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PRIĖMĖ
SAUDI ARABIJOJ SPROGO IR DEGA

DIDELĖS ŽIBALO VERSMĖS
'■> Izraelyje, prie Jerichono naktįnukrito 

helikopteris ir užmušė 54 parašiutininkus
Praeitą trečiadįenį šiojeD ARKANAS, SAUDI ARABIJA 

srityje sprogo didelės Saudi Arabijos žibalo versmės, priklausau 
čios. Arabų amerikiečių žibalo beindrovei.

L Į ‘ ‘ ’ * -l, ' Sprogimas buvo toks. netikė
tas ir toks neaiškus, kad vado- 
nvybė smarkiai-susirūpino tokio- 

. mis pasekmėmis. Nelaimės metu 
, vienas inžinierius buvo užmuš

tas,, o keli' sunkiai sužeisto Kad 
neįvyktų daugiau.nelaimių, vers 
mių vadovybė uždarė visą vers
mių sritį ir aiškina priežastis.
,. _ t - -■■ ■ -«-?

«. Padaryti milijoniniai nuostoliai
-J.- . -4 . ‘ - •

Sprogimo. metu padaryti ne
paprastai dideli nuostoliai. Rei- 

. kia neužmiršti, kad du trečdaliai 
Saudi Arabijos aliejaus gauna
mi iš Šių Dahrano ^versmių. 
Sprogimas įvyko |vadinamame; 
Abkai vietovėje. Bet tuojau bu
vo ūžsukinėti kiti kranai, kad- 
nepakenktų kitiems žibalo vamz
džiams. - ; r •’T y

Iš šių versmių kiekvieną die
ną- ištrykšdavo 6 imli j onaį ne- 
palyto ?<aŠejaQ^ Jei-1
gu nepavyktų padaryti ..reika
lingus pataisymus ilges nį laiką, 
-tai Šaudi Arabijos šeichas ati
darytų Tąnauroš žibalo versmes.

Nemanoma,' Trad gaisras ir 
nelaimės atsilieps į žibalo ir įvai
rių'jo gaminių' kainas.. Vįęni 
Įtaria, kad-galėjo būti sabotažas, 
nes kitos' arabų. valstybės, nepa
tenkintos Saudi; Arabijbs nufe: 
rimu nekelti kainų. n--- r '
Užmušti 54 Izraelio kareiviai

. TELAVIVAS, Izraelis. — Vy
riausio štabo viėšųinkas gear. 
Gur kraštui pran ešė, kad antra- 
ienio-naktį Jerichono srityje įvy
ko didelė aviacijos nelaimė, ku
rios metu gyvybes neteko 54 Iz- 
raelio parašiutininkai. Jis pra
šė nuleisti vėliavas žuvusiems t

. pagerbti, bet'pastebėjo, kad iki 
šio meto nelaimės priežastys 
jiems dar nežinomos.

x Dabartiniu metu Izraelyje, ei
na rinkimų į parlamentą aštri 
kampanija. Vyriausybė prašė 
bent vienai dienai sustabdyti 
rinkiminę kampaniją.

Helikopteris gali nešti 60 ka
rių, o jis nešė tiktai 54. Helikop
teris buvo išbandytas, atlikęs 

• ilgas keliones, o lakūnas buvo 
panašiais lėktuvais skraidęs visą 
1,000 valandų. Helikopterį jis 
gerai pažino ir keleivius visą lai
ką nuveždavo į paskyrimo vietą. 
Nelaimės metu žuvo lakūnas ir 
jo pavaduotojai.

Chicagos laiškanešiai 
už šešių dienų darbą

Amerikos Laiškanešių Są
jungos ;Chieagos skyriaus pir
mininkas Charles Grant prane
šė,, kad šio skyriaus laiškanešiai 
laisvomis” nuo darbo valandomis 
surinko daugiau kaip 50,000 pa
rašų po peticija, protestuojant 
prieš sumanymą pašto tarnybą 
iš 6 dienų sutrumpinti Į penkių 
dienų savaitę. 
- -■ - .

Tai daroma pačių išnešiotojų 
interesais. Grant sako, kad paš
to korespondencija nemažės ir 
laiškanešiai tą pačią masę vie-' 
toje šešių turės išnešioti per pen
kias dienas; dėl išnešiojimų per
krovimo įvyks daug klaidų ir 
pavėlinamų, o pirmadieniais, po 
dviejų ■ dienų korespondencijos 
našta bus dviguba. . ,

Grant kritikavo JAV Pašto 
Valdyba, kuri rūpinasi tik. pelnu, 
bet ne piliečių aptarnavimu. - -> -v ' C ' V

. Peticiją pasirašiusieji . yra 
priešingi bet kokiam pašto tar
nybos ribojiinūi, nes jau dabar 
žmonės nusiskundžia dėl laiškų 
•ir siuntinių- pristatymo apribo
jimų ir dar daugiau apribojimų 
nenori, pasakė Grant.

Kova su vėžio liga 
smegenų užšaldymu

WASHINGTONAS. — Na
tional. Vėžio Instituto daktarų 
informacijomis padarytas dide
lis žingsnis pirmyn kovoje prieš 
kaulų smegenų destrukciją, at
liekamą kaulų vėžio ligos. Sme
genys, prieš pradedant chemi
nę - vėžio terapiją, išimami, už
šaldomi ir paskui vėl sudedami 
į kaulus. Tatai įgalinta .vartoti: 
didesnes, (efektingesnes chemi
kalų dozes, sumažina pašalinius 
efektus ir, kaip atrodą, pailgina 
amžiaus terminą. Kaulų smege
nų celes paprastuose šaldytu- 
yuo užšaldžius, normaliai mirš
ta per vieną dieną. Bet tyrinė
tojai patyrė, kad kaulų smege
nis įdėjus j specialius chemika
lus ir padėjus skysto azoto (ni- 
trogeno) garuose minus 248 laip
snių Fahrenheito šaltyje, celės 
išbuvo sveikos per 24 savaites.

Daugumas vėžiui gydyti.vais
tų kartu su vėžio celėmis naiki
na ir delikatiškas kaulų sme
genų celes. Kaulų smegenys ga
mina kraujo celes, įskaitant ir 
baltąsias, reikalingas kūno ap
saugai nuo ligų ir infekcijų.

JAV DOLERIS PELNĖ
Europos rinkose doleris pelnė 

\ trečiadienį, laukia didesnių JAV 
nuošimčių. Aukso kaina nepa
sikeitė. Londone ir Ciuriche 
uncijos kaina buvo — $147,875.
./■ ....... ... . rr.1, r—1 ii

šiltas
» v - • . , • - ■ t -- ’ ' J“

Saulė teka 5:84, levitai 8:00

— Vokietijos imperatorius 
Rudolfas IĮ (1552—1612) nepa
kentė prieštaravimo ir žodžio 
“ne”. Karta jis išgirdo tą žodį 
ir dėl to sunkiai susirgo.

Kolumbijoje, Medeliu mieste, kur yra didoka lietuvių-tremtinių grupė, nau
jai pastatytas modernus viešbutis 'su visais patogumais. Greta yra įrengtas 
didelis maudymosi baseinas/ Viėšbutis turi 200 didelių kambarių ir kelias 

' ■' sales konferencijoms.

Amb.A.Young 
tariasi Afrikoje

ABIDŽANAS, Dramblio Kau
lo valstybė. — JAV ambasado
rius Andrew Young atskrido į 
Abidžaną ir sukvietė visus JAV 
ambasadorius Afrikoj pasitari
mui, Jis nori; visiems aiškiai 
išdėstyti JAV politiką Afrikoje. 
Jis nori, kad visi suprastų ir ne-- 
padarytų bereikalingų klaidų.

Ambasadorius planavo skris
ti tiesiai į Rodeziją ir Pietų Af
riką, bet vėliau nutarė sukvies^ 
ti visus Afrikoje esančius JAV 
pareigūnus ir papasakoti jiems 
šios valstybės pagrindinius po
litikos principus Afrikoje. Am
basadorius atskrido antradienį. 
Jis neišvažiuos, kol kiekvienam 
pareigūnui nebus aiški JAV po
litika.

Japonija grąžina Amerikai 

norėjusį pagrobti lėktuvą

TOKIO. — Amerikietis, kurs 
sekmadienį kėsinosi pagrobti 
Amerikos sprausminį keleivi
nį lėktuvą, kad jį nulakintų į 
Sovietų Sąjungą, kai bus psi- 
chiatriškai ištirtas jo protas, 
bus sugrąžintas Amerikai, pra
neša japonų policija. Investi- 
gatorių pranešimu, pasikėsin- 
tojas Bruce Kohl Trayer, 25 
metų amžiaus, iš Prairie du 
Chien, Wisconsin, pasakęs: 
“Man pakako Jungtinių Vals
tybių. Mano tėvas man sakė, 
kad Sovietų Sąjungoje visų tų 
priemaišalų į maistą nededa”.

Trayer mėgino Tokio aero
drome pagrobti Northwest 
Airlines 747 spraisminį lėktu
vą, bet vienas skridimo linijos 
atendantas ■ gaisrininkų kirvis 
pentimi jį per trenkė ir suėmė.

Kaip airiai streikuoja
BELFASTAS, šiaurės Airija. 

— Protestonams užmušus vie
ną autobuso šeferį protestuo
dami sustreikavo Belfasto bo
sų šoferiai, kurių unija prane
ša, kad 8 dienas trukusiame 
visuotiname Streike vienas šo
feris buvo nušautas, kitas su
žeistas, trys bombai sprogus 
apdeginti, vienas pagrobtas ir 
gaujos sužeidė'17 kitų šoferių.

. Lenkų disidentų grupė 
remia žmogaus teises 
VARŠUVA. — Lenkų Darbi- 

ninkamšjGiąti Komiteto atsto
vas trečiadienį pranešė, kad 
lenkų disidentų grupė yra pa
siryžusi ir pradės kovą už žmo
gaus teiščš, b Komiteto subko- b-
misija tefka legaię ir moralę 
pagalbą žmotėms, kurių teisės, 
yra varžomos. Kita subkomisi- 
ja rūpinsis lėšomis apsigyni
mo fondui sudaryti. Bet kai 
bus paleisti į laisvę penki as
menys, areštuoti praeitos va
saros riaušėse dėl maisto kai
nų kėlimo, tai -komitetas savo 
noru likviduošis. ?

Brazilus kavos 
derlius didesnis

Žemės ūkio departamentas sa
ko, kad Brazilijos kavos derlius 
šiais metais smarkiai išaugs ir 
atitaisys iš dalies praeitą metų 
šalčio nuostolius. Laukiamas 
derlius — 17 milijonų maišų, 
praeitais metais tebuvo — 9.5 
milijonų maišų. Iki šalčio der
lius siekdavo — 25.2 milijonų 
maišų.

Eric Heiden, geriausias ir greičiausias amerikiečių čiuožikas. Jis 
yra 17 metų amžiaus ir tesveria tiktai 86 svarus. Jis mokosi Wis- 
consino universitete, bet paskutiniu metu dalyvauja tarptautinėse 

čiuožikų lenktynėse.

Nužudytas Salvadoro 
užs. ministeris

SAN SALVADOR. — Antra- 
■ dienio vakarą rąstas Salvadoro 
užsienio ministeris Mauricio 
Borgonovo.

Ministerį prieš tris savaites 
pagrobė Salvadoro teroristai eks
tremistai, kurie nori įvesti ko
munistinę - santvarką visame 
krašte: Jie reikalavo, kad kraš
to prezidentas išleistų visus po
litinius kalinius ir duotų jiems 
kelis šimtus tūkstančių dolerių. 
Prezidentas atsisąkė tai daryti. 
Policija sekė įtariamuosius, bet 
jų nesurado. Antradienį rastas 
užsienio ministerio ^lavonas su 
trim revolverio kulkoms galvoj.

