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GEGUŽĖS 5W| BUENOS AIRES 
MIESTE ŽUVO 408 TERORISTAI

Rusams nepasisekė numušti erdvėje 
-skriejančius Amerikos satelitus

BUENOS AIRES, Argentina. — Vyriausybė paskelbė, kad | 
praeitą mėnesį vjen tik-Buenos-Aires mieste žuvo 408 teroristai, 
ruošę pastkėsjnimus prieš vyriausybės atstovus jr valstybės pa
status.’ „--.--r

Gegužės pradžioje teroristai 
užpuolė vieną policijos nuovadą 
ir nušoyė tuo metū nuovadoje 
buvusius du karininkus ir vie
ną policininką, Vėliąų kariai ap- 
supo'tris teroristų centrus, ban
dė sūimti ’ten buvusius teroris
tus, bet jiems 7 atsisakius pasi-
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Egiptas ruošia Izraeliui
2.1 bilijonų dot sąskaitą

10 Ramadano Miestas, Egip- 
duoti, kovų metu jie žuvo.- — Rezidentas Anvar Sadat

------------- — - - • —

sekmadienį pasakė, kad' Egip
tas iškeltu pretenzijas į -bilijo-1. 
nūs. dolerių kompensacijos už 
pajamas,' kurių Egiptas netek-

Vienoje krautuvėje kariškiai 
rado 5,000rankipių granatų, ku
rios buvo" ruošiamos puolimams. 
Kiek žuvo karių pranečimas ne
skelbia. Vyriausybė įsakė be 
pasigailėjimo naikinti visus te
roristus -kiekviename didesnia
me mieste. Y
. Rusams nesiseka naikinti 

satelitų ,

mintas satelitų naikintuvas ne
davė lauktų. reultatų. žk

Praeitais- metais sovietų ka
ro vadams pavyko numušti tris 
šateittuš,; jų pačių -paleistus -į- 
erdyę. .Šiais mątąis jie paruošė 
tokį satelite, kuris turėjo nu- 
lųušti kitų išteistus . satelitus, 
bet rusams nepasisekė.

Erdvėn paleistas sovietų sa
telitas ; — ’ naBan&yas' 'Žsisakė 
klausyti J sakymų,.: Pradžioj jis 
pasuko pageidaujama kryptimi, 
o .vėliau jis’ nuskriejo savais ke- 

‘ liais.

Pakistane tęsiamos 
tarpusavės žudynės
ISLAMBADAS, Pakistanas. 

— Vyriausybė manė, kad opo
zicijos vadai pakeis taktiką ir 
kreipsis į teismus nesusiprati
mams aiškinti, bet jie ginklų ne
meta ir demonstracijų nesustab- 

-do. ’ • . - . ‘ ♦
Apskaičiuota, kad’ paskutinė

mis trim savaitėm gyvybės ne
teko daugiau negu 1,500 de
monstrantų. Opozicijos vadai 
buvo pasižadėję pristatyti be
reikalingas demonstracijas, bet 
taip nepadarė.'

Opozicija pirma reikalavo nau 
jų rinkimų, o dabar jau reika
lauja, kad atsistatydintų prem
jeras Zuifikar Ali Bhutto.

— Olandijos policija atsisakė 
duoti maištaujantiems moliukie- 
čiams lėktuvą ir pareikalavo ati
duoti visus įkaitus ir 'ginklus. 
Moliukiečiai įsitikino, kad Olan
dija nekreips dėmesio pjų rei
kalavimus
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Naujienų 63 mėty sukakties bankete matomas svečių stalas. Ii kairės matome Jolantą Kaušienę, Pet
rą Kaušą. Andrių JuikevIBi^ Pranę Klumbienę, i>cHc. A. Šovą, Zuzaną Juškevičienę, Algirdą Mickevičių, 
Aldoną ir Algirdą Brazius.

PRIŽADĖJO SKIRTI BILIJONĄ

Turės būti pertvarkytas duodamų gėrybių' 
paskirstymas, valdovai neturėtų grobti

PARYŽIUS, Jfrancūija. — Sekretorius Cyrus R. Vance 
kalbėdamas prezidento Jimmy Carterio vardu, nustebino suvažia
vusius 27 valstybių atstovus, norinčius ieškoti pagalbos atsiliku
sioms valstybėms^ Jis pranešė, kad prezidentas yra pasiryžę; 
prašyti kongresą, kad skirtų bilijoną dolerių pagalbos atsilikusiom; 
tautoms. Sekretorius pareiškė Įsitikinimą, kad ta pagalba bu; 
suteikta, "šis pareiškimas yra lygus Marshallo planui, vykdytan 
tuojau po Antrojo Pasaulinio karo.

kos sutartį Viduriniuose Rytuo
se, jis pasakė, noris S2.1 bili
jono už . alyvą, išpumpuotą 
Egipto laukuose Sinajuje per 
tuos 8 metus esant Izraelio oku
pacijoje, ir dar - neapskaičiuotas 
sumas konpensacijos už praras
tas rinkliavas Suezb **

- Pagrobė ambasadorių
GUATEMALA “ CITY. — EI 

-Salvadoro- ambasadorius Guate- 
maloj "pulk. Eduardo Casano- 
yąl šęknjądienį buvo pagrobtas 
per kelis blokus nuo Gųatema- 
los. Miesto, tarptautinio aerodro
mo. Casanovai su žmona va- 
žiuojant užstojo kelią du maži 
automobiliukai, kuriuos vaira
vo ginkuoti vyrai. Anksčiau 
šiemet-El Salvadoro užsienių rei
kalų ministeris Mauricio Bur- 
ganovo Pohl buvo pagrobtas kai
riųjų, partizanų, kurie vėliau jį 
nužudė, kai valdžia atsisakė iš
dildyti grobikų reikalavimus.

Arabai: Jokiu kompromisų!
Princas Saud ąl-Faisal, Saudi 

Arabijos.‘užsienių reikalų md- 
ništeris pasakė sekmadienį, kad 
nebus jokių kompromisų, kad 
izraelitai tūri grąžinti visas že
mes, kurias , jie okupavo 1967 
metų 6 savaičių kare. “Izraelis 
negali turėti kartu ir taiką ir 
teritoriją. Yra gera galimybė, 
kad turėsim karą, jei Viduri
niuose Rytuose greitai neturė
sime taikos”, pasakė Saudi mi
nisteris.

Ieško gaisro 
priežasčių -

SOUTHGATE, Ky.

Vėsesni®, lis
Kaulė teka 5:19, leidžiasi t: 18

Ken
tucky policijos komisionierius 
pasakė pirmadienį, kad tiriama, 
ar Beverly Hills Supper klubo 
gaisras, kuriame sekmadienio 
naktį žuvo 160 žmonių, nebus ki
lęs iš alyvos tanko klubo rūsyje. 
Klubo trijų aukštfų salėse tą 
naktį viešėjo 13,500 svečių, kai 
gaisrui staiga kilus ir dūmams 
paplitus žmonės nebegalėjo ma
tyti išėjimų. Tas 5,000 galionų 
tankas buvo prieš keletą dienų 
pripiltas alyvos ir gaisro tiršti 
tamsūs dūmai rodė, kad kartu 
degė alyva.

20,000 KUBIEČIŲ VEI91

-: Kubos šeimini nkavim as ' Af riko- 
riplėtė jau dešim-

i AFRIKOJE
Fidelio Castro instruktoriai apmoko '. 

čial>uvius modernaus kariavimo meno
MAPUTO, Mozambikas.

je, sukeliąs didėjantį Vakarų'"susirūpinimą, 
tyje juodųjų valstybių. Paskutinė naujausioji yra Etiopija.

Kitos iš eilės yra: Mozambi-' 
kas, Gvinėja Bissau, Tanzania 
ja, Gvinėja, Ekvatorinė Gvi
nėja, Sierra Leone, Kongo Res 
publika, Somalija ir Angola... 
Nemažiau kaip 20,000 kubie
čiu vienį apdirba laukus, va
dovauja ligonines, kiti apmo
ko ir. mankština juodžių armi
jas ir dėsto marksizmo-leniniz
mo revoliucijos mokslą.

JAV Valstybės departamen
to zniomis, 50 Kubos kariniu 
technikų atvyko į Etiopiją, nors 
Kubos Fidelis Castro juos pa
vadino “diplomatais” ir “dak
tarais”.

Jugoslavijos žinių agentūra 
Tanjug praneša, kad “be tų 
apie 15,000 Kubos karių, ka
rininkų* ir instruktorių, dabar 
Kubos ekspertus, ir patarėjus 
matai kiekvienoje valdžios įs
taigoje, aparate ir ekonomijoj 
je. Jų visur-pilna ir jie labai 
veiklūs. -

Didelė paslaptis dengia Ku
bos rolę suteikiant karinius 
instruktorius' juodųjų naciona
listų sąjūdžiams, kovojantiems 
prieš baltųjų valdžias Rodezi- 
joje ir Pietvakarių Afrikoje 
(Namibijoje). - '
Partizanų apmokymo stovyk 

los pietinėj: Angoloj, Mozam
bike ir Tanzanijoj Žurnalis
tams uždraustos lankyti. Vaka 
ru djplomalai spėja, tad in- 
sruktoriai ten vrS kubiečiai. 
Kaip Amerikos juodieji diplo
matai (pav. JAV •ambasado
rius prie JT, Andrew Young) 
pabrėžia savo saitus su Afri
ka, panašiai kubiečiai tvirtina, 
kad jų vienas ketvirtadalis iš 
9.5 milijonų yra juodžiai.

Kuba jau anksčiau bandė sa 
vo laimę Afrikoje. Buvo susi
giminiavę su Wwame Nkrumah 
kairiųjų valdžia Ghanoje, bet 
1966 m. Nkrumah*, nuvertu*,

kubiečiai buvo ištremti. Pora 
metų vėliau Kongo Respubli
ka išmetė lauk iš savo teritori
jos kelis šimtus kubiečių pata
rėjų, kad pradėjo kištis į ' vi
daus reikalus, bet kairiesiems 
paveržus - valdžią 1973 m. jie 
vėl grįžo. ..

Sudanas ištrėmė 
dar 50 rusų

■KHARTOUM, Sudanas. — Su
dano vyriausybė nutarė ištremti 
apie 50 Sovietų ambasados pa
reigūnų ir Įsakė, kad jie išsineš
dintų vienos savaitės bėgyje.

v- ... " ą

Tas įsakymas buvo duotas tik 
kelioms valandoms praėjus po 
to, kai marksistų valdžia kai
myninėje Etiopijoje įsakė užda
ryti Jungtinių Valstybių, Bri
tanijos ir Egipto karo attaches 
ofisus. Etiopija, be to, patvar
kė, kad JAV-bių ambasados šta
bas būtų 50 nuošimčių sumažin
tas. • >

M Ve S ” v

Tuo 50- sovietų diplomatų 
ištrėmimo dekretu buvo apvai
nikuotos ištisą savaitę nusitę
susios iškilmės, švenčiant Suda
no prezidento Gaafar Nimeirio 8 
metu valdžios paėmimo jubilie
jų.

Prieš aštuonete dienų apie 90 
Sovietų karinių patarėjų, tar
navusių prie Sudano karinių pa
jėgų, buvo ištremti ir apleido 
Sudaną kartu su savo šeimomis.

Sudano ir Sovietų santykiai 
tebeirsta nuo 1971 metų, kuo
met Nimeiro sutriuškino trum
pai teegzistavusį komunistų 
perversmą, kurs buvo Maskvos 
remiamas. Plyšys dar pagilėjo 
paskutiniais mėnesiais,, kai So
vietai pradėjo didinti savo įta- 
ką Etiopijoje, y

. Rodezija puolė 
partizanus

Praėjusi sekmadienio rytą Ro- 
dezijos. kariuomenė, .sprausmi- 
niams karo lėktuvams padedant 
puolė. Mozambiko teritorijoje 
įrengtą juodųjų nacionalistų .par
tizanų bazę ir stovyklą. Rodęzi- 
jos oficialiu. prąnešimu, 20 par
tizanųužmušta ir paimti “dide
lį; kiekiai ,karo medžiagos”. Ta 
bazė .buvo įrengta .per 2 my- 
liąš nųojRodėzijos sienos ir po 
to, kai kovo mėnesi Mazambi- 
kas- uždarė sienas su Rodezija, 
iš tos-bazės.buvo vykdomi daž
nus šaudymu incidentai.

Mozambikas, kurs prieš dve
jus metus gavo iš portugalų 
nepriklausommybę, yra žymus 
rėmėjas metų trunkančio 
juodųjų partizanų karo, siekian
čio nuveršti baltųjų valdžią Ro- 
dezijoje.

Rodezijos komunikate pasaky
ta, kad nė vienas jų karys ne
žuvo, bet rodeziečiai pradeda bi
jotis, kad Mozambikos kariuo- 
nė nepadarytų keršto įpuolį per 
800 mylių ilgumo sieną tarp Ro
dezijos ir Mozambiko.

Sekretorius paminėjo, kad t: 
pagalba privalėtų būti organi 
zuota. 'Ją privalėtų teikti m 
tiktai Amerika arba industri 
alizuotos Vakarų valstybės 
Vancė nurodė, kad paealbą ne 
turtingoms tautoms privalėti 
teikti 4r supramonintos komu 
nistinės > valstybės, šios pasta 
bos pabaigoje sekretorius -pri 
dėjo, kad JAV teiks pagalbą ne 
turtingiesiems net ir tuo atve 
iu, jeigu komunistai. jokios pa 
galbos neteiktų.

Antroji sekretoriaus Vanc 
pastaba lietė teikiamų gėrybi

Rosalynn Carter 
gera diplomatė

KINGSTON. — Jamaika. —
Aistringai minios džiūgaujančių 
mokyklos vaikų sutikta JAV 
prezidento, žmona Rosalynn Car
ter pirmadienį pradėjo savo pir
mąją diplomatinę misiją, pagir- 
dama Jamaikos demokratinius 

-laimėjimus. -
Galite būti užtikrinta, kad po 

cilgos istorijos draugingų ‘ santy
kių tarp Jungtinių Valstybių 
žmonių ir Jamaikos žmonių,-Jūs paskirstymą. JAV yra pasiryžo 
rasite nuoširdžiausia priėmimą 

?Jainaikojv^' pasakė^fema&es 
premjeras Michael Manlėy.

