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— prisiminė Vitas ir 
Bet aš žinau, kad ne 

jis — tas didysis”.
Su šio tėvo patarimu, Geru* 

laičiui nuėjus lošti, jis grįžo su 
pergale. •

• Pirmąją prancūzų įkalbos 
gramatiką parašė nė prancūzas, 
bet anglas John Paksgrave 1530 
metais.

prisirinkę nepaprastai daug 
plieno, stiklo ir skardos manu
faktūros ir unijų interesantų, 
kurie Įkalbinėjo, kad tuščių 
bonkų ir skardinių grąžinimas 
“baisiai” pakenktų pramonei ir 
daug darbininkų liktų be darbo.

Ateit.. Daniel M. Pierce (D.- 
Highland Park)- vienu sakiniu 
apibūdino biliaus atmetimą: 
“Mes pasilaidosime savo “gerbe-

kralp apsaugos 'ministeris 
penktadienį pareiškė, kad ne
tolimoje ateityje kils karas 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV, 
Valstybių. Jis pranašauja, kad 
karas bus . didelis ir pavojin
gas, Jis patarę kiniečiams kraš. 
to viduje.. suorganizuoti dide
lę karo medžiagos - pramonę, 
kad kariai -galėtai .apginti da
bartines Kinijos teritorijas, 
Kiniečiai mato, kad JAV nega 
Ii susitarti su Kremliaus val
dovais atomo ginklų kontro
lei. Prępidento Karterio pa
reiškimą Londone ir sekreto
riaus Vance skridimą į Tehe
raną kiniečiai kitaip interpre
tuoja. Jie yra įsitikinę, kad ka
ras tarp šių dvieju valstybių 
neišvengiamas.

CSf

Atrodo, kad pats svarbiau
sias klausimas pačidm šachui 

■— tai Amerikoje gamintų gink 
lu tiekimas, šachas vra užsa
kęs didoką skaičių pačių/mo
derniškiausių ginklų. Dalį jų 
jau gavo, d kiti ginklai 'bai
gi amis gaminti ir siunčiami- į 
Iraną. Iki šio meto šachas mo
kėjo doleriais už gaunamus 
ginklus iš Amerikos, bet pats 
kutiniu metu jam susidarę do
lerių stoka. Jis norėjo dar kar
tą pakelti naftos kainas, bet 
šachui nepavyko. Saudi Ara
bijos karalius atsisakė kelti to
kias dideles kainas. Dabar par 
davinėjami Suad Arabijos de
galai, o Irano šachas kelias 
versmes turėjo uždaryti..

Be šachui reikalingų gink-
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lų, sekretorių^ Vance nori'su 
juo'aptarti ir žmogaus teisių 
klausimą. Atrodo, 'kad dabar
tinė šacho policija -sauvaliau
ja. Ji ne tik.sųhna opozicijos 
atstovus; bėt- -labai greitai su
ruošia jiems kengūros “teis
mus” ir likviduoja. Irano stu
dentija protestuoja prieš šito
kį šacho elgesį, reikalauja re
formų visoje , administracijoje. 
Irano studentai demonstruoja 
prieš Irano konsulatus Ameri
koje. Vance neri įtikinti šachą, 
kad' jis respektuotų pagrindi
nes žmogaus teises.

Trečias yra degalų klausi
mas. Atrodo, kad sekretorius 
nori įtikinti šachą apie reika
lą nelupti tokių didelių kainų

Tokijo, Japonija. — Kinijos

VOKIEČIU HELIKOPTERIAI PRIEŠ 
25,000 SOVIETU TANKU

• Daugelio Amerikos miestų 
gatvės yra pavadintos Trumbull 
vardu. Jonathan Trumbull (1710 
—1785) buvo Connecticut vals
tijos gubernatorius ir vieninte-!-sumažinti pašalių teršimą 
lis iš visų gubernatorių palaikė 
Amerikos revoliuciją.

Seimo atstovams prieš tokį 
bilių nuteikti į legislature buvo džiuose’

Borikos ir skardinės 
■paliktos išmetimui

' SPRINGFIELD, III 
seimas-124 balsais prieš 4*2 at
metė pasiūlyVną priimti bilių, 
kad už kiekvieną grąžinamą bon 
ką ar skardinę būtų išmokama 
po 5 centus depozito. Tokiu bi- 
liu svarbiausia buvo siekiama

“Stebuklingasis ..ginklas” 
(“Wunderwaffe”L kuriuo, pra
sideda naujės, per^yrimas vo
kiečių kariuomenės istorijoje, 
vadinasi prieštankinis malūns 
parnis — nelikopleris — PA H.

Bundestago krašto apsaugos 
komisijos leidimu lokių save 
vairuojančiais “HOT/ šoviniais 
ginkluotų 212 tokių malūnspar
nių ' (helikopterių) pastatyti, 
kaip kariškieji ekspertai spren 
džia, nuolat didėjančiam Ry
tų šarvuočių ofenzyviniam po
tencialui tuomi sėkmingai pa- 
stojamas kelias. Reikia skaity
tis su faktu, kad bėdos atvejų 
viduryje Europos lygiai 6,000 
NATO sąjungininkui tankų tu
rėtų pradėti prieš apie 23,000 
rytiečių tankų. ,

New Yorkas negali 
sustabdyti "Concorde"-
NEW YORK, N. Y. — Teisė-
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Naujai augančios Saudi Arabijos vaizdas Dahrano sri yi«-' Paveiksle' į matome sert^usiy Amerikos inžinierių 
išplanuotą miestą, kuriame-gyveno ir mokėsi Oahranc ži -ato versmių srityje gyvenančios arabu ir amerikiečiu šei
mos. Praeitą antradienį Pahrano žibalo versmių srityje įvyko sprogimas ir užmušė-6'Versmių darbininkus, o 40 
sunkiai sužeidė. Gaisras sustabdė Saudi Arabijos žibalo gamybą 50%. Saudi Arabijos vyriausybė ir inžinieriai no-, 
ri išaiškinti- sprogimo priežastis. ..... ■ , . , .

Illinois gubernatorius — res 
puhlikonas Thompson ir Chi
cagos miesto meras Bilandic— 
demokratas praėjusi ketvirta
dienį paskelbė, kad susitarta 
statyti skersai miesto greitkelį 
Cross town Expressway, dėl k u 
rio 5 metus kovota ir 15 metų 
ginčytasi. Statyba numatyta 
kaštuosiant $1 bilijoną. Taip 
pat susitarta dėl vad. Frank
lin Stčeet ’požeminio geležin
kelio (Submay) statybos, kuri 
kaštuos Š300 milijonų, r"*-*-' 
i- Kompromiso keliu, miestas-U ^Visa tai turėdama galvoje,
ą4sisakor.Biup..IlrDssjQ^m greit- 
;kelio šiaurinio galo, planuoto 
lygiagrečiai Cicero aye. nuo 
Kennedy Expressway iki Ei
senhower Expressway ir tuo 
būdu sutaupytus §201 milijo
ną skirti vieškelių tinklo, geri
nimui šešiuose Chicagos sritį 
sudarančiuose apskričiuose-.

Bilandic pranešė, kad’ .Cro
sstown, kurį jis pavadino Bur 
nham Corridor, statyba prasi
dės jau šiais metais. Jistęsis 
nuo Sisenhower Expressway 
išilgai Cicero Avenue iki maž
daug 75 Street pietuose ir nuo 
ten į pietryčius iki Interstate 
57 plento prie 199 Street

Susitarimu statyti Franklin 
St požeminį įgalins nugriauti 
“L” liniją per patį miesto cent 
rą (Loop). Abiejų projektų 
pastatymui numatyta nuo 2 iki 
5 metų.., 

a '5r <2

Crosstown greitkelį statyti 
sumanymą iškėlė Chicago Mo 
tor Club 1962-metais,-bet suti- 
ko masinĮ gyventojų pasiprie- 
šinimą,”ypatingai į šiaurė nuo" 
Eisenhower greitkelio; iš nau

jo pajudintas 1972 nu tas klau 
simas dar 1 metus buvo truk
domas gubernatoriaus Walke- 
rio. Pagalinu. 1977 mettj gegu
žės 12-dieną Daley įpėdinis Bi- 
1an<fiė:pasakė:

“Konfrontacijos era baigėsi 
ir bendradarbiavimo era pra- 
sidėjo*’.

šiltas
Siūlė teka 5:84, leldžiaM 8:00

Vokiečių strategai įtikino vakariečius, kad 
helikopteriais lengviausia naikinti , tankus

BONA:— Vakarų Vokietijos žinių agentūra džiugiai praneša 
Kariškiai lengviau atsikvėpė! Varšuvos Pakto troškinantis Kie
kybinio perviršio slogutis pradeda pranykti:

Meška^greitai 

sudorojo žąsį
; .DETROITAS, ,Mich., — Ant- 

radienį paklydusį Kanados žąsis 
pasimetė iš pulko, paklydo ir nu
sileido į Detroito zoologijos sodo 
meškos kiemą. * ' '■ - .

šiaurės meška, prisiminusi se
nus laukinius papročiustuojau 
čiupo žąsį ir pirmiausia nukando 
jai galvą. Kai sumaurojo galvą, 
tai tuojtu prigulė prie pačios žą
sies. Meška buvo priėdusi, bet 
nuo žąsies nepasitraukė, ko} vi
sos nesudorojo.

Tai buvo padaryta žiūrovų aki
vaizdoje. Žąsims reikia patar
ti, kad netūptų j meškos kiemą.

Yorkoz uosto nutarimą, drau
džiantį prancūzų,lėktuvui “Con
corde” nusileisti LaGuardia ae
rodrome. jie tvirtina, “kad žmo
nėms labai neįtinka nepapras
tas didelio-lėktuvo triukšmas.-

Teisėjaš išaiškino, "kad uosto 
administracija neturi teisės1 nu
statinėti, kūne lėktuvai turi tei
sę nusileisti ir kurie neturi. To- 
Idems^ spredmfams ieiįsė<prij 
klauso federalinei valdžiai,, o ne 
uosto vadovybei.^ . šis t tėismo 
sprendimas eis į aukštesne teis
mo instanciją.

pirmauja
DALASAS. — Vitas Gerulai

tis ir Dickas Stocktonas išėjo į 
pdsfinalius Pasaulio teniso čem
pionate.

• Stocktonas laimėjo su aiškia 
persvara pas Klifą Drysdalą: 
7-6, 6-7, 7-6, 6-2; tuo metu, kai 
Gerulaičiui teko pavargti dau
giau su Wojteku Fibaku: 1-6,3-6, 
6-0, 6-2, 6-3. /

Dabar jie susitiks kartu, po 
kito pusfinalo tarp Jimmy Kon- 
noro ir Eddie Dibbso.

Vitui nradžioj nesisdeė. Fiba- 
kas lyg be pastangų laimėjo pir
mas dvi partijas, triumfuoda
mas bet kurio aikštelės kampe.

“Aš pasižiūrėjau į mano tėvą 
tribūnuose, ir jisai pasakė man, 
kad jei Fibakas galės lošti ir 
trečią partiją, kaip jis žaidė-pir- 
mas dvi, jis didysis pasaulio lo
šikams’ 
pridėjo

pėms, kurios dabar priverstos 
gyventi kaimynystėje • didelio 
Pietų Chicagos juodžių, bloko.

-Antras paruoštos'- programos 
punktas - liepia patikrinti - per- 
einamąjąmę laikotarpyje .namų 
vertę ir neleisti minėtų namų: 
be pagrindo nuvertinti. Dabar
tiniu metu namai nuverti narni j 
kai į butus ušigtūdą didelis ■ skai
čius meksikiečių: arba juorižių.' 
Atsakingi, pareigūnai privalės, 
imtis griežtų priemonių, kad 
nebūtų .sukelta panika, kaip 
dabar gana dažnai padaro; 
nesąžiningi nuosavybių, parda
vinėtojai.

Vyriausybė imsis priemonių, 
kad nebūtų nuvertinta na
mų vertė ir HFA paskolas 
gavusieji nauji savininkai ne
bėgtų iš namų, palikdami juos be 
jokios priežiūros ir leisdami van 
dalams padaryti didelius nuosto
lius. Praeitais metais Pietryti
nėje Chicagos dalyje visa eilė 
naujų, turėjusių HFA paskolas, 
buvo palikti vandalų valiai. Atei
tyje panašių dalykų Chicagoje 
neleis, Martin Luther King Jr. 
organizacijos dabartinė vadovy
bė yra įsitikinusi, kad dabarti
niu metu jiems bus , lengviau 
maršuoti j Marquette Paiką, ne
bus priežasčių tiems maršuoto- 
jams sustabdyti. Iki šio meto 
kingininkai, pralaimėję vietos 
teismuose ir miesto savivaldybė
je, tikėjosi gauti Washingtono 
pagalbą, bet, atrodo, ir per Wa
shington teks gana toli‘mar
šuoti.