Kiaujių slogos skiepai 
rezervuojami atsargai

ATLANTA. — Nacionalinis 
Ligų Kontrolės Centras prane 
šė, kad skiepai nuo kiaulių 
slogos yra vertingi vaistai, ir 
kad' jų 88 milijonų ampulių 
$40 milijonų vertės yra suren
kamos ir padedamos ateičiai. 
Tinkamai užšaldyti tie.skiepai 
gerai išsilaiko iki 10 metų;

- Imsis priemonių sustiprinti Šiaurės 
’Atlanto karo jėgas rusams sustabdyti

LONDONAS, Anglija. — Prezidentas Jimmy Carter, pasa
kęs pačią svarbiausią kalbą laisvajam pasauliui ginti nuo galimos 
sovietų invazijos, antradienio naktĮ išskrido, o likusieji šiaurės 
Atlanto pakto valstybių prezidentai, premjerai ir karo ministerial 
svarstė prezidento Carterio pasiūlymus Europai ginti. Turėju
sieji progos susipažinti su-prezidentu Carteriu Įsitikino, kad jis 
yra greitai besiorientuojantis žmogus, nebijo ir nevengia kritikos, 
bet reikalauja, kad tvirtinimai

į Trečiadienį šiaurės Atlanto' 
j valstybių vadai priėmė visus pre
zidento Carterio padarytus pa
siūlymus laisvajam pasauliui 
ginti nuo galimos sovietų karo 
jėgų invazijos į bet kurią sąjun
ginę valstybę. Jie pa izadėjo 

skirti daugiau pinigų. krašto,ap- 
saugai, didinti karo jėgas, Įsigy- 
ti naujesnius ir moderniškeš- 
nius ginklus, kad galėtų pasi
priešinti patiems - naujausioms 
sovietų tankams. Sąjunginin
kams žinomi naujausieji sovie
tų tankai, nes didokas jų skai
čius buvo paliktas Sinajaus smė
lynuose. Sąjungininkams žino
mos kelios naujos pakaitos. 'Jie 
.turi gerą nuovoką ir apie naų- 

uustebintas; kada

Callaghano žentas 
ambasadorius i JAV 

ir

LONDONAS. (AP) — Pe
teris Jay, ministro pirmininko 
James Callaghan’o žentas, pas 
kirtas Britų, ambasadoriumi į 
JAV. Paskyrimas iššaukė kri
ticizmą nepotizmu iš draugų ir 
priešų. Užsienio reikalų minis 
iras D. Owenas pasakė, kad 
Jay pakeis dabartinį ambasa
dorių, Sir P? Ramsbotham’ą. 
liepos mėnesi. Oficialūs atsto
vai sako, kad tai buvo Oweno 
iniciatvya ir kad pats Callag- 

jam reikėjo duoti savo sutiki 
ma.

Owenas sako, kad 40 metų 
Jay yra to paties amžiaus, kaip 
ir Karterio pagrindiniai pagal 
binihkai, todėl jam bus leng
viau nustatyti “nevaržomus ir 
neformalius santykius'5. Kar
terio prašymu jie jau susitiko 
praeitą savaitę Londone, ir pa 
r-eigūnai sako, kad vienas ki
tam patiko.

Jay 1960 m. baigė Oxforda 
su pagyrimu, iki 1967 diirbo fi
nansų ministerijoje, paskui 
iki dabar dirbo kaip ekonomi
kos redaktorius ‘Times5’,

.įspėjimas krikščionims
BEIRUTAS. — Libano deši

niųjų 'krikščionių falangistų 
kariškasis vadas Beshir Gema- 
yel trečiadienį įspėjo, kad nie
kas po civilinio karo nėra pasi
keitę ir kad jaunieji krikščio
nys turi būti pasiruošę stoti į 
miliciją ir toliau kovoti.

Gemayel pasakė Romos ka
talikų mokyklos studentams, 
kad nežinomi asmenys trečia
dienį kalnų miestelyje Barouk 
nužudė tris krikščionis, bet po 
licija nieko apie tai nepaskel
bė. Dėlto Geniayel sako, kad 
jo partija neklausydama val
džios atidalys naująjį, falan- 
gistų pastatytą aerokdromą, 
kadangi Beiruto aerodromas 
yra kairiųjų užimtas.

Vėl ozono sloga
CHICAGO. — Miesto ap

linkos kontrolės departamen
tas buvo paskelbęs perspėji
mą dėl ozono Chicagos ore pa
daugėjimo. patardamas silp
nų plaučių ar širdžių žmonėms 
per tą laiką sumažinti 'savo 
veiklą. Perspėjimas truko 24 
valandas nuo trečiadienio 1 

Į va.l popiet iki ketvirtadienib 
13 vai. popiet.

būtų paremti faktais

Prezidentai Garteris pareiš
kė jiems, kad JAV padės jiems 
apsiginluoti, bet jos nori, kad 
kiekviena valstybė skirtų dides
nes sumas pinigų apsaugai. Be 
to, prezidentas patarė visiems 
sąjungos nariams kreipti daur 
giau dėmesio ’ į gyventojų sąmo
ningumą. Jis patarė gilinti de
mokratijos pagrindines idėjas, 
respektuoti pagrindines žm.ogaus 
teises ir rdginti net kovoti už 
tas teises. Jis yra įsitikinęs, 
kad tiktai gilus demokratijos 
principų pasisavinimas užtikrins 
stiprią apsaugą. Kai žmonės ži
no, ką jie gina, tai jie neįveikia
mi. Prezidentas taip pat pata
rė daryti socialines reformas ir 
laikytis teisėtumo bei teisingu
mo.

.Prezidentas patarė būti pasi- 
ruošusiems gintis Jiaindien, bet 
jis taip pat- priminė, kad reikia 
gynyba rūpintis ilgesniems me
tams. Neatrodo, kad bus galima 
susitarti dėl Europos taikos, to
dėl reikia turėti planus net ir 
1980 metams. Europiečiams pa
tiko, kad prezidentas prižadėjo 
pirkti Europoje gamintų ginklų. 
Prezidentas. Carteris sustpirino 
JAV įtaką Europoje.

Benzinas pavojingas
WASHINGTONAS. — ' De

šimts alyvos kompanijų ir dvi 
prekybos asociacijos kreipėsi 
į federalinį teismą, prašyda
mos neleisti skelbti potvarkiuo
se perspėjimų dėl-benzino ken
ksmingumo darbininkų sveika 
tai.

Benzinas yra naftos produk 
tas, plačiai vartojamas žibalo, 
gazolino ir kf. alyvos produkci 
joje. Darbo sekretoriaus pot
varkis pradeda galioti nuo šio 
gegužės mėn. 21 dienos; jo var
tojimas bus kontroliuojamas, 
kadangi pakankamai įrodyta, 
kad benzinas iššaukia leuke-

I miją (kraujo vėžį)
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Jota the Payroll Sartai Pte*-

financing
AT OUR LOW RATES

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3-,570 if daugiau. 
(Vartotos masinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechamkai taisymo ir priežiūros departamente

j rusų kalbos versta Jono Valaičio

HbVAS, POVILAS ANDREJEVICIUS 
--- 18% m.

Why should you join the 
Payroll Savings Plan now 
Maybe you’ll find out later,

karnas laikas veikti ir kęsti ilgiau nėra jėgų. Arbą veik
ti tuojau pat, arba kristi žemėn, rėkti ir daužyti galvą Į 
grindis. Jis jsivaizdavo Vlasičrąir Ziną, kaip. jreabudu 
liberališki -ir savimi patenkinti, bueidojasi dabar kur 
nors po klevu... Ir visa sunkenybė bei piktybė;, susikau
pė jame septynių dienų metu, užgriuvo ant Vlasieio.

"Vienas suviliojo ir pavogė seserį, — pagalvojo jis, 
— antras ateis ir papjaus motiną, trecias padegs namus

ėio jausmu, bet gyvename lais 
vam ir kultūringam kraike, 
kurio lobynan daug ko įnešė 
ir mūsų brolis ir sesuo, išan- 
dieną yra gera proga pasiro
dyti ir ką mes d.ar naujo turi
me ii" šio pusvalandžio progra
mos turtingumas priklausys 
nuo mūsų pačių, noro ir glau
daus visu bendradarbiavimo.

brų, — nusprandė Petras Mykoličius.
Jis jojo savu mišku ir dykynėmis ii* įsivaizdavo,’ 

kaip Zina, kad pateisintų savo elgesį, kalbės apie mote
rų teises, apie asmens laisvę ir apie tai, kad bažnytinėj tr 
civilinė santuoka nieku nesiskiria. Jiz moteriškai ginčy
sis dėl to, ko jai nepriimtina.. Ir, gal būt, galu gale jinai 
paklaus. “Kuo aš čia dėta? Kurią tu turi teisę terptis?”

— Taip, aš teisės neturiu, — nuburbėjo Petras My
količius, — Bet tuo geriau.- Juo grubiau, tuo mažiau

4030 Archer Ave:, Tel. VI 7-1515
- ■; Seniausias 'automobilių pardavėjas lietuvis

parėjo namo. "
“Padėk, Viešpatie, padėk... — galvojo jis. -Valgoma

jam kambary prie vakarinės arbatos stalo sėdėjo tiktai 
viena tetulė. Kaip jprastaį jos veido buvo tokia _ išreiš- 
ka,kad ji, nors irį silpna, nesaūgį. bet sav0 nuskriausti 
niekam neleis. Petras MykoHeius atsisėdo prie -/antrojo

Tad dėkui organizatoriams 
už duotą man progą kalbėti. 
Linkiu visiems lietuviams pa
sidaryti šios radijo valandėlės 
klausytojais -ir rėmėjais, o Jo
nui Uždaviniui ir Bruno Gedi
minui ištvermės ir gausios Die 
vo palaimos. Ir šviesa ir Tie
sa Jūs žingsnius telydi. Ačiū 
labai visiems”. Tokiais jaus
mingais žodžiais kunigas Jo
nas Kučingis,’dabar jau prele- 
tas, pasveikino pirmąją Ame
rikos Vakaruose lietuvišką ra
dijo ' valandėlę, kurios jis per 
ištisus 25 metus buvo ir tebė
ra dideliu moraliniu ir mate
rialiniu rėmėju.

■ (Bus daugiau) . -k ?

nenubausta. Kai nelaimingas žmogus, atsakymui j už
tarnautą priekaištą, pažvelgs Savo giliomis baltėmis 
akimis, liguistai nusišypsos ir mflankiai fakiš galvą, tai 
rodosi, pačiam teisingumui nepakaks drąsos pakelt ant 
jo ranką. v r ...

buvo savas žmogus. Zinos atžvilgiu jis buvo švelniai’tė
viškai nusiteikęs ir ja žavėjosi.

— O aš pas jus, — pasakė jis, — pralenkiau Petrą 
Mykoličių. Sėskite pavėžėsiu.

Jis šypsojosi ir linksmai žvalgėsi, matyt, dar Uežino-

fl Penkt. 9:30 - l/kOO v. v. 
' Šešt. 8:00 - 10:00 v. v..

