Tuo 
pačiu metu buvo gręžiamos galvos visiems Berįjos ir 
Dekanozovo pirštams, nes jų buvo daugybė ir žuvo dau-

Brežnevas pasisakė už pagrindines žmogaus teises 
Helsinkyje, bet jis pradėjo galvą kratyti, kai šita's klau- 

. . , , , ................ simas pradėtas kelti pačioje Sovietų Sąjungoje. Jis pajų-
Komunistų partijos nariai buvo patys itatangiausieji kad daugeljs jo pavaldinių. dirbančiu Maskvoje ir pro 

višuomenės nariai, o komunistų partijos politinis biuras-^ -■ - - - '■-- ■ - -
buvo Įtakingiausias organas visoje sovietų administra
cijoje. Bet ir komunistų partijos nariai neturėjo ir nebe
turi pagrindinių žmogaus teisių globos. Diktatorius Sta- 
linas, būdamas tiktai pirmasis sekretorius, kaip šian-l L^riki" prezidentu 'rr7žian^i,‘Ld amerikietis“ d'ri- 
dien tas pareigas eina Brežnevas, ne tik be teismo šaudė, bal BŽ nuskriaustus Rusijos ir soviet kar0
komunistų partijos politinio biuro nanus, bet juos pnes pavergtas tautas, 
mirtį žiauriai apšmeižė.

Kai Stalinas įsakė čekistams policijos pogrindžiuo
se nušauti Grižą Zinovjevą, politinio biure narį ir ilga-1 
mėtį partijos iždininką, tai komunistai suprato, kad jo-' 
kių pilietinių teisių jie neturi. Jie tas teises prarado, kad 
partijos centro komitetas įsteigė nepaprastą komisiją 
kovai prieš buržuaziją ir tos organizacijos, priešakin pa
dėjo Feliksą Dzeržinskį, ir niekas tų teisių neatgavo. 
Nuo komunistų suorganizuotos policijos sauvalės nu
kentėjo patys įtakingiausieji sovietų sistemos steigėjai. 
Nuo Čekisto kulkos žuvo Kamenevas, Bucharinas ir pats 
Trockis. Niekam ne paslaptis, kad be Trockio komunis
tai būtų negalėję padaryti perversmo ir nebūtų įsistipri- 

centralinėj'e valdžioje, o vis tie patys komunistai pa
siekė Trockį Meksikoje ir ten jį nudaigojo ' konabeku.

Maršalas Tuchačevskis, Trockio dešinioji ranka, 
numalšino Kro.'štadto sukilusius jūreivius^šaudė Kau
kazo kalnuose besipriešinančius kalnų gyventojus, vedė

i vincijose pritaria Carterio mintims. Jie atsimena, kad 
ir pats Brežnevas Helsinkyje pasirašė pagrindinių teisių 
nuostatus. Brežnevas jaučia, kad pagrindinės žmogaus 
teisės patinka teisių neturintiems rusams. Jie domisi

ANTANAS MARMA

ATOSTOGOS HAVAJUOSE
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Las Angęleą, Calif. lietuviai 
labai atidžiai seka visą patai
kūnų įr tiltų stątytojy bęadra 
darbiavimą su okupuota Lie
tuva ir galutinai • priėjo išva
dos, kad reikią pareikšti vie
šą užuojautą ir prijungti pa
dėką. Užuojautą, kaip nuken
tėjusioms ir padėka, kad išdrį
so save apginti tokius filmų ir 
koncertų rengėjus, nežiūrint 
jų didelių suktybių ir melų ga
lutinai sukompromituofi. Į>ė- 
kui-..

Prie visų tų ankščiau minė- 
tikslis sugaištas laikąs. Tik bū-1 jų nemalonumų, jungiamės ir
tų buvę geriau tą laiką praleis

(Tęsinys)
Kuomet prasideda hula Šokiai, 

vanduo sustabdomas. Kartais 
ant kalno pasirodo muzikantas 
su bubneliu. arba ir šokėja ir 
juos ten apšviečia prožekto
rium. Žemai prie scenos yra iš
kastas vandens kanalas apie 
5-ių pėdų pločio 3—4 pėdų gy
lio. Tuo kanalu atveža šokėjas. 
Jis eina aplinkui, iš vieno šono 
atvažiuoja, pro kitą išvažiuoja. 
Scenos grindys lygiai su žeme, 
nėra pakeltos, kaip paplūdimys 
iš smėlio, ir basos šokėjos šoka tį pirmoje saloje, pailsėti ir pa- 
hula. Aišku, kartu šoka ir vy
rai. Truputį toliau, pora laiptų 
aukščiau ant cementinių grin
dų groja muzikantai. Z'

Kanalo pakraščiu vandenyje 
yra pravestos šviesos įvairių 
spalvų. Ir spalvos karts nuo 
karto yra keičiamos arba užgę- 
sinamos. Kanalo .pakraščiu eina 
vandens vamzdis su skylutumis. 
Ir čia kaip fontanas, pakyla 
aukščiau, arba visai pranyks
ta. ’ ■'

Dabar ten veža visus turistus 
ir tokiu būdu universitetas pa
sidaro ektra pinigų. Yra trokas 
su priekabom ir turistus, kas 
norį, pavažinėja po rajoną, pa
rodydami kur kas yra. čia vėl 
surenkama keletą dolerių, šo
kiai hula buvo tie patys, kurjr 
anksčiau matėme, tik čia ma
žesnis skaičius—apie 24. Sijo
nų spalvos ir fasonai yra kei
čiami. Vyrai irgi kartu šoka.

Muzikos, daug instrumentų 
yra mušamųjų, medinių, visus 
šokius pritaria su daina. Mer
gaičių šokiai daugiausia atlieka 
nri klubą iškraipymais ir rankų 
pirštų Įvairiomis išraiškomis, ži 
noma, kartif darant rankų ir 
kojų figūras...