KINGO VADAI PER WASHINGTON.^ 
MARSUOS I 

f

Nepajėgė prasimušti 71 -ma gatve,
. tai rengiasi .apsukti, didelį.ratą . ,
WASHINGTON, D.-C. —Butų ir miestu augimo sekretorė 

Patricia R. Harris, įs. klausiusi..kelis planus padaryti Chicagos 
Marquette Parką mišrių rasių gyvenviete, parinko planą, kuris 
turėtu palengvinti rasių pasikeitimo laikotarpį, — sako didžiosios 
spaudos'žinių agentūros. Įtakinga sekretorė/riofėdama apmaldyfi 
karingus, praeitų metų matšuotojus, keliais kartais bandžiusius 
įsiveržti j Marquette Parką, bet nepajėgusius/tvarkos ten išarr 
dytį, jau turi paruošusi trijų trijų punktų programą,šiam klausimui 
spręsti. ' ~;

Kiekvienas pilietis, norįs gau
ti Federalinės Butų įstaigos pa
skolą namams pirkti," būtinai tu- 

’.res būti apklausinėjamas *apiė 
jo galimybes gauti -paskolą ir 
prospektus tai paskolai apmo- -jas Milton Pollack-panaikino -New 
keti. Be to, kiekvieną duodama 
paskola namams pirkti privalės 
.būti garantuota, kad bus atmo
kėta. Jeigu negalės jos atmokė
ti namo pirkėjas, tai privalės 
mokėti apdrauda davęs žmogus 
ar įstaiga. Jeigu kiltų reikalas, 
tai namo pirkėjui turės, būti su
organizuota reikalinga pagalba 
^asKolpĮps^grą^^-BūtampM 
jtaip..: pat hires bųti duodami

Tcariuomėnė nuspdenrė sukti 
naują kelią.--Kariuomenės ins
pektorius generalleitenantas 
Horst Hildebrandt pareiškė: 
“Malūnsparnių ginklo kaip 
“ugnjiagesybos” panaudojimas 
šiandien labiau negu ‘ kada 
nors yra taktnė būtinybė ‘ir 
techninė gaUmybė”. Štai kokia 
(malūnsparnių) nauda: dide
lis judrumas, greitumas, ir ne
paprastas {eiklumas. Statisti
niais apskaičiavimais, vienas 
“PAH” gali pašauti, daugiau 
kaip 15 šarvuočių kol pats bus 
pataikytas. Jis glaudžiai ben
dradarbiaus su kitais kariuo
menės daliniais.

•“PAH’’ malūnsparnis, nepri 
klausydamas nuo žemės pavir
šiaus sąlygų, gali judėti dešim 
tį kartų greičiau negu puolan
tis priešo šarvuotis ir skrisda
mas kovoti skęsdamas vos 
vieno metro paviršiumi. Jis 
juda nuo nulio ikj 10 metrų 
aukštyje. Tuo būdu jis gali 
“prislinkti” medžių galūnių ar 
pašaknį it krūmokšnių prie
dangoje. Jo taiklumas yra apie 
80 nuošimčių. Malūnsparnis 
nuo priešo priešlėktuvinės gy
nybos radaro įrengimų yra 
saugus. Jo greitis yra 200 my
lių per valandą. Vokiečių-pran 
cūzų tipo “HOT" raketos gali 
pramušt! daugiau kaip 50 cen
time’: ų. storumo plieno šarvą. 
Jos neša iki 4,000 metrų. Tai 
reiškia kad malūnsparniai ne
privalės leistis priešo priešlėk
tuvinei artilerijai- apšaudomi.

Kinijos karo ministeris pranašauja karą
tarp Rusijos ir J. A. Valstybių

- "TEHERANAS, Iranas. — Valstybės -seSfetorius. CyrusrR. 
Vance, nespėjęs baigti Londone vykusių įvairių pasitarimų,..iš
skubėjo į Iraną, ka galėtų -aptarti visą eilę naujai-iškilusių pro
blemų. Jis atskrido į Teheraną penktadienio rytą ir, tuojau buvo 
.nuvestas Į šacho rūmus, kad galėtų pradėti skubius pasitarimus.
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MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimą

• d'inbi gvdvtojai
1 vn. r m natūralūs saidumy- 
i -t.<. va<: runas xylitol, suma- 
z „i uaiiių geu.naą bei kiaury- 
i! es r.ri Ajhtol yra rau- 
• sniat uJo>...c, Lerzo suloje bei 
j. ..ATyjc, kai kuriuose gry
buose ir vaisiuose. Šis salduuiy 
fas, vartojamas maiste arba 
kramtomoje gumoje, ne tik ap
saugoja dantis nuo gedimo, bet 
ir užpildo mažas kiaurymes. 
Amerikos gydytojai reikalą ti
ria, o Wrigley pradėjo jį nau
doti tyrinėjimo tikslu kramto
mos gumos gamyboje, tačiau 
abejojama, k^d xylitol gąlėty 
pakeisti sachariną ir kitus sin
tetinius saldinto jus. Kalbant 
apie Maisto ir Vaistų adminis
tratorių sukeltą paniką dėl sa
charino kenksmingumo, japo
nų ir europiečių tyrinėtojai bei 
atitinkamos institucijos nieko 
įtartino nerado. Tiesa, naujoji 
su xylitoliu kramtoma guma 
yra vadinama Orbit

• Vėjiniai malūnai vėl bus 
madoje, tik jie ne grūdus 
mals, bet gamins elektros ener 
giją. Manoma, kad 200 pėdų il
gio sparnai, iškelti atitinka; 
mon alikštumon vėjingoje vie
toje, gali aprūpinti energija 
iki 500 namų, šio reikalo. tyri
mams valdžia paskyrė 10,000,- 
000 dolerių. Malūnai bus sta
tomi tose vietose, kuriose vė
jo vidurkis yra 18 mylių pei

i ir įdomūs dalykai

valandą. Tokių vietų Ameri
koje yra nemažiau septynioli
kos.

• Modernūs jaunuoliai bei 
radikalai vadindavo senosios 
kartos asmenis keturkampiais- 
square, mūsiškiai-neaptašytais. 
Changing Times žurnalo ži
niomis mokslininkai išaugino 
beveik keturkampį arba ’ kubo 
formos pamidorą. Jie yra pa
togūs skinti ir pakuoti, tačiau 
šeimininkės jų nemėgsta ir ne 
perka. Tie kubiniai pamidorai 
naudojami sultims ir pamido- 
rų košei. Studijuojama pami- 
dorų šaldymo ir džiovinimo 
galimybės.

• . Arthritis Foundation Illi
nois Chapter, 79 West Monroe 
St., Suite 1105, Chicago, IL 
60603, kovai su artraičiu mėne
sio proga, suinteresuotiems at
siunčia brošiūrą ‘Home Care 
Programs in Arthritis. _

® Ceilono saloje auga vais
medis, vadinamas Ievos obe
lim. Tos. obelies vaisiai yra pa
našus į gražius, geltonus obuo 
liūs, tik kiekvienas obuolys tu 
ri savotišką žymę — tarsi kas 
būtų iškandęs vieną kąsnį, šie 
vaisiai yra nuodingi, todėl 
žmonės daleidžia, kad dėlto 
jie buvo rojuje uždraušti, tik 
Ieva to draudimo neklausė. 
Kalbant apie Ievą ir jos pir
mykštį apdarą, reikia paminė 
ti Sumatros -saloje augantį

gladdi me<jĮ. jis išauga JEI Jtj 
pėdų ir turi vienintelį lapą, ū 
kurio vietinės moterys gali pa 
siusti ilgą, klasikinio stiliaus, 
suknelę.

Žemaitiški virtiniai
Apdarui arba tešlai reikia: 

7 uncijų miltų, vieno kiauši
nio, druskos ir kiek reikiant 
vandens. Tešlą galima nusipir
kti kai kuriose Pizza kepyklo
se. ;

Įdarui: 14 uncijų varškės, 
3-4 uncijos rūkytų ar sūdytų 
lašiniukų, druskos.

Padažui: šaukštas sviesto, 
šaukštas grietinės.

Iš miltų, kiaušinio, drus
kos ir vandens užminkyti ne
kietą tešlą.

Varškę gerai ištrinti ir su
maišyti su smulkiai supiaus- 
tytais lašiniukais. Jei reikia — 
pasūdyti. 

*>

Iš tešlos iškočioti 3 cm. (apie 
1.2 colio) volelį ir jį supiaus- 
tylti 1 cm (apie 0.4 colio) sto
rio ritinėliais, šiuos plonai iš 
kočioti, ant gautų skritulių vi
durio uždėti po kupiną šaukš
telį varškės įdaro, kraštus už
lėkti ir gerai apspausti, kad 
verdant virtiniai neatsidarytų.
Taip paruoštus virtinius su

leisti į verdantį pasūdytą van
denį ir virti 10-15 minučių.

Išgriebtus iš vandens virti
nius sudėti į pusdubenį ir api
pilti tirpyto sviesto arba grie
tinės .padažu.

M. Miškinytė
- ■<

• Lietuvoje paukšteliai daž 
nai būdavo pavadinami pagal 
jo . išduodamus garsus. Ameri
koj ir Pietų Amerikoj yra Mo 
kytojų paukštelis. Jo giesmė 
susideda iš kartojamo įvairaus 
laibumo halsu žodis “teacher”.

Iš rwq kalbos versta Jono ValaRfo • ' 1 '
ČECHOVAS* POVILAS ANDRĘJĘVIČIUS

1895 BL ,-Hi , J

KAIMYNAI

Romo Kalantos liepsnos tautos širdyje
Romo Kalantos didvyriška, laisvės žygiui įamžinti bus pa- 

tragiška mirtis liepsnose yra 
reali ir skaudi tikrovė, įvykusi 
pavergtoje Liie|uvoje, Kauno 
miesto sode, prieš .penkerius 
metus. j .g

Romas Kalanta — jaunas 
ryžtingas Lietuvos laisvės ko“-

statyti didingi paminklai Lie
tuvos miestuose ir miesteliuo
se jo vardas bus įrašytas į gat 
vių pavadinimus, mokyklų va
dovėlius, jo garbei skambės 
muzikos kūriniai: tauta visu 
širdies lobiui jam amžiais ai

vos didvyris suliepsnojo, su- pildą rašys.

141 LINDEN STREET. WELLESLEY. MASS. 0218T 1617) 237-5502

degė, bet jo paliktos liepsnos 
stipriai liepsnoja tautos širdy
je. Jo šūkis iš mirties liepsnų: 
"Laisvės Lietuvai!” galingai, 
paveikiai skamba' pavergtųjų 
širdyse ir drebinaTietuvos oku. 
panto kinkas.-,*

R. Kalanta žiauria tragedija 
aiškiai paliudijo okupantui ir 
laisvajam pasauliui, jog lietu-, 
vių tautos laisvės siekis yra ne 
marus jr nęnųlildopiąs, nei 
kalėjimų rūsiais, žiauriais kan 
kiminais, nei ilgametėmis ver
gų stovyklomis, Sibiro - taigo-

s "•
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą, 
Dviejų savaičių kelionės į:

♦BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ) 
♦ RUSIJĄ

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ — 6-šIOS NAKTYS VILNIUJ, 1-NA DIENA KAUNE
Balandžio 14-2Į d.... .. $829 Rugsėjo 16-23 d. ______ $829
Gegužės 5-12 d._________ $829 Rugsėjo 27—spalio 4 d........ $829
Gegužės 12-19 d.__ L....... 1X829 Spalio MŠ'd........ ..  ...$829

D1EJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, AUSTRIJĄ, BAVARIJĄ (VOKIETIJĄ)
ŠEŠIOS NAKTYS VILNIUJE, TRYS NAKTYS VIENOJE, KETURIOS NAKTYS MIUNCHENE;

Gegužės 20—birželio 3 d...$1079 Liepos 7-21 jį--------T—$1199
Liepos 14-28 d- —,______ $1199

^rželio 16-30 d. ------,......$1199 Rugpjūčio 11-25 d.-$1199
Chicagiečiai gali kreiptis į ANN PAULIKAS, tel. (312) 581-0089. ‘ -

- Romas Kalanta- savo trage
dija įspėjo visą laisvąjį pašau 
lį prieš rusiškojo komunizmo 
pavojų pasauliui, prieš jo žiau 
rįąs užmačias suniekinti ir už
gniaužti žmogaus ir tautų pri
gimtą, teisėtą lai^yjs--troški
mą) .

