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WALTER MONDALE NEĮTIKINO 
AFRIKOS PREMJERO VORSTER

- Videprezidentas du'-kartu* telefonavo
,i.: prezidentuiJiinmyCart«riui

- VIENA,' Austrija. — Praeitą ketvirtafienį viceprezidentas 
Walter Mondale, patarėjų lydimas^šęšias valandas tarėsi su Pietų 
Afrikos premjeru Vprątęriu, bet .nepajėgė susitarti.

v . .Viceprezidentas ■ norėjo .par
-.daryti skaudos atstovam^ pa-.
. reiškimą, bet premjeras, pat a? 
rė viceprezidentui neskubėti 
ir* nieko spaudai nepasakoti.

Premjeras Vorster taip pat 
buvo atsivežęs gerą. patarėjų 
grupę į pasitarimus; bet nieko 
nepavyko?susitarti. J - -
■ - - * 1 . x _ - ■ i

; Reikalavo deisti - ;
" ' * daugumai valdyti - ’
- ■ ' į - t - - t-l,.-- ---y _

Pasitarimų pradžioje vice
prezidentas Mondale. išklausi
nėjo premjerą,'kodėl* jis ne
norįs įrišti^, daugumai Valdyti ^£0’ 
krašto?. Mondale priminė jam

... Ameriką, kuri daugumos nie
kad, nebijojo ir visą, laiką ge
rai ’ tyąrkėsi. ^ftietų; Afrikos

Kiek uždirba Korėjos siuvėjos?
, SEOUL. — Vienuolika moterų 
darbininkių gurios siuva drabu
žius JAV krautuvėms j praėjusį 
ketvirtadiėnpnuvestos į kalėji
mą už tai, kad sustreikavo, rei
kalaudamos* padidinti jų uždar
bį kurs dabar yra po 25 centus 
už' darbo valandą. Apkaltintos 
vadovaus nelegaliam streikui, jos 
buvo areštuotos prie dirbtuvės 
.vartų ir nuteistos po 15 iki 20 

'.“už neramumų 
kėlimą”. Moterys čia uždirba po 
862 mėnesiui, , gamindamos koji
nes ir kt. pardavimui Europoje 
ir Jungtinėse Valstybėse.

Naujienų 63-jų metų sukakties vakare vedėja Christine Austin pakvietė Dr. Vytautą- P. Dar- 
gį pasakyti sukaktuvinį linkėimą ir pakviesti visus išgert po stiklą šampano, o solistas Algir
das Brazis kartu su visais sugiedotjo ‘Tgmuslų Metų”.

PREZIDENTAS ĮSAKĖ GEN. SINGLAUB ( Ginklų grąžinimas
i

Krašto prezidentas, o ne generolai nustato t-
“ * suabejojo“ reikalavĮmžns^ -Jrs 

pSklduiė,' Kokids:-"garąff6jos 
yra mažumai. Jis žino, - kdd' 
Amerikos- dauguma yrra išauk
lėta geri) ti; kiekvieno, žmogaus 

'ifefees. 'Ten. !£ mažumos.ręspek 
tuo  jambs, o^ kaip, mažumų rėi 
kalai tvarkonH . Angolos^ Mb-,

- žambicpiė,' r kV rasjS^tiū ‘̂-£Konferencija Šaukiama karaįię-

teisės? Kodėl kaimynai netS- 
džia. susitvarkyti? Kodėl kitos 
v'alštj’bės' \ privalo leistisšių 

' valstybių vidaus'rfeikąlus,' kai 
tautos pamažu tvarkosi, be 
prievartos, be žudynių?

Mondale kreipėsi ' ' '
l prezidentą patarimo "

Viceprezidentas, Mondaleį 
girdęs Pietų Afrikos premje
ro pastabas, nutraukė pasita- 
rilną.ir telėfonavo prezidentui 
Jimmy Carterftti, klausdamas 
patarimo. Atrodo, kad Vorste- 
rio argumentai jį -įtikino. Jis 
net nurodė, kad neramumai 
Namibijoje ir Rodezijoje orga 
nizuojamj užsieniečių. Jis net

• nurodė, kad Sovietų Sąjunga 
jau įkėlė koją į Angolą, o da
bar to paties rusai siekia Na
mibijoje ir Rodezijoje.
Viceprezidentas nepajėgė vi

sai .paneigti premjero su
minėtu faktų. Jis tiktai karto
jo apie reikalą gerbti kiekvie
no piliečio teises ir leisti dau
gumai valdyti kraštą.

Pats Vorster pareiškė, kad 
jis narį* tai padaryti,' bet jis 
nori pirma apmokyti daugumą 
paruošti administratorius, ku
rie mokės, ir norės gerbti ma
žumos teises.

LONDONAS. — Britų val
džios "yersmiu žinięmis, kad iš
vengus “airibarašo”, bus ’pasi- 
stėngta,-kad ĮUgandos preziden
tas kanibalasnegalėtų dalyvau
ti Britu Bendruomenės (Com
monwealth)' .viršūnių konferen
cijoje -ateinanti birželio mėnesį, i * ' ** *“ .» _ * *

iš
V-. 4*

Drėgnas

Saulė teka 5:27, 6:07

šė, kad į.iškilmes atvyks, vado- 
Vąudamas 250 asmenų Ugandos 
delegacijai. ' -

Aminas suvalgė savo 
priešo kepenis - - * . -

LONDONAS. — Buvęs asme
ninis Amino gydytojas atidengė 
pasibaisėtiną faktą, iš kruvinojo 
Ugandos diktatoriaus Idi Ami
no gyvenimo. Dr. John Kibu- 
kamušoke pasišalino iš Ugandos 
1973 metais. Britų atstovo rū
muose jis apie Amino kanibaliz
mą papasakojo, sekantį: žvejai 
Nilo upėje tinklu pagavo buvusio 
Ugandos užsienių reikalų minis- 
terio Michaelor Ondago lavoną, 
kurio kepenys buvo išplautos.

Daktaras vėliau sužinojo, kad 
kepenys buvo pristatytos Į Ami
no buveinę ir jų dalį, suėdė pats 
Aminas. Jis priklauso Kąkva 
gentei, kurios nariai tiki, kad 
suvalgius priešo kepenis, apsi
saugoma nuo jo dvasios keršto.

Mažiau optimistė negu* 
prezidentas

WASHINGTONAS. — Kon
greso biudžeto direktorė Alice 
Rivlin pareiškė, kad ji yra ma
žiau optimistė, negu prezidento 
Carterio administracija, kad 
ekonomija sparčiai atsigaunanti. 
Ekonomijos signalai yra mai
šyti, pasakė jų ir antroje metų 
pusėje galimas nežymus ekono
mijos atoslūgis bei nedarbo pa
daugėjimas. Ji sako; kad $50 
mokesčių grąžinimo (“rabato”) 
atšaukimas ir federalinių staty
bos planų apkarpymas gadina 
nuotaikas, b* • \ ,

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jinūny Carter ketvir
tadienį įsakė gem John K. Singlaub, Amerikos karo -jėgų viršinin
kui Pietų Korėjoje, penktadienį būti-Washingtone ir atvykti į 
Baltuosius Rūmus.

Prezidentas . nepaskelbė j bet 
vyrauja įsitikinimas, kad prezi-, 
dėntas nori pasikalbėti su kariuo 
menės vadu, drįsusiu viešai kri
tikuoti vyriausio JAV karo va
do'įsakymą. ‘ ’

Tuo tarpu ’dar nežinia, kad 
prezidentas gali priimti atskri
dus} , generolą. penktadienį, bet 
gali leisti jam atsikvėpti ir at
vykti. į Baltuosius rūmus tiktai 
Šeštadienį ar net pirmadienį.

Gmi. kritikavo prezidento 
įsakymą ‘

Prezidentas Carteris, pasita
ręs su atsakingais saugumo ta
rybos ir Korėjos vyriausybės pa
reigūnais paskelbė, kad jis pla
nuoja atšaukti, Amerikos karo 
jėgas iš Pietų Korėjos.

Jeigu šiaurės korėjiečiai ban
dytų veržtis į, pietus, tai prezi
dentas mano,.kad Amerikos avi
acija galėtų juos sulaikyti. Gen. 
Singlaub yra kitos nuomonės. 
Jis yra įsitikinęs, kad Korėjoje 
kils naujas karas, kai. amerikie
čiai atitrauks savo sausumos ka
ro jėgas. Prezidentas mano, kad 
gen. Sipgląub neturėjęs tokio pa 

’reiškimo daryti.
JAV prezidentas' yra vyriau

sias karo jėgų vadas, jo įsaky
mai yra privalomi visų ginklų 
kariams. Savo laiku gen. Mc
Arthur pasisakė prieš preziden
to Trumano pareiškimą. Jis bu
vo atšauktas ir atstatytas.

■ Niksono pažadai 
negalioja

WASHINGTON, D. C. — Pre- 
zientas Niksonas ketvirtadienio 
vakare pareiškė, kad jo pasiža
dėjimai teikti ekonominę paramą 
Šiaurės Vietnamui visai negalio
ja, Prezidentas prisipažino, kad 
jis buvo prižadėjęs teikti pagal-' 
bą šiaurės Vietnamui, bet šiau
rės Vietnamas susitarimą sulau
žė. šiaurės Vietnamas buvo pa
sižadėjęs nenaudoti karo jėgos 
Pietų Vienamui pavergti. Ji sa
vo pažadą pirmoji sulaužė, todėl 
visa ta sutartis negalioja, prezi
dento Carterip administracija 
neįpareigota teikti jokios pagal
bos Siaurės Vietnamo'vyriausy
bei. .į,,

Buvęs prezidentas prisipaži
no, kad jis turėjęs paranojinę 
neapykantą prieš visus karo truk 
dytojus ir demonstrantus.

per 27 bažnyčias
<_ . CHICAGO. — Apygardos teis- 
moteisėjas' Joseph M. Wosik 
praėjusį ketvirtadienį patvirti
no leidimą Chicagos piliečiams 
savo noru atiduoti savo ginklus 
per 27- srities bažnyčias ir- sina- 
gogas. /'J'"./ '

“Jei tuo būdu bus nors gyvy
bė išgelbėta,-tai-programa bus- 
nusisekusi”, . pasakė teisėjas. 
Kaip jau žinoma, pernai šauna
mais ginklais Chicagoj e nužudy
ta 814 žmonių, • - -

Programą užgyrė Chicagos 
meras Bilandic, policijos' super
intendentas James M. Ročhford 
ir Cook apskrities šerifas Rich
ard Elrod.

Programa pradėta penktadie
nį 2 valandą popiet prie St. Paul 
bažnyčios, 65 W. Fullerton, bai
giama sekmadienį 6 vai. vakaro. 
Policijos superint. padėjėjas Mi
chel Spiotto pranešė, kad visose 
27 vietose pastatyta policija, 
šaudyklių atidavimo tvarkai pri
žiūrėti. ... . v;..

Atiduotos šaudyklės bus su
tirpdytos U. S. Steel plieno lie
jyklose Gary (Ind.).

— j Saulė ir gazolinas

NAIROBI. — Norėdama ap
saugoti nykstančią laukinę gam
tą ir Jos žkėris, Kenijos valdžia 
visiškai uždraudė bet kokią* me
džioklę ir joks ginkluotas sve
čias į Keniją nebejleidžiamas. 
Konservatorei skundėsi, kad lau
kinių žvėrių naikinimą ypač 
greitino paskutiniais laikąis pa-s 
plitęs brakčmieravimas.

CHICAGO. Kaip glaudžiai 
gali bendradarbiaut’ saulė ir 
gazolinas, parodė šis gegužės 
mėnuo, šiltam saulėtam orui 
parėjus, motoristai urmu pasi 
pylė į vieškelius ir rezultate 
gazolino karnos net rekordus 
sulaužė. Nors gazolino stotyse 
kainos labai nesuderintos, bet 
Chicago Motor Club nustatė, 
kad iki gegužės pradžios regu 
larios gazolino kainos buvę 53.9 
jau pašoko iki 71.9 centų ga
lionui, ir spėja, kad per vasa
rą ligi Darbo Dienos dar ne
kartu sumuš brangumo rekor-

ATRODO, KAD < PAVYKS SUSITARTI 
DĖL STRATEGINIŲ GINKLŲ 

X/Vance su Gromyka nutarė pasilikti
■ Ženevoje dar šeštadienį

ŽENEVA — Šveicarija. — JAV valstybės sekretoriaus va
dovaujama delegacija dvi dienas svarstė įvairius strateginių gink
lų. klausimus su užsienio -ministerio Gromyko vadovaujama so
vietų delegacija, bet pirmon dviem ‘dienom nepajėgė rasti ben
dros kalbos. Tiktai penktadienio ryto sesijoje Gromyka parodė 
susidomėjimo sekretorius Vancės pasiūlymais.

{Trečiadienio sesijoje nieko 
naujo nenutartą ir rimtesnio 

.", nesvarstyta. Ketvirtadienį Ame 
/rikos ir sov’ietų delegacijos pa- 
> sikeitė pasiūlymais naujai stra 

tegiriių ginklų sutarčiai paruoš- 
, , „ - ti. Naktį Gromvka turėjo pro-
Afnkos premjeras John Vorster į 
susitiko, su viceprezidentu Wal
ter Mondale ir-tarėsi įvairiais 
Pietų Afrikos piliečių teisių rei
kalais.

Vorster pareiškė, kad jis su
tinka leisti Namibijos gyveh- reikalas nebūtų atidėliojamas, 
tojams pasisakyti, kaip jie no- bet aptariamas ir dedamas- į 
ri tvarkyti krašto reikalus. Jis! susitarimo paragrafus.