Antradienį, ĮĮI. 19 d. 11 vai. 
ryto išvykome į Hawaii aero
dromą skridimui į kitą Maųi 
salą. Rytas buvo saulėtas ir šil
tas. Išskridome 1 vai. popiet. 
l'.30 v. p. p. jau buvome kitoje 
Mani saloje. Visus paėmė auto
busas ir atvežė prie Pine Black 
Coral Factory. Apžiūrėję kora
lus, nusipirkę kas kam patinka 
suvenyrų, važiavome toliau. 
Pakilome Į kalnus 2,100 pėdą, 
čia daugiausia auginama cuk
rinės nendrės.

Pajūriu nuvažiavom apie 20 
mylių Į Lahana mieštelį. Čia 
nieko ypatingo, tik suveny
rų krautuvės ir alaus baras. Bet 
prie baro alaus nepardavinėjo. 
Reikia susirasti vietą prie stalių 
ko ir užsisakyt, tuomet padavė
ją atneš., Po to, grįžome tuo 
pačiu keliu atgal ir nuvažiavo
me dar toliau.

Čia pajūrys atrodė daugiau 
pelkynai, .krūmokšniai ir kaip 
kur pradedami statyti nauji 
hoteliai.

Privažiavome vieną hotelį, iš 
leidome grupę žmonių ir vėl il
gą kelią ‘ grįžome atgal, taip, 
kad pusdienį pravažinėjome be 
jokio įdomumo, tik veltui laiko

praleidimas. Aš iš viso netu
riu supratimo, kokiam tikslui- 
dar ten veža. Ten nieko nebu
vo kas pamatyti. Tik pernakvo
jom, ir vėl važiavome j trečią

Be jokio tikslo ekstra išmes
ti pinigai, paremti hotėlius, 
lėktuvų kompanijas, autobusus, 
o sau nieko, tik vargas paruoš- 
tyje> dviejų dienų kelionė ir be-J

simaudyti. jūroje.
Apie 6 v. v. apsistojom Kab

iui hotelyje kaip kaime. Kote
lių statyba panaši į motelių. Če
modanus paima nuo durų, o 
sugrįžus, vėl atneša. Iš pirmos 
salos Oahu, j Waikiki miestą, 
mus lydėjo palydovė hąvajietė. 
Hotelyje palydovė man prane
šė, kad nėra mano čemodano, 
žadėjo paieškoti ir man vėliau 
pranešti, bet vakare 10 v. vąk. 
paskambino, kad čemodanas 
dar nesurastas, o tenai buvo ir 
$100.00. <

Rytas buvo saulėtas, bet vė
juotas, paplūdimio smėlis buvo 
maišytas -— geltonas su juodu. 
Pirmą vai. popiet išvažiavom Į 
aerodromą skridimui ų trečią 
Havajų salą įr 2.25 v. p. p. iš- 
skridom. Skridom 20 minučių. 
Prie aerodromo vulkaninė že
mė.-Pajūryjetaip pat juodi vul 
kano akmenys. Važiuojant per 
vulkanų laukus nieko Įdomes
nio nesimatė, tik pliki laukai.

5 vąl. popiet atvažiavome -į 
Kana Lenside hotelį. čia tuo
jau pradėjo organizuoti kas no
ri vykti Į (show) koncertą Ka
na Surf hotel, apie 30 myliųBi- 
lietas 19.00. Hotelio architek
tūra labai Įdomi. Pastatyta tru
putį atkrantėje. Priekyje pie
velė su pusapvaliu cementiniu 
taku,, truputį toliau;-jūra. , į

Čia iš karto ir prąsidėjp yi- ’ 
sos ceremonij os: pirmiausiai 
grupėmis padarė nuotraukas. 
Mūsų grupėje buvo 10 asmenų, 
kartu nusipaveikslavo ir mūsų 
palydovė Miss Inez. Grupėje bu
vome septyni lietuviai, viena 
latvė ir vyras su žmoną ameri- 
rikiečiaį.

ši grupė ir keliavome visą 
laiką, kartu. Važiuojant į paren 
girną, turizmo vadovai surink
davo ir iš kitų hotelių norin
čius važiuoti. Bet su tais (show) 
parengimais tekdavo ir nusivil
ti. Kadangi Havajų tąutiniai šo
kiai yra hula, tad Į kiekvieną 
parengimą huvąžiavęs juos ma
tydavai. Programose yra nuro
dyta. kur, kokią dieną ir valan
dą parengimai su pietumis, ir 
cocktail, 
anksto 
pinigus, 
norėjosi 
ir visur nueiti. Bet ant galo te
ko nusivilti.

(Bus daugiau)

męs: pas mus užplūdo kaip 
skėriai koncortininką ir fil
mą rodymo iniciatoriai, karįe 
kvietimuose pasirašinėja, “ren 
gėją vardu. — J. Juodelė”.

Nenuostabu, kad viepas Įei
tas i^isokėlis atsiranda, jis 
galima nurašyti į nuostolius, 
bet kad atsiranda nemažai ir 
jiems pritarėją. Štai visa eilė 
su žurnalistą pirmininku prie 
šakyje, vadinamas jaunimas, 
kuris jau nebejaunąs, laksto, 
tūpčioja aplink juos ir šaiposi 
iš tą, kurie tam priešingi.

Koks skaudus pasityčiojimas 
iš tą, kurie tide nukentėjo, hė 
go viską palikę, jaunus ir ma 
žus vaikus pasigriebę, kad ne
reikėtą badu numirti konteent 
racijos lageriuose, dabar vai
posi, nors jei juos sučiuptu tie 
koncertininkai, kurie aklinai 
vykdo įsakymus iš aukščiau, 
patupdytą ten, kur mirę Įr iš
kankino tūkstančius pirmo ir 
antro vežimo lietuvius. Tada 
inžįnįęrįukąi gal \ aftipeikėtą, 
bet kaip ir visada, būtą per vė

Žinoma, Los Angeles lietu
vių tarpe yra takių, bent ko
lei kas mažuma, bet ir hipių 
Amerikoje mažuma, bet suge
ba drumsti ramių gyventojų 
ramybę. Gaila, kad toki neva
žiuoja paskui koncer tininkus,

koncertų ir pamatytų filmus 
koncentracijos stovyklose.'

