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TRUMPAI IS VISUR

Thompsonatsisako venile teismui

sėuno.nanai

vo kapitonas

gos

^iausiai pp 1,400 baltųjų žmonių 
kiekvieną mėnesį apleidžia kros

inių nerasta, tik vienas neiššau
tas šautuvas ir šviežiai - nuva
žiavusio automobilio įspaudai.-

pareigas, turintį geresnį biznio 
supratimą negu turėjo pats R;
Daley.

.’.ebuvo aiški, ji galėjo gauti pa
ramos iš maištaujančių ' vadų. 
Vyriausybė paskyrė gen. Teofi
lių Goyret šio dienraščio redak
cijos ir administracijos reika- 
ams tvarkyti.

biama, už kamuolį, užmokėtu. 
Tąš nuėjo namo, atsinešė j mo
kyklą mėsininko peilį ir suvarė 
Tribletui į krūtinę. Nudurija-

“Nori ar nenori” — 
Idi Amin atvažiuos’

Rytų Vokietijos atstovai rei
kalauja, kad konsularinėje su
tartyje, būtų nusakyta tikslus 
tautybės apibrėžimas. Neįdėjus 
vokiečių pilietybės aiškios sąvo
kos, Rytų Vokietijos diploma
tai nenori r rašytis jokios sutar
ties.

Sovietų Sąjungos įstatymai 
yra labai griežti. Jie baudžia 
mirties bausmekiekvienąlėktu- 
vų grobiką. .

Illinois gubernatoriųsrėspu-' 
blikonas Thompson ketyirtadie- 
rį vėl -išgyrė Chicagos mero i pa-' 
reigas einantį Mike Bilandiką,

' The first arid Greatest
' Lithuanian Daily tn America

Tuojau prie lėktuvo. prisista
tė švedų policija ir pradėjo aiš
kintis, kas atsitiko, tkuriais su
metimais sovietu lėktuVfas at
skridęs į Švediją. Lėktuvo ka
pitonas pasakė, kad lėktuve yra 
ginkluotas grobikas, privertęs 
keleivinį lėktuvą skristi į Šve
diją. Paprašius nurodyti, kuris 
yra tas- neklaužada, norėjęs vi- 
SŪŠ" Sovietų keleivius ' išžudyti,

kad tiktai patektų į Švediją, šve
dų policijos karininkas Akę 
Karlahag priėjo‘prie keleivio ir 
paklausė, ar jis. turįs ginklų. At
sakius, kad jis jokio g;nkio ne
turįs ir neturėjęs, visi nusijuo
kė, o švedų*policija pradėjo kva
toti/ Jie niekad ^nemanė, kad ga
li atsirasti gudruolis, kuris be 
ginklo būtų- sugebėjęs taip ap
gauti sovietų lėktuvo Įgulą.

Aerodromo policijos nuovado-

LANSING, - Mich. — Buvęs 
trumpą laiką prezidentu Gerald 
Fordas paprašė Michigan© vals
tijos Jegislatorių paskirti S3 mi
lijonus pastatyti jo garbei , mu
ziejų? jo gimtinės mieste Grand 
Rapids. Legislatoriai buvusiam 
prezidentui parodė daugiau res- 
pekto kaip šiaip kokiam biuro
kratui, 6 vienas net patarė pi
gesnės žemės kitur pasiieškoti. 
Bet vėliau į dieną Michigan© sei
mas tačiau prašytam tikslui nu
tarė iš 1977-78 fiskalinių metų 
sumų , skirti tam tikslui $500,- 
000 ir paskui, per . 6 metus dap.

novo” lėktuvo Įgulą ir paprašęs 
švedų leistr jampasilikti Švedi
joje; neš sovietų valdžia nelei
džia žmonėms išvažiuoti iš pa
vergtų kraštų. Jis taip pat pra
šė neskelbti jo pavardės, kad so
vietų policija nepradėtų kerš
tauti Sovietų Sąjungoje liku
siems jo giminėms. Jis papasa
kojo, kad jis kelis kartus bandęs 
skristi,, bet jam nesisekdavo. Jis 
kelis kartas' buvo skridęs šia 
oro linija, bet jam nebuvo rei
kalingos drąsos imtis lemiamam 
žingsniui! Ketvirtadienį jis ry
žosi tai padaryti ir jam pavyko, 

Policijos.viršininkas Karlahag 
pareiškė; kad lėktuve niekas ne
vartojo prievartos, niekas nebu
vo sužeistas ; ir ginklai nebuvo^ 
naudojami. Iškrėtus išvestą ke
leivį, pas jį nerasta jokių gin
klų. - Ęiti keleiviai būtų galėję 
išeiti iš lėktuvo, bet jie neėjo.

Lėktuvan atvyko sovietų kon
sulas Stockholme. Švedų poli
cija leido jam pasimatyti su pa
bėgusiu ir teises pasilikti Šve
dijoje prašančiu bėgliu. Kon
sulas neilgai tesikalbėjo. Jis 
reikalavo, kad - grįžtų į Sovietų 
Sąjungą, bet pabėgėlis atsisakė 
tai daryti.

NAIROBI' — Ugandos prezi
dentas Idi ■ Amin. pareiškė, kąd 
jis ateinantį mėnesį dalyvatis 
britų Commonwealth konfereh- 
čijoj Londone “ar jie (britą) 
nori ar nenori”, pranešė oficia- 
ii Ugandos radijo- stotis, Britų 
valdžios pareiškimu, dėl bestia- 
liškų žiaurumų ir žmogaus tei
sių patrempimo Idi Aminas; į 
konferenciją Britanijoje nebus 
įteiktas. ■ - Į;

• : PHOENIX, Ąriz. — Trečia
dienį policija helikopteriu su
bado prie Bumblebee, 36 mylias 
į: šiaurę nuo Phones šarvuotąjį 
sunkvežimį, kurs su pinigais ir 
dviem ginkluotais sargais paly
dovais antradienį kelyje dingo. 
Sunkvežimyje rasta išbarstyta 
apie $40,000 smulkiais, bet $288,- 
000 pinigų ir abiejų sargų ne
rasta. Sargai tose pareigose abu
du ištikimai tarnavo'po daugiau

- Lėktuyui pakilus reikalingon 
aukštumon ir padarius didelį ra
tą. Baltijos, padangėmis, nepa
žįstamas keleivis „ įsakė lakū
nams. sukti į švedij ą. Sovietų la
kūnai užsidarę savo kabinoje,' 
patikėjo patarnautojos praneš
ta “dinamito,, žinia’? ir, vietoje 
pietų, pasuko į šiaurę. Kada so
vietų lėktuvas pasiekė Gotlan
do salą, tai 1 
paprašė švedų „leidimo nusileis
ti ’Arlando aerodrome, esančia
me 25 mylių, atstumo j e ’ nuo- 
Stockholmo Sovietų lėktuvo kaP 
oitonas pastebėjo, kad jį jau ly
dėjo du švedų karo lėktuvai. Ka
da švedai pastebėjo atskrendan- 
tį sovietų lėktuvą jr kada du ka
ro lėktuvai suskubo- pakilti it 
lydėti “Antonovą”, sovietų la
kūnai nepastebėjo, o ir nežino
jo, Rusai paprašė leidimo nusi

leisti Stockholmo aerodrome, o 
Įsakymą skristi į Arlahdą davė 
viršuje skrendantis švedų karo 
lėktuvas. Kai lėktuvas pasie
kė Arlando aerodromą, tai lakū
nai jam nurodė, kur jis privalo 
nusileisti.

Italijos vyskupai 
pažino komunistus

VATIKANAS.—Italijos vys
kupų. kėnfęifencija- priėmė de- 
klarac'5%,Js3ųridje pareiškiama, 
kad krikščiąnybės dėsniai negali 
būti suderinami su marksizmo 
doktrina ir kad katalikai turi 
įsidėmėti, jog turint reikalų su 
komunistais, juos reikia skai
tyti žmonėmis, kurie nėra krik
ščionys. , .

Ta deklaracija paskelbta tuo 
metu, kada Romoje vyksta pa
sitarimai tarp valdančios krikš
čionių demokratų mažumos par
tijos ir kitų srovių, jų tarpe ir 
komunistai. ’

Kaip žinoma, Italijoje valdžia 
laikosi tik dėka tam. kad ko
munistai, nenorėdami nuvers
ti Andriotti kabineto, parlamen
te susilaiko nuo balsavimo.

Kur lėktuvas turėjo skristi, tuo 
tarpu - dar nepaskelbta, bet jis 
pakilo iš Rygos aerodromo, 
kad jis turėjęs, skristi į Vilnių, 
nes pabėgėlis gyvena ne. toli 
lenku sienos. ’ ... ■

Chicago, III. — šeštadienis, — Saturday, May 28, 1977

■. Or. Kazys Bobelis,' Amerikos Lietuviu tarybos pirmininkas, kongreso 
komitetui liudijo Amerkos lietuviy, latviu’ ir esty'vardu apie soviety^val
džios karo jėgy -įr policijos Helsinkio aktu laužymą pavergtuose Pabalti

jo kraštuose. . ' * ‘ \

ffii.' Rodezijoje-yra 8.5‘ milijo- 
■nai juodų jų-ir tik 272,000 bal
tųjų. “Nėra .prasmės pasilikti 

stebėtįj^kaip kraštas pajuo
duos ir paskui subyrės, kaip li- 
kusioji Afrika”, pasakė vienas 
emigtantas,darneturįš kur,emi-

šyedų policija įsakė lėktuvui 
nuvažiuoti £ nenaudojamą Arlan
do aerodromo taką, o jį patį nuo
dugniai klausinėjo gudrų bėglį. 
Keleivinių sovietų lėktuvų la
kūnai yra gerai ginkluoti. Jie 
turi nė tik revolverius, bet ir 
modernius šautuvus, tuo tarpu 
šiam bėgliui pavyko pabėgti vi
sai be jokio ginklo. Patarnau
tojai rusaitei jis paaiškino, -kad 
esąs chemijos inžinierius, po 
skvernu turįs, kelis dinamito je keleivis dar kartą papasakojo, 
gabalus ir reikalaująs nunešti įkaip jis apgavęs sovietų “Anto- 
jį į Švediją. jokias kitokias 
kalbas jis su lakūnais arpatar?

Hrice t$c;lbrary uf Congress Gr.
’eriodical Division

_SMaaBH^_Vashington< D. C. 20540

Tarptautinė 'sūtaĄis pripažįs
ta . pagrindinius principus, bet 
privalo būti atskira sutartis gro
bikams išduoti,. ■. -.' (

švedų įstatymai-skiriasi 
nuo rusišku fiA •.'

vykti į Švediją.

Lėktuve buvo 18 keleiviu ir 
penki įgulos nariai. Lėktuvas bu
vo dviejų sprausminių motorų. 
Antonovas, galįs vežti Iki 44 ke
leivių. Jis.skridęs tarp.Sovie-
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Chicagos pietinės dalies gyv. 
Loydell Robinson, 24, po 5 d. 
trukusio Jury teismo buvo nu
teistas nuo 25 iki 40 metų ka
lėjimo už išžaginimą 15 metų 
amžiaus mergiotės vos šešioms 
dienoms praėjus, kai buvo iš ka
lėjimo praleistai “ant parodės”, 
atsėdėjęs dalį priteisto termino 
už 1974 m. lapkr. 5 d. išprievar- 
tavimą 22 metų moters Cabri- 
ni — Green sodybos 15 aukšto 
koridoriuje.

Jau 1973 m. kovo 19 d. Ro
binson prisipažino teisėjui Louis 
B. Garippo eilę kriminališkų 
nusikaltimų, pradedant nepilna
mečių prievartavimais, baigiant 
ginkluotais apiplėšimais.

■ Kariai tvarkys ■ 
Argentinos dienraštį

BUENOS AIRES, Argentina. 
Argentinos vyriausybė nutarė 
sik šti į dienraščio La Opinion 
idmini'traeiją ir visų reikalų 
yarkymą. ,'

Vyriausybė t"ii pagrindo ma
tyti. kaj š-\ d:ei’raštis. palaiko 

‘ rtimiis ryšius su maištaujan-. 
ta ‘ montanieru” grupe,’ nes la- 
aj dažnsi įvykius aprašo iš 

naištininkų pusės.

politinio persekiojimo, j galimos 
mirties ? ar; galimų kankinimų. 
švedų teisėjas ; gali' leisti atbė
gusiam inžinieriui pasilikti. Šve
dijoje, . Jęigii bastąs, bus įU- 
kintas apie jteiitįnį^$>ersėkiojį4 
mą, kankynės policijos rūsiuose 
arba pavojus, gyvybei. J rr Jiiit £
* • j*"** • , * •- \

Nenustatyta pabėgusio - tautybė 
' r • ' r r < -. ‘ . S - /■

Pirmas UPI agentūros“, pra
nešimas - sakė, kad sėkmingai 

pabėgo lietuvis, ėheųaijoš- iriži- 
hfėriūs. "žmogaus •;.perti 
kas neskelbė;, nes jis prašęs po
liciją' pavardės neskelbti, o po- 
lici j a pasižadėjo tai daryti.

Tas pats pranešimas priminė, 
kad 1970 metais sėkmingai lėktų 
vu iš.Rusijos pabėgo .lietuviai 
Bražinskai — tėvas Pranas Bra
žinskas ir sūnus Algirdas.

