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PARYŽIAUS KONFERENCIJA BAIGĖS, | 
' ATSTOVAMS NEPAVYKO SUSITARTI 

Brežnevas bus renkamas prezidentu 
birželio 16-tą, — sako diplomatas

PARYŽIUS, Prancūzija..— Turtingų ir neturtifigų valstybių 
konferencija pasibaigė bė jokio svarbesnio nutarimo. Buvo pa
siūlytos kelios rezoliucijos, bet~19 valstybių blokas veik visas 
jas atmetė. ‘ *

Atrodo,-kad turtingesnės vals j-~ . -—
lybės nori ir toliau pasilikti tur | | 'TRUMPAI 1$ VISUR • Z.   _    • . ..   .. .   A —.A ,

PERSEKIOJA HELSINKIO AKTAMS 
GINTI KOMITETU NARIUI 
Prezidentas Carter ir toliau tęs kovą 

už pagrindines žmogaus teises
•MASKVA, Rusija. — Andrei Sacharov, Sovietų Sąjungos disi

dentų vadas, kreipėsi laišku į politinį biurą ir sekretorių Leonidą -. 
Brežnevą, kad paskelbtų amnestiją visiems Rusijos politiniams 
kaliniams. . Sacharovas norėtų, kad amnestija būtų paskelbta 
naujos sovietų konstitucijos paskelbimo proga. Iš spaudoje pa
skelbtų pranešimų matosi, kad partijos centro komitetas, o gal 
ir aukščiausias Sovietas paskelbs naują konstituciją, kurią reko
menduoja pats Brežnevas.tingomis, o; neturtingoms . teks 

pačioms pasitempti, kad galėtų 
bent duonos alkaniems užsidir
bti- . f J- ; 7 . _ /

Pati įdomiausioji ir riaudin- 
gia ilsioj ikalba buvo JAV vals
tybių sekretoriaus Cyrus R.- 
Vance, kurioje jis pašiųlė pla< 
ną ūkio reikalams tvarkyti.
Amerika padės nėtariinffams

Sekretorius Vance prižadėjo ‘ 
pa dėti neturtingoms valstybėms 

x atsistoti ant kojų ir aptvarkyti 
ekonominius savo-reikalus. p* 

Reikalas būtų buvęs lengves-?“' 
nis, jeigu kitos turtingesnės 

, valstybės būtų pasižadėjusios 
bendradarbiautubet tokio nu- 
tarimo nepavyko, pravestu JAV- 
yn-a pasiruošusios išleisti- apie 
bilijoną dolerių, kad galėtų pa
dėti atsitikusiems kraštams sut
varkyti savo ūkį ir pasigaminti 
pakankamai maisto.

Brežnevas bus renkamas
- prezidentu. . \ y

LISABONAS, Portugalija.-

Rodezai pasitraukė jš Mozambiko
SALISBURY. — Britanijai ir 

Jungtinėms - Valstybėms pagra
sinus “griebtis žygių” už inva
ziją j Mozambiko teritoriją, Ro- 
dezija ketvirtadienį pradėjo iš- 
traųikai savo karines pajėgas, 
kurios penkių dienų bėgy j e su
naikino keturias juodžių nacio
nalistų bazes, užmušė mariau
siai 32 teroristus partizanus,. 

• kelias dienas išlaikė už 47 my- 
ias nuo Rodezijos sienos esan

tį Mapai miestuką. “Invazija bu
vo sėkminga”, pasakė general 
leit. Pėter Walls. “Mūsų ka-

East Chicagos ir į-os apylinkių lietuviai mini šių Vasario 14 dienos sukaktį- Paveiksle 
stovi Kazimieras Pocius ir Kazys Čiurinskas. Kairėje sėdi, verkėjas Vinikas ir kiti šventės da
lyviai.

Prof. Sacharovas nurodo, kad 
kiekvienoje valstybėje, kai įve
dama nauja konstitucija, pa

skelbiama amnestija visiems po
litiniams kaliniams, o kitos rū- 
lies nusikaltusiems žm^r^ms už
dėtos bausmės gerokai sumaži
namos. Šia proga jis primena 
politiniam biurui, kad iki šio me
to Sovietų Sąjungoje nebuvo 
nei vienos amnestijos politiniams 
kaliniams. Sovietų Sąjungos 50 
metų sukakties proga buvo pa
skelbta amnestija kriminalistam, 
bet politiniams kaliniams jokios • 
amnestijos n ebuvo.

> Prieš du metu sekretorius 
Brežnevas Suomijoje pasirašė 
■Helsinkio aktus; "kuriais pasiža- t 
dėjo gerbti pagrindines žmogaus 
teises visoje sovietų teritorijoje, 
bet šiandien kiekvienam aišku, 
tinėjama ruošiamoje Belgrado 
kad dabartinė sovietų vyriausy
bė nesirengia leistis būti kaman- 
konferencijoje Sovietų valdžiai 
nepatinka bandymas rišti pa
grindines žmogaus -teises su 
Helsinkyje padarytais pasiža.- 
dėjimais

Šių metu vasario mėnesi so
vietų policija suėmė Juri Orlovą 
ir Aleksandrą Ginsburgą, Trum
pai patardyti, jie buvo išvežti 
iš Maskvos. Nustatyta, kad jie
du buvo rusų komiteto nariai 
Helsinkio aktams ginti. Jiedu 
pasižadėjo rinkti faktus apie 
sovietų vyriausybės daro
mus žmogaus teisių laužymus. 
Dabartiniu metu artimiausieji 
suiiritųjų giminaičiai nebežino, 
kur sovietų policija suimtuosius 
laiko.

.Iš Amerikos ateinančios žinios 
sako, kad prezidentas Carteris

skridimus ;
Trans World Airlines planuo

ja prašyti leidimo nustatyti nau
jas ratas nupigintiems skridi
mams tarp Chicagos ir Los An
geles ir tuo pačiu žymiai suma
žinti susisiekimo tarnybą tarp 
šių miestų. Dabartinė suma
žintoji į abu galu skridimo kai
na yra S265. Bet speciali kai-i 
na bus duodama tik dviem skri
dimams per dieną abiem krypti
mis Kokios bus .tos naujosios 
ratos^dar ijezinoma,. Dabartinė
ten iratgalreguliari kaina $312; 
ekskursijoms $285., Dabar su
sisiekimas tarp. New Yorko’ ir 
Vakarų pakraščio pigesnis kaip 
tarp Chicagos ir Los Angeles.

C AB (Civil Aeronautics Board) 
praėjusį kovo mėnesį nustatė 
Siper Saver kainas iš New Yor
ko j Vakarus ir atgal nuo S227 
iki 3265. ‘ Reguliarios kainos iš 
New Yorko ir atgal S412, eks
kursijoms S350.

“Mes tikrumoje išekiamę iš 
Chicagos—Los Angeles biznio, 
dėlto, kad ši oro linija turi nuo
stolių. Visos oro linijos turi. 
Dėlto norime siūlyti nepapras
tai nupigintas ratas ir. minia
tiūrinį patarnavimą“, 
TWA pranešėjas.

Castro laiškas prez. J. Carter?

nuo

pasakė

jo

ASSEN, Olandija, 
ginkluotų moliukiečių 
grobusi 55 olandus, 
do kelias kulkas į

'bokštus; pastatytus 
siems jdabotL

riją, sunaikinusi teroristu ba
zes, iš kurių jie puldinėjo per 
sieną Į Rodeziją, žudydami ne
kaltus civilius rodeziečius”..

’ •Ramioje jūroje, esant skai
driam orui, iš lėktuvo galima 
matyti povandeninį laivą, pasi
nėrusį iki 50 pėdų į vandens 
gilbmą. .

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

; (E)
— Gerai 

grupė, pa- 
vakar lei- 
televizijos 
apsuptie-

Vysk. Briigys tarp Kolumbijoj* yyvananžiy lietuviu, C»ld»-s mie- 
stelyje, inž. K. Kalėdos sodai y j e. Vyskupo kairėje stovi kun. M. Tamo- 
iiOnas, o-dėHnėje — pulk. Kartonas. Vyskupu atvykstantį i Caldas 
miesteli, paaitlko 19S3 m. tautiniais drabužiais pasipuoiusios ponios- 
K. Kalėdlėnė, 8. Prtrienė ir vietos parapijos'kolumbiažioį kunigai

Popiežius pasirinko 
būsimą popiežių

VATIKANAS, Italija, r- Va
kar popiežius Paulius VI pasky-

’ WASHINGTONAS. — Kon
gresmenas Ronald V. Dellums, 
(D.-Calif.) praleidęs į savaitgalį 
Kuboje, kur. išsikalbėjo su prez. 
Fideliu Castro,. grįžęs pasakė, 
kad . jis ^tikras,. jog Castro jne-

konferencijoje pasakė turįs par
vežęs prezidentui Carteriui 
Castro laišką.

Izraelis “optimistas”

TEL AVIV, — Simba Ehr
lich, yra antroji figūra Mena- 
hem Begino dešiniųjų bloke Li
kud, ketvirtadienį pasisakė esąs 
optimistas, kad greit bus suda
ryta Izraelio koalicinė vyriau
sybė, į kurią įeis-"kaip naujie
na ir nuosaikusis Demokratų 
Sąjūdis, Bet dar esą'likę ne
sutarti kai kurie klausimai, ypač 
užsienių politikos srityje. Su 
minėtu sąjūdžiu Beginąs Izrae
lio 120 narių parlamente turė
siąs 76 balsus. Beginąs- turi

tas Sovietų Sąjungos prezidęn^ 
tų šių metų birželio 16 dieną,’-L 
pareiškė aukštas sovietų vai- siųs savo kareivių į Etiopiją, bet 
džios atstovas, užsukęs' j■'Porte-, gali pasiųsti karinius patarėjus, 
galiją kelių klausimų išspręsti paprašys. . Dellums spaudos

Brežnevas.norėjo, kad jis bū
tų sutiktas kanuolių šūviais, 
kaip sutinkami kitų valstybių 
prezidentai. Dabar net ir Ame
rikoje Brežnevui nebuvo teikia 
ma “valstybės galvos” pagarba. 
Jį pasitikdavo valstybės parei
gūnai, bet išrikiuoti kariai 
nelaukdavo.

Podgornas nesirodo 
susirinkimuose

Dabartinis Sovietų Sąjun- 
bos prezidentas NikcĮaf Pod- 
gorny nesirengia dalyvauti vie 
šose ceremonijose. Jis jaučiasi 
labai įžeistas, kai buvo paša
lintas iš politinio biuro, su juo 
visai nepasitarus. Podgomas 
yra įsitikinęs, jog tai esąs tik- planą dėl Izraelio okupuotų arą- 
tai Leonido Brežnevo politikos |bų teritorijų, kuriuo siekiąs 
darbas.. Portugalijon buvo už
sukęs Piotr Strautmariis, da
bartinis aukščiausio sovieto vi 
ceprezidenfas, kuriam teks pra 
vesti debatus naujai konstitu
cijai priimti ir naujam prezi
dentui išrinkti.
Sovietų politikai svarsto, kas 

užims kitas Brežnevo pareigas. 
,Jis nori ir toliau pasilikti ko
munistų partijos pirmuoju sek 
kretorium.

šiltesnis
Saulė, teka 6:18. JeiMid $:18

“suminkštinti” Likud bloko kie
tą nusistatymą.