Mrs. Garter atsakė: “Mes no
rime su jumis artimai tartis ir 
stiprinti tarp mūsų draugystės 
ryšius jums siekiant daugiau 
socialinio ir ekonominio teisin
gumo. Aš žinau, kad ką jūs da
rote čia-Jamaikoje, turi didelės 
reikšmės ne tik Jamaikai, bet 
visam beišsivystančiam pasau
liui”.

Santykiai tarp. JAV" ir Jamai
kos buvo kietoki dėl Manley so
cialistinės politikos ir jo glau
džių santykių su Kuba\

Ponia. Carter lankosi Jamai
koje, Kostarikoje, Ekvadore, Pe
ni, Brazilijoje, Kolumbijoje ir 
Venezueloje, perduodama Prezi
dento asmeniškus linkėjimus.

200 žemės drebėjimų
New Yorke nuo 1971

NEW YORKAS. — Kolumbi
jos universiteto mokslininkai pa-

-sies' ir -gali teikti pagelbą ai 
^likusioms tautoms, bet jos n* 
nori, kad teikiama pagalba n* 
nueitu turtingiesiems. JAV ps 
geidauja sudalyti tokį teikiamo 
•pagalbos paskirstymą, kad j 
gautų tie, kuriems ji labiausis 
reikalinga. Jis priminė, kad ame 
rikiečiai jau nevieną kartą ps 
dėjo nukentėjusiems ar atsil 
kusiems, bet nė vieną kartą t 
pagalba patekdavo valdanti* 
siems, kuri£ jau turėjo privil* 
gijų. . :

šitam reikalui sutvarkyti re 
kės daugiau laiko. Teks tiksli; 
nustatyti, kokia pagalba atsil 
kusiems labiausiai reikalingi 
Sekretorius susirinkusiems iš 
aiškino, kad’prezidentas Cart* 
ris planuoja teikti pagalba ate 
nančių penkeriu metų laikota 
pyje, bet ta pagalba bus efektj

Sekretorius Vence praneiė 27 val
stybių atstovams, kad JAV sutinka iš
leisti biliįorĄ dolerių paramai ba
daujantiems ir vargstantiems, bet jos 
nori, garantijų, kad ^badaujantieji tą 
paramą įgautų. Paveiksle matome Af
rikoje badaujančią moterį ir josios 
kOdikj. Amerikos parama negales 
naudoti turtingesnieji.

Vance nurodė, kad teikiam 
pagalba įneš pakaitų tarptaut 
nėję prekyboje ir ūkio sant; 
kiuose, bet jis norėtų, kad sus 

skelbė, kad jų surinktais duome- į rinkusieji atstovai sutiktų 1
nimis, New Aorko valstijoje ir, naują tvarką priimti ir josi* 
šiauriniame New Jersey nuo laikytis. Jis ragino visas koi 
1971 užrekorduota daugiau kaip ferencijoje dalyvavusias 27 vai 
200 žemės sudrebėjimų, kurių,‘tybes priimti prezidento Cart 
daugumas buvo per silpnai pas
tebėti.

Bet mokslininkai aiškina, kad
JAV Rytų pakraščio žemės ke- paliko gilų įspūdį konferencija 
valo uola yra senesnė ir kietes- • ■ 
nė už Kalifornijos tokią uolą, j 
dėl to žemės'drebėjimas New .......... .. w.
Yorke būtų 20 kartų nuostolin- Amerikiečiai apleidžia Etiopi 
gesnis negu Kalifornijoje.

Lamont observatorijos tyrinė
tojas Dr. Yash Aggarval pasa
kė, kad arti New Yorko miesto 
yra 50 mylių ilgumo žemės plu
tos plyšys Ramas po Hudsono 
upe nuo Peapack. N. J. iki Rosk- 
land ir Westchester apskričių 
New Yorke.

Ta sritis yra labai tirštai ap
gyventa ir turi apsčiai energijos 
įrengimų, galinčių nukentėti nuo 
žemės drebėjimo, jų tarpe trys 
atominės jėgainės prie Indian 
Point, t , ,, * į

rio numatytas pagalbos sąl; 
gas ir laikytis tarptautinių pas 
žadėjimų. Sekretoriaus kali

narių L.rpe.

NAIROBI, Kenija. — J.A 
valdininkas sekmadienį praneš 
kad pasiruošimai, padaryti U. 
ambasados personalo daliai i 
gabenti iš Addis Ababą, ka 
Etiopijos kariškoji valdžia į 
reikalavo. Savo antrame reik 
lavime vieno mėnesio bėgj 
Etiopijos kariškių valdžia p 
reikalavo, kad JAV savaitg 
liais laikytų uždarytą savo k 
ro atacheš ofisą ir perpus s 
mažintų savo ambasados štai 
Marinų Korpuso sargybą dvi* 
trečdaliais,

. •- .* ' j :Js. . * «*■ -
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Sovietų Sąjungoje atbunda Stalino laikai. (Iš laikraščių)

Magaryčios

mi

ls humoro archyvo

dabar

jūs lošėte iš susižeidė širdis.
šaltai klausė

Nemigos priežastis

Vieną dieną John Murpįy, be
skaitydamas laikraštį, užtiko ži
nią, kuri jj labai uMcuigavo. Bu-

Taijnebūna trialogas, 
Bet vėl monologas.

Vieną dieną prięina prie nau
jojo dangoraižio vienas žmogus 
ir kartu su kitais žiūri .ir ste
bisi.. Staiga tik žvilgt Į lentą kur 
užrašyta, kadto didingo pasta
to kontraktorius yra John Mur
phy. Tą ^pamatęs jis vos ne
apalpo.

Viskas yra labai gerai ir la
bai gražu, kol niekas neklausė, 
kas sumokėjo už maisto korte
les?- '

ir sakė mi- 
klausė rabi-

džioklės. kostiumą, — įsakė gar
susis medžiotojas lordas Hun-

Viduryje nakties tarnas bel
dėsi į anglų lordo Huntingtono 
miegamąjį, ir sakė:

— Atsiprašau, jūsų mylista, 
leiskite pranešti, kad pro atda
rą langą yra Įlindęs vagis ir 
renkasi brangiausius daiktus.

— Liepkite jam palaukti sa- 
lione, o man atneškite medžio-,

dėvu,;betį Yis dėito įdopiu būtų žinoti: kas tai pM’ašė; Hm. 
Rašysena, be abejo, moteriška... Laiškas parašytas'nuo
širdžiai, su siela, o dėl to vargu, ar. tai, juokas... Tikriau
siai, kuri nors psichopate arda, našlė... Našlės aplamai

paklausė jį žmona. 
pamehavo/Povilas, Ivą

Šį laišką perskaitęs, vasarotojas Povilas Ivaničius 
Vychodcevas, šeimyninis ir teigiamas žmogus, paglaudi- 
no pečius ir suglumintas pakasė sau kaktą.

“Kuri gi čia velniava? — pagalvojo jis. — Žmogus 
aš vedęs, ir toks keistas... kvailas laiškas. Kas tai para-

£r šokėjų .poros, ruošiasi šokių 
konkursui Naujienų piknike. 
PiknikasbussekniądienĮ, liepos 
.11 d,, | Polonia Groyę, prie .46- 
tos ir Archer Avė. -

Būtinąį turiu tą susekti.
Tą sumurmėjęs, jis įbėgo į 

vidų. Ten darbininkai" parodė, 
kur jis gali rasti John Murphy.

no mamaite, seniai jau atpratau nuo šitų romansų, bei 
flior-d-amūrų... Hm. Turėtų būti kažkurį pablūdėlė, be 
kelio... Na, ir žmonės • šitos moterys. Kokia turėtų būti, 
atleisk. Viešpatie, uodegos kraipytinė, kad parašytų; to
kį laišką neiPažjstamam ir dar vedusiam, žmbgui. Tikro
ji demor^iz'acija”. . J /

Per visus astuonius vedybinio savo. gyveųim^m^^ 
Povilas Ivaničius atprato nuo tokių, jausmų ir, be sveiki- |

ton to, ji kažką į aųsj pašnibž
dėjo prie jos sėdinčiam diplo
matui. Diplomatais savo ruožtu 
kažką šnibždėjo Į ausi delegaci
jos viršininkui, šis paskelbė de
rybų pertrauką ir nuėjo į tele
fonų būdele.

nos Venėcueloje atžymėjimui.
Tikrumoje tai daifc Jurgio

— Su Jąhn Murphy Airijoj 
aš kartu augau, kartu, kiaules

Kai vienas kalba. — monologas, 
O kai du, tai dialogas.
Jeigu būna kalbus trečias,

pasikalbėimas buvo - toks :
. — Labai atsiprašau pi Mur- 
Phy. Nąrių^pąkląų^ ąr„ Tams
ta kilęs isKUlarney parapijos?

— Taip. — Tai mudu sykiu 
augom ir sykiu kiaules ganėm.

minti-ir atpažinti.
— Na, dažnai, juk Tamsta 

krajuj; nebuvai išmokęs nei ra
šyti, dąbar. čia tokius -darbus

dė, kad John Murphy aide na
mų statybą dautg,geriau ir dau
giau išmano, negu bet kokie B 
seniau atsilankusiin. Jam ir

“Aš-jūrmylių. Jūs mano gyvenimas, laimė — viskas. 
Dovanokite už prisipažinimą, bet kentėti ir tylėti nėra 
jėgų. Prašau ne abipusės meilės, o pasigailėjimo. Šian
dien aštuntą vakaro valanda būkite senoje altanoje. Ra
šyti savo pavardę laikau bereikalinga, bet anonimo nebi-

J.ohn Murphy, atvykęs Ame
rikon, pateko vienan iš mažes
niųjų miestų. Kaip geras ka
talikas jis visų pirma nugjo kle- 
bonijon prisirašyti prie parapi
jos. Klebonas mandagiai jį pri
ėmė, klausinėjo apie šį ir apie 
tą ir pagalios paklausė ar jau 
turi darbą. Naujakuris, reikš
damas susirūpinimą, atsakė, kad 
dar ne. Klebonas jį ramino ir 
drąsino sakydamas:

— Milijonai Amerikon atvy
ko ir nepražuvo. Nepražūsi nei

paskyrė bosu.
Viskas gerai ėjo. John Mur-

• Daugelis praleidžia pusę sa
vo ’gyvenimo bandydamas su
prasti senąją generaciją, o liku
sią gyvenimo dalį — jaunąją 
generaciją.

• Mesti rūkymą nėra sunku: 
reikia tik tvirtos valios; nusi
statymo ir šlapių degtukų.
; • Gyvenimas darosi vis kom- 
phkaotesnis: dabar reikia dau
giau proto užpildyti mokesčių 
formas, negu uždirbti pinigus.

• Patikslinimas: Praeitos sa- 
vaitįės "Magaryčių” skiltyje 
kažkoks velniukas taip “suzacir- 
kipo" mano magaryčias, kad iš
ėjo: “Dėkojame, kad pabran
go’’. Velnio akį! Ne dėkojame, 
bet dejuojame. Kitoj vietoj prie 
eskimų prijungtas Dante (1265 
—1321), kuris niekuo dėtas, nes

K.iudfhs ‘ 1* ittscaK/
iktai “grieininkus” j prBfsr:

. . Deū Tttoteė

&M| Jono Valaičio

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS
1885 AL ..

Jis nusprendė, kad paika kreipti dėmesį f tokį tienk 
niekį, kaip meilės laiškas, juųkęsi iš. jo ir jo autorės* bet 
-nleja. — žmogaus priešas galingas. Bo pįptų Bęyilas 
Ivaničius gulėję savo lovoje ir vietoje toj kadr miegotib 
galvojo:

“O juk jinai, gal būti, turi, viltį, kad aš ąfe^ Qt 
paikšė — tatai. Taigi — taigi, įsivaizduoju,' nervuosis ir 
savo.turniūrą, timčios, kai 
neisiu... Tegu ją/

vakar, kaį jis, vaikščiojo vasarotojų, rate, ^keletą kartų^ 
sutiko jaunutę blondinę šviesiai žydroje suknioje ir su 
aukštyn pariesta nosyte. Blondinukė dažnai pažvelgda
vo, į jį ir, kai jis atsisėdo ant suolo, atsisėdo greta jo...

Jinai? —pagalvojo Vyehddęeyaš, — Negali būti.
Argi subtili-efimerinė būtybė gali pamylėti tokį, seną, nu 
valkiotą ungurį, kaip aš ? Ne, tai negalima."

Prie pietų Povilas Ivaničius atbukusiai žiūrėjo į sa
vo žmoną ir svarstė: “Ji rašo, kai jinai jauna ir, daili... 
Reiškia ne senė.. Hm... Kalbant nuoširdžiai, sąžiningai,

vo statyti dktt&taįiį dangoraižį. 
Be to, buvo paskelbta, kad vūos 
Amerikos kontraktoriai gali pa
sisiūlyti į to dangoraižio staty
tojus. John Murphy nieko ne
laukęs, susidėjo į lagaminą savo 
pastatytų namų jiauus, sėdo į 
traukinį ir dui į ta miestą. At
vykęs prisistatė . kompanijos 
statybos komisijai. Komisija, 
peržiūrėjus jo pastatytų namųTai gal klebonas žinai, kur 

galėčiau darbo gaud?
— žinoti tai nežinau, bet man 

reikia zakrastijono.
— Aš mielai sutikčiau zakras- 

tijonauti.
— Bėda, kad zakrastijono al

ba maža. • f
— Man nė pati, ne vaikai} Už

teks ir mažos algos.
Pasikalbėjimas baigėsi tuo, 

kad naujakuris pradėjo zakras-_ 
tijonauti. Viskas gerai sekėsi. 
- Po dviejų ar trijų mėnesių 
-klebonas pasišauki zakristijo
ną ir pareiškė jam:

— Aš sumaniau tau algą pa
kelti. ' .