Ketvirtadienio ryte tos pačios 
agentūros paskelbtas praneši
mas sakė, kad tai esąs tiktai šin 
vietų pilietis, visai neminėda
mas tremtinio tautybės. Papil
domas tos pačios agentūros pra
nešimas- sakė, kad jis esąs gu
das, gyvenąs / lenkų pasienyj e. 
Dar viename pranešime ta pati 
agentūra mini, kad jis esąs “bal- 
tarusis’f, o dar . kitur “White 
Russian”. %trodo, kad Stock- 
holme esantieji šios agentūros 
atstovai nežino, kokios jis yra 
tautybės.' Jie net nežino, ar jis 
yra “bielorusas”, ar yra’monar
chinio judėjimo šalininkas.

■ švedų teismui nutarus, ką su 
atvykusiu tremtiniu daryti, pa
aiškės jo tikroji pavardė ir ta
da bus galima tiksliai nustatyti 
jo tautybė. Mums atrodo, kad 
jis gali būti lietuvis, kaip pir
mame . pranešime buvo paskelb-

Visai kaip televizijoje

CHICAGO. — McKinley pra- 
jžios mokykloje, 2040 W.' Adams 
st., mokinys Terry. Triblett, 15, 
susiginčijo su 14-męčiu mokiniu 
dėl sužaloto krepšinio kamuo
lio. Triblett reikalavęs, kad ant-

RUSĖM PO SKVERNU RODĖ “DINAMITU”, 
BET PABĖGĖLIS JO NETURĖJO

Švedų’ policija atsisakė skelbti pabėgusio 
pavardę, bet rusai jį vadina teroristu

AKLANDA, Švedija. — Keleivinis sovietų lėktuvas ketvirta
dienio popietę atnešė Švedijon lietuvį; seniai norėjusį ištrūkti iš 
sovietų karo jėgų okupuotos Lietuvos. Gražiausia, kad šiam nau
jam pabėgėliui pavyko apgauti rusus. Jis įtikino lėktuvo patar
nautojas rusaites, kad po skvernų jis turįs psikabinęs dinamito, 
bet švedų policijai pasakė, kad jis jokio dinamito neturėjo ir ne
turi. Policija patikrino, kad jis ir jokio ginklo neturi. Pabėgėlis 
■skaniai nusijuokė, o dar skaniau juokėsi švedų policininkas, besi- 
vesdamas atbėgusį žmogų iš lėktuvo.

. Tuos komplimentus jis pasa
kė per biznierių pietus ir pa
kartojo reporteriams. Paklaus
tas, ar jis nepakenks republiko- 
nų kandidatui Blockui. Thomp
son atsakė, kad, jo manymu, 
nieko nekenkia apie Bilandic ge- 

Valstybės Departamentas ne-l rą^žodį pasakyti ir tuo pačiu 
nori įsivelti į pačių vokiečių ko- metu remti jo oponentą Block, po tokią' pat sumą.

MASKVOS APSIGINKLAVIMAS VEDA 
•PRIE KARO, - SAKO KINIEČIAI 

Amerikos diplomatai nesusitaria su Rytu 
Vokietija dėl konsularinės sutarties

PEKINAS, Kinija., — Sovietų spaudos -netaktiškas’/puolimas 
ir-karo jėgų didinimas veda tiktai prie karo, — sako kiniečių

Šiltas
Saulė teka 5:24, luditai 8:11

Ypatingai yra pavojingas so- vą ir įrašyti į: susitarimą sąvo- 
viėtų karo laivyno didinimas.! kų, kurios vėliau galėtų būti 
Rusai stato karo laivus ne tik Į bereikalingų ginčų priežastimi, 
šiaurės vandenynui, bet didokas 
jų > skaičius jau perkeltas į Vla
divostoko. sritį, ir. šiaurės vaka
rų, vandenis. A ■ ..... .

Kinijos partijos diėnraštis. . . .i. -i*. TS’li-'- ’ kritikuoti BilandicKremliaus valdovų pasiruoši- - -
mbs didėliam karui. f.:

Nesutaria su Rytų Vokietija
WASHINGTON, D. C. — Vai

tai negali susitarti su Rytų Vo
kieti jos dėl konsularinės sutar
ties.

METŲ AMŽIAUS INŽINIERIŲ i
■ Švedy teismas svarstys soviety valdžios •

reikalavimą grąžinti pabėgusį lietuvį
STOCKHOLM, Švedija. — Sovietų vyriausybė pareikalavo 

išduoti t “baisų teroristą”, pagrobusį keleivinį rusų lėktuvą jr 
pabėgusį į Švediją.- .

. United Press International 
agentūra skelbia, ‘ kad švedų 
valdžia esanti labai didelėje ne
malonioje padėtyje^ Ji yra? pasi
rašiusi tarptautinę sutartį, lėk
tuvų. grobikams grąžinti į nu
sikaltimo. kraštus,., Bet. sovietų 
valdžia dar nėrų pasirašiusi su 
Švedija sutarties grobikams ati
duoti.-. -■ •
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VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ

.51199

.5829
$829
$829

Mokama 1 maft, 
Certifikatam*.

Mažiausia $1,000 
,V daugiau.

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą, 
Dviejų savaičių kelionės p

LIETUVĄ
Austriją
BAVARIJĄ (Y. VOKIETIJĄ)
RUSIJĄ

iki Piterio kelias ilgas. Ir, štai, kacį .'/i^i^^ūobodu, as; 
paėmiau atskirą kupė, na.r. žinomą' ir miegamą. Važia-‘ 
y ome mes ir. visą kelią valgėm, gėrėmsampaną ir tru4a- 
la. Bet štai mes atvažiuojaip į proto centrą. Atvažiavau aš* 
į ten pačią konkurso dieną ir turėjau, mąną.pope,. malo-1

1 • • < • _ 'M r- . 1 ... 1 . » ‘ t - 1 ♦

dėję mus.sggmpus bei ffiūsų Š^a 
nųjų emigrantų organizacinį vei' 
kimą persekioti. Bet jie mo

ti, kai atidaryme visas miestas.
“Na, galvojau, dabar publika visas akis pražiūrės j

ant gero”. Iš tų suvažiavusių 
naujųjų ateivių tautiečių kelio-, 
lika pažangių ir gerai pasimo
kinusių prisirašę prie mūsų se
nųjų Wmnipegu Lietuvių?' klubo 
ir padeda tą klubą bendrai drau
giškai kultūringu laikyti. Garb 
bė jiems, kad moka su visų pa
kraipų žmonėmis gražioje drau
giškoje santaikoje sugyventi.
Iš pradžių prieymūsų senųjų Jįęt 
■tuvių Įdubo neprisidėjusieji’ — 
susikūrusieji Rietuvių parapiją 
— sū mumis, kubiečiais pradeda 
gražiai sugyventi., .

leisdavo parengimą parapijos 
svetainėje ir ateidavo į savo se
nų. draugų klubo parengimą

justinas Bertašiųš į Winnipega 
atvąžiavp ir per sayp gabų man
dagumą prisitaikė prie per &0 
metų buvusios erėtikėsir gavo iš

trūkčiojo, kur reikia, kają ir nekonfūzinos, kai kas įei
davo į jos tualeto kambarį. Vodevilius ji įprastą! išrink- 
iavo verstinius, su dainavimu, ir tokius, kuriuose gali
na buvo papuikauti vyro kostiume aptemptai. Vienužo- 
Ižiu — tfu! Na, prašau dėmesio. Kaip šiandien atšime- 
au, vyko pas mus iškilmingas judėjimo atidarymas nau
jai pastatytu tiltu. Buvo pamaldos, kalbos, telegramos

šieji naujieji ateiviai kai kurie 
poniškieji — “didelius mokslus”

jos didelę paramą dėl bažnyčios 
pastatymo. Laikui bėgant, net 
ir kaikurie pažangūs klubiečiai 
pradėjo prie parapijos prisira
šyti — bažnyčiai aukoti ir į pa
rapijos parengimus lankytis, 
ypatingai Naujų Metų vakare į 
parapijos parengimus vykti. Tai 
į mūsų senųjų lietuvių klubo 
Naujų Metų parengimus mažiau 
beateidavo. Bet seniesiems į pa
rapijos parengimus nuvykus ne
būdavo taip malonu kaip su savai 
siais — senaisiais draugais. Tai 
tokie senieji apie dešimtą .va
landą vakaro, kartais net apie

publiką. Bet tęskime toliau. Staiga publika subangavo; 
šu-šu-šu... Veidai ėmė šypsotis, pečiai judėti. “Tur būti, 
mane jie bus pamatę”, — pagalvojau aš. Kaipgi, laikyk 
kišenę. Žiūriu'minioje braunasi mano dainore, čia pat už 
jos padaužų būrys; visos šios eisenos. užnugaryje sku
biai bėga minios žvilgsniai. Prasidėjo tūkstančio, balsų 
švakzdėsys: ‘‘Šitai tokia — tai... Puikuolė -Žavėjai! ti. 
Čia ir mane pastebėjo... Kažkurią pienburnių-dvejetas, 
— tur būti, vietiniai sceninio meno mėgėjai, — pažiūrė
jo j mane, pasižvalgė ir sušnabždėjo: “Tai josios, meilu
žis”. Kaip tai jums patiktų?..O kažkurį nųsęiprgi^į figū- 

1 ra su cilinderiu, su seniai neskusta terle ilgai trepleno

Kanados Raudonojo Kryžiaus 
parėmimui parengimą rengėme 
ir auką įteikėme.

Karui pasibaigus, jau. buvu
sius iš savo gimtosios tėvynės 
Lietuvos nuo bolševikų į Vo
kietiją išbėgusius ir iš Vokie
tijos į Kanadą — į Winnipegą 
atvažiavusius keturis brolius Ja
nuškos ir devyniolika lietuvai
čių — artisčių mūsų Winnipego 
Lietuvių klube iškilmingai pa
gerbdami pasitikome. Vėliau — 
naujiesiems ateiviams Winnipe- 
ge parapinę vaikams lietuvių mo- 

klubiečiai

f. ą. ri6TK«6wicz, Pm. ,
47 apd RęcfcgfH Street. Te|. (Afąypfte 3-1083 

NK*į0KĄHĄ{ VISTA ĄUTOMOĘILUMS

VĄIyPP V. VAITIEKŪNO 
knyga “Lietuviu Tautos Reinkamacinė 

. Veda — Žmyęią”
visuomenei bus pristatyta š.m. birželio mėn. 3 d. 7 vai. vak 
Šaulių Namuose — 2417 W. 43nd Ghįcago.

įipygą gąlinią įsigyti pristatymo metu ir —

QUESTAR PRĮNTr INC.
VĄL. KRUMPLIS
5$2jį S. WESTER AVE.

- gįcĄGO, ILL. 60636.

Tųp pąejp bus išstatyta Reiukarnacinio ir Tautinio įu 
rinio dailės paroda.

Minizengėrių ir bajanų dabar pasąūįyjė gąrsėr
nybė daroma beveik išimtinąi tįįtąi tąįo'ąšęių.. ^ekapčią 
pp tilto šventininio (iieną gp^aįo^ :gn^9įli ’Viotįj ,‘4ž£ 
niaraštU iį ieškau jame apie savp'asipenybę. Jlgai bėgi
nėjau akimis visuose keturiuose puslapiuose, ir, paga
liau, — štai jipai. Valįo! prūdMu.diąįtyQ; 7YS4r PPk

valandos sulaukus — Naujus 
Metus ^pasitinkant galėtų su sa- 
'vo draugais meiliai pasibučiuoti 
— vieni kitiems daug laimių 
Naujiems Metams palinkėti. :

Bet, ilgainiui, senieji pradėjo 
pasenti, pradėjo pavargti iš vie
nos svetainės i kitą bėgioti. Tai 
pradėjo su sūnumis, duk
romis, žentais bei marčiomis 
Naujų Metų, vakarus praleisti 
savo namuose pabaliavoti. Mąt, 
laikui bėgant, per 20-30 metų ląi- 
kotarpį, ne tik senųjų emigran
tą, bet ir naujųjų ateivių vai
kai' suaugo —i'- sukūrė šeimas — 
daugiausiai mišrias. Tai jau ne 
tik į klubo, bet ir į parapijos 
Naujų Metų parengimus’ vaka
re mažiau besųeiavo.

I (Bus daugiau) visus mano klausimus nusmurgusi figūra atsake ne2
nojimU. ■ - . / . .b- :

— O . sakykite, prašau, — paklausįąų aš pabaigai, 
sų kuo gyvena, šita .dąihorę?,. _ ..L. ’ . .

— Su kažkuriuo inžinierium Krikunovu.' . ’

Winnipego lietuviai khibiečiai 
po pirmojo pasaulinio karo į Ka
nadą — į Winnipegą suvažiavę 
daug ko pej-CTiepiami — prar 
dėję draugišką prgamzacipį kul
tūringą sugjraįĖimą prie yis-

už septynius grivenus perku įvairių laikraščių. Skubu 
savo numerį, gulu ant'Kanapos ir, nugalėdamas drebulį,'; 
skubu skaityti. Peržvelgiu vieną laikraštį - — nieko.

(Bus daugiau) /

Volare Premier Coupe

ęhryslef j PĮypipųth - Arrow mašinos ir
. Wagpft’s už 57Q ir daugiau.