Neabejotina, jpg< Kalantos 
įspėjimą girdėjo laisyasįs ,pa- 
sauįis, reikia tik laikp kad jis 
pasį-sakytų, reaguotų... Taip, 
Ęoiųas Kalanta- atliko didvy- 
riškg misiją tautai ir visam 
įaisvam pasauliui, , jis sąvo 
kraujo auka įsirašė į savo tau 
tos ir visos žmonijos laisvės 
siekio istoriją. • -

Lietuvių tauta. į laisvę pri
sikėlusi neliks skplinga ją. my
lintiems vaikams, neliks sko
linga nei Romui Kalantai: jo

Romui Kalantai lenkia savo 
galvas ir visa tautiniai gyva 
išeivija: rašo, leidžia knygas, 
apie jo didvyrišką laisvės žy
gį, poetai kuria eiles, organi
zacijos rengia jjagerbįmus.
Ramo Kalantos minėjimą ren 
ffia Marquette Parko lietuvių 

Bendruomenės apygarda.
Iškilmingas Romo Kalantos 

mirties penkmečio sukakties 
minėjimas. įvyks š. iii. gegu
žės mėnesio 15 d. Minėjimo 

-vieta, laikas ir tvarka yra to
kiai: Vėliavos pakėlimas prie 
Marquette parko lietuvių Baž
nyčios 10 valandą ryto, 10-30 
iškilmingos pamaldos. Pamal
das laikys ir pamokslą pasa
kys, žymus pamokslininkas 
Lietuvoje ir išeivijoje kan. 
Vac. Zakarauskas. Akademija 
įvyks 2 v. pėp., Šaulių namub

Paskaitą skaitys rašytąjąs 
Vytautas Alantas, parašęs kny 
gų apie Romą Kalantą, kur yrą 
išryškinęs jaunojo tautos did
vyrio laisvės žygdarbį, paverg
iąs tautos laisvės aspiracijas.

Reikia manyti ir laukti, kad 
sąmoningi, tautiniai gyvi lie
tuviai jaus pareigą ir gausiai 
dalyvaus šiose iškilmėse, ku- 
rįįs vyks tautos laisvinimosi 
pastangų ženkle.

Z. Juškevičienė

Buvo tvanku, žemai virš žemės buvo uodų debesys, 
ir dykynėse liūdnai verkė čibisai. Visa kas pranašavo lie 
tų, bet nebuvo nei vieno debesėlio. Petras Mykoličius per 
jojo savo ribą ir nušuoliavo plynu, lygiu lauku. Jis daž
nai šiuo keliu jodavo ir žinojo kiekvieną jo krūmą, kiek
vieną duobelę- Tatai kas dabar toli priešakyje prieblan
doje atrodė tamsia griūtim, buvo raudona cerkvė, . 
jis galėjo ją visą įsivaizduoti iki smulkmenų, net vartų 
tinką ir veršelius, kurie visados ganėsi žardyje. Per vers * : 
tą už cerkvės dešinėje juodavo giraitė, ji. grafp Kalto- 
vičiaus. 0 už giraitės jau prasideda Vlasičio žemė. $ v

Iš už cerkvės ir grafo giraitės kilo didžiulis juodas, 
debesys, ir jame blykčiojo blankūs žaibai v :‘ 

“Štai kas tatai!—pagalvojo Petrąs Mykoličius. Pa-. . 
dėk, Dieve, padėk”. . ; . <

Arklys dėl greito jojimo greit pailso, ir patsai Pet- 1 
ras Mykoličius pavargo. Žaibingas debesys piktai žiūrė
jo į jį ir, tarsi patarinėjoųgrįžti namo. Buvo truputį ne
jauku.

“Aš jiems įrodysiu, kad jie neturi tiesos 1 — skatino 1 
jis save. — Jie kalbės, kad tai laisva meilė, asmens tais- ’ 
vė; na bet laisvė — susilaikymo, o ne pasidavimo aist
roms. čia jų paleistuvybė, o ne laisvė!”

Štai didelis grafo tvenkinys; dėl debesio jis pąmėiyiia- . 
vo ir pašiurpo; nuo jo padvelkė drėgme ir aųmpių. Kran 
te du gluosniai, senas ir jaunas, meiliai vienas prie anuo, 
prisiglaudinę.-Šioje vietoje apie prieš dvi savaites ret- ' 

, ras Mykoličius ir Vlasičius ėjo pešti ir pusbalsiu uaipavv 
studentišką dainą: “Nemylėsi — pralaimėsi, reiškia, bui
tį jauną”...‘Menka daina! ' . '

Kai Petras Mykoličius jojo .per giraitę, griaudėjo 
griaustiniSj-ir medžiai pšė ir linko-dėl vėjo. iteiKejo sku
bėti. Nuo giraitės iki Vlasičiaus sodybos pasiuko -uar 
prajoti lanką ne daugiau versto.-Gia abejose-keno pusė
se. stovėjo seni beržai. Jie iš pažiūros buvo tokie pat uuu- ■ 
ni ir nelaimingi, kaip jų savininkas Vlasičius. Tume pat, 
kaip jis, buvo ploni ir toli nutįsę į viršų, beržuose ir žo
lėje sušniokštė stambus lietus; vejas tuojau nutilo, pau-. ’ 
velkė šlapia žeme ir topąliu. Ana va pasirodė Vidsiciauo uz 
tyaras su geltona, akącija, kuri, taip pat liesa ir ištįsusį .* 
ten, kur užtvaras išvirtęs, matyt apleistas vaisių souąs'.

- ..'.c - ' -z-Petras Mykoličius negalvoju jau įpie ' antausį, nei j . 
apie -rykštę,, ir-nežinojo, kaip jis eigsis-pas dviasictip^^š^ 
pabijojo. Jam buvo baisu dėl savęs ir del sesers, rr ouvo ■ - 
šiurpu, kad jis ją tuojau pąmatys. Kaip Jinai 
prie brolio? Apie ką jiedu kalbesVir ar-''negrįžti namo 
kol nevėlu? Taip galvodamas, jis šuoliavo prie na-mo, ap
lenkė plačius alyvų krūmus ir staiga pamate yiaaKių.

Vlasičius be skribliaus, kartūniniuos-' 'marškiniuos - 
ir aukštuose batuose, susikūprinęs lietuje ėjo nu.o namų 
kampo prie prieangio, už jo darbininkas nę^ė. piąktuiią 
ir dėžę su vinimis. Tur būt tai^ langinę, JĮ^ri neiiie chm 
vėjo. Pamatęs Petrą Mykoličių, Vlasičius-sustojo. - - -

gerai?
. — Taip, atėjau, kaip matai...

Chicagiečiai gali kreiptis į ANN PAULIKAS, tel. (312) 581-0089. .

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

$5000 or more

'LIETUVOS AIDAI*>*•*-* «
Penki. 9:30 -11:00 v. v. - 1490 AM 

8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmod. 9:30 < 10:00 v. r. - 1230 AM
Ve4a K: BRAZDŽIONYTĖ

2646 W. 71>t Street, Chicago, Illinois 60629 
Tefef. - 778-5374

PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNT?

PER ANNUM

ISOOO or more 
minimum

30

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN" ASSOCIATION ,

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER avenue • .? .

CHICAGO, ILLINOIS 60632 f

TEL.: LA 3-8248 i I

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

MIMBER

PER ANNUM

$1000 or more 
I year min, ,

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J. . ' ;

į MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

(Pri.47.uxj) --t

MEMBEB MES TAIP t»AT
R F LO50“ €hicaws1 L* I—-Me MtRSTIT T

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESĖIUS IR 

WSTŲ JAV*SE PER R E L O

— Na, tai įp gerąį. L^bai džian^luos, pasakė Via- 
sičids, bet rankos neištiesė: matyt, nesiryžo ir lauke, ka-. 
da jam išties. —f Avižoms geį$|t — pąsą^ė. jis ir pažvel
gė į dangų.

. Trr Taip. .. . j - —

Tylėdami suėjo į namą. Iš prieškambario dešinėn 
buvo durys Į antrą prieškambarį fr toliau į salę, b kairėn 
— į mažą kambarį, kuriam žiemą gyveno prievaizda. Pet
ras Mykoličius ir Vlasičius įėjo į šį.kambarį. •

— Tave kur lietus pagavo? — paklausė Vlasičius.
— Netoli. Beveik prie namo.
Petras Mykoličius atsisėdo ant lovos. Jis'džiaugėsi, 

kad šniokštė lietus ir kad kamdary buvo tamsu, šitaip ' 
geriau: netaip klaiku ir nereikia pokalbininkui žiū^/i į ^ 
akis. Pykčio jau jame nebuvo, o buvo baimė.ir apmau-* 
das sau. Jis jautė, kad paikai pradėjo ir kad iš jo sjto žy
gio nebus nei kokios prasmės.

Abudu kuri laiką tylėjo ir nudavė, klau^ ^etų. ? į \
— Ačiū, Petrali, — kostelėjęs pradėjo Vlasičius. '

Aš tau labai dėkingas, kad atvykai, šitai JtftnuMŠ tavo | 
pusės. Aš tai suprantu ir, tikėk man, aukštai vertmp Ti: 
kėk man! ■-''■•" -"•i'

Jis pažvelgė į langą ir tęsė, stovėdamas vidury kam- ‘ * 
barelio:

chicaoo •. ui — Satarday, May 14, 1977
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£ Kanados vakarų jaunimo stovykla
h Jan greit artėja pavasaris, išeivijoje, spaudą, auklėjimą, > 
nw>kslo metų pabaiga ir jauni! demografiją, politinius kali
fo stovykla Kanados vaka-| nius, literatūrą, lietuvių kal
niose (Liepos snėn. 1-9 d.), bą, etninę tapatybę, tautosaką, 
Stovyklos programos planavi- tautodailę ir menas, papročius 
Ipas energingai 'vyksta. KLJS ir muziką. Bus bendros ir bū- 
vąldybos narė. Jfijolė Gverzdy relių paskaitos, diskutinėš gru- 
K koordinuoją stovyklos or- pės. Vieną dieną numatyta i'5- 
ganizavime. Tekniškus ir ūkio kyla ir kitą popietį — organi- 
ręikalus tvąrko Antanas Vyš- zuotas sporto varžybos, 
niauskas 'Kalgaryje, Progra-':
\ . r« . » -SS /■ . Į *■

ino? sūdarymę* tvarko Laima stovyklautojų atvykimas, į^i-Į 
Ųnijerienė. Jai talkininkauja kūrimas ir registracija. Liepos j 
kitos narės ^“Volungių” itai-jnėū. 9. d. bus uždarymas ir iš 
Davimo grupės (iš‘Toronto) ir vykimas. Kiekvięna diena bus 
kiti jaunimo veikėjai. 
į . ;i r ■ <■ . ■
įžiūrint į stovyklos tikslus, 
Kurie ;buvo ankščiau aprašyti, 
spaudoje, programos ' vedėjai 
šildavo įdomią programą. Vie- 

,,-yra; vasarvietė, popiečiai 
palikti laisvi spirti uoli ir nau- 
djotis spųrjlo priemonėmis: ga- 
ięs maudytis baseine, plaukio- 
kiotj baidarėmis,, tenisą žaisti, 
pajodinėti .ant arklių, L t. L 
Taip paV po- pietų kas norės 
galės dalyvauti- tautiniuose šo- 
kiuosę ir tautodailėj. ’
į.Vakarinės programos įvai 
ries, .Susipažinimo vakaras, 
kąvinpsr. linksmavakaris, talen 
tu vakaras, lietuviškos filmos 
ir. skaidrės, literatūros vaka
ras; laužai; .ir paskutinis valca- 
įas; būtų. koncertas su. šokiais. 
&įenmės . programos taip paf 
fdomios. Paskaitų .temos įvai
rios ir.-jtj tikslai yra supažin- 
dintį vakarų jaunimą apie lie 
tuvių veiklą išeivijoje, mūsų 
tautodailę; ir Lietuvos dabartį 
ąę padėtį. Temos palies jauni 
mp įtaką veikloje, lietuviškas 
organižacij as, žymius žmones

Liepos mėn. 1 <1. numatytas;

dainavimo laikas — tikslu iš
mokyti vakarų jaunimą popu
liariausias lietuviškas dainas.