— Tai malonu girdėti, nors 
ir dabartinės man užtenka pra
gyvenimui x

— Bet tu ir darbo truputį dau
giau turėsi. Tau pavesiu kaiku- 
riuos parapijos užrašus vesti.

— Ant nelaimės, klebone, aš 
beraštis.

— Tai negalėsi ilgiau likti pas 
mane zakristijonu. Turiu gauti 
mokantį rašyti.

John Murphy atsiskyrė ‘ su 
klebonu, kurs jį ramino ir ragi
no nenusiminti. Bet grinorius, 
netekęs pirmojo darbo, buvo ne
nuraminamas. Susikrimtęs ap
leido kleboniją. Kaltino save,, 
kad augdamas nesimokiau rašy->

^er^.
Provincijos mieste buvo 

talikų kunigas, ęvąngęlikų 
nisterjs ir. žydft rnbinas5 Jie gę- 
rąį sųgyve^ęi, ir. sųęidąyo lošti 
pok.ejj, Išartą, juos belošiant, sų7 
gąvo šen'fas ir pristatė teisėjui. 
Teisėjas klausė kunigą:

— Ąr lošei iš pinigų, tėveli?
Kunigas pamaldžiai’ žiūrėjo į 

dangų ir sušnibždėjęs “Viešpa
tie, atleisk man”, drąsiai atsa-

— Sakykite, ar 
pinigų?

—Šu kuo? — 
rabinas.

laikais beraštis nei zakristijonu 
negali būti. Kas bus kituose 
darbuose? ■ , , • .. ..

Taip aimanuodamas ir sumi
šęs, jis ėjo ir ėjo gątve. Nei ne
pajuto, kai atsidūrė užmies
tyje, Ten pamatė būrį vyrų, ka
sančius grabes. Ėmė prisiziū- 
rėti.
_ Tokį darbą dirbti nereikia 

mokėti rašyti, dingtelėjo jam 
galvon.

Pasidrąsinęs priėjo ppię 
so ir paklausė ar negalėtų 
gauti

reprodukcija. Joje ganą aiškiai
traktorius, arba rangovas. Via- matosi ir dali. J. Juodžio paira- t ta * i . . , ’ 1 «• . I

Mozalog dėstytedai mano, pavarė.

Viskas gerai ėjo. John Mur- — J. Jonaičio akvarelė “Trys 
phy pasiliko prie namų staty- Baltijos Broliai” Pabaftiečių Die- 
bos. Jis išmoko ir mūryti ir ki 
tus statybos darbus atlikti.

kad šypsosi tik foto aparatui.
• Muzikantas grojo pirmųo7 

jū smuiku orkestre, bet
sę.— antruoju, ’

• Princetpnp universiteto vie- 
.nas profesorius posėdyje pareiš
kė:. “Tai. yrąsunkus dalykas, ku
rio’egzaminų aš, galbūt, neišlai
kyčiau, bet 'aš galiu kitus mo
kyti”. To garsaus universjteto 
,yienas /dekanas tame pat posė
dyje apie savo kolegą, išreiškė^ 
tokią nuomonę: “Jis ne tik nie
ko nežino, bet ir neturi jokios 
nuovokos”.

• Negabieji studentai yra tuo 
naudingi, kad įpareigoja moky
toj us ir profesorius geriau at
likti savo pareigas.

• Magaryčių pilstytojai kvūe- 
čia išgerti dar po viena už Itali
jos vėžio ligos tyrinėjimų mpkš- 
lininkus, nustačiusius, kad pely
tė graužusi rudus pakavimo mai 
sėlius, gavo vėžį. Jie taip pat 
nustatė kad žmogui reikėtų su
graužti- bent ioną tokių maiše
lių, norint apsirgti vėzili. Ame
rikos mokslininkai tokių apskai
čiavimų dėl sacharino nepadarė.

• Cicero miestelio antrosios 
pusės pirmoji puse per savo kal
bėtoją pareiškė: “Bendradar
bi autoj ai mus laiko kvailiais 
dėlto, kadį mes atsisakome būti 
kvailiais, kaip, kad jje ir tilta, 
statytojai yra, kvailiai”.

Modernus tinginys vis gal
vojo, kaip sumažinti šviesos 
greitį, kad nereikėtų anksti kel-

Po dviejų valandų rusų dele
gacijos vadovas atėjo prie derybų 
stalo, kažką į; ausį: pasakė dele
gatui, o šis — vęiįėjąį. Vertėja 
pažiūrėjo į amerikietį delegatą 
ir sakė;' “Jokių komentarų ne
turiu”."' ‘ ‘ '

Įima ją pagydyti. Gydytojas at- 
guodėsi nemiga ir klausė ar ga- 
sakė:

— žinoma, kad galima. Rei
kia tik smogti i pačią pagrindi
nę tos .nemigos priežastį.

— Tik nesmok per stipriai, 
daktare. Tas mūsų mažytis yra 
tik šešių mėnesių, — sakė pa
cientas.

darbą.
Šur tarė bosas. -Štai 
Imk ir dirbk.

Praėjo minučių trejetas tylos.
— Leiskite jus paklausti, — kukliai sukosėjo ris- a-
— ar jums pažįstama Puškovo payardė?
— Puškovo? Hm... Puškovo... Ne, nežinau.
— Tai mano pavardė... pratarė vis-a-vis varžydama-
— Reiškia, nežinote? 0 aš jau trisdešimt penkis me

tus vieno rusų universiteto profesorius...'Mokslų akade
mijos narys... -ne kartą spausdinaus...

Pirmosios klasės keleivis ir vis-a-vis vienas į antrą 
pasižiūrėį^^Įėmė =

(Pabaiga) į*
- - * n __  . ...

Kas sumokėjo už korteles?
Gaunąs valdišką pašalpą dir

bo dalį laiko pas ūkininką, iš 
kurio slaptai į pasiskolino rūky
tą kumpį. Jis tą kumpį nuvežė 
į miestą ir pardavė krautuvinin
kui už ?27. Iš tų 27 dolerių, už 
$20 jis nusipirko maisto kopte
lių 80 dolerių vertės.

Gavęs, korteles, jis pirko $51 
vertės maisto, cr likusius $29 su
naudojo atpirkti tą kumpį, kurį 
nunešė atgal tam ūkininkui ir 
padėjo ten, kur jis buvo, džiaug
damasis, kad liko $7 grynų pini
gų ir dar už $51 maisto produk-

gožia — myli tas ir ožį...”
— Apie ką. tų įsigalvojai?
— Galvą kažkaip skauda^ 

ničius.

■ TA

Premijuotas anekdotas
Medžiotojai davė premiją meš

keriotojui už anekdotą, pasako-

Prieš virš ketvirtį šimtmečio 
rašyt. A. Vilainis-šidlauskas Či
kagoje leido ir redagavd humo
ro žurnalą “Pelėda”. Viename 
žurnalo numeryje tilpo Aitvaro 
Amerikos buities vaizdelis “Za- 
krastijonas”.

Beraštis, apie kurį čia trum
pai bus aprašyta, gyveno, veikė 
ir mirė dar prieš pirmąjį pasau
linį karą. Tai buvo airiškos gil
mės kaimietis John Murphyi Ji
sai, kaip milijonai kitų, atvyko 
Amerikon sau laimės ieškoti. 
Tą laimę jis čia surado, bet ne 

Pacientas atėjo pas gydytoją, taip, kaip kiti. Būvą šitaip:

Nudžiugo grinorius. - Griebęs 
lopetą, ėmė dirbti. Kaipo į. nau
ją darbininką bosas vis į jį žiū
rė jo.\ Viskas ėjo gerai.

Praėjo viena kitįa diena ir 
bosas įsitikino, kad naujasis 
darbininkas dirba kažkaip gę- 
riaū, negu bet kuris iš senesnių
jų. Jis dirba, kaip koks artistas. 
Ilgiau' nelaukęs bosas pasišaukė 
naujakurį ir jam tarė:

— Tavo darbas nuo dabar bus 
ne kasimas, a kasėjų prižiūrė
jimas. Tu. bosas.,

Viskas gerai ėjo. A
Vieną vakarą, grįždamas na

mo po darbo, John Murphy pa
stebėjo būrį darbininkų kasant 
čius naujam namui rūsį. įsižiū
rėjęs, pamatė, kad grabių ir rū
sių kasimas yra beveik toks 
darbas. Todėl kai grąbių kariĮ 
mo darbas pasibaigė, John Mar- 
phy atėjo prašyti darbo prie rū-

IJžvirė darbas. Viskas ėjo ko ' 
geriausiai. Pagalios didingas 
pastatas iškilo į padanges. Bū- ' 
riai žmonių sustodavo stebėti 
naują * neišpasakyta 'pastatą. 
Prie dangoraižio kabojo lenta, 
kur buvo pasakyta, kad to mil- '

Asilas atėjo pas upę, atsisto
jo ant jos kranto ir pamatė dau
gelį žoliszczfų už upės ;’malonė
jo paėsti, bet vanduo didelis. 

-Nors jis nerangus buvo, nors 
naszta jam svėrė, vienok butu 
galėjęs perplaukti ir gerai pasi
sotinti, bet jam nėsinorėjorpasi- 
judinti, jis sau teip mislijo: pa
lauksiu kėlės valandas, pakolei 
visas vanduo nutekės, tada asz 
su sausomis kojomis pereisiu ( 
paėsti. Ir' tėip padarė; stovėjo 
ant krašzto upės per visą dieną, 
o vanduo kaip tekėjo, tėip tekė
jo, o kad' jau atėjo vakaras ir 
asilas szaunėi isząlko, tada jis 
.susiprato, kad reikėjo eiti pa- 
sijieszkoti' vakarienės.

Kas npri( pąyąlgyti gardžios 
duonelės, tegul netinginiaują 
kaip^ asilas, tegul, nelaukia isz 
.dienos, į. dieną gerų laikų; jau 

. senei, perėjo tos gadynės, kada 
raumėninės deszręlės kaip spar
vos lekiojo.
r “Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės”, 1906 m. laida.

*^*********

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS 
Dfcta RIMAS NERIMAVIMUS

— Nelošiau, gerbiamas teisė
jau.

Panašiai elgėsi
nistaris. Teisėjas

! vadinimu atvirutę, taip pat ją 
atspausdinti laikraštyje, yra 
daug daugiau, negu menas.

S. Bukis

Povilas Ivaničius pakraipė priš akis laišką, 
kartą perskaitė ir spjovė.

“Aš jus myliu... — pamėgdžiavo jis.

Diplomai asilams
Vienas Amerikos universite

tas vienam milijonieriui už gau
sią auką suteikė garbės diplo
mą. Milijonierius sumanė pa
sityčioti iš universiteto ir para
šė, kad suteiksiąs kitą auką, jei 
diplomą išduos jo arkliui. Iš uni
versiteto gavo toki atsakymą:

— Mums kartais priseina iš
duoti diplomus asilams, bet ark
liams — niekuomet.Diplomatinis incidentas

Nusiginklavimo konferencijoj 
Ženevoje amerikiečių delegatas 
kilnodamas kojas, palietė sker
sai staįo sėdįnčįos rusaitės ver
tėjos kojos kelią. Amerikietis 
mandagiai atsiprašė ir simpatin
gai šyptelėjo. Bet rusaitė nie
ko neatsakė ir nesišypsojo.* Vife--

ti?”- " '
Šį klausimą išspręsti juo labiau buvo sunku, kad vi

soje vasarnamių-gyvenvietėje Povilas Ivaničius-be savo 
žmonos, nęturėjo.ijęi vienos pąžį^mds ' inętferef 
' SlO,...... _ . ............... .
tai ji suskubo pamylėti? Nupstabi moteris. Pamylėjo taip 
iŠ buchxo — ijarachto, net nęsūsipažmusi ir nesužinoju
si koks gi-aš-žmogus... Turėtų būti, pernelyg dar jauna ir 
romantiška, jri gafr įsmyli iš dviejų -
Bet./ kas ji? ' v ' ■ ' ., >

j Staiga PoriM Ivaničius'^isii^;^ xa^

būčiau besąs! Jei krajuj’ aš bū
čiau išmokęs rašyti* tai dabar 
aš būčiau besąs zakrąslijonas!

.<■ Jos akis ir jo širdis
Į lenktą antakio piautuvą —- 
pačirkšt
Iš jos nūn kraujas nuolat srūva, 
bet juokiasi po antaiou akis!...

? Arėjas Vitkauskas
Modernių laiku vagystė

i š. iri. gegužės 19 d. Dirvoje 
^paaiškėjo modernių laikų -va^ 
cgystė. To laikraščio- pirmame 
puslapyje atspausdintą paveiks
lo reprodukcija ir po ja padėtas

Pirmosios klasės keleivis
(Tęsinys)
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MANITOBOS NAUJIENOS
įyVinnipego lietuviu klubo veikla: metiniai, visuotini 
tankietai - susirinkimai ir atskiru komitetų visuome- 

■— praeityje, dabar 
£ ...... Ir ateities perspektyva.. •
| (Tęsinys)

I Matutis, lietuvis, naujas ateivis, 
19) Paul PlecktiH - Povilas Pleč
kaitis,. 10) Terry Placktis - Pleč-

pHeklubo pasidarbavimai -
1 ■ - * •» L ir ntailific nArcrwL

? Visuotinas metinis klubo 
į narių susirinkimas 
5 • t
3 šiais 1977 m.* Vasario 6 dieną kąitienė, kitatautė ir 11)- Suzzy 
2 vai, po pietų klubo svetainėje( Brazauskaitė, naujųjų ateivių 
susirinkimas praėjo tvarkingai, lietuvių duktė — Kanadoje gi- 
ĮŠkeltas nario ‘ mokesčio pakėli-fmusi. . •

Valdyba 1977 metams
Iš senosios valdybos paliką: 

gai. Pirmininkas Bob Urbonas, pirmininkas Bob Urbonas,, iždi- 
įšreišk£ padėką savo buvusiai nirjkas Viktoras Novogrodskis, 

Ki—.-:*.-* s-s į finansų sekretorius Juozas De-
mereckas; naujų: protokolų se
kretorius Viktoras Matutis, vi
cepirmininkė Suzzy Brazauskai
tė; atsarginiai iš senųjų Juozas 
Radzevičius, Liudvikas Jesilio- 
nis ir-Antanas Matulevičius. Pa
rengimų gaspadinė paliko ant
riems metams Helen Beniušienė,

Revizijos Komisija, bei kont
rolieriai, paliko jau kelis metus 
buvusieji; iš naujųjų ateivių Me
čys šarauskas ir Jonas Mali
šauskas, iš senųjų ! emigrantų 

T) Viktoriją/Daubaraitė, 2) Bea'Varonika Zavadskienė.
Nuo savęs: Visam klubo val

dymo kolektyvui linkiu geriau
sios sėkmės klubo reikalus tvar
kyti kaip ir praeitaisiais metais.