Sėkrhed. 9:30 - 10:00 v. r
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

2646 W. 71st Street, Chicago, Iflinčis 60629 
tėtef: - 778-5374

rę. Esame šviesios tautos sū
nūs ir dukros. Turime gi savo 
rašytojus, poetus, dainius ir 
kompozitorius, o juos turėda
mi turime ir savąją dainą, mu
zikos kūrinius, ir kitą lietuviš-
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Kai jis grįžo namo, 
dėsi, kad klausimo niekaip negalima išspręsti. Su įvy
kusiu faktu sutikti negalima, nesutikti taip pat negali
ma, o vidurio nėra. Kai jis nusiėmęs skrybėlę ir mosuo
damas skara, ėjo keliu ir iki namų beliko verstų dveje
tas, iš paskos pasigirdo skambučiai. Tai buvo išmislin- 
gas ir labai pavykęs skambučių, būbnelių derinys, ryškė
jantis stikliniais garsais. Su tokiu skambėjimu važinė
davo vienas tiktai policijos viršininkas Medovskis, buvęs 
gusarų.karininkas, prasigėręs palaidūnas, ligotas ana-

Lietuvos' vadavimo reikaluose 
Los Angeles lietuviai užima to
li ne paskutinę yietą. Jųjų dė
ka keli šimtai tremtinių pasie
kė šią aukso ir saulės šalį 
Kaliforniją, ,

To negana, šiandien mes esa
me liudininkai vėl naujus gy
vybės, naujo įvykio, šiandien 
pirmą kartą Los. Angeles betu
riu gyvenimo istorijoje prade 
damas lietuviškas radijo pus
valandis,' per kurį kiekvieną 
šeštadienį į Jūsų namus, į Jū
sų’ širdis skriš, lietuviškas žo
dis, skambės lietuviška vargo 
daina. Ji primins Tau gimtuo
sius namelius, sodžių, žaliąsias 
pievas ir mietus, paukštelių 
čiulbėjimą ir lakštutės suoki
mą. Ji paguos- Tave varguos, 

įšfiprint bandymuos^ , primins 
y'ayo. jautos didingą praeitį, jo 
'§fos seną kultūrą Jr dabartinius 
mūsų tėvynės sopuliūs..ir\ka,n- 
čias. Be to,manau, kad tai 
mus dar labiau suriš,, dar la
ibiau sujungs bendram darbui, 
bendram žygiui, .'.'ri

tėjihių. kauke. _
—~ 'staiga ^ūktelėjo Pętrag. Myka

nčius ir tęenkė kumštim Į stall. . .. h -
jis pašoko ir išbėgo iš valgomojo. Arklydėje stovė

jo užvaizdas pabalnotas arklys. Jis ant jo sėdo ir nušuo
liavo pas Vlasieių. •

Jo sieloje vyko visa audra. Jis jautė reikalą atlikti 
ką nors-neeilinio, skaudaus, net jeigu po to.tektų- visą 
gyvenimą gailėtis. Pavadinti Vlasičių niekšu, duoti jam 
ausų ir po to pasaukti į dvikovą Bet Vlasičius nėra vie
nas tų, kurie kaunasi dvikovoje, dėl niekšo ir ausų jis 
bus tik dar laimingesnis ir giliau nugrims savybėm ^ie 
nelaimingieji be atsakomybės žmonės —^patys nepaken?

pranešė, bet jis netikėjo. Petras Mykoličius pasijuto sun 
kokoje padėtyje. >

— Maloniai įprašome, — sumurmėjo jis, iki i ašarų 
rausdamas ir nežinodamas kaip ir ką pameluotu — Aš 
labai džiaugiuos, — tęsė jis, stengdamasis nusišypsoti - 
bet... Ziną išvažiavo, o mama serga.

— Kaip gaila! — pasakė viršininkas, susimąstęs 
žiūrėdamas į Petrą Mykoličių, — O aš ruošiuos praleisti 
pas jus vakarą. Kurgi išvažiavo Zinaida Mykolina? '

— Pas Sišnickius, o iš ten, rodosi, norėjo Į vienuoly
ną. Ištikrųjų nežinau. ’ •*' .

— Tavo motina šiandien vėl nepietaūja, —pasakė 
tetulė. — Tu, Petreli, atkreiptum Marindama-sa 
ve badu, šiuo bėdoje nepripadesįnįg’į-.. 

5 ’ Petrtir Mykoiičiui pasirodė.n^em^"" kid^teT- 
piasi Į svetimus reikalus ir savo išvažiavimą sieja su tuo,

The futare. can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today.

The Payroll Savings 
makes it easy. Because ba 
amount you choose is auti> 
maticaHy set aside fam , 
edch paycheck to buy U. S. 
Savings Bonds.That wax 
your savings build,year

Qwttterly 

OURSAVTiraS 
CERTIFICATE!

EARN UP TO

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sawjegriarfyl

. čia, šio pusvalandžio inicia
toriai, keliame kepures šioje 
kolonijoje gyvenantiems artis
tams, dainininkams, muzi-

me- 
no vienetams. Ir dar kartą pri
menu, kad šis pusvalandis yra

»niisų visų ir į jį plačiai vi Į 
iienis yra atidarytos durys.

Padarėme drąsų lietuvišką. 
žingsnį, drąsiai ir turime ženg 

j pirmyn. Sunki yra darbo praį 
Ižius našta, bet mudu (su Gė
dinimu. V. B.) jos nesibijomeJ 
Ir* kaip dzūkas, prašau Tavy 
Dzieve savo prigimtu šnektų, 
padėk mums. Padėk ir tadu, 
jei užgriūtų mūsų krūčines sun 
kus ir juodas citnagas..

Tokia buvo Jono Uždavinio, Į 
lietuviškosios radijo valandė-; 
lės Los Angeles iniciatoriaus' 
ir pirmojo redaktoriaus ir pra i 
nešėjo kalba — "tą (pirmąją) 
valaindėlę atidarant 1952 m. 
gegužės mėn. 24 d.

Tada dar nedidelės Los An
geles lietuvių parapijos klebo 
nas kunigas Jo.nas Kučingis, 
sveikindamas “naują lietuviš
ką gyvybę” — radijo valandė
lę, jos pirmojoje programoje 
pasakė tokią kalbą: “Garbė 
Jėzui Kristui. Šiuo gražiu lie
tuvišku sveikinimosi būdu pir
mą kartą radijo bangomis krei 
piuosi aš į Jus, mieli Los An
geles lietuviai, parapijiečiai ir 
mano draugai.

Taip, rodos, dar nesenai čia 
sunku buvo sutikti -lietuvį, iš
girsti lietuviškai kalbant, ma
žai organizuoti , ir išsiblaškę 
milžiniškoj miesto platybėj, ne 
vienas čion atklydęs stebėto
jas pranašavo, kad—os Ange
les lietuviams yra lemta grei
tai žūti savo Tėvynei ir Dievui.

Tačiau kaip smarkiai apsi
rikta. šiandien Los Angeles 
lietuviai netik kad nežuvo sve 
timųjų jūroje, bet tapo judriau 
šia ir veikliausia lietuvių ko
lonija visoje Amerikoje. Los 
Angeles lietuvių kolonija ga
lima tikrai pavadinti lietuviš
kosios kultūros’ avantgardu 
Amerikos Vakaruose.

Šiandien Los Angeles lietu
viai turi keliolika gerai vei
kiančių kultūrinių ir tautinių1 
organizacijų, savo laikraštį,- 
sekmadienio mokyklą, salę, sa 
vo gražią bažnyčią ir parapiją, 
kurios 11 metų sukaktu ryt 
(1952 m. gegužės mėn. 25 d.' 

AL'B)* iškilmingai rengiamasi 
paminėti. .Tremtinių šalpos ii

Mudviejų noras gauti pus
valandį programai Los Ange
les — nepavyko ir vien dėlto, 
jog paminėjome, kad bus trans 
liuojama lietuvių kalba. Visgi, 
to paties Rudelio dėka, gavo
me K0WL, Santa Monika ra
dijo stotyje, iš kurios ir turiu 
garbės pats pirmas tarti į Jus 
mūsų gimtosios kalbos žodį.

Šiandien atverčiame naują 
Los Angeles tretavių gyvenimo 
lapą. Kiek daug į jį bus prira
šyta — sunku pasakyti, tai pri 
kiausvs nuo visu šios koloni
jos geros valios lietuvių.

Atidarydami šį pusvalandį 
mudu (Jonas Uždavinys ir Bru 
no Gediminas. V. B.) nesie
kiame jokios asmeniškos nau
dos ar garbės, žinoma, jos 
niekas ir įžiūrėti negali. Išei-: 
name į tą niekeno nevaržomą 
kalbų milinį, kaip tikri Lietu
vos vaikai, ir mielosios mūsų 
tėvynės labui, jog. būtų girdi-, 
mas tame Babelyje ir mūsų, 
seniausios pasaulyje, tėvų kal
bos žodis. Mes nenorime, kad 
šios radijo pusvalandis būtų 
vieno, dviejų ar atskiros gru
pelės, bet visų Los Angeles ir 
jos apylinkių lietuvių pusva
landis. Jis nebus ir negali būti 
panaudotas atskiro asmens ar 
grupės interesams. Jis yra ati-Į kams chorams; ir kitiems 
daromas išreikšti mūsų tauti
nį jausmą, mūsų kultūrinį me-

yesterday

Q«taritr <i f ini
B«į> m r—Unl U l—l.

bnk. bdcn* ■ aot «» W 
income txxrn. nd federal t* k» 
d^ETOd weM MdflBS^tan

rastaooš
Lietu vilki garsai- Paeiti ko erdvėj^ 

(.?» metų sukakties proga)

. (Tęatoys)
lią, prie kurių toki reiškiniai 
(asmens ar grupiniai interesai. 
V. B.) nesuderinami, netinka.

Todėl, su lietuvišku nuošir
dumu ir kviečiu Jus visus: 
draugijas, biznierius ir pavie
nius asmenis prie šio lietuviš
ko pusvalandžio išlaikymo pri
sidėti. Broli ir sesute, kur mes 
begyventume išblaškyti po lais 
vąjį pasaulį, negalime užmirš
ti .net ir trumpam laikui kuo 
mes esame ir nevalia mums

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH.REPAVMEWT 
TO FIT YOUR INCOME



.pagrindinis • Birželio trėmimų 
kalbėtojas. Per jį yra stengia-
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1735 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Chicago, III. 60608

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

iversa^

$3.06
$2.66

j _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Friday, May 13, 1977

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus Jak| arba monay ordari, prl* 

nurodyto* kainos pridedant 50c. parsluntbno Hlaldoma.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gintai _ MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančiu* 1908 

metų įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jauna* dienas ir susi
rūpinimą. ______ ;______________ - $3.00

Dr. A. J. Gu***n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groti*.
Kietais vigeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik ___________________________

Dr. A. J. Gut«*n — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ;----- ■■,

Detroito
- _ - I •

*’ - . -Į

; žurnalistų skyriaus .metinis

naujienos
nas, Vytautas Kutkus ir Anta
nas Sukauskas. Diskusijose Ka
zys Sragauskas pasiūlė paskirti 
auką mirusio V. Mingėlos atmi
nimui paremti Vasario 16-sios 
gimnaziją Vokietijoje. Paskir

■HBMMF GILŪS MALTOS UOSTAI

< Susirinkimas įvyko gegužės 8 
d. Alfonso ir Anelės žiedų re
zidencijoje. Dalyvavo 11 narių. 
Susirihkimą pradėjo skyriaus 

' įiirin. i Alfonsas žiedas uždegda
mas žvakutę mirusiam žurnalis
tui Vladui Mingėlai pagerbti. 
Ąletiyiip susirinkimo protokolą 

. perskaitė sękrętoriaujantis Sta
sys Gariiauskas. Metinės veik
los pranešimą padarė pirm. A/ 
žiedas, padėkodamas visiems už 
įiaudų bendradarbiavimą. Be to, 
savo pranešime jautriai prisi
minė nesenai mirusį Vladą Min- 
gėlą.

Z,V Mingėla labai daug pri
sidėjo prie šio sktyriaus įsteigi
mo, įsteigė žurnalistų fondą, ra
šė įvairiuose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Be to savo prane
šime žiedas sugestavo, kad mū
sų jaunieji žurnalistai Viktoras 
Nakas ir. adv.. Robertas Selenis 
Įsijungtu j amerikonišką spau
dą. Tas klausimas jau senai bu
vo keliamas ir buvo prašoma, čia 
mokslus' ėjusių, kad Įsijungtų Į 
amerikonišką spaudą, bet teigia- 
įnų rezųjtūtų nesusilaukta. Rei
kalas aišku, tai neturėjimas lai
ko. ; ’ -Ų , i
/ Apie kasos' stovį pranešimą 
padarė Antanas Grinius, o revi
zijos aktą perskaitė Stasys Gar
iiauskas. Kasos stovis šiuo me- 
jų gėrąs. Viši pranešimai buvo 
priimti bė pataisų; Išrinkta nau- torius Anthony Berezinsky bus 
ja valdybai pirm. Stasys Gar- 
liauskas, sekr. Stasys Sližys ir.
ižd. Antanas Grinius. Revizijos į masi gauti paramą Detroito li- 
Nomisiją sudaro Jonas Krisčiū-ltuanistinėms mokykloms.