į Vartotos masinos — urmo Rainomis);
Geriausi mechanikai taisymo įf priežiūros departamente

— Ąr žinote, kąs toji dama,>kutreina anuo;krantu? -ą 
> šitai tokia — tai.;. Jos balsas žemiau visokįps kritL- f 

kos, bet jinai jį 'valdo pilnai tobulais:^

6-ŠIOS NAKTYS VILNIUJ, 1-NA DIENA ĘAUNĘ
Balandžio* 14-21 d________ $829 Rugsėjo 16-23 d......... ............. *
Gegužės 5-12 d. ... ........$829 Rugsėjo 27-r-spalio 4 d. 7.„

< Gegužės 12-19 d. ........... ._.„.$829 Spalio 6-ĮS ji. ___ ^..r

PJEJįJ SAVĄI£IU KELIONĖS Į LIETUVĄ, AUSTRIJĄ, BAVARIJĄ (VOKIETIJĄ)
ŠPŠ/OS VILNIUJE, TRYS NAKTYS VIENOJE, KETURIOS ^ĄKJ¥S MIUNCHENE

Gegužės 29—birželio 3 d. $1079 Liepos 7-21 d-------- L^J..|1199
Liepos 14-28 d.......... -...__fH99

$raelio lfi-30 d................. $1199 Rugpiūčip 11-25 d___

Chicagiečiąi gali kre'pt^ j ANN PĄULJEĄS, teb <31?) 581-0089. -

MEMBEB MES TAip pAT

RELO SUS CHĮCĄGP^ 
>ter-City Relocation Service

. 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAVrSE PER R Ę L O

Dabar — Winnipego lietuviai 
klubiečiai dar Winnipege gyvi 
esantieji — jau pasenę — tik 
dėl klubo išlaikymo kiek išga
lėdami dar vis draugiškai dar
buojasi. Bet jaunesni būdami (ir 
jau mirusieji bei kitur gyventi j 
išvažinėjusiej i buyę. klubiečiai) kyklėlę Įsteigus 
prie klubo būdami visi bendrai prie tos mokyklėlės su auka pri

nusmurgusią figūrą, — kas^jtijt^fgtąt^l-- J
— Iš tiesų nežinau, -t- atšalęėr^ŪEąį*^b|$ąHię^us 

kažkuris. ' .

Seniausias automobiliu pardavėjas lietuvis
- , C?'' '' ; ...... * v . ,

ventinimas ir t t. Pabaigoje gi:- -‘Pašventinime, blizgė? 
dama grožiu, dalyvavo publikos mylėtinė,. mūsų talentu^ 
goji artistė tokia-tai. Savaime suprantama, kad jos pasi
rodymas sudarė sensaciją. Žvaigždė buvo apsirengusi ir 
t. t.” Apie mane nors vienas žodis. Nors pusė žodelio. 
Kaip, taį bebūtų seklu, bet, ar tikėsite,ras net' tuomet ap^ 
siverkiau iš pykčio. -z ' r (

Nusiraminau aš tuo, kad provincija dėlto kvaila, iš 
jos ir reikalauti nėra ko, o garsėjimūi reikia vykti į proto 
centrus, j sostines. Kaip tik tuomet Pitere’gtflejo vienai 
mano darbelis,-įteiktas konkursui Artėjo konkurso'ter
minas. . -r

’ > ■ ; . ’* Winnipego miesto centrinė gatvė

sidėjom, kad tik draugiškai su
gyventi. Tai tokio demokratiš
ko apšvietos kultūringumo — 
pagelbos teOdmo — dėl draugiš
kumo Winnipego lietuviai klų- 
biėčiai laikėsi.
Ątskirų komitetų Įdubo svetai
nėje visuomeniški pasidarbavi

mai praeityje

Susidarę iš pačių klubiečių bei 
tą klubą sukūriusių pažangių lie
tuvių demokratiški komitetai, 
kairiųjų ir dešiniųjų kalbėtojų 
pasikviesdavom — jų kalbų klu
bo svetainėje išklausydavom.

< Taip jau Kanados - Ottawos 
parlamento, bei Mamtobos le
gislatures narius ir Winnipego 

. miesto aldermanus (tada vadi
namais C, C. F. -rr- Cooperative 
Commonwealth Federation na
rius, o dabar jau vadinamais 
NDP 4- Naujų Demokratų par
tijos nariais — į mūsų Winni
pego Lietuvių klubo svetainę pa
sikviesdavom ir jų kalbų-išklau
sydavom. Kartais parengimus 
surengdavom ;ir'f demokratijos 
palaikymui jiems aukas jfėikdą- 
vom. . ’

Nuo Antrojo Pasaulinio karo,’ 
iš savo gimtosios -tėvynes Lie
tuvos pabėgusiems į; Amteriką 
bei į Kanadą atvažiuoti, •jiems 
padėtį — prie Amęrikoįe’Lietū- 
vįų Denaoįijątį^pi^ngsęsOvGIuj- 
cagoje, -Winnipege susidarė < pa
žangus —f depąpkrątiškas kaujį- 
fetas, su auka prisįdėjome. .j

Tai tik keli payįišūltįniški ppi- 
minimai, kiek mes senieji Win
nipeg© lietuviai klubiečiai esa
me dėl demokratjos palaikymo 
ir naujiesiems’ateiviams nuošir
dumo parodėme. Bet kokią “pa
dėką” už tai mes senieji Winni
pego lietuviai klubiečiai,' iš-kai 
kurių naujųjų ateivių “dypukų”! 
susilaukėme, net skaudu'ir kal
bėti, nes pradėjus apie nežmo
niškai pasielgusius kalbėti, tąi 
ir doriems būtų skaudu girdėtį. 
Taigi (nors šį kartai ’ nekalbė
siu. '< . .

Pirmosios klasės keleivis
(Tęsinys)

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J. '

UICHAELS
4637 So. Archer Avė. ’ 

a (Prie 47-tos)r;

perspektyva.-

henuilstamai veikdavo: kl^bo 
>¥ąUųnėje koncertus — lošimus 
perstatinėjo. Vaikams lįejhivįš- 
kos Raibos — rašybos ir muzi
kos - Vnc&yklėlės steigė. Lietu
viškos knygos atsiradimo — 400 
metų sukakti paminėjo. Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimus rengdavo. Dėl Lietuvoje 
demokratiškos daktaro prezi
dento Kazio Griniaus valdžios 
njuyęrtmio, prieš Smetininį, fa
šistinį režimą protestavome ir, 
po šiai dienai vis dar su neapy
kanta prisimename.

NANIW NAUJIENOS
‘Winnioego lietuviy klu^o veikla: metiniai, yjąuotipii 
baqkiėtoi - fr komitety vįąpeme-
piiki prie klubo pasidorbavjmpi — praeityje, dabar 

ir ateities
WINNIPEG, Manįtobą, Kita

da. — Kalbant apię Wjiwipegp 
Lietuvių klubo yeikį| prisietų 
ilgą istoriją parašyti. Kad spau
doje perdaug vietos neužimt, tai 
til. trumpai priminsiu, kad čia 

metti yCr..tipęgo Lietuvių 
T’.ųbc, i.'1 y“Canadian Li- 
th’.*a::L.n C' .’; of Manitoba””, 

erų f 13 Manitoba. Aveųue, 
V’inn’pcge, nuo pat klubo namo 
— svetainės įsigijimo — njiĄ 
1938 metų^klubo svetainėje Nau
jus Metus pasitikti vis būdavo 
surengiami linksmi bankietai — 
šaunios vaišės su įžanginėmis 
prakalbomis, gražią muziką ir 
šokiais Naujų Metų vakare pra
dedant 7 vai. iki 12 vai. nakties. 
Naujus Metus sulaukus didžią
sias šviesas prigesinus .visi mei
liai pasibučiuodavo vieni kitiems 
laimingų naujų metų palinkėda-

f .> x 4 » f M
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(jis pėrė

M. ŠILEIKIS

buvo ne

Taupykite da

U.K

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.

POVILAS-MILERIS.- biografijos bruožai 2M

Moterų vadovė: V. Paplaus-
J. Paškaus-

NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL— Saturday, May 28, 1977

Ązęhlelritbriąsi.'jąbąi mandaguš lietuvis, m 
įį.IpeRūą,įsp;-kuriuo .kalba už-' 
.^fpezgė, tjioj paL kai. iškilome

šaulių namų ar so

miaj dirbti visuomeninį darbų 
— nekliudant vieni kitiems: 
pohtinėje^ knHūrinėjė-švieti- 
mo, šaipos, nekalbant jau’apie 
religinę, sritis. Štai, nesenai 
įvykusiame Amerikos Lietu
vių- Tarybos, Los Angeles sky
riaus, metiniame susirinkime,' 
be ginčų, priekaištų -ar dide
lių diskusijų, skyriaus valdy
ba perrinkta ta pati, su maža

^ųėsorifšlyjė)'. ‘saugumo dir- 
^usLJfis. .pats - “prisistatė
Įiradėj’its? yakdrinius užkan-| draugingi, aš‘Tau parodysiu 
Ūži ūš /sif. J coėktąil, pasakoda- 
pias-išJritrir.k'ur vyksta ir ką 
mėgsta ir.ko.Jię keliaudamas 
įė'ktdvais. .Atrodė labai svei- 
|Ls “notūroš” bet kuriuo po- 
^urių, beveik oįimpinio spor- 
^niipcp fiziįuų .bruožų, nežiū- 
Mn(t;^ad. nebuvo; sunku i$kai- 
firtTjo.žrožnį Zriiaždaug) tarp 
Mr blefų. Vos-pradėjęs kai 
hėfi, ją' tuoj paf pastebėjo, kad 
esąširidėh«is,’ vienas iš vadovų

lėktuvą, kuriuo jis skrido Ari- 
zonon, ir atsisveikinant pakar
tojus kvietimą — dar kartą 
pažadėjau, kad jį ir jo “tautą” 
aplankysiu netolimoje ateityj- 
je. Atsisveikinome — lyg bū
tume buvę netik seni pažįsta
mi, bet geri draugai.

Grįžęs į namus (jau buvo 
pusiaunaktis) . pirmoje eilėje 
griebiaus amerikietiškų enci
klopedijų — žiūrėti kiek ir kur 
žinių rasti apie tą man susai 
naują “tautą”,1'su kurios vadu 
nr. 2 turėjau malonios progos 
susipažinti. Nereikėjo versti 
nei Encyclopedia Britanica, 
nei Encyclopedia Kapočiaus 
.Lithuanica, pirmoje amerikie
čių enciklopedijoje radau ži
nių kad tokia “tauta” yra. Ma
ždaug nujaučiū’.kokių informa 
ei jų ten nuvykęs gausiu. Betgi 
— pažadas duotas, reikės nu
vykti, b kai grįšiu—įspūdžiais 
pasidalinsiu pirmoje, eini ėję su 
“Naujienų” skaitytojais. Vieš
nagė, spėju, bus, turbūt,, gana 
spalvinga... ,
ALTos metinis ■'šusirinkiniaš'

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

minkšti viršeliai_______________________-i----------- 32.50
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.__;___________ __ ________ $1.00

Los Angeles,į unan rodos, 
daugeliu atvejų-galėtų būti pa 
vyzdžiu kitoms,. daug dides- 
nėms/in garsesnėms lietuvių

.. . gausesniems s gretomis.
Asmeniškai, .aš, Lietuvoje bu
vęs ilgus -metus -šauliu įr net 
Šaulių S-gos tarnautoju, čia 
Amerikoje į šaulių S-gą žiū
riu lyg ir skeptiškai: niekaip 
negaliu, atrasti Rauliu S-gos 
Tremtyje organizacinio pasise 
kimo priežasties. Juk čia, iš
eivijoje, atsikūrusi šaulių Są
junga neturi nieko bendro su 
kariniais; pagrindais Lietuvoje]

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

ti, kad toks (man) kvietimas 
į Amerikos laukus 
tik malonus siurpryzas, bet ir 
staigmena, ypač pareiškimas 
kad Amerikos indėnų vadas 
(vienas iš jų) žino lietuvių 
tautos vargo kelius.

. Lėktuvui'jau pradedant leis 
tis į Los Angeles aerodromą, 
mano pašnekovas, ant sta
linės servetėlės kvadratiniame 
viduryje išrašė tokį savo , ir 
“tautos” titulą, kviečiantį ma
ne atvykti į jo “tautos” sostinę 
svečiuosna. “Bill Yallup, Sr. 
Vice Chairman, Yakima Tribal 
Ciuncil, Yakima Indian Na? 
tion. Toppenish, Washington”. 
Esu daug kartų buvęs toje 
Amerikos Šiaurvakarių daly
je, dėlto suabejojau, kad į jo’ 
gyvenamą vietą vargiai galė
siu patekti reguliariai susisie
kimą palaikančios bet kokios 
linijos lėktuvu. Atsakymas bu
vo trumpas: “kai atskrisi į Spo 
kane (kur, jani sakiau, esu bu 
vęs jau kelis kartus) — pas
kambink man į namus ar offi- 
są, aš atsiųsiu savo privatų 
lėktuvą Tave paimti ir nusi
leisti prie mano durų”. Nega
lėjau suabejoti nei jo titulais, 
nei nuoširdumu, juo labiau, 
kad pažintis ir pokalbis vyko 
ne kokioje nors užkampio kar 
čiamoję, liet pačios didž du
sios ir geriausios Amerikos 
orinio susisiekimo b-vės (Uni 
ted Air Lines) ištaigingo lėk
tuvo pirmos klasės sėdynėse ir 
aplinkoje. Kai nusileidome 
Los Angeles — parodžiau jam 
daugiau respekto negu šiaip 
jau būčiau padaręs bendrake
leiviui — nežinodamas su kuo 
turiu reikalo, palydėjau į kitą

patinti/..