Ar nereikėtų tokiems pritai-

bandyti' neįsileisti į lietuviš- 
kus parengimus? Bent kolei 
kas tokiems pataikūnams nie
kas nieko į akis nepasako. 
Bent taip yrą pa§ mus. į

Linkiu “Naujienomis” ir to
liau laikytis tos tiesios ir -aist
rios linijos, žinant, kad oku
pantas nei žingsnio nežengs, 
jei jam is to nebus politinės 
naudos Tad aišku ir koncerti-

ją “palaiminimą” ir važinėja 
lyg niekur nieko. .V. V.

t I į
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Bet Brežnevas taip pat žino, kad jis, pripažinęs pa-, 
grindines žmogaus teises kiekvienam piliečiui, pats ne
galės sauvaliauti, kaip jis sauvaliauja iki šio meto. Kraš
to piliečiai pareikalaus teisės balsuoti, rinkti ir, ko gero, 
statyti savo kandidatus. Jeigu Brežnevas bus priverstas 
padaryti tokias nuolaidas^ tai jis aiškiai žino, kad pra
laimės. MAJI

Brežnevas bijo pagrindinių žmogaus teisių. vJis yra 
pasigrobęs krašto gyventojų teises kalbėti ir. veikti jų 
vardu, bet jis žino, kad niekas jam tų teisių nedavė. 
Brežnevas bijo Carterio. Jis pamatė, kad naujas krašto 
prezidentas nesutiko Helsinkyje pasirašytų pažadų nu
mesti į “vidaus reikalų” krepšį. Pagrindinės žmogaus 
teisės privalo rūpėti visiems, amerikiečiams ir rusams. 
Brežnevas bijo, kai tik prezidentas Carteris arba sekre
torius Vanee pajudina dalbą, įkištų į silpnus sovietų val
džios pamatus. *
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Jei "nori, tai turi iš 
užsisakyti įr sumokėti 
Taip toli atvažiavus, 
daugiau ką pamatyti
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JONAS NAŠLIUKAS
DR. K. G. BALOTAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ulOOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

'6449 S«. Pulaski Rd. (Crowlord 
Aedical Building). Tek LU 5-^44/ 
. i’nuiia ligonius pagal sus.tajuną 
lei neatsiliepta, skambinti 374-800^ 

■*—r — ' >iiįi ■ — i ■■ i ■

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6*5-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i>R. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 k Manheim Rd., Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i 

' kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
TeL: 562-2727 arba 567,2728

Rez.:GI 8-0873 , •

DR.W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6132 So. Kėdzįe Ave„ WA 5 2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml. 3tQ^T\

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B.GLEVECKAS
? GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
- - 3907 West 103rd Streit

Valandos- pagal susitarimą

A. A D-RAS DOMAS JASAITIS ■

buvo
18 d.

Kaunu Pašto Rūmai nepriklausomos Lietuvos laikais

f ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ną, Calmettę-Guerine prirštu- 
bcrkuliozinę vakciną ir kitais 
ligų klausimais. Žurnale “Kos- 
mos” rašė apie Pasleurą ir pa 
teikė plačią L. Vialeton knv- 
gt>s “Le creationde la vie” sant 
rauką. “Židinyje” davė P. de 
Kruif knygos “Mikrobų Me- 
dčiolojai” vertimus apie Pas- 
.teurą, Koehą ir Ebrlichą. 1914 
m- Šiaulių leidinyje “Varpas” 
išspausdino studiją — Gimdingu- 
Bjo. problema ! (299-315), pa
remtą lietuvių statistikos davi-

"Saulė ir airydM yra ViHpats, malonę ir garb? |is suteikia. Viei- 
pat» neeHako 9<ra tiem*, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems. Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
; sari’ ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
| nu. rišo, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
i jj myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin- 
i tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti- 
i kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
t prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
' Kristaus pasekėjams. *

Vim ŽunQt ktd mirti* yri ŽUun b paliečia kiekvieną. Bet kur yrt 
ru*.»|f? | klausim# «H*ko knyęuti '^Viltis po mirties", kurią gausite 
įmokamai. Raiykrte:

F. ŽAVISI 3715 WEST 66rh S^RtET, CHICAGO, ILL. 60627
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

(188S—19W)
D-ras Domas Jasaitis 

'. iinęs 1898 ui. rugpjūčio 
vlanaičių kaime, Garliavos
alsė, Kauno apskr. 1917 m. 
). Jasaitis, baigęs Voroneže 

Martyno Yčo gimnaziją, studi- 
avo Rusijoje Kijevo universi- 
ete mediciną. Jis grįžo po 1 
'5asauliul:o karo Lietuvon ir 
uo 1920 m. Vokietijoje Berly- 
io universitete tęsė medicinos 
studija, kurias 1923 m. baigė 
gydamas medicinos daktaru 
aiptmį. Baigęs medicinos hnoks 
us dar dvejus metus tobulino 
i savo profesijoje IVaucūzijo 
c di-bdanias Paryžiuje jvai- 
iose ligoninėse ir Pasteurv ins 
itale. Sugrįžęs 1925 ui,'į šiaū-» 
liūs vertėsi medicinos praktH 
ka, buvo pagarsėjęs, kaipo ge
ras gydytojas ir vidaus ligų 
specialistas. Šiauliuose d-ras 
Domas’ Jasaitis išvystė plačiai 
savo kaipo gydytojo ir visuo-t 
menės veikėjo veiklą. Šiau-111 
iuose \ 
aarijoje anatomiją ir buvo se-1 
minarijos gydytojas, įkūrė ir 
organizavo tuberkuliozinį dis- 
yanserį ir buvo to dispanserio ■ 
vedėjas nuo 1925 m. 'iki 1940 
m. Jis buvo Šiaulių miesto,vai 
lybos sveikatos skyriaus vedė 
as nuo 1930 m. iki 1940 m. D.