Alfonsas Nakas pageidavo, 
kad per metus žurnalistų sky
rius suruoštų bent tris popietes. 
Paskyrė aukas spaudai; “Nau
jienoms”, “Dirvai” ir “Draugui” 
po 15 dol., abiem radijo valan
doms po. 10 dol.

Susirinkimas buvo darbingas 
ir užsibaigė 7 vai. Po susirinki
mo kavutė, kurią puikiai paruo-į 

1 šė su įvairiais skanumynais Ane- ' 
lė Žiedienė.

■ DLOC informacija

1. Dr. Algis Barauskas šiais 
metais vadovauja Baltijos Tau
tų Komitetui. Jis taip pat yra 
atstovu Michigan Tautybių ir 
Pavergtų Tautų komitete, kur 
atstovauja Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centrą.

t Birželio trėmimų minėjimas 
Įvyks birželio 12-tą dieną Kul
tūros Centre. Pamaldos 10:30 

(vai. Dievo Apvaizdos bažnyčio
je ir tuojau po pamaldų minėji
mas. Meninėje dalyje lietuvius 
atstovaus Detroito šaulių kank
lininkės, vadovajamos Danutės 
Petronienės.

2. Michigano valstybės sena-

Jaa tarU laiku atspausdintą Ir galima gauti knygų'rinkoje

CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
.. Alekso Ahrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicago! lietusių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
>10. Išleido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje ap pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

ų, soeaBistuūų, laisvamaniškų ir 
gtos mokyklos, skaityklos, ban-

st Duoti dokumentai kai 
“ atlikti' darbai,

NartatieS Mą knygą įBigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį;- .r\-Z-' ■

AFRIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
rZz'’ : 7 vardu ir pasiųsti:

17M SO. Halsted St, Chicago, HL 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ■ 
\ NauJIunoM. >>ilfn< puikią knygą, kurio* papusi bot kokią < 
ta.VW *r Uolyną.

AHcMintiras PakalnUkf*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
Z-aftlnriidnui fr Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- ; 
' manas - aą? pst Kaina $5. - č
ĄLcPąĮnlnffida, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- ? 
ty/fr ijdko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskils- /

Dr. -Kasys. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas.
- fiilr viršeliais. 338 psL Kaina $8.00. Minkštais virš.

Pref. Vad. BlriHki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vtr- 

' keliais — $2.00; n dalis, 223 psL, Įrišta — $3,00. mlnkž-

Gra-

. - tais viršeliai*---------------------------- --—---------------------------$2.06
Henrika* Toma* — Tamalauakas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

< Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su/įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl. kaina $6.

' P. K*»(0nM, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J 
170 pat____________________________________ $3.80

M. Gudelis. POVILAS MILERIS biografijos bruožai 233

Knygai utakaut reikia pridėti 25 et pa$to fflaldoma.
■ >

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 80608. — TeL HA 1-8108

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Jura* Daupara*. ŽEMĖS OKIO JVIETIMAS. Studija. Olela- 
Chicafoja 1988 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 

Semite ūkio Metimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūmo Metimas Uetnvoje.

; Antortos savo žodyje rašo: “Jei liūdnas iletuvki tautos likimu 
nybės gyvenimo ir nebūtų ra
li Lietuvos politinių, ekonoml- 
drąsia! galima sakyti, lietuvių 
) žemės ūkio kultūros vaisiais 

Ir prilygti pačioms IškfliosloiDs Europos tautoms“.
; Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

lietimu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po ne
taikytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę 61d- 

vaikal. reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
UnRai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
fonai parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
sutorteus iWriatn* Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — nįm- 

Lietuvai“.
__ ,„qs 800 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $8.00. 

Gaunama NkūjlenoM.
flėkį arta Money Orderi siusti tokiu adresu:

im S*. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 
Getą ptaigun, tuojau knygą parimsimo.

Jis norėjo vieno dalyko būtent: 
kai atsiųsčiau daugiau žmonų 
į Maltą paatostogauti, su sena 

;. tauta susipažinti ir leisti vie- 
ĮD los gyventojams parodyti ne 

Mik salos ir tautos praeitį, bet 
j ir dabartį.

įį I Dvi .dienas važinėjau iš vie
nos vietos į kitą, bet pietums

— Kaip yra, kad tokios gra- 
lžios salos, tiek daug žolės to- 
(kms gražios daržovės, u me
džių pas Jus nesimato: — pa
klausiau savo gidės.

Medžiu nėr i todėl, kad 
ll|ji<- negali įleisti giliau šaknų,

Medis -

Maltos sales uostai giiūs, tinka dideliems laivams, bet maudytis 
juose pavojinga. Tikrai Guzo salos šiaurėje yra nepaprastai gražių 
vietų maudytis. Bevažiuojant pietų, trumpam laikui sustojome 
Gadiros įlankoje, kur yra nepaprastai daug gražaus ir švaraus 
smėlio paplūdimys. Jis esti pilnas didelių ir mažų. Paveiksle 
matom Gadiros Įlankos Gadiros miestelį ir iškylančią Meliajaus- 

bažnyčią. - Z

3. Pavergtų Tautų komitetas, mirdamas parašė knygą Medi- 
skelbia. liepos 24 dieną maldos ‘ 
dieną už komunistų pavergtas 
tautas. •

4. Yra paskirtas specialus as
muo rūpintis Europos imigran
tų socialiniais reikalais; social 
security, food stemps ir pagel
bėti susikalbėti bei atlikti ver
timus pagalbos reikalingiems 
žmonėms.

•MIRUSIEJI

A. A. Vladas Mingėla

Visuomenininkas žurnalistas 
Vladas Mingėla gimė spalio 19 d. 
1905 m. Ukrainoje, mirė š. m. 
balandžio 29 d. Palaidotas su re
liginėmis apeigomis iš Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčios 
Holey-Sepulchre kapinėse.

V. Mingėla mokėsi Radviliš
kio vidurinėje mokykloje, stu
dijavo švietimo ministerijos bi
bliotekininkų kursus, įsigijo 
brandos atestatą. Pasitraukęs 
į Vokietiją, gyveno Niurenberge. 
Į Ameriką atvyko 1947 m. Pa
stoviai apsigyveno Detroite ir 

■čia gyvendamas aktyviai įsijun
gė į visuomeninį gyvenimą. Daug 
rašė į spaudą: Naujienas, Dir
vą, Draugą, Karį ir į kitus laik
raščius. Paruošė spaudai kūn. 
A. Miluko monografiją. Prieš

nis Dievas. Buvo pašarvotas 
Step šermeninėje. Organizacijų 
atsisveikinimą pravedė St. But
kaus šaulių kp. pirm. V. Tamo
šiūnas. Atsisveikinimo metu 
stovėjo šaulių garbės sargyba. 
Karstas buvo padengtas tauti
ne vėliava. Vietoje gėlių, suau
kota Vasario 16-sios gimnazijai 
$665. Liko nuliūdime mylima 
žmona Ūdija, sūnus Šarūnas, 
duktė Liucija su šeimomis ir 
daug artimų draugų. Platesnį 
reportažą apie velionį V. Min- 
gėlą žadėjo parašyti S. šimoliū- 
nas. Vladai, ilsėkis ramybėje.

•A. J. M. Poderis

Rašo Vladas Rasčiauskas

(Tęsinys)

vai gali be baimės įplaukti į 
bei kurį didesnįT Maltos salų 
uos*si- / man pabišk,:no.

Turiu pasakyti, kad susjsie- išaugti, jeigu jis pajėgia 
kimas labai geras. Keltuvai įleisti gilesnę šaknį, arba jei- 
tvarkini/, saugūs'ir išplanka “ll J's Pnjūgia savo ‘aknis pla- 
nustatytu laiku. Jie ir Įplaukia cla’ paleisti žemės paviršiuje, 
į Comino ar Gezo salos uosius Maltos .salas labai dažnai pla- k 
laiku. Mūsų limuziną, iabai Mana smarkus vėjas. Daž- 

"■ " „■ uiausiai jis esti šiltas, bet kar- ,
kių tkrinimy. Praėjai, užvažiaĮla*s č,a papučia ir šaltas šiau- 
vai, sumokėjai ir plauk toliau. lės v<jas- Stipresnis vėjas ver- 
Išsikeliant taip pat nėra jo-'^*a medžius. Jeigu medžiai ga
irių klausinėjimų. . lėtų gilia-u įleisti šaknis, tai jie
Bevažinėdamas iš vienos vie-'PaJėgtų atsilaikyti, bet kai šak 
tos į kitą, iš salos Į salą, man nU 8iliau neįleidžia, tai vėjas 
krito į akis keistas dalykas: juos gerokai paverčia, o netru- 

kus ir visai išverčia.

ir vakarienei visuomet grįžda lengvai pervežė. Nereikia jo-
vome į Valle|ą arba josios prie 

,‘miesčius. Susisiekimas Maitos
salos labai geras. Plentas ge- 

.ras, o kai privažiuoju prie vie
nos salos galo, tai ten yra ge
rai įrengtas keltuvas. Jis perve 
ža ne tik keleivius, bet ir au
tomobilį. Taip mus perkėlė į 
Comino salą, kurioje yra daug 
įdomių daly,k ų ' apžiūrėti. Iš 
Comino salukčs labai lengvai 
galima pasiekti ir Gdzo salą.

Neverta užmiršti ir mažos 
Comineto salos esančios vaka
riniame Cimino salos pakraš
tyje. Kaip tos salos atsirado, 
sunku pasakyti. Visur yra 
įrengti geri ir gilūs uostai. Visi 
Maltos uostai gilūs. Juos parin 
ko finikiečiai, geriausi plau
kiojimo jūromis ekspertai. 
Reikia manyti, kad. jie buvo 
geri nėrikai. Kiekvienas uostas 
apžiūrėtas, kiekvienas pavo
jingas akmuo nurodytas. Lai-

Jonas M. ’Poderis gimė gruo
džio 7 d. 1907 m. Lietuvoje Za- 
piškiuose, mirė balandžio 30 d. 
1977 m. Providence ligoninėje.

Į Ameriką atvyko 1947 m. į 
New Yorką. Detroitan atsikėlė 
gyventi prieš keliolika metų. Bu
vo pašarvotas Etep šermeninė
je. Po atsisveikinimo, iš Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčios 
buvo nulydėtas ir palaidotas Ho
ley-Sepulchre kapinėse. Liko 
nuliūdime mylima žmona Adelė 
ir Įsūnis kun. Alfonsas Babonas, 
sesuo Stefa ir brolis Bernardas 
su šeimomis Sukauskas

J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $250. .

Dr. Juezas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. ‘ z — - . ’ J-

Dr. Juoias 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

173$ South Halsted Street, Chicago. HL WSM

NAUJIENOSE GĄLDIA 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, Ai inkšti viršeliai------- $2.00
4-Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.______________ ________ $1.00

?