Stovyklos mokestis $80.(R),
| vienam asmeniui. $20.00 regis 

. tracijos mokestis (įskaičiuotas 
į stovyklos mokestį) negraži
namas siunčiama su išpildytu 
blanku Antanui . Vyšniauskui, 
1027. North Mount Dr. N. W., 

. , Į Suite 6, Calgarv, Alberta T2L ir t t ’ *OB6 iki gegužės mėn. 31 
dienos. Nesusidarius prieš nūs 
tatytą laiką pakankamo žmo
nių skaičiaus čarteruotam lėkiu 
vui, stovyklautojai turi apsirū 
pinti patys, kelione. Patariame 
jaunimui, keliauti lėktuvu — 
greičiau ir patogiau.

Nereikia miegmaišių nei 
rankšlųoščių. Viskas aprūpin
ta. Tik patariame atsivesti šil
tų rūbų (ilgų kelnių1, šiltą megs 
tinį ir keletą porų kojinių) 
nes vakarai vėsūs kalnuose.

Dėl informacijų ir registra
cijos, kreipkitės į Vakarų Sto
vykla, 1231 Sandford St. nr. 
108, London, Ont. N5V 2J8.

KJJS Valdyba 
London, Canada

£
MARIA NOREmENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
26086MhSt, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

y’ Didėti*paalrinkhne* geros rūšie* Įvairiu preldą.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.t

FT

- /Cosmos Parcels Express Corp.
/ /’ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
: W W. 49th St, Chicago, til. 60629. — Tėl. WA 5-2737
3333 $e. Halsted «t„ Chicago, III. 60608. — Tai. 2544320

HIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
. gauti pulkiv knygų, kurio* papuei bot kokiąĮmygu mfatą kr lontyną.

.vANMipdn* PakaĮnffids, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dieną <

A. Pafcatnfflti*. METAI PRAEITYJE. Netolimu -Įvykiu prisimini- 
•' tr . laiko (vykiu Lietuvoje ir Vokietijoje, aprašymai, suskirs- ! 
* tyli i 12 daliu. 296 psL. kaina $8.
Dr.Kaxy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- 

fiate viršeliais. 336 psL Kaina $8.00. Minkštais viri. $5.00 
Vacį. Blrfttka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

? RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir- 
Šėllan — $2.00; n dalis, 225 psL, (rišta — $3,00. minki- 
tais viršeliais_________________________________ $2.08

Henrikas Temas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr Labguvos.apskritys su (domiais aprašymais, iliu- 
straeijomls ir dokumentacija. 336 psh kaina $6.

F. KesJOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnt, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
. - 170 psL---------------------------------------------------------------
M. 0udelK POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 233 
' puslspisi --- ----------------------------------------------------------
Knygai užsakant reikia pridėti 29 ct pašto fflaldomi.

$3.00

Kūno Kultūros Rūmai Kaune

Gaisras seniausioje lietuvių kolonijoje

JAUNIMO MENO TALENTŲ 
PASIRODYMAS CICEKOJE

ĮVYKS Sį SEKMADIENI, GEGUŽĖS MEN. 15 D., 2 VAL.
iety, parapijos salėje (15 St. ir 49 Ct. kampas).
Muzikos kūrinius, instrumentalią programą atliks 

paaugliai ir jaunimas.
Po programos vaišės.

Visi, kam rūpi lietuviškoje jaunamo tautinis iikiminis reika
las, tejaučia pareigą šioje popietėje dalyvauti — pasidžiaugti 
savoje jaunimo kultūrinėmis pastangomis ir laimėjimu.

Visi kviečiami, visi laukiami dalyvauti šioje meno puotoje.
Rengia

(R.) Lietuvių Bendruomenė 
Cicero Apylinkės valdyba

bel stipriai motina. Akis ntilrina zvienam 
pasakoja sena vyrui. Nieko neliko. Nemažas 

I būrys.
— Nerašyk" apie tai, nėra 

kuo čia girtis. Ne dyvaį — pa
duot) kavą. Neminėk pavar
dės! Mažiau žmonės žino šia
me pasaulyje, tuo geriau.

Žavi kanklininkė ir savo se- teisybė yra tik katalikų mano-j pasinaudos tik ne katalikai?! 
nų - senų emigrantų lietuvių polis? Ir toliau aiškinau, —Betgi pasakyta:
kalba, ir nuoširdžia baime ir Sekime ir gyvenkime laiško. _ j maia
tikra meile artimiems, ir tuo, mintimis. i.. . , . T , Y .| išrinktų. Ir ar nebus jų tarpe 

Kodėl Naujienų Redakto- >.dauguma iš nekžitalikų? Juk 
rius niekinamas jūs,. neparašė- ir jie moka alkti ir trokšti tei- 
te? O todėl, kad redaktorius sybės. 
leidžia visiems atvirai pasisa
kyti ir neteisingai užpultiems 1 visai žmonijai. / 
pasiteisinti, o labiausiai, .kad Gaila, kad ne visi jos ieško, ną spalvų bei atspalvių.

Jau metuose, 
besilaikanti, 
kanklininkė:

— Atsikėliau kokį kvoterį
po keturių balamlžio pabaigoj 
Sekantis per skersgatvi namas 
prie 19-tos ir. lįalsled st. de
ga. Mano namo sienos tiek 
karšios, kad skaudu prisiliesti. 
Kai-kur langai skilo, šaukiau 
gaisrininkus, bet negalėjau pri' 
siskambinti. Bet po 3-4 minu
čių jie atvažiavo. Kitas pašau
kė.

Apkūni, jau čia gimusi lie
tuvė, gyvai juda. Baras.nevei- 

namo gy-kia. Arba veikia tik 
ventojams. Kodėl?

— Prieš 10 metų 
buvo gyventi, dabar 
jai gyventi, kad kas 
tų? •

Tūlas dėl gaisro atšaukė sa
vo kelionę. Skambino į Texas, 
kad nelauktų. Sako, kad tele
fonistas buvo negras ir paė
mė dvigubai, o kanklininkė, 
tęsia:

— Klausia mane meksikie
tis, kodėl ispaniškai nekalbu? 
Atsakiau: “kai išmoksi lietu
viškai, kalbėsiu ir aš ispanų 
kalbą!”

Gaisrininkų privažiavo dau
gybė. Gesino porą valandų. 
Nuo dvejų namų liko tik sie
nos. Iš. šalies tepalietė ugnis 
sieną. Sustojo, žuvusių tėra 
viena katė.

Vaišina šeimininkė nelaimė 
je susibūrusius žmones, kaip

maloniau 
beveik bi 
neatsitik-

kad joje taip darniai matosi 
užuomazgos teisingo požiūrio, 
kad jie yra vienodi — ir ameri 
kieto, ir lietuvė! Nepamiršo 
jinai gi kanklių ir, Vanagaičio 
žodžių. Atvažiavo jis čia 23 m. 
žuvo autokatastrofoje, o gyve
na dainose:

atviraį pasisako pries mūsų 
tautos pavergėją, prieš oku
panto agentų veiklą ne tik pa-ir krikščionybei.

Vienas iš kunigų pridėjo ma 
žą pastabėlę:

— Naujienos nekatalikiškas 
laikraštis.

Ir aš į tai pasakiau: Argi tiesos ir gėrio žodį? Ar juo
■ i pasinaudos tik ne katalikai?!

* -naccl/vln •

dis kanauninko kunigui.
Kad visi tokiu principu va

dovautųsi__ kiek maža liktų
sielų komunistiniam balvonui 
Ir kiek daug būtų savo tautai!

vergtoje Lietuvoje, bet ir išei
vijoje. Argi ne puikiai gina-, 
mas tiesos žodis. Ar negalėjo 
katalikiškas laikraštis persis
pausdinti šį tautTniai' klasinį

Nesenai skaitau Naujienas. 
Didžiuojuosi tiesos sldendimu.
-Sveikinu Naujienų Redakto 

rių ir linkiu gero vėjo... Vėjo, 
kuris išpūstų iš mokytų, 
ir katalikiškų galvų, melo 
cilas ir iš Jaunimo Centro 
nijų” rašytus pašvilius, o

'pūstų tiesos ir gėrio ieškojimo 
' pradus. K. Bagdonas

kad 
ba- 
“ge 
pri-

Tiesa, kaip saulė, priklauso

3 Neįgudęs stebėtojas pasau
lio sąrangoje gali atskirti pusę 
milijono spalvų, gi įgudęs meni
ninkas gali surasti visą milijo

■ 1

S J s
i

Skaitytojų balsai .$5.00

..$4.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA

> pas mus

I73S South Halcted Street. Chicago, IR. W6M

— Atbus Lietuva, pagalvok!
Ir savo vardo p a g uodok.

Mokinkis iš kitų tautų.
Buk kultūringas, kad gerb
tu !

■ 1 
■

1

1
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Chicago, III. 60608

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608
) _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Saturday, May 14, 197J

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

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu*<*n — MINtYS IR DARBAI, 259 psL, liečianatu 1908 

metą (vykia*, J*bloaakio Ir Totoniiio j*an**.dlenM ir niti- 
rūplnimą. j______________________ _

Or. A. J. Gu«s«n — DANTYS, ją priežiūra, įveikau ir grofi*.
Kietais viršeliai*, vietoje $4.00 d*b«r tik ., .
Minkštais viršeliai* tik ___________________________

Dr. A J. Gu*««n — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionė* po Europą (spūdžiai. Dabar tik -

Galima taip pat užslukyti paštu, attiuntu* ėalc| arba money orderi, prie 
nurodyto* kalno* pridedant 50c. persiuntimo lilaWem.

Atvirą laišką kun. Anicetui j 
Tamošaičiui perskaičius

Skaičiau GilinausL Stebėjau 
si kn. V. Zakarausko tiesos ieš 
kojimu Naujienose. Laišką 
skaičiau 2 dvasininkams ir 4 
pasauliečiams. Daugelį kartų 
skaitysiu Šį tiesos ieškojimo 
epizodą .kas .tik norės pasiklau 
syti. Kultūringas,' turiningas ir, 
kas'svarbiausia, teisingas žo-

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį--------- .....$8 00
2. Jurgio Jašinsko; MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai -------------------- ------ -------------------------;....$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. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

/ ■ NAUJIENOS'
..1739 So. Halsted St, Chicago, Ulinois 60608

.1
2
r
I
1

1738 S. HaWed 8L, Chicago, UL 60608. — TeL HA 1-6106 t
? C ’ . - i

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. J«>ozm Doupocm. ŽEMES OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Bleia
lf Ckicagoje 1988 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da* 
tfu: lemas Akio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
Wo švietimas Lietuvoje.

Atitartas savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos tikimas 
BebfttR sutrukdė* Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
griovy* gražiai tšauguriu Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu. ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta faMtiĮ dltfiiuotls ir raūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir Prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. •

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
abaotiuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa- 
aatiti'^blaškytu lietuviu abaotiuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
trintai, arba ūkininku valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Ituitai lietuviu daugumaL ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
tane! peralytu kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
Mteritag skirtam* Lietuvai fiala žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli- 
mtl Ttaytai Uetmaf*. '

Knygos 300 puslapiu n 6*ug vafsdellu Ir lentelių, kaina tik $8.00. 
Gaunam* HaujleMaa.

Oakf arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

IIM

ITlt S*. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
* Gevg ptirtgua, tnojau knygą peatąataa.