■ Ateities perspektyva
Lietuviai ir lietuvės — dėl atei

Iškeltas nario ’ mokesčio pakėli-| 
maę. liko kimestas kaip konsti- Į 
tuefjai prieštaraujantis. Finan-. 
slniai raportai priimti tvarkin-|

Valdybai; komitetams ir visiems 
Įpubo nariams už draugišką su 
juo kooperavimą. Senoji valdy
ba buvo surinkimo paprašyta pa
vilkti kitiems metams, bet dėl 
yice pirmininko Tado Juškos ir 
^ėl atsarginės Pranusės Stepo- 
^avįčienės—- dėl jų abiejų sir
gimo prisiėjo komitetas papil
dyti. Tai prisiėjo pakaitas pa-

-< Naujų narių priimta

s j narius ■priimti šie asmenys:

Lietuvos nepriklausomybė* laikais Ukmergės amaty mokyklą, pastatyta 1940 metais

ima, jug šia proga ji galėjo į Pagaliau kokia kalba galėjo 
kontaktus sueiti su vietos ka
talikų Bendrijų atitinkamais katalikų solidarumą, kada net 
hierarcliais, išdėstyti jiems kaikurie kunigai ir vienuoliai 
reikalą ir įprašyti juos, kad jų vienaip ar k'itaip ardo jį?

beidar gali būti apie lietuvių *

Antra gera proga iškėlimui 
mūsų tanios kančių i viešumą 

metais įvyksiantis 
: suvažiavimas Bei

pavis, — velionio Juozo- Kveda
rą vičiaus.duktė — kitataučio 
pavis žmoną, David Davis — 
kitatautis — velionio Juozo Kve- 
j3arąvičiaus. dukters vyras, 4) 
Juozas DranAvičius, neseniai iš 
jĄ’nglijoš atvažiavęs lietuvis, 5) 
IreneL King, Metųvąitė, kitaučio ties nėra ko nusiminti! Jau apie 
Kingo žmona, 6) Cal. Kvedar - Marijos Daubarienės mirtį ir jos 
Klemensas * Kvėdaravičius, 7) palaidojimą per “Naujienas" 
Muriel Kvedar, kitatautė, Kveda- 'šydamas apyplačiai paaiškinau, 
ravičiauš' žmona, 8) Viktoras kad skaitytojai matytų, kaip čia

ra-

Jaa kurfi lilkM Ktšpaušdlntą ir galima gauti knygą rinkoje

CHtCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alėbo Ateose knyga aprašanti paskatintą ‘ 90 (183L1953) metą 
lgo« Ūetuvtą gyvenimą ir ją attiktus darbus 664 psL Kaina 

Amerikos Lietimą Istorijos Draugija.

a pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos . 
j suorganizuotos šalpos draugijos, štatuos baž- 

riso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
ir 314 veiklesnią žmonią biografi-

[ą atlikti darbai, i mokyklos, skaityklos, ban-

ĮĖ knygą Įsigyti, pnšmni parašyti čeki arba Money

IKOS UĖTUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
’į ;; vardu ir pasiųsti:

So. Halsted St, Chicago, UL 60908

/
k

-

MofYGA — GERIAUSIA DOVANA
'40Umt gauti puikiu knygy, kurio* papuoi b*t koki# 

. ar fontyri#,
ir«* PakrinliJd*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jauną dieną 
BlnMid tr į^idą bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro- 

į t^U:l^%£^ ^m*AI PRAEITYJE. Netolimą Įvyktą prisimini, 

j Vr'i'įp lalko tvyklą Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, susHrs- 
? tytt f IŽ dalią. 296 psL, kaina $8.
. bf. X*z!y» Grlnlu«, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- 
- Bau Vtršeliaia 338 paL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 

. i Fr*f. VeJTfclržMka, SENŲJŲ HETUVKKU KNYGŲ ISTO-
< -RIJA, I dalis. 208 psL, (rišta — $3,00, minkštais vir- 

-' ' Sėliais — S2.00; D dalis, 225 pst, (rišta — $3,00. minki- 
/. tais , viršeliais ------ ------------ ---------------------------------------$2.00
Hanrfka* Toma* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

. Pakalnė* Ir Labguvos.apskritys su (domiais aprašymais, lliu- 
Stnetjomis h* dokumentacija. 336 psl.. kaina $8. i

P. KedOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Triją dalią Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 pusląpią. Kaina $3. .

Jmfna NsrOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atalminima.1
170' pri.$3.86 

M. Gudalls, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232
T. poslapiai ------------:—---------------------------------------------------- W.86

. inyįas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

‘ 17^9 S. Halted 8L, Chicago, m. 80908. — TeL HA 1-9100

7

Winnipege — Kanadoje lietu
viai ir lietuvaitės su kitatau-1 
čiais yra susigiminavę. O da-i 
bar apie Winnipego Lietuvių, 
klubo bankietus ir visuotiną — 
metini klubo narių susirinkimą' 
rašydamas dar plačiau paaiški
nu, kad gerbiami “Naujienų” 
skaitytojai matytų kaip čia Win
nipege — išeivyjoje lietuviai ir

NEPANAUDOTA PROGA
J. Kairys, tpūsų bendra
darbis vok. Vokietijoje 

L / 1 »-- j- -A $ d

Praeitais metais suėjo 50 
metų nuo Lietuvos Bažnytinės* 
Provincijos įsteigimo. Todėl’ 
PLB Valdyba paskelbė anuos 
metus Lietuvos Katalikų Baž-

lietuvaitės pradeda jštautėti. Bet tyčios metais ir kviete laisva 
nėra ko nusiminti — juo dau- Pmme pasaulyje gyvenančius 
giau lietuvių ir liatuvaičių' prie lietuvius švęsti juos lietuvybės 
esamų aplinkybių — mažai lie-i^i krikščioniško atsinaujini- 
tuvių tarp daug kitataučių miš-)-1*10 dvasioje. Atsiliepė ir Lietu 
rių porų sudarys, tuo plačiau lie- (viy Katalikų Bendrijos Centro 

Valdyba. Pastaroji kvietė vi
sus laisybjo- pasaulio lietuvius 
katalikus aną įsukaktį atitinka 
_____ ■\

mai paminėti, orgamizuojant 
viešas pamaldas, akademijas, 
paskaitas ir kt. Be to, ji išreiš 
kė dar ir viltį, kad šios sukak
ties prisimnimas prisidės prie 
lietuvių katalikų tarpusavio 
solidarumo ir pan. Pagal tai, 
paminėjimas turėjęs suktis 
vien apie mus, išeivius. Apie 
okupanto vykdomą religijęs ir 
katalikų bendrijos persekioji
mą Lietuvoje .bei tikinčiųjų lie
tuvių bendrai, .paskelbėjai nu
tylėjo, nors, atrodo, į minėji
mo apimtį turėjo ir juos įtrau 
kti.. Antra. Po paskelbimo at
rodė, kad jie, paskelbėjai, im
sis ir iniciayvos pravesti šį 
paminamą,,-suorganizuodami 
protestus^ masines eisenas su

tuvių vardas bus išgarsintas.
Wiimipege, Manitobos Lietuvių

klubas bus ilgai lietuviškas x
Gal kas pasakys, kad Ameri- . , ... ,

koje kai kurios lietuviu organi-1 klubo prisiriasapt prisieis susi- 
zicijos net tūkstančius^ lietuvių .'rinkimuose pilnai anglų. kalba _ 
narių turėdamos “išmirė”, tai vartoti. Tai tas mūsų lietuvis- atatinkamais plakatais ir lo- 
kaip mes Winnipege — Kanado- .kas klubas tarp visos Kanados zungaįs, - nusakančiais Mas-

I— visų tailtų žmonių aky vaiz- kvos ■ sauvaliavimą Lietuvoje 
doje bus dąr geriau žinomas ir|jr kitur prieš tikinčiuosius lie- 
vadiriamas, kaip lietuvių var- j tuvius Sovietę Sąjungoje, pri- 
dą garsinantis klubas. O mes mins ,pasauliui rapie Krem- 
Winnipege ‘gyvenantieji, senie
ji lietuviai Kubiečiai nors kai 
kurie (jau net dauguma) mišrios 
poros būdami tuo klubu naudo
jomės, gėrėjomis tai ir toliau 
naudosimės ir gėrėsimės, kol tik 
gyvi būstine, o mirdami savo vai
kų šeimoms paliksime tuo klu
bu naudotis, kad jie galėtų lie
tuvių vardu didžįuotis, kad jie 
čia Winnipege tiiri -Lietuvių KuL 

jtūros namą, prie kurio jau ir 
J kitataučiai-tės glaudžiasi lietu
vių tautos -vardą, kultūringumu 
gerbdami.
Tai toks yra mūsų senųjų lie
tuvių klūbiečiu.- samprotavimas.

Pastaba: Bet kaip ateityje iš- 
tikrųjų bus, kaip gyvenimas su-

j e galime manyti, kad mūsų 
Winnipego Lietuvių klubas tik 
šimtinę narių — mišrių porų te
turėdamas galės ilgai išsilaikyti.

Pasakysiu: Dėl to, kad mūsų 
Winnipego Lietuvių klubas Ma- 
nitoboje, tai “Canadian Lithua
nian Club of Manitoba” Įdubas 
yra nei politinis, nei religinis — 
ne dėl pasipelnymo, bet tik kul
tūrinis lietuviškas klubas, Ka
nados įstatymų prisilaikantis, 
prie kurio gali priklausyti ir pri
klausė visokių įsitikinimų dorai 
kultūringi žmonės, net ir kita
taučiai su letuvaitėmis, bei ki
tatautės su lietuviais susigimi
niavusieji jau klube sudaro di- 
džumą.

Taigi, prie mūsų Winnipego 
Lietuvių klubo mišrių tautų po-' 
ros priklausydami — konstitu-' 
ei jos prisilaikydami to mūsų ’ siklostys, .negaliu garantuoti, 
klubo vardą palaiko lietuvišku. I Tikrai lietuviškai sakant, nega- 
Mišriąsias poras prie klubo pa->liu savo parašu tvirtinti, nes ir 
laikyti,' tai jau nors dalinai klu- (lietuviška patarlė sako: Genys 
bo susirinkimuose pradėdama margas, o žmogau^ gyvenimas 
vietinė Kanadoje vartojama an- j dar margesnis. 
glų kalba vartoti. Bet vis dau
giau ir daugiau mišrių porų prie i

liaus nesilaikymą net jo pa
ties pasirašyto popieriaus Hel
sinky ip pan. Kad šita krypti
mi būtų kasnors jų padaryta, 
neteko pastebėti nei spaudoje, 
nei nugirsti iš kitur.

Kas liečia musų katalikų 1?w Hjdsted street. Chicago, HL 905M
Bendriją, atrodo, dar pridur- __ -

Kazys Beniušis,
Senas klubietis

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI: l
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA- ir jo veikta. 156 psL 
i minkšti viršeliai——— $2.50

2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT
SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai_______ ____$150

3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI
MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai$2.00

4- Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
minkšti viršeliai, 52 psl.-------------------------------- $1.00

1733 8o. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI 
Dr. A. J. Gu*s*n — MINTYS IR DARBAI, 250 pat, HdSančIug* 1906 

metų Įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir mmL 
rflptaimą. , - - .

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų prieBOTa, sveikata Ir groti*.
Kietais viršeliais, vietoje$4.00 dabar tik 

• Minkštais viršeliais tik _________ _ __ _ __ _________
Dr. A. J. Gutsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionės po Europa (spūdUal. Dabar tik —_________

M.00

tiw

Galima taip pat ulahakyH paštu, atsiuntus 2ak| arba manay ardari, prla 
nurodyto* kalnoa prldodant SOc. parsiuntimo Išlaidom*.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10908

žinioje esančiose bažnyčios bei 
kituose maldų namuose per pa 
maldas ar kitu metu bei kito
mis progomis būtų pasakyti ( būtų šiais 
atatinkami pamokslai ar kaip apyskailim
kitaip būtų paminėtas Maskvos, grade. J jį suvažiuos atstovai 
vykdomas persekiojimas tikin-'valstybių, pasirašusių Helsin- 
ėiųjų bei lietuvių bendrai. Ne kio popierį. šilo suvažiavimo 
atrodo, kad jie atsisakytų pa- išvakarėse ar jo metu mes tu- 
daryti tai apie Lietuvą, kuri rėtiunėm vienaip ar kitaip vi- 
yra vienintelis katalikiškas įsiems pabadyti akis faktais ir 
kraštas šių dienų rusų imperi-'durstelti j naiviųjų vakariečių 
joje ir kuri yra šitaip žiauriai sąžinę. Be kitų žygių, reikėtų 
okupanto persekiojama bei vi pagalvoti ir apie minėtą ma- 
saip kankinamą ir naikinama, sinį išėjimą į gatves miestuo-

• Įse. Kiek patirtis rodo, visa tai
Grįžtant prie PLB ir Lietu-, būna labai veiksminga priemo 

vių Katalikų Bendrijos Centro ne kovai ir su politiniais nusi- 
Valdybos linkėto krikščionis- kaltiniais bei 
ko atsinaujinimo dvasioje bei 
išreikštų vilčių apie 'katali
kų solidarumą ir kiL, tai, re
miantis lietuvių spauda JAV- 
se, tenka pasakyt, jog pirmoje 
eilėje PLB, besirūpindama pa
glemžti mūsų visą organizaci
nį gyvenimą, tikrai apleido lie
tuvybės reikalus, nors pasta
rieji ir yra jai pagrindiniu už
daviniu. Antra. Anam paglem
žimui naudojami būdai ir prie 
monės ne vien prieštarauja 
krikščioniškumui bei krikščio
niškai moralei, bet ir pagrindi 
niams organizacinio gyveninio 
papročiams. Gal ir šitojo dėlei 
PLB paskelbimas anų metų 
nesukėlė jokio atgarsio mūsų 
išeivijoje.

