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n ė to j ai randa, kad daugiau kaip 
700 plutoniumo įmonėse dirban
čių darbininkų « nepakankamai 
esą apsaugoti nuo radiacijos. Na- 
dfcrio įsteigta Sveikatos Tyrimo 
Grupė pareiškė Kongreso subko- 
misijai, kad be kt. minėtoji gru
pė studijuoja kokį efektą radia
cija turi į moteris ir vaikus.

Viceprezidentas Rockefelleris. 
apžiūrėjo pati Berlyną ir nuėjo 
prie Berlyno gėdos sienos, ski
riančios Vakaru Berlyną nuo ru
siškos dalies. Jis nustebėjo, kad 
sovietu valdžia, vietoje griovusi 
minėtą sieną, per visą miestą ją 
stiprina, apvedžioja elektros vie
lomis. Pačiame Berlyno centre 
siena iškelta dar dviem pėdom. 
Jau ir šiaip ji buvo aukšta, bet 
dabar ji dar aukščiau iškelta ir 
apvedžiota spygliuotomis vielo
mis, protarpiais elektrizuotomis. 
Tvirtinamai, kad Rockefellerio 
kalba berlyniečiams ir pasižadė
jimas jų neapleisti labai gerai 
paveikė buvusios vokiečiu sosti
nės gyventojus. Berlyniečiai yra 
pasiryžę priešintis sovietų oku- 
oacijai.

■ BEIRUTAS, ę Išrinkus Li
bano- valstybės naują prezidentą, 
kuris oficialiai dar nėra perėmęs 
pareigų, vėl prasidėjo kovos. Bet 
šį kartą jos prasidėjo platesniu 
mastu • kariauja nė tik kairieji 
libaniečiai su dešiniaisiais, bet 
ir Sirijos remiami'daliniai su pa
lestiniečiais.

Kongreso priimtasis biudže
tas 413.3 bil. dol. sumoje turės 
50.8 bil. dol, deficito. Prezr For
das mano jo nepatvirtinti.

APSAUGA NUO RADIACIJOS
NEPAKANKAMAI PATIKIMA

■ x

WSHINGTONAS. — “Žmonių

Pagautas sovietu “pirklys”

TOKIO. — Japonijos policija 
pagavo vieną Sovietų “laikraš
tininką” Aleksandrą. Matčiokiną, 
38, “Novosti Press agentūros 
korespondentą, bandant iš vie
no amerikiečio jūrininko nupirk
ti kai kurias militarines JAV 
paslaptis. Bet kokia “prekyba” 
valstybės paslaptimis Japonijo
je skaitoma kriminalu ir griež
tai baudžiama. Paklausta sovie
tų. ambasada atsisakė tuo rei
kalų kįlbėti. J, J ’į z

Viceprezidentas Rockefelleris. 
orieš išskrisdamas i Berlyną, bu
vo Italiioie ir sustoio šiaurėje, 
kur drebėjusi žemė išgriovė ke
lis miestelius ir paliko apie pusę 
milijono italų be pastoges. Ket
virtadienį Rockfelleris buvo Ge- 
monos miestelyje, kur padaryti 
didžiausi nuostoliai, žuvo daug 
žmonių o dr.r daugiau išgriauta 
namu.

WASHINGTONAS. — Gegu
žės 13 d. Amerikos kongresas 
priėmė rezoliuciją, kuria padidi
namos valstybės išlaidos 1977 
m. iki 413.3 bil. dol.. tikėdamas 
tuo sukelti daugiau darbų, suma
žinti bedarbių skaičių ir išjudin
ti krašto ekonomiją.

Kinijoj atakuojamas
- “pakeleivis”-igenerolas

PEKINAS-----Kinijos vienas
iš pirmaujančiu .generolų Chen- 
Jisi-lien, stambi figūra politinė
je hierarchijoje, viešai išdergtas 
šio-miesto, sieniniuose (prie sie
nų klijuojamuose), laikraščiuose, 
išvadintas “pakeleiviu.” Į kapi
talizmą ir sulygintas- su buvusiu 
vicepremjeru Teng Hsiao-pingu, 
kurs praeitą mėnesį buvo pasa
lintas iš pareigu. Puolamasis 
generolas yra Pekino srities ka
riškasis viršininkas, vienas ka
rininkas dvylikos civilių Pekino 
vicepremjerų tarpe.

Mokslininkai išvažiuoja 
studijuoti “beždžionvaikj”

BOSTONAS. — Du "Bostono 
profesoriai pranešė, kad jiedu 
važiuoja Į Centrinę Afriką stu
dijuoti 8 metų vaiką, kurį vieną 
beždžionių šeima buvo '-adapts- 
vusi iri nuo 4 metų amžiaus iki, 
dabar-tropikų giriose užaugino. 
Vaikąi’rado ir sugavo Burundi 
krašto žmonės ir jį pavadinę var
du John atidavė misijonierių 
įsteigtam Gitega kaimo našlai- 
tynui. Profesoriai Dr. Harlan 
Lane ir Richard Pillard, abudu 
psichiatrai, Įsitikinę, kad jų. to 
vaiko tyrimai prisidės paremti 
teorijai apie žmonių evoliuciją.
Tripoly užmušė 200 žmon ių

BEIRUTAS. 'i— Ginkluotose 
susirėmimuose tarp kairiųjų ir 
Sirijos šalininkų partizanų Tri
polio mieste per vieną dieną už
mušta daugiau kaip 200 žmonių. 
Kautynėse tarp moslemų (mu
sulmonų) ir krikščionių tebe- 
siaučia Beirute ir Libano rytinia
me gale. Socialisto viršininko 
Kamai Jumblato vadovaujami 
“kairieji” mahometonai pikčiau
siais žodžiais pasmerkė Siriją už 
intervenciją Libano -krizėje ir 
pagrasino kerštą Damaskui “vi- 
sąis turimais ginklais ir įran
kiais”. J. .r.

no gėdos sieną
BERLYNAS,/Vokietija. — Viceprezidentas Nelson "Rocke

feller, belankydamas Pietų Azijos ir Europos valstybes sąryšyje 
su JAV 200 metų sųkatimi, vakar buvo sustojęs Berlyne, pasikal
bėjo su rinktais savivaldybių atstovais ir apžiūrėjo rusų stipri
namą Berlyno gėdos sieną.

Vic«pr*xident»* Nelton Rockefel
leris kalba berlyniečiams, stovin
toms didžiausio paįovaus linijoje. 
Berlyno gyventojai kovojo už savo 
laisvę karo pabaigoje, jie yra pasi
ryžę nepasiduoti soviety karo jė
goms ir šiandien, kada sovietų val
džia naujais ginMaii'apginklavo prie- 
teklne* Rytu Europov divirijes.

1953 m. 
r^ai bu

vo apkaltinti šnininejimtf-ir nu
teisti už perdavimą Sovietams 
atominiu paslapčių. Dabar vy
riausio New Yorko valstijos teis
mo teisėjas Irving Saypol, nu
teisęs prieš 25 metus. Rozenber
gus, ir kitas teisėjas Samuel Di- 
Falco prisiekusiųjų teismo ap
kaltinti papirkimais bei korupci-

buvęs. Hughes tarnąutojas net 
pastebėjo: “Matyti esama daug 
žmonių, kurie sugeba rašyti pa
našiai kaip Hughes”. Iki praei
to trečiadienio atsirado net šeši 
“testamentai” ir kiekvienas no
ri įtikinti esąs /‘vienintelis ir ti
kras dokumen tas’\—- Howard 
Hughes 'testamentas.

\ , ■

Vieną (trečiadienio) dieną du 
“autentiški testamentai įteikti 
Nęvados Clark apskrities- teis
mui ir vienas New Yorke vieno, 
neišvardyto, laikraščio ■ redakci
jai?-Pastebėtina, kad pate pir
masis “testamentas?, rastas 
mormonų bažnyčioje. Salt Lakė 
City, iš pradžių skaitytas “tik
ru ...testamentu”, pradeda sukel
ti rimtas abejones. Y

Į apskrities ofisą, Las Vegas, 
trečiadieni atvyko asmuo, pasi
vadinęs Grover Walker ir trijų 
“kunsargių” lydimas įregistra
vo “testamentą Nr. 4”, ir pasi
sakė jį gavęs iš tūlo Richard Ro- 
bard Hughes, kurs pasiskelbė 
esąs mirusiojo bilijonieriaus 
Hughes ’’nelegalus” sūnus... 

K- *

Hughes palikti turtai siekia 
nuo pusantro iki pustrečio bili
jono dolerių.

PRETORIJA. — Amerikos pa
siuntinybė Pietų Afrikoje įspė- 
jojo amerikiečius, kad jie nesi
lankytų Rodezijoje, kurioje yra 
neaiški padėtis. ; ‘

Kovos Rodezijoje tarp juodųjų 
partizanų ir. vietos kariuomenės 
plečiasi ir didėja.

SEOUL. — Pietų Korėjos vy
riausybė. stebėdama Kisingerio 
vedamą užsienio politiką, vis 
daugiau baiminasi ir vis daugiau 
susirūpina savo ateitimi.

Ji mano, kad tikram reikalui 
esant, JAV pasitrauksiančios iš 
Korėjos konflikto. Jos. esą, pa- 
liksiančios Korėją Dievo valiai, 
kaip buvo palieta savo laiku ry
tų Europos tautos, Vietnamas ir 
dabar Angola.

Korėjos užsienių reikaų. minis- 
teris Park. Tpng-
Amerikos kongreso nariai, peik
dami ir kritikuodami Pietų Ko
rėjos vidaus politiką ir jos san
tvarką, tik padidina šiaurės Kū
rėjo apetitus.

Kairėje Amerikos aviacijos mechanikas Anglijoje nurodo karo lėktuvui F-4 Fantom, kur 
nusileisti ir pastatyti lėktuvą. Dešinėje lakūnas Degenhart deda ,į apatinę lėktuvo lentyną de
guonies ąsotį, kuris lėktuvui ir lakūnams yra, reikalingas. Fantomai skaitosi patys greičiausie- 
ji ir priešui pavoįingiausiejr lėktuvai.

Prez. Fordas tuojau pareiš
kė, kad toks 17.5 bil. dol. dides
nė valstybės sąmata, negu kad 
brezidentas prašė, tik padidins 
infliaciją ir pablogins krašto 
reikalus.

Rockefelleris pranešė italų vy
riausybei, kad JAV teiks jiems 
įvairios pagalbos f>00 milijonų 
dolerių sumai. Tuo tarpu pre
zidentas Fordas kreipėsi kongre
są, kad nukent ėjusiems italams 
suteiktų vaistų, maisto ir kito
kios pagalbos dar 25 milijonų do
lerių sumai. Viceprezidentas iš
sikalbėjo su premjeru Aldo Mo
ro ir kitais itaty.y*idžios nariais 
apie padėtį pačžje Italijoje ir 
apie sunkumus Nukentėjusioje 
srityje. Birželio 20 dieną Ita
lijoje bus nauji parlamento rin
kimai.

Manchester Guardian specia
lus korespondentas iš Haiti rašo, 
kad, ptez. Duvalier įsakė išvaly- 
ti miesta nuo bandolerų, pogrin
džio veikėjų. Policija, nuodug
niai, tikrindama miestą ir jo pa
kraščius, jau yra suėmusi per 
100 įtartinų asmenų. Vyriausy
bė, pasak korespon dento, baimi
nasi, jog pogrindžio veikėjai ga
li turėti ryšius su valdžios aukš
tesniais pareigūnais.

> ■ _________ ;_____ a/

- Apkaltinti 2 New 
Yorko teisėjai

NEW YORKAS

Neramumai Haitis- 
valštybėje

Karibų jūros saloje esanti ne- 
perdidelė valstybė yra valdoma 
“amžino” x prezidento Duvalier. 
Pati šalis nėra turtinga ir turi 
daug skurdžių, kurie iš pasalų 
žudo prezidento sargybinius bei 
kitus jam artimus asmenis, slap
stydamiesi Fort-au-Prince lūšno-

Iki šiol jau šeši 
Hughes testamentai 
; LAS VEGAS. — Tariamai 
miltimilijonieriaus oH. Hughes 
ranka rašyti, testamentai dygsta

TOKIJO. — Politiniai stebė
tojai Japonijoje manio, kad da
bartinio ministerio pirmininko 
Takeo Miki^era baigiasi ir jis bus 
partijų lyderių priverstas atsi
statydinti, r Jis. esą. blogai pra
vedęs Lockheed bendrovės ky
šių skandalą ir nekaip vedąs ki
tus vyriausybės reikalus, z f

Japonijos liberalų Partijas 
frakcijų lyderiai turėjo slaptus 
pasitarimus ir -įtarė, kad mi- 

nisteris pirmin nkas turi užleisti 
kitam asmeniu pareigas.