Taupykite dabar
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas fa 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį u 
Piniginę perlaidą. Ljtf&Jašįgf S3

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai__________________ __ ________ $2.50
2. J..Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai.......... .............$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psK su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl._____ ______ __ _______ $1.00

173S So/ Halsted Street Chicago, Ulin ola S0608

ną 
tioo

*e*a*

1800 So. Hoisted St.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

I

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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LietuViški garsai Pacrfiko erdvėje 
M ’

(25 metų sukakties, proga) 

(Tęsinys)

Lietuvos Garbės Konsulas dr. tės- tautoj, visuomenės, ir savo 
J. J. Bielskis ta proga per ra- pasirinktos, tėvynės naudai, 
diją pasakė tokią, gana daug 
šviesos (dabar jau. istorinės) 
į anuolaikinės Los Angeles lie- 
luvių kol,°SM ine-ldU; iiŽtMmaymėteis" v‘7 

čia radau nors nemažą bet ne
aktyvų būrelį lietuvių. Jų po
ra-trejetą draugijų buvo Mas
kvos agentų valdomos. Šukiai 
dinti žmonės buvo visokerio
pai, sulig tų agentų norą, išnau 
dojamd. Los Angeles lietuvių 
kolonijos ateitis tuomet tam
siai atrodė. Bet itai geresnis! 
vėjas papūtė, keletas veikles-

Man apsigyvenus Kaliforni
joje prieš su virš dvidešimt 
metų (tai būtų, apytikriai, maž

skaičių inteligentijos; Kokmi- 
jcs narių priskaitom virt pen 
kių tūkstančių.

Pradėdami šią. radijo, prog-

Kur tas “tarybinis žmogus"?
šių metų gegužės 1 dienų. Maskvoje buvo suruoštas 

didelis paradas. Sovietų rinktiniai kariuomenės- daliniai, 
ištikimiausi Kremliaus saugotojai, pramaršavo. pro rau
donųjų aikštę ir pagerbė išsirikiavusius sovietų marša
lus, valdžios atstovus, komunistu partijos pačius aukš
čiausius sekretorius ir kalėjimų sargus. Visiems buvo aiš
ku, kad be rinktinių karių, Kremliuje nesėdėtų rusų ko
munistų partijos primesta valdžia. Kariams taip pat aiš
ku, kad be komunistų, jie neturėtų tų privilegijų, kurias 
tiktai rinktiniai jauni vyrai turi. ?

Kad komunistų pavergtos kaimyninės tautos neatsi
liktų nuo Maskvos, geg. 1 dienų buvo suruoštos sovietų 
karo jėgos demonstracijos visuose pavergtuose- kraštuo
se. Kremliaus valdovai geg. 1 diena naudoja pavergtiems 
gyventojams gąsdinti. Jie didesnes aikštes perveža pačius 
naujausius tankus ir kulkosvaidžius, kad kiekvienam bū
tų aišku, kur yra galia ir ko reikia klausyti.

Buvo suruoštos didelės demonstracijos ir pavergto
je Lietuvuoje. Paradavo Vilniuje, Kaune, Ukmergėje. 
Šiauliuose, Radviliškyje, Klaipėdoje ir Alytuje stovinti so
vietų karuomenė. Pačios didžiausios demonstracijos vy
ko Vilniuje. Visiems maršuotojams teko praeiti pro so- 
vietų generolo- Černiachovskio statulų. Jis vadovavo so
vietų karo jėgoms, Įsiveržusiom į Lietuva. Maršavo Lie
tuvon keli lietuviai generolai, bet jie privalėjo klausyti 
Černiachovskio ir jo štabe buvusių sovietų generolų. Nei 
Petronis, nei Vitkauskas nebuvo pakviestas Į kariuome
nės vadovybę. Sovietų armijoje tarnavusieji lietuviai prL 
valė jo klausyti gert Ivano Černiachovskio. Sovietų armi
joje tarnaujantieji lietuviai privalo nusilenkti Černiacho
vskio paminklui, kurį lietuviams taip pat rusai pastatė

Vilniuje suruoštų iškilmių metu svarbiausių kalbų 
pa§akė dabartines sovietų valdžios Lietuvoje-premjeras. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais komunistų Lietuvoje ne
buvo. Būti komunistu — reiškė būti svetimos valstybės 
agentu. Niekas Maskvos agentu Lietuvoje nenorėjo būti. 
Reikalai pasikeitė, kai sovietų karo jėgos įsiveržė į Lietu
vą antrų kartų. Kartu su jomis įmaršavo į Lietuvų sovie
tine policija ir didoka dalis Rusijoje gyvenusių komunis
tų. Jie primetė visam kraštui baisia išnaudojimo sistemų. 
Kas nebendradarbiavo su okupantu, tas buvo paskirtas 
bado ir įvairių ligų mirčiai. Daugelis lietuvių, norėdami 
apsaugoti savo šeimas, tapo komunistų partijos nariais, 
šiandien partijoje yra didokas jų skaičius, bet premjero 
pareigoms lietuvis komunistas nebetinka. Okupantas pa
rinko lietuviams priemierauti gudą Josifų Maniusį, įžen
gusį į Lietuvų su pirmais įsiveržusiais rusų daliniais.

Maniušis, Vilniuje sakydamas pagrindinę geg. I-šos 
kalbą, be visos eilės kitų dalykų, tarė šiuos pagyros žo
džius:

Chkagos Lietuvių Moterų. Klubo tradicinio Gintaro baliaus nuo
traukos, debiutančių portretai, lietuviški audiniai, juostos puošė* 
Lewellen studijos langus per porą mėnesių. Nuotraukoje — 
Jean Vance, 16-to Gintaro baliaus komiteto pirm., Sylvia Pe- 
troshus,, CLM Klubo pirm., Asta Grinyte, gintarėlė ir S. Lewellen 
studijos savininkas. ,

kalbą — sveikinimą, i 
čia perduodu ištisai, jie 

jokių, net kalbos atve
ju, pataisų: “Gerbiamas pro- 
gramo vedėjau, Brangūs Kali
fornijos Lietuviai. Su šios die
nos įvykiu jūs naują Kalifor
nijos lietuvių istorijos lapą 

t. Turiu vilties, kad 
Jūsų pastangos tą naują lapą 
ne blunkančiom, taip, net auk 
so raidėm rašyti pradės. ’

Mano žodžiai pasiekia Jus Prad^° stumti. Kitų kelonijų

viai, pa&ivijot ir net pralenkė t 
kai kurias da.ug senesnes, di
desnes. ir galbūt turtingesnes

pi jos ateities pažanga nuo jū
sų pačių prikfeuscu Pavys-

ti reikės daug darbo, talento 
ir pinigų. Neabejojo, kad jūs 
dosniai remsite ir neriai savo 

'gerus vadui seksite ir save 
» I rūpesčiu pageidaujamas pase- 

mų pabudo ir Rusijai parsida-l^
L - * *

Baigdamas šiuos, sava ke-
vusius iš vadovaujančių vietų

ivia.no zouzicu pasiekia \ , „ . . ” >• * - j i

oro bangomis iš stoties, kur lie d^buoto> čia apsigyvenę hus zodąus, nonų dp kartį 
prie to sunkaus darbo prisidė- nuoširdžiai, pasveikinti rūdija. stuviškas radijo programas pra

dedama. Dar taip neseniai t3k * Mietu^škas organizacijas programos smnaaytojus. orga-

V. KAROSAS

JĖGŲ KONFRONTACIJA
(Tęsinys) ’
tiltų vo j ančiai lietuvių tautai, ku

rie, laimingu sutapimu, pasie
kiami per Amerikos lieturių 
išeiviją. ‘ ,

Vykstanti lietuvių išeivijoje 
vidujinė kova neišvengiamai 
iškels ir santykių su Amerika

“pardavi- klausimą. Jau dabar aiškėja’, 
litanijos: buvo naujai pa-jkad ALTas stovi už galimai 
ta Helsinkio Aktu. Tuo-1 artimesniu santykiu sn Ameri

Bendradarbiautojai ir 
statytojai nepasitenkina vien 
lietuvių išeivijos politinės ko
vos slopinimu, bet tuo pačiu 
laiku vykdo išpuolius prieš 
Ameriką. Dažnai kartojamos 
Teherano, Jaltos ir Posdamo 
Amerikos Lietuvos 
jmo” r 
pildyta Helsinkio Aktu. Tuo-1 artimesnių santykių su Ameri 
mi buvo siekiama dvejų tikslu j 

įrodyti savo ištikimybę ir 
pasitikėjimą “mūsą tautos eli 
tui” ir atkirsti išeiviją nuo 
Amerikos moralinės ir politi
nės paramos kovoje už nepri- 
kiausonrvhės atstatvma. ;

Maskvos politika visą laiką 
siekė ištumti Ameriką iš . Va
karų Europos, kuriai rado pri
tarimą de Gaulle asmenyje. 
Dabar, Vakarų Europa, pergy
venusi eilę krizių, įsitikino,’šų eilėse, 
kad be glaudžių santykių su j Tokioje idėjinėje ir politinė 
Amerika neatlaikys milžiniško je plotmėje vykstantis išeivi

jos peršigrupavimas į dvi prie
Jei glaudūs rj’šiai su Ameri- šingas stovyklas, neišvengs kie 

ka yra būtini Vakarų Europai, tų vidujinių kovų.* 
tai tuo labiau jie reikalingi ko (Pabaiga),, n

ka palaikymą, nes tame mato 
savo veiklos sėkmingumą, kai 
frontininkų užvaldyta. LB layi 

’ ruoja į . “nepriklausomumą" 
nuo Amerikos pasaulinės poli 
tikosi ’ .’ FsUk'U

Anksčiau ar vėliau išryškės 
— kas įtikėja į komunizmo per 
galę visame pasaulyje ir jau 
dabar ' ie^ko prisitaikinimo 
prie tarybinės valdžios, tas sa- 
vaimiaį atsidurs Amerikos prie

svajota, norėta ką nors pana
šaus turėtįir štaįačiū nors 
mažam bet pažymėtinai ener
gingam darbuotojų - būreliui, 
tos svajonės išsipildė.Prie šios 
progos perskaitysiu Tamstoni 
tik ką gautą telegramą nuo J3 
Ekscelencijos Lietuvos Įgalio
to -Ministro Pulkininko Povi- 

-lo Žadeikio iš Washingtono, 
kurioje jisai sako sekančiai! 
“Radijo darbą pradedant gegu 
žės 24 d. siunčiu per p. konsu
lų Bielskį Los Angeles patrio- 
tingiems lietuviams mano ge
riausius. linkėjimus. P. žadei- 
kis, Lietuvos Imliotas Minist
ras’*; Nuo savęs (toliau kalbė
jo konsulas Bielskis. V. B.) 
asai noriu: pasveikinti Tams--

čių. ir sumanių vadų. Būkite 
pasveikinti»ir'jūs garbingi va
dai. šia pragą^ir vėl nori u"" pa
linkėti" jumsgefos^ Sveikatos, 
ištvermingo pasiryžimo ir ne-1 
atlaidžios tolimesnės darbuo-

Maskvos spaudimo.

duo komunistinio raugo pavy- nizatofius ir vedėjus. Naudin- 
ko apvalyti. Sutverta naujų g? darbą pradėjot Jūsų išt- 
organizacijų ir visas tautinis 
ir kultūrinis darbas tapo pa
greitintas. i ; ’ a 

• ’ ' ’■ . ■ * . ■ ,■ -
Tos darbuotės pasakoj?* San 

dien matom beveik visaš, or
ganizacijas pačių lietarių va
dovybėje. Anuo laiku įsiga
lėjęs Rusiją garbintoją (Rusi
ją garbinusių. V. B.^ būrys su

vermė kliūtis nugalės ir jūsų 
pastangos, su Dievo- pagalba,

taisų, kaip charakteringą jo 
tarmei ir rašybai (kai kier pa-

vadai nervingai murksa savo

ta. Los Angeles yra Kaliforni
jos lietuvių centras, šiandien 
čia turime gražią eilę Įvairių 
naudingu draugijų. Turime 
čia net du gerus chorus, šokė
jų grupę, pasižymėjusių.pavie 
ūių menininkų.