I Sovietų užsienio ministras 
paprašė dar pasilikti šeštadie
nį kad būtų išaiškinti keli 
klausimai. Susidarė Įspūdis, 
kad . Gromyka. norėjo gauti at
sakymą iš -Maskvos. -Valstybės 
sekretorius .turi teisę apręsti 
antraeilius klausimus vietoje, 
o Gromyka negali daryti spren 
dimo dėl vieno žodžio. Tokio
je sutartyje vieno žodžio vie
nokia ar kitokia prasmė gali tu
rėti didelės svarbos, todėl Gro
myka ir bijo, kad nepadarytų 
klaidos.

Iki praeito trečiadienio ry
to Amerikos delegacijai vado
vavo Warnke, o sovietų dele
gacijai — Semionovas. Ketvir
tadienį delegacijų vadovybę 
parėmė sekretorius Vance Įįr 
ministeris Gromyka.

Neatrodo, kad šeštadienį 
abiem delegacijom pavyks su- 
■sitarti dėl naujos strateginių 
ginklų sutarties, bet bus padė
tas pagrind'as naujam susitari
mui, kurį kiekviena vyriausy
bė turės progos dar kartą ap
svarstyti ir rudenį, kai artės 

: paskutinės dienos senai sutar
čiai, abi galingos valstybės ga
lės pasirašyti.

Tvirtinama, kad naujoje su
tartyje bus paragrafas, kuris 
Įpareigos abi galingas valsty
bes vesti pasitarimus dėl kitų 
atomo ginklų kontrolės.

Leis Namibijcs 
gyventojams balsuot

VIENA, Austrija. — Pietų
■ gos susižinoti su Kremliumi 
ir penktadienio sesijoje pareiš
kė, kadį šį kartą sekretoriaus 
Vancės pasiūlymus jis yra pa
siryžęs rimtai svarstyti. Sekre
torius Vancė pageidavo, kad

neleis balsuoti Įsibrovėliams ir į 
agitatoriams, bet galės balsuo
ti ilgamečiai Namibijos gyven
tojai. - : L i ,-
- -- - - -- -Iki šio mėto premjeras -neno
rėjo ir kalbėki'apie jokius rin
kimus Namibijoje, bet šiandien 
jo pažiūros yra kiek pasikeitu
sios, be to, jam jau geriau žino
ma krašto gyventojų nuotaikos. 
Ne -visi nori išgyventi tas va
landas, :kurias išgyveno Angolos 
juodžiai.

St Charles mokykla 
bus saulės apšildoma

CHICAGO. — Statoma. . St. 
Charles ąukšt. mokykla, < gavu
si' fedėralmę paramą planuo
ja padaryti- ją saulės spindu
liais' apšildomą. Tav bus pir
moji Illinois mokykla, kuri sau 
šviesą ir šilumą gaus tiesiai iš 
saulės. “Mes esame pirmieji 
saulės pionieriai Kristupui 
Kolumbai saulės energijos sri* 
tyje”, -idžiūgaudamas pasakė 
Donald D’Amico, tos mokyk
los superintendentas. ' -

Pasunkins įstojimą 
Į Circle universitetą

CHICAGO. — Illinois uni
versiteto Chicagos Circle kanc
leris Donald H. Riddle prane
šė studentams ir fakultetui, kad 
bus žymiai pagriežtintas įsto
jimas į- minimą universitetą, 
bet tai būsią ne anksčiau kar 
1979 melų rudenį.

Dėl lengvų įstojimo sąlygų, 
10 nuošimčių naujai įstojusių 
studentų skaitymas yra kaip 
6 "skyriaus mokinių. Iš šiemet 
įstojusių “frešmanų” klasės 
reiktų pašalinti 50 nuošimčių 
juodųjų, 40 nuošimčių lotynų 
ir. 10% baltųjų, pasakė prof. 
Joe P^eškycr \

Nužudė 2 savo vaikus
.CHICAGO. — Jennifer Boyd. 

23 metu amžiaus 3 vaiku mo
tina perduota Apskrities jury 
teismui, apkaltinta sav<Į 3 me
lų amžiaus sunui Michael nu
kirtusi galvą, o 22 mėnesių am
žinus sūnui Derrick nudūrusi 
peiliu. Savo 5 metų prhžiaus 
dukrai’Tara nieko nedariusi. ”

Davė valią, patys krito į nevalią
ROMA, -Italija. — 5,000 eks

tra- policijai saugant miestą nuo 
kraštutinės karinės ginkluotų 
teroristų grasinimų, ketvirtadie
nį dvi- bombos sprogo ant pože
minio traukinio į Milaną bėgių. 
Keleiviai priversti ieškotis kitų 
susisiekimo priemonių. Kairieji 
protestavo prieš Kristaus “dan
gun žengimo” šventę, kuri val
džios plane skaitoma panaikinta 
tikilu “padauginti produkciją”. apsaugoti;

Atominė jėgainė 
statoma be trukdymų 
■< WASHINGTONAS. — Vi
daus reikalu sekretorius Cecil 
D. Audrus ketvirtadienį posa
kį kad jis nesigriebs jokių ad
ministracinių ar legalių prie
monių uždrausti statyti atomi
nės energijos jėgainę Indianos 
Kopkalnh] nacionalinio paeže
rės parko pašonėje.

Atmesdamas kongresmano 
Sidney R. Ya.tes (D-I1L) prašy
mą- sustabdyti tos jėgainės sta 
tyba. Andrus pareiškė, kad įsa 
kysiąs kompanijai imtis visų 
reikalingų priemonių parkui

• .-J- • i
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Visiem aukojusiem komitetas 
širdingai dėkoja.kalbėtojų ir patriotų turėtu

mėm, tai tikrai mūsų tauta bū 
tų laiminga.-Toliau sekė pa
nelės Drūtytės eilėraščių skai 
tymas apie Roma Kalantos gy-

eisena,'

i '

t — naujienos, CHICAGO t, ill,— Saturday, May 21, 1977

“Laisvės kaina” vra dalis Lie

M ' 
1mo klausimu. Perskaityk, broli! Tau tai būtinai Teikia.

zas BLiujus. -
Šįo .b.ūrelio pastatymai Chi- __ 

cagoje buvo gerai įvertinti, tad [lietuviai jiems linki gražaus pa-

r

mįrties sukaktis
(R) Lietuvių B-učs Marque

tv Parko apylinkės Valdyba 
nariai, š. hl gegužės mėn.

15 d. iĮkilnųogąi įę įspūdingą! 
atžypiėjo Romo Kalantos 5- 
kių metų jo mirties sukaktį. 10 
vai. ryto prie Marquette Parito 
pa: apijus bažnyčios salės, da
lyvaujant organizacijų atsto
vams, skaitlingam skaičiui vi 
suc.njaės ir gružiam būriui 
jaunų merginų ir ponių, pasi
puošusių tautiniuose rūbuose 
išsirikiavo prie vėliavų pakė
limo: ,Amerikos ir Lietuvos. 
Darniai buvo sugiedotas visų 
dalyvių mūsų tautos Himnas, 
pakelant Lietuvos trispalvę vė 
liavą.

10,30 vai. parapijos bažny
čioje įvyko iškilmingos pamal 
dos už R. Kalantos vėle. Pamal 
das atnašavo kan. V. Zakaraus 
kas ir pamokslą pasakė labai

turiningą, tos dienoj reikšmei 
pritaikintą. , iv

Prieš pradedant pamaldas, 
buvo įnešta į bažnyčią Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. Jos 
buvo "pastatytos iš abiejų šo
nų, kiek toliau nuo altoriaus.

Vėliavas nešė: SL Patlabb 
ir Sibiro kankinys J. Kreivė
nas. Vėliavas nešant garbės sar 
gybą sudarė jaunos mergelės 
tautiniuose rūbuose pasipuošu 
sios: Ramunė Tričytė, Lora 
Slakėnaitė, Rūta čęsnauskaitė 
ii Zuzana Kybartaitė. Vėliavų 
palydą, pasipuošusios tauti
niuose rūbuose sudarė pane
lės ir ponios: Gražvyda Gied
raitytė, Marija Bulakienę, An
tonija Austof, Bronė Repeikie- 
nė, Veronika Stakėnienė ir Pra 
nč Patlabienė.

Romo Kalantos garbei' prie 
altoriaus buvo padėta auka, menų:

gyvų gėlių vainikas. Vainiką 
nešė, minėjimo rengėjas SL 
Grigaravičius, o garbės sargy
bė lydėjo, jaunos panelės tau
tiniuose rūbuose pasipuošu
sios: R. Tričytė, Z. Kybartadtė

nringų pamaldų ir pamokslo, 
buvo sugiedotas tautos Hųn- 
nas bažnyčioje, visų sanda
riai dalyvavusių pamaldose, ir 
iškilmingai su palydom buN'o 
išnešios vėliavos iš bažnyčios. 
Tuo iškilmės bažnyčioje buvo 
baigtos.

Po pietų 2 vai. Vytauto Di- 
’ džiojo šaulių Namuose įvyko 

Romos Kalantos pagerbimui 
akademija. Visuomenės ir org. 
atstovų buvo pilnutėlė salė Mi 
nė j imą atidarė rengėjas St. 
Grigaravičius. P a s v eikinęs 
trumpa kalba susirinkusius, 
pakvietė B. V-bos Marquette 
Parko pirmininką J. Bagdžių 
sudaryti garbės prezidijumą. 
Jis buvo sudarytas iš organi
zacijų atstovų ir atskirų as-

SUNNY HILLS, FLA.

Nęw Yorko ir New Jersey lietuvių Sunny Hills komitetų vardu nori
me duoti trumpą pareiškimą apie esamą šios kolonijos padėtį.

Prieš tris metus pradėtas mūsų darbas subarti didesnį skaičių lie
tuvių į Sunny Hills naujo miesto gražią vietovę nežiūrint neužtarnautos 
kritikos, jau turi gerus pagrindus ir gražią ateitį.

Šiuo metu virš 200 sklypų yra lietuvių nuosavybėje. '
tais mūsų komitetų 4 nariai statosi naujus namus. Jų pėdomis seka ke

letas iš skirtingų Amerikos vietovių tautiečių. ‘

Malonu mums pasidžiaugti, kad mūsų siekimai pradeda įsigyven- 
diuti ir prašome visus pamiršti pavydus ir bereikalingas kritikas mūsų 
geriems tikslams. ‘ : '

Pakar to tinai primename, kad mes kviečiame tįk tuos lie tuvius-, pri
sidėti prie mūsų, kurie dėliai susidėjusių aplinkybių turi palikti esa
mas gyvenvietes ir keltis į gražesne gamtą, sveikesnį - klimatą, pigesnę 
pragyvenimo vietovę, kartu nepąsimetant nuo lietuvių ir lietuviškos 
veiklos.

t. i: ..

Mūsų tikslas’ nėra skaldyti ar naikinti lietuviškas kolonijas Ameri
koje, bei padėti jiems neišsiblaškyti .kuriantis naujose vietovėse.. , . _

Tiems lietuviams, kuriems Sunny Hills vietovė ar mūsų idėją nepa
tinką, bukime geriausios sėkmės kur jie-bebūtų.

JONAS RUBAVIČIUS,

VYTAUTAS BELECKAS

141 LINDEN STREET. WELLESLEY. MASS. 02181 (617)237-5502

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą,
Dviejų savaičių kelionės į:

LIETUVĄ z' ' k 4
AUSTRIJĄ *
BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ^

* RUSIJĄ - *

Pulk. J. Švedas,

Trafcfc zr
Alanta*^ ir 
rolls D

ytąutaa
ta mūsų tautai? Paskaitinin-

Jautos asmenybę ir ją surišo 
su Lietuvos Didvyrių — Kara
lių ir Pilėnų kunigaikščio Mar 
gio ryžtu, kad geriau mirti, 
nei okupantui vergauti. Pat
riotinę kalbą pasakė ir kun. 

sė Cecevi^ięnė, Moterų Šiaulių j Trakis. Minėjimo rengėjų var

iyfčiųą, ramovėnų

tis, šaulių S-gos "Centro pirmi
ninkas, Vlądas Išgauaitis, šaų 
lių Rinktinės pinnininkas, Sta.

tautas Dargiu J. Ą. Vn (R) L 
B-nės Centro Y-bos pir-kas; 
Andrius Juškevičius, Spaudos 
kliubo atstovjjjs, L)r, Vytautas 
Balčiūnas^ 
apyg. v
liniukas Jonas Tričys, Valeri
jonas Pocius, Krivūlės pilkas 
ir Stasys Vapagūnas, pensiniu 
kų pir-kas. Atidarant aka
deminės dalies minėjimą, kan. 
Zakarauskas, sukalbėjo mal
dą ir apibūdino labai plačiai 
Romo Kalantos asmenybę ir 
jo kilnius patriotinius jausmus

du J. Bagdžius visiems daly
viams širdingai padėkojo, pas 
kaitininkams už gražias ir tu
riningas paskaitas visiem ki
tiems -ir kitom, nprs.prisidėju-

rptiyĮifgarns tarn brangaus 
gai mūsų jau

nutėms panelėms, kurios taip 
gražiai atliką paradines parei
gas. Akademijos užbaigai vi
sų dalyvių buvo sugiedotas 
tautos Himnas.

Buvo parduota Alantos pa
rašytų knygų apie R. Kalan
tą virš 100 egzempliorių. Mi- 
nėjimo komitetui dalyviai su-

kita. Pagrindine kalbą pasakė

Didelė padėka, mūsų spau
dai ir radijo stotims, kurios 
taip turiningai ir daug kartų 
skelbė Romo Kalantos ruošia 
mą minėjimą.