C o r. g; css G r. . ■■ - n—m . - — -■
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Tankai, helikopteriai 
galės tamsoj šaudyti 

AVASHINGTONAS. — Pen
tagono oficialiu pranešimu, JAV 
Armija pradėjo gaminti naujus 
taikiklius, kurie pagerinti tiek 
kad ir nakti tamsoje “mato” pa
taikyti Į taikinį. Taij yra svar
bus išradimas, kurio dėka tan
kai ir helikopteriai (malūnspar
niai) galės ir tamsoje šaudyti, 
nes šoviniai patys susiras taiki
nius. •'Naujasis išradimas yra 
toks prietaisas, kurs skrenda į 
karštį keliantį objektą, koks 

^yra tanko ar lėktuvo motoras 
važiuojant ar skrendant.

Kalta Amerika
BONNA. Pietų Afrikos am

basadorius Vakarų Vokietijoje 
kaltina Ameriką .ir kitas vaka
rų pasaulio valstybes, kai jos ne
suprantančios rusų tikslų Afri
kos kontinente. Jis, kalbėdamas 
Amerikos prekybininkų klube, 
pareiškė, kad reikalavimas per
leisti juodųjų daugumai valdy
mą, tik padidina karo riksmus, 
kuriuos Maskva janaudoja įsiga
lėti Afrikoje. y

Esą, Sovietų kontrolė Pietų 
Afrikoje, kad ir nebūtų vaka- 

■rams mirtis, bet visdėlto tai rei- 
Štų ekonominę ir politinę katas
trofą, nes Maskva tada valdyty 
visos Pietų 'Afrikos aukso, chro
mo, uranijaus rezervus ir laivų 
kelius pro Cape of Good Hope 
iškyšulį.

y Arafatas Sirijos prezidentą Asadą 
..apšaukė arabų reikalų išdaviku

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos prezidentas Asada yra arabų 
įeikalų išdavikas, —- vakar pareiškė Jasir Arafatas. Pasirodo, 
kad jau antra diena Sirijos artilerija primena druzams ir palesti- 
niečiains kraustyti iš Beiruto. ’ 

' . * -
Driizų vadas Jūblatt jau prieš 

porą savaičių Įsakė kairiesjems 
laužyti paskutines paliaubas ir 
neleisti Libano politinėms gru
pėms rinkti prezidento. *

Sirijos kariai apsaugojo parla
mento namus, kur posėdžiavo Li
bano parlamentas, o dabar bai
gia išprašyti^ ne tik palestinie
čius; bet ir druzus. Kur . jie ne
skuba iš kareivinių, tai artileri
jos šūviai juos paragina.

Visi kratosi palestiniečių.

Prieš trejis metus Jordanijos, 
karalius įsakė Arafato vadovau
jamiems palestiniečiams išsb- 
kraustyti iš Jordanijos;_ ' Dalis 
palestiniečių persikėlėj Saiją, 

••o| kita daĮis aškeliąvo, į. Liban^į- 
Nči "Vienus,- ner.krtnr ArafUtak 
negalėjo kištis į vidaus reikalus.:'f~

Libane palestiniečiai " sukėlė’ 
pilietinį karą.' Kartu su druzais. 
jie išardė krašto ūki- Manoma, 
kad Sirijos kariai nuginkluos pa
lestiniečius. Sirija kontroliuoja 
palestiniečių karo medžiagą ir 
maistą.

Sirijos prezidentas, susitaręs 
su. Egipto prezidentu, nugink
luos palestiniečius. Egipto vy
riausybė palestiniečių neįsilei
džia.. - ‘ ■ ■

6 mik dol.
reikalams

Federalinės vyriausybės dar
bo deoartamentas davė Dlinojaus 
valstijos darbo departamentui 6 
mil. dol. padengti susidariusį 
deficitą Hliojaus bedarbių šal
pos kasoje. Iš tas sumos 2.7 mil. 
dol. bus išleisti išduotiems be
darbių čekiams apmokėti ir $.3 
mil. dol. — pagerinti raštvedybą 
Illinojaus bedarbių draudęs.

Tli^ First and Create
r LitKuatiiiin Dutiy m
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Libane prisibijoma, kad se
nasis Libane prezidentas Sulei
man Franjieh neperduos prezi
dento pareigų naujai išrinkta- 
j am Elias Šarkiui, .

x\ - i' 4-. u

—- JAV nesirengia iš Europos 
trauktis ir berlyniečių jos neap
leis, — Berlyno burmistrui pa
reiškė JAV viceprezidentas. Pa
sklidus'pasakoms apie JAV pa
stangas susitarti su Sovietų Są
junga ir plačiai pakomentavus 
vadinamą Sonenfeldto doktri
ną, berlyniečiai labiau susirūpi
no, negu kiti vokiečiai. Vokie
čių vyriausybė yra gerai ir tiks
liai informuota apie JAV veda
mus pasitarimus su Sovietų Są
junga. Vokiečiai žino, kad pre
zidentas Fordas nepadarė nei 

vienos stambesnės nuolaidos stra 
teginių ginklų srityje. Vokie
čiai taip pat yra įsitiknę, kad 
amerikiečiai tų n uolaidų neda

li sako, kadlyy-Sį- .Bet Vokietijos gyventojai.
ypač berlyniečiai, derybose 
imamų pozicijų nebežino, 
maitina į laisvąją spaudą, 
ri gana dažnai spausdina ir 
men tuoja Maskvos agentų 
rai paruoštą propagandą.



ŠAULIU NAMAI - TAUTOS N AMAI i
? m. gegužės mėu. i d. jau liūs su darbščiomis ' italėmis, ku-
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Vytauto Didžroįo iauliy rinktinės iškilmingame šauliu namv atidaryme 
» « * * * > - t* s * ■ • a r* t i > 1 *

Tegyvuoja Vytauto Didžiojo leido vokiečių valdžia ar voki©- į - 
šaulių rpdrtinėą vadovybė ir šau- čių politinės partijos. Bet 19 ■< 
Hai atlikę tokį didelį darbą. Šau- amž. pabaigoje atsirado prūsų

— tautos namai. lietuvių nacionalinė spauda.-At- 
Algirdas Badreckas Isirado spaudos darbuotojų ir ko- 

jvotojų, kurie, nebijodami vokie
čių grasinimų, pradėjo kelti tau
tiškumą ir žadinti prūsų.lietu
vius, ’ ■ ■ •' ' - ;

iių namai :

- 4$ MOW k 11 -■ -
FOEMS WANTED

rios savo darbštumu, ryžtu ir 
sve- pasiaukojimu atsiekė tai/ kad 

auliais. Daugelis nega- j šiandien turime s:uos puikius 
lyvauti saulių namų ati-j Pauliškus namus. '

nes nebuvo daugiau vie- ! Po to pakvietė programą pra-i 
-'o susirinko virš trejetas į vesti teis. Algirdą Eudrecką, ku-t 

asmenų. }ris prabilo šiais žodžiais: Didžiai ;
..... į gerbiami svečiai, i i!i namu atidarvmo įskii-}. ..... , .. . *. .. ir seses saunai. >usi_______ c ..

^neįėjo \ yla. to D. saulių T . > i’ i J • ;vysk. v. Brizgys, teis. V. Šimaitis su.žmona, kan* V. Zakarwskost pulk. K
.r.:rm I i^UXOS SaU.lU narriUS, KHu JUOS Dabulevičius kap. A. Juškevičius su žmona ir V. Šimkus su žmona.

p‘r'n’. Y iški!mingai atidaryti, o taip patj - - -
- jautriais žodžiais padė-. . . .. Y * -------------- 4—. . , . . ir Amerikos 200 metų neprr•siems prisiėjusiems siu .. . z > ...........  . . . . , ‘ klausomyoes sukakti paminėti, isivijimo pinigais ir dar- '

gerokai prieš 7 vai. v. šaulių na
mai • risipildė kviestiniau 
ėiais i 
Įėjo d 
darvn' .■ 
tl)7 v:, 

šimtu :■
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Prūsų Lietuvos

Prūsų Lietuva mums yra
S H’ 

mes 
rinkti

. , .. .i vyrauio uiazoję wuui/ rmxnnes i»Kiiming<sme sduiiy namy anairynw . ; . ' * •
urangŪS broliai {sveikina rinkt, pirm. V. liganaitį. IŠ deš. teis. A# Budreckes, $©1, D. Slankai- noma kaip lietuviškos spaudos 
Susirinkome į 'fyfė, mm. a. vmifis. kun. a. Trakis, kun. A. Zakarauskas, kun. Aj Stasys, lopšys. Bet greičiausiai dauge-

t I)‘s nežino, kad Prašų Lietuvoje

Daugelis'tokių tautinių laik
raščių redaktorių buvo paprasti 
Prūsų Lietuvos žmonės, nelan
kę universitetų ar šiaip kokiu

Th. ILLINOIS SOCIETY OF PO
ETS is compiling • book of poems. 
If you have written • poem and 
would like our selection commit
tee to consider it for publication, 
sehd your poem end • self-eddres- 
sed stamped envelope to:

KO J O 
na m ų 
bu juos sutvarkant ir papuošiant. J 
Palygino seses ir brolius sau-5 gubas iškilmes.

i

I

1

Šauliai su pagarba ir dėkin- 
t j i -• - j™ .gurnu mini JAV-biu nepriklau-Todel sianaien švenčiame dvi-‘- . _ , • , f,.somybės 200 metų sukaktj, nes 

ji yra laisvės netekusių užtarė-' 
ja ir į komunizmo vergijos reži- 
mo aneksuotų tautų globėja. 
Amerikoje rado prieglobstį ne 
tik pavieniai asmenys, bet ir 
įvairios komunizmo persekioja
mos organizacijos. . , •

I Lietuvos šaulių S-ga Trem- 
j tyje gali laisvai veikti, kovotu ir

’ Nuotrauka C. Genučio iki 1SH0 metų pasirodė apie 130 nors būdu pasiruošę žūrnalisti-
■ '■ (1) įvairių dienraščių,1 ^avait- niam darbui. Ir reikia žavėtis

'' raščių, periodinių leidinių'ir žur- jų. gražia Įkalba, sklandžiu min- 
halų. Skirstant šiuos leidinius čių dėstymu bei jų kovos dvasia, 
pagal jų turinį ir paskirtį, gau
nasi maždaug toks vaizdas: po
litinio ir visuomeninio turinio

Licensed by VNESHPOSYLTORG
ii;n pu/,>tama firmų, kuri per daugeli n:r;ų skubiai 

■.s.iui :pt;.riimiju sjmi skaitlingą kliientūrą. siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

Į
?

SHM IXiAi APDBAL’STI.

Visuose musu skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukš
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

kons. J. Daužvardiėr.ę. kuri yra 
šiuo, metu ligoninėje. Ji apgai
lestavo, kad negali asmeniškai 
pasveikinti šaulius. Ji pareiš
kė, kad ne tik sveikinimas bu
vo paruoštas, bet ir rūbai buvo 
parinkti šioms iškilmėms. -Gen. 
K. Musteikis dėl ^pablogėjusios 
sveikatos prašė mane pasveikin
ti visus susirinkusius į šias .iš
kilmes. • A--,'-:' i >•

& -• s ■ < • ■ »•’
ILLINOIS' SOCIETY OF POETS

55 E. Washington Street, J 
. Suite 20r,t 

Chicago. Illinois 60602

lietuviškus laikraščius, kuriuos Lietuvos Pajūris Nr. 3 1962

— 55; tikybinio turinio — 30; 
valdiškų ir pusiau valdiškų — 
16; įvairaus = turinio leidinių 
ūkiškų, filosofiškų ir pan. — 30.

PAID QUARTERLY AT.

BRIGHTON
- J ‘ -a—• t rAr- ’ _ -W _ . ' 1 < .

PER ANNUM 

certificates 1 
$5000 or more 

4,year min?

PER A NNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

■Paimkime, kaip pavyzdį, kad ir 
tokį žinomą 34 metus ėjusios 
“Naujosios Lietuviškos Ceitun- 
gos” redaktorių Mikelį Kiošį. 
Jis buvo našlaitis. Baigęs pra
džios mokyklą, jis stojo’ mokiniu 
į Otto von Maudęrodės spaus
tuvę Tilžėje, kur išmoko raidžių 

Kaip matome tai didelis Ina- rinkėjo amatą. Laikydamas sa- 
Šas į lietuvių tautos spaudos lo- vo tautybę pagarboj, jis pradė- 
byną, nežiūrint ir to fakto, kad jo dirbti spaudos darbą. Pirmą 
kaikurie laikraščiai buvo nepa-; redagavo “Lietuviškąsias Ka-

PLRASK 
HELP

t - Vėliau žodžiu dar sveikino A. 
Sukis iš Detroito’ir dr. "K. Pau-
tienis iš įCievelaĮido Abu sveĮ-..ljankiis priiSŲ Lietuvos tauti- bendras” (1890), o vėliau tris 

in ojai.;j e e. saulių jiamaipsd njam jr sąžinės žadini- kartus į savaitę išeinančia 4<Nau-
' mui. čia turima omenyje tokius jąją Lietuvišką Ceitungą”.'1 .

Raštu ‘sveikino: A ir M. Ru
džiai, red'. St. Kaunelienė, Vil
niaus Krašto S-ga- ir telegrama 
— St. Jokūbaiti^

Išnešus vėliavas vyko meni
nė dalis. -T • "Y

,, Sol. D,- Stankąit^tė pądainavo 
' ir jai akomp.. muz ĄLVasaitis šias 
dainas*:: 1. lįą- taikąs ? (Kavec- 
ko), 2, 0 buvąYUenos (Reskin) 
ir 3. Oi laukiau^JiĘĮailevičiaūs).