Lietuviai pasistatė bažnyčią 
■’kataliku dvasiniams re^ca- 
Joms aprūpinti, ® nuosavoje

jau kaip tik padidina, taip

Kalba proį. Mykolas Biržiška. i

• Prof. Mykolas Biržiška, ku-

no. Uždavinio rūpesni ir pas- * 
tango mis, pirmąją radijo va

ku^tūriniuš, visuomemnnis ir 
pilietinius .reikalus aptarti — (Bus daugiau)

“Šių metų gegužis — nepaprastas tarybų šalies 
darbo žmonėms. Mes jį švenčiame Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 60 metų išvakarėse... Ta
rybų valdžios metais neatpažįstamai išaugo mūsų 
respublika. Žengiame spalio revoliucijos nurodytu 
keliu. Tarybų Lietuvoje suklestėjo pramonė ir ko
lektyvinis žemės ūkis; išsvystė mokslas ir kultūra, iš
augo naujas dvasiškai turtingas tarybinis žmogus, 
kiekvienas šiandien gali didžiuotis ir džiaugtis išvys- 

. tytos socialistinės visuomenės vaisiais, išaugusia Lie
tuvos gerovė Visi šie reikšmingi laimėjimai — tai 
leninines nacionalinės politikas, komunistų partijos 
ir tarybinės vyriausybės nuolatinio rūpinimosi bro
liškų tarybinių tautų savitarpio paramos rėzultatas. 
“Gimtasis kraštas, 1977 m. gen. 5 d., 3 psl.)
Jeigu ta spalio “revoliucija”, padaryta vokiečių gen- 

neralinio štabo pinigais ir Lenino užsispyrimu bet kokia 
kaina išsilaikyti Rusijos valdžios priešakyje, būtų tokia 
jau naši, kaip Lietuvon atsiųstas gudas Maninšrs pasa
koja, jeigu tas kolektyvinis žemės ūkis būtų toks jau 
kraštui naudingas, tai šiandien, “revoliucijos” 60 metų 
išvakarėse, nereikėtų Amerikoje pirkti javų duonai, rie-

balus sovietų kariams, nereikėtų vogti patentus, atomo 
paslaptis ir kitas informadijas.

Bet šiuo atveju bene bus svarbiausia įdomiausia, kas 
yra tas komunistų išaugintas “naujas dvasiškai turtingas 
tarybinis žmogus” ? Būtų domu patirti ne tik kas yra, bet 
kur jis yra? Jeigu jis yra tokios turtingos tarybinės dva
sios, tai kodėl jo neparodyti tiems keliems turistams, ku
rie'gauna bent penkias dienas praleisti Vilniuje ir kelias 
valandas pabūti Trakuose? Kodėl nuvažiavusius Ameri
kos lietuvius, gimusius ir augusius Lietuvoje, varžyti 
kiekviename žingsnyje? Kodėl neleisti jiems nuvažiuoti į 
gimtinį kaimų ir pamatyti ta klestintį kolektyvinį žemės 
ūkį ir “turtingos dvasios tarybinį žmogų”? Pagaliau, ko
dėl kiekvienų kartų, ada išleidžiamas užsienin koks aukš
tas pareigūnas, artistų grupę ar dainininkų sauja, ne
leisti jiems pamatytį kų jie nori ir kur nori? Kodėl prie 
kiekvienos grupelės “tų tvirtos dvasios vyrų ar moterų” 
būtinai reikia pristatyti dar.tvirtesnės dvasios palydovų, 
ne tik kontroliuojant kiekvienų atvykusio žingsnį, bet 
ir piniginę kiekvieniems pietums ?

Noroms ne noroms tenka daryti išvada, kad sovieti
nio sargo dvasia turi būti daug tvirtesnė, negu 60 metų 
auginto “tarybinio žmogaus”. Ta “tarybinio žmogaus” 
dvasia turi būti labai jau silpnutė, jeigu jos negalima iš
leisti per sienų. .

Mums atrodo, kad laisvo žmogaus dvasia yra daug 
stipresnė, negu Maniusių pavergtoje Lietuvoje auginta 
“tarybinė dvasia”. Komunistų primesta “tarybinė dva
sia” visai rusų tautai, o tų pačių komunistų primesta dva 
šia rusų komunistų pavergtoms tautoms yra vergų dva
sia^ Vefgus reikia,saugoti pačioje Rusijoje,„ juos rgikįa 
dajf ^i^pįau Saugoti pavergtuose kraštuose,’d į uŽienį 
iš višo negalima jų išleisti, nes jų “tarybinis tvirtumas” 
taip* greitai' išgaruoja, kad jie į didžiajų sovietinę vergų 
imperijų grįžti nebenori.

Another good reason to ccz

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on4he better. The fatter 
it gets /the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

8.17%~ 
7.90%~ 
7.08%=- 
&81%- 
5.39%~

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
fate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much
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put on more weight.
interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UR Once

VkcM atetfMVOB*

account at
watch your money grow. We give your money 
the Interest ft needs to really put oh weight 
The Interest you can count Ottto make youe 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standasck 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank. 
interest rates and “fat morey." K's tber 
easiest way to < 
make thia, money 
put on weight in a X
hunjL Tl

SIANfMRD FEDERAL SmAnGS
Al—<i mrnarnu*

Hmm ofllcm 4192 Archer Avmnm, Phone: M7-1140 Awwvi 301 West Gek*a Ęoukvent Pbnot 
lMteri:23 Wert Main Street. Phone a27-1140 Bidder Hflii 21 ftMHbrHUtteM Am; "

Mwi Owe: 5100 Foreirt Auenue. Phone: 9934>^

ivia.no


uo^as SiwnfcMtjs, gimęs i traukė 
1 tn Lr/ki’O niAn 7 /I I nz> > 1

r4

DR. K. G. BALURAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIOOSS : 

GINEKOLOpiM CHJfURGUA

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJĄ 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
S60 SUMMIT STREET 

ROUTE Si, FLGIN, ILLINOIS

WAW.MAVZJWAAAAA/VWWAAAAMMMVWVWWVMWMV

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Medical TH- UI 5-6446
Priima ligonius pagal su&tarima. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004, 
T 1 - -" - M*---- -------------------

MIRĖ JUOZAS SIMOKAITIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We$tęhe^er Comgauaity kiklikas 
Medeinos direktorius

1938 S. Manhrim Rd., Westchester, UL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą, šeštactenį 3—3 vai.
Tel.: 562-272/ arba 562-2723

su vokiečiu karinome- 
. *

1901 m. kovo mėn. 7 d. Bai- ne į Vokieti ią. šeimos galvą 
<ing-Hallow, JAV. mirė po sun Juozą- Simokaitį tuojau paėmė 
kios ir varginančios ligos 1977 Į vokiečių kariuomenę (Wehr- 
m. balandžio nrėn. 22 d. Kai- piaehtą). Antram pakuliniam 
serslanteboe, ūžesio lisoninė-^j 
je, sulaukęs 76 m- amžiaus.
- K muga* Fr. Skėrys, atlaikęs 
š. m. bąlančio nton. 17 d. pa
maldas lietuviams evangeli
kams Kaiserslauterne, aplankė 
ligonį ligoninėje ir sukalio jo 
maldą, ‘T^ve mūsų” bei su- 
teikn palaimimu ¥# dirbo vieniųne miško kplū^y-
karienės jis jau negalėjo pri- įe, iš pradžių kaip darbinin- 
hnli, nes buvo mirimo stadi- kas, o vėliau kaip tarnautojas.

Pąskųtiųysis karas šeinių 
išarddč: jo žmona dukrele gy
veno Weimare, Rytų Vok ieti- 
jpje, o tėvai Lietuvoje. 1948 m. 
žmoną mirė ir 13 meti; dukrelę 
pasiėmė įr užąugino sveeimi 
žmonės

Juozas Simokaili^ 1957 m.!^us Pė^elta peš dukrą į JAV. 
lapkričio mėn. 13 d. treciu.kar( tėvelio kapą prižiūrės dukre- 
lu vienas atvyko iš Lietuvos įpė- Koplyčioje apie 40 žmonių 
Ęytų Vokietiją ir su (iukrele atsisveikino sy velioniu.
greitu laiku persikėlė į Vakarų Po'laidojimo apeigų ponia 
Vokietiją. Dirbo Kaiserslauįei-' Rūta Dąvis pasikGele 17 žmo- 

’ne L. S. Co. 8593 trumpai ir iki aių ąųt pietų viename resĮpra- ’st 1:0(j

įtarui pasibaigus 11M5 m. ge
gužes mrn. g d-, jis pateko į 
jūsų nelatsvę.Buvo keliose be
laisvių stovyklose, kur prarado, 
javo sveikatų. Pasisakė esųs 
lietuvių, y-rusai jį atlęido į

Nuo 1916 m. ikj 1957 in. jis

Rou GI 8-0873

DR. W. ELSLN-EISLNAS 
AKUŠERIJA tR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei nęat- 
_ siliep.a, skambinti Mi 3-PQ0J.

TEL. — RE 5-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West l03rd Street
- ' , -r 4 < > *• - -»■ ' * ' N -v

Valandos pagal susitarimą

greitu laiku persikėlė į Vakarų

I Afunsleryje prie Dieburgoz (Tą

439-444U 561^605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN A V t.

Telefonas atsakomas 12 vai.

I K. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRSSTAS

KALBA UETUYIįU^AI
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
.. "contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.
• -F V “ J .

JPJ- v •• ,

1910 m. su tči'ais grįžo iš 
1AV. į Lietųvtį, į Kaniūkų kaį-i 
'4^, Raseinių apskr. Baigęs 
pradžios mokyklą, dirbo iki 
1921 m. tėvų ūkyje.

1921 ni. jis įstojo į Antrojo 
Ulonų Lietuvos Didž. Kuni
gaikštytės Ript^ės pulką. Pul
ko vadas buvo generolas Ple
chavičius. Baigęs raitelių pus
karininkių mpkyklų, tapuavo 
kaip liktinis viršila iki repat- 
tjacijos f Vp^ipUjų 1941 m. 2® 
inetų su viršum jis ištarnavo 
Lietuvos kariuomenėje.

1931 m. vedė niokytoją Ade- kuopą vėliau perkėlė į Danus 
liną Benderyię ir 1935 m. susi- tądt Griesheim). - 
laukė išjos viepus dukrelės 
Rūtos, kuri 1960 m. ištekėjo tą,žentą, 3 vaikaičius,, tris bro- 
už amerikiečio Davis ir dabar liūs — Augustą, Jurgį ir Joną 
gyveną Chago in Falls netoli,— ir vieną sesutę Maria Kuka- 
Glevelando, <0bio valstijoje/ tignę, svaines (švėgerkas) ir 
JAV. Augina |ri§ vaikus* du kįtas gimines. 
Sūnus ir vieną dukterį. Š. nu j Buvo didelis lietuvis patrio- 
cąląndžip mėn. 2 d. ji viena tąs ir susipratęs Evangelikas, 
ajtvyko į kaisersslaulerną ar. Netik įkaitė, bet ir rėmė eyąri-
tėvelį slaugė ir palydėjo į am-( geiikų spaudą ir knygų išleidi, bė$ nesularkęs ir jos daugiau 
žjny*bę. ' . lipą. NiiOjat lankydavo lietuviš- nebepamatęs, Jįįirią* Tu taip

1943 m. visa Simokaįėių šei-T ęyangelikų pamaldas, kaij nuoširdžiai mylėjai ir labai
na grįžo atgal ę Lietuvą ir dįr kunigas Fr. Skėrys jąs ląiky- Branginai. Fr. Skėrys

Paliko liūdinčius: dukrą Rū-

INKSTU, PŪSLĘ§ IR _ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
265^ WEST 63rd STREET

VaL ąntradL nūo Į—4 po .pietų,

na grįžo algal • Lietuvį ir dįr kunigas Fr. Skėrys jąs ląiky- 
bp savo ūkyje. 1U14 m. rusų dąvo KąisęrsĮąųĮkerne. ftųyo 
frontui priartėjus, jie pasi- darbštus, rūpestingas, kaip bu

_ rOfiso telef.; 776-2Ž80 : j
^Naujas ret tetef^ 448-5545 :

DR. VYT. TAURAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antracL, trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

COSMOS PARCELS [XPRESS

/įb Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
Mr dažai. Speciali pagalba kojoms. 
GV (Arch Supports; ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais-9—1
2850 West 63rd St., Chicago. Il[. 60629 

Teief.; PRospect 6-5084

' . . ■ 7—~ II IT
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HillS i»E^n'.rČIA 
2443 WEST 63rd'STR^El

Telefonai: PR B-0833 ir PR 8-0834 
'Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Driship krautuvė
THE DAISY STORE 

991B Southwest Hwy, Oak Lawn, 
Tol. 499-1318

r-'fcKK KAUSI YMAl

MOVING
Lftfdirwl — Pilna apdraudė 

EĘUA KAINA
R. I E R 1 N AI 

Tai. WA'5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vito* prooramot Ii WČPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: ka'sdien nuo -pir-
nūdienio iki penktadienio 12:30 II 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį! 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

Telef4 HEmlodc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL.