K virinas rSUmįnas, ’'Laisvės kaina" veikalo ąutorius ir rėžis© n u s. kuris dalyvaus su Cicero Jaunimo Vaidintoju 
Būreliu Ketvirtame Lietuviu Dramos Festivalyje, š. m. 
gegužės mėrr. 28 diena Lietuviu Na m 9 salėje, Torontu.

“LAISVĖS- KAINA” TORONTE

KAIMYNAI
Jinai paėmė brolį už parankės ir> eidama pro tam

sų prieškambarį prisiglaudė prie brolio peties.
Išėjo į prieangį. Petras Mykdičiūs atsisveikino, sė

do ant arklio ir jojo žingine; Zina ir Vlasičius išėjo jį 
kiek palydėti. Buvo tylu, šilta-ir stebuklingai kvepėjo 
alyvos; danguje tarp debesų ryškiai degė žvaigždės. Se
nas Vlasičiaus sodas, savo amžiuje matęs tiek liūdnų is? 
tori jų, miegojo, įsisiautęs į prieblandą^ ir kažkodėl buvo 
liūdna pro jį joti —

— O mudu, aš ir Zina, šiandien po piet praleidom

Cicero Jaunimo' : Vaidintojų Ęetvirtame Lietuvių Dramos 
Būrelis pasiryžo .“Laisvės kai- Festivalyje tufes gerą pąsįrody- 
ną” pastatyti Ketvirtame Lietu- mą.
ri, Dramoj w KvWn0

A ė'.Ęųaimo sukurtas dramatinis vei 
mętų geg^aą njW, 2» A kal k parodoma> kaip 

^sls trolis’ traktuoja 
šioje mykoje dalyvjWa Nųę-.
lė Š^parkytė, Dan§ ^umxpait|, 4 ų
Valerija Sparkytė. Elena Rųni-
mięnę, Bronius BįktUčiųs, Do- tuvos istorijos, kurioje, išryški- 
vilas Bliųjųs, Feliksas Kaspa-, (na lietuvių tautos amžiną kovą 
ras, Roįandas ZmuJuęaą'ir Juo*, ir. kančias už lajsvę’ >

Šiai išvykai vadovaują ir re
žisuoja pats autorius. Chięagps

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ I ŲETUVĄ — 6-$10S NAKTYS VILNIUJ, 1-NA DIENA KAUNE 
Balandžio 14-21 d.______ _ S829 Rugsėjo 16-23 d. --------*..„...$829

Gegužės 5-12 d. „S___ .„„..$829 Rugsėjo 27—spalio 4 d------- $829
Gegužės 12-19 d._________ $829 Spalio 6-13 d. - ------- ;---- —$829

DJEJV SAVAIČIŲ KELIONĖS I LIETUVĄ, AUSTRIJĄ, BAVARIJĄ (VOKIETIJĄ)
ŠEŠIOS NAKTYS VILNIUJE, TRYS NAKTYS VIENOJE, KETURIOS NAKTYS MIUNCHENE: 

. Gegulės 20—birželio 3 d„.$1079 Liepos 7-21 d, —._.$1199 '
Liepos 14-28 d. ...... ......... —$1199

Birželio. 16^30, d. ------- —..$1199 • Rugpiūčio 11-25 d. -L___ -11199

Chicagiečiai gali kreiptis į ANN fAULIKAS, teL (312) 581-0089.

Konkursas Valančiaus temą 
- Lietuvių Ra^tojų Draugi

ja buvo paskelbusi konkursą 
vysk. M. Valančiaus tema. 
Konkursas apėmė romaną, dra 
mą ir novelę. Romanui buvo 
1000 dol. premija, dramai — 
500 dol., novelei — 250 dol.

Atsiųsta 8 kūrmiąi: vienas 
rmųanas, dvi dramos, penkios 
novelės.

Į vertinimo komisiją Rašy
tojų Draugija pakvietė Šiuos 
asmenis: Henriką Kačinską, 
Aliną Staknienę, Vytautą Vo- 
lertą, Leonardą žitkevičių^Dr. 
Juozas Girnius buvo dr. Jono 

t 'r » ▼ " ' ■ * - *

Lenktaičio, mecenato, atstovas.
Komisija posėdžiavo gegu

žės 14, Šeštadienį,* Posėdy ne- 
dajyvavo dr. Juozas Girnius. 
Komisijos pirmininku”'išrink
tas Vytautas Voiertas, sekreto
riumi ■ 
čius.

Komiifja plačiai iŠnagrinč.

ir parašiau laišką redakcijai, kad įteiktų autoriui. Para 
šiau tiktai vieną eilutę: “Dėkui ir tvirtai spaudžiu tei

' Į

Petras Mykoličius norėjo pasakyti; “Nesipainiok tu, 
prašauki ne į savo reikalus!” — bet nutylėjo. 4 k

užmiršo, kad reikia grįžti nomo, o buvo drėgna ir jau 
nedaug liko iki Koltovičiaus’ miškelio. Petras Mykoličius 
jautė kad jiedu laukė iš jo kažko, nors patys nežinojo ko, 
ir jam buvo nepakenčiamai jų gaila. Dabar, kai jiedu su 
nuolankia išvaizda ir susimąstę ėjo šalia arklio, jis buvo

gi, ir jųdviejų meilė išrodė jam liūdna, nepataisoma klai
da. Iš gailesčio ir įsitikinimo, kad jis niekam negali pa
dėti, jį užgožė tokia sielos nusilpnėjimo padėtis, kai jis, 
kad išsigelbėtų iš sunkaus jausmo, būdavo paširupšęs vi
sokioms aukoms. ’ AU

Bet tatai buvo panašu į tai, tarsi jis . darytų nuolai
dą, ir jo nepaterikino. Kai sustojo prie Kolt^įčjgus. miš
kelio, kad atsisveikintų, jis pasilenkė .prie Zinos, palietė,

L * - . • ? - • ; x
rrr. Tavo tiesa,Zina. Tu gerai pasielgei!

arkliui ir nušuoliavo į miškelį. Įjodamas į prieblandą, jis 
atsigrįžo ir pamatė, kaip Vlasičius ir Zina ėjo namo ko

— Jojau tam, kad išsprgsčiau klausimą, bet dar labiau jįx 
supainiojau. Na,'tegul Dievas su juo.!” / • ■■

‘ . . ''-U .e- r. * '

Jam sieloje buvo sunku. Kai miškelis baįgėąU jis jo
jo jau žingine ir toliau prie, kūdros sustabdę arklį. ■ Ęuvo >' 
noro sėdėti ramiai ir galvoti. Tekėjo mėnulis.ir raudonu ' 
stulpu atsispindėjo antroje kūdros pusėje. Kažkur dus-

čiodamas žiūrėjo į vandenį ir įsivaizdavo^ kančią sesers, 
jps kenčiąntj blyškumą ir sausas akis, kuriomis ji slėpė 
ųųo. žmogiųsavopažeminimą. Jis Įsivaizdavo josiVA

vandens paviršiaus, ir blyškių, mo^ep^ų , figūrų tarpe 
jis matė pats save, męnkądvasį, ąūpna su kaitoiirio vei
du. ' . ' . . . . .

* - 1 - * ’ ’ ■ , J , *>. > , - . .

Už šimto žingsniųĮ ant ętes&ųę kų^įręę kyanto. nejų- 
dant stovėjo kažkas tamsus: žmogus tai, ar aukštas kel
mas? Petras. Mykoličius prisiminėbursaką,kurį užmu- 
,šė.ir įmetė į šią kūdrą. ’

kirti premijos nei už romaną, 
nei už dramą.

Paskirta pemija už novelę. 
Balsų dauguma buvo išrinkta 
novelė “Vyskupo šešėlyje”. Pa 
sirašyta P. Rugsėjo slapyvar
džiu. Atidarius voką paaiškė
jo, kad P. Rugsėjis yra Jurgis 
Gliaudą. Jam ir tenk 250 dol. 
premija. * L. R. Du.

Idi Amin Ugandoje 
įvedė kanibalizmų

GENEVA, Šveicarija. —Tarp-, 
tautinė Juristų Komisija ką tik 
paskelbė raportą apie kankini
mus, žudymus ir priverstinį ka-į 
nibalizmą Ugandoje.

Raporte tvirtinama kad prę- 
zidentui Idi Amin 1971 metais 
perversmo keliu paėmūs valdžią 
nužudyta “žymiai daugiau kaip 
100,000 žmonių”, kad Naguru 
kalėjimas paverstas, žmonių slęer 
tykia, kur kaliniai verčiami mis
ti' nužudytųjų m^sa. ’

jis klausimą išsprendė, o aš štai nieko neišsprendžiau, o 
tiktai pripainiojau, — pagalvojo jis, įsižiūrėdamas į tam 
šią figūrą, panašią j šmėklą. — Jis kalbėjo ir darė tai, ką 
galvojo, o aš kalbu ir darau ne tai, ką galvoju; dar ir. iš- 
tikrųjų nežinau, ką gi tikro aš galvoju.!.

Jis prijojo prie figūros: tai buvo senas pūvantis stul
pas, išlikęs iš kažkurios statybos. -

Iš Koltovičįaus puškelio įr sodybom stipriai pakvipo | 
putinais ir medaus žolėmis. Petyas Mykoličius jojo kūd- I 
ros‘krantu ir liūdnai žiūrėjai vandenį ir> prisimindamas į 
savo gyvenimą, įsįtįkįndąvo, kad iki šiol jis kalbėjo ir dst- | 
rė na tai, ką gąlvojo, ir žmonės tuo, pąt janx ąt$įyginda- | 
v<^ iv dėl to visas gyvenimas jam atrodė dabar toks pėįt 
tamsus, kaip šis vanduo, kuriam atsispindėjo - nakties 
dangus ir susipainjojo vandeninės žottš. Ir įm .atrodė, 
kad šito pataisyti "negalinu

, ; i • * r , (Pabaiga)



net 300,000,.

Kauno miesto bendras vaizdai

per

LIETUVOS AIDAI pas mus

1800 So. Hoisted St.

Mn

$106
$100

"Atakuoti Rodezijq 

nepaisant pasekmių'

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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.

o'Sofijos Palionienės vardo 
diena. S. Paulauskas

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

minkšti viršeliai, 52 psl._______ .__________ i___ $1.00

tolių padarė raketos 
ugniasvaidžiai, 
ginklai, atominė 
tai dėka- mokslo pažangos.
Skurdas turtingiausiam kraite'

Prezidentas John. F. Kenne
dy, paskaitęs citatą, vienoje 
labai įtakingo socialogo kny
goje, neatidėliojant paskelbė 
karą neturtui. Ji štai ką pasa
ko: “Kaip lik tuo mpmentu, 
kada žmonės pirmą kartą isto
rijoj turi tokias medžiagines 
galimybes neturtui nugalėti,

LUSAKA. — Valdžios leidžia-

ve ir įsiamžinti. “Norint kūdikį 
išauginti norima kryptimi, rei 
kia pradėti dar kol jis jaunas, 
nepasiekęs šešerių metų am
žiaus: O kada 'jau subręsta kū
nas, pervėlu prigimties bruo
žus pakeisti.

Yra tik vienintelė išeitis: 
skirti mokslui daugiau lėšų, 
sėti daugiau nevartojamą že
mę, mažinti'prieaugli įvedant 
gimdymo kontrolę ir padaryti 
vienokį ar kitokį galą savitar
pio nesantaikai. Tik brolybė
je ir vienybėjfr. yra gyvenimo 
palaima ir galybė. t-

Baisi nelygybė
Nebus taikos ant žemės tol 

kol bus alkanų žmonių. Ne
bus ramybės ir'galimybės pro
gresui, kol barbarizmas vieš
pataus. * '

■ šiandien talaitis tarp civi
lizacijos ir barbarizma yra plo 
nas gal plonesnis už plauką. 
Barbarizmas baisus, kurio psi 
chės paviršiuje slypi kraujo 
troškulio burbulai, galintieji 
bet kada sprogti nuslopinti ir 
išnaikinti visą kas per.amžius 
buvo atsiekta. Reikia žmo
nėms susiprasti, reikia- pamirs 
ti . tarpusavius - ginčus ir stoti

L y Suęįkąlai pagerėjus , 
: Po II-jo1 Pasaulinio Karo, j 
kada buvo pradėta vartoti 
DDT, mirtingumas žymiai su- 
ipąžėjo, vienkart, ir prieaug
lio smičius padidėjo. Afrikos 
ir lęitpp atsilikusios tautos, įs- 
kaitąpt; ir Indiją* daugiausia 
sųsiląukė gęrpvės. Sveikatai pa 
gerėjus, amžiaus vidurkis la.