'Sol. ,Ą. Brazis^padainavo ir 
jam akomp^ muz. Brazięnė. Jis 
atliko ariją iš operetės — Grafas 

'Liuksemburgas ir arijąris. ope
retės— Kornevilio varpai. j j 

i Didelė? \ atrakcija ir lųąloniįį
Garbės šaulių sargybai ap-Ytaigmena buvo tąsiems šaulių 

leidus vėliavas prasidėjo sveiki-Į 
nimai.

žodžiu, sveikino: vysk. V. Briz-. 
gys. kuris pasidžiaugė. šaųĮių. ; 
veikla ir palinkėjo yiš^ tai .per
duoti ateinančioms kartoms, .o 

•ypač tą patriotinę dvasią, k'urią 
.puoselėja, šauliai. LŠST pirm. 
Karolis Milkovaitis linkėjo', kad 
šie šaulių namai taptų mūsų 
lietuvybės, vieningumo, ryžto ir 
stiprybės .šaltiniu kovoje už. pa-., 
vergtos lietuvių tautos...,- Prisi
minė rinkt, pirmininko Išganai- 
čio nuopelnus ir ryžtą — atida
rome pirmus šaulių-namųs trem
tyje. Alto pirm. dr. K. Bobelis 
linkėjo nenustoti -kovingumo 
dvasios, kuri taip reikalinga mū
sų broliams ir sesėms paverg
tiems Lietuvoj. Rambvėnų- pirm, 
pulk. K. Dabulevičius priminė, 
kad jų kadrai kas met mažėja, 
todėl tą kovą turi toliau tęsti 
šauliai, šaulius ir ’karius jungia 
bendras tikslas ir pralietas krau
jas už tautos iiį Lietuvos nepri
klausomybę... jLTamu^iš Sava- 
norių-Kūrėjų padeklamavo 
poeto TurčinišjSo eilėrašty ku
ris tiko šių iS&įBųi^dvašiai. 4$

Programos’ varvas buvo 
lankęs sergaai^v.&^tuvos 
vereninės valsCjwes^af

siekti laisvės savo tautoj -ir Lie
tuvos nepriklausomybei. LTž tai 

f šauliai reiškia pagarbą’ ir padė- 
į ką šiam laisvės kraštui — Aw 
f rikai. 1 {>>f

*

ornviriju ir ‘nemokamu katalogų prasykit? musu 
trKJUsinje ištaigoje ir visuose musu skyriuose.

v- • •£ ‘Jt’

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė yra pradininkė šauliškos 
veiklos Amerikoje, o taip pat "ji 
yra pati pirmoji, kuri įsigijo ir 
šiandien iškilmingai atidaro sa
vo nuosavus šaulių namus.

Tikiu, kad mūsų pėdomis pa
seks ir kiti šaulių daliniai ne 
tik Amerikoje, bet ir Kanadoje.

Tad nuoširdžiai jiems linkiu 
ryžto ir ištvermės tai įvykdyti.

Įnešus vėliavas buvo, sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Invokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys, o šaulių namus pašven
tino rinkt, kapelionas kun. A. 
Zakarauskas.

|
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' $5000 ©r more 
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30 months
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34 psl Kaina SL60

Sic ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEO ST CHICAGO ILL. 6C6C1

Zrrn,

MAUJI6NQS, CHICAGO I, I LU— SATURDAY, MAY 15, 1976

Dalia 
bcisi-

. ilgamečio BALFO >pixmininko 
prelato J. B. KONČIAUS- knyka 

ATSIMINIMAI Iš B ALFO VEIKIA
' 'į ' 1 • y ; »*< y-

h’.ek\ienas helir 
gerbūvis, privalo si 
suminėtas knygas

Juozas Kapačinskas
Lieuną. bėgimą nuo

kį irba Money Ojderj tokiu

K iram rupi gimtinio Krašto laisve ir lietu- 
H.sipazinti su žemiau įvardiniorms knygomis, 
aiima užsisakyti Naujienose

SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai 
iziant Lietuvą, bėgimą nuo oolševiku ir gyvenimą tremtiniu > 

iose VoKietijoje. 273 psl.. kietais drobes viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsimmimah Išer. io 
na?urah ankstesniųjų a . .:n;ntmu tąsa Tai yra Amerikoje 

kuriančio ir patvariai įsikuriam asmens istorija Knyga gausis 
Gruntą 3o0 psl. Kaina 7 dot

ČIKAGfETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaime. Nauda^i.:o<f> 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matp kokias 
Kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 n<d. ST.SO Yra taip pat 
sversta i anglu kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i 
a įspūdžiai Iliustruota nuo ‘-aukomis 331 psl $3 (X)

D Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS 
pastabumu neapgauna !nturię1n ir agitpropo propag ■ 

Jcnygos prra vtos h m vu. graru stiliumi 

į. LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
hi K u na S2 Z:O

k LIUBLINO UNIJOS M/KAKTIES PARA^ĖJE.

488 Madisnn Avenue (tarp 51 ir 5"
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel.: (212) 758-1150/1

7707—147 St.. 
45 Second Avenue
135 -W. 14 St.
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222. West Chicago Ave.

501 West 69 St, , 
5879 Sta4e Road
762 Springfield Avenue 

.. 10?<2 Springrteld Ave.
• FORT WAYNE, Ind.’ 46808. — 1807 Beimeke Rd. •
• GRANO- RAPIDS Mich. 49504.
® HARTFORD, Conn. 06106, 
» LAKEWOOD, N. J. 08701,
• L^S ANGELES, Calif. 90022, 
» NEW HAVEN, Conn. 06511, 
® NEWARK. N. J 07106,

PASSAIC, N. J. 
PATERSON, N. J. 07525,

• PHILADELPHIA. Pa. 1<’«22.
® PHILADELPHIA, Pa. 19141
• PITTSBURGH. Da 15203.
« S AN FRANCISCO,
» TRENTON, N. J. 08620
• WATER3URY, Conn.,
• WOODHAVEN, N.

S K Y R I Ai :
APPLE-VALLEY, Minn. 55124 
XE-,y YORK, n: y. 10003 
NEWr YORK, N. Y. 10011 
So. 3 03» DM, Mass. 02127, 
BAjFPAtO. N. Y. 14206, 
CHICAGO Illinois 6O622L 
CHICAGO, Illinois 60629, 2 
CLEVELAND, Ohio *4134, 
IRVINGTON, N. J. 07U1, 
įov’NCTON. N. J. 07’11,

636-38 Bridge St. N.
518 Park St. 

241 Fourth St.
960 S Atlantic Blvd 

1329 Boulevard
698 Sanford Ave.

176 Market Street
60 Broadway
12M N. 5th St.

— 4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 

94115, 1826 Divisadero !
— 4 Quay Court — Tel 
905 Bank Street

11421. 94-08 Jamaica Ave.
WORCESTER, Mass. 016T0, 144 Millbury Street 
YOUNGSTQWN. Ohio 44503, 309 W. Federal Street

Tel.: 612-432-7083 
TeL: AL 4-5456 ; 

C H 3-2583.
268-0068 I 

TL 6-2.673 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

384-1738 
ES 2-4685 

374-6446
L: 432-5402 1 
GL 8-2256 

246-9473 
FO 3-8569
AN 1-2994 1 
LO 2-T446' 

Tek: 373-8783 
G R 2^6387 

345-2028 
3-4318
5- 9586 
1-2750
6- 1571

Tel.: PO 
Tel.: G L

HU 
St. F J
I.: 609-585-4867 !

PL 6-6766 
Tel.: 441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

Į rinktinės mišrus choras, vado-, 
vaujapjas muz. t ;P.. Vashęrgo.^ 
Choras puikiai rsučair^avo šias 
dainas : Miškų gėlė (.Aran. Pau
lausko),. Keleliu ėjau (P. Ada
ir, avižiaus) ir Jaurimo  ̂giesmė J 
-(J.-•Naujalio). Te::ka tik džiaug
tis, sveikinti ir palinkėti ištyer- . 
m ės toliau taip puikiai dainuoti.

Iškilminga nuotaika kėlė gra
žiai išpuošta salė stf žirandėliais 
ir išpuoštos sienos Liętųyps.prę: 
žideritų, patriotų, rašytojų pa
veikslais, o taip pat saulių žėnkk 
lu; i Lietiivos, vytim’ ir Vytauto 
Didžiojo paveikslu, ’f ■'

Po meninės dalieš5 programos 
vadovas. A. Budreclž&;'padėkojo 
visiems’ solistams, rinkt, chorui

a ■ V ’ -*■ 7 • - . F • > • e e* ' ' I

ir muzikams už puikią atliktą I 
programą ir paprašę 'visus' pasi
likti vaišėms, linkėdamas gerbs 
nuotaikos, gero apetito ir labos 
naktie?. ! ’ ’

LŠST moterų vadovei Stasei 
Cecevičienei sesės šaulės padarė 
staigmeną j teikdamos-gėlių, kaip 
padėkos ženklą už šįzpuikiai pa
ruoštą banketą ir vaišes.

šios iškilmės • buvo filmuoja
mos Ed. Vengiansko. ir fotogrą- 
ftįjjamos, Č. Genučio.

^Vėliau grojant orkestrui pasi 
šokta ir pasilinksminta.

SAVINGS AND; LOAN AŠŠpeiA’l'ION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENIJĘ 
CHICAGO/ ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA-AVE;):
- t??- -^o.- .•»?• , • . Vv ’ ‘

PER ANNUM

S1000 cr more
1 year mini

PirmaĮame tomą yra puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu torp1* minkštuose virlehuose parduodami ui 54.00, o*kietuose 

viršeliuose už 56.00.
Abi khygai gaubte, jei pinigus pasiųsite tokiu adresui

Chicago, [Hinois 60608

i" dideli puslapiai, daug nuotraukų.
f Ii viršeliai $1.00, minkšti — $3.00. ,’^r

ifjoiii ‘kiekvienam lietuviui^ lrcr.itiniui^fwįįtiF 
šia <b < ’ ' »l>ėjui, siuntusiam siuntinius j Vokki
tas tr.... !♦<•> vietas. Knygų pasiųsime adresaftii,

Watchyour money 
put on weight

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the. better. The fatterattėr 
it gets, the healthier it isLTo 

help your money gain the 
most, give your money the

r at Standard 
Federal Savings.

r Come under our wing. 
We care what happens to you.

Certificate Accounts* 
’'minimum terms: 
$1,OOO-6 years

4 / Ql7 Certificate Accounts* 
/ VO yhm rinnimum^terms:
* $1,000 -4 yeanr

Oq/ Q/ Certificate Accounts* 
O /d /O minimom term*:

/rs . Certificate Accovrws*

8.17% X-* 
790% 
7.Q8%zs- 
6.81%^ 

6.002%^

reti (compounded daily) 
K^ortxw year.

1/%*%^ minimum t«r«ns:
w /2 /V $1.000-1 y»ar-

o / /y Certificate Accounts
jY/71 mimmum tenet:M /4 /□ $1.000-^0 <teys
> ; - - ■ / ■ ?- -

TTiffSJ Patente* Savte««

Yietd based on intėre:
accumuteted 

svbstantial flttetecf panett* m ter
eartr eifMratteTof certificate accoent*

ST/iND/MID FEDEP/^L SWINGS
Hamt Office: 4192 Archer Avenue. Wcago. Wirjeis 60632 phone: 847-1140 <-

Dowwers Or»v» Offtc^: 6100 Forest Avenue. Downers Grave. HSnois 60515 Dhoner 063-1140
Lombard Offko: (1st Federal Swings o( Lombardi 23 North HUin, Lombard, nttmlS 6014^ f>hOr>o:627-1140



LIUDAS DOVYDĖNAS

man

ho artimo savybių; tai tik save

kiaute. Ir baimė, kad kas nors

Taupykite

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSALI

liAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS GOG36 TELEPHONE: 476-7575

$3.00,
$2.00

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

nepaduuskentų kiauto iš lauko. 
Baimė būti nedavertintu, baimė", 
kad tant kaimyno stalo baliuje 
nedegtų daugiau žyakučių, kiek 
degė mano vėlesniam baliuje, i

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

ZU / peoplefe * / you
^*4^/write to

bijoti "mirties, apsisupti savo 
svajonėmis,, jo paties atrastomis 
amerikomis. Vfsur ryškus be
veik Išrištas susirūpinimas sa
vo namu, -rezidencija, baldais, 

puošnia vonia su labai minkštu, 
iškvėpintu popierium. Gal tai

1800 So. Halsted SL Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

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

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 'C J? 
dieniais 9:00 ryto 
daryta. A/-W ..

DES PLAINES OPHCE:
1065 OAKTON STREET 
des PLACES ILLINOIS 60016 
TELEPHONE. 297-0720

254-8500
PARDUODAME
PRIEMIESČIUS

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

įsteigta 1923 metais. '

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

Sovietai ir Ameriko

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory.

g Local Zips can be found 
v on the Zip Map in the 
business pages of your 
phone book.

published m a poblfc strrics In 
witfc Tfes CouscM.