CORPORATION
LįpęRSRd by VNESpPOSYLTORG

Ikrai pažįstama firma, kuri per dangetį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skai|lingų klijentūrų, siunčiant

DOVANAS - SIUNTLNTUS I LIETUVĄ, L AT VU Ą.
,E5Ty4, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
tūkstantiai KLjJEkru pątenkinti.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTIĮOTAS, SKUČUS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš
tos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

. r y - * * ■ - - ~

IpfopjųącĮĮų ir nemoka nąų katalogu prašykite mūsų 
ęyfįjĮgsfc# ir viduose mūsų skyriuose.

j COSMOS PARCEIS IXPRESS 
CORPORATION

I 48$ Madison Ąvenuę (tarp 51 ir 52 g-vės)
^LOpg £lst.

1 NEW YORĘ, F-Y. 10022.

S K Y R į A 1 :
• APPLE-VALLEY, Minn. 55124 7JO7—147 St. Tel
• NtW YOR< N. Y. 1M03 45 second Avenue Tel
• NEW YORK, N. Y. 100U 135 W. 14 St.
• So. POSTON, Mas*. 02127, 389 (West Broadway

i ‘ --------------

aUFt-Ai.0, k t. 1.4206, 332 Fįllmore Avenue
CHICAGO. Wlinot* 60622, 2
CHICAGO, town* 60629, 258 
CLEELAND. Dbw 44134. Irvington, j. win,

t IRVU1GTQN, n. j. 07111,
• PORT WAYNE, Ind. 46808. -
• GRAND RAPIDS Mich. 49504,
• HACKENSACK, N. ¥., 07601

9

612-432-7083 
.: AL 4-5456 

135 į«. 14 St. ’ CH 3-2583
389 West Broadway 268-0066

BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880 Seaview Ave.—Tel.: 203-367-2863 u r j? i -- ----- _ rL 4.2574
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 
Tel.: 432-5402

246-9473 
FO 3-8569 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

Tel.: PO 3-4818 
TeL: GL 5-9586 

HU 1-2750 
FIJM571

PL 6-6766 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

oringfieid Avenue 
>prinsri«ld Ave. 

Beimelre Rd.
38 Bridge St. N. W. 
t Main St. Telu 201-342-9816 
1c St.

• CAIČĖ^doiS, N. j. 0870>; 241 Fourth St.
• LOS ANGELES, Calif. 90022, ’M) S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVtN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK. N. J. 07106. 698 Sanford Ave.
• ČASSAIC, N. J. 176 Market Street
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, »J14 N. 5th St.
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, R«. 15203, 1807 E. Carton Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero St.
WAPPINGTERS Fall*, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apt*,Tel,:914-297-02161
• WATERBURY, Conn_ 905 Bank Street
• WORCESTER. Mats. 01610, 144 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

vęs Lietuvos kariuomenės vir- visuomet gali tai < 7aaryti. jau 
‘šilą pareigingas ir draugiškas.!dirbanti'jų duktė.
Už tai viršininkai ir bendradar

ronūs progomis paremdavo lie 
tuviškus renginius aukomis.

Laidojimo apeigas Kaisers- 
lauteruo miesto kapinių kop- 
lyėioje 1977 nu 4. 26 atliko 
kunigas Fr. Skėrys iš Man- 
nheinio. Po apeigų lavonas 
buvo išvežtas į Landau miesto 

Į krematoriumą sudeginu. Urna

džia metų naštą, o namą ruošos 
ir maisto reikalais jai vis dėlto 
tenka rūpintis. Ji privalo ir ser
gantį savo vyrą prižiūrėti. .

Kartu su Jalinskais gyvena 
dirbanti jų duktė.

fVSTRINKIMU

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

galima įsigyti iš pirm. S. Kau-

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia 70 metų ju
biliejinį banketą sekmadienį, 
gegužės 15 d., Sharkos West,

ne Kaisersla^rno miesto cent pJ auka
re' , ‘ galima įsigyti iš pirm. S. Kau-

Savo gyvenime Juozas Simo įąkis^ 225-3016, arba rašt. R. 
kaitis buvo vėtytas ir mėtytas. 
Dabar s.uras sgvo amžinu po
ilsio viptų netoli Clevelandp. 
Gražiai, pavyzdingai ir krikš- 
čionišįiąi-baigęs šios žemės ke
lionę, iškentęs didelius likimo 
skausmus ir vargus, ilsėkis 
Viešpaties ramybėje, mielas 
Juozai, mūsų brangios Tėvy- 

, nes Lietuvos INepriklansomy-

Didžgalvis 927-8660 ir bus ga
lima gauti prie įėjimo. Kviečia
ma visuomenė atsilankyti ir 
kartu paminėti šį jubiliejų kar
tu su narėm. Kviečia valdyba 
ir.narės. !

Stella Kaulakis, pirm.

Lietuvių Suvalkiečių Draugi
jos piknikas. įvyks gegužės 15 
Vyčių sode ir salėj, 2455 W. 47 
gt. Gros smagus A. Rainonio i 
orkestras. Veiks bufetas, už
kandinė, laimės šulinys. Pagerb- 
$im mamytes ir močiutes. Pra
džia vidudienį. Kviečiam visus 
dalyvauti. Valdyba

J. Josinskui skcuc'o akys
J. Jašinskąs, gyv. Augusta 

Boulevard, jau nebegali skaity
ti; Jis Skaitė Naujienas nuo 
pirmo jų numerio, bet prasidė
jusi glaukoma, jam neleidžia

Utenos Draugiško klubo susi- 
rinkimas įvyks š. m. gegužės 17 įlįs, glauKoma, jam neleioaa , g vakar0 

tQhau ^nrasno Raityti. 24„ w 43 Narta
.baskas jau ema 8o metus. | vavimas būtinas. Po susirinki- Jįs nopąi dalyvavę Chicagos ?o- m<>

cĮalistiniam® judėjime, bet me
tų našta pradėjo jį spausti. Ku- 
r| laiką jis praleido ligoninėje, 
bet antras.mėnuo jis jau taisosi 
namie, ’šiaip jis sustiprėjo, bet 
akys fiesitaiso.

Kartas nuo karto <” 
jam paskaito žmona, bet ji ne kon.

Sekretor. Erokevičius

® Yra paukščių žiaurių ir plė- 
ikų, bet žiauriausias ir plėšriau- i 

sias yra Kinijos mynah paukš- '■ 
dienraštį j tis. Jis neįleidžiamas Amerį-

PULK. ANTANUI RĖKLAIČIUI
P vi' t - » *•! V-'1*' * " -*»*-*_v

mirus,
■Sūnui VYTAUTUI, dukrai VIDAI ir jų šeimoms, 

taip pat giminėms reiškiame gilioj užuojautą

, Union Pier Lietuvių Draugija

CRANE SAVINGS and Loan Association

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 mėty 
Cerfrfikatams.

Mažiausia SljOOO 
ar daugiau.

B. R- PIETKIEWICZ. Pre».

■47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokame 4 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $5,OOC 
ar daugiau.

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

g Vž %

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos nedėtos | repulierias taupymo šarkaite* iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividende ui vise mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirg 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
A n trad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:u0 vakaro; Šešta
dieniais 9:Q0 ryto — 12:00 dienon. Trečiadieniais už
daryta. '

žMk,1

"Jėzus Kristus pagydys tave**. —. Ap. Darb. 9:34.
‘Situos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 

Į daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 

! tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vieta užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikstojui, turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad uurtis yra Uaur> h pelieči* kiekviena. Bet kur yrt ml 
rv*»«U? J t< klausim# enako knygutė "Viltis po mirties", kuria gauriH 
nemokamai. Rašykite: -

F. ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
< V’ ? ' IV. RASTO TYRINĖTOJA!

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4H0M7 So. HERMITAGE Ą VENDE
Te’..: Y Ards 7-1741-1742

’4330?M So? CALIF0RNL4 AVENUĘ
Telefonas: LAfayette 3-9440

MOPEĮĮN1§KOS AJJR-CONDITįPNĘD KOPLYČIOS,

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
j. •> Telef.: GHorehill 6-234M

A * 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhail 3-21CS-S
I TRYS MODERHISKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoc iacijos

/j

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VĮ.SOSE MIESTO 
DALYSE. 

. ■1 ■ 1 "T

*

TUMAS UI LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3KJ1

BUTKUS - VASAITIS
144C So. oOth Ave^ Cicero, dL Phone: OLympic 2-1003 r

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArfs 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Ri- pabl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. S74-4414

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd» T-lIU

2
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Suvalkiečiu dėmesiui

REAL ESTATE

ir už pareiški-

PAVAROS IR VARDAS

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalyk/’

Maksvytis is 
apylinkės lan-

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534 

•k l

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

1^(1 Frank Zapoils 
J208P, W.-rtth St.

GA 4-8654

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771*8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telet: REpublk 7*1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7*5980

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

l~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu.

SAVININKAS PARDUODA Chica- 
’os Marquette Parke, prie 68-tos ir 
Campbell. 5 butu po 4 kamb. mūra su 
3 mašinų garažu. Viskas labai gera
me stovyje. $750 mėn. pajamų. Pra
šoma 854,500. Rašyti:
RAM Company. P.O. Box 5130. Pom

pano Beach. FL 33064.

few

— Aplankysime Sunny Rills, 
Floridoje. Skrendame gegužės 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
informacijų teirautis t New Yor
ke V. Beleckas (212) 282-6440, 
New Jersey J, Zubavičius (201) 
381-3198, D. Dulaitis, Detroite 
(313) 549-6878, J. Mikonis, Kle- 
velande (216) '531-2190, M.Kie-j 
la, Chicagoje (312) 434-9655.1

(M

IŠNUOMOJAMAS dėl vidur
amžės moters švarus 21Z> kam
barių hutas su baldais Privatus 
Įėjimas. Marquette Parko apy
linkėje. Prašome skambinti RE 
7-8105.

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

RENTING 1NJGENERAL 
Nu « m o t

HELP WANTED— FEMALE 
Darbininkių reikia

PARDUODAMA biznio na
mas. Pietvakarių apylinkėj savi
ninkas parduoda biznio namą su 
7 kambarių butų ant 107x125 
oėdų sklypo su mašinoms 120x 
125’ plotu. Pilnas beismantas 
vienoje pusėje namo. $189,000. 

Skambinti savininkui.
Tel. 423-7412.

— Illinois valstijos loterijoj 
gegužės 12 d.-Bonanza trauki
me laimėjo 89, 778, 9099, spal
va mėlyna. Grand Prix trauki
me laimėjo 41, 42, 47, 9836, 
71713, spalva mėlyna. ? I

M. i I M K U.S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 
Symai ir kitokį blankai

Q Siunčiu__________doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejhrfo
vajau* proga paremdamas lietuviškų spend*.

t’. — Rašyt, .Vytautas Alantas 
ąš Detroito kalbės aipe Romą Ka
lantą jam skirtame minėjime 
gegužės 51 d. 2 vai. po pietų šau
lių namuose, 2517 W. 43 St. Vi
ši kviečiami gausiai dalyvauti, 
prisiminti ir pagerbti Naująjį 
Pilėną jo mirties mėtinių proga.

vak. 106.3 RM banga kalbės Si
biro tremtinė Ei. Jucytė.

K. Brazdžionytė

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Tdefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

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

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

PAGAL SPECIALŲ užsaky
mą statytas namas, tinkamas 
giminingoms šeimoms. Gražus 
kampinis mūras 83-čios ir Wash
tenaw apylinkėje. 8% ližiulių 
kambarių, jų tarpe 5 miegamie- 
įij 2^ vonios, įmontuotos kros
nys, pilnas -beismantas, 2 maši
nų garažas. Virš $60 tūkstan
tių. Rodoma tik susitarus. Tei
rautis darbo dienomis po 6 vai. 
vak. Skambinti, angliškai.

Tel. 778-3987. -

__ Rašyt. Vytautas Alantas 
iš Detroito kalbės apie Romą Kai- 
lantą/jąm’ skirtame minėjime 
gegužės 15 d. 2 vai. po piet Šau
liu namuose, 2417 W. 43 St. Vi
si kviečiami gausiai dalyvauti, 
prisiminti’.fir pagerbti Naująjį 
Pilėną.jo mirties metinių proga, i

MAINTENANCE MECHANICS 
For plant in heavy 

metals industry. 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes 

hydraulic systems and other 
plant machinery. 