Jasaitis 1940 — 1942 m. įvyk
dė naujos miesto ligoninės sta- • 

• ybą ir buvo tos ligoninės vedė-’. 
jas iki 1941 m. Jis 1927 — 40 . 
m. buvo kiaulių medicinos 
Iraugijoš pirmininkas ir ‘1932- 
i0 m. draugijos kovai su. džio- 
/a skyrdiaus pirmininkas ir ii 

' jametis tos draugijos centro 
.aldybos narys. Jis buvo ilga- 
netis vicepirmininkas Lietu
vių gydylojij sąjungos ir Ka- 
inių globos draugijos. 1932- 
0 m. pirmininkavo Šiaulių Vi?

''ies d.-jai moksleiviams šelpti 
i vienas iš Šiaulių kraštoty- 
os d-j.os steigėjų ir valdybos 
’žrrys. D; Jasaitis’buvo Lietu
os pagraziMimsy d^jos^Šiaulių 
kyriaus ilgametis valdybos 
iarys ir 1938-40 m. Šiaulių Ro 
ary klubo pirmininkas ir šiau 

iių miesto tarybos narys. 1941- 
.4 m. jis buvo Šiaulių miesto ir 
apskrities savitarpinės pagal
bos pirmininkas. D-ras Domą? 
Jasaitis plačiai reiškėsi ir spali 
loję. 1921-22 m. drauge su A; 
Juška redagavo ateitininkų ide 
□loginį leidinį “Mūsų Idėjos” 
.š medicinos srities daugiau- 
,ia rašė džiovos klausimais* 
įpie diabetą, D. HerelIėTo fe- 
lonieną, sanokrizimą, skarlati

gydytojo darbą rūpintis lietuvių-, 
niais. Rašė “Ateities Spindu-1 tautos sveikatingumu. Jis visur 
liuose”, “Ateityje”, “Ryte”,j būdavo, kur realus darbas lauk 
“Tėvynės Sarge”, “Kovoje su davo, dėl savo išsiiąoksliniino, 
džiova”, “šiaulietėje”, “Mūsų reikalų supratimo, didelio dar 
Momente”, pasirašydamas sla-. hšiuum jis visur buvo vado- 
pyvaržiais Dijas, Druidas, DaJ vaujantis asmuo. Jis paliko 
saitis. Jis buvo Lietuvių entS- 
klopedijos medicinos skyriaus 
redaktorius. D. Jasaitis 1944 
m. pasitraukė nuo bolševikų 
teroro ir persekiojimų j Vokie 
tiją, kur 1945-50 m. buvo Lie 
tavos raudonojo kryžiaus pir- 

c'U *-i mininkas ir 1946-47 m. VIJKO jis dėstė Mokytojų Senu* .

Šiauliuose neišdildomus savo 
gyvenimo visokeriopos veiklos 
pėdsakus, šiadliai ilgai 
žodžiu jį minės.

D-ras Domas J asai lis 
malonaus būdo, didelio
ekto įr aukštos kultūros as^ 

menybe- Buvo didelis Lietuvos 
patriotas ir tolėrantas kitokių

geru

buvo 
inte-

Ilsėkis, mielas prleteliau Do
mai, amžinoje ramybėje. Jo 
žmonai Sofijai, dukrai Elenai, 
sūnui Stasiui ir jų šeimoms ir 
artimiesiems reiškiu širdingu 
užuojautų. Mažeika & Evans

' Laidotuvių Direktoriai

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

» Medicinos tėvu vadinamas 
Hipokratas, gyvenęs ’ ketvertą 
šimtmečių prieš Kristų. Jis ban- [ 
dė prašalinti iš medicinos tais' 
laikais plačiai pasklydusius bur
tus bei prietarus. Gydymo prie-1 
mones jis pritaikė pagal ligos •. 
simptomus.

Vykdomosios tarybos narys. 
1950 m. jis atvyko į JAV ir 
1951-53 m. dirbo kaipo gydyto 
jas Gaylord Farm sanatorijoje 1 
Connecticuto valstijoje ir nuo 
1953 m. dirbo džiovininkų' li
goninėje ’ Tampa, Floridoje. 
Amerikoje buvo redaktorius 
“Tėvynės Sargo”, rase ’’Drau
ge”, “Naujienose ir kituose 
ietuviškuose leidiniuose.

Domas Jasaitis nuo pat jau
nystės jau buvo linkęs į visuo- 
aieninę veiklą. Ji911-14 nų pir-. 
.mininkavo Kauno pirmąjai 
jaunesniųjų ateitininkų kuope
lei- 1915-17 m.’buvo Voroneže 
’ateitininkų kuopos sekretorius. 
■ 1921-22 m. Berlyne- studentų 
'ateitininkų sąjungos pirminin
kas. gi vėliau Ateitininkų Fe
deracijos vyr. garbės teismo 
iiaryš ir konferencijų bei kong 
resų paskaitininkas. 1924-25 m. 
Paryžiuje jis buvo lietuvių siu 
denių d-jos pirmininkas. D-ras 
D. Jasaitis buvo Nepriklauso
moje Lietuvoje Šiauliuose, nuo 
1925. iki 1944 m., kai' ten gy'vė- 
no, pagrindinis visuomenės 
veiklos šulas ir išvystė ten pla
čią kultūrinę, visuomeninę ir 
savo profesijos medicinišką 
veiklą. Savo įsitikinimais pri
klausė krikščionių - demokratų 
blokui ir buvo vienas iš žy
miausių krikščionių — demo
kratų vadų. Jo gyveninio tiks 
las buvo tarnauti lietuvių, lau- 