Panašaus likimo sulaukė ir 
Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Centro Vaidybos atsišaukimas.

pačiais nusikaltę
liais.

Pakvietus, 
jos prisidėtų 
eivija, o ypač iki dabar mums
labai prietelingi ukrainiečiai.

prie mūsų akci- 
ir kitų tautų iš-

rx

t

J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. ■ 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
cnt>trenka nuo pat senųjų amžių iki pokario, metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. ■

Dr. Juozą* 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynę istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ..

Dauguma šią knyga yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kita« knyga? garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ir 
piniginę perlaidą.

dabar

UNIVERS
1800 So. Halsted St.
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

t Taupykite 
pas mus

miVERSAO^

Ž9K<

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

Taupykite dabar. i
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- į 

šio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. *

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

sąskaitos

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įstrigta 1923 metais. , Te!. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



Balsai girioje šaukiančių

Griunvaldo mūšio paminklas, kuris karo metu buvo 
nugriautas ri‘

IMB LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Inc- 
1739 So. Hslsted Street, Chicago, HL 60408, Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratss:

tn Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
<ix month. $8-50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
chree months. Canada $30.00 per year; 
jther countries $31.00 per year.

trims mėnesiams --------------- $7J50
vienam mėnesiui _________ $2-50

Kanadoje: 
metams __________ _______$30.00
pusei metu _________________>16.00
vienam mėnesiui_________  $3.00

15 cents per copy Užsieniuose:
metams __________________$31.00
pusei metu_______________$18.00 .
vienam mėnesiui ...__ ___ $4-00^

Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose;
metams____________ ~ - $30.00
pusei metu ------ -—-- -------- - $16.00
trims mėnesiams _____ -__ _ .$8,00
vienam mėnesiui —___  $3.00

Naujienos eina kasdieu ifatoiant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halated Sil. Chicago 
DL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia dusti pašto Monev 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams ------------------------------- $26.00
pusei metu--------------------$14400

NAUJIENŲ ramunė atdara tasdien. išskyrus tekmadienim, nno
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, inž. Jonas Jurkūnas, 
prof. Mečius Mackevičius, prof. Balys Vitkus ir Dr. 
Meškauskas, matydami nesutarimus visuomeniniame 
lietuvių gyvenime, šių metų kovo 17 dieną susitiko, ap
tarė nelemtą padėti ir ryžosi imtis priemonių tiems ne

Jie ryžosi būti tarpininkais nesusipratimams aiškinti.
Jie parašė po po laišką Amerikos Lietuvių Tarybos pir

tuvių Bendruomenės inž. Algimanto Gečio vadovauja
mai grupei.

Amerikos Lietuvių Taryba, besitarianti su visomis 
lietuviškomis organizacijomis, neatsisekė tartis ir su 
Gečio vadovaujamos* organizacijos likučiais. Ji tai pada
rė ne vieno asmens nutarimu, bet visos vadovybės- nuo
dugniu klausimo aptarimu ir nutarimu. ALTo vadovy
bė žinojo, kad savo laiku Chicagoje tas pats inž. Gečys 
Dr. Bobelį Įžeidė, bandydamas iš jo pasityčioti, bet ne
mokėdamas to padaryti. Gečys manė, kad jis galės suma
žinti Dr. Bobelio pasitikėjimą arba jo integralumą, bet 
jis tiktai pats, sau pakenkė, spaudos konferencijoje nie
kus kalbėdamas. ALTas, žinodamas šį Gečio išpuolį, vis 
dėlto sutiko tartis. Matyt, ,kąd Altas patikėjo penkių vi
suomenės veikėjų ryžtu Įsikišti Į šį klausimą ir ieškoti 
sprendimo. Įvairių grupių visuomenės veikėjams ALTAs 
teigiamai atsakė.

Kaip pasielgė inž. Gečio vadovaujama grupė? Kaip 
iki .šio meto visus svarbesnius klausimus spręsdavo klas
ta arba apgaule, panašiai jie ir šitą klausimą sprendė. 
Jie šitaip atsakė: ■ ■. r-

“Šių metų kovo 26 d. laiške Jūsų ir pasirašiusių
jų asmenų svarstymui JAB L. B-riės krašto valdyba 
savo ruožtu skyrė prideramą dėmesį. Krašto valdy
bos nutarta dėti tolimesnes pastangas tiesioginiams, 
be tarpininkų, ALTOs ir JAV LB vykdomųjų orga- 

. nų pasitarimams”. (Naujienos, 1977 m. geg. 26 d.

Teisėjo toks sęręųdima*. aiš
ku, sukėlė dįdelj pasipiktinimą 
ne tik moterų, bet ir bažnytinin
kų vyrų, kunigų if k B

nu. bet tas malųnas miltų ne-, 
malė. O jame įrengta dviejų 
ankštų suvenyrų krautuvė; šo
ne buvo kita krautuvė, užkan
dinė ū baras. NĮieąleUo išvaiz
dos stilius pavaizduotas daniš-

ba. 'Ji manęs paklausė, iš kur 
aš važiuoju, kokios aš tauty
bės? Aš pasakiau, kad važiuoju 
<š Čikagos'ir esu lietuvis. Tuo 
pačiu aš paklausiau jos. Ji pa
sisakė, kad yra vedusi ir gyve
na New Yorke. Aš pradėjau pa 
šakoti, kaip komunistai viską 
prižada ir kuria rojų, bet išei
na pragaras, O visa tauta atsi
duria^ vergijoje ir negali pasiti
kėti savo artimaisiais.

| Tuo mano aiškinimu ji buvo 
labai susižavėjusi ir žadėjo pą; 
pasakoti savo dukrai nes jie 
esą socialistai. Ir taip atrodė, 
kad Apie tokią komunistų veik
lą jY nieko, nebuvo girdėjusi Ir 
inan pasiūlė, kad aš turėčiau tai 
papasakoti per televiziją. Tie
siog stebėtiną, kiek yra ameri
konų, kurie 'apie komunizmą 
neturi supratimo. Ir fabrike tik 
apie beisbolą ir arklių lenkty
nes. kalba.

Tad, mes, lietuviai privalo
me būti ambasadoriai ir progai 
pasitaikius, komunistų pinkles 
kelti aikštėn, ir jei kas žemina 
mūsų vardą netylėti ir pasi
priešinti.

Kartą fabrike prieš 20 metų, 
kur aš dirbau, vienas formanas 
vokiečių kilmės Rendi per pie
tus prie stalo ėmė aiškintu, kad 
dypukai nemoka taksų ir yra 
valdžios šelpiami. Aš užprotes
tavau ir pasiūliau lažybas iš sa- 

ATOSTOGOS ARIZONOJE Jdysi tai aš sujnokėsiu; jei ne, 
‘h j tai tu man sumokėsi. Ir jis taip

(Tęsinys) ■ į supyko, kad su manim daugiau
. paskendęs medžiuose ir turi . vengė kalbėti.

daug įvairių gėlių. Diena buvo ’ Tame pačiame fabrike len- 
saulėta ir šilta, apie 75 laips. F- įrgj lietuvių nevadindavo 
Santa Barbara mieste pietavo- lietuviais, -bet lūgan. Aš aisi- 
me, restorane. Maistą pasiėmė- kirsdavau if sakydavau, kad tu 
me patys, kiek ko kas norėjo- ’pam esi lūgan, ne aš. Man senu
me. ■ ■ j jų, lietuvių mano dėdina aiški-

Aš atsisėdau - prie staliuko,” .no, iš kur- yra atsiradęs žodis 
dviese su jauna’ponia, kuri au- .“lūgan”, net ir senieji lietuviai 
tobūse sėdėjo, priešais mane. yra., kovoję už tokį pavadini- 
Mums bevalgant, aš dar užsa-;mą.. ’ \ -
kiau po. stikliuką koniakp, kaž | Dėdina man aiškino, kad pir- 
kaip taip? staigiai susirišo kai- ; mipji pradėjo į JAV atvažiuoti

■ airiai, o vėljau.lenkaiir kai kų-
. v v , , - , , 4 '. - t j - Irie lenkai, neturėdami kur . gy-

tarpu iną Gęcys tokių dalykų nemegsfa. Janą daug pa- :venti dirbdami skerdykloje, 
.raukiau organizacijos, Įstatus kaitalioti prieš kiekvienus miegodavo kartu su karvėmis., 
'rinkimus”; kad niekad netektų paleisti organizacijos Tuomet airiai, juos pradėjo va

dinti lūgan.
Jis jau antras dešimtmetis gyvena Amerikoje, bet , 0 vffiau pradėjo atvažiuoti 

)1S, ko gero, dar vis Įsivaizduojam, kad gj vena karo me- Jiims'prim—to w
to-Italijoje ar Viekieijoje. O gal jam dar prisimena au- dof pradėjo lietuvius vadinti lū-. 
toritarinė Lietuva? Jis ir pagalvoti’nenori, kad Ameri- gan ir taip išsiplėtė tas pavadi- 
kos lietuviai yra galvojantieji žmonės. Įsakymų jie ne- nimas, nes lenkų, visur buyę; 
klauso. Jiems reikia kylančią problemą išaiškinti. Kai.da uS'aL1 ]r J:e \)e i°klos Sed°s 
klausima jie supranta-ir keliams tai problemai spręsti - 
pritaria, tai tada jie patys įsitraūkią į darbą 1? be. jokip mą'Mickevičių, Kosciušką, Pu- 
protesto dirba. Amerikos lietuviai mėgsta susitarti ir ]aski. Net teko, spaudoje skai- « w »• . "f » • *’ *« a w r h 

yra, lietuvis nuo, Tauragės Am. 
drijauskas. Atsiprašau, truputį

Vėliau pravažiavome Santa 
Mariją, Solvang. Čia nieko ypa
tingo, tik pamatėme bendrą 
gamtos vaizdą. Ir atvažiavę į

trati ją, reikalaudami teisėjo re
zignacijos. ,

_ Teisėjas Simopson jiems ąž- 
sakė: \

“Moterų aktyvisčių grupės, 
susirūpinusios prievartavimais, 
turėtų sekti seną patarimą, kad 
uncijaišvengimo yrą vertesnė 
už svarą gydymo”. “Ašnoriapą-. 
sakyti moterims, “I.iąųkitM 
gundžiusios. Turėtų būti grą- 
žintas kuklumas aprangoje ir

ANTANAS MARMA

Išvažiavome apie 10:30 v. r 
Įlipęs šoferis prisistatė esąs Ji
mis Stehno. Visus pasveikino ir 
pasiteiravo kas iš kur važiuoja 
ir pasirodė, kad esam labai mi
šri šeima: vienas vyras įš Pa
namos, 3 iš Kanados: Hamilton, 
Quebek, Montreal, New Yorko, 
Illinois, Washington©, Oregono, 
Philadelphi j os ir Michigan©.

Važiavome šiaurėje iki Mali
bu, paskiau. Oxnard, Santa Bar
bara miestas, gražus pajūrys,

a.

vadelių iš savo, rankų.

jis, ko gero, dar vis. Įsivaizduojam, kad gyvena karo me-

Jeigu, inž. Gečio vadovaujamą grupė būtų bandžiusi 
be tarpininkų sųsisįekti su; ALTos. vadovybe, tai toks 
atsakymas dar būtų pateisinamas. Bet jokių lyšiu, be 
tarpininkų ar su tarpininkais, Gečys neieškojo. Jam nė
ra jokio reikalo ieškoti. Vienybės, kokią didelė Ameri-

•» ' - " « t - - . - ‘ M *

bendromis jėgomis dirbti, bet įsakymų jie neklausot Jie tyti, kad ir generolas Anderson, 
Idąųso aparto nutarimo.

Amerikos lietuviams reikia laiko apgMyoti,' išsiaiš- nui^^TnuoTėihos?“’ 
kinti ir susitarti. Užtat j’e paskutiniais metais labai daug! p©, pietų išvykom pasigrožėti 
padarė. Mums nereikia visų jų darbų išyardinti, nes jau Kalifornijos gamta ir kalnais, 
jie buvo minėti. Tuo tarpu inž. Gečio vadovaujama gru- pajūrio pušynais, pakilome 2,- 

ipelė neturi kuo pasigirti. Jie bųtų galėję pasigirti, jei 209.pėdų aukščio, greitkeliu Nr. 
' 5 .7. • . . . •'V c.. ? . .. Į101 pravažiavome Lace Kachių-

i ma.Santa Yvez. (Sa jungiasi ke
liai 245-246. Vėliau privažia
vom Danijos stiliaus miestelį 
Kopenhagen, su vėjiniu malū

kos lietuvių dauguma pageidauja, Gečys nenori Jeigu w padėję -pagrindus savo organizacijai, bet jie1 
jis tokios vienybės būtų norėjęs, ta: jis būtų bandęs jos nemokėjo susiorganizuoti. Dar nesuorganizavę lietuvių, 
siekto Jis jau seniai būtų pradėjęs pasitarimus jo vado- jfe jau pradėjo visų lietuvių vardu ka]bėti Q jeigu 
vaujamoje organizacijoje. Jis ne tik pats pasitarimų ne-l turėdav0 drąsos ir paklausdavo vieno, ar kita klausimo, 
siekė, bet reikalavo paklusnumo. Jis ryžosi Amerikoje tokį mesdav0 ]aukan & organizacįjos. Įmestieji ar 
sudaryti tokią organizaciją, kuri vieningai, jo klausytų.1 pakaukusieji sudarė savo organizaciją, pasirašė tokią 
Jis nujaučia, kad ALTą sudarančios organizacijos je ne- konstituciją, kuri, neleistų iš Philadelphijos htvažiavu- 
beklausys, todėl jis- nesikreipė į ALtą. Jis tik pasakė, kad siam ncrinktani p^igfeui lietuvių rinktuosius mėtyti, 
tarpininkai jam nebereikalingi, bet tiesioginiai į Altą be 
tarpininkų jis nesikreipė.