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais, viršeliais tik__________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS,
Kelionės oo Europą įspūdžiai. Dabar tik____.____ $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

kiu būdu nepriklauso geresnei 
partijai, negu mano, jokiu būdu 
jo Dievas ne geresnis už ma
niškį Dievą, ano raštai tik (pa
tylomis kalbant) derlinga gra
fomanija, palyginus su mano pra-

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Enjoy Your.TV NOW PLUS

EARN INTEREST

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussėn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

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

Dr. A. J. Gussen

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J. .

MASKVA. — Sovietai be
rašydami vakarų laisvojo pa
saulio, ypačiai Amerikos istori
ja, stengiasi gražiu būdu jų 
užvilkti ant sovietiško kurpa- 
ilaus. Pavyzdžiui, Didžiojoje 
Sovietų Enciklopedijoje rašo
ma:“ Liepos 4, 1776, kontinen
to kongresas priėmė nepriklau
somybės deklaracijų turinčių 
revoliucinį charakterį... Tai bu
vo pirmasis ’ legalus dokumen
tas, kurs formaliai išreiškė 
žmonių nepriklausomumų ir 
padėjo pagrindų valstiečių de- 
mokratinnei laisvei”.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. x

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
- U? NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7 TV Mokama 4 mėty 
/U Certifikatams.

Mažiausia $5,000
ar daugiau.

, j— 8:00 vak.; 
5:00 vakaro; šešta- 

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

resnes sayo sienas.

Tokį pastringi; imą galima 
būtų tęsti, bet yra ir šviesi pu
sė, yra suartėjimu, yra jėgų 
skirtis.nuo daikto ir dolerio. Ta
me načiame Angelu mieste mato
me ir gero ir maty tino. Gal net 
jaugiau nei kitų tautybių, seniai 
šaknis įleidusių. Ir pasiteisinti 
galime; ne mes išradom krimi
nalus, sekso biznį, ir purvinų ir 
pelningą,, ne mūras sulaikyti se
no .amerikiečio susmulkėjimų, 
vertybių kategorijose susipai
niojimų. • . .

Tai būtų ilga, piati pasikąl- 
"bėjimo kelionė. ;Ne tam aš at
vykau į šiluma ir šypsena tur
tingą Kalifomijų.

‘ Keli veidai

Marquette Parkas
Lietuvių Televizijos valdybos 

posėdis įvyko praeitų ketvirta
dienį L.T.V. patalpoje, kuriame 
1976-7 metų valdyba pasiskirs
tė pareigomis sekančiai;

Siutas Anatolijus — progra
mų pirm, ir vedėjas, Šidlauskas 
Justinas — valdybos.pirm., Ven- 
gianskas Edmundas— vicepirm. 
šlutienė Pranciška — sekretorė. 
Radavičius Edmundas Protoko
lų sekretorius, Indriūnas Jonas
— iždininkas, Naureckienė Ona
— kasininko padėjėja, Kai P. 
Charles — teisių-'patarėjas Pat- 
laba Stasys — korespondentas

kolonistų 
čia ir 

Amerikos 
kitus ir 
kas yra

WHILE YOU E A RN 6 ’/z % to 7SA % SS
- . _ - ; - . OUR SPECIAL ACCOUNT

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio. 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI’

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS

17’’ Diagonal COLOR

$1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. -

Angeles lietuviai turi altininkus, 
skaldytus ir neskuldydytus ben* 
druomenininkus frontininkus, 
tautininkus liaudininkus ir uar 
visokius. Ir “šnipus” ir “parsi
davėlius tėvynės priešam^*, ir 
"Dievo įšrinktyių išrinktuosius”.
Gal tai ir neblogai, Gal tai visu 
emigranty, te šakny, be tradieį- 
jtfe be tėvų kohe vis.ką^ 
praradusių -apsišarvavimas po- 

! pieninais šarvais, peteliškių tin* 
‘dį seniai prauykusių miražųt 
gaudymas. ^Savo išpuoselėtam 

i name, rįįįencijoj^ karo pelenus 
perbrido, kraujo regėjęs ir ma
ttes ima save vertinti, liguistąją

Mindaugas ūkio vr- 
.‘cjus l.ukūSiUS .■* tik 10
vedėjo padėjėjas, Šlutienė Pr-J> 
ciš.sa — parengimų vedėja ir Le
kienė Eleonora — parengimu šei
mininkė. StasvM Patlaha

euzija, kini i finansuotų 
volų (EI Amerikos 
neprik k i u su 111 y ‘>ė<* JEsą 
prasidėt!j seniausia 
tradic j i išnaudoti 
priversti juos daryli 
geriausia JAW

Mokama 1 mėty 
/ 2 /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
' ar daugiau.

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS
7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

later-City Relocation Service '

Ir čia galėtini: filosofiškai 
pastringa ti\ ..'n.uAėin rn&< 
vertybių kategorijose TV, gin- 
gir ale,.kriminalą.-, seksas, ci
niškas sĮė^tid^nas mus xisps 
nuvertinu, • njgjtkom, perdaug 
susirūpiną' savim pastūmėjom 
ir kitus virsti tok ais. Atžalom, 
atolyšom-irtMivįįpns kito. Ir dar

Tai gražūs žodžiai, bet juose 
slypi revoliucija, per kurių tik 
Amerikos valstiečiai įsigijo lai
svę. Betgi, maskviškių požiūriu, 
Amerika visų laikų žengia pa
kalnėn ii uo pat jos gimimo die
nos prieš 200 metų, nors,, kaip 
Sovietų akademijos mokslo 
žurnalas rašo, kad amerikiečiai 
neabejotinai yra puikūs .žmo
nės, energingi ir sumanūs. Ir 
tas jų sumanumas, pagal V. 
Karionovo knyga “JAV- kaip 
jos yra”, Amerika turi visko, 

— gerai išvystytų ekonomijų, 
dangoraižius, begaliniai daug 
automobilių ir daug prekių 
krautuvėse tiems, kurie turi pi
nigų, — bet neturi pastovaus 
gyvenimo ir užtikrinto ryto
jaus, nes jie visą laikų kariau
ja. Taip tvirtina kita Sovietų 
knyga: “Du šimtai karu laike 
200 metų.”

Maskviškis laikraštis “Izves- 
tija”, visų tai nagrinėdamas, 
200 metų Amerikos nepriklau
somo gyvenimo proga, rašo, 
kad . Amerikos ideologai ir apo- 
logistai bei pasiteisintojai pie
šia Amerikos gyvenimų, iškel
dami George Washingtona, no
rėdami užmiršti Watergata. 
pabrėždami Nepriklausomybės 
deklaracijų, tikslu atleisti ČIA 
ir FBI nuodėmes.

Betgi, turbūt bjauriausiai 
charakterizuoja Ameriką Kana
dos ir Amerikos studijų institu
to Maskvoje prof. N. Jakovie- 
vo parašytą 94 puslapių knyge
lę, ktirioje, išgurdamas revoliu
cinę nepriklausomybės deklara
ciją, smerkia ‘ Amerikos kolo
nistus ciniškai pavartojus Pran-

FSLIC.
» MSLaoe,
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(Tęsinys)

Ir Kalifornijoje sriubų srebia 
šaukštais

Spėjama, Los Angeles, San 
Franeiske ir apylinkėse esama 
apie vienuolika tūkstančių lietu
vių. Kaip ir. kitur, esama čia 
šviesių lietuvių, palšų, rusvų, 
raudonų. Esama ir gerokai visų 
kuo nublukusių.

Būtų sunkūs, gal ir nedėkin
gas užmojis,- jeigu bandytum tą j našingais eilėraščiais arba pra- 
lietuviškų vitražą apibūdinti.Bū- įėjusios vasaros Dainavos stovyk- 
dinga savybė, budėjimas savud- loj filisteriams skaityta proza 
se apkasuose, ryškus ir su šven- Neverta, ieškoti gerų, mielų įriš
taisiais ir su šventosiomis 
sugyvenusiems po KalifornijosInuvertintum.. Ko gero, jeigu ką 
saule broliams ir seserims. Ben-* pastebėtino rasi kaimyno akyje, 
drai kalbaijt, visur ryškėja su-1 gali mano akies krislas atrodyti 
svetimėjimas, raivymasis savam perdi delis.

Kaip danguje ir žemėje, Los yra daUg praradusio, nepapras
tos gerovės išbujojome paskuti
nis apkasas kissingerių^politi- 
kose atominio ginklo rungtynė
se?... Tai žymu.ir šiaurėje, pie
nuose, vakaruose: mūsiškis ir 
jaunavedis ir pensininkas yirpan- j 
čia iš susirūpinimo širdimi, bijo ' 
skirtis su dolęriu. Pirmoj eilėje 
baimė palietė kultūrą, meną, 
pramogą — be. to galima išsi- 
rangyti. Infliacija, netikrumas 
rytdiena užkrovė ant ateivio 
krūtinės susirūpinimą: nežinai 
kas' bus rytdj? Tik .pažiūrėk, 
kiekvargo,.. triūso rezidencija, 
moderniški baldai, ilga, plati vo
nia, kristalai pareikalavo iš ma
nęs? Kas sulaikys mūsų var
žytynes, kur be dolerio neišsi
kraipysi? _ <•

-.. Pensinirikas nori-ilgai gyven
ti, jaunuolis nori pasivyti ir pra
lenkti* pensininką. Kur čia be
surasi dolerį kokiai kultūrai, 
knygai, koncertui ?. Kad, gi būtų 
tų dolerių daugiau negu jų rei
kia. Bet ir čia bėda; kas pasa
kys okagos. Los Angelas, San
ta Monikos-ir milijonieriuj kiek 
doleriu užtektu? ■ - ;

' Or With $2,000 
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% yean.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000 
gsjbk And your money grows to 

^^$21,024.81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. . W _

. Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
yeets. - •'' ' - '

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2’A years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in 1% years. v >

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

- Seniai skaitau Lietuvių Die
nas. Gdlim visaip pasakyti. Kaip 
ir apie viską. Kartais girdėda
vau. nusiskundimų, kai poetas 
redagavo, girdi. Lietuvių Die
nos kaip brangus parapijos biu
letenis. Tiek sočių veidų, tiek 
tėvelių ir; pasak Biliūną, tiek 
ponų ir visi toįkie gražūs.

Į ' Gal tai'buvo nė pačių tobulųjų 
. nusiskundimai. Ąš pats šia pro
ga džiaugiuosi galėjęs asmeniš
kai popietėje sutikti ponus Ski
riąs, Lietuvių Dienų naštos ne
šėjus. Skuboje neteko arčiau iš
sikalbėti, o būtųi pravartu. Tu
riu didelę pagarbų ir nemažesnį 
dėkingumą mūsų rašto leidė- 

s jams. Jų našta gal ne karti, bet 
i helengva. Ir sunkėja. Nėapsi- 
gaukim; sakau ir sau, kokia ta 
mūsų kaip duona beralienė spau
da,;. kokius raštus mes priešo
kiais, vergais negalais parašom, 
išleidžiam, bet jiėyra mūsų, mū
šų barometrasir termometras
— rodymas kas mes dar gyvi. 
Ir kaip lietuviai ių'kaip žmonės, 
ir kaip dar gyvos išrautos šak
nys iš mūsų žemės — Lietuvos.

šventoj Monikoj teko atlan
kyti Bėrtą Starkienę-Valaitytę, 
1914 metuose atvykusią Amen-, 
kon . • Protarpiais surasdama lai
ko rašiusi, lietuviškoj spaudoje, 
buvusi įvairių' lietuviškų orga
nizacijų vadovė ir talkininkė. Ir 
tebesanti. Starkienė gerai pa
žįsta Los .Angeles, ir Santa Mo
nikos lietuvių susiklostymus. Kai 
susikūrė lietuvių parapija, dy
go organizacijos., Statkienės 
visur suspėta, šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininjke būdama 
ilgus' metus vadovavo chorams, 
vaidinimams. Ir dabar, ir metų 
sveikatos rūpesčiuose, Starkie
nė palaiko giedrą nusiteikimų. 
Ir tokios prigimties ar ilgos vi
suomeninės, kultūrinės veiklos 
įpratimas — ji nuoširdžiai susi- 
rūpinusi lietuvių susimetimn į 
saujines grupeles, vienybės sto
ka vėju pamuštų ambicijų gau
dymu. x

Išeidamas pro jos ir jos sūnaus 
Miltono- Stark - Starkaus duris, 
išsinešiau giedrios, mums bran
gios praeities ir nūdienos sai
kingą, atlaidų vertinimą. Jos sū
nus, Milton Stark, Brolių Domei
kų vertėjas — jau''kita giesmė. 
Jeigu kas skaitys anglų kalba 
išleistus Brolius. Domeikas — 
Brothers Domeika, tenai ras ir 
kiek daugiau žinių iš Milton Star
kaus gyvenimo.