žilius vidurkis pakilo iki 55 
metų. Taigi, tiesioginiai.ar ne- 
tįesipginiai . vienas bilijonas 
žmonių gyvenančių šiandien 
turį būti dėkingas tam chemi
kalui už jų- amžiaus pailgini
mą. Mirtįngurųas dėka chemi- 
kalų ir.-mėdięiitos pagerintų 
priemonių^: žymiai, sumažėjo, 
bęt.ginjnnp; matąs nesikeitė! 
Geriausias p.ąyyzdys yrą Afri-1 
jį& kur dąugųma tautų pąsili- 
įm’prič. /primityvaus” gimimo 
5-nuošimčiu, i.kai kur ir didės 
lijo skaičiaus. Ten mirtingu
mas nukrito stebėtinai daug 
nef pėr. ptisę, _Bet šešios .valsty
bes: Aiži rija, Etiopija, Maro
ko gyventojų-skaičius dvigu
bėja kąs 20 moty laikotarpiu,’ 
Ėr Etiopijos, Angolos, ir Zaire 

tįk pęr metus.
G ' .f. i * H ,

Račiau daųg.Įįūdnesnįs vąiz- 
4aš gaunasi kada pažvelgi į 
^'^nti'.Aiierikos.berybius dan 
gąųš skitąutuš.'Nors mirtinngu 
juo matas nukrito ir tenai, bet, 
gimimų skaičius pašoko. 'Mir
ties matąs nukrito Lotynu 
Amerikoje net iįti' 1 nuošimčio. 
Tipiška ėkąpliozija gavosi, pa- 
yy.ždžiūi, Venezueloje kur gi- 
ųjjno skaičius yra >4 nuošim- 
ejai, o — mirtingumo tik o. 8 
nuošimčiai, • mažesnis negu 
JAV. (40 tautų yra pasaulyj e 
kur mirtingumas mažesnis ne
gu JAV, daugumoje atsiliku- 
sįųpsę kraštuose kaip Venezue-

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai -------------$8 00
2>Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai —— ---------------------- ---------—------- —$1.50
3 A. -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 pasiunčiant čeki arba Money
orderį tokiu antrašu:

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Penkt. 9:30 11:00 v. y, - 1490 AM 
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDZ10NYTĖ

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

dvylika metų
000. Todėl, jei nebus surastoji 
priemonės, jei ir toliau la:ky-| 
sis to primityvaus “norma
laus” mato, tai laike 33 mėlti 
visa lotynų Amerika bus pri
versta pasirūpinti daug dau
giau darbų, pasistatyti dau
giau namų, nes jki 2,000 metų 
jąi teks išmaitinti 630 milijonų 
burnų.

Mokslas kaip nauja religija
Pažangiosios kartos žmonės 

pradėjo žiūrėti į mokslą kaip 
į religiją. Nenugfnčytinąs fak 
tas, kad mokslas ypač daug pa 
gerino žmogaus būvį. Medici
na pagerino sveikatą ir amžių 
žmogaus pailgino. Technologi 

Ija palengvino ir pagerino dar- 
Ibps. Jau yra įsitikinimas įsi- 
; galiojęs, kad mokslas gali 4š- 
pręsti painiausias problemas.

Vienas vokiečių fyzicistas, 
profesorius C. F von Weissa- 
cker, būddmas kitokios nuo
monės, pasakė: “Mokslas šian
dien yra vieninteliu akstinu į 
kurį žmogus pradėjo tikėli. 
Tai yra universali religija mū
sų laikų. Mokslininkas pateko 
į dviprasmę poziciją: jis kuni
gas naujosios religijos, turįs 
paslaptis ir padarąs stebuk
lus. Kas gali kai kam būti sve
tima ir mįslė, jam tik papras
ta mįslė”.

Bet ar tai yra pateisinama? 
Ar toksai pasitikėjimas yra 
pateisinama? Ne visai, mano 
von Weissackeris.

— Kiekvienas mokslininkas, 
sako jis, turi žinoti, kad jis ži
no tik dalelę, to, kas jam rei
kalinga žinoti, kad jis yra tik 
rai pasiruošęs už savo žinias 
atsakomybę nešti. Kiekvienas 
sąžiningas mokslininkas su
pranta, kiek gero žmonijai 
mokslas padarė, bet, priešin
gai, jam yra suprantama ir 
kiek žmonijai mokslas blopo 
yra padaręs.

II-jo Pasaulinio karo metu 
50 milijonų žmonių neteko gy
vybės. Per technikos pagerini- 

• mus išmirė daupybė žmonių: 
sprogstamos medžiagos spro- 

1 gusios ant žmonių, kiek huos

$100
Galima taip pat utalaakytt paltu, aftlunfua čakj arba monay ardarf, prta 

nurodyta kaln*a prHadant 50c. paralimtlme fUaWcm*._____

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

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Guaaen — MINTYS IR DARBAI, 25P P»L, 1806

metą (vyldiu, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __ __________ ____________________________

Dr. A. J. Gv«**n — DANTYS, Ją priežiūra, sveikata Ir frofia.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik ____________________ _

Dr. A. J. Gvttan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAI.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik __________

| dar^ą už geresnį sugyvenimu, mų, miega gatvėse, tarpdury 
už kūrybinį darbą. Tik tada'sė, sienų skylėse, po auto mą. 
galėsime susilaukti gerbūvio,! šinoin. ant suolų, patiltėse 
broliška gy'venimo. Įkas kur suradęs kokią perk

Ir kokia nelygybė? Vienuti la 
žmones gali pavalgyti sočiai, 
kitur negali ir mažiausio kąs
nelio gauti kada nori. Pavyz
dys apągUėtinas Carracas, ,Ve- • 
pezueloje. Apie 400J)00 alka- , 
nųjų gali šiaip taip alkį nuniall 
šinli elgetaudami, skolindami 
ii vogdami. Arba Lima, Peru 
valstybėje, kur trečdalis gyve
na lūšnose iš laužų lentgalių 
ir surūdijusių gelžgalių apleis 
tose gyvenvietese be sanitari
nių prabangų. Vienas vandens 
kranas ir išvietė skirta šimtui 
žmonių. Tai {tikra dvideston-1 
tojo amžiaus tragedija.

Bet ir tokia tragedija, kaip 
rašo vienas Azijos rašėjas, pa
lyginamai yra menkniekis prieš 
tą “rytojaus pragarą”, kurio 
pasaulis susilauks. Apie 1990 
metus pasaulio prieauglis bus 
dar vienas bilijonas žmonių. 
Kas ir kur galės tokią sprustį 
patalpinti jau ir į perkimštą 
sprustį. .

Šiandien, kada perteKusios 
tautos žmogus sėdėdamas prie 
televizijos, šiltam kambaryje 
puošniam name, tuo pačių lai 
ku. 300,000 Bombay mieste rai 
tose gatvėse be pastogės: ar
ba pavydžiu: paėmus Calcutą. 
tą garsųjį “blogiausią miestą 
pasaulyje”, kur apie pusė mi
lijono žmonių gyvena be na-

ž .: ŽMONIJOS EKSPLIOZIJA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša i

EIMTA KNYGA — GERIAUSIA. DOVANA : 
juMv knYW, kurio* p«pueš bot kokią < 

>>.4ltnbwąą'Mtaln{9d«, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
' štttinhdmąl lt {vykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- ;

minas. įffj piL Kaina $6.
; Mtohifi&b, METAI PRAEITYJE. Netolimu 

it laiko Įvyktų Lietuvoje ir Vokietijoje i 
■; -tytf Į 12 dailų. 296 psL, kaina $B.

kazyv Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gn- 
' filis vilteliais. 3S6 p«L Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.06

- PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
j' LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O. Jąini Dauport*. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
^eakoje 1966 metais paties autoriau* lėšomis. Knyga dviejų da- 
MMt ūkto švietimo problemos fikininkų krašto, u dalis: Žemės 

» avieumo Lietuvoje.
Autorius savo fodyįe rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
lb| autridtd|s Uetafo* nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų su- 

raklestėjuslų Lietuvos politinių, ekonoml- 
šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
lūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

opos tautoms”, 
tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
58.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
raęuraa yra arba patys buvę flkl- 

______ i ši knyga bus brangi abso- 
*š kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
ts skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

_ ______ šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myfi- 
tari 'rtvyae! Ltetnvd*.

Knygos 300 puslapių « daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gausams NauJteww.

M] arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
ITli BALfiTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 

Oavf pinigus, toejsv Įmygą parfųstaM.

CICERO •
Gegužės 15 d. įvyko RLB rcn 

gtis jaunųjų talentų pasirody
mas, kurs sutraukė pora de
šimčių jaunimo, kurie ’oko, 
deklamavo, grojo ir t. i. Susi
rinkusiems labai patiko, kai 
smuiku pagrojo 9 metelių Dū 

dukrelė, kuriai akompana- 
akadeinikė Kristina Griniu- 
paskui ji atliko pianinu rim 
kūrinių. Pi^ika ilgai plojo 

Dr. ir ponios Balčiūnų dviems 
jaunutėms dukrelėms, kuriu® 
labai gražiai pašoko.

Apfe Motinas pakalbėjo v. 
s. Zuzana Juškevičienė, o apie 
Kalantą mok. Dr. Bronė Mo
tuzienė,

Apylinkės valdyba visiems 
dalyviams įteikė gražias padė
kas ir pinigines dovanas, o po 
nia Balčiūnienė vyresniesiems 
dalyviams įteikė savo rankų 
darbo gintarinius žiedus.

Po programos prie kavutės 
ir užkandžių buvo ilgai kalbė
tasi aktualiais klausimai:. Po
būvis dar užsitęsė, kai paaiš- 

mas laikraštis Zambia Mail ant-j kėjo į kad apylinkės pirm, 
radienį paskelbė, kad vadinamos Stasio Pranskevičiaus gimimo, 
taikos derybos dėl pietinės Afri
kos yra bergždžias laiko gaišini
mas ir paskatino karingąjį Pa
triotinį Frontą pradėti visuotinį 
Rodezijos puolimą “nepaisant 
pasekmių”. Mail savo vedama
jame pataria Rodezijos Patrio
tiniam- Frontui puolimą pradė
ti iš Mozambiko, Bosvanos ir 
Zambijos.

t. RUA, I dali*. 208 pat, įrišta — $3,00, minkštais vir- 
šeitali — $2,00; II dalia, 225 psL, (rišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_________________________ :----------- $2.«

Manrikta Tamsa — Tamašamka*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
' Pakalnė* Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, flliį 

ttradjomis Ir dokumentacija. 336 psL, kaina $8.
K KmAms, TARP žalsvų PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janlfta NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

no pat ------ --------------------------------
M. Gudaiti, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233 

’■<: pualaptal---------------------------------------------------------------
Knygų užsakant reikia pridėti 29 et pašto Iflaldoma.

v NAUJIENOS,

sugebėjimą pridengti. Ar būtų 
automatiški galima kaltinti kūdikius už tai 
bomba? Vis kad jie alkani? Ar yra gali

ma kaltinti ir darbininką, kurs 
negali gauti darbo, kada jo nė 
ra? Yra tik akla laimė tani, ku 
ris užgimė turtų pertekliaus 
ii “aukštuomenės” atmosfero
je. Kol egzistuos “struktūros 
bado” sistema, Tol skurdas pa
silaikys norš tai būtų ir tur
tingiausias kraštas.

Anot socialogo mokslininko 
Oscar Lewis tarmės: “kartą 
neturto kultūra kur gavo tei- 

jie neteko noro tą padaryti, jieĮses įsigalėti, ten ji stengiasi sa 
nenori vaikti. Turtingųjų są
žinė tapo perteklių auka; ne
turtingųjų gyvenimas — fizi
ne auka ir dvasine nelaime”. 

r 

(Michael Harringtono The Ot
her America, p. 34)-.

Didžiajam žygiui nebuvo 
lemta įsikūnyti. Didis prezidėn 
tas tapo niekšo rankos auka, 
jo garbingas žygis nespėjo. at
nešti laukiamo darbo vaisiaus. 
Neturtėlių dalia nepagerėjo,— 
priešingai dar labiau pasun- 
kjjo. Kai Amerikos penktada
lis dar 1960 metais uždirbo 
penkis nuošimčius visij Ame
rikos pajamų tai 1970 metais 
bebuvo jam leista uždirbti vos 
3.2 nuošimčiai, mažiausiai nuo 
1929 metų, kada buvo pradė
ta statistikos žinios rinkti. Eko
nomistas Fernand Lundbergas 
apskaičiavo, kad pusė Ameri
kos valdo 92 nuošimčiu visu 
turtų, o ta kitoji “puse” vos 
tik 8 nuošimčius, kurios pavie
nių turtai ir penkių tūkstan
čių .dolerių vertės ribos nega
li peržengti.

Todėl kaltinti biednąjį už jo 
nelaimingą likimą yra nesą
monė. Klaida ir tų politikie
rių, kurie po “biednojo tingė
jimo” skraiste bando savo ne

ant 
r suradęs kokią nerkrati 

ielelę. Vaizdas labui liūd
nas, dar baisesnis mais'.o klau
simas.

Vidutiniai paėmus, amerikie 
lis -suvalgo kasdien po 5 sva
rus tvirto maisto, kada Indijos 
gyventojas suvalgo tik 1.23 sv., vo 
85 nuošimčius ryžių, kas ba
tų lygu 25 nuošimčiams. to ką 
suvalgo JAV žmogus, šiaurės 
Amerikos mityba susideda iš 
40 nuošimčių pieno, kiaušinių, 
mėsos ir žuvies. Britanijos 
25 nuošimčių, kai Afrikos — 
11%; Artimųjų Rytu — vos 

,9%; ir Tolimųjų Rytų — 5%.
Dabar, ką galėtų padarytį 

mokslas, kada tokia nelygybė 
viešpatauja pasaulyje?