Maltos salose nemačiau me-1 
džių. Kai atvažiavau Į Maltą* 
— Hilton viešbutį, pastebėjau 
kelias palmes, stovinčias kie
me ir.prie baseino. Gavęs kam 
barį, išėjau į balkoną ir ten pa 
sižiūrėjau į žemai esančias pal 
mes ir gėles. Man mintis neki-Į 
lo, kad' saloje nebūtų medžių.i v*au- Ežėjau Į kelias

Bet kai išvažiavau į Emdi- 
ną, Mostą, Rabatą ir kitas vie-' 
tas, tai pastebėjau, kad kal- 
niūkščiai yra apaugę tiktai 
krūmais, ozne medžiais, 
nas kitas medelis pakelia 
vą, bet tiktai prie namų, 
kalnų, o iiąįp Jaukuose 
džiu nėra. •

Malta man patiko. Jeigu tu- ... 
rėšiu laiko, tai dar kartą ten 
užsuksiu. Apvažiavau kelias. . 
įdomėsnes vietas, bet žinau, ,. 
kad ten dar liko didokas tokių , 
vietų skaičius, kurių nema- • 

bažny
čias, bet neturėjau laiko užsuk 
ti į skaityklas. Kai važiavau į 
Maltą, tai man labiausiai rūpė
jo seni dokumentai. Norėjau 
bent pažiūrėti, kaip jie atrodo, 
ar ten galima vieną kitą daly
ką pamatyti.

(Bus daugiau)

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

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

minkšti viršeliai 5_____________— ------------------------------ ..............$1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

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

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunciant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu: u •• >

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

Taupykite dabar
pas mus

MW w

$5.00

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pinna, 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

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

t •
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

57.50
$2.50

□Unrtščio kilnos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams .
pusei metu _____ -
trims mėnesiams - ___
vienam mėnesiai - - -

Kitose JAV vietose: 
metams _____________
pusei metu ____________

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

Užsieniuose: 
metams ____

pusei metu — 
vienam mėnesiui

$18

Naujienos eina kasdien loki 
sekmadienius. Tvidai Naujienų 
drove. 1739 So. Halsted St. Ch 
HL 60608. Telet HAymarket 1-

Pinigua reikia dusti, pašto 
Orderiu kartu au užsakymu.

NAUJIENŲ rastine atdara kasdien, išskyrei sekmadienius, au*
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — fti 12 vaL

Aukštosios nepriklausomos Lietuvos mokyklos p; 
ruošė visą eilę gerų architektų, inžinierių ir. planuoto j 
bet nei vienas jų nesutiko pastatyti tilto tarp Amerikt 
ir Maskvos. Pradžioje planuota tas tiltas statyti iš C 
cero Į Maskvą, bet nepasisekė. Talkon įkinkyti keli dal 
tarai, pora krautuvininkų, dženitoriai, bet jų tarpe neat
sirado nei vieno inžinieriaus ar architekto. Nieko iš to 
plano neišėjo. Gero plano nebuvo.

Vėliau didžiojo lietuviško tilto statyba permesta į 
Philadelphia. Ten rastas vienas kitas kelių -inžinierius, 
radijo pranešėjas, baumkuchenų pjaustytojas, bet ir ten 
nerasta nei vieno geresnio lietuviško architekto ar in
žinieriaus. Vesti pasitarimai, apklausinėtos kelios staty
bos bendrovės, bet nepavyko paruošti planų tokiam dide
liam darbui. Patarėjai nurodė vieną svarbų faktą, bū
tent: statyti tiltą iš Cicero daug sunkiau, nes nuotolis 
apie tūkstantį mylių didesnis. Paprastam keliui tūkstan
tis mylių jau daug reiškia, o titui tūkstantis mylių dar 
brangesnis. Galima vieną kitą stulpą pastatyti, bet ir 
tai kainuotu daug pinigų. Brangu būtų viską pradėti ir 
iš Philadelphijos.

JĖGŲ

nunislų 
enclova

tikrai

parti- 
“pra- 

pozityvų

kus. įstoję 
jos eiles, 
džįoje
dųrbą. Bet daugelis (daugiau,
negu paprastai manoma) grei 
tai smunka, visiškai sutampa 
su sistema, ima rūpintis vien 
savo gėrovė, ir jų nevieši pa
dejavimai darosi koktūs ir 
vedmainingi. -Ant jų sistema, 
ir laikosi”. (T. V. pabraukta)

ko kitą vietą tiltui Be to, jie įsitikino, kad Ciceroje jie 
būtų turėję bėdų. Jie apskaičiavo,į-kad Ciceroje, . jiems 
būtų pritrūkę plytų ir cemento nešiotojų Jie žino, kad 
daktarai tiltui stulpo nepastatys. Jie gali pakurstyti ki
tus tuos tiltus statyti, Jbet patys yra užsiėmę ^avo profe
sijos reikalais ir negali padažyti daugiau, negu jie da
bar daro. Panaši apatija paėmė ir Philadelphijos tiltų 
statytojus. Ten taip pat nėra darbo jėgos. Bepiga buvo 
kanalus kasti Rusijoj arba piramides statyti Egipte. Ten 
buvo vergų Tuo tarpu Amerikoje, kad ir dideliems dar
bams, vergų nėra.

Galų gale pasirinktas Bostonas dideliam tiltui pas
tatyti. Iš Bostono į Maskvą kelias tolimas, bet vis dėlto 
jis trumpesnis, Pegu iš Cicero. Šiomis dienomis Bostone 
padėti tokiam tiltui pagrinddai. Kiekvienam aišku, kad 
seni Amerikos lietuviai tokio tilto nestatys. Teks vado
vautis jaunesnėm jėgom ir jaunesnėm galvom. Daugelis 
Amerikoje ir tremtyje gimusių lietuvių kalba gražiai 
lietuviškai, bet lietuviškai kalbantieji eina., su senais. 
Vargu jie prisidės pine didžiulio tilto statybos. Til-

„ . (Tęsinys)
Savo programinę kalbą, pa

sakytą kovojančios tautos va r 
du išeivijai, V. žilius baigė se
kančiu postulatu: ‘Tvirta mū
sų laikysena prieš savo priešų 
banalų proniaskvinj melą daug 
padės Lietuvai jos kovoje prieš 
iĮgaamžį lietuvių tautos prie
šą — rusiškąjį okupantą’5 (jL 
p-)- . "y ' .. '

Tomis pačiomis mintimis
prabilo -į-'išeiviją nesenai at-i Drangas, 19^3D'.7).
vykęs disidentas, poetas T.| Vos pasiekęs laisvąjį pasau- 
Venclova, kuris buvo pareis-, lį poetas Venclova kreipėsi į 
kęs, kad jis bevelytų matyti] išeiviją :šiais žodžiais: “Bran- 
vadovaujanČiubs tarybinės Lie
tuvos postuose'rusų komunis-l nau, kad dąiiguntea . Lietuvos 
tus, negu savus prisiplakėlius,] gyventojų Vasario šešioliktoji 
karjeristus ar tiesiog pardavi- tebėra viena svarbiausių isto-

gus tautiečiai, iš patyrimo ži-

kalbantieji lietuviukai Lietuvos reikalų' nepažįsta, jie 
nepajėgs paklausti sudėtingų klausimų, jiems nereikės 
daug aiškinti. Užteks jiems pasakyti, kad didysis tiltas 
per Maskvą bus statomas į Lietuvą, tai jie patikės ir 
dirbs. Kad Maskvai teks mokėti muitą — tas nesvarbu. 
Statytojai uždirbs pakankamai pinigų ir galės mokėti 
muitus. Dėl to konflikto su Maskva nebus.

Vyriausiais Bostono — Maskvos tilto architektais ir 
inžinieriais bus: Mykolas Drunga, Algirdas Dumčius, 
Vytautas Jurgėla, Gintaras Karosas, Edvardas Meilus 
Jr., Aligirdas Mitkus, Vincas Stankus-ir Jonas Stundža. 
Kad darbas būtų tikras ir visą laiką būtų tokiai didelei 
statytai sudarytas -reikalingas užnugaris, šių metų ant
ros savaitės pradžioje vesti pasitarimai ir susitarta su 
Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu, o kad rei
kalas būtų dar tikresnis, tai tartasi net su JAV krašto 
apsaugos departamento pareigūnais ir atsakingais Vals
tybės Departamento viršininkais, tvarkančiais lietuvių 
reikalus. Toks didelis tiltas, be abejo, turės svarbios 
strateginės reikšmės, todėl ir nutarta iš anksto aptarti 
ir pasitarti su atšakihgais žmonėmis.

Mes kalbame apie tiltą, bet visas reikalas pavadin-s 
+as angliškai — Bridges. Pirmoji tilto plyta jau padėta" 
balandiao mėnesį. Nepasakyta, kurią dieną. Minėjome' 
svarbiausius šio didelio darbo architektus, bet praleido
me svarbiausią tilto statytoją — Algirdą Budreckį. Ame
rikos lietuviai jį jau pažįsta, čia nereikia platesnių in-

formacijų. ■ Visa tai būtų labai gerai, jeigu Budreckis 
būtų architektas arba gabus inžinierius administrato
rius, bet jis nėra nei inžinierius, nei architektas. Ame
rikos lietuviai nežino, kad'jis būtų metęsis Į statybos dar
bus ir pastatęs kelis tiltus, namus ar kokius pastatus. 
Bridges reikalus tvarkantis Budreckis yra " filosofijos 
daktaras. Šių dienų filosofija apima visas mokslo sritis. 
Ji paliečia inžineriją ir architektūrą, bet nežinome, kad 
Dr. Budreckis būtų ryžęsis leistis Į tokius didelius pro
jektus. - '

Jam buvo patikėta Susivienijimo Lietuvių Amerikos 
sekretoriaus pareigos, bet jis nepajėgė baigti vieno ter
mino. Jis buvo suvaržytas, reikėjo laikytis įvairiausių 
taisyklių, tartis ir susitarti su įvairiais žmonėmis. Tas 
darbas jam nepatiko. Jis atsisakė ir nuėjo ieškoti leng
vesnio ir našesnio darbo. Dabar jis pastatytas, didelio 
Bostono -—*■ Maskvos tilto statybos priešakiu; '

Pirmame vyriausio tilto statytojo pasirašytame 
pranešime sakoma, kad jis vadovausis Tarybinės Mo
ters, Valstiečių laikraščio, Tiesos, Kalba Vilnius, Kom
jaunimo tiesos, Mokslo ir gyvenimo, Genio, Šluotas ir ki
tais per Maskva Amerikon be tilto ateinančiais informa-

darbo metu nematė, bet jis tiki, kad pirmąjį laikraštį 
skaito ir juo tiki 471, 156 žmonės, antrąjį — 291,p76 žmo 
nės, tretįjį skaito tik 257,400, o ketvirtąjį — 216,041 ir 
t. t Šluota, ktm iššluoja daugiausia tiesos, teskaito tik 
106,140.

Budreekis rengiasi vadovautis čia suminėtais tiltų sta
tybos šaltinių duomenimis; Jis tiki, kad jam buvo suteikę 
ti tikslūs statistikos dudmenys. Jam rūpi, kad- minėtų 
šakinių duomenimis tikėtų kiekvienas tiltų statytojas.

?To neužtenka. Jis nori, kad tokių šaltinių gautais 
duotnenimis tikėtų kiekvienas Amerikos lietuvis. Ste
buklingu būdu susiradę Amerikos lietuvių adresus, nau
ji aftifel&žri suntinėja Bridges į namus ir prašo, kad- 
patikėtų 'jų gabumais' ir prisidėtų prie Bostono — Mas- 
.fcfos didžiulio, tilto statybos'darbų. ,

- Išrikime Dr. Budreckui baigti galimai greičiau šį 
didelį darbą, kaip jis baigė kitus iki šio meto jo vestus 
darbus..

— naujienos, CHICAGO 8, ILU— Friday, AUy 13, 1*977

ijos datų. Su ja šiandien šie- na užtikrins išeivijos bendra- vos vėliavos pakėlimo metu 
de-ivimą su kraštu lietuvybės iš- darniai buvo sugiedotai jautos 

Greitai paaiškėjo, Himnas. Parapijos ^afžnyčioje 
kad utopiniai svaičioto j ai jklim 10,30 vai., prasidėjo iškilmin- 
po j okupantų pastatytas pink' gos mišios. - 
les ir tapo panaudoti lietuvių] 
išeivijos vedamos kovos su-* 
naikinimui ir jos pajungimui 
savo tikslams.