Šauliai žygiuoja.

vių Amerikoje 260-oji kuopa 
mini savo veiklos 50 metų su
kaktį.

Kuopa yra atlikusi daug nau
dingų darbų didžiausiai Ameri
kos lietuvių fraternalei organi
zacijai ir Lietuvos laisvei. Jf 
pasiųsdavo savo atstovus į kiek 
vieną seimą. Kuopos ^nariai už
imdavo atsakingas vietas' šei
niuose, dalyvaudavo įvairiose 
komisijose.

Kuopai ilgus metus vadovau
ja Kazys Mačiukas, visuose dar 
buose jam padeda jo žmona 
Pranė. Banketas bus įdomus, 
turės gražią programą.

Vakarienė vienam asmeniui 
kainuos $8.00. Vietas reikia iš 
anksto užsisakyti.

Kuopos narys

tuvus šaulio pilkoji (be\eik Jaunimo vadovas: T. Stan 
orespondentai: J. Nau 
J. Uksas. Spaudos pa 

dr. Grigas Valan

pas mus

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
• . LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

■k tRMtS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Blefo-
Alcaaeje 19M metafo paties autortaua lėšomis. Knyga dvieju da- 

tide Jvlettoo problemos ūkininku krašte, n dalia: žemės
i IvNltaaw Uatovoje.
AoUrfua Mėe žodyjė tašo: "Jei liūdnu lietuviu tautos likimas 
HM ittruMta Idetavos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su- 

grsjfoi išaugusiu ir sualestėjusiu Lietuvos politinio, ekonomi- 
ynCtūrfota lahaėjimu. šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 

mti gavo žemės ūkio kultūros vaistais

prašomi parašyti 

^lį^ŠMjLimMĮŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardu tr pasiųsti:
Hafeted St, Ckicago, HL 50608

Susirinkime dalyvavo 16- 
kos organizacijų 28 atstovai. 
Pirmą kartą nedalyvavo fron 
tininkų atstovas, kuriuo pa
prastai būdavo labai nuosai
kus ir dažnai bendrininuose 
susirinkimuose pirmininkavęs 
Lietuvių Fronto Bičiulių Sam
būrio pirmininkas Algis Raū- 
linaitis. Jis tuo leiku iš-ios An 
gėlės buvo išvykęš, bet ąr jis 
savo vieton .nebuvo paskyręs 
atstovą^- ar. jo skirias - asmuo 
sūsirinkiman-rieatvy’ko — ne
teko

DR. ANTANO X GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKRJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS, 
Dr. A. J. Gu«*«n — MINTYS IR DARBAI, 25© p<L, MdStnauT 1900 

metų Jvykiua, Jablonskio Ir Totoraičio jaunai dienai Ir aual- 
" rūpinlma.  ___________—-------------------------——- _SLOO

Dr. A. J. Gutun — DANTYS, ju priežiūra, rveikata Ir groifo.
Kietais viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik __________ UM
MlnHtafo vlršellafo tik __ i___________________ H00

Dr. A. J. GutMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONOS.
Kelionės po Europ, |gpOdžfot Dabar tik __________ SLM

Galima taip pat ublaakyfl paltu, afaluotva Wtf arba mana? arBarĮ, prie 
nurodyto* kalno* pridedant 50c. penlunflmo IMaldmt.

rengiamus koncertus ar prieš 
, ar kas skaito “Draugą” 
Naujienas”, “Akiračius ar 

‘Dirvą”, “Mienybę” ar “Lais
vąją Lietuvą”, ir t. t. ir t. t.

Dėlto ir nętik stebiu, bet ir 
stebiuosi, kaip gražiai auga 
Los Angeles šaulių Juozo Dau 

i, šauliui 
Kaziui Karužai pirmininkau-i 
jant pastarųjų kelių'metų ei
lę, išaugusi į pusantro šimto Coast Inn salėje, esančioje 252; 
drausmingų vyrų ir . moterų ,W. 71 St. Susivienijimo Lietu- 
vienetą, kuris yra nuvertęs di
delius lietuviškus darbus, ku
rių, jei ne šauliai, niekas tur
būt nebūtų “pajudinęs”. Vie
nas stambiausių šauliškų ren- 

| ginių netolimoje praeityje: par 
tizanų vado Juozo Daumanto I 
žuvimo 25-rių metų sukakties 
minėjimas, gi kiek tolimesnė- 

I je ateityje norimas realizuoti 
užmojis 
dybos įgijimas. Tai vos tik po
ra pavyzdžių.

Gegužės mėn. 15 d. įvyku
siame metiniame susirinkime 
perrinkta beveik tie patys kuo 
pos valdomieji organai — su 
labai mažais pakitimais asme
ninėje sudėtyje pirmininku — 
Kazys Karuža, vice-pirminin- 
kais J. Naujokas ir Br. žemai
taitis, sekretorium — J. Uksas, 
J. Janušauskas — iždininku. ■.

Revizijos komisija: pirminiu 
ku —■ A. Ražu tis, nariai — J^ 
Venckus ir J. Briškus.

Garbės teismas: pirmininku 
— T. Sereika, St. Paltus ir L.

.veikusia, šaulių Sąjunga. Netr Stadalninkienė. i 
uniformos atveju: čia jų pri
imta (karo veteranų) unifor-'kienė, padėjėja 
ma tik.; tiek .priimtinesnė, kad kienė ir parengimų vadovė 
:yra puošnesne, negu buvo Lie- 0. Orlovienė.

karui nk 
linini a I

ar bendruomenininkas, ar fron j 
liniukas, ar “katalikas”, ar li-

Atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

. CMICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
knyga aprašanti paskutinių 90 (18®-1959) metų

Vien i bendra šauliu S-gos 
Lietuvoje ir Tremtyje organi
zacinio pasisekimo bruožą ma 
tau dar tarne, kad šauliu vie
netai Lietuvoje klestėjo, taip 
augu ir ciu, išeivijoje, kai va

ne tikrosios t aru v bos 
i, bet tik vqs buvę ei- 
net visiškai civiliai. 

?ceptų” galima pritai- 
buvusiam eiliniui Ka- 

Karužai, išugdžiusiam 
Los Angeles ktiopq į ląbai im
pozantiškų patriotiškai nusitei 
kusį kariniu nuotaiku tautie
čių sambūrį.

Geros sėkmės ir toliau taip 
didinti kuopos eiles.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINU DIDELES ATSARGAS 
(steigta 1923 metais. < Tel 421-SOio

. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. .

: KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
miir: Raitau (auti pu tiriu knygą, kurine papuoš bet kokią

*wnayRBa .r

tfrar ftJūtaflHd*. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
Uriadsat ir Įvykių bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro- 
«£**?*• K«lna «.

METAI PRAEITYJE. Netolimų tvykhj prisimini* 
folkR:IvyMų Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, iusklrs-

®<3inoti« ir dfiūg
dŠonu Autosioms Kuropos tautoms”.
spū iemėe ūkj atrodo tik šemdfabiams skaityti, kadangi 

tima tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę flJd- 

L ūkininku valkai, rcSkfo. kad ii knyga bus brangi abso- 
rtų daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvoc 
yta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
oxfonia T4e*iTwt| 11*1* ioditals: “Dėkingas sūnus — myb-

M9 paaiaptu ou daug vatedellu ir lentelių, kaina tik 18.00.

26C SLA KUOPA MINI 50-TĄ 
SUKAKTį.

Šių metų birželio 5 dieną. ly
giai 2 valandą po pietų Gold

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša . t

vui ,VI šrtioliūflid ^nesutikus sermėgos bet labai populia 
būti perrenkamu'
mė naujas, Lietuvių B-nės Los 
Angele* -'apylinkės pirmininkp. 
pareigas ) jo vieton išrinkta 
Jauninki Ansamblio - atstovė 
Ilooū Bužčnailč. -Visi kiti pali
ko iš-buvusios valdybos: inž. 
Vytautas Čekanauskai liet, res 
publikonų atst. — pirmininku 
(jis nuo pat 1968 mM rodos tik 
su vienerių metų pertrauka, 
labai autoritetingai vadovuu- 
ja-pirmirunkauja šiam sky
riui), Antanas Skirias (Vieny
bės Sąjudžio atstovas) vice
pirmininku, iriž.’ Antanas Ma- beraląs, ar kalba už okupanto 
žeika (Tautinės S-gos atsto
vas) — vice-pirmininku, Bro- juos 
niujs Dūdfei (Tautinių Namų! ar “ 
atstovas (vvk^ — sekretorium, 
Ilona ’ Bužėnaitę (Jaunimo An 
samblio atstovė), — .sekretore, 
Sirha^ Kvečas (ŲeL respubli
konų atst.) — finansų sekre
torium ar Kazys Prišmantas|manto vardo kuopa 
(parapijos k>to atst.) — iždi 
ninku

musų žmonių gyvenimą, musų 
aplinką, niūsų draugiškumą, 
mūsų šios dienos gyvenimo są
lygas”. Pasikalbėjimas buvo 
tikrai nuoširdus, mane (kaip 
Amerikos -— europietį) net 
gaivinantis, tokiais, man sve
timais, . istoririiaiis, primini
mais, dėl kurių — neretai Ame 
rikbs spaudoje ar televizijoje 
— turima labai kontroversiš
kų pasisakymų. Galite supras-

Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- 
! Bala riridfols. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. .$5.06 
fŠtLViacL BirfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO. 
; RiJA, I (foils. 208 pdL, įrišta — $3,00, minkštais vir- 

tetfofo $2.00; n dalis. 225 pat. įrišta — $3,00. mlnkš- 
: fob viršelteia __ ______________ ... ....... $2-06

Kanrftp Toma* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pmlnfcff Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, fllu- 

- stacijomis tr dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.
TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos 

" ■ bifttanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3. 
JanfeU Iforitoė, Trys IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ

spalvos) “mundfiera
čia irgi gana gausiai ir “k-ng- tarėjas 
va )--anka" dalinama šaulių'čius. 
lių S-gos žvaigždės ir jų meda
liai “už nuopelnus Lietuvai”. 
Bet gal priimtiniausia šaulių 
S-gos Tremtyje organizacinio 
pasisekimo prielaida būtų ta, 
kad tai yra lietuvių sambūris, 
organizuotas griežtai patrioti
niais pagrindais, kuriame nie
kas niekam nedaro priekaištų, 
kad tas ar kitas yra altininkas

/ . j/; ' Pažintis su “Tautos Vadu”
Ęeveik. Prieš porą savai-“tautos” — turinčios 7000. gen 

dįų grįAant Jš mano labai mė-* fies (trltbe) kraujo palikuo- 
giamos (fcad'Įr šaltos ir lietin nių, gyvenančių “reservation”, 
gos (Ka-nados). Tiksliau — Bri-i Matydamas su kuo turėsiu rei 

j£o)Unibijos).— San Franjkalo likusiam kelionės tarps- 
ęisito-i’ęiįėjo keisti lėktuvus.)niui (Sam Francisco Los 
įpferfr progą ten Riek staptelti Angeles), tuoj pat pastebėjau, 

^ąihatfyti gerą buri naujų kad, kaip europietis— bet nors 
lęeiėiviųl-PanianUu DC 10 į DC ir j Amerikos pilietis — nesu 
B^,^>f>asiic^te/ir keleiviai, net! smulkmeniškai' susipažinęs su 
Šitie, planęs sėdintis. Nuo Van-Į Amerikos indėnų istprija, juo 
gau^ėir — Sėąttle iki San Fran labiau su jo “tauta” — vos 

šalę sėdėjo kažkoks biz- 7090 “dūšių” beskaitanėia. Kai 
tįsįkuriuo “nesumetė-(pastebėjau, kad esu europietis 
|bdžio, net' vakarienės ar|— tuoj pat reikėjo ir pasisa- 

aocktąiL smaguriavimo metu, kyli, kad esu Lithuanian. Nuo 
BūyfV iąį)ąi:?l>usy”j nekalbus, čia užsimezgė nuoširdus pasi- 
S Sąri -Fy^ncjsęo, pakeitus lėk kalbėjimas, pasibaigęs jo kvie 
^yųs.jr..^ęlęiyiusj .šal© atsisė--; timu man — atvykti į jo “vals 
5o. “truįn^okas be.t storokas” lybę”. Kai pasakiau, kad esu 

lano pašnekovas pa
reiškė:” ...aš žinau ka lietu
viai yra iškentėję ir dėlto no
riu, kati Tu atvažiuotum pas

I lęktųyo kapitono leidimą'mus (indėnus) ir susipažintu- 
mei su mūsų problemomis. Ma 

vos;no tautos žmonės vra labai
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j vienam menesiui

Lzsieniuo&e:
metama ---------
pusei meta-----
vienam menesiui

$30.1*1
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Nuturmob eiiu nudiek itakinnnt 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben- 
drove* So. Hainea Chicago 
JEU. 60608. Tele! HĄymarket 1-GXyO*

Pinigus reikia dusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

\acji±jnų rastine aicotb Jusdien. išskyrai sekmadieniu^ na«
9 ral. ryto iki & vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 n£
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sis.oo
53.00