(Pabaiga)

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND
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prinama. Grožinėje lĮjerątflfOspausdinta, bet patraukliai pa Vienas tų pokalbininkų sakėsi 
rašyta, antrą kartą perskaičiau 
ir vėl pasidžiaugiau.

i Yra ištraukų iŠ senosios lie-
Tokio pavadinimo knygą — Aplankytos- ir pavaizduotos tuvių spaudos: iš žvaigždės,
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vienam menesiui _

Dienrtičio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams
pusei metu ___________
trims mėnesiams -__ ~ -
vienam mėnesiui —
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metams . _______
pusei metų___________
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$8.00
$3.00
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pusei metų _____ 
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Užsieniuose: 
metama ______
pusei metu • į 
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iš dažnų korespondenciją su
sidaręs įspūdį jog kai kurie 
daug dirbantieji susirado prie
mones, kaip žurnalistinį ar ko
respondenciją rašymo darbą 
paspartinti. K kai kurią raš
tų esąs įspūdis, jog ten turi
ma prikrautas lentynas gra
žiausią patriotinių sakinių. Te 
reikia tik iš anksto paruoštą sa 
kinį , išsitraukti, pavardes ir 
laiką pakeisti ir jau spaudoje 
galima skaityti puikiausius ju
biliejų, laidotuvių, meksBną 
suvažiavimų, operą, muzikos, 
šokią ar dainą švenčių aprašy
mus. Bet tokiame pašte nesiti
kėk rasti daugiau žodžių, negu 
ją esama Jablonskio gramati
koj e j

Vlado Būtėno darbštumas 
kitoks. Jo žodynas gana pla
tus. Angliakasių Lietuvos kny
ga yra ne pirmoji, kur jo ra
šoma., Yra jo parašytos ir iš
spausdintos “Lenktynių su šė
tonu” ir “Kritusiąją už laisvę” 
knygos.

Apie angliakasius ir ją gyve 
nimą knygas yra parašę įvai
rūs autoriai, kai kurie anglia
kasiai patys ėmėsi plunksnos, 
pvz. Frank Lavinskas ir A. j. 
Banišauskas parašė ir išieisdo 
“Angliakasių atsiminimą” kny 
gą. Kuo skiriasi naujoji kny
ga? I tą klausimą bandoma at-, 
sakyti paaiškinime, kaip, ta 
knyga ar albumas gimė. Sako
ma, jog apie Pennsylvanijos 
angliakasią Lietuvą ■ įvairiuose 
leidiniuose esama žinią, -bet 
jos paskleistos tūkstančiuose 
puslapių. Gi dabar išleistasis 
albumas, “Vlado Butėno para
šytas ir AlgimantoKezio S. J, 
iliustruotas veikalas apie dvi
dešimt dvi Pennsylvanijos Jie- 
tuvių parapijas bei klebonijas 
suglaudžia to rajono lietuvių 
istoriją ir dabartinius įspū
džius į veną tomą”.

Tokį aiškinimą perskaičius, 
išvada knygos arba albumo 
pretenzija į istorinį veikalą la
bai didelėm Tapretėnzija ir kny

neatimki* »ri>ą nenusaky-, 
ti turinį. Bet iSeitas albumas, 
kad ir labai graži knyga, nėra 
fikcija, e yra tikro buvusio 
ir esamo gyvenimo žurnalįsti-iš Tėvynės, iŠ Vienybės Lietu- 

nęsusj ypiaįų įr kt Taj vis anų se-brary Press, Ine (Amerikos lonijos. Knygos autoriai i--------
Lietuvių Biblioteka, Ine.), tojo Philadelphijos, Pittsburgh, 
Chicago, Ill. Tiražas, 1000 egz. Eynon, Forest City ir DuBois 
Spaudė M. Morkūno spaustu- lietuvių kolonijose. Besidžiau- 
vė. 343 didelio formato pusią-- 
piai raštų ir fotografijų. Kai- vaizdais bei 
na 20 dol. lo mintis, j

Išspausdinta ir knygos alsi- jei knygoj būtų brėžiniukas ar 
— radinio istorija. Draugo dien. žemėlapiukas, iš kurio maty- 

|raštyje .buvusi iškelta mintis, tusi, kur keliauta ir kaip ten 

jog “metas įamžinti foto ob-i lietuvių kolonijos išsidėsčiu- 
jektyve senąsias Amerikos lie- sios. 
turtą bažnyčias, mokyklas, pa 
minkius, veidus ir visa tai, 
kas ilgainiui gali pranykti”.)? Raštų sudėta trijų autorių: 
Po tokio paskatinimo kunigas! Vlado Būtėno, Elenos Bradū- 
jėzuitas Algimantas Kezys, žur>i>aitės ir Jurgio Bradūno. Ele- 
nalistas 
tosakos studentė Elena Bra
dūnaitė 1972 m. vasarą kelia
vo po Pennsylvanijos lietuvių 
kolonijas. A. Kezys fotografa 
vo, V. Būtėnas darė žurnalisti
nės kelionės užrašus, o E. Bra 
dūnaitė užrašinėjo, į juosteles 
įgrojo senųjų lietuvių pasako
jimus ir jų dainavimus. Kelio
nė 1973 m. buvo pakartota, 
dar daugiau lietuvių kolinijų 
aplankyta, tik prie pirmųjų 
dar prisidėjo du keliautojai— 
Raimundas Lapas ir Jurgis 
Bradūnas. Iš tose kelionėse su 
rinktos medžiagos ir sudarytą 
knyga — albumas.

Spaudos darbas atliktas pui
kiai. Labai nedaug riktu. Fo_

$7 JO 
S2J0 giant kdiauninkų parinktais 

ii -pasakojimais, ki- 
j^g būtą pravartu,

$31.00
$18.00

HJX)

Naujienos eina kasdleu. išskiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia dusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, uo®
9 vaL ryto iki 5 v&L vakaro, šešta dieni ai g — iki 12 vai

Baltušis įtikinėja rusus, 
kad “migla skystėja,.

Juozas Baltušis pirmais okupacijos metais įtikinę 
jo lietuvius, kad pavergtoje Lietuvoje “migla skystėja”. 
“Jis rašė straipsnius, sakė agitacines kalbas, įtikinėjo 
rašytojus ir tvarkė radijo bangas, kad jos aiškintų pa
vergtai lietuvių tautai, kad “saulė patekės” ir tuo metu 
Lietuvą užgulisi migla “tikrai suskystės...” Pats Baltu
šis žinojo, kad krašto gyventojams plepa niekus, bet jis 
savo pareigą atliko, už okupanto teikiamas privilegijas 
jiems tarnavo.

Kada okupantas išžudė arba prievartos darbams iš
vežė visą, jaunimo kartų, likusios jaunos moterys netu
rėjo galimybės geresnio vyro pasirinkti. Patys' geriau
sieji žuvo kovos lauke, geresnius okupantus išgaudė išve 
žė į Ledinuotojo vandenyno uostus žuvų rusams gaudyti, 
o kiti išbėgo i vakarus, tai Baltušis parašė “Valiusei rei
kia Alekso... Jeigu nėra lietuvio, tai ieškok okupanto... 
Laime, kad Baltušio labai nedidelis Valiusių skaičius 
paklausė. Tinkamo neradusios, senmergėm liko, o jau- 
nesės laukė prieauglio, kad tiktai nereikėtų tekėti už 
atsibeldusio ruso ar kokio mongolo.

Baltušis labai norėjo patekti i valdančiųjų kliką, bet 
jam nesisekė. Jam atrodydavo, kad jis agituoja; žmonės 
pačia okupantui naudingiausia kryptimi^ bet taip nebu
vo. Atsirasdavo sekėjų, kurie pagaudavo Baltušio plepa
lus, čiupdavo jį už uodegos ir Įskųsdavo okupantui. Bal
tušis įstojo į komunistų partiją,, bet. į centro komitetą 
jam nepavyko patekti Jis. pateko tiktai kandidatu į par
tijos centro komitetą Bet ir čia jis stovėjo labai toli. Jis 
buvo 61-mas partijos kandidatas į centro komitetą. Bal
tušis žinojo, kad jam į partijos vadovybę nepatekti.

Prieš šešis metus okupantas išleido Baltušį į Ameri
ką. Jis pabuvo New Yorke, kelias dienas praleido Chica- 
goje, apžiūrėjo Dievo Apveizdos bažnyčią, bet į Naujie
nas nedrįso kojos įkelti, nes nebuvo tikras kad ten jam 
■neparodytų durų. Jis net užsirašė raidę “N”, lietus 
nupūstą iš žodžio “Naujienos” bet nedrįso sustoti ir pa
pasakoti, kaip jo garbinamoje vergijoje gerai lietuviai 
gyvena. Jis prirašė daug neteisybės apie Amerikos lie
tuvius. Neteisybę rašė ir apie' tais laikais komunistavu
sius lietuvius, bet pavergtų lietuvių jis savo plepalais 
neįtikino. A'M-/ -žM

Dabar jis pradėjo įtikinėti rusus, kad “miglos” apie 
jų žiaurius ir kruvinus darbus su nedidele tauta jau 
sklaidosi. Jis jau rašinėja ne rusų Lietuvoje leidžiamuo
se žurnaluose, bet pačioje Rusijoje rusų leidžiamoje 
“Sovetskaja kultūra”. Jis bando įtikinti rusus tokiais 
dalykais, kuriais patys rusai netikėjo ir netiki. Jis tame 
rašinyje tvirtina, kad “Lietuva dabar laisva ir nepri
klausoma”. Kiek toje Lietuvoje yra laisvės, rusai geriau 
žinojo. Jeigu laisves nebuvo pačioje Rusijoje, tai kaip ji 
galėjo būti Lietuvoje.

Pranešęs rusams apie “laisvą ir nepriklausomą” 
Lietuvą, Baltušis vis dėlto rusams primena, kad ir pa
tys lietuviai nebetiki ta rusų atnešta laisve ir nepriklau
somybe. Paskutiniame Gimtojo krašto numeryje, koks 
J. Čeklys, atpasakojęs minėtą Baltušio straipsnį, iške
lia ir juodąją viso šio klausimo pusę. Jis rašo:

“Kaip tik todėl ji neduoda ramybės, sako jis, 
buvusiems buržuazinės Lietuvos “vadeivom s”> atsi- 
dūrusiems užsienyje ir radusiems prieglobstį ten, 
kur susirinko išsivadavusių tautų nuversti karaliai 
ir diktatoriai, engėjai ir išnaudotojai. Kaip teisin 
gai ir tiksliai trumpu išsireiškimu Juozas Baltušis 
nusakė padėtį! Australija dabar viena tų šalių, kur 
rado prieglobstį gera kolekcija tokių žmonių. Val
dančioji klasė ir jos liberalų partija labai vertina 
tuos “laisvės paukščius” ir renka juos iš visų pasau
lio kampų.

Kas portfolio"?

na Bradūnaitė po 1972-73 me
tų kelionės savo įspūdžius apie 
Pennsylvamją yra pasakojusį 
bent keliose lietuvių kolonijo
se. Losangeliečių visuomenei 
ji parapijos salėje kalbėjo, 
1974 m. vasario 10 d.
Tada Bradūnaitė netik kalbė

jo, bet užrekojduotų dainų gar 
sais, paveikslais ir parodėlėje 
išstatytais savo darbo užra
šais, surinktais tautodailės au
diniais ir kitomis senienomis 
pavaizdavo, ką matė, kokius 
įspūdžius patyrė lankydama 
Pennsylvanijos lietuvius.

Dabar išleistoje “Penu. An
gliakasių. Lietuvos” knygoje 
tik mikroskopinė dalelytė te- 
sudėtą Elenos Bradūnaitės su- 

tografijų iš spaudinta gausy-(rinkto turto,'kurį anais metais" 
bė. Nevisos jos Algimanto Ke- 
zio. Yra surinkta ir išspaus
dinta senesniij nuotraukų, jau 
nebežinomų fotografų padary
tų. Kunigų, -chorų, mokyklų, 
bažnyčių,, kapinių, vieno kito

Vladas Butėnas ir tau

ji Los Angęlieėiams pasakoji
mais ir vaizdais parodė.

Tame pat ^knygos skyriuje 
yra išspausdinta Jurgio Bra- 
dūno trumputė novelė: “Ei
sim, broleliai, namo, namo”,

senesnio likėjo ar knygos sį* J Tema Js susitikimo su airių 
darytojų sutiktą žmonių ir ki tautybės, žmogum lietuvių ka- 
tokios fotografijos puošia knyrpinėse. Novelė ne naujiena, 
gą. pieš buvo Pradalgės knygoje

“Buržuazinei propagandai reikia tokių kliedėji
mų. Tik, riša bėda, lietuviškieji “vaduotojai” sens
ta, yra nustoję vilties “išvaduoti” Lietuvą ir nebe
įstengia įteigti tos minties ■ didžiumai'. Australijos 
visuomenės. Milijonieriam valdantieji ;Sluoksniai dar 
bando pūsti entuziazmo miglą į “vaduotoji!” akis, ra 
gindami juos veikti energingiau. Teks naujausias 
pavyzdys buvo nelabai seniai, kai liberalų partijos 
tūzai Melburne kalbėjo “vaduotojų” susirinkime, 
ragindami juos neužmigti. Bet toji migla, kuria ir 
kaikuris lietuviškieji išeiviai norėtų apdumti akis 
savo tautiečiams Australijoje, vis skystęsnė, vis rę-

ną laiką lietuvią gyvenimo ko 
respondencijos. Katras tas iš
traukas parinko, ar Elena Bra 
dūnaitė, ar Juryis Bradūnas, 
nepasakyta. Vienok, kiek jud
viejų darbo knygon sėdėta, 
jau š to yrū pakankamai pa
sidžiaugti bei pagrindo linkė
jimams ir toliau jiem būti veik 
liais lietuviškajame gyvenime.

Prisipažįstu, jog man visai 
nesuprantama, kodėl tą raštą 
skyrią prireikė pavadinti ne
lietuvišku “portfolio”? Ką reiš 
kia tas nelietuviškas žodis Šio
je knygoje?

I

Iki šiol išeivių spaudoje 
“portfolio” neatsimenu pavar
toto. Okupuotoje Lietuvije tar
ptautinių žodžių vartojimas 
yra ne tik liga, bet tikra epi
demija. Ten kai kurią laikraš 
tininką ir “portfolio” vartoja
mas vietoje “portfelio”. O juk 
portfelis odinė makštis dėžė 
raštams ir knygoms nešioti.