. i (Bus daugiau)

> ■ z. 'r
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Socialinio draudimo

ausih

mo

Hsinhua korespondentas pa
tiekia pavydžių iš Sovietų Sąj‘un-, 
gos ekonominės subversijoš. Lo
tynų’ (Pietų) AmerįkpjęJLr,,ta

Karibų jūrų erdvėje Maskvos 
Kremliaus valdovą! naudoji tak-

kunų ’įveikti neįmanoma, kad 
pralaimėjus reikia šulĄ^r da

LG^DON^.— Su crafe 
Londone, 195#n£-btjVcr įstei$3§' 
tarptautinis, insStli£aš' 
tiniems šahtyiiarąk'Jr sKugOffic?, 
gynybos bei ginklų kontrolės 
klausimams studijuoti. InstitiF-

igalybių vien kito Įtarinėjimas 
nežada pastovumo tarptautinėje 
'arenoje., ‘
ė Instituto direktoriuą Christo-

lėktovus. Salėtų rakete-' 
ginkluoti kreiseriai ir pl

atėjai, heli- 
'bos lėktuvai

siu ir plačiausiai skaitomu lietuvių dienraščiu. Jos priva
lo pasiekti kiekvieną Amerikos, Kanados ir kitoje vals
tybėse- gyvenantį lietuvi. Nelaukite specialaus paragiiii- 
mo. Imkitės iniciatyvos, organizuokite’ rėikąliri^s 
netus ir padėkite Naujienoms Įsigyti mašinas.

Kiekvienas privalome prisidėti prie būtino ir lietu
viams reikalingo darbo.

Institutas: šakė/ į&d’-ilgaitru
kusios SSSR-JAV tarpusavio, 
varžytynės iš vienos pusės 
kitos — bendradarbiavimas

specifinius uždavinius:.infiltruo
ti valdžios įstaigas ir kištis.į tų 
valstybių politikos reikalus. KGB 
plačiai išnaudoja turizmąper 
kurį įšmugeliuoja daugiau KGB

žia, kad savo socialimperialisti- 
niams planams jie Retų Ameri-’ 
koje nė tik neturi pritarimo, bet 
jau turėjo keletą rimtų nepasise
kimų. __ J. Pr.

SSSR - JAV santykiai

darbui tęsti jos ir šiandien pašvenčia didžk usią ųavb 
energigijos dalį. Tai žino kiekvienas vyresnio amžiaus 
lietuvis, kuris turėjo progos atidžiau sekti, visuomeninį 
ir kultūrinį lietuvių gyvenimą. . / >_• , 1

Tuo tarpu mūsų balsas buvo užgirstas. Naujienų 
draugai ir šio dienraščio vedamo darbo šalininkai jau at
siuntė Naujienų Mašinų Fondui $1,600.00. Šio savanoriš- 

L ko,ir spontaniško žingsnio naujieniečiai ėmėsi visai nera
ginti ir nekviesti. Naujienų vedamo darbo- pakako jiems 
ryžtis ir atsiųsti auką. Kai kurie nėt pastebėjo, kad auko
tojo vardo nereikia skelbti.

šiandien jau kiekvienam lietuviui yra aišku, kokios 
jėgos veikia Amerikos lietuvius ir kuria kryptimi Lietu
vos laisvės priešai nori sukti. Pats pagrindinis klausimas, 
skiriantis Amerikos lietuvius, yra bendradarbiavimas su 
okupanto agentais. Su lietuviais susisiekti visi norime ir 
visi siekiame, bet okupantui tarnaujantiems lietuviams 
didelė mūsų dauguma nenori rankos paduoti, 'šis klausi
mas skaldo lietuvius, skaldo lietuviškas organizacijas, 
kelia pykti draugų tarpe ir veda muš skirtingais keliais. 
Šitas klausimas verčia vieną mažą grupelę skaldyti di
džiąsias lietuvių organizacijas, kenkti jų renginiams, 
niekinti organizatorius ir ypatingas dėmesys buvo krei
piamas į-Naujienas, kėlusias viešumon kiekvieną kreivą 
žingsnį žengusiam.

Pradžioje norėta paveikti Naujienų priešakyje stori 
vinčius žmonėse ir įtikinti juos keist užimtą politinę liniją- 
ir keisti kovos metodus. Vėliau pradėta kenkti Naujie
noms ekonomiškai, nauji biznieriai buvo, raginami-nedė
ti garsinimų į Naujienas, nelaimės ištiktiems buvo skam
binama ir patariama neduoti užuojautų, o praeitų mėtų 
pabaigoje buvo pradėta kampanija atkalbinėti lietuvius 
nuo Naujienų prenumeratos. Kiekviena proga buvo lei
džiami įvairiausi gandai apie sunkią dienraščio būklę ir 
apie dienraščio uždarymą. Bet netrukus seni ir naujai at
vykusieji įsitikino, kad organizuotų poniučių skleidžiami 
gandai gandais ir pasiliko. Naujienos ėjo 60 metų, jos 
pasirodo ir pirmais septintos dešimties metais-

Kai to neužteko, tai pradėjo ieškoti pavienių Nau
jienų tarnautojų. Bandė su kiekvienu užmegsti pažintis, 
išaiškinti vedamą darbą, ir atkalbinėti nuo darbo Naujie
nose. Kai kurie tokiems žmonėms, patarė pasitraukti ir 
nekliudyti, bet buvo ir tokių, kurie paklausė, sirenų balso 
ir pasitraukė. Pasitraukė be jokios priežasties, neiškėlę 
jokio reikalavimo. Pasitraukė todėl, kad jiems ubvo pa
siūlytas geriau apmokamas darbas, šiuo savo žingsniu 
Naujienų priešai labai džiaugėsi. Naujienų neuždarė pa
leistais metų pabaigoje gandais, jie buvo tikri,' kad dien
raštį uždarys, išvedę iš. Naujienų kelis darbihmki^-r Tat 
buvo skaudus smūgis. Ypač, kada ilgus metus dirbusieji 
išėjo net nepranešę, kad išeina. Bet Naujienos’isėjo. Jos 
ir šiandien tebeina. Jos privalo eiti. Išvestųjų vieton pri
valo ateiti kiti, dar geresni visiems lietuviams "'reikalin
gam darbui tęsti. - .i

doš konferencijoje, jog jiš yra' 
labai: paveiktas Sovietu karinės 
jėgos augimu. 1975 m.,w kas 
vyksta šiais 1976 m., bet jis ma-

. Venecuelos laikraštis Mon
de” 1975 metų lapkričio 6 ir 10 
dienų'laidosė aprašo, kad sovie
tų kariškiai attaches. Lotynų
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įima it- pagalbos pasitelkti ..ir .tada berilrobl 
kliūtį nugalėti, darbą •'
' — Taip dėde, bendrom, jėgųųi mudu išsiitsiml

$al dar remdamos, ūktas | <fhg 
daug daugiau varomos jėgos, — jis pašdkb.

petį prie paties tuo metu svarbiausio ir degančio klausi
mo. Balandžio pradžioje paskelbėme, kad sudarome Nau
jienų Mašinų fondą ir kvietėme naujieniečius į pagalbą. 
Prižadėjome ne tik pakskelbti talkon atėjusius žmones, 
bet plačiau papasakoti apie dienraščio gyvenimą.

Tuo tarpu priremti petį prie komiteto, pasiėmusio' 
ruošti Amerikos 200 metų sukakties minėjimą. Komiteto 
vadovybė pajuto, kad lietuvių tarpe atsirado žmonių, iki 
šio meto neišaiškintais sumetimais, ryžosi pakenkti ko
miteto užsimotam darbui. Netrukus išaiškino, kad žmo
nės, stovintieji kai kurių organizacijų vadovybėje, pra
dėjo išsisukinėti, nuo pasižadėjimų atsisakinėti ir savo 
žadėtą paramą traukti iš ruošiamo minėjimo. Traukiasi 
ir neturi drąsos paaiškinti, kodėl taip jau nepilietiškai 
elgiasi.

Blogiausia, kai paaiškėjo, kad marijonų leidžiamas 
laikraštis atsisakė garsinti komiteto vedamus darbus ir 
kviesti lietuvius dalyvauti ruošiamoje šventėje. Nustaty
ta, kad tas marijonų laikraštis net ir pinigus paėmė, bet 
nenorėjo ruošimo renginio garsinti. Naujienoms teko 
aiškinti tokios elgsenos priežastis ir pačioms dažniau gar
sinti ir aiškinti tokio nenoro priežastis. Teisybę pasakius, 
aiškinimams daug laiko nebuvo, bet teko imtis visų prie
monių Chicagos ir jos apylinkių lietuviams pranešti apie 
didesnių lietuvių organizacijų minėjimą.

Tuo tarpu laikinai teko atidėti į šalį Naujienų maši
nų ir finansinius reikalus. Dabar esame priversti grįžti 
prie šio svarbaus klausimo ir negalėsime jo stumti, kad 
ir laikinai, į šalį, kol klausimas nebus teigiamai išspręs- 
ats. Ales aprašinėjome, ką vieningo lietuvių darbo priešai 
išdarinėjo su kitomis organizacijomis arba jų junginiais, 
bet nieko nesakėme, ką jie stengėsi padaryti su Naujie
nomis. Jie jau seniai išaiškino, kad Naujienos gina Lietu
vos laisvės reikalus, jungia už krašto laisvę kovojančias 
lietuvių organizacijas ir padeda pavieniems mūsų tautie
čiams ir'lietuviškom organizacijoms, kai jos vienos ne
pajėgia savo teisių apginti Lietuvos laisvės ir lietuviškų 
organizacijų teisėms ginti Naujienos buvo įsteigtos, tam

f ^KAGA. 5-;^ 
vėr, gegužės m’ėnegyje atsilan
kęs Čikagoje, katalikų žvietnno 
sąjungos suvažiavime pranasa-

Ottetrūko, kad jis būtų 
kovojo su. ašaromis, 

jam įjiigailo vai- 
—^Nenusimink Au- 

&u ludleli į Lanką iš- 
. f . .

riaus neapgalvota pašaipai* Daug 
pravirkęs. Jis nuleido galvą ir : 
Balius, nustojo? ^i^md
ko, kurį jis be reikalo į^atftiiiit) 
žiukį tokiam vėjui ir aš tie’pajė^'i

SW- 
suras

ti galo ir išaiškinti, kokiu būdu

Sovietų infiltracija 
Pietinėje Amerikoje
.Viri Hong-Kong-Pekinas. —- 

Sovietų Sąjungos praėjusiais 
metais pastebėtinai sustiprino 
savo ekspansijos ir infiltracijos 
veiklą Lotyną Amerikoje dMa-1 VQ 
ma pastangas kenkti JAV ita- .. 
kai Vakarų pusrutulyje. Tai yra! m-s 
dalie Sovietą Sąjungos globali- j 
nės ofentyvinSs ^te^ ■ M
TSL? yBgtlnfanis Val-! yra Kremliaus’ p<*ų .nėgMmis’ 
stybema del; h^emomjos pa-1

.šaulyje, aiškina taą žimą agen- padaryti panaiiae VMur- 
tura Hsmhua. Kaip sietai tos |

cio” nurodydamas, kokie pavo-

fai ne viskas. !oli gražu? - tęsė toliau Baltrius, 
jau pa<ryvenos vyras, kuris dažnai su Aužiuku, kai
mynės vaiku. į Kroku Lankos ežerą žvejoti išplaukda
vo. Jis padėjo luotelį irkluoti, tinklus leisti, žuvis iš- 
straiginėti. verpetas išsukinėti, be to, ddem nebuvo 
nuolxxlu Baltrius mėgo pasakoti, o Aužiukas kiaušy-

kai g&pi liepos inėn. pirmomis 
(Behoniis.. Toks pensininkams 
‘įmMonumas*’ Amęr&dps niokes- 
Šų mokėtojamsį 1977 ml,i»'piltio^ 
mai kaštuos 5 3 bil. ddl’

lėliai, antys su triukšmu pakildavo, narai skubiai ding
davo vandeny. Kartais matėsi stinių būriai, ir nors 
ir ne dažnai, pasirodydavo ir galingasis briedis. Išgąs
dintos žuvys suversdavo vandens paviršiuje vyrius, 
net iššokdavo iš jo.

Vasaros metu luoteli? pralėkdavo pro krantus žy
dinčius įvairia pievų žbfe: raudonais ir baltais dobi
lėliais, mėlynais vikiaiš,mdaja egle ir daugel kitokių, 
kurių vardus Aužiukas nežinojo, bet tai jam nebuvo 
svarbu. Jį žavėjo tas žiedais išmargintas žalumas, že
mės kilimas. Gamta buvo įdomi ir kitais metų laiko
tarpiais.

hegemonijos . siekia, ta pati 
Hsinhua . skelbia, pačių lotynų 
amerikiečių žodžiais.

Suminėjusi Portugalijos pa
vyzdį, kaip komunistai skverbia
si į kariuomenės vadovybę, Hsin
hua tą pačią taktiką inurodo Pie
tų Amerikoje Vienas Brazilijos 
laikraštis vedamuoju aiškina ko
munistų naują infiltracijos tak
tiką saviems ar sau palankiems 
karininkams perlipant valdžią.