Aušra ir Jonas 
V. žilius, poetas 
kaip kovojančios 
vai išsklaidė kitą iliuziją. Iš
eivijoje imta įtikėti, kad ky
lant pamažu gerbūviui • Lietu
voje bei išaugus naujai kar
tai, tauta ima apsiprasti su ki 
tai, tauta ima apsiprasti su ko
munistine santvarka-kurios rė 
mudse gali grumtis prieš rusi-

Kas svarbiausia, kad šiuos fikaciją ir rusų komunistų dd- 
ovotojų ir disidentų pareis- minavimą.
imus patvirtina Lietuvos po- 
rindžio spauda, kuri tolygiai 
Įsu savo svoriu įsijungia į 
seivijos apsisprendimą.
Pogrindžio Aušros ketvirto

je numeryje tilpo atsakymas 
loc. J. Aničui, gerai žinomo 
Gimtojo Krašto” skaityto- 
ams. Tame atsakyme skaito
me: “Aš bemaž neabejoju, kad; 
ietuviu atmintyje komunisto

ame s a v araukiškumo, 
nokratinio gyvenimo viltį.. 
Naujasis demokratinis sąjūdis 
aetuvoje kreipiasi į jus — tie 
mleiskite rankų, neužmirški- 
e šios savo misijos” (T2. 1977. 
II. 10).
Kas būtina šioje vietoje pa- 

>rėžti, kad pirmą kartą T. 
čenclovo lūpomis išgirdome 
Je tuvos demokratinio * pogrin 
Ižio šauksmą, kas turi nepa
rastos reikšmės lietuvių tau- 
os laisvės kovoje. Prie šios 
?mos aptarimo sugrįšime, kai 
ius pasieks platesnė informa- 
ija apie naujo demokratinio 
ąjūdžio susidarymą Lietuvo-

laikymui.

Jurašai, dali 
T. Venclova 
tautos atsto

Vėliavas { iškilmin
gai nešė: St Patlab* G. Ma
lišauskas, o Vėliavų sargybą ir 
palydą sudarė šios ponios ir 
panelės, pasipuošusios tauti
niuose rūbuose: G. Gedrailytė. ' 
R. Tridienė, R. Trityte, Z. Ky- 
bartartė, -A. Grigaitienė, A. V M 
čiulienė, B. Mikulskienė, P. 
Pallabienė, V. Stakėnienė •'ir 
jos anūkėlė. 

L *
Motinų garbei gyvų gėlių 

gražų vainiką nešė mažametis 
bennukas-Grigarevi&nkas, o 
tautiniais rūbais' pasipuošusios 
dvi jaunos gražios mergytės 
R Tričytė ir Z. Kybartaiiė, ėjo 
šalia vainiko ir prie mišias 
laikančio altoriaus padėjo. O 
paskiau visa trijų palyda, kuL

Dabar paaiškėjo, kad net lie 
tuvių kalba yra naudojama 
galutinam lietuvių tautos tau
tinės snnarkinimni Brukamas tūnngai ir labai gražiai nusi- 
tinės sąmonės simailrinimui- lenkė altoriui ir nuėjo. 
Brukamas maskvinis ateizmas Tai sudarė labai gražu ir 
siekia palaužti dvasinį atspara jaunantį įspūdį, kad tokios 

jaunutės mergutės sudėjo'savo 
motinom gyvų gelių auką ant 
altoriaus. Rep.

mą, sunaikinti lietuvių tauto
je visus vakarietiškos kultu--‘ 

X,, y,xxA«xxxo ros pradus ir įskiepyti joje pra l 
ardas išliks kaip - uoliausio neapykantą viskam

kas būtų priešinga ar neutra
lu bolševizmui, jo santvarkai

įkupantų talkininko, kaip nie
kingiausio tautos, išdaviko si
nonimas. Klysta- _____ _
rašydami, kad “Lietuviai ko
munistai Uetuvoje yra svar- Lietuvos (bajorija ir kun^ja 
biaųsi, jei ne patys didžiausi; tapo aršiausiu vidaus lietuvių 
kovotojai už lietuvybę ir Lie- tautos priešu, taip daRar tą

‘Akiračiai” teologijai.
Kaip praeityje sulenkinta

Įdomios Montrealio 
naujienos

Labai džiaugiuosi, kad ponia 
Kardelienė Lietuvos Valstybinės

kio nors -Jungtinėse Amerikos ta -ir privilegijuota lietuvių ko- 
Valstijose atostogaujančio Ue mtmMų klase. - '
tuvbs koloboracinisto niekingi. - • , ’ . - .
tauškalai. Tie gi, kurie tikrai Kovojančios tatttūs .ptitii^fe 
rūpinasi, kad Lietuvoje dan- 
giąū Tiktų duonos ii- mažiau 
čia atvežtų kolonistų, tie ne
buvo ir nėra komunistais” 
(Draugas, 1977. IIL19).

Kaip -matome, Akiračiai, ...
kurie -nuo pat savo pradžios Prieš sovietizaciją, bolševikinį 
pasiskblbė atsisaką nuo atgy- ateizmą, prieš ^(morning tigg 
venusių lietuviškų veiksnių P^oataciją^ ar prieš asmeninių 
vedamos'politikos ir pasiryžo,teisių laužymą.
nutiesti tiltus į tautą per lie
tuviškus komunistus, sulaukė 
iš kovojančios tautos atsaky
mą 
davikų” koloborantai.

Nenuostabu, kad Akiračiai ______
didesniais kieiiafc patenka ko apylinkės * Valdyba ir jos 
Lietuvon, nes pagelbsti bkū-j 
pantams vesti gkalikiską pro
pagandą prieš išeivi jos politi
nę veiklą ir drauge ruošti dir
vą lietuviškos išeivijos užval
dymui bolševizmo tikslams.

■ Apžvelgę plačiau veikiantį 
Lietuvoje pogrindžio nusista
tymą, turėsime padarytį sekau 
Čias išvadas.

Pirma, tenka pripažinti, -kad 
kbvojatifi lietuvių tautą tėvy
nėje perėmė laisvės kovų va
dovavimą ir iš savo užimtų po 
zicijų nurodo išeivijai kokios 
politikos privalėtų laikytis.

Antra, vis labiau ryškėjau-- 
lis Lietuvos pogrindžio nusis
tatymas beveik sutampa su 
ALTo, R. L. B, ir dalinai su 
VLIKo vedama politika, bet 
čra griežtai priešinga PLB, 
frontininku, akiratinmkų, vie- 
nybininkų ir ekumenrstų sie
kiams, ieškoti bendravimo su 
tauta peiLokupantų agentus, ar 
geriausiu atveju, per lietuvius 
komunistus ir jų bendrakelei
vius.

LKB Kronika pirmoji atsklei 
dė, kad įstatytį okupantų pa
taikūnai, karjeristai ar stačiai 
saugumo infiltruoti agentai į 
aukštus Bažnyčios postus nesu
mažino tikinčiųjų persekioji
mo, kaip ’tai tikėjosi Vatikano 
Rytų politikos architektai, bet 
priešingai pastarieje tapo pa
naudoti Bažnyčios griovimui 
iš vidaus.

. Visai panašiais keliais nu
keliavo bendradarbiauto]ai ir 
tiltų statytojai. Paskelbę poli
tinės kovos beprasmiškumą 
nukreipė savo ginklus prieš 
veiksnios, tikėdamiesi, kad to 
kių būdu įsigys Hetuviškų ko
munistų pasitikėjimą ir ta kai

reikalais Perskaičiau jos apra
šymą“Naujienų” gegužės 4 die
nos laidoje “Montrealio nąujie-

negali "būti vedama viename 
bendrame fronte.-Kova prieš 
rusifikaciją, būtų beprasmė, 
jei tuov pačiu laiku nebūtų ve
damos kituose frontuose kovos

jai, už kai kurių -dalykų iškėli
mu, būtent: api e “Grandinėlės” 
koncertą, rašo, kad “Sceninė šo-

Lietuvos choreografų J. Lingio, į 
J. Gudavičiaus, E. Morkūnienės,

Tamučio ir H. Uznio”.

(Bus daugiau)

’■esafe “niekingiausių iš- ATOYMĖTA
MOTINOS DIENAI

(R). L. B-nės Marquette ■Rar-

zuoti. J.v.):trumpi sijc&ai, gal-i 
vų papuošimo stilius man primi-1 
nė tautinius drabužius dėvinčias I

kystėje matydavau piatigorsko (
bažnyčioje...” , .-’T' v

Tikrai, labai gražiai parody-
nariai gražiai ir. kultūringai 
pagerbė 'Rietuves motinas š/ 
m. gegužės men. 8 dieną Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje ir gatvėje.

Motinų- garbei 10 vai. ryto 
prie parapijos salės buvo „pa
keltos Amerikos ir Lietuvos 
vėliava, pakėlime vėliavų da-. 
Tyvavo apie kultūringų 4r pat
riotų asmenų-vyrų, moterų it jos galima išvirti virs 200 puo- f 
jaunimo-merginų, tautiniuose 
rūbuose pasipuošusios. Lieti

. •? " • ' •' .• į - 'i

a Upton Tee Čo. pagamino

dūliams. 12 uncijų tos arbatos 
skardinėle kainuoja 2.25 ir iš 1

dukų arbatos, taigi tik apie 
centą už puoduką. *'*

Evcieso kaimas
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JAUNIMO MENO TALENTŲ 
PASIRODYMAS CICEROJE

DR. K. G. DALUKAS
AKUJERIJA IR MOTRRŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulosirl M. (Crowford

ftMK.1 T.I. LU įvyks Si sekmabienį, gegužes MEN. 15 D., 2 \
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. Č. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
6954»M

Fox Valley Medical Center 
660 SUMMIT STREET 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . , 

Westchester Community klinikos !
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rdw Westchester, lit 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. t 
TeU 562-2727 arba 562-2728

po piety, parapijos salėje (V5 5t. ir 49 Ct. kam
Muzikos kūrinius, Instrumental programą atliks 

•' paaugliai ir jaunimas.

Fo prugramos vaišės. *
Visi, kam rūpi ITėtuvižkojc jaunimo tautinis likiminis 

las/'tejauiia pareigą šioje popiėtėjė dalyvauti — pasidi 
savoje jausimo kultūrinėmis pastangomis ir faimėjiftiu.

Visi kvietialni, visi laukiami dalyvauti šioje meno p
Rengia

MIŠKO BROLIAI

'^%WVWWWWVWWVWWWWWWWVVWVWAWVVWWW

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI 

Z WWW
"Pasirenk pasitikti mvo Dievą". — Amoso 4:12.

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi Iin«, kad mirtis yra ŽUun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rusleĮi? Į tą klausimą arsake knygutė "Viltis po mirties“, kurią gausite 
novnokamai. RaiykHe:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th 5TRz£ET, (JHICAGO, ILU 60629
tV. RAITO TYRINĖTOJAI

(R.) Lietuviu Bendruomene 
Cicero Apylinkės valdyba

ir siūlyti naujas tenka

Rez.: GI 8-0873

DR.W. EISIN-ĖISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DX. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ' 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

D R. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 

. 5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

VJC SADŽIUS ^XMOsmatTGo...

ŽODIVE1KRAS III
v /WJOACTZOO III/ '

žodiženklą ir žodi- 
dėsto savo nau- 

ų prasmę ir siū- 
klausinau susido- 

ver-

3-xnoa Ir 1»U»

Jds leidžia žodiženklą ir žodi- 
veikrą, kuriuose dėsto savo nau
joves, nusako jų prasmę ir siū
lo kitiems tuo klausimu susido
mėti. “Copyright”, jis, pav. ver
čia j “teisiarašą”, “postgraduat- 
ėd” — “perlaipsniuotą”. Savo 
“naujadaru” . arba tikslesnės 
prasmės žodžių pagrindan . jis 
deda “aukštėnų Santakų” tar
mę, o savo naujovėms pagrįsti 
jis baigė aukštus kalbų kursus 
ir žino žodžiu istorijos eiga.