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

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

REIKALINGA patikima mo
teris lengvam namų ruošos dar
bui, prižiūrėti senyvą moterį ir 
paruošti jai maistą. Gyventi jos 
gerai Įrengtame bute su maistu, 
Marquette Parko apylinkėje. 
Teirautis angliškai vakarais.

Tel. 259-3710

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

iiai Austin 
( ei. 421-61UU.

.Reikalingos nuolatiniam ir 
daliniam . laikui itarnautojos 
(Tellers) šu patyrimu ar be. Rei
kia mokėti lietuvių ir anglų kali 
bas. Tel. 254-4470.

į- MACHINE TOOL REPAIR 
Must have extensive experience 
in overhauling Machine, tools 
such as: mills, lathes, grinders, 
radial drill and also knowladge 
of hydraulics. Top salary and 
benefits depending on ability and 
experience.

BALL MACHINERY
939 W. Lakė St. 738-1108:

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS r 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

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

•NAUJIENOS* KIEKVIENO
'LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— “Lietuvos Aidų” progra
mos savaitgaliais duodą. Įdomias 
laidas: teisių, sveikatos, socia
liniais, religijos klausimais ir 
paskaitos. Daug muzikos ir dai
nų, organizacijų pranešimai ir 
kt. ŠĮ šeštadienį huo 8-10 vai;

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

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA jr; 6 kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

FERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

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

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

— Mykolas 
Brighton Parko 
kėši Naujienose. Dėkui už vizi
tą, ankstybą prenumeratos pra
tęsimą ir ta proga Įteiktą $5 au
ką. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams.

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. $32.000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski- 
gazu šildymai, platus skly-

— Dr. Antanas Gustainis-Gu- 
senas lankėsi Naujienose būsi
mos knygos leidimo reikalais. 
Jis pareiškė, kad šiuose pasime
timo ir ieškojimo kelių laikuose, 
Naujienos nenukrypo nuo 
kintamų idealų ir pagrindinių 
tikslų. Visa bėda, kad kai kurie 
mūsų intelektualai ir visuome
nės veikėjai pradęjo aklai tikėti 
svetimoms idėjoms ir sekti ap
mokamus tiltų su sovietais sta
tytojus, Įsibrovusius Į visuome
nines ir net politines bei kultū
rines organitzacijas. Jiems rei
kėtų susipažinti su Naujieno
mis, neneigti ir neignoruoti jų 
spaudos vajaus ar kitomis pro
gomis. Štrauso papročius — kiš
ti) galvą Į smėlį artėjant pavo
jams reikėtų kuo greičiau už
baigti, patiems nevargstant nė 
kitų nevarginanti Dėkui už vizi
tą, palankius pareiškimus ir už 
$20 Mašinų fondui.

— Klaudijus Luth, San Pierrė, 
Indiana, šią savaitę buvo atvy
kęs Į Čikagą ir lankėsi Naujie
nose. Jis užsisakė dienraštį vie
neriems metarąs. Anksčiau jis 
gyveno Čikagoje, veikė demo
kratų ir Amerikos lietuvių or
ganizacijose taip pat buvo nuo
latiniu Naujienų skaitytoju. Įsi
kūrimas naujoje vietoje parei
kalavo daug laiko. K. Luth nė
ra atitrūkęs nuo lietuviškų rei
kalų. Jis pareiškė nepasitenki
nimą besąlyginę okupantui pa
taikavimo politika, vadina ben
dradarbiavimo ir tiltų statybos 
su sovietais vardu. Akivaizdoje 
'tokių dalykų reikia sujusti Ame
rikos lietuviams ir jų demokra
tinėms organizacijoms ir neleis
ti neatsakingiems bei politikoje 
ar gyvenime nepatyrusiems as
menims kalbėti jų vardu. Dėkui: 
už prenumeratą 
mus.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabrai gintaras, auk
so papuošalai ir Brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 

atf dara kasdien iki 5 vai., pirm^ 
ir kętv. iki 8 vaL vak. Šventadie-

* • JL an . ,.UM^-J

HELP WANTED — MALI 
Dsrblnlnky R«U>i«

Notary Public 

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

Jono Valaičio parašyta ir iš
leista apysaka “Jaunamartė” 
Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūki 
ninko sodyba, jo būtis su vestu
vinėm apeigom, dainom ir kt. 
'Gaunama adresu: Jonas Valai
tis, 1822 S. 49 Avenue, Cicero, 
,60650. Tel.: 652-0312.
• Kaina su persiuntimu paštu 
$3.75. (Pr.)

Koncerto meninę programos 
Į dalį atliks Įžymus solistas Jonas 
Vaznelis, akompanuos muz. Al
vydas Vasaitis, šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras.

Kvietimai Į koncertą gaunami: 
pas p. Kulikauskienę telf. 735- 
5118, pas p. Tverų, telf. 737-1941, 
Marginiuose telf. 778-4585.

* l * -z . v ’

Maloniai kviečiame visuome
nę koncerte dalyvauti, (Pr.)

Valdyba

. — LKVS “Ramovės” skyrių 
atstovų suvažiavimas įvyks 1977 
m. gegužės mėn. 28-29 d.

Suvažiavimo proga rengia
mas koncertas-balius, gegužės 
mėn. 28 d. 8 vaj. v. Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. "Kedzie Avė.

ŠIAURĖS APYLINKĖJE par
duodamas 2 aukštų mūras. Tvir
tas mūras, viskas labai geram 
stovyje. Didelis sklypas, 

auto garažas. Kiekviename bu
te yra po du miegamuosius. Kai
na $49,900. Teirautis angliškai.

šaukite Geri Buranosky
, Mclennan company 

Tel. 631-6400

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St 

(Town of Lak*)
Dažo namus Iš lauko Ir iš vidaus. 

Darbas garantuota*.

Skambinti YA7-9107
STASYS ŠAKINIS

, Ivriri apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
' f

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

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

TeL 813-367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakarę.

n nauj _ _
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900. -

TVARKINGAS 3 butu mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamu 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas, 
ApyL 66 ir Mozart.

AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 
apačioj, 4% kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

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

BRIGHTON PARKO pyL geras in
vestavimas., 3 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekvehas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ iarma į pietų vakarus nuo 
Jemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 

Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

Chk5MO>

^gkNORMANĄ
®jKk>URŠTEINA

W (i**“*0*)
B774489

— Jonas Mikalavičius, Det
roit, Mich., pratęsė iš anksto be 
raginimo savo prenumeratą ir 
ta proga atsiuntė $9 Naujienų 
paramai, linkėdamas daug iš-, 
tvermės kovojant dėl Lietuvos 
laisvės ir skelbiant tiesos žodį. 
Tos apylinkės tautietė užsisakė 
Naujienas 3 mėn. bandomajam j 
laikotarpiui bei tinkamfesniam 
susipažinimui. Dėkui už para
mą ir už dėmesį Naujienoms bei 
platinimo vajui. ;

— Liudas Seniūnas, Ann Ar
bor, Mich., baigęs inžinerijos 
mokslus magistro laipsniu Mi
chigan universitete ir tuo pat 
laipsniu verslo administraciją 
Harvardo universitete, laimėjo 
rinkimus į miesto tarybą. Jis su
rinko respublikonų sąraše 
balsus, b jo oponentas adv. L. 
Seelingson gavo tik 1,571. Ann 
Arbor yra universiteto miestas 
ir turi virš 100,000 gyventojų.

— Prof. Jonas Kuprionis iš
rinktas Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Los Angeles < skyriaus 
pirmininku, Rūta K. Vidžiūnienė 
— sekr^ Kazys Karuža — ižd. 
Skyriui priklauso apie 30 narių 
ir nutarta - priimti pasiūlymą- iš 
jų išrinkti LŽS Centro valdybą, 
buvusią iki šiol Čikagoje.

— Pedagoginių Lituanistikos 
Kursu vadovybė ir studentai ruo- j 
šia Oskaro V. Milašiaus minėji
mą Klevelando lietuvių visuo-l 
menei gegužės 22 d. šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla tą 
dieną baigia mokslo metus. Ge-1 
gūžės 27-29 d. Įvyks 'Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų S-gos suva
žiavimas.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro, karoliai 
” ; ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklų bei monetų kolekcijas.

P ATRIA CO.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (Comer Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081

N*m*l, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KRĘIPT1S l

GERIAUSIA DOVANA -<
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūviu privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygdtnii 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas KapaėimkM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimu tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 ^sL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapallmkat, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilin- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL ""-----

ČIKAGfETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO! LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiunse. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 ptL $1.50. Yra taip pat 
išversta J angių kalbą.

M. ZoUanko. SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELION1 | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Afr 
tariaus pastabumą neapgauna Intuntsto Ir agitpropo pn^paganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi

Prof. P. Pakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota istorinė studija apie prūsų Hkfm^ 
Kaina $2.

Vine*, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAlTiJL
84 p*L Kais* $1JO.

Ke Ir kiti leidiniai yra gatmunl
NAUJIENOSE, 1739 Sk HALSTID ST., CHICAGO, NX. 606M

•MlanhaM darbe valandom!* arba ufaakatH pežhi Ir 
iak( ar plalglng pert a Id*.

REIKALINGI INSPEKTORIAI 
Patyrę arba mes išmokysime. 
Įdomus, darbas daug priedų duo
dančioj bendrovėj-. Nuolatinis 
darbas. Geras atlyginimas. Rei
kia bent kiek kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai.

, Kreiptis asmeniškai.
AMERICAN Č GASKET & 

RUBBER CO.
9509 Winona

(Prie Lawrence if River Rd.); 
Schiller Park, III.

- Kirkvienes lieihvla gall ap- 
-.HlrdusU gyvybt- t>uu $1UU iki 
^l(j,UUO S*j»iv4ciiijiinu Lielu- 
♦ »ų Amerikoje (SLA) organi- 
4uci|uj. Vaikams ir jaunuo- 
laina pigi TKKM apdrauda: 

'IjMIli |ik už ‘I dol. metams. 
Jiems yra ir laupomoji —En 
lowiucul qjMlrautU alt kita jaui 

.iittkalui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apnraudą organizacijų, na
riams — tik $2 u£ $1,000 ap
draudę. Dėl ii ų ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- 

Naujienos

REIKALINGAS VALYTOJAS- r /džianitoriusr Dirbti daug prie-: 
dų duodančioj bendrovėj. Nuo
latinis darbas. Geras /'atlygini
mas. Kreiptis asmeniškai.

AMERICAN' GASKET & 
RUBBER CO. - 
9509 Winona ' ■

(Prie Lawrence ir River Rd.) 
Schiller Park, Ill.

Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po vieną 
naują prenumeratorių. Visi lie
tuviai kviečiami atkreipti į jas 
savo asmenišką, dėmesį, gerai šu 
jomis susipažinti ir pareikšti 
savo asmenišką nuomonę jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga jos yra siunčiamos susi pa

ne- ginimui 2 savaites nemokamai. I

For plant in heavy metals < 
industry. .

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED t 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC. H

3426 S._____________
(Equal Opportunity Employer)

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 00 metą. Minint sukaktį, ferblant pintoje 

Amerikos lietuvis diemščio steigėjus bei lletuvlikos iptudot ptnotk 
aus ir atliekant būtinas pareiga* andlnaz* lietuvybės HHkfmni skel
biama* Nanjleoq platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi h kovoja oi Lletavor tr paverstu' ttetrrt* ititvg. 
neidamoa ir neridėdamof į nndėriua tu okupantali ir fu l$alk> 
tl Trial*.

NAUJIENOS palaiko visa* lietuvių demokratine* trupe*, ju bendru Imtitn- 
djas Ir remia vlaq lietuviu bendruoatua darbui bei tlkatu*.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą fiala Mfimetimn, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomia, naudingo* 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampė jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JnbClejiniq metu proga 
stelbdama platinimo raju kreipiasi į visus lietuviui pasekti lietuvHkoą 
„pandos pirmūnu pavyzdūals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet ir visos Išeivija, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jo* Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišką reikalą reoeswa*.
KAINUOJA: Chlcagel* Ir Kanadof* nwfam* — $30.08, pvaol msfp — $1LDB, 

trim* mėn. — $A50, vtonam mėn. $100. Kita* JAV virto** mrtvn* 
— $26.06, put*! mrty — $144)0, ri*nara mėn. — $250. Užritniuo-

— $31j00 mrtama. Svripažlnlmul siunčiama aovattf irsmririssn-1.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

BEST THINGS IN LIFE

StateJFarni Life Insuret^ę Company