: (ai dirbant kultūrinį darbą ir 
i panaudojant savo išsimokslini 
i mą visuomenės labui ir dirbant

♦ Motervs’ žiūri j paslaptį 
pažiūny asmenims, todėl jis Įuj 'arba ji nėra verta
rėjo artimų draugų it kitokių per daug ver-į
poliinių įtikinimų asmenų Unga; kad b5(ų gaKma -lai_ 

Luvrrvi. •inl-clm ’ Ikyti. ‘ — Itarpe, kurnj buvo aukštai ver
tinamas ir gerbiamas. Išėjo iš 
gĄ^venimo žmogus, ne veltui j 
gyvenęs, reikšmingus darbus 
nudirbęs ir pąlikes savo drau
gams ir prietefiams, su kuriais 
šioje žemiško gyveninio kelio-į 
nėję jam teko susitikti ir bend | 
rauti, malonius prisiminimus,. klubas 
JD-ras Domas-Jasaiti^ buvo ve vak. Vyčiu salėje, 2455 W. 47 St. sau-į 
dės Sofija Lukauskaitę, žino- kia susirinkimą.
mo Šiaulių advokato ir pla-t Nariai kviečiami atsilankyti apta-į 
taus masto visuomenės veikėjoeinamųjų reikalu.
e. . , t i i ii I Po susirinkimo vaišės, bufetas ir Stamslovoi Latkausko dukra, - . T • t i ,**’(šokiai. Jurgio Joniko orkestrui gro-, 
paliko sūnų dr.-Stasi ir duktė- hant. v. cinką
,rį Eleną Vakįunienę su seimo-į 
rmis ir kitus gimines. D-ras D.l

V. JUČAS 
439-4441; 561-4605 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR.

►

SUSIRINKIMŲ

NAŠLIŲ, Našliukiu ir Pavienių v 
birželio mėn. 10-tą d. 7 vaL į

OPTOMETRISTAS
KALBĄ LIETUVIŠKAI 

..'Tikrina akis. Pritaiko akinius 
5: ^‘contact lenses”
< pagal susitarimą. Užd*^”*- *?e<

ir

D1LLEONA o ŽIBUTIS 
; :PŪSLĖS IR 
* PROSTATOS CHIRURGIJA 
” ? "-656 WEST 63rd STREET V. ‘ • - ■ ■’ Vai. antra d. nuo J.—< P<r pieta, 
*j " ketvįtad. nuo 5—7 vai, vak. ,r 
^ ^—;Ofisį; telef.: 776-2880 , 
, - rtauias rez. telef448-5545

DR. VYT. TAURAS 
^’GYDYTOJAS TIE CHIRURGAS , 

Bendra praktika; špec. MOTERŲ ligo 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

< / TeL PR 8-1223 .
OFISO YALŽ pirm.., antra d„ trečiad 
ir pęnkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

. pagal. susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
Aparatai - Protezai^ Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports? ir t. t.

2850 West 63rd St., Chicago, til. 6062. 
Telef.: PRespect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY MILLS G^unYČIA i 

z<43 WEST oJrd STREfel
Telefone?: PR 8-0833 ir PR 8-0834 i 

Taip pat naujoji Be r bėros ii
Gene OHship krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Te L 4994 318
* •’■•"■'in • ■■'"■i ww-WMv-wvMai ■ j irrwB*r.w

’ERKRAVS TYMAi

į_M o' V ING
Leidimai — Pilra apdreude i 

ŽEMA KAIN A
R. t € 8 * N A » 

T«l. WA 5-8063

I ■ MDBffl
HOW TO OJTAW.SEKVE FRESH PINEAPPLE

G3oW -DUTAPLUMP AND FRESH
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN '«UR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELTCACP.WEUilttDULPN’l 
BE EASIER. ‘ \

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMIE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. RERMITAGE AVENUE
Tėti YArtb 7-1741 - 1742

S. L. A. 134-tos MOTERŲ kuopos 
Jasaitis mirę š. m. birželio 5 d. susirinkimas įvyks šeštadieni, birže-■ 
nuo kraujo išsiliejimo, išbuvęs 11 d- Chicago Savings ir Loan pa- 
3 dienas ligoninėje Mount Ver 
non, N. Y., , palaidotas Cypres

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayeite 3-0440

talpose, 6243 -S. Wesetm Ave., 1:00 
vai. p. p. Visos narės kviečiamos da- w 
lyvautL Po susirinkimo bus vaišės. I

Vaidyba |

.MODERNIŠKOS AiR-CQNDITIONED KOPLYČIOS

' I

■ GENEROLUI KAZIUI MUSTEIKIUI

buvusiam Nepriklausomos Lietuvos Krašto 
Apsaugos ministrui, Lietuvos kariuomenės 
pirmūnui bei kūrėjui-savanoriui,- Vyčio Kry
žiaus Ordino kavalieriui, mirus, Jo žmonai 
Gražinai Musteikienei, giminėms, draugams 

.bei pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi
LK.Kūrėjų Savanoriu S-gos Centro Valdyba, 

LKVS ,“Ramovė” Centro Valdyba,’
Liet, šaulių S-gos Tremtyje Centro Valdyba

M ARQl ETTE FUNERAL HOME 
fį/ 2533 W, 71st Street 
k Telef.: GRovehiU 6-2345-S

w U10 So. 50th Ave., Cicero 
W Telef.: TOwnhaH 3-2108-S

TRYS MODIRRiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAVIS PASTATYTI

Fewr

I ■*•

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos 0

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii »veiHe atstumu
ANTANAS VILIMAS

Tel 376-1882 arba 376-5996
■ || I—■ I —■UH 8

a j

I SOPHIE BARČUS
I \

RADIJO iEIMOS VALANDOS *

Visos programos 16 WGPA, 

1490 ML A. M.
Lietuvį kattee: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
ir $ekmadieni nuo 8:30 iki 8:30 
vai. ryto.