>31.00
516.00
SA00
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$2^0

Žvilgsnis ateities ekonomo^ 4
Kur bežvelgsime ateities eko nėja, kad 1940 m. JAV doleris 

nonjnės perspektyvos atrodo ib^vo,qįcarap^ »av0 y«r 
gana blankios arba net tikrai *tėje, Btabar jo vertę infliacija 
juodos. Tik ar i^ipijd^ČtaL j^h 
tikrai nemažas klausimas. Dr. 
kraną Pick studijavęs, teisę. 
Leipcige, monetarinę teoriją 
Hamburgo, universitete ir in- 

į fliacjjos. — devaluiacijos. teori 
j ją Sorbonne universitete Pą- 
I ryžiuje, šiuo laiku, jis, skaito- 
- mas kaip vienas geriausių pa
saulyje monetarinės ir bran
giųjų metalų sistemos eksper
tas. Jis.'įvairiuose, leidiniuose 
ir šiemetiniame- birželio, mene 
šio “Reason” magazine įrodi-

tii PagUiag J^V, paatarwi 23

M dojpiį kum pakris kO 
dabartinių, dplęrių. fe daugelis 
pipigų taupytu ąkaudž»i ap

yaldšiptį bonus. irg» yr$ Mt U5

konfiskavimą^, nca. i^aojoje 
nei vieųa, valajybėt om $nu> 
kėj.usi savo skuta* tolygia, var
tę. paskolos davėjams. V®rty-

Brežnevas apsivalo, nuo priešų

L, Ž. S-gos -Detroito skyriaus žurnalistai. Gegužės m*n. 8 i po metinio susirinkimo A. ir .'A. Žiedy 
pastogėje, skyriaus, nariai su išrinktąja nauja 19^ m. valdyba: Pirmoje eilėje iš lę. j d. Vladas Selenis, 
Vytautas lAJaątas, Alfonsas Žiedas, naujos valdybos pirm. Stasys Garliauskas, sekretorius Stasys Sližys 
ir kasininkas Antanas Grinius. Antroje eilėje ady. Robertas. Selenis, Jonas Kriščiūnas, Antanas Sukau- 

skas, Alfonsas Nakas ir Kazimieras Sragauskas. ‘ " Nuotrauka K. Sragausko

Leonidas Brežnevas, išvarydamas Nikolai Pod- 
gorną iš Sovietų Sąjungos komunistų partijos, politinio 
biuro, atsikratė. Nikitos Chruščiovp draugų likučių. 
Patį Chruščiovą jis seniai eliminavo, bet ne tik pačioje 
partijoje ir sovietų imperijos valdymo įstaįgosę dar bu
vo. užsilikusių Chruščiovo draugų, kurie, ne visuomet 
pritardavo Brežnevo planams.

Kai susirinks aukščiausias sovietas, Brežnevas, 
kaip Sovietų. Sąjungos komunistu partijos pirmasis 
sekretorius, paskaitys iš anksto paruoštą pasiūlymą, 
kas bus skiriamas aukščiausio sovieto pirmininku, 
pasiūlymas visu tarybos narių bus priimtas ir reikalas kelson, mokslo institucijų, leL 
bus baigtas. Aiškus daiktas, kad Brežnevas Podgorno 
jau nebesiūlys , aukščiausio sovieto pareigoms. Kada 
Podgornas buvo išmestas iš komunistų partijos Politi
nio biuro, tai reiškia, kad jis išmetamas ir iš visų, atsa
kingų. Sovietų Sąjungos administracijos organų.

Podgornas jautė, kad jis prieš, tris metus pradėjo 
žingsniuoti žemyn. Jis buvo-paskirtas trijų žmonių ko- 
misijon visiems svarbesniems nesusipratimams spręsti, 

. bet jis neturėjo teisės pasakyti savo nuomonės nei. vie-[mai.apie vykdymą Helsinkio sū
nų svarbesniu’ klausimu. Jis norėjo išsiderėti teisę sto
vėti kartu su Brežnevra ir Kosyginu, paradų'metu, bet 
jis nejučiomis pralaimėjo ir šią privilegiją. Jis norėjo, šį 
klausimą kelti; politiniame biure ir pąrtijos centro ko
miteto posėdyje, bet niekur jam nepavyko. Visur kelią 
jam užkibdavo. Brežnevas, pirmasis partijos sekreto
rius, Be jo. sutikimo, ne. tik Suslovas nieko nedarydavo, 
bet nekreipė. į Podgorno skundus, ir Andropovas.

Podgornas norėjo padaryti kelias pataisąs, naujai 
ruošiamoje sovietų konstitucijoje, bet ir čia jam nepa
sisekė. Atrodo, kad ir. šioje srityje Brežnevo patarėjai 
pastojo jam kelią.. Ne tik jis, bet ir kiti aukščiausios ta
rybos pirmininkai negalės jokiam organui pasiskųsti, 
nes ir naujoji konstitucija neapsaugo aukščiausio tary
bos pirmininko nuo nelemtos pirmojo partijos sekreto
riaus galios sovietų sistemoje. z . - —

Kartas nuo .karto Brežnevas pasako ilgas kalbas, 
partijos suvažiavimams, centro, komiteto plenumui, ar
ba . aukščiausios tarybos, posėdin susirinkuisems na
riams. Minėti Brežnevo kalbos paragrafai tampa so-,- , . , T. . ,. .
vietų valdžios Pareigūnams instrukcijos ne tik posme- bet įls ‘9aa*-okupanto įsakymų, JM kęhs li
čiui, bet ištisiems metams, kol pasikeičia sąlygos ir pla- A^i Sąjungoje, ten lan -ęs. ne. tik par-

‘ ■’ " l.tapius, bet rr policinius kursus, buvo susipažinęs su vi-
'fsą sovietų policine sistema ir pradėjo iš vidaus Lietu- 

I vos valstybės ardomąjį darbą
Q> kalbėti apie, ‘‘revoliucinę sąžinę” in. “koiųunįstį- 

gali tiktai Brežnevas. Jis, žino, jog

ARTOS INFORMACIJA - '

pasakytoje senate, pažymėjo': 
“Dabar mes, ir pati Sovietų Są
junga, matome, kad Helsinkio

Helsinkio komisiją priima 
liudijimus

Helsinkio komisijoje Wash-i J . -• m j c, j - susitarimai buvo pergale ląisvęstone gegužes 19 d., 24 d. ir » .. , , 77.ungtone gegužės 19 d.,___ _
■25 d. liudyti buvo pakviesti JAV 
informacijų agentūros direkto
rius J. Reinhardt, kultūros rei
kalų. pasekreįtorius J. Įhiffey,

J ° Radijo Liberty, prezid. S. Mic-

dyklų, žurnalistų atstovai. Ko
misija sudaryta iš ,6 kongręs- 
manų, 6 senatorių ir 3 vyriau
sybės atstovų. Ji 'registruoja 
Helsinkio nutarimų laužymus. 
Komisija gegužės mėnesio ap
klausinėjimų duomenis laikys 
atvirus birželio 3 d. ir iki to'lai- 
ko dar bus priimami'-atsakingu 
asmenų ir organizacijų liudiji-

sitarimų, liečiančių informaciją, 
kultūros ir švietimo reikalus.

Helrtųkio susitarimai ię 
žmonių laisvės 

t

Senatorius Robert Dole (resp.,
Kansas) sąvo kalboje geg. 13 d.,

telefonu šaukė Vladimiro kalėji
mą, esantį Maskvos. No
rėjo sužinoti ar bus laiku paleis
tas ten kalinamas Gunars Rode, 
kurios el5 m. bausmė pasibaigė. 
Kongresmanui nepavyko prisi
šaukti nei kalėjimo višininko, 
nei jo pavaduotojo, nei bet ku
rio kito kalėjimo pareigūno. Kal
bėjo tik su telefoniste. Papra
šė, kad kalinamajam būtų pra-' 
nešta apie tą šaukimą.

Telefoną apmokėjo Pabaltijo 
sąžinės kalinių draugija. Kon- 
gresmanąs Kpch pasiuntė laiš
ką Brežnevai Rodės reikalų sų 
40 kongresmąnų parašais.

Išlaisvinti Sadūnaitę

Konferencija etninio auklėjimo 
klausimais

Mpkytojų, mokyklų vedėjų, 
švietimo administręijos, vadovų, 
tėvų konferenciją etninio auk
lėjimo klausimais buvo sušauk
ta Chicago j e, Palmer viešbuty, 
geg. 17 d. Joje Altos valdybos 
narys Stanley Balzekas. padarė 
platų pranešimą apie jo. sukur
tą lietuvių kultūros muziejų Chi
cago j e.

Du Sable muziejaus kuratorė 
dr. M. Burroughs, savo, prane
šime pažymėjo, kad. ii lankėsi

. dinamose, "safe deposit Bos” 
tigi? VU takai rizikinga^ dalo

kitų vertingų, metalų kiekius 
Tačiau ir čia yra visokįiiį prų

pęi teįmanoma šioje srityje, sa
’y s • ~’ *7 •» f ** T? * T?’■* *

Toliau, šio “Ręaspn.” nxagazi

mylinčių pasaulio demokratijų. 
Be šio dokumento Rytų Euro
pos disidentai, ypač, esantieji 
Sovietų Sąjungoje, neturėtų la
bai stipraus atramos taškę šau
kiantis tautų dėmesio dėl jų ne
laimingos priespaudos... "Sovietų 

i Sąjunga pasilieka kaip buvusi
— totąlistinė valstybė, nusis
tačiusi užslopinti net ir mažiau
sią priešinimąsi jos politikai, be
sireiškiančiai asmens, religijos 
ir tautų teisių slopinimu. Ame
rika yra vilties švyturys tų, ku
rie priešinasi prieš totalitarinį 
dominavimą. Mes negalime apr . nedelsiant užpildytus lapus at
leisti tų ryžtingi] žmonių. Meą 
turime dėti visas pastangas be
siekiant atkreipti pasaulio, dė-

sociąlistiniai. lęraštąi, labiąų.beau
gina tautinę kultūrą.

i Konferencijoje Altai atstova
vęs kun. J. Prunskis atkreipė'da
lyvių ėmesj, kad- tai netiesa, ką 
•rodo lietuvių tautos, pavyzdys. 
Deportuoti lietuviai į Sibirą ne- 
:twi nei savo, mokyklų, nei laik
raščių. Okupuotoji Lietuvoj ne- t 
.Įmanomas laisvesnis Įtiėtiwos £ 
' istorijos dėstymas. JAV-s^atr 1 
spausdintos ' etninės kultūros 
knygos negalimos nusiųsti į Ldęr 
tuvą. . ;

Kun. J. Prunskis kreipėsi į 
atvykusį iš Washington© Ętni-

rijus. investuoti, į šveicarijos. ban 
kus» tačiau ir. čia ne visiems

vas: dalykas,

mas sa\o santaupas’ investuoti 
į nejųdomą tu

Rinkusieji parašus dėl N. Sa- 
įdūnaitės išlaisvinimo, prašomi;

siųsti adresus^ Mrs. AdelineKut- , _ . , „ . x-
-chins, 21 Spinning: Wheel Road,, nių studijų viršininką pavąiįiių?. 

Apartment A, Hiųsdalę, ' til f—x„•_ z—J -
mesį. j padėtį Rytų Europoję”. 60^21. Parašus reikia Įafliu.'pa

šaukė Vladimiro kalėjimą

goti sąyo sųfąupą^ n^o yy^s 
tąnčįos. infliacijoj sunykimo. 
Tačiau joms visoms 'nėra ko ■

toją dr. C. Epstein^ prašydamas, 
kad būtų skiriama parama Ife 
tuanistinėms nmityidatas. Tų, par 
ties prašė, ji; yįetinių’^rietimo 
vadovų. • } investacijas.

riausia ir tikriausia. Daugy-
* > -*•-***JiK. .♦ ’"' V

(dem., N. Y.) iš Washingtone

to come und^ our wing.Another good r

t

*

.siųsti į Washington^ kur- tvar
komą medžiaga ryšium su arte- 

' Edward L Koeh (Belgrado paaitarinais.

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

< > T. NAUJIENOS, CH1CAOO.Ą OX— Saturday, May 28,1977 '

watch your money grow. We give your money 
the interest tt needs to really pu? on weight. 
The interest you can.ęoųi# on to make.your 
financiaJ picture brighter and more sęcure?