Websterio- žodyne jra ketu
rias “portfolio” reikšmės rl) 
popieriams, raštams nešioti 
odinė dėžė, lagaminas, 2) to
kia pat dėžė valstybės doku
mentams, 3) valstybės sekre
toriaus raštinė, .4) bankinfįą

« - -ji -

dokumentą sąrašas. Tad, ke
liu abejonę, gal knygos suda
rytojai ėmėsi pasišokėti į man- 
drystę (lyg paukštė, kuri sve
timomis plunksnoms puošėsi), 
ir gal jie mano, jog gražią 
knygą svetimu žodžiu dar la
biau papuošė. Vargu jiems tas 
būtų pavykę.

Istorija ir keliatojų 
patirti įspūtižidi

Vladas Būtėnas darbštus 
žurnalistas. Darbščių Čikago-, 
je eęam^ ir daugiau. Kartą gir 
dėjau laikraščių skaitytojus

Gailina sutikti, kaip knygo
je teigiama, jog joje suglausta 
parapijų ir klebonijų istorija, 
bet juk tai nėra viso to rajo
no lietuvių istorija. Jei kai ka
nos lietuvių kolonijos tebūtų 
tekios buvusios, kaip jų praei
tis “Pennšylvamjos angliaka
sių Lietuvos” knygoje pavaiz
duota, tai'galima būtų sakyti, 
— kaip suskurdusi dabartis, 
taip skurdi buvo ir praeitis. Jš 
tiktųjų buvo kitaip, nes žino
me, jog buvo laikai, kai iŠ to 
rajono šviesa sklido ne tik į 
Amerikos lietuvių namus, bet 
ir į caro Valdomą spaudos 
draudimo laikų Lietuvą^- Apie 
tuos šviesos šaltinius albume 
labai mažai Neužsiminta^ kai 
kurie, nors labai reikšminį, 
visai nepastebėti.

(Bus daugiau)

Apsauga nuo
chloroformo

WASffiXGTOXAS. — Darbo 
d-tas paprašytas nustatyti stan
dartus, iki kiek darbininkas ga
li dirbti chloroformo turinčioje 
aplinkoj e įįę. rizikos savo svei
katai, be rizikos gauti vėžį. Tą 
prašymą padarė. Ralph Naderio 
drjganižačijos Sviokatos Tyrimo 
grupė. Tos grupės teigimu, 40,- 
000 darbininką tupi sąlytį su 
cMbrofoririū plastikos, dažą, chi
rurgijos reiknieną, biologinių 
vaistu, laboratorijų produktu, 
šaMytūvą, flūbrokarbbną, aero- 
solo Švirkštą ir kt. gamyboje.

verslo saugumo ir sveikatos rei
kalams užtikrino pareikšdamas

besikalbančius apie čikagiškius. gai parinktu vardu dar susti-: atitinkamų žygią*\ -C

-■■.f < IfaCįų
M Ji 2 under our wing. ■SĘs

Jeigu ta migla,iš tikrųjų yra skystėsite ir retesnė, 
kaip Gimtojo krašto redaktorius, dėdami Baltušio 
straipsnio rusams kelias tolintis, rašo tai ‘'iš.viso skystu 
daiktu nereikėjo rūpintis. Jis sūsirupino,nes ta migla 
toe retėja, bet tirštėja. O'tirštėja ji todėl, kad Lietuvos 
laisvės ir pavergtų lietuvių išnaudojimu susirūpino ne 
tik patys lietuviai, bet ir aųstraliečiai. Iki šio meto pa
vergtos Lietuvos reikalais labiausiai rūpinosi Ameriką 
pasiekusieji seni lietuviai, M dabar už Lietuvos, ’laisvės 
reikalus pasisakė Amerikos kongreso atstovai ir senatas. 
Be to, prezidentas Carteris, pasiryžęs panagrinėti pi
lietinių teisių klausimą pačioje Rusijoje, palietė ir Lie- 
vuvos rrikalą. $M"

Panašus reiškinys vyksta ir tolimoje Australijoje. 
Baltušis rusams miglas leidžia, kai jis tvirtina, kad Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės miglos skystėja. Jis 
savo akimis matd ir savo ausimis girdi, kad net ir toli
moje Australijoje ne lietuviai kalba apie pavergtas Rytų 
Europos tautas, bet AUstralijos liberalai eina r lietuvių

Australijos liberalai, gavę krašto gyventojų daugumos 
pritarimą, panaikino anstyvesnės vyriausybės nutarimą 
pripažinti Lietuvos Įjungimą j Sovietų Sąjungą. Tai reiš 
kia, kad Australijon nuvykusių lietuvių leidžiama 3mig- 
la” tiek paveikė Australijos politikus, kad jie-ryžosi sto
ti į lietuvių uiles ir padėti lietuviams siekti laisvės ir ne
priklausomybės. Ne baltušinės “laisvės”, bet tikros, ne 
rusiškos “nepriklausomybės”, bet lietuviškos.

Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byla šiandien 
šūsidomėjo ne tie Amerikos įtakingesnieji politikai, bet 
ja rūpinasi ir Australijos politinių partijų vadai. Nežiū
rint, ką Baltušis rusams berašytų, kokias pigias jis 
jleiilA leistų, Lietuvos laisvės reikalas neužmirštas. Jis 
nebus užmirštas, kol Lietuva nebus laisva ir nepriklau
soma. i M * >a M m.
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put on nu
YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the 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

7%%?—:—” 8.17%~ 
7%%—7.90%=- 

7.O8%“ 
6.81%=-

5%%=SEZ 539% =r 
M*) 

ir r irew—< M am wo. 
•a I m ■!* i <■» « •» 

MM* *■*««« i ■ ■ ■ II I VI

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
nroch you 
want to save, 
how much

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UR Once -

account at 
watch your 
the Interest K needs to 
The interest you can count on to make your 
Financial picture brighter and more secure. 
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an

We giveyoxir hioney 
tally put on height.

make

hurry.

STANDARD FEDERAL ^tt^NGS
' Tinmr Office: 4132 Archer fiSenue. Phone: 847-1140 Aarora: 301 Wwd Gftkna Boufe\-ard. Phone: 802434ft 

23 West Mata Street. Phone 827-1140 Btmlder HBb 31 Boute MfU Pam. Phoor 16Q
Downer* Grove: 5100 Forest Aveftue. Phooe, 983-1140 g f<r
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DR. K. Q. BALURAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIŲ 

6449 Sq. Pvląrip RA (Crawford 
Modic»l BviWin^i. T«L LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8Q0C

ROCKFORDQ NAUJIENOS i Motinų Pagerbimas Lietuvio Sodyboje
Pag«a>U« mielo* mirtinos |įūįi^& turėjo skaniai paruoštus 

Kaip buvau rašęs, kad gegu

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

z Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

S60 SUMMIT STREET 
ROUTE 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 ū 

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

los mūsų visų mamytės, kas ir 
buvo įvykdyta.

12 vai. 15 m. lietuvių šv. Pe
tro ir Povilo parapijos bažny
čioje buvo atnašaujamos šv. mi
šios. kurias atnešavo Jpua. A. Ta- 
moš'iitiį. Per pamokslą daugiau
siai kalbėjo apie Dievo mptiną. 
Vienu žodžiu pamokslas 
trumpas, patenkinamas, 
pių nevargino.

2 vai. jpo pietų, kad ir gero
kai pavėluotai buvo pradėta iš-

Į pietus, o vyrai aptarnavo prie 
baro.

Tenka apgailestauti, kad to- 
kiuoaę motinų pagerbimuose per 
mažai bedalyvauja. 0 mūsų ti
tuluotieji vengia viešumon bepa
sirodyti — tūnoja namuose.

Reikia tikėtis, kaį kitais nie
kuo

■ su

buvo 
žmo-

ta^ motinos dieną įvęgime 
puikiausiai — iškiliausiai ir 
gera programa.

Vietos šaulių veikla

Kaip buvo rašytą, kad birže
lio mėn. 19 d, įvyks vietos šau- 

*■». Uvyka į
dybos pirm. Kaziui P.utką^i TJ“ bu?. - gegužinė.

3 * i Gauta žinia, kad dali progra-
vkepirm^tasyTSnUa. Att- , »1>U*'S *’<>“ B tika^į

, , . ... +„„A 'malonus jaunimo ansamblisdarydamas minėjimą tarė grąžų. . . J • . , ,
žodi, sveikindamas mielas ma- •'Žvėrynas k kuriame

ir linkėdamas visoms kuo vau;a sesutės šautai Maryte,
žodį, sveikindamas mielas ma
mytes ir 
geriausios sveikatos. Gaila, pa
miršo pagerbti mirusias mąmy-,. _ , TZ. . . 
fces. Po savo trumpo ir puikaus jlr 
žodžio SU Surantas peįkviečia j 

_ - " m v • i • j r •

Rez.: Gi 8-0373

Laidotuvių Direktoriai

čiame Čikagos jūrų šaulius, Ci-

Augis

0RTOMETRISTAS

SUSIRINKIMŲ

y

<

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. W. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

. Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

svečią kun. A. Tamošaitį tarti 
žodį į esamas mielas mamytes. 
Svečias savo kalboje niekę ge
ro nepasakė apie lietuvę , moti
ną-, bet veik tuos pačius žodžius

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS ~ CHIRURGIJA 

1002 N, WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

dėl jų sūnaus JULIAUS mirties

MEMBER MES, TAIP! PAT

R Ė LO^?.’1 HICA';,,S 
•tyr City Relocation Service

syje. Ir eisime mieli broliai ir
Kiek aš aušinėjau vffiaTko-' 

lėl neatvyko LB v aid. pirm.Ka- žiedo. ________ • -

TEL. — BE 3-5893

v

JULIUI VYTAUTUI

TURIME 
. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTU 

DALYSE.

GAIDAS
* -- -r . --

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
k - -» > r m- <■ X*-*- * ’ - s-?

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

Apdrausta, pędp-austymu 
it fveirtv »tstumu.

ANTANAS VIĮJMAS
T«L 376-1882 arba 376-5996

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone z YArds 7*1 J1X

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpabHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Di. S74-441®

ON IXVT.STMENT - 

ACCOUNTS

Taupmenas padėto* | reguliaria* taupymu pakaitą* iki mėnatlo

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rę>c^yi(«|| Street.

Mckima 4 metų 
CertifikatamK

Mažiausia $5,OOC
ar daugiau.

Teresėlė, Nastutė ir Verutė Bi- 
| Ijtavičhitės ir broliai Antanas

Gražu girdėti, kad mūsų gra
žusis jaunimas žygiuoja garbin
gais Tėvų pramintais keliais. 
Garbė jums, mielas jaunime, kad 
nepatingėsite — atvyksite ir 
pagelbėsite vietos šauliams iš- 

programą prie laužo. 
Laukiama žinių iš meno kuope
lės vadovo p. J. Petrausko, dau
giau žinių apie programą.

-j ... . ' «.•„ - ‘ Taipgi tikimės sulaukti ir dau-codžių apie lietuvę motiną, jos 
pasiaukojimą šeimai 
nei

DR.LEONAS SEEBUTIS
5 L ^•ŪSITES

prostatas chirurgija 
2656 zWBST '63rd STREET

Vai. anltad. nuo 1—« po pietų, 
ketvirtai, nuo. vai. vak.

Q£įąo telef.: 776-2SS0 
Naujas rsz. telef.: 448-5545 '

kartojo kaip ir per pamokslą. Pydyti

Kadangi ir neperdaugiausįai pu- | 
blikos tebuvo, bet ir ta pati ti
kėjosi daugiau išgirsti gražių

benUvy^ giau sveči,J apylinkės- Kvie-
i čiame Čikagos jūrų šaulius, Ci- 

"JPO kun. A. Tamošaičio kalbos
turėjo ivykti menino dalis - mle,ai ®tnmSime ąžuolu pave. 

Teįvyko ir nepaaiškino, kodėl.
Kiek aš sužinojau ’

-ys Rutkauskas ir kodėl neįvyko 
orogramą, prieiastis buvę, šito
kia:- Netikėtai. susirgo Ę. Rut- į 
kąusko žmona ir turėjo išvežti į 
į ligoninę, sveikatos patįkrįni- 
'___ . _ .... . ...
'ą krūties operaciją, tętPię^o į____________ __
tavojingo nerasta. Už tai ir sū- ®ętoKn^u-^wmtem^Jvyks sek- 
nus Svajūnas negalėjo atvyk- ~ 
ti ir palinksminti mielas mąmy- ' 
tęs. Poniai Paulinai Rutkaus- • 
kienei linkiu kuo greičiausiai 
•>asveikti.