* ■ . • ■ '■ J- ’s *

JAV ir Vietnamo pasitarimai

PARYŽIUS. — Jungtinių Vai- 
stybių ir Vietnamo delegacijos 
ketvirtadienį JAV ambasadoje 
turėjo S1/* trukusią antrą pasi
tarimų seriją, tikslu tarp abie
jų Salių pradėti diplomatinius 
santykius.

Posėdžiams pasibaigus, ir JAV 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas Richard Holbroke it Hano
jaus užsienių reikalų mihisterio 
padėjėjas Phan Hien tik pasa
kė, kad susitarta penktadienio 
fytą vėl susitikti.

L

Prieš 37 metus Lietuva buvo okupuota. Prasidėjo tautos ge
nocidas. 1941 metu birželio mėnesio masinis lietuviu trėmimas i 
Sibirą visada liks, lietuvių tautos atmintyje, nes tuos įvykius 
pamiršti — reikštų atsižadėti mūsų tautos kančių. Vyriausias 
Liėtuvos Išlaisvinimo Komitetas kviečia, išeivijos lietuvių visuo
menę protestuoti' prieš tebevykdomą sovietinį lietuvių tautos ge
nocidą.

Lietuvių visuomenei, ypatin
gai jaunimui, Vlikas siūlo:

Lietuviai tėvai — birželio mė
nesį, bent vieną savaitę kas va
karą, pasakokim savo vaikams 

■išvežimų istoriją ir sovietinės 
okupacijos faktus,

Jaunimo organizaciniai viene
tai — ruoškime išvežimų vaka
rones, skaitykime birželinių įvy
kių atpasakojimus ir ištraukas 
iš dabartinės pogrindžio spau
dos Lietuvoje^

Religinių bendruomenių vado
vai — ruoškime susikaupimo va
landas arba pamaldas už sovie
tų nukankintus žmones,

Lietuvių studentų klubai — 
ruoškime išvežimų bei sovieti
niu nusikaltimu faktinės me- • 
džiagos pristatymą kitų kraštų 
studentams,

Rinkime ir registruokime iš
vežtųjų sąrašus ir juos siųski- 
me Vliko būstinėn,

Registruokime sovietinių pa
reigūnų pavardes, toliau tebe- 
vykdančių genocidinius nusikal
timus prieš lietuvių tautą.

---- ; —-

.■ Afrika davė 
milijoną tremtinių 
LISABONAS, Portugalija. —

Paskutiniais trim metais Afri
ka davė laisvajam pasauliui vi
są milijoną tremtinių, paliktų 
be žemės, be darbo ir be pasto
gės.

’ Pirmiausia iš Afrikos bėgo di
delė baltųjų banga,- gyvenusi 
Portugalijos kolonijose ir greta 
esančiose valstybėse. Kur juo
dieji perėmė valdžia, ten baltie
ji buvo priversti palikti visą sa
vo turtą ir bėti.

Bet juodųjų tremtinių yra žy
miai daugiau negu baltųjų. Juo-

vdieji bėga iš Ugandos, Rodezi- 
jos, ypatingai daug jų pabėgo 
iš Angolos, kai ten kubiečiai pa
dėjo primesti komunistinę san
tvarką.

OTTAWA, Kanada. — Prem
jeras Pierre Trudeau' pareiškė, 
kad dabartiniu metu jis’yra pri
verstas ne tik rūpintis valsty
bės reikalais, 'bet prižiūrėti tris 
nedidelius sūnus. Jis apgailes
tauja, kad jo žmona atsiskyrė 
ir išvažiavo į New Yorką.

Trudeau yra įsitikinę^, Kad 
jis pajėgs eiti pareigas ir pri- 
žiūtėti vaikų auklėjimą. Jeigu 
kiti vyrai pajėgia tai padaryti, 
tai kodėl jis negalėsiąs?

Belgijoje 4 partijų koalicija
BRIUSELIS. — Ministėris 

pirmininkas Leo Tindeman ket
virtadieni pranešė sudaręs ke
turių partijų koalicinę vyriau
sybę, kuri pakeis jo paties 
vadovauta Social krikščioniu-li- 
beralų koalicija.

Tindemans, 55, savo naują iš 
30 narių kabinetą pristatė ka
raliui Baudouinui, kurs sąstatą 
patvirtino ir prisaikdino.

Į dabartinę koaliciją Įeina Tin- 
demano Social-krikščionių par
tija, Socialistai, Flamų Liaudies 
sąjunga ir prancūziškai kalban
čių Demokratų Frontas.

Masinių išvežimų žiaurumai 
neišnyks iŠ ateities kartų sąmo
nės.. Mes žinome savo atsako
mybę prieš lietuvių tautos isto
riją ir turime įamžinti Lietuvos 
kankiniu atminima visiems lai
kams.

t

rė arkivyskupą Giovanni Ben-]^arJ<ar^ pareiškė, kad jis gin- 
delli .kardinolu. Be jo buvo pa
skirti dar trys kardinolai, bet 
Vatikano sluoksniuose vyrauja 
įsitikinimas, kad popiežius pasi
rinko savo Įpėdinį.

Kard. Benelli skaitomas la
bai rimtu dvasiškiu ir geru di
plomatu. Nėra jokios abejonės, 
kad popiežius įpareigos naujai 
paskirtą kardinolą atlikti kelis 
svarbius bažnyčios vadovybės 
darbus. Naują popiežių rinks 
kardinolai, bet labai daug reiš
kia anksčiau buvusio popiežiaus 
pasirinkims.

Popiežius Paulius VI dar ei
na pareigas, bet jis jaučia, kad 
jo sveikata silpnėja. Jis nori 
informuoti kard. Benelli apie vi
są eilę Vatikano dalykų.

jsiąs pagrindines žmogaus teises 
kiekvienoje valstybėje, Įskaitant 
Rusiją ir sovietų kari) jėgų pa
vergtas tautas/’'"Iš "Amerikos 
ateinančios tokids žrnros labai 
erzina sovietų valdovus, nes jie 
nori ieškoti stišitarimb SU Ame
rika. Nustatyta, kad sekreto
rius V? r: e.' bėsikaTBėdamas su 
Gromyxa, pasiteiravo - apie su
imtus Helsinkio kbmitėto narius. 
Nežiūrint sovietų areštų, prezi
dentas ir ateityje domėsis žmo

gaus teisių klausimu Sovietų 
Sąjungoje.

Olandų policija įsakė grobi
kams aprimti, jeigu n enori, kad 
policija paleistų į jų centrus ke
lių zalpių. Moliukiečiai reikala
vo didelio lėktuvo, kuris būtų 
išvežęs ne tik grobikus, bet ir 
pagrobtus traukinio keleivius bei 
6 mokytojus. J

Grobikai vakar paleido visus 
vaikus, pradėjusius sargalioti be 

j tinkamoį jnais^cųir ^priežiūros.
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Po septyniolikos metų pir- 
uią kartą Amerikos tenisinin
kas laimėjo tas, kasmet ruo-j 
Siamas, tarptautine^ žaidynes 
Italijoje.

“Aš esu skylėje”, aiškinosi
• Gerulaitis korespondentams.

Tokiu būdu mūsų jaunam 
žaidėjui teko ketvirtoji viela, 
nes dėl antrosios žaizdamas, 
po įtemptos kovos pralaimėjo 
Stocktonui (2-3).

Šie abu pasirodymai laiky-

Galiausiai Gerulaitis regis
travosi didelėse žaidynėse Ita
lijoje, ir del to Indianos spor-

vadinamas

EUROPOS UPEPS
PBJMENUBĖS

Iš ru*m kalbos vemta Jono Valaičio
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVICIUS

. GERULAITIS KYLA AUKŠTYN
;Gefužčs ailųntą dieną bu-, 

vtjme liudininkai, kai Vytas 
Gerulaitis, žaizdamas su Ad- 
i -ano Panatta, po įtemptos ko- 
\os prakišo pasaulio teniso 
pirmenybių baigmėje dvejetą 
prieš Yijay Amritraj ir Diek 
Stockton.

Spauda svarstė, kad jų pra- 
lošųnąs galėjo įvykti dėl to,
kad niekad nebuvo dvejeto žai to klubas jį nubaudė $19,000, 
dę ir tarp savęs nesusižaidę, nes Vytas nesiklausęs išvyko į 
— nors Gę.rųlaitis už savo žy- žąi.dynęs, v su tuo kiųb.u yra 
mųjį kolegą buvo geresnis, ta-,padaręs dvejiems metams šu
čiau nesužaidė taip, kaip bu- tartį. Tačiau tą pabaudą atsiė- 
vo žaidęs prieš Nastase — Ti- mė su kaupu, kada laimėjo 
riac, kada jo partineris buvo tas didžiąsias žaidynes Italijo- 
Vilas, ip kada buvo žaidžiama 
sudaryti lėšoms, nuo, žemės dre 
bėjimo nukentėjusiems Rumu
nijoje. Tąsyk mūsų Vytas žai
dė taip, kad žiūrovų tarpe net 
buvo pasigirdę b,alsų, kad Ge
rulaitis žaidžia abiejose aikš
tės pusėse.

Vilas ir Gerulaitis tąsyk lai 
mėjo 2.-0.

Ii- vicetmeisterystė atnešė, 
dėjąms “tik” po $20,000.

Ateinančią savaitę \ą’ko
netų varžybos. Baigmėn puvo 
patekę astuoni žaidėjai, įvai
riuose turnyruose surinkę dau 
giausia taškų. G.ęrųlaitis — 
penktas. Ketvirtbaigmėj su
triuškino garsųjį Fib.ak (3-2). 
Cįjicągo Tribune įsidėjo Geru
laičio nuotrauką per ketvirta
dalį puslapio ir pasikalbėjimą

je.
Pirmuose trij uose ratuose 

lengvai sumušė Colin Dibley, 
Victor Amaya ir Jan. Kodes 
(Čekoslovakijos nugalėtojas) 
po 2-O. Sunkiau vyko su Pana t 
Įa (2-1) h- pusbaigmėje su 
Brian Gottfried (3-1). Baigmė
je susitiko su mažai kam žino
mu italu (Tonino Zugarelli ir 
po keturių kėlinių kovos sut
riuškino ir jį (6-2, 7-6, 3-6 ir 
7-6). Labai užtikrintai sužai- 
dęs pirmuosius du, kėlinius, 
Gerulaitis “pasimetė” trečia
me, o ketvirtame, pirmauda
mas 3-1, vos neprapylė, tik pa 
baigoje susigriebė ir išplėšė 
čempionatą. Žinoma, Gerulai
tis dar turėjo atsargai ir p,enk 
tą kėlinį.-

Italų žiūrovui karšti ,aišku, 
ę u juo. Ala t, ir Vyto tėvas buvo! palaikę sąvo žaidėją, bet už 

gražius taškus paplojo ir Ge
rulaičiui .ir, jam laimėjus, yisi 
sustojo pagerbdami.

Visai kįtąip. atrodė su Pąnat 
ta. Italijos — Vokietijos/paži- 
,ba, pereitų A^ętų. šių žaidynių

žai

vie

esu nubaustas 19000. Q km* 
viešbučio, kelionės, pirkimo ir 
kitos išlaidos?”

“Lietuviškas liūtas Gerulai
tis nugalėtojas”, paskelbė vi
sam pasauliui per» radijo ir 
televiziją pranešėjas.

Džiugu matyti'mūsų jauno 
sportininko kilimą. Sveikina
me jį ir linkime dar didesnių 
laimėjimų. Tik už širdies vis 
lyg kas gnybtelia: baisu, kad 
tas, visur ir visų
“lietuviškas liūtas”, kad ir'ne- 
tiesiogiai nešąs didžiulę rėkia 
mą lietuviams, neatšaltų, o pa 
siliktų su mumis. Jeigu mes jį 
remsime, atsilankysime į jo pa 
sirodymus, kam patogu, dau
giau rašysime apie jį, — jis 
įvertins mūsų nuotaikas ir, be 
abejonės, neątitruks.