T«Mi HEmlock 4-2411

7159 S*- MAPL6WOOO A Y E. >

CHICAGO, tU, 66629
CteMOVe THE PIUEAiTLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOF POKTIOH') « 
CF EACH 0GARTER. CHUUK FORT. PUT BACK M THE JE 
SHELL — IT MAXES AH AFTCACTIYE SB0AH6 MSN .« Si

5?o REMOVE THE ERUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 

CLOSE TOlHE SHELL ANO 
clttallthe wKPjtfouHa

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUA^ICA AVENUE. Phone: fArds 7-3401

I(kAY TtAE PINEAPPLE QUITS 
!$IDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTOMTHSW^THECTOWN. KAZIMIERA JAKUBKA (KATE JAKUBS)

Pagal tėvus ŠARŪNAS. Gyv. Brighton Parke, Chicago, III.

Mirė 1977 m. birželio 6 d.. 10:30 vai. vak., sulaukusi gražaus 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr.

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

Ann Kueltzo, jos vyras Albert, marti Dorothy Jakubs, 7 anūkai, 3 
nroanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažstami. Velionė buvo 
žmona mirusio George ir motina mirusio Capt Stanley Jakubs, 
U. S. N. ’ L

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

Kūnas pašarvotas Eudcikio koptyčkrją 4330 S. California Ave.
Penktadienį birželio 10 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę lieka!
Sūnus, duktė, marti, anūkai, proanūkei.

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. 
-Tek 5234M40. r

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

3319 So. L1TUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) j

į 2424 WEST 69lh STREET Ri-puhI’c 7-1213 j
2314 WEST 23rd PLACE - Vlrghni 7-667J |