Federal office nearest you andtOpeaah

make thin fltooey % 
pul an

'yiai žino, ką sovietų karo jėgos darė Lietuvoje, jie savo 
akimis, matė, ką jos darė Vokietijoje ir kituose Euro
pos kraštuose. Jie tvirtina, kad nesikiša j kitos valsty
bės vidaus reikalus, bet ten jie pirmiausia savo nosį ' V * • " MA. L -

_ Lietuvos karo' vadovybė, nesitikėjo laimuti ųei vię- 
no mūšioj todėl ji prisilaikydama vyriausybės. Įsakymų, 
nesipriešino sovietų karo-jėgų įžengimui į- klasto, vidų. 
Bet Antanas Sniečkus, Lietuvos komunistų, partijos 
pirmasis sekretorius, gląųdus čekos bendradarbis, nei
Įtik įsiveržė i vidaus reikalų departamentą Įę tš ten pra- < 
dėjo įsakinėti policijai, ką jį privalo daryti ir ko neda- ’

nutojai iškelia naujus dbalsius. Brežnevas gali trafare
tines mintis laisviausiai dėstyti, žinodamas^ kad dip-; 
lomatams jos neturi jokios reikšmės, bet jam taip pat' 
aišku, kad partijos nariams tos jo mintys taps evanger ' 
lija. šių metų pradžioje jis pasakė ilgiausią kalbą ko- nius. _ ..
munistų partijos narių suvažiavimui. Jis kalbėjo apie tai yra patys tuščiausi žodžiai visame komunistiniame 

.... ' . 4- .. . ''k .v A. ... , „ 1 . —» „ A . t— .. A .. A.. I . — ,* — «... ■ ■ . a " A a . .a * —— —— 1 _ —. . - ■ ■ .. 1 _ t — — _— —_ , ‘ « X — L __ —

šo politikos ir “išsivadavusiuose kraštuos^.
draugystę su “socialistiniais kraštais”, bęt jis neužmiję-( žajęgonę. Caru, teisininkai mokėjo pravesti įstatymus, 

. . ' “ Jis turėjo kurie verte ir pačius pikčiausius politikus prisilaikyti
rnjiį ų,. geisti ną tik nuosavybės, bet ir palietines 
Į w> teMtfUi pafe Leninas. įpareigojo Feliksą Dzer-kolonialinės sistemos. Jis komunistams, be kitų, dalykų, 

šitaip skaitė: ' , H

cesus besivystančiose (turi galvoje anksčiau minė- inns ir ŽEbpj 
tą “išsivadavusios šalies” sąvoką), šalyse aiški ir gauja galėti 
tvirta. Tarybų Sąjunga nesikiša į kitų šalių ir kitųį

tautų vidaus reikalus. Gerbti šventą kiekvienos tau- teisės dėsniq partijos priešais, o Stalinas žengė dar. 
tos, kiekvienps šalies teisę pasirinkti sa\o vystįję- vieną žingsnį pirmyn ir tą pačia Lenino teoriją priMikė 
mosi kelią — nepažeidžiamas lenkinės užsieniu po- patiems komunistų partijos nariams. Jeigu, kuris par- 
litikos principas. Mūsų Partija remia ir rems tau- koIlliteto narys drįsta Pasipriešin
tas, kovojančias už savo laisvę., Tarybų Sąjunga ti 'prie valdžios vairo priėjusiam Stalinui, tai jis kirto 
čia neieško jokios naudos sau, nesivaikę koncesijų komunistams, kaip savo laiku Dzeržinskis kirto “kapi- 
nesiekia poHtmio viešpatavimo, nereikalauja kari-1 uMste^s” drįsusiems sijoti mažos grupelės teise 
nių bartų Mes veikiame kaip mums liepia mūsų sauvaliauti. ' ' '/ ’
revoliucinė sąžinė, mūsų komunistiniai įsitikini.-į
mai”? (Gimtasis kraštas, 1977 m. vas. 26 d. 2 psl.) eliminuoti jis naudoja partijos organus, policiją. 

Lietuviai, žino, kad kiekvienas sakinys yra neteisin- vadovybę'h-'spaudą. Jeigu jis drįso nusodinti j 
gas. Iš savo patirties jiems aišku, kad sovietų karo jį- ja„ų. Chruščiovą, tai jis nupėdins dar ne vieną jojiką, 
gos niekur negerbė nei vienos pavergtos tautos. Lietu-’------ rr—---------------------i-——_________ _ ___

Papročius, kad tiktai valdžią pagrobtoji 
silaikyi valdžios priešakyje.

Dzeržinskis su Leninu nesilaikė jokių dorovės ir

7%%
7%%

&&
*6%%'

mosi kelią — j 

litikos principas.

Wfehdp your money 
put on more weight.

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATX^YQU&hKMAXKATIXNUE Ones

8.17%= 
790% = 
7.08%= 
6.81%= 
5.39%=

shows all the 
highec-than- 
bank interest 
pte accounts 
we havę to 
offer. You 
decide now 
much you 
want to save, 
how much

SįMIįflRD FĖEįg^U.ąfllAN^
)|mm» Office 41«2 Anther Av*nue. Phomr S47-1140 3W Wr«i Galena Rnulevard Hmik
IffiAwd: Ž3 Wnst Mato Street 627-1140 Be«Her

Dvwwn Grvw SlOOForwt Mbs.
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• (Arch Supports) *ir t t.

T«l. WA 5-8063

INSURED

vritlps apybraiža. Išvada ru
do, ka<| lol^s pra/įv^iiųjjs |ųfė-

2850 West 63 rd St., Cfaįcago. IU. 6062$ 
Telef.; PRospfct §-5084

Leidime) — PHną apdraudė 
ŽEMA KAINA

GAIDAS - DAIMID
M0 - •* * « * < r- ' -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

—IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 WEST 63rd STREET 

VaL antrad. nuo pp pieta.

'Tad negalima sutikti su jų 
ei lutos pakuliniu teigimų, bpĮ 
jeigu ir taip jaiį būtų, tai rei
kėtų • pagalvoti, kodėl jie (o 
darbo nenori.

kreipiu ir yj,ejią ąr kitą yągą. '•
Mišių metu kun. Siūlaitis ra

gino vįąųs melstis už šeimą, nes 
šeima, yra.mažoji. bą^nyčįa, ią 
kurios iškyla visas žmonijos tį-

Saulaitis ragiųo ųįtyępsti TĮTĄeįr 
ties lapus, o gyventi dabartimi 
ir ate:timi. Kas praėjo — ne
begrįžta; svarbų šipjj dięąą, kur

Tikrina akis.,Pritaiko akinius-ir 
“contact lenses’’ 

VaL pagal susitarimą, Uįfer”** ^reč

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

2907 West 103rd Street
- x -/ -t - r**

Valandos pagal susitarimą

«t K ft baiwas I nainys t™™ IWKAimi 
JKUIEWJA IR MOTERli UGO$ ’ Ąrgeųti|>ų. Rašų A. Mičių- Jjk gąjvuja
GINE*oMMi»«» Q«*U«G.JA tf141^ HbuvfS “jej Ui JMfka$",

įii b. bLjpjw jf ą
Naų- sįraipspįpi jy 'ji^ po|ipkjs kib

tis neteisėjai j kH# rejkalps vi 
saj py atitolina

ne vieną sugebantį JĄV lietu-

4?9-W4i; 56į-46py ,
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N.* WESTERN ĄVE.
5214 N. WESTERN AVE.

; Telefonas atsakoma^ 12 yaj.

FR. FRANK PLECKAS
V OPTOMETRISTAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas’2652 WEST 59th STREET
< Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trecia^, 
ir pėnkt -2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laikp 

z ' pagal susitarimą.

Švento RASTO pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI •

Pruma ligonius pagal z sus*tarimą, 
įei neilsi liepia, skambinti 374-B0Q4,

IHt.il K. BOBELIS
’ JN*C$.TA> JR ŠLAPUMO TĄKJJ 

CHJ8MWJA 
T«l«f. 695-0533

, Fok Valląy M*dię»l Center 
860 $UyMJT SJREgT 

ROUTE 58. PLGIN, ILLINOIS

IR. P 4IILV. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wcstpiesjgf Corrynyrx y klinikos 
, 7 Aįed cinus d r,aktoriuj -
1938 S, Menheitn W«*tęhę^er, <0 
VALANDOŠ: 3ėr9*'darbo dienomis ir 

kąs antrą šeštadieni 8—3 vai.
T*L; 562-2727 arba 562-2728

įtez.: GI 8-0873
' DR. W. EJŠIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kędzie Aye„ WĄ į-2670 . 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MJ 3-0001.

-Argeųtinps įąHiivjy prganizą- p« watifs |wn> ir tyąnąjT* Tu r 
£ijy ir .Tarybos (ALį) Wl “Pį-” ąąyotįįkąį leflfigųcįn 
ŠT) pirmininku:

Didžiai Gerbiamoji
fhjiif Ęetjakfįją!

Nuoširdžiai prašau patalpųi
,ti sekantį straipsnį:

Pinn. B. Nainio redaguoją-
iisme “Pasaulio .Lietuvis” Nr.

<7-410 pa kc|Wo’p. L. B-nqs

Gėlės visoms progoms 
beverly Hills gėlinyčia 

2443 ■ WEST Mrd S TRĖE1
retef!»fl»j: pg 84833 Ir RR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
.Gang Orisbąr krautuvė

THE DAISY STORE 
7918 Southwest Hwy, Oak Lawn,

T»l. 499-)3)8 _______

M 0 V I N G
>^4? ♦

Apdraustas par kraustymas 
4 įvairiu atstumy.

T»L 376-1882 »r!>« 376-5996 
■———■————

4- ūdas 
iV-fe Seimo ffaįoua* 

pi. J> dienų.

“leikuJpt* ferO/ n< kad būtumėte šyvi". — Arnoto 5:14.
aidžiausia šio laiko priyilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dn*ug stgs. Nprrot įstatj j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo, 
įveikia'taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas i 
dysis priešas, šėtonas, j Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dąbęr gauna tųt, kurie atiduoda Dievui savo širdį įr savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasauks negali nei duoti 
atimti.

y»*i HfĮp, k>d girtis yri p pelieži* kiekvieną. Bet kur yrt 
ru>. |P | t> kJ*u«jnĮ< vvako knygutė po mirtiek**, kurią gausite
n^-nok*mw Rašykit*:

F ŽAVISI- #n« WEST

ir di- 
jau 
tik 
ku- 
nei

ml

6Stb 5TR«tET CHICAGO. ILL 6062$ 
IV RAfTO TYKINETOJAljo būti diug aiškesnis. Ten de- Un** Arif 

ntag&Tškai pasigiria su kaq. AUt*
pu. Turint omenyje, 2 VaiW/imlftTn
darbų liudytojai yra jų y#i }- I
siąj, Mąip i^iįų prppagaftdąs .Nesėniei j Caracas «užskrj_, 
ieškojimas. , Antanas Saulaitis.

“PL” rašcųųą: “Nopi pągąl Ta progą lietuvių katalikų mj- 
yisąs; veiklos ųprp^s įr visus siios direktorius Venezueloje 
standartus PLB-vaidybą turė- kun- Antan ag Perkamas paskų- 
lų būti išlaikomą kraštų Ben-Į borais suorganizavo vieno vaką- 
dromenių, bet taip nėra”! j ro religinius pašnekesius. Juos

' pravedė Tėvas Saulaitis, kuris, 
Teisybė, Argentinos ir bend fa pačia proga išklausė išpažin-

ina valiuta, palyginus su dole
riu, nepajėgia remti PLB-nės 
vąljjybos progrąjųios ^ątųąĮps.

Bet ši padėtis neduoda' pa
grindo pinn. B. N. ękelbti yiep 
tik stambias' sumas išleistų 
pinigų., nutylėjus dar stambus ryti ataskaitą sau ir Dievui. Jis 
nes pajamas, arba, geriau sa- ypačiai kėtė ydas ir nuodėmes, 
kant, reikėjo sąyp laįku pas- kurios plačiai paplitę išeivijoje, 
kelbti aiškią lĮLjp PLJ Kgng- Tikinčiuosius padalinus j ketu- 
reso apyskaitą taip, kaip buvo rias grupes, Tėvas jėzuitas siū- 
,susitarta ir pažadėta. pė surašyti problemas ir klausi,--

Berods. B. Jjl. sųriųkp da.ug. mus/kuriuos būtų galima vieto- 
lūkstančių dolerių iš dosnių! je gvildenti. Iškilo tokios nege- 
JAV lietuvių, kongreso reiką- rovės, kąip pavydas, melas, ap
kalus, (taip pat buyp gerokai!kalbos, apsileidimas. Tėyąs.ją- 
claiigiąū paitnlą iš tų 2^ zuitas šias negeroves pagyj^jq, 
njjf, kurie skpido į Pietų Agio- duodamas patarimus, kaip šių 
riką.). Tad kiek buvo surink- ydų vengti ir kaip tyrinti sa- 
ta?'Kiek išleista? ty kiek jų li-jYP gyvenimą. Virš vĮsą; kųų. 
ko?r < -X.----X.------ -

?Mąt, pagal yį§ąs yejklfts norr 
mas ir standartus, neužtenką 
skelbti tame pačiame straips
nyje, kad pinigų : “... dar šiek 
tiek liko..

Turbūt pasiteisindamas, Ę. 
N, ,j^šq : ‘^X^'B.^valdykos pir’ 
alininkui jau nuo 11^6'm. šau
do 1 dienos pradėjus redagup 
ii -PL, užtruko Jaunimo Kong
reso lėšų telkimo atskaitomy
bės paruošimas. Posėdžio pą- 
prašytąs, tą ątąkąjjpnjybg bgig 
ji sutikp fipąpsų yĮpepirin. JĮ. 
Dočkus”.

Reiškia, B. Nainys, kuris 
rinko pinigus kongresui, per 
15 mėnesių “neąpčjo paruošai 
atskaitomybės, kaip priderėjo, 
nors buvo pasikvietęs ir savp 
tentą talkon. ’ f

Tokį B.^N. “rrespėjimą'5 sun
ku suvokti tuo labiau, kad pas 

’.arasis, kada PPfį» surandą 
reikalingą laiką. Fąvyzdžiuį, 
“suspėjo75 organizuoti išvyką 
į Australiją, ir, sulig jo įdomią 
aharaktyriųg^ y#ątyįe?, paro
dant specialų* patraukimą lėšų 
ęjkiųiųj, gajiųia apimti, kaU 
‘neradęs” kilo asmens, sutikę 

‘ir ‘-‘suspės” rinkti pinigus ar
tėjančiam IV-tam PLJ Kong
resui.