Taigi, kur lietuvių besama, 
nepatingėkime po rungtynių, 
ai jis laimės ar pralaimės, prie 
jo prieiti, pasveikinti, palinkę 
ti ir toliau nešti per pasaulį 
“lietuviško liūto” vardą.

šiuo metu vyksta gal dar di 
desnės žaidynės Prancūzijoje, 
bet mūsų Vytas; gaila nedaly
vauja, nes, matyt, jį trukdo su 
tartis su klubu. - 3

O iki dabar šių metų Geru
laičio uždarbis jau artėja prie 
$200,000. J. Vaičiūnas

—Gegužės 21 d. Toronte įvyko 
PLD rengėjų pasitarimas ir ša
lia Organizacinio Komiteto su
daryta ir lėšų telkimo komisija: 
kun. P. Ažubalis, inž. Ė. čiųp-

ųųvykęs pažiūrėti sūnaus žai
dimo, ir kada sunūs pralaimė
jo du kėlinius, jam tėvas tarė, 
kad Fibak yra didžiausias pa
saulio. žaidęjąsj ir. nenuostabių 
kad ir trečią kėlinį laimės. ;

Ne, atsakė Vytas. Fibek nė {laimėtojas, tįk iš pradžių susi- 
rą geriausias žaidėjas. *;1*’ — «

Ir po to Gerulaitis labai lentkadą Gerulaitis įsižaidė, už jo 
gvaį nunešė tris kėlinius iš ei

laukė publikos pritarimo, bet.

gražų žaidimą žiūrovai perėjo 
lės, vieną net “sausai’’ (6-O). Gerulaičio pusėn.

vas inž. K. Dočkus, P. Dunde- 
ras, d- Vaičeliūnas ir JAV LB 
atstoas bus paskirtas vėliau. v 
? Aukos PLD bus renkamos 
JAV ir Kanadoje lietuvių bend
ruomenės atstovų ir sportinin
kų bendrai, kur veikfh bendruos 
menės apylinkės ir-’športp klu
bai;*/ bendruomenė^’’apylinkės 
atstovu, kur. veikia bendruome
nės apylinkės.

Aukos priimamos, jei bus ir 
specialiai aukojamos tik PLS

t ’” 
į

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVAN I Į LIE1LVA IR USSR DAIJS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI
ŽINOMOS FIRMOS

PAGKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC,
(^censed by vn ęjpo.syltorg)/ 2 •

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Į7^_ Broadway New York* N. Y. 100,19 — Tel: 581:6590-581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKĄ. . ,

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

' MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, PA. — 326 Tilghman Stre«t - 
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fle«t Street-------- -
BROOKLYN, N. Y. 11238 
BUFĘĄLO 12, N. Y. - 
CHICAGO, 22, UI. — 
CHICAGO, “ILL. 60629 
CHICAGO, ILL.’ 60609 — 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. - 
HAMTRAMCK, .Mich.
HARTFORD, 6, Conn. 
LAKEWOOD, N. J. 08701 
LOS ANGELES 4, citff.' - , „
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. —------ ----------- -------
MIAMI BEACH, FJ<-: 33139 1201-17 St. -------------------------
NgiQf.'Y,O^ 3/ N. Y-.— 5e««n4 Avenue---------------
NEW YORK 3, H, Y- 324 E. 9 St. .............................................
PHILADELPHIA 23,>7»a. — 631 W. Girard Ayepwe------ -
PHOENIX, Arli. 85327 — 22047 N. Black Canyon Hwy 
RAHWAY/N. J» ’ ~ 47 East Milton Avenue *----------- --
SOUTH, ftlVER, H. J. — 41 Whitehead Avonuo-----------
SILVĄI^ i^RĮN^ NJL — 1C©2 Kennebec Ąve. ...--------

'r'H7 ,O »

485 McDonald Avenue
701 Fillmore Avenue--------—■

1241 No. Ąshland Avenue----------
2608 West 69 Street _------

1855 West 47 Street
__ 1QQ8 Kenilworth Avenue------ 

11601 Jos Campau Avenue---
— 11339 Jos Campau Avenue 
. 122-124 HiUside Avenue —

234 Second St______ ----------
159 So. Vermont Avenue

' _ 435-1654
— 342-4240
— 633-0090
_ 895-0700
— . 486-2818 .
— 925-2787
— 3764755
— 771-0696
— 3654780
— 365-6740
— 246-2344

— 3634494....
— 385-6550

- 315-866-3939
— 3C 5-673-8220
_ 674-1540.
— 475-7430
— 769-4507

- 602-9424770
—"3814800
— 2574320
•ė

¥ . 2944250

(Tęsinys)

Vienas tiktai Mejeris, žmogus naujas ir neprieštarin
gas, pas jį buvodavo dažnai noriai ir net kažkur kalbė
jo, kad Raševičius ir jo dukterys — viėnintėliai sody
boje žmonės, pas kuriuos jis jautėsi šiltai, kaip pas gi
mines. Raševičiui jis patiko dar ir dėl to, kad buvo jau
nas vyras ir galėjo sudaryti gerą partiją jojo Ženiai, vy 
resniajai dukteriai. . ' t :

Ir dabar, smaguriaudamas savo mintimis.ir savų-. 
jo balso garsais ir su malonumu pažvelgdamas į sai
kaus storumo, dailiai apkirptą, padorų Mejerį, Raševi
čius svajojo apie tai, kaip jis išleis savo ženią už gero'4 
žmogaus, ir kaip paskui visi ūkio rūpesčiai atiteks žęn- ' 
tui. Nemalonūs rūpesčiai Bankui procentai nemokėti 
jau už du terminus, ir visokių skolelių bei penių susitel-. 
kė jau virš dviejų tūkstančių. • k

• — Man nėr nei kokios abejonės, — tęsė Rašeyičįus 
vis su didesniu įkvėpimu, — kad, jeigu kuris nors Ričar 
das Liūto širdis arba Fridrikas Barbarosa,-šakysini, ■ i 
narsus ir didžiadvasis, tai šios savybės paVęldėjimo bū- ? 
du persiteikia sūnui kartu su vingiais ir smegenų gum
bais, ir jeigu šitosios narsa ir didžiadvasybė sūnuje sau 
gomos auklėjimo’ ir pratinimo būdu, ir jeigu ‘jis ves prin
cesę, taip pat didžiadvasią ir narsią, tai šitos savybės 
Persiteikia vaikaičiui ir taip toliau iki patampa rūšies 
savybe ir organiškai nepereina, tariant, į kūną ir krau
ją. Griežta lytis atatinka tam, kad kilniosios..šeimos 
instinktyviai apsaugojo save nuo nelygių santuokų ir 
kilnieji jauni žmonės nesituokė •velnias-5 ? žino - su kuo, 
aukštos dvasinės savybės persiteikė iš kartos-į" kartą su 
visu jų grynumu, apsisaugojo ir laikui bėgant "prati
mais tapdavo vis tobulesnės ir kilnegnęs. Zlotai,iad . 
žmonijoje, yra gero, pareiną bųtęnt įš gamtos,-iš gam-j 
tos-istorijos taisyklingos beį> tikslingos ^ąlykų -ėjūsy' am 
žiu bėgyje skyrusios baltąjį kaulą nuo juodo. Taip, ma- 
no mielasis. Ne prasčiokas, ne virėjos sūnūs davė munis' 

ar bendrai viešu pagerbi- literatūrą, mokslą, mepus, teisę, garbes,, pareigos sąvo- 
mu. Pagerbdami Europos krep- kas. Visa’ tai' žmonijai paręi^rišūntinai iš baltojo., į:ąur ..

lo, ir šia prasme iš gamtos-istorijos tašLo žiūrint, ibįo-?; 
gasis Sobakevičius, tiktai todėl, kad jįš' baltasis kaulas, 
yra naudingesnis ir kilnesnis, negu geriausias pirklys, 
nors, šis pastarasis būtų pastatęs penkiolika muziejų. 
Kaip sau norite. Jeigu aš prasčiokui •■•arbąį jrirėjos,yai-: 
kui neduodu rankos ir jo nesodįnu’Įgalia.-savę's .ųž <štalbTv. 
tai šiuo pat aš apšaugoju tąij .kas^yr^ geriausio pasaū-į 
lyje, ir affiekų vieną 'iš
nustatytų motinos gamtos, vebančios Thūs ją tobulybę/? ’ 

Raševičius sustojo, abiem rankom šukuodamas bar 
zdą, sustojo sienoje ir jo šešėlis, panašūs-X'žirklęK^r 1 -.

— Imkime jūs mūsų matutę Rusiją, ,—.-tęsė jis įsi- į

LIETUM*

■ Pasaulio lietuvių sportinės žaidynės
PLS žaidynės vyksta tuo pa- jo vyresnieji puikiai prisimena 

čiu metu, kaip Pasaulio Lietu- pakartotinai laimėtą pergalę, ne 
yių Bendruomenės Seimas ir tik sportininkų, bet ir visos ne- 
Dainų šventėm Todėl visi trys priklausomos Lietuvos. L. Bal- 
rengįniai pavadinti bendru var- trūno sportininkai — bičiuliai, 

sportininkai ir šiaip lietuviai 
prašomi svetingai priimti -mielą 
ir brangų svečią, ar tai priva
čiai, ;

du .
Pasaulio Lietuvių Dienos

-; Pagal PLB siūlymą visų trijų 
-renginių pravedimui ir derini
mui sudarytas PLD Organiza
cinis Komitetas; KLB krašto 
valdybos pirm. J. R. Simanąvi- 
Čiūs ir atstovas kun. J. Staškus, 
PLSž Organizacinio Komiteto 
pirm. Pr. Berneckas ir atstovas 
V. Ignaitis Dš atstovai: muz’. 

,Št.' Gailevičius 'ir1 KLB -kultūros 
‘ . • » - 3 >* C’.- ''
koihisijbs'pifm. Yež. Kudabienė, 
Pasiauto Lietuvių Bendruome
nės Seimo (PLBS) komisijos 
pirm. dr. J;-Sungaila, JAV LB 
kultūros, tarybos pirm. inž. J. 
Gaila, PLB vicepirm, inž. R. 
Kasparas ir PLIS pirm. G. Juo
zapavičiūtė. Angliškai PLD pa
vadintos. ■
r ■ World Lithuanian Festival

■ * f Y *
Bus sudaryta PLD informa

cijos komisija lietuviškai spau
dai, rądijo valandėlėmis, ir te
levizijos programoms. Taip pat 
•veiks ’atskira informacijos ko-; 
misija angliškai spaudai, radi
jo ir televizijos stotims.’

■ : PLS žaidynių Organizacinis 
ir Varžybinis Komitetas veikia 
ir toliau, tik savo darbą koordi
nuoja su PLB Organizaciniu Ko
mitetu. -Kitos komisijos taip pat 
savo darbą derina su PLB Sei
mo ir Dš renginiais.- -....