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL ¥74-4414 
~~~ C.J. ridikas

3354 So. EALSTED STREET Phone: YArd* 74111 j
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Gelgaudu pilis

Ii. “ . !3įhUuiu umju

•na ir pailsima gulint nukrei
pus kojas Į piętus, o galvų į 
šiaurę. Nepatartina gulti esant 
prislėgtoj nuotaikoj arba susi
nervinus. Ne: vus nuramina šil 
ta vonia. Negalint naudotis vo

Karštomis vasarose dieno- kevičlenė — sekr., L. Stasiūnie- 
mis prie šiltus ar šaltos mėsos nė — ižd., I. Kulikauskaitė — 
tinka burokėliu ir svogūnų ma 
rinatas. Reikia 3-4 ar daugiau 
burokėlius'" išvirti, nulupti, ir 
sutarkuotu . druožlclėniis. Juos 
sumaišyti ui-3 ar daugiau siiiul 
kiai supjaustytais svogūnais ir 
užpilti niarjn-jtu iš pusės ątik 
linės acto, arbatiniu šaukšteliu 
druskos i, cukraus, /trupučio 
aliejaus ir pipirų. Atvėsus, at
šaldyti šaldytuve. .

M. M iikiny t e

1 renginių organizatore.

(— Kanados lietuviai ruošiasi 
dideliems įvykiams, 1978 m. To
ronte įvyks Amerikos ir Kana
dos lietuvių Dainų Šventė. Tuo 
pat metu ten bus Pasaulio lie
tuvių sporto olimpiada ir suva
žiuos Pasaulio LB atstovai. Vi
sas įvykis pavadintas Pasaulio 
Lietuvių Dienomis. Sudaryti 
įvairūs komitetai, sudaromos įvai 
rios komisijos. Dainų šventei 
nustatytas repertuaras, atspaus
dintos ir jau išsiuntinėtos gai
dos.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
*REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKAMAIS

TK DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. v.. . .

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HE Virginia 7-7747

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Seniau plėnis skirdavo 

savotišką reikšmę, prasmę i', 
simboliką. Rožė primindavo 
meilę, džiaugsmą ir Išreikšda
vo sveikinimus įvairiomis pro 
gomis. Gvaizdikas yra vyriška
gėlė ir išreiškia drąsumą bei nia, patarti mirkyti kojas bei 
narsumą. Lelija vaizduoja kil 20 minučių karštam ir šaltam 
numą, grožį, gėrį jr šventumą, j vandenyje Kneipo sanatorijos 
Rūta nekaltylĄ1 ir meilę, o metodu: karštam laikant 4, o 
kamelija trūkumą jausmoįšaltąm vieną minutę ir tai kar 
ir egoizmą. J varpelius pana-j lojant benl 1 kartus. Atsigulus 
šus konvalijos žiedai primena 
gražius atsiminimus, o alyvos 
žiedai reiškia džiaugsmą ir lai 
mę. Narcizas, neužmirštuolė ir 
chrizantemos yra mirusių pri
siminimo gėlės.

Dabar mada dėvėti Sam
sono ir Magdalenos stiliaus 
plaukus. Svarbu juos gerai pri 
žiūrėti, ypač atsirandant pleis
kanoms. štai vienas plaukų plo 
vimo būdų: prieš plaunant gal 
vos odą bei plaukų šaknis ge
rai įtrinti alyva. Po valandos 
gerai išplauti. Paskiau j puo
duką bei indelį įdėti du kiau
šinio trynius, įpilti šaukštą šil
to vandens, gerai išmaišyti ir 
tuo mišiniu trfhti plaukus bei 
odą penketą minučių. Vėliau 
išplauti plaukus ir skalpą šil-f 
tu vandeniu. Toks plovimas; 
patartinas kas antra savaitė.

Prieš 4,000 metų kiniečiai Sportuoti tuos aparatus Ameri- 
pastebėjo, kad geriau išmiega-,kon. Aparatas išspręs dalį gin

negalvoti apie nemigą, o .džiau 
gtis atliktais gerais darbais ir 
miego palaima.

Alkoholio dėmes ant dra- 
I bužių tuojau nuvalyti šaltu 
I vandeniu. Jei dėmė sena, tai 
ją reikia pamirkyti bent pus
valandį šaltame vandenyje, o 
paskiau plauti su muilu šilta
me vandenyje.

Atsirado didelė naujovė 
TV produkcijoje; Vokiečiai jau 
gali matyli, viename TV ekra
ne 2 programas* Pagrindinei 

^programai skirtą trys ketvirta 
daliai ekrano, o. likusi ekrano 
dalis skirta šalutinei progra
mai bei filmui, šiuos aparata- 
tus išrado ir gamina Vokieti
jos firma Saba, jau prieškario 
metais gerai žinoma savo radi 
jo aparatais. Tuo tarpu nėra 
jokių planų nė susitarimų eks

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojama tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama b'etuviška įstaiga

6705 -Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706 
TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

čų šeimose dėl programų pa
sirinkimo.

0- Changing Times birželio 
laidoje rašo, kad apie 80 bili
jonų dolerių žmonės laiko pas 
lėįję matracuose, batuose bei 
jų deželėse ar kitose slaptose 
vietose. Esą ne mažiau kaip 
40% šimtinių banknotu ten gu 
Ii. Tokį pinigų laikymą dau
gumas motyvuoja privatumo 
privilegija ir dėl komplikacijų; 
mokant pajamų mokesčius.

Kainos kyla, o dolerio ver
tė krinta jau senai. 1913 m. 
vienas Ghicagos dienraštis 
taip rašė:

“Aukštos kainos — mūsų 
dienų liga. Tarpe ;1899 ir 1912 
metų matsto produktai pabran 
go nuo 100 iki 162 punktų ku
ras iki 122, drabužiai iki, 119, 
statybinė medžiaga — 151, 
Tais metais gero steiko svaras 
kainavo 14-15 centu

< Pagrindinė dantų kritimo 
priežastis yra stoka kalcijaus 
kūne. Jo ir fosforo yra' piene 
ir pilėno produktuose. Pienas 
padeda kūne palaikyti van
dens balansa, kurio kūne yra" 
80% ir reikalinga nuolatinė 
kaita, nes šu ja šalinama iš 

-kūno įvairios atmatos. Iš- kūne 
esamo fosforo galima pagamin 
ti apie 2,000 degtukų.

Muzikos, dainos ir teatro 
Ravinia festivalis Highland 
Parke prasidės liepos 2 d. simfo
niniu koncertu. Liepos 24 d. sta
toma Haydno oratorija ‘The 
Creation”. Boso partiją dainuos 
Arnoldas -Vokietaitis.

—šį šeštadienį, birželio 11 d., 
8 vai. vak.-Gintaro vasarvietėje 
šaukiamas Union Pier Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas.

LIETUVOS .AIDAI ;
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad.9:30 - 10:00 v. r.-1230 AM
Veda K. BRAZDŽIONYTE

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
KAUJIKNOKS Hemet nėjo 80 metų. Kaint tų rckaktk fertiant ptisok 

Amerikoe lietuvių dienraščio steigėjus bei lletuvfikoc sprudoc ptnnH- 
aus Ir atitekant būtinai pareigas amžinam lietovybėc išlikimui akel- 
biamaa Naujienų platinimo vajos.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja «ž Uetavoa ir paveržtą netartų ttlavę. 
neidamoa Ir neddėdamoe l sandėriai k oknpantaii ar jų IfiBb- 
tlniate.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine* grupe*, jų bendri* Institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikahm.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JuMUejinlų metų proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuvfeSos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. .bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesmea.
KAINUOJA: Chlcapoh Ir Kanadoj nwftmt — S3QJ0, puMl nw*p — fILM, 

trim* min. — vteoam mifl. 33jOO. Kito** JAV vtetaia metam* 
— $26.00, putei mėty — $14-00, vienam m*n. — $2J0. Užrienlv*. 
m — Į31.00 metam*. Stnlpežintmul riunSama arraltt nemelrenL

Prašoma naudoti žemiau erančią atkarpų.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 6O6O§

Q Siunčiu

— Kun. dr. Robert A. Skeris, 
kilęs iš Milwaukee, Wis., buvęs 
Dallas, Texas, šv. Trejybės se
minarijoj profesorius, o dabar 
St. Michael seminarijoj, Orange, 
Cal., instruktorius, pakviestas 
pagrindiniu kalbėtoju savaitraš
čio The Wanderer forume bir
želio 17-19 d. Radison viešbuty
je, St. Paul Minn. Jo paskaitos 
tema: Modernizmas — paklaidų 
platinimas. 'Kun. Skeris gavo fi
losofijos daktaratą Bonos uhi-. 
versitete, Vokietijoje.

’ — ' -
— Lidija Našlaitė iš Brighton 

Parko baigė Columbia kolegiją 
bakalauso laipsniu. Tos apylinkės 
Regina Maleckaitė yra Illinois 
universiteto Vaištininkystės mo
kyklos- garbės-- studentu'sąrašuo-:

— gorias.JGaidelis, Lietuvos 
kariuomenėskūrėjas-savanoris, 
ilgametis Amerikos Legiono Don 
Varnas posto būstinės ir namo 
prižiūrėtoja^ kun. A. Stasio pa
stangomis įsikūrė lietuvaičiu 
seselių prižiūrimuose senelių na
muose, Putnam, Conn.

— Ki Leonaitienė išrinkta 
DLK Birutes' Draugijos Čikagos 
centrinid skyriahs pirmininkę, I. 
Kerelienė — viėepirm., Z? Juš-

x — šį sekmadienį, birželio 12 
d. nuo 1-mos vai. Gintaro va
sarvietėje Union Pier Lietuvių 
D-ja rengia gegužinę. Bus gali-į 
ma sočiai pavaikyti,'atsigaivinti 
ir praleisti maloniai laiką 5 teni-į 
so aikštelėje, ąžuolų pavėsyje.’ 
Visi draugijos nariai, svečiai ir 
vasarotojai kviečiami dalyvau
ti. Tuo pačiu bus Gintaro vasar
vietės atidarymas. (Pr.);

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, artį bažnyčios.

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

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

S K E L B L M A S

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du 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 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

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

MARTA NORĮgTKTĘNt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
1 26ŪS West 69th St, Chicago, HI. 60629 ’ TeL. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas poro*, rūšies jvairip
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLlŲ. įg J

. ■

— Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis birželio mėn. 
sekmadieniais. Nuo Archer, ir 
Harlem Ave. išeis 11 ryto, T 2 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios. ir Archer, Summit. Iš ka-‘ 
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai. popiet. Jei rezultatai 
bus gėri, tai šie nemokami au
tobusai eis visą vasarą iki Darbo. 
Dienos. Informacijų teirauki 
tės kapinių raštinėje. Tel. 458- 
0638. (Pr.)’

—J. Augustaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. 83.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr. Lietuvos laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ul
timatumas Lietuvai ir jo pasė
kos. Galima gautį NAUJIENO
SE, prisihntiis £3.00 ir S25 cen- 
tiiš pašto išlaidotus.

TRŪKSTA ’ NAMŲ PARDAVIMUI ;
Namą I pardavimui:

6.MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyt 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 metu senumo. 
Abu $130,000.

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

60 AKRŲ farma’į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais.

BUDRAITIS REALTY
'. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkac- 

nuomininkus
4243 W?63rd St, Chicago

- Tel. 767-0600. I

REAL ESTATE L- OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 . arba 737-8534
J • - ■- ♦

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai , 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 ----------- r

TAISAU IR DAŽAŪ 
; NAMUS

IR VISKĄ NAME
Telefonubti: ,z

476-7727,-arba 523-9367’- .-.

/ 
I

I

Manufaturer of Tubules Sheet me
tal, and Wire Display Racks is look
ing for experienced personel only.

• SET-UP -MEN for Spot welders, 
Punch press and Press brakles.

Call Mr. James
842-2348

MIDLAND METAL 
PRODUCTS

2309 So., Archer Ave.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikli

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 5ERVIC1

2501 W. 69tii St, Chleapo, lit 80629. — Tel. WA 5-Ž737
3333 So. Halsted Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

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

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

Jvnts Kepežinslcas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juoze* Kapačlnikav IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia

dot Niujienų presrameratd, Jubūkjindo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jripereigoftinųL

PAVARDE. IR VARDAS -------------------------

ADRESAS

.♦ Tauragės klubas kviečia vi- 
sus>j pavasarinę gegužinę ■ bir
želio 12 d. tuoj popiet Bruzgu- 
lienės ąžuolyne, 8274 Kean 
Avė.,-prie /-Tautinių kapinių.' 
Bus įvairių valgių* ir gėrimų, 
šokiams-gros Ramonio orkest- 

(Pr-)

• Vyrai vartoja įvairius gin
klus.. Moteris visada pasilieka 
Ištikima vieninteliam savo stip
riam ginklui, kuris vadinasi aša
ros.. .. ;

HELP WANTED — FEMALE
Derblninklp reikia

SECRETARY
No Steno, Work with doctors, hospi

tals. Diversified job opening for sec
retary with analytical 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 MACKLE BROS. INC

A famous narna In Southern Building

Regionai Office Cameo Tower Build-

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas' pensininkams 
Kreiptis

A. L A U R A I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

7234 West North Avenuo 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANN/. DOCHES 
Lithuanian Representative

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pu TlenlnteH
lletari iaitintaką lig, 

Chl44go>

NORMANĄ 
URŠTE1NA

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 

677-8485

185 North Wabash Avanoe

LAIKRODŽIAI Ir BRĄNGENYBtS

. 'A S ’ * ’

1

- .. ■ . .
- “ - - . 1 ■ .

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublk 7-1941
•___  _ - • ___ - __ _______ :_______ J

M. i 1 M K U S < 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425* S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai 

>> .................■■■■................■ ■■!■■!!

i

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Art 

Albertas Ir Kastutė Rašė na I, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, dildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501^23-9314.

rtruota. 300 pat Kaina 7 doL
ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudaktuoee. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L SI.50.. Yra taip pst 
išversta i anglų kalba. J ‘

M. ZoUenko, SATYRINIS NOVtLtS, Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GKLEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuzdsto ir agltpropo propaganda bei 
užmaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražu stiliumi

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija iple prūsų likimą. 
Kaina tt.

Vincas žsmaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAtAiTAHL

tie Ir kiti leidiniai yra ganuaml
NAUJIIMOSR, 17» te. HALSTID ST., CHICAGO, .ILL. 4MM 

rHJlanitaM da rise valaedenrif arba užsakant Ir
Saki ar yriai

WANTED TO RENT 
Ieško buty

tVyresnio amžiaus Amerikos lie
tuvis ieško1 nuomoti kambarį Mar
quette Parko apylinkėje. Prašau siū
lyti tel. 523-8248.

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 LIFE
l^ail Frank Zapolla

GA 4-8654

I TATI FARM

(MtVAANCr

Slate Farm Lite Insurance Company

MISCELLANEOUS
JvalHJe Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

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

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

TESTAMENTAI
Su legališkotnis formomis

* - »

Knyga su formomis gauna* 
ma TSaujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — 8350.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos", 1739 S. 
Halsted SL, Chicago HL 60608.

• — MAUmMM. CMCAriO 1, HA,— Thursday, Joo< 9, 1977

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

R NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*. 
Chlcigo, III. 60632. Tel. Y A 7-5980