Vice pirm. Stasys Surantas 
vtėngėsi ka—nors -rasti progra-, ..
mąį sudaryti, bet per trumpas p-JOs metų sukakties minėjimas 
'•aikas bebuvo ir nieko nebėgą- įvyks -gegužės 22 d. 2 vai. popiet baž- 
1X4^ ‘ ' nyčsoje. Kviečiame ponias ir paneles^
įėjo paruobu. $11/ faHtvniais drabužiais prie vėliavų

Programai pasibaigus visi bu-, palydos, o vyrus vėliavų nešėjais. 
VA naVvUcfi’ nrip vaišiu beirai- Informacijų teirautis tel. 434-3713. I v Q. paKViesu prie vaisių, senai UB Marąuetfte Pk. ApyL valdyba •

•nui. Kaip girdėjau, turėjo ma- j
'ą krūties operaciją, bę$ nie^oi. lietuviu Žagarės Klubo pnešpus- 

madięni. gegužės d, 1:00'vai. po- 
pįęt naujoje vietoję, 4500 Sį Talmąn, 
buvusioj Vengeliausko vietoj. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes po šio su
sirinkimo bus 3 men. atostogos. Rei
kalui e$ant kreipkitės i valdybos na
rius. - ' '

‘Po susirinkimo bus vaišės.
' Rožė Didžąalvis, rast.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
Tęl. PR 8-1223 ■

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir" kitu laiku 

pagal susitarimą,

■L OĘTHOPEDAS-PROTEZISrAS 
jQA Aparatai - Protezai, lled. Ban- 
SlK ^E*WIaM pagalba kojoms, 
yr (Arch Supports) ir L t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
285J West 63rd St., Chicago, III. 6062$

Telef.; PRospect 6-5C&4

/)*-**—-------------- ........... ...
' Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GBulNrČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834
Taip pat naujoji Barbaro* ir 

Gene Drishiv krautuve ‘' 
THE DAISY STOPF

9918 Southwest Hwy, Gale Lawn, 
| _________ 1>L 499-1318

JŪSŲ NAMĄ
EKWIN i.

MICHAELS
‘ ** < * * *

4637 AkU^T- Avė.
v. (Prie 47-tos)

į herkraustymai

M 0 VI N G
Leidimai — Pilną apdrtudt

£EMA KAINA
< E R t N A 

Tel. WA 5-0063

254-8500
PARDUODAME VI- 
PR1EMIESČIUS. IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

1J',1.... 'J_____ _ ■.v ■ .

CRANE SAVINGS aiį Loan Association

Tęl LAfayette 3-lQ?3( 
ĄŲTOMOBIHĄ^S

Mokama 1 maty 
Corti fJkatam*.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

į SOPHIE BARČUS
RADIJO šeimos valandos
Vitos programos Iš W0PA, 

1490 kft-A. M.
Llatuvlp kalba: kasdien nūn' pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 VaL popeL — šeštadieni 
ir setinadieni nuo, 8:30 iki 8^0 
Y4 nto-

Talaf.: HEmlock 4-2413
U5I %' MĄąęiKOOĄ ąyb.

CHICAGO, ILL. 60629

*" ■■j'gru1 j j j —

DIVfDSNOAI MOKANTI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS Pirmad. ir ketvirt. 9.00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
dienlaia 9.00 ryto — 12:00 dienu*. Trečiadieniai* už
daryta. z

nė, gimusi ir augusi Palango
je. Baigiant gerbti mamytes 
dr. J. Adomavičius, dalyviams 
įsijungus, 'sukalbėjo tris kar
tus maldelę: Amžiną a t is į $a- 
teik... už mirusias mamytes ir 
už Romą Kalantą.

Gegužines pamaldas prave
dė Anelė Kirvaitytė; Sv. Pane
lės Marijos litaniją giedojo ji,_________________
J. Bružienė ir A d. Duobliene, Siliksime ik imi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
pritariant visiems- dalyviams.* jo garbėje ir šlovėje.
Pamaldas baigus Alfas Brinką! Vlrt >r* fi>un ,T p*’1*2'* Bet kur yre mL

... . i ru»..|i? 1 ta klausimi atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kuri, gausiteprimine ir kitus du gegužes Į Jkaoit *R*iykit.: .

sekmadienius — dalyvauti šio-. p. zaviST, 3715 WEST 66th strėęt, CHICAGO, ill 60629 
sc pamaldose. tyrinėtojai

Po pamaldų dr. Adomavičius
vų žemei šūkiu Laisvės Lietu7 pasveikino ąodybietę Sofiją 
vai, lietuviai niekuomet neuž- Oželieuę vardadienio proga su 
mirt ir visada su pagarba nū- daug ŽerŲ linkėjimų, taip pat 
nes. Visų, bendrai buvo sukai-, ir visas kitas Sofijos, Popietė 
beta inalda Tėve Mūsų. Baig-j baigta patraukliu filmu — kia 
mėje, gesinant žvakes, mums sikinis Čaikovskio . baletas.

grąžink mus Mar. Bosienės vedamoje už-
I kandi nėję, pasitarnavo Marija

- • i f A I*T in L

— Elzbieta. Kleizienė ir Mari
ja .Liudžiuvienė savaitgaliu 
laisvalaikį aukoja Sodybos sod 
uo darbams ir darže prie ant
rojo namo. O. Algminienė

Gegulės 15 d. Alfas Brinką 
pasveikinęs su»irinkusius tau
tiečius, pranešt', jog šią kultū
rinę popietę sudarys trys susi
telkimo verti punktai:' Komo 
Kalantos penkmečio min'•j'mas.' 
Motinų pagerbimas ir Geguži
nės pamaldos. Minint K. Kalan
tos ultra-herioiškų auką, prieš 
penkerius metus pasiryžus ž&li 
liepsną už feu»ciaučią įėvynę, 
įmvo ųąteglos dvi žvakės prie 
Dievo Motipps stovyklos sekly
čios. vidury.

Miuėjūuo prakalboje prele
gentas užtikriftO kad šilą ne- 

melsta: Dieve 
laisvą Lietuvą.

_ . iGotceitienė. Kitos šeiinyniakės
Moliuos garbiam prisimini

mui A'. Brinką deklamavo 
Brazdžionio eilėraštį “Moti
nai” ir SięJiĄgio — Ar dar 
mane nąšlaitį tu paguosi. Gics 
męs ir dainas, skirtas moti
noms, atliko Jonė Bružienė ir 
Adelė Puojilienė. Maloni stai
gmena buvo, kai viena nepa
žįstamą lankytoja atsistojusi 
padainavo apie mamytės jau
nystės d^enas^. Pasirodžiusi 
kaip įgudusi dainininkė, buvo 
paprašyta padainuoti daugiau. 
Sutiko, nes pamėgusi dainą nuo 
vaikystės — 'Kazimiera Stukie

VENTCUELZJS' Lietuviu Klubo su
sirinkimas įvyks sekmadienį gegužės 
22 cL, 4500 S. Tahpan, 2:00 vaL p. p. 
Nariu dalyvavimas būtinas. Valdyba f

CICERO jūrų kuopos Klaipėdos sau- 
liai ir šaules renkasi gegužės mėn. ' " 
22 d. 12 vai. 30 min. prie Šv. Anta
no parapijos mokyklos, kas turi su 
automobiliais. Voksime pagerbti žu
vusius už laisvę karius. f

Dėl neaiškumų skambinti man tel. S 
652-8168 arba Augustinui Ašokliui, * 
tel. 863-2774 Stepas Paulauskas

ALT’o pirmininkui Dr. Kaziui-ir jo žmonai 
Daliai BOBELIAMS bei kitiems artimiesiems,.

Rinktinės vadovybės ir- nariu vardu, reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

V. D. Šaulių Rinktinėj 
Vadovybė ir nariai-ės

Myliiųp. sūnaus, brolio, ir vaikąičip

netekus, gilaus, skausmo valandoje, tėvus 
, Dalią ir .diC Kazį Bobelius, seseris — Rūtą, 
Aldoną ir Alenutę, brolius —• Joną bei Algi f 
senelius Aleną ir dr. Mykolą D.ęvęnius nuo
širdžiai užjaučiame.

Pranė ir Julius Pakalkai.
Beverly Shores,- Indiana

Mylimam sunui ir broliui

» ' sv - ą i • j* ~ * * z

mirus, tėvelius, Amerikos Lietuvių Tarybos' 
pirmininką t)r. Kazį Bobelį ir jo žmoną Da
lią, sesutes ir broliukus bei kitus artimuosius < 
šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi / ’

■’» *- ♦ ‘ , I

JAV (R) LB Tarybos prezidiumas
* J j
ir Centro valdyba '

■> t i

MAAMAMAAAA/VWWVWVVWYWWUVWWW/WVWA/VVWUVVU

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalines savo 
meilės, kurta jis mus mylėjo, kai mes buvome miry nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jooo 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos ankštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavę jp palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kurią jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa-

Mažeika Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE . ■
Tel.: YArie 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
»> - a. < , \ • S/ wy-t-. -- - .

v z Telefonas: LAfayette 3-0.440

MOp,ERNĮ$K0§ AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GBoyehill 6-2345-S 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
Associacijož

' ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS '
144G So‘. 50lh Ave^ Cicero, ilk Phone: OLympic 2-1003



grįžo

va Id

kristalas, poi>

REAL ESTATE

PAVARDE IR VARDAS

pristatymas visuomenei. Su kiiy 
ga supažindink Petras Maldei-

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogy Vi«t<a»

2625 WEST 71 STREET
Tek 737-7200 arba 737-8534

MISCELLANEOUS 
Jvairih Dalykai

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

REIKALINGI .INSPEKTORIAI 
Patyrę arba mes išmokysime. 
Įdomus darbas, daug priedų duo- j v* • ■» * • 1 \T 1 « • •*

Ijall Frank Zapolia 
$2O8’Zi W.VStti St.

GA 4-8454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

. Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

: Tetoa REpublle 7-1941 ?

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

L — Aplankysime Sunny Hills, 
[Floridoje. Skrendame gegužės 
[28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
tinformaciju teirautis: New Yor- 
[ke V. Beleckas (2121 282-M40, 
[New Jersey J. Zubavičius (201) 
,381-3198, D. Dulaitis, Detroite 
(31^)-549-6878,-J.- Mikonis, Kle- 
Velande (216) 531-2190, M. Kie-i 
la, Chicagoj e. „(312) .434-9655.

AL ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

lidė. a. a. Emilis Milkeraitis, 
mirė prieš 8 mėnesius širdies 
smūgiu. Džkui už ankštybę pre 
ųumeratos pratęsimą ir už au-

FLOR IDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Čameo Tower Build-

'SAVININKAS PARDUODA Chica- 
gos Marquette~Parke. prie 68-tos ir 
Campbell. 5 butu po 4 kamb. mūrą su 
3 mašinų garažu. Viskas labai gera
me stovyje. $750 mėn. pajamų. Pra
šoma $54.500. Rašyti:
RAM Company. P.O. Box 5130. Pom

pano Beach, FL 33064.

DOVANŲ-pREkfiS BET KU 
RIAI PROGAI 
celanas, sidabras, gintarus, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai, pirmų 

ir ketv. iki 8 vai. vak. Švfentadie-’ 
niais uždaryta. Adresas—Terra,

IEŠKAU pirkti seną ąžuolini stalą, 
varinę lovą, seną ąžuolinę kamodę 
ir geležinį senovišką pečių. Jeigu tu
rite parduoti—skambinkite 776-8130.

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

ERDVOS mūro bungalow,- 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti musų raštinės.

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

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

2 BUTŲ jnedinis. $12,000.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Notary Public 

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

.V r ■■■ -X—j 
HELP WANTED MALI 

Darbininką Reikia

— Felicija Urbeliehė, SLA ir 
Lietuvos' Dukterų D-jos Melro-; i 
se Parko skyrių veikli narė, gy
dosi ligoninėje. Visi /IjnkL jai 
greitai pasveikti^ yisi laukia grį- 
žtant į namus.' f • .

■ L; - -"’ ■ '•
’ — Illinois-valstijos loterijoje 
gegužės -19 į Bonanza traukime 
lain ėjo 62, 108 ir 3288, spalva 
raudona. Grand prix traukime

9024 ir

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy

• . netils industry. -
...... Applicants must have well '

‘ ......................_
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems end.other 
plant machinery. '

■ Welding experience also required,

R. LAVJN.& SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE. 

CB^uai Opportunity Employer)

.. “. ‘.--'’MACHINE- SHOP ' r - 
?-3^o-;i2^o)'

■v turret -lathe operator' .
L . SET-UP OPERATORS
Good.p^, -Co. -benefits' plus incentive 
bbl? Qualified applicants only. L 

/HAMMtWD VALVE CORP.
"1844 Summer Street - riji 
219^931-3200- L v. - - 312-221-3888 
Equal.. .Qpportunity . Emloyer > M/F

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367
ALEKSAS į'

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PARDUODAMA dvieju aukštu na
mas 1911 S. Canalport, Du butai po 5 
kambarius, pilnas beismantas. Kaina 
$18,000. Informacijoms telefonuoti 
733-6029. 3 :

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

—Lietuviškai svetainė! reiką- 
linga moteris gaminti maistą ii* 
padėti jį patiekti svečiams tik 
šventadieniais ir savaitgaliais; 
Teirautis tel. 839-9571. (Pr.) .

SUPERVISOR

‘ 7 EMPLOYEES STEAM TABLE ^ 3 ‘ '

Full time, Permanent Air conditioned work area. Need experienced 
man who speaks good English.
-• Ex cele nt salary. Free meals. Free parking available.

- Call 878-6000, ext. 280 for appt . »
EDGEWATER HOSPITAL
5700 N. ASHLAND ,AVE. ; . -.‘ J

C CHICAGO, ILLINOIS “

— Sandaros-pavasarinė ge- 
’guž^n.ė įvyks; sekmadiėnįj ge
gužės 22 d. Vyčių sodelyje ir- 
salėje, 2455 W. 47 St. Bus ku
gelio kontesįas ir dar daug kl 
tokių pikniko įvairumų bei. pra 
rnogu.'šokiams gros Jurgio^ 
Joniko orkestras. Visi kviečia-

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

Albertas Ir Kaatuti RožėnaI, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

ci baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

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

5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 
ir puikiu, sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas,---JO. metu senumo. 
Abu $130,000. ‘

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

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemon to. Galimybė išdalyti sklypais, i 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

Mielai- kviečiame visus atsi
lankytų dalyvauti I-KDS kon
ferencijoje, dalyvautia. a. 
Lietuvos- kankinį arkivysk. M. 

monografi- 
(Pri)

kare-Sharkoi’s West r^tOTaBę,' 
— 6.301 W. 63rd St., vakarienė, 
sveikinimai žodžiu jr raštu/lpai 
grindinis. .kalbėtojas .Alįir^.
das,J.Kasulaitis. '-7

HELP .WANTED.FEMALE 
Dirblnlpklį reikia ?