Toliau rašo: “šį PLB vady
ba būtų daug daugiąu nuvei
kusi, jeigu jos pirm-kųi pa
čiam nebūtų reikėję telkti įė- 
ses jaunimo kongresui, arbą 
redaguoti P. Lietuvį. Tok'Uė 
darbus dirbti sugebančių žmo
nių išeivijoj dar afistu*, tik gai
la, kad jie to darbo nenori’'* .

Ir mes Argentinoje galvoja
me; kad JAV lietuvių tąrpe yrp 
sugebančių žmonių, kurie pą- 
vyzdingai yra ’ orgtfhizavę Šo,- 
kiy ir dainų šventes, kongre
sus, stovyklas, studijų savai
tes, renka pinigus Tautos if 
Lietuvių Fondams (tik su tpr 
kiu skirįumu, kad yisįems yrą 
žinomas šių garbingų institu
cijų iždo sjovis), rašo kbyga^ 
redaguoja laikraščius, žurnąr

rai Pietų Apierikps kraštų že- gių ir atlaikė šy. mišias.
Visų patogumui ir šį kartą 

religinė programa pravesta Dr. 
Vytauto Dambravos rezidenci
joje.

Atviruose pašnekesiuose kun.- 
Tėvas Saulaitis ragino visus da-

Ronald L»ck iš Orland Park©,- priklausantis 
finomo laidotuvię direktoriaus Stepono C. Lack- 
Mjęavičiaus šeiniai, baiųęs Worsham kolegiją, stu- 
^‘i*yo 'modernaus mokslo studijas Illinois univer
siteto Akiy ir Ausų klinikose. Orland Parko Lions 
|4<4^s jam suteikė stipendiją teisinėms ir medi
cinos studijoms konservuoti testamentu ar kitu 
legaliu būdu dovanotas akis, kad mirusio testato^ 
riaus regėjimo organai bei ju daly; būty galimos 
perimti akliesiems. Norį po mirties savo akis do
vanoti į Illinois universiteto laki y fondą, prašomi 
kryptis į Ronaldą Lack, tel. 974-4410.

Mažeika S? Evans
Laidotuyių Direktoriai

SOPHIE BARČUS 
RAOJjtf |EIMOS VALANDOS 

Vitos prpųromM ii W0PA, 
1490 klC A. M.

Llotvviu kliba: kasdien nuo Pir
madienio iki penktadienio. 12:30 
— T:TO vaE pbpel — ^Cšthdlenį 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:3Q

Totef.t HĘmlock 4-141?

P$9 maplewood 4Y®?
CHICAGO, ILL. 60629

ir Estijos atstovas E. Jackson 
bei Estijos' konsulas A. Link- 
horst. - '
su Belgrado 1977.VI.15. 4- kon- 
ferėpcija bef aptarė kitus, aktua
lius reikalus.

RĘWJA SUPAŽINDINTI
dpwpTantes

Chicagos Lietuvių Moterų 
dubo 17-taš Gintaro balius į- 
vyks birželio 10 d. Conrad Hil
ton viešbutyje, Chicagojė, ku
rio metu Chicagos visuomenei 
bus pristatytos 6 jaunos lietu
vaitės - ginfarėlės. Tai pasidi
džiavimo ’vertos debiutantės, 
baigiančios aukštesniąsias mo
kyklas, pasižymėję ne tik moį-

’ M >’rą isi‘
jungusios į įvairias lietuvių or- |

Pasitarimo dalyviai pasikei
tė turimomis informacijomis, 
apsvarstė klausimus* susijusius 
ganizacijas, sporto, muzikos, 
tautinių šokių bei studentų’ gru 
peš. šio tradicinio baliaus ren
gimo komiteto pirm, yra Jean 
Yance, vicepirm. Stefanija Ųgin 
pienė,‘ižd. Julija Pppelienė ir 
sek. Loreta Riipkipnė, Debiutan 
tęs. pristatymui paruošia chore
ografė Čepaitytė ir jos asistentė 
Cecilija Matulytė? Klubui akty
viai pirmininkauja Dalia Bbbe- 
lienė. (Pr.)

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

EUD

.FIGHT HEAVY DISEASE

GtVF HlARt FUND į

Mūsų' mylimas sūnus, brolis

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

. 4330^34 Šo. CALIFORNIA AVENČE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Religinei programai pasibai
gus,- kun. Perkumas kvietė dą- 
lyyius kavutei ir užkandžiam?, 
Janina Klovienė vėl visko privj- 
rė, prikepė. Dar pora valandų 
lietuviai tarpusavy bendravo sp 
taip maloniu ir šviesiu mūsų iš
eivijos misionierium. Palinkėtu 
laipiingos kelionės naujose pą- 
-eįgose. Jis dirba Čikagoje, lie
tuvių tėvų jėzuitų.centre.

Aleksandra Vaisiūnieng
—■ ,— --------- >

Baltijos valstybių 
atstovų pasitarimas

1977 m. gegužės 24 d. Estijos* 
Gen. Kpnsuląt^ New Yorke įvyr ’ 
ko Lietuvos? Latvijos ir Estijos* 
liplomatinių ir konsularinių at?- 
stovų pasitarimas. Jame daĮyr 
vayo -— Lietuvos atstovas dr. 
% Ą. Bačkis ir Lietuvos Gener 
ralinįs konsulas,A. Simutis, Lat? 
vijos atstovas dr. A. Dinbergs

taip ngtikėtąj iš mūsų tarpo atsiskyrė mirtimi š.m. kovo 24 
d., sulaukęs tį^ 19 pietų amžiaus, ir palaidotas kovo 28 d. 
Lįeįpyių Tauįipėse kapinėse. ^Neapsakomą skaūsnią turė
jome’mes likusieji pergyventi.. Daug padėjo arfinjųjų už
jaučiančioji meilė.

Nuoširdžiai dėkojame’ghpįnėpis, draugams ir pažįsta
miems už raminančią užuojautą aspiepįskaį, laiškais įf 
spaudoj p, ypap už dajyvayipią budėtuvėse ir laidotuvėse, 
gįeįškiapie širdįpgą padėką Tėviškės parapijos klebonui 
kpp. Ansui 'įFpąkipį už paguodos žodį ir maldas liūdesio 
namuose, koplyčįpjft bpdėtuyėse, laidojimo pamaldose ir

Dtėkpjąnie Tėvjšfcės parapijos chorui ir jo vienetams 
bgi solistams pž gaivinančias giesmės budėtuvėse ir laido- 
yėse, Jpunjnu); rateliui, draugams, yargppįnipkapis, grab- 
nešiams, Moterų draugijai, lietuvių skąųtėpi^ -skautams? 
laidoiųykĮ Rektoriui S- C. Lack-Ląękąvičiui ir $ūnum$. 
pž ipplpnų patųrpavimų bei visiems Jdtįepis draugams ir 
paž^taųiieins, Vurie gėlėmis, aukomis. Henry Kasiulio fon
dui ir tokiu.didingu dalyvavimu laidotuvėse liudijote rųei- 
lę mūsų brangiam Henrikui ir tuo pačiu mums.

Visiems nuoširdžiausias ačiū!
Nuliūdę lieka:

Tėvai Jurgis ir Vanda Kasiuliai ir sesutė Ingrida

£1% HIGH RATES
X.Iom PAID QUARTERLY AT

%
PASSBOOK _____ _____ ’ ____ _

z BRIGHTON
FEDERAL

RAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

PIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632

HVAS ĮR SŪNUS

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhail 3r21fl&-?

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2%
P5R ANNUM 

certificates > 
$5000 or'more 

4 year min.

MB

P«R
$5000 or more 

minimum 
M pipnths

'M 't

-T ■> J

2M
PER ANNUM 

$1000 or more 
J Y*»r win.

Cmcagog
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

V IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - V AS AITIS
144ū So. oOth.Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

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

_________________ t ■ ■  ■ — . .   ~... _ _____________________________________e?

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET 
įiifc WEST 23rd P|.ACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL S74-4410

Republic 7-1213
Virginia ?-€67Jt

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ■ - Phone: YArte 7H11Nil

S - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ll_l------- Saturday, Mav 28, 1977
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ovacijas

ŠIMAITIS REALTY

NAMUS

STASYS ŠAKINIS

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

tonacija ir garsų bangavimas,' 
svečius’Ir vinus talentu pasiros

'SESIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų, • . '

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

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

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

2 BUTŲ medinis. $12,000.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St.

Chicago, BL «060§

BUILDERS ■ AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

PADĖS UŽTARTI 
BRAŽINSKUS

Ijall Frank Zapolls
P08V> W.vStti St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TalaL: REpubtle 7-1941

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Ltthpanian Representative

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

oai Austin
fel. 421-8UX7.

mbnas.iš Hickory Hills ir Alek
sas Kinka iš Bockford, I1L 'Dė
kui už aukas', ir už ankstybą 
prenumeratų pratęsimą.

—Dr. Juozas Tautvilą iš Ga
ry,. jnd., atsiuntė tokį . laišką: 
“Džiaugiuosi grįžęs namo ir pa-

•Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi Mvalte* suripažl- 
niurni nemokamai fr be jokių feriperdfojimg.

PAVARDĖ IR VARDAS ______________ ____ __________ £

niėrį 'noriumatyti. žf jį'. turėti.. 
Siunčiu; SITčekįuž pusmefį’’į 
:Dėkui,u^ dėmeą-H-^.-už-'-prenu- 
.raeratą. ’
£-L Ponia B. čepauskas iš Gulf
port apylinkės- St. Petersburg, 
Ela^,;pratęsdama; prenumeratą^ 
savo gerus linkėjimus, atlydėjo 
devynių -dolerių .auka Naujienų.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC

A famous name In Southern Buildinc
■ . • • V- - . < “ • • . •' '■

Regional Office Cameo Tower Build

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos miesto leidimą. 
Dirbti Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avo. 

Tol. 927-3559

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI > 
Namai pardavimui:

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

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

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA .
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje, nekflnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga ' *^’***^' 7 . ’

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

Teh 813-367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

PETRAS KAZANaUSKAS. Prea’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

Namai, žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SĄLE

D t MES I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis ■. , jį
A. L A U R A l T I S

4645 So. ASHLAND AVĖ. .
> . 52M775

' — Gerardas Žvibas ’laimėjo 
Kennedy aūkšt. mokyklos " mo
kinių braižybos bei projektų 
konkursą. Jį ruošė Illinois’ Tech 
nologijos institutas.

— Illinois valstijos loterijoje 
gegužės 26 d. Bonanza trauki
me laimėjo 22,178 ir 0127, spal 
va mėlyna. Grand Prix- trauki-

žoji penkiametė Marija Dndkai 
te su akomponiatore K. Grį-; 
niiite ir kaip mažosios pravir
ko' . vėlidhČelė-sinuikaš ■’ Nepa
prastu ir širdį veriančiu garsu,: 
salėj įsiviešpatavo tyla ir su
sikaupimas. T /r’ :•

Alažosios laikysena, žavėti-’ 
-rias patrauklumas, išgavimas 
iš smu&o žavėtino grbžk)'’gaę 
sų, o K. Griniūtės akompqnay(; 
itid'gražiųjų smuiko garsų sū-į; 
jungiiŲams, sulydimas ir ...nė-

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIEN* — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West sMh SL, Chicago, DL 60629 • TeL 1VA 5-2787 
Dideli* oeeirfnMmM pero* rOiiec ivelriv protfų. 1 

MAISTAS II EUROPOS SANDSLIŲ. i ;
LIETUVIS

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St 

(Tmrn ef Leke)

Dale n*mu« Ii lauka Ir U *ld«ut. 
Darbe* yarantuofa*.

Skambinti YA 7-9107

Lietuva bran©” gitara 
luįė-’ir akordeonu. Danutė ir Bim- 
." LB Balčiūnaitės pašoko vieną 
aldy-J baleto šokto <talyką. ’Muzika 

plokštelės. į
Renata Variakojylė .paskam 

brho pianu tris trumpus muzi
kos kūrinėlius. Sen^į. Rudaity- 
tė (trečios kartos lietuvaitė) 
pianu paskambino tris muži-.- 
kos kūrinėlius, kurių vienas 
buvo: ‘Laras Theme’ iš, filmos- 
Doctor Zivago (Dr. Zhivago).

Antroji talentų pasirodymo 
o skirta Romo Kalan

,- įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkaD

• nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

_ Tel. 767-0800. -

.i — Pijus Vaičaitis iš Largo, 
Floridoj e, tapo Naujienų skai
tytoju, užsakydamas jas 6 mėk 
nesiams. Savo, laiške' jis taip 
rašo: “Girdėjau iš kitų, kad

Lietuvių • klubą St. Pėtėršbutge. 
žmonės pasakojo 'iri gėrėjosi, 
kad labai gerai -;ir teisingai j ra
šoma. Prašau pradėti siųstt 
man Naujienas, tik būtinai- nuo 
gegužės 1- dz nuniefiQ, kųriaTnę 
yra aprašymas ąpie St. Peters- 
burgoUetuvm liTuba. Aš tą mi-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN.
Nuosavybės — kitur

Įėję (87th if Western).' Jomsi 
bus. įteikti gintaro papuošalai,; 
kuriuos jos nešios Gintaro ba
liuje birželio 1^ d. Conrad Hil-. 
ton .-v ęšbutyje; Viešnios, no^= 
rinčios dalyvauti priešpiečiuo
se, gali skambinti Konstancijar 
Hofer tel. 476-2266.