Kadangi PLD bus vienas di
džiausių pasaulio' lietuvių fes- 

•tivalių, todėl sklandžiam ir pla
ningam pravedimui ruošiami or
ganizaciniai nuostatai ir bus 
svarstomi bei priimami bendra
me rengėjų posėdy. '

šinio pirmenybių laimėtoją, sy-, 
kiu pagerbsime ir visus nepri
klausomos Lietuvos sportinin
kus. Kiek tai liečia krepšinį, 
Lietuva ir po 40 m. tebėra ne
nugalėtasis čempionas. Meiste- 
rystę lietuviai yra pasiruošę tin
kamu laiku apginti ir pakarto
ti/*' ! Nepriklausomos Lietuvos 
sportininkų atsiekti laimėjimai 
turėtų mus- labiau skatinti tin
kamiau pasiruošti Pasaulio Lie
tuvių Sportinėm žaidynėm-.

Gautos ir pirmosios aukos 
PLS Žaidynių pravedimui: Ka
nados Sporto Apygarda — $500, 
Toronto Lietuvių Kredito Koo
peratyvas — Parama — $300, 
Montrealio Lietuvių Kredito 
Unija — $300, Hamiltono Lie
tuvių Kredito Kooperatyvas — 
$300. Aukotojams tariame nuo
širdų sportišką ačiū. Taip pat 
Kanados Lietuvių .Fondas pa
skyrė $500, bet auka dar ne
gauta. *

Lengvaątletai ir kitų sporto 
šakų atstovai prašomi atkreipti 
dėmesį į vasaros meta ir tinka
mai išnaudoti geresniam pasi
ruošimui ir pažangai sąryšy su 
artėjančiomis PLS žaidynėmis. 
Sporte, kaip ir kitose srityse, 
pergalei nėra pakaitalo.

Birželio mėn. pradžioje iš 
Australijos į šį kontinentą at
vyksta ■■ 1937-S9 m. Europos 
krepšinio pirmenybių laimėtojas 
ir Lietuvos rinktinį^ krep^inin- ' 
kas Leonas Baltrūnas Be abe-

ŠALFASS-gos klubų bei vie
netų pirmininkai, atstovai .bei 
įgaliotiniai prašomi bendradar
biaut visuose PLD parengiamuo
se darbuose su lietuvių bendruo
menės atstovais. Tik bendras, 
sutartinis ir sklandus darbas 
neš laimėjimus visiems lietu
viams ir Lietuvai.

PLSž Informacija

i/Ofifp ęidjus b*«*kw 1939 m. g*guž»< men.( S/ąntoUai

lųpiršęių. -r- Kas josios geresnieji T
sų pirmaeilius dailininkus, literatus, kompozitoi'ius... į 
Kas jie? Vis tai, mano brangusis, buvo baltojo kaido ats- • 
tovai. Puškinas, Gogolis, Lermontovas, Turgenevas^ Tol ■ 
stojus — ne djačiokų vaidai. d . ū. •

♦

Bet palikime vardus ir grįžkime prie faktų. Ką jūš,mano 
pone, pavyzdžiui, sakysite dėl tokia ’^kiaušio fakto: 
kaip tiktai prasčiokas įlindo į ten, į kur aukščiau jo nelėi 
dp.— įaukštesnįjį teismą, į mokslą,-į literatūrą, į žemiė-

i

t

sų pirma stojo, pati gamta ir pirmoji šiai ordai paskelbę 
karą/Iš tikrųjų, kaip, tiktai prasčiokas įlindo ne į savi> 
šlajas, ėmė rūgti, skursti, išprotėti-įr išsigimti, ir niekur 
jūs nesutiksite tiek neurasteninkų, psichiškai luošų, džip į 
vininkų ir visokių išdvasų, kaip.-šių 'balandėlių /taĮrpg. I 
Miršta, kaip rudens musės. Jeigu nę sis gelbstim^s: išši- * 
gimimas, tai iš mūsų civilizacijos jau seniai neh^&sfBkį- 
tų akmens ant akmens, viską surytų prasčioką^ 
sakysite, būkite malonus: ką iki šiol mums davė 
plūdis? Ką parsinešė prasčiokas?. Raševičiųs^^ądaFė 
slaptingą, išsigandusį veidą ir tęsė: — Niekados daj mū
sų mokslas ir literatūra nebuvo tokiam žen^ttūdygyje, 
kaip dabar. Dabartiniai, mano pone, neturi nei idejlį; liei 
idealų, ir visa jųjų veikla persunkta tiktai viėttgf dyasĮ: 
kaip Įmanomai daugiau išlupti ir nuo ko nuvilkti pasku
tinius marškinius. Visus šituos dąbąrtįnjųs; kurie laiko 
save pažangiais ir teisingais žmonėmis, jūs galite nupirk
ti už rublį — muštinį, ir dabarties inteligentas išsigina 
tąja būten ypaybe, kad, kai su juo jūs kalbate, tai priva
lote tvirčiau laikyti kišenę, 6 tai ištrauks piniginę, 
ševičius mirktelėjo ir sukvatojo. - 
pratarė jis džiugiai plonu balsu.
kuri? — Raševičius pažvelgė į duris. — Dabar jau nenus
tembamą, kai žmojia apvagia ir pameta vyrą, — ar tatai

. X':

Ra-
■ Dievaži, ištrauks: —
- 0 dorybė? Dorybę

(Bus jaugiau)

NAUJILN0X; tHTC4W) I, ttl
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Detroito naujienos
Mirė Petras Vedeika

P. Vedeika sulaukęs 70 m. am
žiaus mirė gegužės 26 d. Velio- 

žės 15 d. sekmadienį per ALB nis paskutiniu laiku gyveno Elo-

Paminėtas Romas Kalanta
Detroito Lietuvių Organiza 

ei jų Centro pastangomis gegu

Radijo klubo vedamą valandą, 
redaktorius ir pranešėjas Jonas 
Kriščiūnas labai gražiai perda- 

Fvė -klausytojams R. Kalantos 
pertkmečio susideginimo įvykį 

. miesto sodelyje, šaukiantį lais- 
' vės; laisvės Lietuvai.

ridoje. Gyvas būdamas pagei
davo, kad jo kūnas būtų pervež
tas ir palaidotas Detroito apylin
kėje.

Nepriklausomoje Lietuvoje P. 
Vedeika buvo aviacijos karinin
kas. Į Ameriką atvažiavo 1949

X-Kriščiūnas savo jautriomis m. ir apsigyveno Detroite. Prieš 
! mintinus nukėlė mus visus į j keliolika metų-persikėlė į Flo- 
. Kauno miesto sodelį. Tarytum ridą, bet neilgai teko džiaugtis 
.tebesi ir matai liepsnojantį R. | jos patogumais bei gamta. Buvo 
-Kalantą, matai susideginimo pašarvotas C. S. Step šermeni- 
vietoje sukrautas gėles, demons
truojantį jaunimą ir žiauriai 
sklaidomus demonstrantus iš so- £; - V - ’ _ '
delio.... .

į Tai buvo nepaprastas įvykis 
lygiai prieš penkis metus ir tas 
įvykis nuskambėjo per visą pa
saulį. Niekad - nėišdils iš mūsų 
širdžių Romo Kalantos pasiau- 
kavimas Lietuvai. •

Mirė^C. Skarulienė.
Česlovą Skarulienė gimė 1910 

m. spalio 20 d. Lietuvoje, mirė š. 
■m. gegužės-15 d. Buvo pašarvo- 
“fa Vai; S. Baužos šermeninėje. 
Atsisyei.kinimas įvyko gegžužės 

.17 Kądangi Č. Skarulienė bu
vo .aktyvi saulė, prie karsto sto
vėję saulių garbės" sargyba. Ro
žančių, atkalbėjo kun. K. Simai- 
’ttšĮ-*; atsisveikinimo žodį i tarė 
šv^fųrip jūrų šaulių kp. pirm. 
Alfąš 'Šukys; ir šaulių moterų 

'vadovė Angelė Šukienė.
' Palaidota su religinėmis apei
gomis -Holy Sepulchre kapinėse. 
.Paliko nuliūdime brolį Antaną 
•Sla'rfišių Detroite ir brolį Gedi- 
miiį<-Kaiiąd6je, seserį Lietuvoj e 
ir daug artimų bei draugų, švy- 
iurįėčiat šauliai- liūdi netekę 
darbščios ir pareigingos - sesės 
larilliak’r-' 
1 Pėr laidotuves, vietoje gėlių, 
suaukavo C. Skarulienės atmini
mui 145 dol. ir pagal aukotojų 
pageidavimą aukos .perduotos: 
Tautoa Fondui, ALT fondui ir 
Lietuvių- Fondui lygioms. Čes
lovai? ilsėkis ramybėje.

nėję.
Su "elioniu atsisveikino,^Ka

rių Ramovėnų vardu Stasys ši- 
muliųnas, Vasario 16-sios, gim
nazijos vardu Kazys Sragaus- 
kas ir T. S. Detroito skyriaus 
vardu Jonas Švoba. Mišios už 
Petro vėlę buvo laikomos Ch. 
R. Step koplyčioje. Mišias at
laikė ir pritaikintą pamokslą 
pasakė šv. Antano parapijos 
kleb. kun. Kazimieras Simaitis. 
Palaidotas Holy Sepulchre kapi
nėse.

Liko. nuliūdime žmona Sofija, 
posūnis Amerikos karininkas 
pulk. Vincas Dambrauskas ir kiti 
giminės bei artimieji. Petrai il
sėkis ramybėje.

A. Sukauskas

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

RAŠO VLADAS RASCIAUSKAS
GĖLIŲ KARAS

Vienas botanikas susekė įdo
mų dalyką. Gėlių karalienė — 
rožė negali pakęsti kuklios, bet 
stipriai kvepiančios razetos.

Lygiai razeta nepakenčia ro
žės kvapo.

Jei įmerksime į vazoną puokš
tę įvairių gėlių, kurių tarpe bus 
rožė ir razetos šakelė, tai pa
matysime, jog po valandos abi 
šibs gėlės bus visai nuvytusios, 
o tuo tarpu kitos vazone esan
čios gėlės atrodys labiau pražy
dusios ir išbujojusios.

Atrodo, kad rožė ir razetos dėl 
neapykantos viena antrą sunai
kina, o kitos gėlės dėl to tik 
džiaugiasi.

Maltiečiai - įdomūs žmonės
Maltos saloje man teko kai- vieni džiaugiasi didele perga- 

bėti su daugeliu žmonių, bet 
arčiau, gali sakyti, pažinau tik 
tai du. Vienas buvo Malta — 
Hilton viešbučio vedėjas kurio 
ir vardo dabar po ranka nebe
turiu. Galite spręsti kaip nori
te, ’bet jeigu žmogus, manęs 
veik • nepažindamas, man trim 
dienom davė limuziną ir šofe
rį, nieko už tai neimdamas; 
jeigu jis man davė trijų kam
barių gražiausią butą Malta — 
Hilton viešbutyje;- jeigu jis mari 
parūpino geriausiai informuo
tą ir, tarp kitko pasakysiu, ga 
na gražiai sudėliotą, moteriš
kę, kuri turi didžiausią aruo
dą įvairiausių žinių apie Mal
tos praeitį, apie turtingesnius 
salos gyventojus, apie teismus, 

Į jaunimą, -vyresnio amžiaus 
žmones ir net poetus

Du kartu mes kėlėmės iš 
Maltos į Gozo ir Comino salas. 
Visą laiką, kalbėjo ji man įvai 
riausias praeities istorijas apie 
Maltą. Ji gerai pažino ne tik 
salos, bet žmonių praeitį. Ge
riausiai; jai, aišku, buvo pa
žįstamas britų. Napoleono, ir 
kryžiuočių laikotarpis. Jai bu
vo žinomos visos vestos kovos, 
laimėjimai ir pralaimėjimai, 

I džiaugsmai ir ašaros. Gyveni
me visuomet taip yra: jėigu

le, tai kiti apverkia kovoje žu 
vusius ir pralaimėjusius.