JLS
tar-

kursus 
istorijos eigą, 

darbus galima įsigyti, pa- 
laiškutį P. 0. Box 29050, 

Illinois, 60629. (Pr.)

0PT0M2TRISTA5
KALBA LIETUVIŠKAI 

Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR.UEONAS SEIBUTIS ■
1WKSTV, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 WEST 63rd STREET

Vai. antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. hno 5—7 val. vak.

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

; Inžinierius, geologas, archi-
i tęktas ir poetas Vytautas. K. Sal

džius, ilgnš metus praleidęs An- : 
<®ų kalnuose, bene bus pats vei
kliausias lietuviškų žodžių tiks
lintoj as ir naujadaru kūrėjas.

i .. - ‘ . i
• ~ Nepriklausomoje Lietuvoje, 

berods, A. ViYeliūsias bene buvo
- nats našiausias naujų lietuviškų 

žodžių darytojas, o-šiandien, ka
da kiekvieną valandą elektroni
koje, matematikoje ir fizikoje 
aifriranda liauji žd^ai, liėtū-

•i viams jų trūksta.
Poetas Sadžius, žinodamas kei 

J Ui kafbų šaknis, ganą lengvai

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

■Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia 70 mėtų ju
biliejinį banketą sekmadienį, 
gegužės 15 d., Sharkos West, 
6301 W. 63rd St., pradžia 1:00 
vai. p. p.; auka $8.50. Bilietus

DI? V¥T TATTP A C 4 lengvai
V X ao sugavoja atitinkamą .lietuvišku.

gydytojas IR chirurgas • 4-židj, b įei^u kurio prasmė ne- 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos feįteĮpa naujoje sąvokoje, tai jis 

Ofisas 2^2 WEST 5&h STREET patiksima uauijadarū. Kaip nė
PR s‘1223 _ rdsi ankstyvesnių kalb:ninku nau

OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad, — . k . . . .,, .o A , x Ji’ žodžiai pngio, taip ir Sadziaus;ir penkt 2-4 ir 6-8 val.-vak. Sestadie- 1
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

pagal susitarimą. '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OUTHOPEDĄS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Mėd. Ban- 
dažai. Speciali pagaibaiofoms.

< (Arch Supports) ir t t.

(Gegužės 15 d. 2 vai. popiet Chicagos šaulių namuose bus 
paminėtas Romas'Kalanta, susideginęs Kauno miesto sode, at
kreipdamas pasauliu dėmesį į Lietuvos okupaciją, šaukdamas 
“Laisvės Lietuvai^ žemiau esantis eilėraštis yra Henrika Blazo 
poemos'fragmentas).

Mūšų rūpestis — laisvės troškimas...
Mūsiį skausmas — Tėvynės kančia...
Kad ir koks beištiktų likimas,
Mes aukojamės tau, Lietuvai
Tegloboja mūs ryžtą Praamžius,
Aukš&ausio tesaugo valia!
Mūsų^kruviną auką per amžius
Teminės prisikėlus tautai

*

Kovė® mūsų priesaiką šventą
Išlaikyt pažadėjom ugnini, .
Pražūties jei prieitume krantą,
Nusinešim kartu su savim. ' ;.
Kas išduos, atsimęs — prakeikimas
Jį telydi per kartų kartas!
Te išdils iš tautos atminimas, ' j

. Tegu kapo jo nieks nesurasi ,
\ . Henrikas Blazas j

RAMOVĖS SKYRIŲ
SUVAŽIAVI2.IAS

LŽlVS. “Ramovė” skyrių
stovy suvažiavimas įvyks 1977

at-

galima įsigyti is pirm. S. Kau- A- A- . 
Pakis 225-3016, arba rašt. R.; Vnicagoje.
Didžgalvis 927-8660 ir,bus ga-! Sūvažiavimas Vyks šia tvar- 
lima gauti prie įėjimo. Kviečia- La:- 
nha visuomenė atsilankyti ir y 
kartu paminėti šį jubiliejų kar
tu su narėm. Kviečia valdyba 
ir narės. t; ? ; ' ■' 8 i; :

Stella Kąulakis, pirm.

Gegužės ničn. 28 d.
1 Suvažravitfta atidarymas 

• —10.00 vai. "

Mažeika & Evans

A

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737- 8601

nas Vaznelis, akompanuos 
nitrz. Alvydas Vasaitis, šo
kiams gros Ąžuolo Stelmo
ko orkestras.

Lietuvių Suvalkiečių Draugi-, 
jds piknikas. įvyžs gegužės 15 1 
Vyčių 'sdffe ir salėj, '2t55 W. 47 ' 
^4. Gros šriiagus A. Rainonio 

pastangas tikslinti esamas są- ‘orkestras. Veiks -bufetas, už-

į 2 Sveikjininiai.
3 Darba, posėdžiai.

• 4 Koncertas — balins - 8.00 
vai. vak. Tautiniuose Namuose,

6422 So. Kedzię Avė. Kon- 
.certo meninę programos da- 
. lį atliks įžymus solistas Jo-

2850 West 63rd St;, Chicago. UI. 60629 I 

Telef.-; PRošpeet’6-5084 .

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY WiLlS GelinYčIA 

Z443 WEST 63rd STREET
Tel«f004I; pg SUJ833 |r PR 841834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene D rishi v krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

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

. - American Travel Service Bureau
^727 s- WesieA 'Chicago, m. 60643

Tėlef. 3TŽ
• Nemokamas patarnavimas užsafafat lėktuvų, traukiniu, laivu kelio

nių (cruisėš), viėšbučni ir atitentebifiu tuomavimo rezervacijas; t&cfudda- 
ntą kėHomą draudimus; Organizųojamę keliones, į,Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-. 
nacijas visais 'kelionių reikalais. - -

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Gfriifkiją tapkričib lt—21 i Kama 
5^,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PtB organ;zuojamai kelionei į Angliją, • 
Uetuvių studijų savaitės proga tiėpoš pabaigoje? Kelionė iš'Chicagos ir. at-

kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj žv. Antano Taupymo BendrtiVėfe Cicero. III, Tel. 652-5707,

M 0 VI N G 
Loidlrinl ~ Pilni opdrtud* 

žema Kaina 
~-'k. i « k t N A 1 

Tol WA
> ■ ... ■■■■ i III M

M 0 V IN
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS ? .

T»L 376J882 arba 376-5996

Nuo
1914 mėtų

SOPHIE BARČUS j 

RADIJO JEtMOS VALANDOS J 

VtMt proflr»tno« U W0PA, j

1490 ML A. M.
Lhifovtv kblbc kasdien nuo pir-

ir sekmadieni nwo 8^30 iki 9.30 į

Midland Savings anf*r 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu- 
sn apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume butt Jums naftai u ii t 
'ii ateityje

SaskkiTbs ap<lrw«*to ik) 
$40,000 

2657 W. 6? STREET 
unicigo. TL 6u>a9 

f«t.
8929 Su. flAkUEM AVĖ., 
ferroj^v<ew, Ittinoi* 0v*i5 

is. S»o->wa) ,

m
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOStATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
FROhlE 254.4470

ToloLt HEmlodc 4-2413 

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. *»*♦

AD accounts com- r- 
Passbook Savings. ™ 
pounded daily — wi 
paid quarterly.

»I>.I ..F..1HĮĮ BOUW

4 Years Savings 
Certificate

dfriniimim fe.'dOO)

DEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ISOM)? So. HERMITAGE AVENUĖ
TeL': YArrts 7-1741 - 1742

' So. CALIFORNIA AVENUE '
Telefonas: LAfayėffe 3-0440 

. v 
<U)DERhllšKOS Aia-COxNDlTiONEb KOPLYČIOS

noMUM“——M—MM 'llll»ri I "W—

Gegužės mėn. 29 d.
5 Iškilmingos pamaldos — 
11.00 vai. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, 5620 So. Claremont 
Ave. Pamaldas atnašaus J.
E. Vyskupas V. BHžgys, pa
maldų metu, koplyčioje gie-į >»- 
dos iškili solistė Margarita |

Mdnkienė. Tuojau po pamal-. v 
chĮ, žuvusių'kovotojų ūž Lie | 
tuvos laisvę ir nepriklauso- | 
rnybę pagerbimas, prie 
vės Kovų paminklo.
6 Darbo posėdžiu tąsa 
nimo Centre.

tais

Jau-

7 Suvažiavimo uždarymas.
Kvietimai į koncertą gauna- 
ispas p, V. Kalikauskiene,

kahdinė, laimės šulines. Pagerb- = tel. 735-5118, pas p. A. Tverą 
sim marnytes ir močiutės. Pra-1 
<Sia vidudienį. Kviečiam visus 
dalyvauti. . Valdyba 778-k>85'.

reVAS IR ŠONUS
M ARQI ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
k Telef.: GBovehiH 6-2345-6

& > 1410 So. 50th Ave., Qcerc
f Telef.: TOwhhall 3-2M8-9

tel. 737-1941. Marginiuose — TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AEKSTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE Yi  ̂AROUND

G9OW TWAT A PLUMP ANO FRESH- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
ATOME W YOURkrrOHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY Id OJT AND SERVE 
THIS m.'CACr’.WELL.ITTOU-PNT

Chicago?
Lietuviu
Laidotuvių
Direa torių

. Associacijos

AMBULANCE 
'patarnavi
mas DIENĄ 

IR NAKTĮ.

' TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTQ 
DALYSE.

ANTANAS PHILLIPS
TV-YlAte IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 ŠofUTUAMlCA AVENUE. Phone: lArds 7-3401

f Gay the pineapple on ns 
5IDE.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECKOWN.

THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE.SLICE OFF CORE (TOP PORTION) M 
OF EACH aUACTtR. CHUNK FRUtT. PUT BACK M M 
SHELL — IT MAKES AN ATTRACTIVE. SBVIN6 DISH S3

BUTKUS - VASATflS
144C So. SOth Avė., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVBL TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS.
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-publ’c 7-1213
2314 V^'EST 23rd PLACE ' Virgin!* 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, IU. S74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd> T-lfll
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LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJOS
APŠVIETA 70 METU SUKAKTIS

į-

-

Namai, Ž*mė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Spaudos Klubo narių ir pri 
jaučiančių susirinkimas bus šį 
penktadienį, gegužės 13 d., 7:30 
vai. vak. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. (Pr.)

-Namai, ž*mt — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. .

1
Chicagos Lietuvių Moterų Dr- dingus darbus, galėjo sudaryti 

gijai “Apšvietai” šių metų kovo {ilgai gyvuojančią draugiją.
3 d. suėjo 70 metai. Rodosi, tai 
vienintelė lietuviška moterų 
draugija tiek metų sulaukusi ne 
tik Chicagoje, bet visoje Ame
rikoje. . '

Steigiamasis susirinkimas įvy
ko Agotos Žemaitienės namuo
se. Bridgeporte, antrašu 3265 
S. Halsted St. Buvo keletas pa
žangių moterų, kurios ir suma-' 
nė, kad jau laikas pradėti tverti j 
moterų draugiją, nors pačios 
abejojo, ar galės gyvuoti laisva 
draugija niekieno neglobojama. 
Svarstė, galvojo ir pasiryžo vi 
sas kliūtis nugalėti. Davė var
dą “Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta”. Draugijos tikslas: 
platinti kultūrą, mokėti mažą 
pomirtinę, prisidėti prie visuo
menės naudingų sumanymų Ame 
rikoje ir Lietuvoje, kiek galint 
finanfeiniai pagelbėti kultūros 
įstaigoms. Nors draugija ne
skaitlinga narėmis, bet visuome
nėje dalyvauja, pasiųsdama at
stoves į suvažiavimus, kur tik 
mato reikalą.