' Vieimš HbnilmasĮ laikraštis 
“La Prehsa” pernai liepos 28'd. 
rašė, kad Sovietų'slaptosios tar
nybos agentai yra priruošti iti- 
filtruoti lotynų Amerikos va&; 
tybių kariuomenes. Laikraštis 
mini visą ėiįę.Piėtų'Amęrikdš šit, 
lių; kam Kolųnftiija, Įtdhdiiiįis,:i 
čdstą 3>omnunkbnų: \ Jtės-
publika ir daugelyje kitų Pieti
nės Amerikos respublikų, kur 
naujieji' “darai” intentšyvi^ vei- 
'kia, kad Sovietų Sąjungoje ap
mokyti agentai subvėrsijos sinai- 
galf nukreiptų .į: kariuoinėngy ne
pamirštant subversijospolitinė- 
jė, ekonominėj^ ir kultūros sri- 
tyse. ■ ' :

— Šest AU^UR, plS^a'aų^uk savo klapą. 
tasTabtii' svartm,;paeiki8; ijždnsųsiam gidį' atgal šokti 
į kovą su išsiilsėjusiu priešu arba tokiu, kuris niekad 

‘dejft&Stjf,- yV^hfJe'Žs bangas.Palau-
kvėpavo, iis atsistojo 

sm^io dugną.

ti, kati jie žvejotų, po to, galėsime pasilsėti, gal ir ko
kią pasaką pasekti? Tad plaukiam į Laiką': PiiffiVn 
vaikai tėvynės, pilnu garu, dš valdymui b' ri' irkluok? 
Baltrius Buvo savo jaunystėje jūrininku buvęs ir mėg
davo kartais įpinti kokią svetimybę į sav^ kalbą,' kits 
jam tai kartais ir sekdavoŠ, paįvarririti šaVo šnektę-. 
Garlaivis buvo jam stymeriš, moteris — madam, pa
nelė — tmiperis ar jumprdv’a1 arba ir Imtinį žnC’ 
sese.

Aužiuko twelis 1 
ir su laiku Kaitriau 
širdį, kad 
rius buvo 
kažkokią 
kaimynu, 
sk riaustai 
žiukui už 
kada, ir l

Aužiukas įsispiovė į savo delnus,'kiek patrynė, kad 
tie gerai prie-irklų rankenų priliptų,'išpūti J&ūtin^ik 
pradėjo irkluoti, jautėsi lyg k'HTŽĄgįs, kuriam svarbia 
užduotie patikėta. Netrukus luotelio ragas susikovė’ 
su ežero’bangomis, kurios viku savo sTmafkthftiu tiesiai 
į Vinges upelio ištaką. sart¥praudh; ritos; kur 
gilu ir jos aukštai iškilo, smarkavo, daužė luotelį, jo 
ragą, įlenktą dugną, taip, kad jis visas dreKėjo^ir 
skambėjo, iVg kurmpliais barsokama kontrabaSb ka
mara. Jis lėtai slinko į priekį, sustojo, dar. kurį laikoj 
laikėsi vietoje, suposi, tai vienu galu, tai ki’tū' n&ireis-^ 
damas, tai Į&feildamas, vaikas stengėsi, jo 
išvargo, pradėjo, silpnėti ir luotelis, pradėjo slūgti, at
gal. Viski užtroškęs jis pakėlė,' irkltiS'' ir pasidavė jo' 
rankos drebėjo niio persistengimo, ąptirpo. Jis greitai 
kvėpavo, jo širdis daužėsi krutfrriėri? lyg jyagairtos 
paukštės rankoje, rodės, k»i ims ir išlėks jam prd' 
gerklę. GfrėiSaU ir greičilfte luoteli?nešėsi it
vėjo varotnhs atgal į Vingės upelį ir veikiai atsidfc*ė 
į jos id^^ą Baltrius pašįVerė karklo šakelę’ fr jf Su
laikė. ; ’ ■

— Tai tau ir vyras, į ėžėrą iširkluoti nepajėgia?
Aužiukas išraudo, jani buvo skaudu prie? bangas 

ir veją pralaimėjus, bet dk? skatfifi&ftV jf

R. V I L I U S

SAULĖTAS VĖJAS
— Be abejo, pats esi girdėjęs, kaip šis Krokų Lau 

kos ežeras atsirado?
— Žinau. — uoliai atsakė Aužiukas. jaunas blon

dinas. jo melsvos akys sužibėjo, veidelis nušvito, — 
raudonas bulius išniro iš audros debesių, bėgo per lan
ka ir ta nugrimzdo.

vietų šnipų ratefio veikli hr ki^ hežjaudin© ir išvėdič-
lumbijoje esantį sovietų genera- mas f kalėjimą ranka pamojavę 
linį štabą sir skyriais Venecuė- teismo Esineroje sėdėjusiems 
loję ir PanėmBj

pąniŠkai kalbančiųjų, ^rųiojl.ei- 
lėje- jis siūlo Įvesti ispanų kalbos 
mokymą • kunigų . seminarijose 
p? katalikų univėrsitetaose . bei 

išįmokyklosę. x ri> .
- J--'.-*/':.

Jis vis matydavo naujo, išgirsdavo naujus gar
sus. Kartais juodu sutikdavo ir kitus žvejus, kurie taip 
pat vakarais išvykdavo į ežerą, kad tinklus išmetę, 
gražioje apylinkėje pailsėtų, naktį skaniai pramiegotų. 
Tada įsistūmę į pakrante^ nendrynu jie stebėdavo 
žvaigždes, gerėjosi Mėnuliu, klausydavos liūdnai šau
kiančio lūno. ūbaujančio baublio, štfazdų aldavojimo, 
dalindavos savo pergyvenimais, nuotykiais, sekdavo 
pasakas.

Hiena buvo graži, saulėth, vėjas pūtė iš jūrų ir bu
vo gana stipins, kai juodu pasiekė Krokų Lankos Eže
rą. Jo bangos ritosi stačiai į Vingės upelio angą. Balt
rius srdcįo ant užgalio ir vylingai šypsojosi, lyg būtų 
sugaLojc's kokią išdaigą? Aužiukui patiko ta jo šel
miška šypsena, buvo pusiau pravertų lūpų žibėjo svei
ki dantys. Baltrius neberūkė, cukraus daug nenaudojo, 
savo dantis dažnai šepetuku ir pasta valydavo, girda
vos. kad neturįs* ne vienos prakiurusios danties, net 
nežinąs, kas tai yra dantų skausmas. Jis primerkė kiek 

<ui žalsvas akis, pabraukė akaklia ranka per 
I ir sako: — Mums reikia pirma tinklus išmes-

o miręs jam dar jaunam esant, 
asmenybė jam tiek įstrigo į jo 

jautė, lyg jis būtų jo tėvas. Balt- 
Iikęs viengungiu ir Aužiukas užpildė, lyg 
prasivėrusią gyfvcnimo spragą. Būdamas 
jis jautė lyg ir pareigą padėti likimo nu- 
šeimai, atiduodavo dalį savo laimikio Ari
jo pagalbą ir draugystę, jam tekdavo, kai 
a i mynės ūkelyje padirbėti.
labai džiaugdavos galėdamas su Baltrium 

į vandenis išplaukti, luotelį irti, ir dar labiau buriuo
ti. vpac stipriam vėjui pučiant, kada luotelis ant vie
nos kraštinės pakrypsta, kad net vanduo per ją plūs
davo ir ragas, lyg koks maurojanlis bulius, galvą ^pa
lenkės per vandenis šnioksdavo. Pro luotelį pralėk- 
daxo tada visa turtinga pakrančių ir vandenų pano- 

k rantai, nuogei u vos. vingiai, seklų
jį p krūmu ir nendimn
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MELEF. J'S! B-32Z1--v z -.
DR. ANNA BALIONAS 

akiu, Ausy, Nosms

2858 W. 63rd Street 
. :* į~' ■*" ■ -įf-- ?

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALŲKAS
AKUŠERIJA IKMOUkų LlGŲS 

GINEKOLOGINE ČHIRURGUA
6449 So. PuUski RcL. ^r^wtora

Medical BuUdjng). TeL LU 54^46 
iTuma ligonius pagal sLisiUruną.

Jei neaUxuepia.' sKamhinu 37^būU4
X' V- ?

Union’ Pier, Mich.
Literatūros popietė

- Atbudusi gamta įkvėpė gyvu
mo ir pastangų spaudos mėgė
jams^ Š. m. gegužės 2 d. Gir- 
džiūnų buveinėj" įvyko literatū
ros mėgėjų subuvimas.

Su savo kūriniais, pasirodė po
ra naujų literatūros, mėgėjų. St.
Jakelienė, savo kūriniuose “Ne-
iŠšipfldėV, atvaizdavo jaunos prasmė’ ....... 
mergaitės nedalią, , o “Du. draur. prasmės apžvalga.

i/-6cud. Kristinus. 'Mažeikaitės 
poezija “Bangos”. Bangomis ji 
nukeliauja prie jūros, j gintaro 
šalį, kur vieversėlis nepagaili ma
lonių čirenimų, kur širdį vilioja, 
kur prabočius džiaugsmas ir liū
desys sudėtas. “Kur eiti”, ne. 
paklysti 'painiuose kryžekelėse,

DK. C K. BOBŽUS 
INKSTŲ IR šlapimo takų 

chirurgija' 
TąlM.69Ą0533

> ji ■ U. . r.
V«ilay Medical Center 

rM»0 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

gūžiai” nepavydėtiną skurdžių 
gyvenimą. . <7. ; ,

> Vkc Makiėj us paskaitė “Kelio- 
Tiė į blizgantį stiklą”. Vargšė žu
vytė, kuri išvengusi lydekos 
žiočių,-bet per neapdairumą pa-

notą Lietuvos padangę.
J. Girdžiūnas *— "Gyvenimo 

i” fįloąofinėgyvenimo
Į

Literatūros vakaras praėjo 
nuotaikingai, .kai kurie, kūriniai 
buvo diskutuojami ir įsipareigo
ta ateityįe vėl susirinkti su savo 
kūriniais., ' J. Girdžiūnas

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANČ SUKUeVN w * 

2434 WEST 71st STR££T ‘ 
Ofisas: HEmlock4-5649 

cU 3 ^6-2233 7:' 
ALAXNIAJS/ 

Pirmadieniais, ir aeivlrua. 1—7 vaL, 
anixacL. peuKUOieių, au.u -Jį—CTUv. 

ir sestau, 'uitai susitarus? ' -

Mk. Maceika tįąkiamavo, savo 
poeziją.'“yernww” ir “Gyyepį. 
mas”, pirmasis atvaizdavo-gam-

smą gyvenimą. “Šiaurės vėjas”, 
skaudus, ir sunkus lietuvių gyve- 
mnias Sibire, “yašara”, 'nūosĮta- 
.bus Lietuvos gamtos grožis. 
“Dvi vėžės”, kurioj buy o įbrėž
tos sniege ir nežinią kas ten-nu
keliavo — jaunystė ar pirmoji, 
meilė. . 1 •.... -■

DR. HAUL V. DAK61S
UYDYaujA^ IR 'i:' ■ ' A* ■ 'n ■VYesTcnc^icr uoimnuniiy Kimucob-...»

rneoūcuioš drcKiąriū^. / t
1936 S. Man ne i m ka., YYcsicncsiėr, iic

YAuaiNjJUb; 3—y outdo aieucuiLb' u 
clos autiii ^tauieiLi o—v<u; -<

> ei.: - arna

tiisz.;: Ur s-usis

DK. w.: HS1N - aSiMAi 
RKuoCKlJA IK MUfkKŲ UlBrUS 

UfWtKOLQGiNE CHiKUj&riJAk 
6132 Keuzie Aye., WA 5-2670

Vaianaos pagal *usnarimue Jei iieal- 
jiiiiepia, sKamDinti mi 3-ŪUUL *

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
muustracrjai darbo * valandomis/ 
laip kvitšiiama skambinti 
arba rašyt’ prašant siųsti susi-' 
pažiumiui’. ; Piaimimo vajaus 
■proga Naujienos yra siunčia- 
ąhos susipažinimui 2. savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų’ - skaitytojų 
adresus.. - ■ ■ ■’ -\ - .,,74 •

:.(PrJ

TEL. — BE.3-o393 ’
DR. £- £ GimCKAS

GYDY1UJAS IR CHIRURGAS,'’
SPEC i ALT Bg -AKIU . L4GQS -į 

■. 3907 West 103rd Street ‘
Valandos, pagal šūšitarimĄ...

DR. C A. Vi JUČAS
> 4394441-561-4605

ODOS ifKSOŠr*— CMII^JRlffjA" ” 
1002 N. WESTERN AVE. .r 
5214 JL WESTERN AVE.< •

• ■ - / / - Z. ' ■ . -y " ■: . - - N;

Telefonas atsakomas 12 vad.

Ofiso tel.: HE 4-W8' '
Rezi denci 1 os: - P R 6-98GI -

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SRECIALiSTAS
1 2454 WEST 71st STREET ?

VALANDOS: -Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitanis.' '

. Trečiadieniais uždaryta.
DR. FRANK PLĖCKAS ~

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71M St/— Tel. 737-5149
Tikrina akis. /Pritaiko akinius ir 

“contact. lenses”. .
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS' SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WĖST 63rd STREET

VaL: anLai nuo 1—4 po ’pietų. 
ketvirtad.Jnuo '5L7 vai. vak.'- 

Ofiso telef.: 776-2830 : '
Naujas r«t telef;: 448-5545

dr. vyt Tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., aatrad.. trečiai, 
ir penkt. 2-4tir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitn-laiku 

pagal susitarimą. 
Atostogose iki gegužės 24 d.