Ji buvo pats geriausias pekor 
das apie maltiečius. Jis visą 
laiką sukosi apie tą patį daly
ką, bet vis traukė kitokią gai
dą. Jeigu aš būčiau užsirašęs, 
tiksliau, užsirekordavęs viską, 
tai turėčiau pačią tiksliausią in 
formaciją ąpie? Maltą. Tas re
kordas sukosi, kai važiavo
me Maltos keliais, kai laukė
me pervažos,. kai plaukėm lai
vu, kai apžiūrinėjime didelius 
valdžios ir turtuolių rūmus, 
kai pietavome geriausiame 
Sliemos restorane ir kai mane 
vakarui parveždavo, jau gero
kai nuvargintą, į Malta-Hįlton 
viešbutį.

Gidė Teresė Ząmitaitė buvo 
finikiečiu kilmės sena Maltos 
gyventoja, laisvai galėjo pasa
koti, apie finikiečius, jų die
vus, jų papročius ir jų priemo
nes Maltos salai paimti. Jie 
žmonių neskriaudė, davė jiems 
darbo, išmokė uostus kasti ir 
laivus statyti.

Vieną kartą, atsimenu, ji 
m-an pradėjo pasakoti apie 
Maltą valdžiusius įvairius val
dytojus. Geriausi buvo finikie 
čiai, o juos pasekė katalanie- 
čiai.

Didziaubius įtakos 
entojams paliko šv. 
inas, atsikraustęs iš 
>s. šitas ordinas buvo įsteig
us Jeruzalėje. Pirmasis jo ineis 
ras buvo katalanietis Pedro 
lerardo de Martigues. Jis ef- 
ėsi pagal nustatytas taisyk
is, teikė keleiviams reikalin- 
ą nakvynę, maistą ir kitokią 
agafbą, bet jis nesikišo į vie- 
>s arabų reikalus’, prieš juos 
ekovojo ir Landė su jais gra- 
iai ir taikiai sugyventi.
Reikalai pasikeitė, kai šv. 

ono meistrais tapo prancū- 
ai. Jie pradėjo’ gabenti gink
is į Jeruzalę ir ieškoti priemo 
ių, kaip atimti Kristaus kars- 
į. Arabai pajuto ordino užsi
mojimus, kirto jiems į kailį 

išvarė į Kipro salą. Bet to 
eužfeko. Kipro saloje jie teiš
liko tik 12 mėty. Iš ten liku- 
ius išvarė į Rodo salą. O už 
oros šimtų metų turkai 
svare ir iš Rodo salos.
šešiolikto

žioje šv. Jono kariai persike-! į Maltą nuvažiuoti, 
j į Maltą. Italus valdęs Lspani
as karalius nenorėjo turėti su Josios džiaugsmui nebuvo ga
lis bėdos. Jis atidavė jiems1 lo. Ji nenorėjo skirtis. Galų ga 
laltos salas ir įsakė ten įsitai- 
vti ir gintis. Jeigu jie būtų di- 
elėje bėdoje, tai jis juos bū
ti gynęs, bet jam būtų daug 

geriau, jeigu jie patys galėtų 
apsiginti. Pedro de Puėnte bu
vo vyriausias kariaujančios 
grupės meistras.?' ’ ?

Prieš musulmonus jie nega
lėjo kovoti, tai Maltos saloje 
jie atidarė naują frontą prieš 
vietos’ gyventojus, jų mati,tin- 
tojus. Bet maltiečiai su fanati
kais daug nesiginčija. Jie ta
po ne tik kariais, bėf prižadė
jo vesti kovas su ordirio prie
šais, jei kiltų reikalas. 1557 me 

:tais musulmonai suorganizavo 
didžiausią baltos puolimą, bet 
tuometinis meistras Vaileta 
jiems pastojo kelią ir didelę 
puolikų daugumą sunaikino. 
Tai buvo didžiausias laimėji
mas, kurį tas ordinas pajėgė 
laimėti. Vėliau viskas ėjo ma
žyn, kol Napoleonas viską bai
gė.
.Būčiau ir toliau klausęs gidės
Teresės pasakojimų apie drą- plonų lapij poezijos knygutę ir 
sius ir ne tokius drąsius mal- pradėjo man skaityti. Pradžio 
tiečius, bet kaip visoms kalio- je maltiškai, o vėliau angliš-

salų gy- 
Jono or* 
Rodo sa-

a-

šimtmečio

juos

pra-

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

minkšti viršeliai_____________________________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

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

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai ...___$2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS, LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.______________________$1.00

NAUJIENOS
■ Halsttd Street, Chlcaio, llUaola W60S

Antradienį, birž. 7 dieną, kviečiame visus 
Amerikos lietuvius balsuoti už 
i Michael a. bilandlka1

♦. -• i Z*. 1

■ Chicagos mero pareigoms.
•; Jis parodė pakankamai energijos ir suma
numo tvarkydamas milijoninio miesto reika
lus. Padėkime jam nuolat Chicagą admini- 
struoti.

Illinois Amerikos Lietuvių Demokratinių 
_• Organizacijų i

; Stanley Balzekas, Jr, pirmininkas
' • Charles Beecham, sekretorius

KNYGOS ANGLŲ KALBA .
J, A KISS IN THE DA RIG PikantiDrq ir Intymhi nuoCrkhj

įprašymid, paimti ii gyvenimo. Lengva* ftilius, gyva kalba, graliai illeiMa. 
150 psL Kaina S2.50. ■

’ Dr. Jutrnif B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvą brtortto 
santrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutini n formato, 142 
pat, kainuoja $2.00. •

Dr. Juomi B. Končiuj VYTAUTAS THE GR1AT. literiniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jot kaimynų IMortJa. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais virbeliais $4-00.

Dauguma Mu knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas fr 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienai arba abriuntat čeki ar 
pinigine perlaida.

NAUJIENOS
17S1 South EtoirtM Strwt, Chlcar®, HL

nims s trina galas, atėjo ir mat 
nui. A tsKveikindanias norėjau 1 
tai Teresei ką nors nupirkti, 
bet nežinojau, ko ji neturėjo.’

Ji man kelis kartus pasakė.i 
kad norėtu tapti turtinga, kadį 
galėtu po pasaulį pasivažinė
ti. Atėjo noras padaryti ją 
turting, bet neturėjau tiek pi
nigu. \ alėtoj: pamačiau Maltos 
loteriją. Nupirkau patį bran
giausią loterijos tikėtą ir pa
daviau. l irdamas:

Panele, man atrodo, kad 
Š’tas tikėtas padarys tamst t 
turtinga, o kai būsi turtinga, 
fai būsi ir laiminga.

Kaip tai, tamsta man 
pirkai loterijos tikėtą? 
klausė.

— Ne bet kokį tikėtą, liet iki 
tį laimingiausią, — jai atsa
kiau.

Vladas Rasciauskasnu- 
pa-

Ji pasižiūrėjo, pavartė ir 
man labai jau nuoširdžiai pa
dėkojo. Maltiškai. Kaip Maltos 
moterys dėkoja — nesakysiu. 
Kas nori patirti, tai turi pats

galėjo laimėti milijoną.

lai- 
ap- 
gal

abu

le aš jai (ariau:
— Kai laimėsi milijoną, tai 

atvažiuok į C.hicagą, o tada 
abu važiuosime aplinkui pa
saulį.

Ji prižadėjo bet neatvažia
vo, nors Maltos didžioji loteri
ja jau seniai ištraukta. Gal 
mėjusi milijoną nepanoro 
linkui pasaulį važiuoti, o 
išskrido r u maltiečiu?

Jau atsisveikinome ir
pasileidome savais keliais? bet 
už kelių minučių ji apsisuko ir 
pradėjo mane šaukti ir skubėdi 
mano pusėn. Atbėgusi atsikvė
pė ir tarė:

— Apie Maltą ir Maltos žmo
nes aš Jums daug pripasako
jau, bet apie Maltos poetus ir 
poeziją nieko nepasakiau.

— Gaila, o man poezija la
bai patinka, — jai atsakiau.

— Palauk, užeinam dar ke-‘ tikri elementai, kurie susijun- 
lioms ririnutė'ms į kavinę ir aš 
bent trumpai kelis dalykus pa
sakysiu.

Ji išsitraukė nedidele labai
V

kai. Man sunku buvo supras
ti, bei ji man štai ką'maltiško 
išvertė:
šį pavasarį mūsų namuose

Tikrai nėra nieko.
Lauke rūtos, mėtos, o viduj — 
Tikrai netrūksta niekė).

Rodos supratau, bęl maltiš
kus poezijos suderinti negalė
jau. Jeigu tikrai name nieko 
nėra, tai kaip ten gali nieko 
netrūkti. Ji man aiškino, bet 
man nebuvo aišku. Bet dar ido 
mesnis šis maltiškas trupinys, 
verstas pažodžiui. Jis šitaip 
man atrodo:

Kad užgirstam.
Ką vėjas pučia.
Ką gėlės kužda,
Ką bangos ošia,
ir ką mergele bernužėliui 
jaučia,
tai reikia skort ingos poros 
ausų,specialiai tani tikslui 
nuleistu iš dausų.
Neturėdamas specialių ausų 

iš dausų, tos poezijos taip ir, 
nesupratau. Gaila.

• Gražioji medžiaga — ny- 
loh, iš kurios gaminama sukne
lės, kojinės, skepetaitės ir pan., 
yra ne kas kitas, kaip vandens, 
oro ir anglies mišinys.

Iš įkaitintos cheminėse dirb-'. 
tuvėse anglies ištraukiami tam"

gia su oru bei vandeniu ir iš to 
visko pagaminama tvirti nylon 
siūleliai.

• Laiptai į laimę turi pako
pas. Tas pakopas dažnas nepa
stebi, kol nuo jų nenusiritė.

Taupykite dabar
pas mus

. - • > * ' * - ' -

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

5/4%

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St.

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

įsteigta 1923 metais. . Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

«
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gus kovai išsivaduoti mūsų 
tautai iš sovietinės Rusijos voę . 
gijos. Mes esame dalimi Ame- nAuius narius ir kurti tikos Lietuvių Taryba W-naujas ZopU bet kartu yra 
gelis musų SLA seikėjų ALTo jajjaj svarbu neprarasti ką tu- 
centre ir skyriuose užima at-

I' j

lilaikykim ką turim . trečioji 15 metų būvyje ir buvo 
.„„„u./Puoštą bendradarbiaut su

rime. įę sukūrę. lį^aip ži-

legijomis.
Kąr$£fcojit Kojęęja, yra 

vadovaujančioji medicinos in- 
skitucžjA ir veikia opą 151A i»e-sakojninaas uareicas kad sa-> ‘ J1 r ; SUXUCQA n- qm<ą i£t-vtdarbu ir pAtiU-1’°W> ’^“’W •*». <rtWMk M»j» •««»,«

\U aa bu u aukomis pagrc u narl0 nete- priemonių pnci rūkymą, ūk**-,
nūs musų rangiosios įaąluvos duoklių. Todėl rūpin- tant uždrausti tabako, prodvk-.
ic 1 mimo _ . . . . .. .. - * » %’

Vakar atėjęs Kanadoje leidžiamos Nepriklausomos 
Lietuvos geg. 11 dienos numeris turi nepaprastai įdomų 
rasini apie Kęstučio Jokubyno pastangas išvykti iš So
vietų Sąjungos. Laikraštis rašo, kad K. Jokubynas atvy
ko i Montrealį praeitą šeštadienį, t. y. geg. 4 d. Visas ra
šinys pavadintas “Atvyko K. Jokubynas.”