Visfcą apgalvojus, gal tie penki visuomenės vadai, 
. norintieji baigti lietuvių tarpe kylančius vardus^ arba 

šiuo savo pranešimu penkiems visuomenės veikė- w gcrokai sušvyti, padarė klaidą? Gal laiš- 
jams jis pasakė, kad jūsų pastangos jam, Gečiui, nerei- - 
kalingos. Vienas kitas politikas tokios Gečio • elgsenos 
nesupranta. Jos galėjo nesuprasti kaikurie pasirašiusie
ji. Jie manė, kad inž. Gečys sako tą, ką jis galvoja. Bet 
kas atidžiai sekė ’nž. Gečio politinę krypti, tai aiškiai 
žino, kad jam ne lietuvių vienybė, bet tiktai lietuvių pa
klusnumas reikalingas. Jam būtų buvę daug geriau, kad 
niekas jam jokio laiško nebūtų rases. Jie nebuvo paklus
nūs, jokio laiško jiems rašyti nereikėjo. Jie nežinojo, kad 
vadas daugiau žino, kad jokių tarpinipkų jam nereikia.

Inž. Gečiui Amerikos Lietuvių Taryba yra pati pa
vojingiausia organizacija. K’ekviena Amerikos lietuvių 
pelitinė grupė, • įeinani į ALTo sąstatą, visus svarbes
nius klausimus iš anksto aptarė, nesuprantamus dalykus 
išaiškino ir sutarė bendrai veikt’. ALTas turį savo kons
tituciją, turi iš anksto gerai aptartus nuostatus, numa
tančius kaip spręsti kiekvieną svarbesnį klausimą, tuo

kus jie siuntė ne toms organizacijoms. Vietoj Amerikos 
Lietuvių Tarybos, jiems reikėjo pasiųsti laišką Regis
truotos JAV Lietuvių bendruomenės centro valdybai 
Tikrovėje, lietuvių tarpe prasidėjo ginčai, kai Barzdu- 
ko Amerikon atvežta Bendruomenė, suskilo.. Jau anks
čiau buvo įvairių nesusipratimų tarp paklusnumo reika
laujančių vadų ir vądukų, bet klausimas pasiekė čiuku-
rį,‘ kai pradėta “rinkimus” klastoti. TeLsirigiau, kai- buvo * 
įvesti “rinkimai pastų”. “Rinkimus” tvarkiusieji ir pri- 
ži&rėjusięji pamatė, kad jie buvo labai lengvai “balsavA | 
mais paštu” visai iš organizacijos “išbalsuotž” Jeigu* jie! 
būtą tylėję, tai gal niekas jiems nieko nebūhj sakęs, bet^ 
kąį ji# pąnoro, reikalą išaiškinti, tai ir prasidėjo Ameri. 
kos lietuvių kivirčai. Jeigu laišką , jie būtų pas’untę 
abiem Bendruomenėm, tai gąl vienybės klausįmąs būtų 
bent aptartas. I
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nakvojome, šoferis pranešė, 
kad vakarienė bus nuo 6 v. v. 
iki 9 v. v. ir reikia pranešti iš 
anksto kas kokią valandą norė
sim valgyti. Nprs nakvojome 
pajūryje ir buvo baseinas, bet, 
maudytis buvo per šalta ir nie
kas nesimaudė.

Trečiadienio rytą, ITT 23 d., Simonson, turėdamas galvoje 
tęsėm toliau* kelionę. Dar buvo j “masažo parlorus”, barus su 
likę 239 mylios iki San Fran-' nuogomis šokėjomis ir v p. “Ar 
cisko. Kiek pavažiavę išsukome j°3 nor’ ar ue, jos yra sekso ob- 
iš kelio Nr. 101 ir įvažiavome i jektai”, baigė teisėjas, kurs yrą - 
kelią Nr. 1. Čia matėme lygius - ved?s h* turi 4 vaikus, 3 iš jų. 
Kalifornijos laukus, auginamas į mergaites. 
daržoves, braškių laukus. Bet Į '
visi laukai turi būti laistomi; 
kur nelaistoma, ten dykumos. 
Bet tą dieną tikrai laistyti ne-, 
reikėjo, nes lijo, lietus ir buvo 
šalta.

Kiek pavažiavus, privažiavo
me San Simeon vietovę, čia ga
lima sakyti mažas kaimas, tik 
keletas pastatų, suvenyrų krau
tuvė,^ užkandinė ir galima pa
vadinti stotis atvykusiems au
tobusams, su turistais. Grupės 
yra pavadinamos numeriais . ir 
pranešama kuri grupė eina, pro. 
kuriuo^ vartus, o vartai irgi su. 
numeriais.

Daugumos laukiamas 
įstatymas

Ulinojaus Atstovų Butas priėmė 
bilių, kuriuo būtų sumažintas 

už vaistus plėšikavimas

autobusas,, kuris, vežariagiubtu 
keliu Į i,600 pėdų aukščio Wfl- 
liam R. Hearst 'muziejų, čia 
kadaise gyveno p.'W. R. Hearst 
1863-1951 m. šis kalnas “Camp

- (Bns daugiau)

Teisėjas moterims

opozicijos iš vaistų kompanijų 
ir kelių mediciniškų grupių, Illi
nois Atstovų Butas praėjusią 
savaitę nusveriančia balsų dau
guma priėmė kontroversinį bį- 

, lių, kuriuo būtų leista vaistinin
kams duoti žmonėms genęrinius 
vaistus vietoje brand vardu pa- 

; -vadintų. .
i - ■ c ■'■

; To Šiliaus rėmėjai, 137 balsų 
prieš 18 dauguma, tvirtina, kad 
ta priemonė. -įmonėms, penkis, 
kartus kaštuotų mažiau, negu 
perkant tos pačios rūšies ir ver- 
tės “brand” vadinamus” vaistus. 
Tasbilius numato išgelbėti ne
turtinguosius; nuo lupikiškų kai- 
hų, kokias dabar kielrrienas be.. 
skirtumo, turi mokėti už vaistus. |

x ' f- .
MADISON,' Wis. — Daųę 

apskritie teismo’ teisėjas 
Archie Simonson penktadieni 
'atvirai pasakė moterims, kad 
liautųsi dėvėjusios provokuo
jančius aprėdalus ir gundžiusios 
vyrus.

Teisėjas Simonson užpykino 
moteris trečiadienį pasakyda
mas, kad išžaginimas mergaitės 
aukšt. mokyklos elevatoriuje bu
vo berniukų “normali reakcija” 
Į lytinį palaidumą ir provokuo
jančią aprangą. •

• šešiolikmetė nukentėjuiąpji 
’dėvėjusi teniso lošimo apdarus, 
kai trys “boisai” ją atakavo, o 
jos pagalbos šauksmą perrėkė 
mokyklos orkestras, mokiniams 
gretimai repetuojant.

Teisėjas piktadarius nubaudė 
du po vienus metus teismo prie
žiūros, o trečiajam suteikė imu
nitetą už liudijimą prieš kitus 
du.

vaistai būtu, generic, o ne brand.

pikautojus, ypač farthaceutus, į 
bet atst. Viiliam Marovitz (D., 
Chicago) jiems atkirto, kad tuo 
biliu siekiama, kad visi vaistų ir 
medikarentų reikalingi žmonės 
Illino juj galėtų prieinamomis 
kainomis juos gauti.

“Bevedi 85 nuošimčiai visą,Ii-J 
goninių valstijoje dabaj .varto
ja generic vaistus ir 46.-,valstijos

vadinimo vaįšįžįf pakitimo ge- 
neriniaisj, pranešė • Morovitz,- 

r Vaistų^ kori^nijpą'^ido'apie i 
bilijoną; dolerių perkalbėta-dakta- » 
rus, kad tik prirašinėtų “brand” 
vaistus^ kūne įkainojami Iki ke-‘~ 
lis kartus brangiau negu yra jų.

lupa iš piliečių bilijonus dolerių, J 
sako Morovitz. ; i-f

Dųr negirdėti, ar būius, ir ka-' 
da praeis per senatą ir bus pa-f 
dėtas a nt stalo gubęrnatoriui.

Vilniaus panorima Ii Gedimine kalno žiuri



Mažeika Evans

Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

EUDEIKI

Mylimam sunui

A. A. JULIUI VYTAUTUI mirus,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR; NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

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

įtUY THE PINEAPPLE am

KNIFE CUT LENGTWWISE FfcOM a 

;THE BOTTOM THROUGH 1HECR0WN.

Dr. Vincui Kudirkai, Dr 
lituanistui ii 

Biržiškams, Dr

suomeninį darbą. Krikščiony

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

<805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Arda 7-1741 -1742

liūdinčius tėvus — Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininką dr- Kaži ir Dalią Bobelius, jų 
šeimą bei artimuosius' nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu lindi _

lietuviams neuž
miršti, kad Lietuva yra paverg

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRUR*GIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

840 SUMMIJ STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

"Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEuiNYčIA 

2443 WEST 63rd ?TRS£l

Telefonai: PR 3-0833 Ir PR 8-0834 
Taip, pat 

Gene Drfshi
’ THE j ,

9918 Southwest Hwy, <
Tel. 499-1318

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

naujoji Barbaroj ir. 
u krautuvė 
BAISY STORE

Oak Lawn,

Ofisas 2652-WEST 59th STREET
Tel. PR 8-1223 M

OFISO VAL.: i>irm.. antradM trečiad, sudaro didelį lietuvių visuome 
ir penkt. 2-4 ir. &8 vai. vak, šeštadie- nįs segmentą. Svarbu, kdd. jię 
niais. 2-4 vaL popiet. ir. kitu laiku 

pagal susitarimą. -
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N A RI A I:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
DireKtoną
Asaociaciio^

| PERKRAUSTYMAl

I ffl o v; i h g 
Leidiniai —- Pilna apdraudė 

ZfiMA KAINA 
g C Ė e 6 N A « 
'Tel. WA 5-8063

DR. PAUL V. DARGTS 
GYDYTOJASJR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rdw Westchester, ,11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
Te|.: 562 2737 arba 562-2728 <

5?O RĘMOVE THE FRUIT, 
INSERtlCBRVEP KNIFE.' 
CLOSE TO W SHELL ANO 
CUT ALL THE AfWND-

. BUTKUS - VASAITIS
14-Lv So, oOlh Ave„ Cicero, ilk Phone: OLympic 2-100S

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANDOS I
Vltoa programos N W0PA,- > 

1490 klL A. M.

Lletwlv kalba: kasdien, ubo pir- 
madleiio Iki peėkUrtfiėnto 1T.30 
— l:CįQ v*L popeL — 
ir šekmadimj Duo 8:30 Iki 8:30 
Wl ryto. . ’ *
* T.M4 HSmUck 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 60629

Vis^ rytą, kapinėse grojp įvai. 
rias giesmes mięųąiems pager į

PETRAS BIELIŪNAS
43481 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 2-3572

Iškilniems pasibaigus, keli 
■šimtai- suvažiavusių žmonių 
pasiskirstiė po kapines, apžiū
rinėjo naujai pastatytus pa
minklus ir papuošė savo arti
mųjų kapus.

Diena pasitaikė graži, kapi
nėse buvo apie tūkstantis žmo 
nių. Jie puošė ir apžiūrinėjo 
gražiai ir pavyzdingai tvarko
mas Lietuvių Tautines Kapi
nes.

Iš Xęw Yorko buvo atvažia
vusi į Chicago Bronė Spūdie- 
nė. ftĮiki?žij|tės ir^ Al Mickevi- 
kįiaus lydima, ji atvyko į Lietu 
yiųA Tautinas kapines ir daly
vavo suruoštose iškilmėse.

’ Vėliau ji apžiūrėjo kapines, 
žymesnius paminklus, susitiko 
didoką būrį pažįstamų, su ku
riais turėjo progos išsikalbėti. 
Aplankė Dr. Pijaus Grigaičio, 
A. Kubelio ir kitų kapus bei 
paminklus. Vėliau ji turėjo 
progos užsukti į uetuviškų or
ganizacijų piknikus.

Rcporleris

- GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. ' TeL: YArds 7-1138-M39

dalyvautų • su kitais lietuviais 
iiį neleistu kjtjems. jų išstumti.

Gudeliu palinkėjo konfereQ* 
ęįjai išrinktu e.nergin^is žmo
nes į centro ’ komiįptą, kurie 
gintą, demokratiją. ir„ cąpiąl.ųsi, 
fjeLuvos laisvės reikalais. Eo-_ 
lipiko j e reikia np tik dpstytį^kj^čio^A^c^ž. 
savo pažiūras, bet" ginti- savo . ,

■j I Diena pasilaikė, graži, todėl 
|į-; kapines prisirinko diddkas 
tžinonių skalijus. Kiekvienas 
pagražino ir pagerĮ>ė kapinėse 
palaidotus artimuosius.

Kapinių iškilmes pradėjo 
pirmininkas Jonas Jokubonis. 