LEMONTE Z mūro namai po 4 bu- 
his' kiekvienas, 10 metu senumo. 
Abu $130)000.

12 BUTU MŪRAS, labai gerai , pri 
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinke. $185,000. _ ?

60 AKRŲ farma i pietų vakarus nuc 
Remonto. Galimybė išdalyti sklypais 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

* U®tnvį ĮalHntnlrų Vuu 
Chfctgoje T*

ArWNORMANA 
>^kBURŠTEINA 

263-5826 
'Sfc (j*t*igo*) ir 

«n-8«9 
(bato)

dymo dalyvius užbūrė. 'Todėl 
kaip nustojo--verkęs mažosios 
Marijos smuikas, salė'atsibudo 
ir sukėlė triuk^mii 
ir rankii plojimus.

Pabaigai K. •Griniūtė -atliko 
keletą, trumpesnių.hiuziko^kū 
rinėlių piamu Pasibaigus -pro
gramai visi Talentų- pasirody
mo dalyviai LB apylinkės bu
vo apdovanoti specialiomis do 
vanėiėnns. Gi Tėrrėsė Balčiu 
nięnė talentų pasirodymo da
lyvius apdovanojo savo darbo 
gražiais ^gintariniais žiedais. 
Jai už tai visi snšuoko tris kar
tus: .“ačiū, ačiū, ačiū P* Po pro. 
gramos — vaišes svečius vai
šino Irena . Pranckevičienė ir 
j ai į talkininkavo:' Vyšniauskie- 
nėj. Znnialienė, Ęortuljenė, Npf 
kienė. .Svečius vos sutalpino 
nemaža šv. Antano parapijos 
salė. - i. f - K. K;

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Av*^ Hot Spring*, Ark. 

Alberta* fr Kastutė Rožėnal, Sav. 
Kambariai Ir kitchenette vienetat 
Spalvota TV, šildomas, maudymo

si baseinas.' telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rasorvuoti t*L 
501-823-9814;

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 (Corner Archer ir Sacramento)
’ . Tel. 247-5081

SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai didėli kam
bariai. 1 * vonios, $26,000. - . • ’

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

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto-mūro garažai Marquette 
Parke. $43.900.

TVARKINGAS 3 batu 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.

NAUJIENOS itttovznja tr 
rikos Ir poltinlų ilfn 
Ir reikalingos, net bi . _ _____
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prezramaraotl,

. Todėl Naujienų • ’
ttelbdama platinimo vajų 
„■pandos pirmūnų pavyzdžiais užsipre 
grandine tolimesniems darbams ne 
taip pat pavergtos Lietums ir jo* i 
crviškų reikalų itnuww.
KMNUOJA: Chlc*gc|» ir Kanadof* imtam* -> pomt mstp — 

trim* mėn. »• $8J0, vIoomi mėn, S&M. Kitai* JAV vtetam metam* 
— $26.00, pusei mėty — $1440, etanam mtat. — $230. Ufalenhm

BY OWNER
BRICK APARTMENT BUILDING- 

. 2—6 rooms (3 bedrooms) — 1—3 
room basement 
Mid. 40’s. ghown by appointment 

737-9169

PASKOLOS PERKANT NAMUS,, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J

Cicero Bendruomenės valdy
ba padės Hetuviąrųs parašyti 
laiškus įtakingiems žmonėms, 
kad užtartų Bražinskus. Laiškų 
rašymo tarnyba parapijos salė
je veiks sekmadienj nuo 7 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

Vaidybos sekretorė Z. J.
— Kiekvienas Dettivis gali ap

sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM; apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukšta] atn 
mokslui -arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių <irj kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

Naujienos

M. Š I M K U $ 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. M*pl«wtad. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir’kitokį blankai

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878'

(W1 Penkt. 9:30 -11:00 v. V. -149O AM 
Šešt. 3X)0 --10.-00 v, vl — T0S.3 FM 
Sekmcd. 9:30 - 10:00 y. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZD2I0NYTE < ;

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 50629 .
Telef. - 778-5374 f

— Rašyt, ir žum. Ona Alg- 
minienėj knygds apie bolševikų 
okupaciją autorė ir lietuviškos: 
spaudos bendradarbė iš Brigh
ton Parko, parėmė Naujienų 
leidimą atsiųšdama dešimkę 
Mašinų fondui. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar
dės prašė neskelbti. Dėkui. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi lietu
viai; kviečiami į jas atkreipti sa 
VO; asmenišką dėmesį, gerai sii 
jomis susipažinti - ir pareikšti 
savo asmeniškai nuomonę jas 
užsisakant. Platinimo vajaus 
proga Naujienosf 'yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaitės 
nemokamai. i

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
NAUJIENOMS Hemet, suėjo 00 metą. Ktnhtt ta

Amerikos lietuviu diennfiElo steUtju* bei 1 
Bxxs ir lūkint MtUm ptrtigM 

e Mimti NanjiemĮ plitislzDa njus.
NAUJIENOS tvirtai itcrri fr kovoj* d tletuvoa’ ir pcvertta ll«trri» tatan 

neid*TOn* fr neridėdiao* 1 audėriu* K okopetai* ar lt 
tinlala. , “ . N ■ = 4-- • -TtT.

NAUJIENOS palaiko tina lietuvių deaokratfoe* grupe*. Jų bendra* inrttt* 
djaa ir remia visų lietuviu bendruoaltM darbiu b*i tikahu.

Hal* pari metimo, reto-

Namal, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Juškevičienė.: dalis buv 
už tai jauniė-lfqs pfisiniininniL-Trumpą «įyą 

dinį žodį tarė mokytoja dr. Mo 
Jos žodis n trumpas, 

patriotinės' dva
si os, prime’nan tis'r paskutinio 
mūsų: tautos, didvyrio* Romą 
Kalantos aukos, užį- Tėvynes 
laisvę tiidingumą- ir nuskanbę- 
jušį -garsą, visame pasaulyje. 
Skirtą Kalantos prisiminimui 
eilėraštį tiekJainavo Vytas Pą4 
litinis- fr Edvardas., ^ranckeyir 
ėiuįdPetr^i Duda smuikn -i|S

TelefonuotL 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS ' -

RESORTS AND VACATIONING 
■ Kurortai ir Atostoįv .Vieta*

, COSMOS APARTMENTS
? 7338 Coouina Way

St Petersburg ‘Beach. Fla. 33706 
Xj^Peldys

Renduojam butus—nnetainą mėnesi
niai, savaitėmis. jZasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų/ Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba" teirautis tel. — 
831—360-0998.

JAUNIMO PASIRObYMAS CICEROJE
Jaunųjų Talentų pasiro<ty-i pilti 

mas Ciceroje sužavėjo ir 
jo nepaprastą pasisekimą 
(R) Cicero apylinkė 
Los pastangomis. Jaunųjų Ta-!buvo 
lentų pasirodv mas Ciceroje š. 
m. gegužės mėn. 15 d. buvo ir 
sėkmingas ir susirinkusią pub 
liką Šv. Antano parapijos sa
lėje sužavėjo ir užbūrė.

Talentų pasirodyme dalyva 
vo per 2(1 jaunųjų talentų — 
berniukų ir mergaičių. Jiems 
pasiruošti vadovavo LB vice
pirmininkė 
Ji dirbo da 
ji talentai pasirodė ir gerai 
gražiai ir nepaprastai patrau-| tušiene. 
kliai. Reikia atsiminti, kad .la-d jtOn<ięhsuota: 
lentų amžius buvo nuo 5 me
tų amžiaus irxplačiai-issisklą^ 
džius. Keletas jaunųjų talentų 
buvo ir iš Kėopshos Wisconsi- 
no. Talentų pasirodymas buvo 
sujungtas su motinų pagerbi
mu ir Romo Kalantos 5 metįi 
tragiškos mirties sukaktimi. » 

Prieš penkis metus, gegužes 
mėn. 14 d. Romas Kąlantą 
miesto sodelyje prie teatro ąp- 
sipylė benzinu ir susidegino, 
relkalaudamas-laisvės Lititu—’ 
vai! Talentų, pasirodymą pra
dėjo jo vadovė Z. Juškevičienė 
trumpu žodžiu; Ji trumpai kai; 
bėjo ir apie lietuvę motiną, jds 
meilę savo šeimai, tautai ir 
valstybei. .

Po jos trumpo žodžio, stu
dentė Kristina Tauginaitė, bu
vo pakviesta vadovauti talen
tų pasirodymo programai. Mo
tinos garbei Danutė Prancke- 
vičiūtė pasakė eilėraštį .Mamy 
tei, Edvardas Narakats pianų 
paskambino Turkų ruduo. Vy
tautas ir Birutė Balčiūnai iš-

likęs ligoninėje visus baisius 
• skausmus, pradedu vėl paleng

va atsigauti, prisilaikydamas 
daktarų patarimų bei prirašytų 
vaistų, šia. proga siunčiu prenu
meratą Naujienoms, kurios kri 
tiškai vertina bendruomeninius 
ir politinius įvykius, be kbrių 
spaudos skaitytojas taptų tik 

•vienos krypties žinių'rinkėju ir 
dideliu -pikčiurna kitam laikra
ščiui. Likusius nuo prenumera
tos devynis dolerius skiriu ma
šinų fondui.” Dėkui už laišką,: 
nuolatini bendradarbiavimą ir 
už auką. . '

, — Chicągos Lietuvių Moterų. 
Klubo tradiėimp Gintaro baliaus'; 
debiutantės bus pristatytos klu-i 
bo narėms ir viešnioms laikei 
priešpiečių, trečiadienį, birželio;

BEST THINGS IN UFE

SIUNTINIAI I LIETUVA 
, Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE QlFT PARCELS SERVICE 
2501 W. *9rh St, Chloro, IIL 80629. — T*L WA S-® 

tiJl So. Mel«Hd CMcwe, IIL 60608. — T*L 2544 
. < V. V A L AMT I N A S

• . ■ >

. 'I -L. . T IITT1 - _

PIGIAI parduodama 4 gabalu mie
gamojo baldai gerame stovyje. Tei- 
rauti* po 5 vaL vak. Tel 476-6712.

• Mųz. A. Jurgučk) pianino 
; klasės mokinių koncertas įvyks 
■ birželio 5 d. 3 vai. Jaunimo cen
tre. 'Prašomi- atvykti. A. Jųrgu- 
čio tel. 471-0985. (Pr.)

— LKVS. ^RAMOVE" " Chi- 
cagos skyriaus ramovėnai š; 
m. gegužės men. 30 jd. pirma-; 
dienį, įprasta JĮvarka atlankysi 
mirusių ramovėnų kapus: Lie 
tuvių £v. Kazimiero ir Tauti-* 
nėse kapinėse. 1 -

Susirinkimo punktas: 9.00 
vai. ryte, 111'’gatvėje-pirmieji 
vartai į rytus nuo pagrindinio 
įvažiavimo į kapines............... d'

Kapų lankymo vadovas koL 
Juozas Bagdžius. į

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAIPROGAI — kristalas, por-~ 
celanas, sidabras, gintaras, auk-; 
sd papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 k t. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm-. 

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, HL, 
teL 434-4660. v

« Suvalkiečių dėmesiui
r Jono Valaičio parašyta ir iš- 
leista apysaka “Jaunamartė”: 
Turinyjer Suvalkijos ’kaimo, ūki; 
ninko sodyba, j o'būtis su vestu
vinėm apeigom, dainom ir kt. 
Gaunamą adresū:'Jonas Valai-; 
tis, 1822 S. 49 Avenue, . Cicefo,; 
60650.'Tel.: 652-0312. > L-
V ■■ -9 ' f
t Kaina su persiuntimu paštu
>3.75. . ' , (Pr-)

HELP WANTED — MALE
Dirblninltv R*lkl*_______ '

DIE SETTER 
EXPERIENCED ON PROGRESSIVE 

DIE & AUTOMATIC FEED 
COMPANY BENEFITS

C. J. B. INDUSTRIES, INC. 
3161 NORTH ELSTON 

267-2794.

HELP WANTED— FEMALE 
Darbininklv reikia

• NUOLATINIAM DARBUI reikalin
ga tarnautoja (teller) su patyrimu ar 
be patyrimo. Reikia mokėti lietuviš
kai ir angliškai. Tel. 925-7400.

RENTING IN GENERAL .
; Nu am o a________ ■

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. būtas 
2me aukšte su baldais suaugusiems. 
6541 So. Campbell Ave. Tel. WA 
5^616.

FOR RENT 5 room flat. Space bea
ters. 1-rst floor front Adults only 
4508 S. Honore. Phone 6 to 8 PM. 
376-2443. . -

MISCELLANEOUS 
jvairO* Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist

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

1037 West Brving Pk.. Chdago. HL
For appointment call 871-8528

PARDUODAMI dėvėti baldai: vir
tuvės stalas su kėdėm fotelis, lova, 
komodė ir staleliai. Teirautis tel. HE 
4-7769.
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