Iš redakcijos pastabos aiškėja, kad Kęstutis Jokuby
nas, kurį laiką gyvenęs Vilniuje, buvo okupanto primes
tos komunistinės valdžios politinis kalinys. Ilgus metus 
jis yra buvęs įvairiuose sovietų kalėjimuose, buvo išvež
tas ir laikomas Sibire. Ten jam teko dirbti, prievartos 
darbus, kaip dirbo ir tebedirba kiekvienas išyežas lietu
vis ar lietuve

Kęstutis Jokubynas, būdamas 17 metų gimnazistas, 
1948 metais įsitraukė į protesto bangą, ėjusią per visą 
Lietuvą. Jis rašė atsišaukimus, nukreiptus prieš okupan 
tą, buvo suimtas, teistas ir išsiųstas dešimčiai metų į pa
taisos darbų stovyklas. Tuo tarpu jo brolis vokiečių bu
vo išvežtas į Vakarus, iš kur jam pavyko pasiekti Kana
dą.. Jaunas Kęstutis, praleidęs kelis metus prievartos' 
darbų stovykloje, prašė leisti jam išvykti į užsienį, bet 
jo prašymai būdavo atmestu Jam, atėjo, mintis kreiptis 
tiesiai į Pordgorną, tada dar turėjusį didelės galios, nes

s

Gintaro Baliaus debiutante LINA MYKOLĖ JONYNAITĖ, Irenos 
ir Vytenio Jonynu dukra, Chesternton, Ind., šįmet baigia Chesterton 
ąukštęsniąįą mokyklą, kur ji yra įtraukta į garbes studentu sąrašą. 
Ji pasiekė į aukštį šokimo rekordą ir išrinkta mokyklos Homecom
ing Queen. Priklauso "Jaunimas Valdžioje'’ organizacijai ir Pom-Pom 
studenčių grupei- Dirba mokyklos administracijos raštinėje ir per 3 
metus dalyvauja lėšų sukėlimo eisenose. Kalba lietuviškai ir ispaniš
kai Mėgsta plaukti, nardyti ir ranku darbus. Lankosi įvairiuose lie
tuviu parengimuose. Tolimesnėm studijom pasirinko Indianos uni
versitetą. Birr. 19 d. Gintaro balius įvyks Conrad Hilton hotelyje.

išlaisvinimą.

Prirašydami lietuvius 
SLA padarote jam gero, 
tingai jo šeimai. Tėvai, 
nariai, turėtų pirmiausia prie 
Susivienijimo prirašyti savo, 
vaikus, gimines. Befidrai paė
mus, naujų narių gavimas yra 
visų SLA reikalas ir pareiga. 
Jei šiandien vykdome mintį, 
kad kiekvienas organizatorius 
ir veikėjas prirašo nemažiau 
kaip tris naujus narius, tai 
kiekvienas narys laike šio va
jaus turėtu gauti, jei nę tris, 
tai nors vieną naują narį. Juk 
visi mes tųrimę draugų ir ne
mažiau, kaip po vieną, ar ne 
taip ? ..

Naujų narių gavimu ypatin
gai turį rūpintis kuopų valdy
bos, orgąnUatprįai, seimų de
legatai ir visi kiti mūsų veikė
jai.

Neužtenką nutarimus daryti 
ir pamokslus, kitiems sakyti 
apie reikalą narius gauti. Rei
kia mums patiems imtis darbo. 
Nežiūrint į tai, kad kuopose, 
apylinkėse turėtume organiza 
torius,, vistiek kiekvienas SLA 
narys gali ir turi teisę narius 
prirašyti. -Mes visi aiškiai tu
rime suprasti, kad niekas 
mums naujų narių negaus, jei 
mes patys jų neįrašysime. Nei. 
vienas naujas narys pats į Su- 
sįyienijmą. neateis, reikia kad 
kas nori pas jį nueitų, jam 
apie SLA išaiškintų ir jį prįrą

prie
ypa- 
SLA

kimės narius išlaikyti gerame tų garsinimus, siekiant pas*-, 
titovj-je. Tuomet k kuopos bus JUu “bąigti tą tabako palaiko-, 
tvirtesnės ir jos galės išsilsi* mą. “mirties epiderMį^. Karį*, 
kytį. *

Yra vietų, kur mirus ar pa^i drausti visas, cigaretes, i£aki-, 
traukus kuopos finansų sekrę- riant tokias, kuriose ko nurii&u- 
toriui, sunku į jo vietą gauti 
kitą asmenį’ Tuo atveju kiek
vieno tokios apylinkės veikė
jo pareiga gauti kitą finansų 
sekretorių arba pačiam užimti 
tų vietą. Tik tokiu būdu užtik- 
rinsina. kuopų ateitį.

Gaila, kad kai kuriose ko
lonijose SLA žymesnieji veikė 
jai yra įsijungę į kitų organi
zacijų darbus ir todėl Susivie
nijimui skiria maža laiko ir 
pastangų - 
ba visai nieko.

Kiekvienam lietuviui turi

liškoji Kolegija reikalauja už-.

garečių kainą ir cigarečių pake-, 
liuose ątpąusdinti daug «W’. 
kesniua perspėjimus d$l rūky
mo pavojų negu, dabar jprį

Studija parodo, kad bendrai 
iš britų rūkorių vienas mirštą 
nuo rūkymo; kad metęs rūkyti 
greit pajunta pagerėjimu; kad 
10 iki 15 metų bėgyje baimė 
anksti mirii prąeina ir kad dėj 
rūkymo sukeltų ligų vien Bri
tanijoje pragaišinama kasmet 

j po 50 milijonų darbo (Senų..

rūpėti, kad sla augtų ir bu jo- Cicero Bendruomenes

tik kas atlieka, ar

tų, lietuvių tautos gerbūviui. 
Susivienijimas yra ta ‘didžioji 
lietuvių bendruomenė, kuri kar 
tų kartom primins jos didžiuo

valdyba gelbsti
Bražinskus

Apylinkės valdybą- S-Uorgan:
sius, darbus savo tautai. Ture-. zavo i Bražinskus užtariamųjų 
ciamas tūkstančius narių ir mi laiškų rašymą praeitą sekma- 
lijoninius turtus^ SLA būs tvr- dieni, m,, gegužės mėn. 29 i 
tas užnugaris kovojantiems Ląškų ratilio tarnyba vęikė 
už mūsų tautos reikalus, už.nųįO 7-tos yadandoą Ūri 1'-

ATLIKLME SAVO PAREIGĄ
Nepalikim spragų mūsų eilėse

POVILAS DARGIS SLA Prezidentas

Dažnomis progomis mes kalį bent tiek naujų' narių kiek 
bame apie reikalingumą Įrašy-<me tais metais'praradę?

Neužt^nkcti Gražių Žodžių
Reikia, ii: Darbų

Kiekvienas SLA narvs turi 
būti suįnteresjiotas ir rūpintis. 
Susivienijimo augimu. Tik tuo, 
nįet mūsų eifęs didės, jei* visi 

Susivienijimas, Ąkaip. ir ki- to sieksįmę. ,-Pi adėkimę' nuc 
tos_fraternajinės organizacijos sayo artimųjų ir pažįstamų.

- ; Nejaugi mes nepajėgiame ir
liu (nariui mirus), subrendus negalime įtikinti nors savo ar-

ti į Susivienijimą daugiau na
rių, kad padidinus bendrą na
rių skaičių, o mažiausiai — 
bent užpildyti tas spragas, ku
rios susidaro mūsų eilėse vie
nu ar kitu būdu tam tikros da 
lies narių netekus.

klausoma Lietuva, nieko nerašydama apie naujai atvy
kusį lietuvį, įdėjo jo laišką, rašytą podgornuL Iš laiško 
matome dalį jauno Kęstučio Jokubyno odisėjos. Beskai
tant, plaukai stojasi, kiek 'lietuviams,. patekusiems į so
vietų policijos rankas, teko, išgyventi. Jis pats buvo su
imtas 194 j metais, o štai jo tėvų ir kitų artimųjų likimas, 
aprašytas Podgornui rašytame laiške:

“Netrukus tėvams buvo pranešta, jog jie iš
tremiami į Sibirą iki gyvos galvos už tai, kad vie
nas sūnus nubaustas 10 metų, o kitas nežinia kur. 
(Mano brolis 1944 m. vasara buvo išvežtas darbams- 
į Vokietiją,, o iš ten, kaip vėliau paaiškėjo iš laiškų, 
jis išvyko į Kanadą, kur tebegyvena ir dabar). Tė
vai, neturtingi ūkininkai, visuomet buvo tolimi nuo 
politikos ir, gyvendami kitame Lietuvos krašte, nie
ko nežinojo apie .mano užsiėmimus. Nepaisant to, 
jiems leido tik dvi valandas pasiruošti ir gyvulių va
gonuose išvežė į tremties vietą Krasnojarsko kraš
te. Mane nugabeno į Intos miestelį tolimoje šiaurėje. 
Septynerius metus praleidau ten speclageryje, kur 
aš brendau, mokiausi pažinti gyvenimą ir mirtį.

nariu netenka natūraliniu ke-

taupomomajai apdraudai — 
Endowment ir pasitraukus, na 
riui dėl. kokios nors kitos prie
žasties.

Tpkių “endowment” — su
brendusių paliudymų pradėjo 
atsirasti tik paskutiniais ke
liais metais. Mat, tik dabar 
pradeda sueiti 20 metų nuo jų 
įvedimo. Be to, būna narių, 
kurie pasiima “cash surren
der” vertę arba išsibraukia pa 
tys, nustoję mokėti savo mo
kesčius.

Todėl kievienals metais svar 
bu ir būtina įtraukti Į SLA

esą

timiausią draugą, tapti SLA. 
nariu? Ypatongai, kad čia Ame 
rikoję žmonėm apdrauda labai 
reikalinga. Na. o Susivieniji
mas ne tik teikia prieinamą 
apdrauda, bet kartu ateina sa
vo nariams Į pagalbą įvairiais 
būdais.

Susivienijimas per 90 metų 
dirbo ir tebedirba tautinius 
bei kultūringus -darbus. Jis dir 
bo mūsų tautos laisvei; kada 
ji- buvo caristinės Rusijos ver
gijoje ir dėjo visas pastangas 
atgauti nepriklausomybę.

Ir šiandien SLA skiria pini-

jimų 25 metus einančiams jaunuoliui paskyrė kitus de-- 
į šimt metų laisvės atėmimu”.

Praleidęs 7 metus prievartos darbo stovykloje, ir kurį 
. laiką pagyvenęs su tėvais, jis ir vėl gavo dešimties prie- 
I vartos darbų, šį kartą niekas bausmės jara nesumažino.