.JfS pirmiausfia paprūsė visus 
kapinėse esančius žmones kar 
tip pagiedoti JAV jhjĮpną. Vė- 
lipu buvo pakvipsi! Dariaus 
jGįrėno atstęyai, vadovaujami 
v^cekomandieriaus, pagerbti 
vėliavas, ir. Lietusią, Tautinėse 
i\apincse. palabiotus. Amerikos 
Legiono karius. . ■ .

Jonas Jokubonis trumpai, nu, 
sakė šių kapiniu steigimo 
istoriją, šiais metais ty$vo, ny
rama 65 metu sukaktis*. Jos bū
ro įsteigtos. ir laidojinįams aii, 
diprytos 1912 metais. Pirnūnin- 
kas papasakojo susirinku
siems, kaip buvo bandyta pirk 
Ii kapinių žemė it kaip vėlinu 
buvo nupirktas didelis josios.į 
pilotas, mokant po 400 doleriu; 
itž karą.

Pirmininkas priminė apie 
ijražius kapinč-se pastatytus 
parniūkius mokytojui Adomai-' 
aui — šernui, Dr. Jonui šliu-’

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS. LABANAUSKAS

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

—-*5-^ pūSLĖS IR
. PROSTATOS CHIRURGIJA . 

2655 WEST 63rd STREET
• -• . - - - -i

Vai.- antrad. jduo 1^-4, *po pietų 
ketviftad. nuo 5^7 vai’ valu 
’ Ofiso Telefa 776-2280

Naujas rez_ telef.: 448-5545 ■

i? ORTHOPEDAS-PROTĘZISTAS  
Aparatai - Protezai. Med, BanT 

s'jF dažai. Speciali pagalba "ko joms. 
(Arch Supports) ir t, L

VaL: 9—4,ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63^ Št., Chicago. IĮL 60629 

Telef,: PJĮpspecf.^5ji)$4, ...

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rfr publ’c 7-1214
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg’nii ?-€67X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. S74-44U

Su. Naujienomis bendradar- < 
tpavy ne vienas Stravinskas. ; 
Ijkan. Krupavičius vieną kartą i 
ątėjo ir pareiškė, kad janj. sa- j 
\iškių tarpe darosi tvanku, jis 
jau negalįs savo nuomonės lais 
yai pareikšti. Ęan. 1 Krupavi- Į 
čius pradėjo rašyti Naujię- 1 
noms ir rašė iki savo gyveni- 1 
mo pabaigos. 1

Gudelis baigę savo sveikini- i 
mą, priminįarnas konfer.enci-.j 

-jos dalyviams kurie Naujienų 
dar neskaito . susipažinti su 
šiuo dienraščiu. Jeigu kiltų I 
reikalas ką parašyti, tai pasiū 
lė pasinaudoti jo skiltimis. Pa
linkėjęs konferencijai sekinęs, 
baigė savo žodį.

Susirinkusius dar trumpai 
pasveikino kun. Juozas Praus
kis. Jis pareiškė giliausią savo 
įsitikinimą, kad nieko nėra 
gražesnio, kaip krikščioniškas 
ir demokratškas idealas. Jis 
palinkėjo konferencijai sėk
mės.

Suvažiavusius pas veikino 
Juozas Škorubskas lietuvių so
cialdemokratų vardu. Jis pri
minė susirinkusiems, kad di
džiausios krašto nelaimės me
tų Lietuvos Socialdemokratai- 
tuojau rado bendrą kalbą, su 
lietuviais krikščionimis demo
kratais ir suorganizavo Vyriad 
sįą Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą. Jis palinkėjo suvažia- 
\uš*ems sękmingai svarstyti 

'savo, reikalus.
Konferencija gavo'daug svei 

ki n imu raštu. Juos atsiuntė 
Teodoras Blinstnrbas, Petrės 
Stravinskas, Amerikos Lietu
vių Tarybą, R. JAV LB centro 
valdyba j ir visa eilė kitų orga.- 

, rųzacijų bei atstovų.
Iš Ctėvelandp konferencijoj 

dalyvavo inž. Ą. Pautienius. 
Pr. Razgai.tis, j auna daktarė. 
R Pr- Šį
geflŠ’. V. Poyilągi^ K. ^oyijaj 
tis, \ Vijusiu ifi.

rikoje. Jis priminė, kad Nau
jienose parašę sveikinimą koų 
ferencijąi, bet džiaugęsi turįs 
progos pasvei^infi. .žodžiu, už
megzti ald.vaiz,d|nį kontaktą 
su suvažiavusiais.. Priminė, 
kad kiekvienam lietuviui, ku-

QNFERENCUA
popietę pozicijas. Krikš&or4ų 1 
parapi- ueapsižiūrėjo, kai visa 

Lietuvių arbių pozicijų buvo 
atimta.

Bėdos ir nelajpiės 
Krikščionys dęi»p^ęaLai 
garniai ben itr ad^rbi a v v 
Naujienomis. Paskutiniai] 
l>ais inet<iL teisininkas Petras 
Stravinskas, labai doras 
gyvenamas žmogus, laisv 
vo mintis

gi ai 11 valandą ryto.
■ '’'įf ■

Tautinių Kapiniu direkto
riai, Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno vienetas ir dido
kas būrys žmonių, kaip papras i sakė pagrindinę kalbą apie mi
tai; apėjo palink u i kapines, o tusiųjų, pagerbimą. Jis primi- 
vėliau: pa^tatg vėliavas ties pa nė, kad Apięrikos kariai, koyo 
ruoštą.: kalbėtojų platforma.į.ję už say'o ir kitų tautų laisvę, 
teartu su direktoriais žingsniu t aukojo net savo gyvybę. Jis. pą; 
*vo Jonas-, Zalaloris, 53- metus tarė visiems

V ■ < * - 1 r --u -

bų^ęs. direktorius.
Visą eisenos laiką grojo Pel ta, Pagerixlami žuvusius, pri- 

!rb Zfaiubos, .vad^aujanias

LIETUVIŲ 
DEMQKRATV

šių mg|ą geg- 28 < 
Nekalto Prasukjinjo 
jos salėje prasidėjo 
Krikščionių Demokratų 
jungos atstovų konferencij:

Centro komiteto atstovas pra 
dėjo konfęrenciją, pasveikipo 
suvažiavusius ir paprašę Bri- 
j'hloD parkų parapijos vikarą 
kun. Kireilią sukalbėti maldą, 
Vėliau konferencijos pirminin gyvenamas žmogus, laisvai sa
kais buvo pasiūlyti B. Žukaus- • io mintis dėstė Naujienose, 
kas ir adv. Kazys Šidlauskas. Gaila, kad jis dabar serga ir 
Sekretorium pakviestas jaunas negali į šią konferenciją atvyk 
S. Dubauskai. I\unXej'eiiciją tj. Bet jis konferencijai parašė 
patvirtino pasiūlytą, prezidiu-: sye.Hunbną- 
mą ir priėmė dienotvarkę.

Pirmoje sesijųję pįgmipipjpi 
vo p. Žukauskas. Jią pų-uijątę
sia pakvietė kuto. Ansą Trakį 
pasveikinti konferenciją Tė
viškės parapijos vardu. ‘Kuni
gas linkėjau laikytis, demokęa- 
ynių principų ir tęsti iki šio 
meto krikščionių demokratų j

n WJAPUWAND ERE»k 
ųte FOUHO,

>ME HYOUk.KFttHĖH,YOU
' WONDEfc'ABflUT THE 2
JE5T WAYTSOJT AND.5FR7E
> PELlCACY.WEtL.lWULPNl
EASIER.’ . ' *

FR. FRANK PJLECKAS
OPTOM ETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

H.- ■
“contact lenses”

^Garbink, mano UeU, Viešpatį, Ir nepamiršk visy jo geradarysčių. 
Jis atleidžia vis^ tavo nusidėjimu ir gydo visos tavo ligas14.

* Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamękymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai, veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi sava širdyjf norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gynmo žodžius.

ViM žino, kad mirtis yra žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yre ml- 
rue.^U? j tą klausimą po mirties", kurją geMilte
aemokemei. Rašykite:

F. ZAVIST 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RATTO TY JUN STOJA*

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ \ 2533 W. 71st Street
K Telef.: GRovehill 6-2345-i
& 1410 So. 50th Ave., Cicero
> , Telef.: TOwnhall W08-9
Į TRYS MOONISKOS KOHYCIOS
I AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CH1RLIRGUA 

6449 So. Pulodcj R4. ICrswtord 
Medical Buildim). T«L LU 5-6446

Friiroa ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

Rtu GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ

6132 So. Kedzia Amo., WA 5-2670
Valandos pagal" susitarimą. Jei neat- vestą darbą, 

siiiep.a, skambinti Ml 3-0001.
--------------- 2 ' LL** — Amerikos Lietuvių Tarybos 1 

TEL, 3-5893 \aixlu susirinkusius sveikino
DR. ik. B. GLE V ECKAS A. Sjašyi ir. palinkėjo 

siekti garbingų krikščionių de
mokratų til>sĮų_ Dr. A. Mešr 
kauskas sveikino Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
vardu. Prof. Balys Vitkus svęi. 
lino konferenciją krikščionių 
demokratų partijos atžalos — 
Ūkininkų Sąjungos vardu. S. 
Dubauską? sveikiną Reorgani
zuotos JAV Lietuvių Bendruo
menės Cicero Apylinkės vąr- 
<hi^ A te i liniuku Federacijos 
vardu konferenciją sveikino 
Emilija Vilimaitė.'

M. Gudelis, sveikinęs konfe- 
Vat.pažai susitarimą.■ Uždn-*- Teč. renciją,Naujienų vardu, pri- 

—7—g“-------- ---------:—-— iUinė krikščionių, demokratų

Praeitą, sekmadienį Lietuvių^ pui 
Tautinėse Kapinėse gražiai bu Kaziui Griniui, 
vo pagerbti mirusieji. Kaip, matematikui 
metą, taip lę šįmetą iškilmjn-, Pijui Grigaičiui. Dabar naujus 
gos .iškilmės buvo pradėtos ly- Į paminklus statosi Dr. Gudaus 
giai 11 valandą, ryto. ko šeima, keliautojas ir biznie

rius Vladas Rasčiauskas ir dau 
gelis kitų.

Dr. Vytautas P. Dargispa-

yalome neužmušti, ir payerg-. 1 
tos mjipų tėyyųiėSu

Tarp kalbų,, buvo giedamos 
lietuviškos gi ėmės ir grojamos 
lietuviškų- giesmių melodijos. 
Iškimės pasibaigė .Lietuvos i! 
himnu, kurį prie mikrofono j 
giedojo panelė Estelle Bagdo- , 
riaitė.

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN AVE.
5214 N, MįESTER^ AįįE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

tt’ivair'v'elSumū '
A.NTĄfįĄS^ VILIMAS 

TH 376-1882 arba 376-5996

Os

T,-- Į-l. įį. .■
. v ■

- 
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r majam laikotarpiui. Dėkui vi
siems.

— Naujienų B-vės direktorius 
Vincas Maukus susirgo. Gydosi 
šv. Kryžiaus ligoninės 547 kam 
baryje.

— Ben. Blinstrubo kūrybos 
paroda atidaroma birželio 5 d. 
3—5 vai. popiet Baizeko Lietu
vių kultūros muziejuje. Užda
roma liepos 16. I-ankymo va- 

o jeigu kada nesulau- i landos nuo ] 4:3O vai. po-
Man patinka, • pjet

— Walter Bielskis, ilgametis 
Naujienų skaitytojas ir veiklos 
veteranas, staiga susirgo. Gy-

— Ponia Marija Prakevich iš 
Virginia Beach, Va., naujoji 
mūsų skaitytoja, pralęsdama 
prenumeratą tarp kita ko (aip 
rašo: “Gaila, kad aš anksčiau 
nepažinojau Naujienų. Tai ge
ras laikraštis ir aš jų kasdieną 
laukiu, < 
kiu, tai ilgiuosi.
kad atsiranda naujų skaitytojų, 
bet čia lietuvių nėra, o man 
jau 92 metai, todėl, nieko ne
galiu padėti”. Dėkui už laišką 
ir už gerus linkėjimus.

į— Juozas Blažys iš Marquet
te Parko, apmokėdamas sąskai
tą, $7 likutį paaukojo Mašinų 
fondui. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 6 mėne
siams, bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui už laišką ir už dė
mesį Naujienoms ir jų platin
ine vajui. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 2 
savaites susipažinimui nemoka
mai. . . '

• >

ta

Namai, ?emė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANĄUSKAS, Pwtdentas
2212 W. Cermak Road Chicago,'ll], Virginia 7-7747

HI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS' Į.

— Viktoras Gudelis, London, 
OnL, išrinktas Lietuvių pąrapi-

—■’ Ponia Ona Martinkus iš 
Marquette Parko pratęsė iš 
anksto be raginimo prenume
ratą, o savo gerus linkėjimus at
lydėjo $5 auka Naujienų para
mai. Stasys Dangis iš Brighton 
Parko, apmokėdamas J. Baltra- 
monaičio prenumeratą, atsiun
tė $4. Tos apylinkės tautietė už 
sisakė Naujienas 3 mėn. bando-

dosi šv. Kryžiaus ligoninėje. Iš> jos komiteto pirmininku. Jonas 
ėjęs iš ligoninės planuoją apsi- Butkus Jr. pakviestas į LB val- 
gyventi pas seserį Eleną ir švo- dybą atstovauti-jaunhnuj-ir rū- 
gerį ^Valterį Linkus, gyv.i_Cika- pjn'^js jaunimo reikalais. Lydija 

Dragūnienė. pakviesta redaguo
ti Kanados Lietuvių Dienų lei
dinį.

— Vysk. M. Valančiaus litu; 
aninistinę mokyklą Hamiltone 
baigė 11 abiturientų: Algis Ado 
mauskas, Antanas Bugailiškis, 
Aldona Gedrimaitė, Bamona Ko 
chankaitė, Ramona Jurgutytė, 
Liucija Morkūnaitė, Elaina Nor 
kūtė, Viktoras Sadauskas, Vida 
•Stankutė, Aušra Pleinytė ir Ra.- 
munė Verbickaitė. Mokykloje

gos pietvakariuose.
> J. - X —

— Dėl suvėlavimo įrišti ( V. 
Vaitiekūno knygos pristatymas 
atidedamas neribotam laikui..