- Steigėjos daug dirbo ir sten
gėsi draugiją padaryti stiprią. 
Joms pavyko ir buvo laimingos, Bilietus bus galima Įsigyti vie- 
kad draugijoje gali dirbti- nau- toje. Kviečiame visuomenę at-

šios draugijos “narėmis yra 
buvusi visa eilė moterų, kurios 
pasižymėjo įvairiuose meno, kul
tūros ir visuomeniniame darbe. 
Gaila, kad vienos narės jau iš
keliavo amžinybėn, o kitos išva
žinėjo į kitus miėstus, bet vis 
dar priklauso šiai draugijai.

Mes, dabartinė draugijos va
dovybė ir narės, eidamos pra
mintais takais, tęsiame pradė- 

’ tą darbą toliau ir būsime vie
ningos.

Kai kurios narės yra gimu
sios Amerikoje, kalba ir rašo 
gerai lietuviškai, kai kurios yra 
ir valdyboje. Valdybą, kuri yra 
darbšti, sudaro:. Stella Kaūla- 
kfe, pirm.; Aldona. ,CHis, vice- 
pirm., ir kontrolės rast.; Rožė 
Didžgalvis, nut. rašt.; Joana Žel- 
vis, fin, rašt.; Frances Wagner, 
iždininkė; Adelė čiuprinskienė, 
šeimininkė.

Paminėti šį gražų 70 metų ju
biliejų Lietuvių Moterų Drau
gija Apšvieta rengia jubiliejinį 
banketą sekmadienį, gegužės 15 
d., 1.00 vai. po pietų Sharkos 
-West, 6301 W. 63rd St. Bus ge
ri pietūs, auka §8.50.

dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio] Siunčiu

ADRESAS

_h

pradės galioti 
mėnesio pirmo-

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6O6O§

į—] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ___ .... , .... . __

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ttdbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
°"151’
KAINUOJA: Chlcagofa Ir Kan*doĮ* nwfams — $90.00, poni mrty — 

trims min. — M3G, vienam min. SXM. Kitos* JAV virto** motam* 
— $26.00, pv*rt motų — $144)0, vfonan m6n. — $230. Ui*I*nlvo- 
** — $314)0 motam*. SvsIpdBnlmuf «hm£l«ma ąavatft »omokM**L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJDENOMS Kemet suėjo 80 aetą. Ktahit tą sukąkti. ferbUat piraroje 

Ameriko* lietuviu dienraščio zteifėjus bei lietuviškos spsudoc pfnnfi- 
nxa ir atsekant Mtfnss purtgts imfinas lietuvybės tfiiHrmrl skel- 
biraus Nsujienij plitiaimo vtius.

KAUJIKNOS tvirtai stovi Ir kovoja rf Lietuvos Ir pavergtą Bstrvią laisvę, 
DeidauKM ir msldėdmoe į sandėrius su okupantais ar In IxaHo 
tįsiais. • - .

NAUjIAnOS palaiko visas neturtą demokratine* grupes. Ją bendras Isstito- 
dju ir remia Tisų lietuvis bendruosius darbus bei tikrus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Uetuvlą daugumą iiais pasimetime, reto
rikos ir poltiniu Iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS .

— šiandien gegužės 13 d., 7 
vai. vak. Jaunimo centre bus I. 
Motekaitienės studijos debiutan
tu ir kursantų koncertas. Daly
vaus: Aleksandra Gražytė, Jo
nas Gražys, Ayvyda Eitutytė, Da 
lią Polikaitytė, Arūnas Polikai- 
tis, Valeria Skrenewski, Dalia 
Barzdukaitė, Joana King, Aldo
na Pankienė, Kornelija Vėžely
tė, Onutė Požarniukaitė, Rasa: ( 
Jovarauskaitė, Loreta Andri
jauskaitė, Loreta Andrijauskai
tė, Aušra Baronaitytė, Danutė 
Bajalytė, Zita Petkevičienė, Rū
ta Kleinaitytė ir Tadas Rūta. 
Jie dainuos solo, duetais ir trio. 
Akompa'nuos muz. Afianigirdas 
Motekaitis. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

— Rašyt. Vytautas Alantas 
iš Detroito kalbės aipe Romą Ka
lantą. jam skirtame minėjime 
gegužės 51 d. 2 vai. po pietų ša!u- 
lių namuose, 2517 W. 43 St. Vi
si kviečiami gausiai dalyvauti, 
prisiminti ir pagerbti Naująjį 
Pilėną jo mirties metinių proga.

— Jonas W. Gudėnas iš La
Grange apylinkės, baigęs Bene
diktinų kolegiją ir Illinois Tech
nologijos institutą magistro 
laipsnių, tarnavęs Standard Oil 
bendrovėje ir Argone National 
Laboratorijoj, pakviestas prezi
dentu Valentine Equipment ben- 
.droMės Bridgeview apylinkėje. 
Minima bendrovė pristato mity-

Suvalkiečių dėmesiui

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

Kaina su persiuntimu pnšlu 
$3.75. (Pr.)

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

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metu amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• šio vajaus metu apsidraudė
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaida ‘nuo sekančiu 19-kos 
metų mokėjimų. -

• Po trijų metų garantuoja^ 
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai —- 
lietuviu draugai. 1?’>,

• Norint apsidrausti, reikią 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėAesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia-

ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar. -

• Mums, reikia didesnės gyvy- 
kadangi viskasbės apdraudos, 

brangsta. ,
• Apdrauda

nuo sekančio
sįos dienos, kai SLA. Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius . arba metinius mokes
čius '

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis j SLA' sekretorę:

MRs. G. MEILIONAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

silankyti ir paminėti šią sukak
tį kartu su Apšyietos narėmis 
ir arčiau susipažinti su Apšvie- 
tos dirbamu darbu bei su pačio
mis darbininkėmis. x ....

Apšvietai linkėtina . sulaukti 
deimantinio jubiliejaus.- Narė

bos ir priežiūros reikmenis nau
dingų žvėrelių, paukščių ir žu
vų augintojams bei tų dalykų 
krautuvėms. • :

— Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos Chi
cagos skyriaus valdybą sudaro 
Mečys šilkaitis (pirm.), Petras 
Bernotavičius, Tadas Bukavec- 
kas, Ignas Juzėnas, Jonas Mar- 
tintkus, Vytautas -Mažeika, Vla
das Sinkus ir Jonas Talandis.

— Muz. Povilas Mieliulis mo
ko Vytauto D. šaulių rinkinės 
chorą birželio 4 koncertui. Re
peticijos būna pirmadieniais 7 
vai. šauliu namuose. Choras da-; 
lyvaUs Dainų šventėje 1978 m,: 
Toronte. Pritinami nauji choris
tai.

— šį sekn^adienĮ Jaunimo 
centre bus įteikta Draugo kon
kursinio romano S1,OOQ prerrri-: 
ja rašytojui Kaziui Almenui. Rau: 
linaičių šeima yra premijos mė-: 
cęnatai. . Programoje dalyvaus 
sol. Oria Pliuškonienė iš Filadel
fijos. ■. č . . - ... j

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį gegužės 14 d., Chicagos Sav
ings ir Loan patalpose, 6245 So.. 
Western .Ave., 1:00 vai. p. p. 
Visos narės malonėkite daly
vauti. Valdyba

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

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Hl., 
tel. 434-4660.

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

____  4

ERDVŪS mūro bungalow, 3 miega
mieji ir valgomasis. Artį mūsų raštinės.

3 BŪTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.
. TAVERNA ir 6 kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama tietuviška įstaiga T

6705 Gulf BlvcL, St. Petersburg Beach, FL. 33706 
TęL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakarę.

. W Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon<‘ 
frontacijos, nors dabar daugi 
kas nori įvesti' madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrą 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją, pavergtie
siems ... .. .

Naujienos buvo Ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos; 
okupacijos tolerantų ir palikti; 
vairių tipų bendradarbiauto  jus 

visiško j e laisvė j e.
Todėl šio pasimetimo ir iliu

zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
jūtinos kiekvienam lietuviui.' 
keikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. v

SKELBIMAS

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

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

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

Į TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau- 
ŠTMAITTS WRAT/TY šildamas, 3 auto mūro gar a-auuniiio i didęlis sklypas Gage Parke

$38,600.Notary Publie '
X GRAŽIAI APKALTAS. su nauju

Insurance, Income Tax stogu- 2 aukšt¥ N/u-’ * jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi-
2951 W. 63rd St TeL 436-7878 «ubai ??tus sklypas labai pelnin- 

gas, Marquette Parko vakaruose.
' $25,900.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

* Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos.-;? 
mašinų garažas. Nebrangus. j I

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su — 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart. ; s
1% AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. BUILDERS AND CONTRACTORS 

apačioj. 4% kamb. viršuj. Įrengtas rū- Namy Statyba ir Remontą* 
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin. Į . - —
į S MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. I 
Prie 55 ir Kedzie. Į

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

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė išdalyti sklypais. Į 
Kaina $5,500 už akrą.

REAL ESTATE .
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

(RENGIMAI, 
5YMAI j

ELECTROS [ 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*.

» Tel. 927-3559
- —

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

T*

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

\ nu nm in

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

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

E

MARIA NORETKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS j 
2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tel WA 5-2787

Didelis pasirinkimas garo* rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

se

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE., 

2501 W. 69th SL Chlcigo, III. 60629. — T*I. WA 5-2737 
3333 So. H«bf»d Chlcigo, HL 60608. — T*l. 254-3320

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis,' kariam rūpi gimtinio krašto laisvė it lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jtxizas Kaprtinsk**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozą* Kapaflntka*, IfEIVIO DALIA Atsiminimai. Beirto Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kurlando Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. ■ Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL :

CIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p*L ŠUO. Yra taip pat 
išversta | anglų kalbą. '

‘ M. Zrtė*nk*7sATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2. ’

D.'Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINftS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturtsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakartmaL Abi knygo* parašytos lengvu, graSu rtilhimL

Prrt. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTBJR. 
84 pat Kaina S1J0. ' ' -•

šie ir kiti leidiniai yra gaunami '
NAUJIENOS!, 1779 S*. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60606 ' 

rt»IUnkart darbe valendomle arba užtekant p*&v IP pridedant 
6*kf ar pt"***'** perlaide.

w

-1 ■ »

For plant in heavy 1 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
BL LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

ELECTRICIAN
t

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R: LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

Reikalingos nuolatiniam ir 
daliniam laikui itarnautojos 
(Tellers) su patyrimu ar be. Rei
kia mokėti lietuvių ir anglį kal
bas. Tel. 254-4470.

RENTING IN GENERAL 
N u e m « •

DĖL VIDURAMŽĖS ’moters 
išnuomojamas švarus miegamas 
kambarys su baldais prie vienos 
moters. Galima vartoti virtuvę. 
Rami apylinkė. Prašome skam
binti RE 7-8105.

. MISCELLANEOUS 
fvatrO* Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant — Healer 6c Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk.. Chdago, Hl. 
For appointment call 871-6628

I DĖMESIO -\
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. Tiktai $98 pusmečiui automobilio
I Liability apdraudimas pensininkam* 

A famous name in Southern Building | Kreiptis '
Regionai Office Cameo Tower Build- A. L A U R A I T IS 

4645 So. ASHLAND AVE.
112 7234 West North Avenue 523-5775

Elmwood Park, Illinois 60635 
Area Code 312 771-8200 

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telrt.: REpublic 7-1941 J

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

pu vieninteli 
Btavj laiBnteką 

Chicago)*

NORMANĄ
URŠTEINA

TeL 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8435

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly reikia

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

185 North W*ba*b Av*m»*

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T*l. 254-7450 

t Taip pat daromi vertimai, giminiu 
J iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 
I žymei ir kitoki blankai

t

BEST THINGS IN UTE

Slate Farm Lrtr Insurance Company

1^(1 Frank Zapoli*
J208’/a St

GA 4-8654 Į

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Av*., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir ^kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti t*L 
501423-9814. *

IMSUHANC^

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

DRAUGAS IR BIČIULIS

I