Aukščiausios tarybos prezidiumo įsaku, 1954 jįg turęjo visą dešimtį metų praleit be laisvės. Laimė, 
m. mane paleido prieš laiką, nes “nusikaltimo” įvyk-.kad jįs pajėgė ne tik atlikti jam skirtą darbo dalį, bet ir 
dymo metukas dar buvau nepilnametis. Gavau pasą svetimų’kalbų mokytis. Kalbos jam pravertė, kai jis, atli- 
su atžyma pasų nuostatai”, kuri ir šiandien įrašo- kęs bausmę vėl grįžo į Vilnių ir stengėsi kokiu nors būdu 
ma visiems, pabuvojusiems kalėjime už taip vadina- prisitaikyti ir būti naudingu. Jis gavo techninių žurnalų 
mus valstybinius ir kai kuriuos kitus nusikaltimus, 'vertėju dąrbą. Bet Įę čia jis neilgai tebedirbo. Atėjęs če- 
ši atžyma neleidžia apsistoti dideliuose ir mažuose kištas jį išsivedė ir pradėjo tardyti apie dirbamą darbą 
režiminiuose miestuose ir sąlygoja dar kitus apri- ir tikrinti seną jo bylą čekisai ieškojo medžiagos naujai 

bojimus. Palikęs šiaurę, nuvykau į tėvų tremties bylai sudaryti. Jie nuodugniai iškrėtė jo kambarėlį, o vė- 
vietą Sibire. (N. L. 1977 m. geg. 11 d. $;^>sL) j liau knšjosi senoje čekės byloje. Jis čekistams Išdėstė sa- 
Reikia manyti kad jaunuolio susitikimas su tėvais vo išvažiuoti, bet aukštas Vilniaus čekistas jam pa

turėjo sukelti džiaugsmo ir susijaudinimo. Bet iš laiško s^ęs, kad jis niekad nebus, išleistas. .
matyti, kad sovietų policija net ir Sibire nepalieka trend Atrodo, kad Podgornas padarė tai, ko.nęgalėjo, pa- 
tinių ramybėje. 1956 metais čekos .agentai pradėjo jį kai-dalyti įtakingi ęekistai. Bet šiandien ir tas pats Podgor- 
binti dirbti jiems Jis jau tada svajojęs apie legalų išvy- nąs tos pačios baisios valstybinės mašinos yra išstumtas 
kimą iš Sovietų Sąjungos, bet jam buvo aiškiai pasaky- iš politinio biuro ir visų valstybės įstaigų. Jeigu jis nety- 
ta, kad apie išvykimą jis užmirštų. Tada jis pradėjo lės, tai tie patys čekistai galės taikyti jam tas pačias prie- 
ieškoti kitų būdu ištrūkti iš tos “didelės ir turtingos tė- menes, kurios buvo taikomos jaunam Kęstučiui Jokuby- 
vynės” 1957 metų rugpiūčio mėnesį jis bandė Igarkp? nųi, ąt^jsakiu^am tarnauti sovietų policijai Lieka vienas 

įsmukti į graikų garlaivį “Anula” ir išsprukti iš klausimas: kodėl ta pati policija leido jam išvažiuoti?.
‘komimistrmo rojaus.” Nespėjo jis pnartęti prie vieno 1 Džiaugiami; kad jis pajėgė ištrūkti. Laukiame, kad 
graibų kun\ buvo užkalbintas apie galimy- jjs plačiau papasakoų apie, savo ir kitų Sibiran T’išvežtu 
oes išvykti, prie jo ęnejo sovietų policijos ągęntai, prą- lietuvių gyventas valandas, 
dėjo tardyti, atidavė teismui, be jokių tolimesnių tyrinę- ■ ‘ e _______
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Todėl kviečiu visus. į lietų.'

jimui

LONDONAS, Dideliu ątsi- 
dėjimii pravesta Britamjoja 
nauja studija parodė, kad Įdek*

Bsaaūsskąms, kad jų neišduotų 
pasaulio masto žudikams —So
vietų Ruaijak' •

do dr. R Motuzienė su sąYO>yy 
ruinž. Viktoru. v..2•

,Iš asmeninio patyrimo ži
nau, kad galimybė naujų narių 
gauti yra. Laike šio vajaus aš

- pats esu jau ' įrašęs 7 haųjus.j m rūkorius amžių 5%- minutėj kųnft reguliuoja kasos . Hąukos 
narius, nors ir mani to, laisvo 1 mis - . imu tikrų ląatoiių grupėj —
laiko yra labai labai mažai. Studija, pavadinta “Rūkymas, los, vadinąmoįin sulas. Tos lą3-. 
žinau, kad įrašysiu ir dau- ar sveiksta”', kurią pravedė tąJėS gamjąa hąrmojųį įjęį- 
giau. i- rališkoji Gydytojų Kolegija, yrąė Tina.

• Sveika žmogaus krąujuje
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Another good reason to come untaour wing.
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AAfe help your money 
put on more weight.

YOURMONEY 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 ft CAN DO! The chart at left

7%%r

6%%r
6%%r
&4%=

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

Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UR 
you’ve opened a passbook savings or < 
account at Standard Federal, just, sit 
watch your money grow. \Ve give yoųr money 
the interest it needs to really put on weighs ‘ 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.

STARTRIGW NOW. Slobby, t> SW&d

toterysd rales and Tat iponeyIVą thf? 
easiest way io < 
make tjfin money 
pxifan weight to a -

S^NI^fip FĘDER/y.
Hour Office: 41U2 Archer Avenue, Phomr 847-1140 Aumra: 501 

23 West Main Street. Phon*»: 827-1140 RmtkW
" - ‘ Crrwfi. siao Forest Avenue.
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DR. K. G. BALUKĄS _ 
AKUŠERIJA tR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

6449 S«. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). T«L LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimu. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

Jūrinis mirusiųjų pagerbimas Kapuose kalbėjo kunigas
Zakarauskas, Išganaitis

Oė<UŽės mėa- 3b 4. šv. Ka-
zjiuięęo lietuvių kapinėse įvy-’ mirusiuosius, Don Varnas pos-

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

$60 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester -CorpmuQit^ klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 Manheim Rdw Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis v 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Telu S^2-27JZ7 arba 56’ 2728

' Rezl: G18-0S73

DR. W. EISIN-EIS^AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6132 So.KedzieAve., WA 5 267Q i.*s. t ■ į <•(. - ' ‘

Valandos .pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0**-

BE 3-5293

š. m. gegužės m. 30 d., rni- pitono nustatytos tvarkos lai- 
rusiųjų pagarbos ir prisimini- ve.
mo dieną, tuo pat metų kai Sėkmės, Michigano ežero
Vytauto Didžiojo rinktinės šau platybėse. J. S. didingas įnirusiųjų pagerbi to karo veteranai saliutavo
liai, Cicero jūrų šauliai ir či-Į ------------- ---- h-:-:. .....  s.-...:..
kagos jiįrų šaulių dalis daly
vavo u ii rusių pągęrbimo iškil
mėse Šv. Kazimiero kapinėse, 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos narių ir vadovų grupė, 
išplaukusi su kuopos laivu į 
Michigano ežerą, sų jūrinėmis 
apeigomis pagerbė mirusius 
kuopos narius, ežere.

“Gen,-'T. Daukantas H” lai-.
vo kapitonui K. Pumpuęiui iš- p.ądartt meškas patarnavimą lo 
vedus laivą ųž uo;>to ribų, nu-Į parengimo rengęjaięs, tąį yra 
leidus inkarą ir visiems šios iš| 
plaukus dalyviams susikaupus, 
kuopos pirmininkas E. Ven- 
įianskas, minėdamas ^en. T- 
Daukanto -jūrų šaulių kuopos 
mirusius brolius, tarė atatin
kamą žodį. Jūrų šauliams ant 
laivo gerbiantį i Michigano 
ežerop piUoiąpčias bangas, mi 
rusių brolių šviesiam atmini
mui, pagal jųrines tradicijas, 
buvo nuleistas ąžuolo šakų 

supamas 
i ežero

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Po pamaldų, pagerbdami

Patikslinimas
Jūsų rę^ągojaiųauię clienrąš 

tyje š. m. gegužis utėų. 28 d- 
šeštainę puslapyje tilpo aprą- 
Šyųias užvardintas “Jaunimo 
pasirodymas Cieęroje”, pasi
rašytas tik K. Ę. raidėmis. Ta
utę strąipsnyje paiųiuėli davi
niai nealatinka tikrovei, kąs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ ĄKIŲLI^CŠ 

3907 W<nt TC3rd Strwf
Valandos pagal sasitarimt

DR. K. a: V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
. 1002 N. WESTERN AVE.’ ’ 

’ 5114 N, WESTERN AVE.^ 

Telefonas atsakomas 12 vaL

FR. FRANK PLECKAt
OPTOMETRISTAS 

£ALBA LIETUVIŠKAI 
' Tyrina rakis. Pritaiko akinius ir 

.j “contact lenses”

.aintkas, kuris bangų 
įamažu nugrimzdo 
lugnų.

jūriniaiAtlikus kalbamas 
radicinejj mirusiųjų pagerbi

mo ispūdiugas ąpeįgas, keletą 
tvalandų buvo paplaukiotą Mi-r 

.’higana ežerę, p^sįvaišinta ^e- 
įų pąruoštais skaniais užkan

džiais ir pasigrožėta didingais 
bei įspūdingais Čikagos mies
to ir Michigano pąežerio pa
kraščiais. V

į JAV LB, Ine, Cicęrų Apylinkęs 
Valdybai.

'Į'ąąie straipsnyje tarp kitko 
parašyta: VTąlentų pasirody
me dalyvavo per 20 jaunų ta
lentų — berpįų^ų ir nięrgąi- 
<fų”, o straipsnyje išvardinti 
ir aprašyti lik dvylikos daly
vių vardai ir pavardės (•).• 
gu to straipsnių pradžįoję mi
ni, kad dalyvavo “per 20 jau
nuoliu”, o pamiųi tik 12, tad 
k uolią i nusikalto kiti aštuųni 
kalentai, kad apie juos ųie^o 
neparašę ?

Beto šio parengimo žavėtina 
penkių metų galima smuiko 
virtuolės Marija Dadutė, per
krikštyta į Džiukaitę. Toliau 

“ir kaip mažosios 
velioncėlė - smui- 

taj. čia tikras absur- 
tokio niuikos instrunien- 
^veboncėlė-smuikas” dar

tųas. .trimis šautuvų šūvių salvėmis.
Iš pąt ankstaus ryto kapinė-į 12 vai. prasidėjo apeigos 

se ėmę rinktis tautiečiai ir puoš prie kapinių steigėjų parniūk
ti sayp artimųjų .kapus, o šau- lo. Kalbėjo kapinių direktorius 
lįai iv k^C0 Ytief&Aai lankė sa-‘ klebonas kuu. J. Stankevičius, 
vų prgąąivaęjjųs nuirusiųjų na pasauliečių teisimis ginti ko
rių kapus. i* nu te to pirm. Algų Regis ir

IQ vai. 3Q mHL prasidėjo pa šaulių rinktinės pirm. Vladas 
maldos, kurias atnašavo Tė- Išganaitis. ' "* I
vų Jėzuitų pfoMneiuJas kun.’ Toliau šauliai vyko prie 
Zaremba S. J. įr Šv. Antano pulk. Mykolo Kalnianto kapo, 
parapijos Cicewje klebonas o juos sekė ir patriotinė lietu
kui!. J. Slankėviėius. Labai vių visuomenė. Čia apeigas at- 
grąžiai pasirodė uniformuoti liko Vytauto D. Šaulių Rink
au kardais Lietuvos Vyčiai, tinęs kapelionas klebonas kun. 
ųors jų dalyvavo nemažas bu- Zakarauskas. Kalbėjo šaulių 
ęys, bet ir patys jauniausieji rinktinės pirm. Vladas Išga- 
jaų pęęžeugę pensijos amžių," nąitis, rainovenų pinu. gen. 
Dę>n Varnas posto karo vete- šL pulk. Karolis Dabulevičįųs 
rąnai ir šąulisų. “Atmink, Vieš ir LŠST pirm. Karolis Milko-- 
patie, visus žuvusius dėl mūsų valtis Iškilmės baigtos Marija,

Marija ir Lietuvos Himnu.
Vladas Išganaitis visus susi

rinkusius šaulius ir nesaugius 
pakvietė pietų j šaulių namus.