— Montrealio lietuvių šv. Ka
zimiero parap. lituanistinę mo
kyklą baigė Ginta Jurkutė, As
ta Kličiūtė, Gytis Niedvaras,; 
Danius Povilaitis,. Kęstutis Sku
čas, Robertas Valinskas ir Jur
gis Žukauskas. .

— Kanados lietuviu kultūri
ninkai ir visuomenės veikėjai 
buvo susirinkę gegužės 14 d. 
daiL Tamošaičių sodyboje. Su
eigai pirmininkavo I. Lukoše
vičienė iš Montrealio Po disku
sijų įsteigtas Lietuvių Tauto
dailės Institutas. Laikinon vai-

nienė — sekrM L Lukoševičienė pasakė spaudai; kad jo grupė 
ir J. V. Dan^s — nariai? Sueigos 
dalyviai supąžin<linli -ailžrdąilf 
Anastazijos ir Antano TarnoŠaą 
čių paruošti spaudai tingių kai 
ba “Lithuanian National Cost 
turae.”,^ j 4 * 7*
t* . 1—.A' ’  --------------—i-J'
♦ Tauragės įdubas kviečia vi 

sus į pavasarinę gegužinę bir
želio 12 d. tutij popiet Brūzgu 

j lienės ąžuolyne, 8274 Keai i 
Avę., prie Tautinių kapinių

rengiasi sušaukti . juoduosius 
krikščionis, hąžnytininku$ ir 
juos’ įtikinti, kad Kristaus vaiz 
davimas kaip kurios rasės ar 
tautybės^narį, yra rasizmas ir 
psichologiškai kenkia 
kamš( ‘ . ’’i •'
I
-. Medžiagos kevalas 

‘ v ’ aplinkui- žvaigždę 
_ ą- įn,- . z Į > •

vai-

i

sios foto nuotraukos rodo, kad
šokiams gros.JRamonio orkėsfc 
ras.. . . (Pr.)

RIAI PROGAI — kristalas, peri 
eelanas, sidabras, gintaras, auk-. ;mok^xnoIdniai.Mokyklągio g f Trapg^yW

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 11:00 v. v. - 1490 AM 
Šeši. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. — 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

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

...r

*oja prel. J. Tadarauskąs, jos Didelis 14 ir.18 kt ai^so gratf 
vedėjas J. Mikšys, abiturientų 
klasės auklėtoja A. Volurigiė- 
nė. Tėvų komiteto piriri. AlVai- 
tiėkūnienė. Mokyklą remia vi
sos organizacijos,. jų atstovai 

dalydavo iškilmingame mokslą 
metų užbaigimo posėdyje bei 
programose. V :

— Standard Federal Taupymo 
ir Skolinimo B-vė atidarys rtau 
ją skyrių 6141 Archer .Avė. bir
želio 9 d. 10 vai. rytof Iškilmė
se dalyvaus B-vės prez. Justi
nas 'Mackevičius ir ' apylinkės 
•biznieriai bei orgamzaęfjų va
dovai. Įvairios atidaiymo pro
gramos tęsis tris savaitės, .bus 
dalinamos dovanos bei 'galimy
bės laimėti premijas.

atidara kasdien iki 5 vai., pirm, 
ir ketv.'iki 8 Vai. vak. šventadie^ 
niais uždaryta. Adresas—Terra, . 
3235-37 W. 63 St., Chicago, > 
tel. 434-4660. - \ ,

Chiicagos muslimų vadas ti 
nori Spalvoto Kristaus 

’ y” V - -- -- - . - -
- Chicagoje reziduojąs judųjų 

musulmonų flvasihis ' vadas 
Wallace D'.Mohammad ket- 
virtadienj atsišaukė j' juodžius 
krikščionių 'kunigus raginda
mas < pašalinti' iš bažnyčių vi
sus'Kris taūs'paveikslus ir atJ? 
vaizdus, kur jis pavaizduotas 
kaip baltas žmogus.

Toji juodžių sekta, anksčiau
•vadinosi Juodaisiais ' MusTi- 
maiš, o dabar vadinasi Pasau
linė Islamo Bendruomenė. ? ■

žvaigždė Betelgeuse turi ap
linkui save medžiagos tkiau’|ą 
(kevalą, .lukštą), kurs 'apima 
Visatos sritį 400 kąrtu (įides; 
nę už. mūsų saulės sistemą, kt: 
rios dianjetrąs yra 7‘bilijonai 
mylių. Šioje sistęmoję yrą ir 
mūsų planeta žeme.

_ Pati žvaigždė Betelgeuse, va 
dinama ‘‘taųdonų milžinu” yra 
dar “jauna” žvaigždė . Oriono 
konsteliacijoje. Jos diametras 
spėjamas: “keletas ’ šimtų mili; 
jonų mylių”. t ; į. :

Los Alamos Mokslinė Labo
ratorija pranešė; jog ji remia 
teoriją, kad tokia kevalu iš- 
sklaidyta medžiaga yra prin-j 
cipinė žaliavos versmė nau-; 
joms “antros, genžracijoš” žvai 
gždėms tverti,-kaip-.mūšų sau
lė, o visai- ne supernovų ek- 
pliozijos.

SESIŲ apartmentu puikus mūrinis* I SKELBIMAS 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17.000 vtuI)ADnT ♦ w A , 
pajamų ,| 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parfcį. Labai dideli kam- 
ERDVŪS mūro bungalow^ 3 miega* bariai. Voliosi $26,000.

mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės J 
j ( 2 BUTŲ gražus mūras Marquette

3 BUTAI ir biznis, gera transport i Parke. Du atskiri šildymai gazu. įreng
tam ja, arti bažnyčios. tas beismantas, garažas. $32000

TA^RNA ir 6 kambariu butas vir- IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski- 
šuję Reikia greit parduoti. Duokite ri nauji gazu pildymai, platus skly- 
pasiūlymus. pas 2 auto muro garažai. Marquette

2 BUTŲ medinis. $12,000. Parke. $43.900.

i TVARKINGAS 3 butu mūras. Nau- 
^TMAFriR PR A T.TV > jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara- OEUrtiiic unAljll žas. didelis sklypas. Gage Parke. 

$38,600.
Notary Public . | GRAŽIAI APKALTAI, su nauju 

Insurance, Income Tax : stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau.
’ has gazu šildymas, nauja elektra, dvi-

2951 W.z63rd SL TeL 436-7878 J.klyp^'Jabai v peInin’?( * ■, r- _ [gas. Marquette Parko vakaruose.
' 'S. . J. ! I $25-900.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI !

V ■ Namai pardavimui: ■

6 MIEGAMŲ.mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Apy£ 66 jr. Mozart. |

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

5 AKRAI ŽEMES su dviem namais | BUILDERS AND CONTRACTORS 
123-eios ir Ar-1 NamV Statyba Ir Remontas

> 

namai po 4 bu- 
_i senumo,

REAL ESTATE

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, m. 60643 
, Telef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių, nuomavimo rezervacijas;-Paduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvąkitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui. Amerika j e ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. ' j '. ■ . ? - : ' - į - /

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją- lapkričio11—21d. Kainą
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis^ ,

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai' kelionei i Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicaęos ir at
gal kainuoja $355. Informacijas taip pat teikiamos agentūros skynuj, esan
čioj Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. UI, TeL 0524)707,

dybon išrinkti: A. Tamošaitie
nė — pirm.L Balsys ir V. Ma- 
tulaitis — vicepirm., A. Vaito- Muhanymad .-per pranešėją

*■

MARIĄNOREKIENE^VYTADTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West,69tt’SU Chicago,. ĖL6060 9 T«L;WĄ W87 

Didelis pasirinkimu gante roller Ivalrfy pręHtL 
MAlSTAS li EUROPOS SANDELIŲ.

ir puikiu sodu prie 
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro pamal 
tus kiekvienas, 10 metu 
'Abu $130,000. .

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

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

BUDRAITIS REALTY TAjsaU IR DAŽAU
' Įvairi apdrauda — INSURANCE | NAMUS
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininkus

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

ELECTRQS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avo. 

Tel. 927-3559

♦ San Antonio, Texas, 37 m. 
milijonierė Mrs’. Sandra Illene 
West savo ranka parašė testa
mentą ir jame nurodė, kaip tu
ri būti palaidota. Ji studijavo 
egiptologiją iri - jos laidotuvės 
priminė faraonų laidojimą. Sa
vo testamente ji nurodė, kad 
turi būti aprengta-Baline suk
nia,pasodintą už sąyo mėgsta
mos ’ sportinės mašinos vairo. 
Ta- mašina- buvo įdėta į medinę 
dėžę ir specialiu kranu įleista į 
ž9'pėdų duobę Masonų kapinė- 
■'se. -Kapo kiaurymės, ir viršus 
Apipiltas cėmditu1 apsaugai nuo 
vandalų. 24 min. laidojimo ce
remonijas stebėjo teismo atsto
vas -ir apie 300 žmonių minia. 
Giminės - laidotuvėse nedalyva
vo. Praėjo pora mėnesių, kol 
teismas patvirtino tą keistą tėsJ 
tamentą. Naudingį ir vertą įsi
gyti teis.. Pr. Šulo knygą apie 
testamentų sudarymą ir sutau
pyti. pinigų juos.- sudarant.

(Knyga gaunama Naujienų 
administracijoje.)

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur J

•H’ HEAP! DISEASE

Lithuanian Representative

<*••- ■

185 North Waboh Avenm

t

GIVE HEART FUND

HELP WANTED — MALI 
• DarMninkv Ratkla

Cosmos Parcels Express Cotik 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVltt 

2501 W. 69th St* Chicago, HL 60629. — Tel. WA 
3333 So. Heteted Chicago, IIL 60608. TeL 2544320

’ - ■- v ' * ■ ' - * —V, - .

K - t '• * -‘-u-a • . « W. -

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

'^***^***w,,^zw,>^*^ww,w^****, j 52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
FLORIDA'S MACKLE BROS. INC ,.ai ulADiInry ipaniuclimss pensininKami
A famous name In Southern Building Į Kreiptis

Regionai Office Cameo Tower Build- ASHLAND AVE.
ng . ’52S6775

7234 West North Avenue r
. Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-3200  .

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pu rtenlntelf 
tetari kailini;* 

CUoagoja 

NORMANĄ 
ŲRŠTEINA

TeL 263-5828 
(įstaigoe) ir 
677-848$ 

(boto)

į LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeleL: Republic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vartlmaL giminiv 

Iiškvietimal, pildomi pilietybės pra- 
lymai ir kitokį blankai

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOHS Eemet nėjo 80 neto. Kalat tą RkaktĮ, gerMiat pimaje 

Amerikot lietuvio diennščio steigėjus bei tietavSkoe sptudoe ptrarū- 
ans ir atliekant būtinas pareigu mžtaan lietuvybės aHkhnni rirti- 
biamaa Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja ai Lletavof Ir pavergtą Betarta tateta. 
aeldamoa ir neridėdanoe į sandėrius n okupentata ar Jo 
ttnlata.

NAUJIENOS palaiko visas Betartą denokratlnes grupes, ta bendras iastits- 
djas ir renta viso lietuvio bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja
rikes Ir poltinlo 
ir reikalingos, ne ...____ ___  _ __ ___ _________ ___
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu Rjoga 
oelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti UetavKkoa 
spaudos pirmūnu pavyziSkLais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikražio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino tie- 
turtšku reikalą reneavn.
KMNUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoj* metam — P0,M, pum! mėty |1AN, 

trims mėn. —> $130, vienam mėn. $3.00. Kltem JAV vieta— metam 
— $26.00, pusei mėty — $1430, vienam mėn, — 1230. Užalenlum 

. — — $31M metams. Susipažinimui alvnEtema eevafty ne—ek—ML

Prašoma naudoti, žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

dot Naujieną prenumeratai, TubtlĮeJfnlo

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kariam rūpi gimtinio krašto litevė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii rardin tomia knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kaprtlnslm, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- ' 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- ] 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais Vainą 4 doL

Juoua Kapaėlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia I 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoj o bėjai- . 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga" gausiai illu- I 
rtruota. 300 paL Kaina 7 doL .

ČIKAGIET8S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangdje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pcL 31J0. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

AA ZoUanko. SATYRINIS NOV8L8S, Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2. ,

D. Kuraitis, KELION8 j ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao-

Q Siunčiu —2-

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaites susipaži*

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIU VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų tikima. 
Kaina 32.

Vincas ŽamaMs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITU L

PAVARO® IR VARDAS

ADRESAS

tie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED FL, CHICAGO, ILL 606B8 

atallanMwf dark* valandeada arba ubakeirf peMu Ir pridadeet . 
iokt er rerieiėą.

1007 Park Ave., Hot Springs, wArk. 
Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.

Kambariai- lr kitchenette Vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

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

MISS SONYA
GtftedSplritualist 

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

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

EXPERIENCED CUTTER 
I* -S=t — 

To work on safety clothing. , 
Near North Side air conditioned 

shop. Excellent transportation.
Permanent AH benefits.

- 717-1156

DIE SETTER
EXPERIENCED ON PROGRESSIVE
■ j DIE & AUTOMATIC FEED

COMPANY BENEFITS'
C. J. B. INDUSTRIES, INC.
3161 NORTH ELSTON

' ’ 267-2794.

BEST THINGS IN LIFE

I Jail Frank Zapolls 
J2081/! W.vSth st 

GA <-8654

STATE FAtA

|M>V*AMC£

Slate Farm life Insurance Company
=?

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

III m ir

SKAITYK IR KITAM PATARK

------------------------------------------------------------- SKAITYTI "NAUJIEHAS*
• n MAMJIBN04, CMKAteo B, (U — WednamUy, Jun« 1, 1977,

MISCELLANEOUS 
jvalrOf Dalykai