V. Tumasonišė M. O.f S. C
C,R URO R G A 9

2454 WEST'Zltt STREET ’
Ofiso tolot^ HEmlock 4-2123
Reiid. ,tel«f.: rGU»»orf 84195 t 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6105.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparėtai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Specie Ii pagalba ketoms

4 (Arch Supports) ir t t

2850 Watt 63rd St., Chicago 111. 6062$ 
Talof.: PRospoet 6-5084

SKAITYK PATS IB PARAGINK 
ximMr suaižyti

PERKRAUSTYMAL

- ; - - - -
Leidimai — Runa apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS '

TeL WA 5-3063
__________________ ________ • T >' ' ' -L

isivatrip atstūmę. - ? 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
r Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Juodieji reikalauja 
: Washingtonas. — Juodų
jų organizacij'os PUSCH lyderis 
kun. Jesse L. Jacksonas spaudos 
konferencijoje pasakė, jog skau
džiai aišku, kad prez. John F. 
Kennedy ir generainis prokuro
ras R. F. Kennedy, priimdami 
juoduosius prie Baltųjų Rūmų 
durų, tuo pat laiku durdavo-j rein 
į nugarą, patvirtindami slaptas, 
'operacijas prieš“ Kingo orgapi- 
.z^Jiją. . ąi.- • • '-3. •
’ Jacksonas reikalauja, kad bū
tų paskirta<nepriklausomas pro
kuroras, kurs n prižiūrėtų FBI 
veikla, nes, esą> nėra garantijos, 
kad..FBI ir toliau nepersekios 
juoduosius. Teisingumo minis
terija yra nuomonės, kad toks 
specialus: prokuroras yra nerei
kalingas. _ - * - <

Linksniam.- arba liūdesio valandom 
- (PUTRAMENTAS) ' / 

gražiauri^ ir vrJūĮka: 
piU. papuošimui ir sęžooinės- 
■< kapams gėles? "" '

RCY R. PETRO'{PUTU e
5525 So. Harlem Ave.-— 536-1220

Po žemės drebėjimo potvyniai

UD1NE, Italija. — Vyriausy
bė praeitą ketvirtadienį atsiun
tė į Friuli provinciją šimtus ge- 
ležihkelio traukinių vagonų, kad 
galėtų laikinai priglausti pabė
gėlius nuo žemės drebėjimo, ku
rių iš palapinių padarytą sto
vyklą potvynis pradėjo apsem
ti. Po drebėjųno prasidėjusios 
audros Italijos šiaurės rytuose 
kalnų slinktimis' daugelyje vie
tų užvertė kelius, izoliuodamos1 
nuo susisiekimo - keletą kalnų 
slėniuose esančių kaimų. Oficia
liai žuvusių nuo-žemės drebėji
mo . priskaičiuojama 923, bet 
šimtai žmonių, neberandami. 
Gelbėtojai baigė lavonų griuvė
siuose ieškoti ir pradėjo gelbė-

ti nuo potvynio pabėgėlių stovy
klas, aplink jas. kąsdami drena
žo kanalus. •»

MOTINA IR DUKTĖ
• -- y ** •# • -

MEMPHIS, Tenrii — Sarah 
Falkner, 38 metų amžiaus, su 
vyru iš" Oliver Branch, Miss., 
specialiai atvažiavo perkalbėti 

savo 18 metų amžiaus dukrą Ca
rolyn, kad mestų šabo tarnybą 
naktiniame klube, kur ji tarna
vo kaip' padavėja nuoga viršu
tine kūno dalimi. Kai duktė 
griežtai atsisakė klausyti moti
nos ir kartu važiuoti su tėvais 
namo, motina iš krepšelio išsi
traukė revolverį ir vyro ir duk
ters akyse nusišovė.

A. t A.
ANNA JAGMINAS

- Petrokaityte
Gyveno Bridgeport© apylinkėje

Mirę 1976 m. gegužės 13 dieną, 9:00 vai. ryto, sulaukusi 84 metu 
amžiaus,. Girnose ^Lietuvoje, Raseinių apskr,

Amerikoje išgyveno 66 metus. s
Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami. Velionė buvo mirusio Jono 

žmonai f f :
Priklausė SLA 36 kuopai.-Lietuvių Moterų Piliečių Lygai, Sv.’Ka- 

; zimiero ir sv. Pranciškaus seselių rėmėjams. .
Kūnas pašarvotas Phillips - Labanausko koplyčioje,' 3307 So. Li- 

■: tuanica ^Ave, 5j :
Pirmadienį, gegužės 17 dieną 8:30 vaL ryto iš koplyčios bus lydi

ma į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama šv.* Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna Jagminienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikiniiną. _

'.l r Nuliūdę lieka: ,
Draugai ir pažįstamu

Laidotuvių Direktoriai Phillips ir Labanauskas. TeL YA 7-3401

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
’ KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

- *£.- ; 9 ♦ ♦
"Vitipatie* bus jiemj įsakymas po įsakyme, truputį čia, tru

putį ten". — iza. 28:13.
Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimui. Kiekvieną die-

t

ną mes sužinome ką nors daugiau apie save ir apie Dievo išmintį ir teisin
gumą. Pasimokinę reikalingų pamokų mes sužinome kaip ir kur pataisyti ir 
pagerinti savo pasielgimą. Pamatę savyje kaikurias netobulybes ir trūku
mus, mes turime nereikalauti tobulybės kituose, bet turime pagirti juos jei 
matome, kad stengiasi daryti tiek gerai, kiek išgali. Apaštalas Povilas duo
da mums štai koki gerą patarimą: “Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimiausieji 
vaikai, ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už 
mus Dievui atnašą ir auką meiliam kvapui”. — Efez. 5:1, 2.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ClJ .5V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

/ 1410 So. 50th Ave., Cicero
. . . Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOMLIAMS PASTATYTI

’ WASHINGTON AS. — Ame
rikos Atstovų Rūmai gegužės 
13 d:, 339 balsais '.prieš 57, pa
skyrė 2.5 bil. dol. viešiems dar
bams. Pinigai pagal reikalą bus 
išskirstyti valstij'oįftš.' Manoma, 
kad minėta suma' aprūpins darbu 
250,000 bedarbių.- -

— Ponia Marija Andrijaus
kas iš ^Mąi’gpette .Pąrko apylin- 
į^§uąt«Uj}Lė >^jięnQms, grąžų 
laišką su gerais linkėjimais ir 
$20 jų paramai. Gausūs drau-. 
gai bei pažįstami džįaugiasi jos ~ 
pagerėjusia sveikata ir tikis pa-, 
simątyti Naujienų bankete bir- j 
želio 6 d. Martinique restorane. 
Dėkui už. auką iriuž gerus lin
kėjimus.-

LIETUVOS VARDO KILMĖ
’ • . ' ' . i- . fc-- - •’ i - ->*

t. Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, ber 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbų yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir. metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ■

Juozas .Venclova, dirbęs prie šiois studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug sęnų dokumentų. Savo studijoje, jis nurodė 
kiekvieno žodžio . metrikaciją ir surašė Liėtuvos praeitį liečiant 
čias knygas. Jis, perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę,pavadintą . LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00, Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite, 
šiuo adresu:

’ :V NAUJIENOJ -H39 So. Halsted St., Chicago, . III. 60608.
tel’ ■ ■ ..• ** ■ ■

Direktoriai

HOWS

Pirkite Naujienas,_ 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesa 
Ir veda j šviesą.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA I

Alekso* Abrose:'knyga aprašanti paskutinių 90 (1869’1959) metų 
Chicagos. lietuvių gyvenimą ir jų 'atliktus darbus. 664 pšL Kaina 

į $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
Knygoje aprašyto pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų' suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, .9. bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos.^ Duoti dokumentai' katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti" darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

■ kai ir kL ; /• -.
Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

k Orderį'’ .:■ ' ‘ '
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

. ■: a vardu ir pasiųsti:- . I
1739 So/ Hals* ed St., Chicago, 111. 60608

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NAUJIENOSE, GALIMA. GAUTI H. TAMAŠAUSKO '
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ '

. > * t"' • ’ <•..* "■ < ■ i'-

536 puslapiais su žemėlapiu tr paveikslais aprašo Pamarį, senus -jo
\ i : * _ "i* \

£ kainą $6.00, minkšti viršeliai, d - x i j,
N ^Persiuntimui paštui reikia pridėti dar 50 centų.-

*<»L&LSU'
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos'’

1739 Sb. Halsted St., Chicago, III. 60608

. y IK.-i

filMTA KNYGĄ — GERIAUSIA DOVANA |
S N«U|lenus, . gelifne: geiutE ptkikiy ■ knygy, kurio, papuoš b«t kokią X 

knygįi spurtą .r lentyną, . i? *

j- .j. K. BleĮirue, PENĮITIEJI METĄi, gražiai į£isu»., psL 
t>;K. Bielinis, OLE N OJA N T, graliai *nsva/*4o4 psi.

Or. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 tomas, 
£iais viršeliais. 336 pšl/ Kaina $6.<KL Minkštais virš.

Prof.^V^cl. Btržiika, SENVJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ FSTO' 
RUAr 1 daliai 208 psL, įrišta —> $3,00, minkštais vir
beliais — $2,00; U dalis, 225 psl., įrišta , 
tais viršeliais___ __ $2.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įriŠUC418 psL $530 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir- 
> šeliais. -------- ——........ ...............—______ __ _____
Juozas LiudŽivs* RAŠTAI, 250 psl. ______________ ....__
P. Liudžluviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlOOŽIŲ, 
į 88 psl.-—Z-- ;_________ _ _______ _ _ __ ______ __

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės BtsiminhnaJ

1.

$A.oo y 
$6.00 | 
G-ra- v

$5.00

- $3,00. minkš 
Ji

$5.00
$3.00

$1.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai «. ....___ ____ _L_____

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
A U J I E N O S,

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, DI. 60608. — TeL HA

KNYGOS ANGLŲ KALBA
; A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. ClkagieUs įspūdžiai okū- 

^puotoje Lietuvoje apsilankius/ 101 psl. Kainą $1.00.
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

.aprašymai, paimti iš gyvenimo.-' Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.
150 psl.’ Kaina $2.50. ' ? »

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio'vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gaiima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. c

1739 South Halsted Street, Chicago, Hl. 60608

SObįYBŲ PIEVELĖ t> 1

r; j. Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur gllima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yni' išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi *

■' SODYBŲ PIEVELĖS

Knygelėje .surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir pažiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji .gali knygele įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresui .' i '  ------—r* ‘ r

JjfA U J I E N 0 S,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

N ARI AI:-. ; - t rjį.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

^ąyj^įaąMMB!|Į|r ■ n - '

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

I

■' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
; • (LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

~ P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

J — MAWINOS, CHICAGO 8. ILI___ SATURDAY. MAY 15. 1970



An equal opportunity* employer

cian

Tel. 281-5150

REAL - 'ESTATE-

7159 So. MAPLEWOOD AVE,

BUY U. J, SAVINGS BONDS

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

SKAITYK IR KITAJ PATARK 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

personal; 
-Asmenv'leško

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų StitybiIr Remontas

Help Keep
Our Economy

Strong

NAUJIENOS, 
T* 39 So. Halsted St- 

Chicago, III. 60608
Call Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

R. I.A VEN and SONS, INC.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

apsivesune, .Nesvarbu našle ar di- 
vorsuofa. ' ’
Rašyti Box' 211 c/o Naujienos; 1739 
So; Halsted St.. Chicago,-UI. 60608.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBiS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talafj REpoblIc 7-1941 HEATING AND AIR

: CONDITIONING
DOMAS ŽUKAUSKAS 

4444 So. WESTERN AVE.
Chicago. Hl; 60609, Teel. VI 7-3447

ŠIMAITIS, REALTY
Insurance. Income Tax'

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — SATURDAY, MAY 15, 1976

STĄgfi’S' FASHIONS 
Kūdikiams- Jr vąįkarnj_

■ rubų'K-
6237 Sį'/ KedSe hAvenwe
, Tekjgfli4184 - W-
. Sav; Stasė'Bdeevičienė

Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

_ DRABUŽIŲ -KIRPĖJAS - 
Reikalingas drabužių kirpėjas su, 
patyrimu braižymo ir šablonų dary
mu. Geras f auginimas. Prie Cubs

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus -

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer An 
Chicago, III. S063Z T»L YA 7-5980

BranganyMs, Laikrodžiai, Dovanos 
. ' visom* progoms.

3237 WEST 63 rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4860

Chicago Je '" "

.normana 
kBURŠTEINĄ 
SįįfcTel. 263-5826 

677-8489 
k(buto)

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimit " *

HELP WAMYED - MALI 
Darbininku Reiki* 

" ■■■ ! H**-------

MECHANIC - WELDER

MARQUETTE ..PARKE 6643 South 
Maplewood Ave. savininkas dėl mir
ties šeimoje skubiai parduoda 2 auk- 
tų 7 kam. mūri rezidenciją. Atdara 
apžiūrėjimui sekmadieni, gegužės • 16 
d.-nuo 10 v. ryto iki 5 v. vakaro. Tele
fonas 778-0917.

•OPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,
- 1490 K. A. Mj

•EAUJIL.WS" BOLŠEVIKAMS. 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE 

"NA’JJ_I3N')S * KIEKVIENO

REAL ESTAT€ cae SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui i

REAL ESTATE FOR SALE, 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTAR1ATAS — VERTIMAI.

AL. JR.;T.G'.N; A S -
rV: \t1a -ė -

VISOKIUS AUTOMOBILIUS , 
Greitasir sąžiningas darbas.

• • ‘• r- kaina nebrangi?.  ̂'' 
TelefonuotL 7374988 Ci TEXACO 

58-tos Ir. Wėstėfn' Av8hiN kampas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

o Elektros Įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis „ • 
4358 So. Washtenaw Aye.

Tel.: 927-3559 - ' -

IEŠKAU GYVENIMO . DRAUGĖS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

. Kreiptis:
L L A U R A IT I S 

♦645 So. ASHLAND AVĖ. 
' 523-8775

M. A. ŠIMKUS <
Real Estate. Notary Public. , 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeI.y254.7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, BL 60629 • Tek WA 5-2787
-a W « - f

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS'SANDĖLIŲ.

Naujienų vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja už dėmėsi ir už prenu
meratas. Taip pat dėkoja asme
nims, kurie savo artimuosius 
supažindina su Naujienomis ir 
padaro teigiamos Įtakos. Plati
nimo vajaus proga jos yra siun
čiamos susipažinimui 2-savai
tes nemokamai pagal gautus 

arba- atsiųstus 
galimų skaitytojų adresus.

— Martin Ališauskas, Coral

Gables, Florida; atsiuntė ■'. tpkĮ- 
laišką: “Jau .suėjo 20 m, kai 
skaitau^Naujienas. Jos vis-da- 
rosi Įdomesnės ir visiems lietu
viams reikalingesnės. Siunčiu 
jums iš anksto savo prenume
ratą ir $10 dol. auką Mašinų 
fondui. Visi rimti tautiečiai 
kalbėdami ar mąstydami priei
na išvados, kad be Naujienų bū
tų labai blogai. Jis yra visų lie
tuvių laikraštis, remia bendrus 
darbus ir drįsta pasakyti tiesos 
žodį. Linkiu ir toliau eiti tuo 
pat keliu!”,

— Lietuvių Fondo Atstovybė 
Detroite sėkmingai suorganiza
vo vajų ir suruošė koncertą. 
Atstovybės pirm. inž. Vytautas 
Kutkus Įteikė $20 auką Nau
jienų paramai už patarnavimus 
bei LF reikalų propagavimą

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted «t, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę- nuo $100 iki 
§10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (ŠLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM < apdrauda: 
§1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik §2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin . % Naujienos 
Tel. 421-6100. - N- .. (Pr).

— Vlado Vailionio partizani
nio romano “LIKIMO AUDRO
SE” knyga jau gaunama- Chi-; 
cagoje Vaznelių .prekyboje, 
2501 W. 71 St. Gi paštu pas au
torių. Knygos popierius labai 
geras. 344 psl., kietais virše
liais. Kaina 7 dol. Priimami tik 
apmokėti - užsakymai.

V. Vailionis, 248 Sunhysįde 
Ave., Munster, Ind. 4632t»^

5 KAMBARIŲ .mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir' Rock
well..'^, 000. ’

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

>62-tra ir Talmah. S29.900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. S360

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000." ' .

BRIGHTON PARKE parduodamas 
labai švarus 2 butų po 4 kambarius 
medinis namas, šildymas gesų. pilnas 
rūsys ir pastogė, vandens neprisisun
kiama rūsis. Kaina $27,000. Plates
nėms informacijom telefonuoti 
— 376-1711 .

Dažo namus Iš lauko Įr R,vidau*.
Darbas garantuotas.4

Skambinti VA 7-9107 
STASYS SAKINIS

užsisakė vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neminėti.

I LUKSUS apartmentu 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metiniu pajamų. Perkat už $65,000

GERAS 2 butų mūras 2x6 ir 2 au
to — mūra garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800./ > V * v

i . - - - _ ■ r . - . •'

4 BUTU gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000. z

9 KAMBARIU mūras, tinka paja
moms. I vakarus nuo Kalifomijps. 
Marquette Parke — $23,300.

PLATUS komercinis sklypas. Blo
kas, nuo Šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus. y . .

ERDVUS 6 kambarių tvirtas bun- 
galo. Tinka, didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso — $21,000.

GRAŽUS A 2. būtį mūras. Atskiri 
gazo šildymai.; Garažas. Dėl ligos par- 
duoda už $27,500. v •

VISŲ puikiausias 15 metų 2 bu
tų mūras. 2 šildymai ir po 2 vonias. 
Snecialistu statytas, negailint pinigų 
už prabangą; * Marquette ’ Parke — 
už $57,000.

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE x <?«w>
8929 SO. HARLEM ,AVE.

> Tel.-. 598-3290
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5361 ’

LIETUMS ■< ;
DAŽYTO

4612 S. Paulina St

MAINTENANCE ELECTRICIAN
Experienced maintenance electri 

for heavy metal industry. 
Steady employment

R. LAVEN & SONS. INC.
3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

r 'iii'i limn........

Chicagos Joniškiečių Klubas, vadovaujamas Julijos Sačauskienės. šių metų balandžio 25 dieną minėjo savo 50 
metų veiklos sukaktį, šokiams grojo George Joniko orkestras, o dainininkams akompanavo muzikas N. KuJys^Pro- 
gramą išpildė solistai Irena Petrauskienė ir Stasys Stasiūnas. Jiedu puikiai padainavo "Pasveikinimą", "Gra
žiąją naktį". "Juozelį", "Na, tai kas" ir "Stasį". Paveiksle matome muziką N. Kulį, solistę Ireną, Petrauskienę ir 
solistą Stasiūną. . , v ■ ; s -3H- '

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 meto Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \UTTENOS tvirtai <*oyi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju j gal i o 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bėi tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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. ‘

Fidėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama, platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chieagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą..

Lietuviu kalbą: ^sdien nuo pirma
dienio jki :ixnktadienin 12:30— 
1:00 v popiet. — Ses^dieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Nuryto. -7.

-. Telef,: HEmlock 4-2413

“ SAVININKAS PARDUODA Marquet- PIRKIT PELNINGUS 
te Parke 2 aukštų.mūrinį namą su -— NTA1\JTIQ
2 mašinų garažu. Tel. GR 6-6217. ' ' ■ . INALVIUO

;^U^MATIC ..SCREW.
MACHINE OPERATORS .
Men—tcr-Set Up and operate

AutotoafiePBnyAm^ Shar^e^ Machines

LD/^CB^W MACHINE JBBQDUCTS 
1321 N/Wood St. — Chicago 
y; JgONĖ: 27(^-1342 į s. ;

LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami yieno akro sklypai namų 
statybai. . / -

, Tel. 257-7978

per* 1 V Sakaus f

k^. Dėkui atstovjM i ir visiems 
IKIriaMs. ‘

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSI?. - 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

'vefen8, €>., Lifettivos kariuome- ’’For''plant in heavy metal industry 
*nės kūrėjas "-Cjbvaijorjs, Tent-< 
į dainas lietuvišką- spaudą, prieš 
'porą metų atsiuntė Naujienų 
paramai keturis-, šimtus dole
rių- Vertinant jo nuopelnus 
Lietuvai ir lietuviu spaudai, 
nutarta p. KabaŠinską laikyti 
Garbės skaity topini r siųsti Nau
jienas nemokamai, A. Kabašin- 
skas, . paląiky4aipas spaudą, 
.-kaifivieną į iš*efektinejausiu 
ginklų už ' Lietuvos laisvę, iki.. 
šiol nepasinaudojo savo privi
legija ir šiomis dienomis vėl 
atsiuntė $30' prenumeratai. Jo 
elgesys kelią niąjęnią nuostabą,, 
kaip kad kėlė Savanorių pasi- 
šyeji.timas kovojant už Lietu
vos nepriklausomybę.

— Marija Stnilgienė iš mū
sų kaimynystės švęs savo gim
tadienį Naujienų banketo metu 
birželio 6 d. Martinique restora
ne. Kartu dalyvaus jos 4 duk
ros. Jauniausioji 'Vanda yra ’St

i Prokopius aukšt mokyklos nilo- 
: kine, Kristina yra: baigusi Slanj- 
gių mokyklą ir sėkmingai d^ba 

mWest Memorial ligoninėjd,;?Q 
; Birute yra American Oib bA>ės 
sekretoriate, -Standard bendri)-, 
vės rūmuose. Daugeliui bus Įdo
mu susipažinti su Regina,! tar
naujančia Chicagos miesto po-, 
licijos Narkotikų - divizijoj. ŠĮ 
pavasarį ji -su grupe tos srities 
tarnautojų buvo-komandiruota 
Į Pietų Ameriką. Kaip žinoma, 
Kolumbijos Bėspublikos kal
nuose buvo rasta narkotikų ga
mykla ir pasaulinis platinimo 
centras, su nuosavu aerodromu; 
ir kitomis komunikacijos bei 
susisiekimo priemonėmis.

— Dr. Romas Kinka, South
west kolegijos profesorius ir 
Lietuvių kalbos suaugusiems 
kursų vedėjas/ dalyvaus disku
sijų -seminare apie, lietuvybę ir 
jos išlikimą išeivijoje. Forume 
taip pat. dalyvaus Dariaus-Girė- 
mo mokyklos kalbėtojai. Visuo
menė'kriečiama dalyvauti/ Fo
rumas bus šiandien, gegužės 15 
d. 1:15 vai. popiet Jatinimo cen
tro kavinėje. Seminarus rengia 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejus.- ;V £■''

— Trijų operų >yaskĮtiniai . 
•spektakliai bus -š|- savaitgalį 
Marijos aukšt. mokykit^'ąųdi-‘ 
tori joj e. šešta dienio-i spektąldįų 
pradžia 8 vai. vai, yak4 to; sek-' 
madienio 3 vai. popiet.’ Bilietai 
gaunami prieš spektaklius prie 
Įėjimo. Chicagos EHliivitĮ Ope
ros vadovybė, visi solistai, cho
ro nariai ir techniškasis bei pa
geliomis personalas kviečia Chi
cagos visuomenę ^pasinaudoti 
proga, pasigėrėti kūrėjų darbti 
ir vykdytojų pastangomis.

— Ponia Anna Malakauskas
iš Marquette Parko apylinkės, 
keisdama buto adresą, tarp ki
ta ko taip rašo: “JJuoširdziai 
dėkoju Naujienoms UŽ prisiųs
tą man sieninį kalendorių. At
sidėkodama Įdedu’1 $5 čekiitį. 
Ta proga-Tioriu pasveikinti vi* 
sus Naujienų bendradarbius‘ūž 
jų įdomius :ir naudingus straifp 
snius, ir už< informacines žiniSš 
apie lietuvių gyvenimą* ir pa
saulinius Įvykius. Reikėtų^ kad 
daugiau lietuvių skaitytų Nau
jienas, nes būdami • geriati ir 
teisingai informuoti, neturėtų 
visai nereikalingų nesusiprati
mų ar ginčų.” •■'■Kt *

Nesenai išėjusi laukta ; .
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS ' 
6: 100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios'10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. > t \
Knyg? galima gauti Naujienose arba-pasiunčiant čekj ar Money or

derį tokiu adresu: s « '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted $t, Chicago, Dlinois 60608

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS . i ' 
7 '■ (Rummage -Sale) į-

’ .V x • . - - Z -;J •’ ’ ■ Z-'
Mount - Olive Lutheran Church. 3850 
No. Tripp (netoli Byron) Ketvirtadie- 
ill.’ gegužės 20 d. 6:30—-9 vai. vakaro. 
Penktadienį, gegužės 21 d. nuo lO ry- 
įto ila 2? val. popiet? $1 už maišelį. Iš
pardavimas penktadienyje.

Daug, daug barmenų!

f VIEŠAS ’ IŠPARDAVIMAS 
(Rummage Sale)

Edgebrook Comiįunity'.L bažnyčioje, 
6736 North Loleta, mylia į šiaurės 
vakarus nuo Caldwell ir Devon. Ant
radienį. , gegužės IR d^ nuo 7 iki 9:3Q 
vai. vakaro. Trečiadieni: gegužės 19 
d. nuo 9:30 ryto iki Vidudienio..

/PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicane B’ Vlrgi n ri •7-77'17

— Ponia Eva Paulauskas iš 
Marquette Parko apylinkės pla
tinimo vajaus proga atkreipė 
savo dėmesį į Naujienas, susi
pažino su jomis ir jas užsisakė 
6 mėn. Tos apylinkės tautietis pageidavimus

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTf 

J. '-BACEVIČIUS — BELL RE 
INCOME TAX SERVICE ‘

HOMEOWNERS POLICY