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
MARIA NOREIKlENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 We*t 69th Sū Chicago, RL 60629 • Tel WA 5-2787 
Dideli* eadrinkimee eeret rOUet {velrly peMdy. f'■ 

MAISTAS I* IUROPOS SANDILIV.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ. NUOMAVIMAS — parenka® 

. v nuomininkus ~ 
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

MISS SONYA
Gifted Spiritualist ‘ 

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

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

GAMYBOSDIRBTUVEI
REIKALINGAS VALYTOJAS-... ■ r-. : . ■ !-■ :
džianitorius. Dirbti daug prie-: 
du duodančioj bendrovėj. Nuo-: 
latinis darbas. -Geras /atlygini-; 
m^s. Kreiptis ašinehiškai.

AMERICAN! GASKET &. •
• RUBBER CO.

J' ' 9509 Winona ' .
(Prie ' Lawrence rr '-River Rd.) 
^/WiaierPaįk,lh.i ,.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. . .

[Lietuviu Krikščionių-J 
: Demokratų Sąjungos

Konferencija i
Chicago; e Nekalto Prasidėji

mo Parapijos Mokyklos salėje, 
esančioje 4420 So. Fairfield, š. 
m., gegužės š^tadienį, 1 vai. 
po pietų prasidės Lietuvių ;Krik 
šcioįiių ^J^iipkratų r Sąjungos 
konferencija. >

Kdnfėrehtijoš programoj nu-' 
matyta: sveikinimai, LKDS vėi 
klos pranešimai, vykdomąją or 
ganu rinkimai ir. simppzijųmaą: 
LKDS. veiklos š ios' .dien os užda- 
viniai ir. jaunoŠios. kartos veik-

Namei, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— John Bartkus iš Bridgcpor- 
to apylinkės tapo Naujieną pre
numeratorium, užsakydamas jas 
vieneriems metams. Naujasis 
mūsų prenumeratorius p. J. 
Bartkus anksčiau pirkdavo pa
skirais numeriais. Jis yra socia
lus, draugiško ir linksmaus bū
do, mėgsta poeziją, ir pats suku
ria aktualiais klausimais kuple
tus, kuriuos kartais padekla
muoja savo geriems pažįsta
miems, o kartais ir padainuoja, 
prijaikęs žinomas melodijas. 
Reikia manyti, kad jis visų skai 
tytojų malonumui įsijungs į Mo 
zaikos dėstytojų ir marga ryčių 
pilstytojų vis didėjantį • būrelį. 
Gal būt dėl savo gero būdo jia 
yra sėkmingas savininkas taver 
nos,esančios 3566 So. Halsted 
St- Dėkui už dėmesį Naujie-: 
noms ir už metinę preniimera-

l SKELBI MA S
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
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900.

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

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

— Anton Ražaitis iš Marquet
te Parko apylnikės, pratęsda
mas be raginimo prenumeratų, 
atssmntė tokį laišką: “Gegužės 
20 d. sulaukiau 84 m. amžiaus. 
Dar ir dabar skaitau Naujienas 
nuo pirmo iki paskutinio pus
lapio, nes viskas yra įdomu ir 
naudinga. Kasdien išeinu pasi
vaikščioti, nueinu į parengi
mus ir piknikus, tik jau turiu 
pasiimti. kartu palydovą laz
dą. Man patinka Naujieną pik
nikai ir juose šokių kontestai.. 
Aš juose irgi dalyvavau. Ger-,- 
biamieji draugai, pažįstami ir 
nepažįstami! Jeigu jau sulaukė 
te 80 metų, tai žinokite,- kad 
jūs giltinė pamiršo ir mes turi
me progą gywenti iki šimto 
metų. Taigi laikykimės”. Dė
kui už laišką ir už $15 Naūjie-l 
nu paramai. Geri linkėjimail 
gimtadienio proga!

— Ponia Marta Milkeraitis iš 
Oaklawn apylinkės pratęsė iš 
anksto be raginimo savo pre
numeratą, ir gerbdama savo vy-j 
ro Emilio atmintį, atsiuntė du| 
dol. už kalendorių ir $12 JMašĮ- Į 
nu fondui. Buvęs mūsą rėrtlė-j laimėjo 11,- Op, 
jas, žinomas namų statybos-- dai ] 39406, spalva žalia

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro "karoliai 
i /■ • ir žiedai, China Rosenthal ir .kitosdovanos.

Perkam pašto ženklų bėi monetų kolekcijas.

P ATRIA CO. L
(Prekybininko Estkos šeimos ’ vedamas biznis)

. 4207 S. Sacramento (Corner Archer ir Sacramento) 
. ‘ , Tel. . 247-5081

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT FARCCLS flRYKB 

2561 W. «9»h Chlore, III. 60629. — TM. WA M7E7 
JU3 M HateW CbkM*, IIL 40MM. — T»L 294484*

V. V A L A N T I N A • '

COSMOS APARTMENTS 
7338 Coouina Way

■ St Petersburg Beach. Fla. 33706
, , v J- J- Peldys

Renduojam butus—metamą mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau į informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
331—360-0998.

— Stefanija Samulevičlehė iŠ 
Ą ntioch a psdgyxeJMh Worth, H R 
Anna Alex iš Marquette Parko 
išvyko j Bridgeview, III. V. Vis
kanta iš Brighton Parko išvyko 

jį savo ūkį ir bįtyną, esantį 
Knox, Ind- Pranaš’‘SA.mokas iš 
Houston, Texas, laikinai 
Čikagon.

— Amerikos Lietuvių 
bos Klevelando skyriaus 
bon išrinkti: I. Bublienė, K. Ka 
ralis, J. Malskis, inž. A. Pautie- 
nis, P. Razgaitis, A-. Rukšėnas 
ir dr, ,V. Stankus.

I • —Amerikos'Lietūvią Tauti
nės Sąjungos XV Seimas r'ui>- 
šiamas gegužės 28 iri 29 d. Phį-r 
ladelphijos Sheraton viešbutyje: 

Į Rengimo komiteto pirmininkas 
Į yra Vytau tas Matonis.^ Kalbės 
Teodoras Blinstrubas, inž. Al- 

Igis Spėrauskas, Emilija čėkie-., 
[nė, Jurgis Si rusas, Juozas Bąg- 
| donas, inž. Pijąs-,. J? .NasM^tiš, 
taip pat skyrių atstovai. Banke
te dainuos Ireną 'Mažeikaitę, 
gros Čikagos Neo-LituaniĮ of-j 
kestras. c č- - ; -*•; * . J*. :• 3

— Juozo Nemunėlio 2 veikš-j 
mų komediją “Prakeiktas Rai
telis” vaidins Vytauto D. šau-j 

llią rinktinės teatro grupė šį sek i 
madięnį, gegužės 22 d-, 3 val. | 
popiet šaulių namuose, 24171 
W. 43 SL Režisuoja £. O Išaus- j 
kiehė. Visi kviečiami, bilietai į 
gaunami prie įėjimo., _ • r

■ —Mykolas Pranevičius su į 
draugais išvyko poilsiui ir žvė- Į 
joti Į Minnesotos vasarvie- j

. MACHINE operators
• TURRET LATHE .ij

. MILLING MACHINE
•BORING MILL

• RADIO DRILL
'•PLANER

• WELDER
Must have: d s : I:
2 years experience 
Do your own set-up 
Read blueprints 
Have required tocds.

Company paid health, major me
dical and life insurance. 10 paid ho
lidays per year! '

Apply in person: 
DREIS & KRUMP MFG. CO.
7400 S, Loomis Blvd./Chicago 
An equal opportunity employer, r

INDUSTRIAL SEWING 
MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary.

APPLY IN PERSON
AMERICAN GUARD-IT COMPANY, 

Ihci •
1240 No. Homan 
Chicago. Illinois

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Mernet nėjo 80 metų, ižutet ta ankakt

Amerikoc Hetuvių dienraščio rteifėfus bei ItetuvU 
aus ir afileksnt būtinas pareigas tafiasm BetaTj 
bismas Naujiem platinimo vijus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kcvtrfa aš Lietuvos tr prvei 
neidimoc ir neddėdaaas į nndArius n akupcz 
tiidais.

NAUJIENOS palaiko visu Uetuvių denokrattnes grupes, fį bendru tnstita- 
dju ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bM tikslus. >

beturiu dauguma Mals pastaetima, reto- 
laikais. Jos yra visiems loomidk, naudincoe 

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tamps jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubniejinfų metų vogt 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuvskos 
.'pandos 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
tuviškų reikalų ii m n—
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj mafeme — gMJMl, panel mvtg' — FILM, 

trims mėn. — $8-56, vlanam mėn. $106. KItava JAY riafaaa matonn 
— $26.00, pvsal maty — I14A0, vienom mėn. — 12J6. UUantam 
♦» — $31.00 aMtama. Euelpdhilmvl rivnflame arvaHg aamaitaįaaL

Prašėm* naudoti žemiau ewnfiA atkarpą

LIETUVIS '

k46iž Š. PauHrią St J 
of--Laka) ,-r^.į. L-

Dado, namus ft hrato- Ir A vidaus; 
-' /r;....Dirbat.ganĮrihaotu.,~. ■ 

Skambinti YA 7-9107- - « ' ■4 r - 'k * . ' , *

STASYS SAKINIS

— Marquette Parko Letuvių 
Namų Savininkų Draugijos 
tradicinė gegužinė (piknikas), 
bus gegužės 29 d. (rie 30) Drūz-į 
gulięnės sodyboje (prie Taufr 
nių Kapinių)'/Willow Spring 
Bus skanaus maisto, įvairiau
sių skanumynų^ atgaivos haraš, 
turiningas -Tairaėjimų^^ 
grieš geriausi- ir judrūs * lietu
viai griežikai ir kiti malonu- 
mai lauks Jūsų. N’uošrdžiai pra 
Šame dalyvauti ’ Į j

'.h-jj-jįį Stasys Patlaba. ri

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TĖRM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
do wine n t apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % * Naujienos 
TeL 421-6100. (Pr)t

Didžiausias kailių 
pcuirinkimai
f fUntuvj baili ninku

IV Chicago j* **

V^gLNORMANĄ
/©jMkBURŠTEINĄ 
WrafSSlhkTaL 263-5MS 

JKV(jataigot) ir 
577-84S9 

(buto)

industry: ’ —:—
Steady employment with all 

■-v,-' company benefits. - . 
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ. WRITE AND SPEAK 
"• ; ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC, 
3426 S. KEDZIE AVE.

(Equal Opportunity Employer)

— Dr. Kazio Perhkuux niedi-j Gegužėm 29, sekmadienį 10 v. 
cinos literatūros parodos ati- ryto pamaldąs už a. a. kankinį 
darymu bus pradedamas Pa- arkivyskupą Mečislovą Reinį 
šaulio ir Amerikos Lietuvių Gy.Nekalto Prasidėjimo bažnyčioj, 

i dytojų Sąjungos .suvažiavimas $v, inižias atnašaus ir pamokslą 
-gegužės 27 d. 7 vai. vak. Park pasakys -vyslę.- V. Brizgys?- -^Po _________ ___ _ _
Plaza viešbutyje prie Kleve- pamaldų parapijos mokyklos sa rounded’mechanieal b&ckground 

[lando klinikų.' Gegužės 28 U; lėje parašytos k n y f>os Lietuvoje ‘ U“J
ĮO-IO vai. bus registracija', dar-įap*« arkivyste Mečislovu Reinį
bo posėdis ir bendri pietūs. 2: 

1.30 vai. popiet Ohio LGD pirm.
dr. J. Stankaitis atidarys su- 

I važiavimą ir iškilmingą posė- 
[dj. 3:15 vai. istorikų dr. J. Jakš 
Į to ir dr. J. Puzino paskaitos. 
16 vai. vak. kokteilis, o 7:30 pra
sidės banketas ir koncertas da Rainį pamaldose ii 
lyvaujant smuikininkei Elenai jos. supažindinime 
Kupreviėiūtei Bergienei ir pia
nistui Andriuiv Kuprevičiui. Į 
paskaitas ir pokylį kviečiami 

rvisi suinteresuoti/ Gegužės 29 
Ld. 10 vai. pamaldos, o 12 vai.
pietūs. 1:30 vai. dr. V. Bergas,- 
dr. R. Sakalas, dr.’Dainius De- 
gesys, dr. Butkus, dr. V. Skrins 
ką ir dr. Regina Kulienė skai- 

Į tys mokslines medicinos pas
kaitas, moderatorius dr. E. 
Lenkauskas. Dabartinę PLGS 
centro valdyba sudaro; > dr.' J, 
Balčiūnas — pirm, dr.’ A. Bal
sys, dr. D. Giedraitis, dr. V< Ma 
jauskas ir. dr. J.- Skrinska'-— 
vicepirm., dr. J. šonta —,sekr. 
ir ižd., dr.. K. Pėmkus — žur
nalo Medicina redaktorius.

darbas. Geras atlyginimas. Rei
kia bent kiek kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai.

, Kreiptis asmeniškai.
AMERICAN f GASKET &

. RUBBER CO. _i
į 9509 Wiriona j

(Prie Lawrence if River Rd.) 
• ’ Schiller. Park, Ill.
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