Negalima nepamiršti šaulių 
moterų vadovės Stasės Cece- 
vičienės. Ji šaulių namuose 
paruošus visus produktus, pa
liko šeimininkauti kitoms, o

* ' £~

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, art ink! mes tikra širdimi, 
pilnu tikėjimu**. — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: as darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne” z ,

Visi lino, kad mirtis yra iUon ir pelieču kiekvieną. B«t kur yra mi- 
rus^|>? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausHs 
nemoksmaL Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans

tęvynės Lietuvos laisvės ir nu
vesk juos į savają šviesos ka
ralystę” —- skambėjo kunigo 
maldos žodžiai,. kurie smigo 
į širdis keliemstūkstančiams 
susirinkusių tautiečių. Keli šim 
tai tautiečių priėmė šv. Komu
niją, kurią dalino 3 kunigai.

Laidotuvių Direktoriai

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

niutčs gro.tij bei skambintų patį dalyvavo kapinėse visose 
meliodijų pavadinimus nei jų apeigose, gi grįžusi į šaulių na- 
ąųtorių vardus, o tai yra būti-j mus. tuojau užsidėjo 
ųą tam, kad skaitytojai tinka
mai įvertintų jaunųjų talentų 
kokybę.

. Tokie rašypi^uĮ kaip, kad pa 
rašė K. tik sumenkina ren
gėjų pastangas jr programos 
pildytųjų kokybę, šia proga 
norėtųsi pasakyti, kad JAV 
LB, Ine. Cicero Apylinkės Vai 
dybą pati pasirūpintų para
šyti spaudai tinkamus įverti
nimus savo veiklos, o nelauk- 
tų, kad kokie tei K. K. taip ne 
vykusiai ir klaidinančiai in
formuotų Naujienų skaityto
jus. • " iš* AL Run.max

EUDEIžiurstą 
ir dirbo {virtuvėje bei salėję 
patarnaudama susirinku
siems. Pietūs buvo visiems su
sirinkusiems nemokamai ir 
tikrai skanūs, o kas norėjo 
gaivinosi ir šaltais gėrimais.

šauliai, skautai ir kiti tau
tiečiai, kurie norėtų aplanky- 

. ti buvusio vyriausio skauti
ninko, 10 metų Liet’uws Šau
lių Sąjungos vado, Klaipėdos 
atvadavimo didvyrio pulk. M. 
Kalmąnto kapą, jis yra 72 blo
ke, 17 b skly'pe. Tegul ant jo 
kapo, bent vasarą, niekada ne
nuvysta gėlės. S. Paulauskas

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA.

K. K., rašo: 
pravirko 

kas. 
das 
to,
niekas nepadarė ir tik K. K. 
risiškąs nežinojimas gali su
kurti tokį. Panašiai, kad K. K- 
panorėtų sukergti kalakutą 
su lakštingalą...

Vėl kita nesąmonė; vienoje 
vietoje rašo ",. .ir- kaip mažo
sios pravirko. vęlioncčJė^smui- 
kas nepaprastu širdį veriančių 
garsu”, o kitoje:"__ Todėl
kaip nustojo ' verkęs mažosios 
Marijos smuikas, salė atsibu
do ir.;\’ atrodo, kad begro
jant “nepaprastu širdį verian
čiu garsųVsmuikos klausytojai 
.užmigo, nes sųiuikui nustojus 
“verkti”, saįė ^atsibudo”, ma
nų nuomone, čia kažkas netvar

Taip, prasmingomis mirusių 
pagerbimų, apeigomis ir pir
muoju šįais inetąįš išplaukimu 

ežerą buvo pradėtas Čikagos 
gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos 1977 metų plaukioji- 
no sezonas, šia proga norisi 
paminėti, kad Gen. T. Daukan 
o jūrų šaulių kuopos va dovy
je, kviečia Čikagos visuomenę 
r jaunimo organizacijas, no- 
inčias suorganizuoti, savo na- 
iams plaukimus, pasinaudoti

- Jem^V-iDaukanto . jūi-ųr šatilūi 
kuopos laivų, kuris visą vasa- 
ą, ka&.sekmądienį, nuo 1 yąl. 
i. p. vykdys plaukinius Michi- 
ga,no ežere. Susitarimui dėl 
plaukimo prašoma skambinti 
!ąiyo kapįtoųųį Ę. Punipųčiui 
elf. 927-3559. Sąlyga-piąųjpąn 
ieji apsimoka los' dienos laivo 
<uro išlaidas ir griežtai prisi
laiko plaukinio metu laivo ka- jos Dūdų, nei Kristinos Gri-

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- + X -- \ - * * - - - 5 * - -

SKAMBINKITE DABAR

CRANE SAVINGS and Loan Association

ORTlŠOPEDAS-PROTEZISTAi 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2850 West 63 rd Sf., Chicago. III. 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5034

’ *** 4r ” . i - C? * ♦ • V

Taip pąl negalima praleisti i 
nepadarius pastabos, kad ap-i 
rašaiit tokį jaunųjų galimų'' 
muzikos talentų pasirodymą, i 
nepaminėjo nei Petro ir Mari-;

■

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-H11

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.— Saturday, June 4, 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas parkrąustymas 
ii įvairu; V,tumV-

ANTANAS VILIMAS

Tai. 37&-1882 arba

OX INVESTMENT 
ACCOUNTS

Telef.: TOwnhall. 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GEORGE F. RUD3IINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RhpubBc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-657S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill*, DI. 974-4419

Remove tie pineapple from both shells, halve 
mirr lengthwise, slice off core Crop pojcttoh-) A 
of each quarter, chunk fruit, put back IHTHE X 
SHELL —. rf MAKES AH ATTCACTtVE SB3AK6 MSH =*

I SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS, 

Vito* programos U W0PAr 

1490 kll. AJ M.

Lietuviu tafta: kasdien nuo pir- 
j madienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
| ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
j vaL ryto.

ToM.: HEmlock 

7159 *$o. MAPLEWOOD AVE.
# ^CHICAGO, ILL.

48(^07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742 k

PŪ5LĖ5 IR 
rROSTATCS CHIRURGIJA

' X656, WEST 63rd STREET
Vai. antrad. , nuo 1—4 po pietų, 
' ietvirtad. nuo 6—7 vai. valL

■/c ; zWiso telef.: 776-2880 
rtaujas rez. telef^ 448-5545

j^rVT^ TAlfRAS <
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec MOTERŲ ligo: 
Ofisas 2652 WEST 5,9th STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pinn.. antrai, trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die 
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laike 

pagal susitarimą. <

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 Sq. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

4330-3.4 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas•. LAfayette 3-0440

FEYAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-5

Gėlės visoms progoms į 
BEVERLY HILLS GEUNYČIA 

2443 WEST CKird S t REE 1
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
~ Taip pat naujoji Barbaros b 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
?918 Southwest Hwy/ Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAi "

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA ' 
I E R * N A f 

Tel. WA 5-6063

LIETUVOS AIDAI
Renk}. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 t 10:00v. r. — 1230,AM
Veda K. BRAZDZIONYTf

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

a • -.’k

B. R. PIETKIEWICZ. Pre*.

47 and Rockwell Street.
■NEMOKAMĄ! VIET^

7
 Mckurni 4 metų 
yO -CertifHcatems. 

^Aafieuiia 55,000

254^8500
PARDUODAME VI- 
PRIE3UESČ1US IR

MEMBER MES TAIP PAT
'DPI <SSUS CHICAGOS
L* 7,000 MIESTU JAV-SE PER R E L 0
ntcv-Gity Relocation berricc

non re euram sek/e rpusu piuewle

l&AY THE PINEAPPLE ON TVS 

iSIDE.Wmt A LARGE, SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH 1HE4K0WU.

GfloW THAT A PLUMP AND 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME INYOURKTTCMEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS ^UCACY.WW-.ITCOULPN’I 
BE EASIER '

i! iŠ 
llllllliil

NARIAI:
Chicago^ 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

(JAMEsm
5?O REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUTALLTKE WsyAROUNtt

; ANTANAS M. PHILLIPS
' TOMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS- J?4Įįf

3307 So. LITUA?S1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1(103

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So- CALIFORNIA AVE. Phonei LAfayette 3-3572

Tel. LAfayet+e 3-1083
AyrOMOIULLAMS

6
1 / Menama k mėty
/į /\J Certifitatams.

Mažiausia $1,000
* ar daugiau.

Taupmenos pedėtM | reguliaria, taupymo Atkaltai Iki menetle 
10-tot dieno* duoda pelno dividend* už vi** mėne*j.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 M£4Į$iĄI

VALANDOS: Pirmad. k kelvirt. 9:0© rytę — &Q0, vak.; 
Antra A ir penkiadieni 9:dD ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
daeoiau 9:00 ryto — 12:00 dienuc Trečiadieniais už
daryta.



Pardavimui

Notary Public

REAL ESTATE

labai gerai

Salary

Illinois valstijos loterijoj

Mich.

PATRIA CO
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PAVARDfi IR VARDAS

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 6 kamb. butas 2-me aukšte su 3 
miegamaisiais ir" atskiru šildymu su
augusiems be gyvuliuku. WA 5-6742.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų V loto*

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

6705 Gulf Blvd., St Petersburg BeaduFL. 33706 
TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

vadovau- 
I.ietuvių

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 80608

Namai, Žemė
REAL ESTATE FOR SALE

• Muz. A. Jurgučk) pianino 
klasės mokinių koncertas įvyks 
birželio 5 d. 3 vai. Jaunimo cen
tre. Prašomi-atvykti, A. Jurgu- 
čio tel. 471-0985. (Pr.)

Ijbil Frank Zapolla 
t2O8’/a W.V$ft» St.

GA 4-1454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

INSURANCE 
parenkam

rounded mechanical background of 
r conveyor

. hydrai

. Welding^experienee also required.
•• & SONS, INC

■r 3426 Š..KEDZTE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

Insurance, Income Tax
2951 WT63rd St Tel. 436-7878

Vyresnio amžiaus Amerikos lie
tuvis ieško nuomoti kambarį Mat 
quette Parko apylinkėje. Prašau siū
lyti tel.- 523-8248.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET
Telef.: REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar*. 
Chlcags, lit 60632. Tel. YA 7-5990

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 
Jeigu įdomauja tės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur-. 

to nuosavybę, maloniai , jums patarnaus Veronikos Jakušovienės.

f~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokhj JripwrelgoJiniq-

7234 West North Avenuė 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

WANTED TO RENT
Ieško butu

M. ŠIMKUS 
Notary Public ' 

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

—Jurgis Jonikas ir jo orkes
tras gros šokėjams- ir kontes- 
tantams Naujienų piknike. 
Piknikas vykssekmadienį/ K<ej 
pos 17 d. .Polonia Grove, prie.

HOUSE FOR SALE LAKE COMO, 
WISCONSIN, well contracted by-Eu
ropean builder. 6 rooms—3 bedrooms 
plus basement and garage. Newly 
decorated. North Shore Lake rights. 
S36,900.

, 312/647-8694 or 312/647-8466.

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

shop. Excellent transportation.
Permanent All benefits.-

787-1156

I MARQUETTE PARKE išnuomoja 
mas kambarys. Galima naudotis vir
tuve ir kitais buto patogumais.

> Tel. 436-8270.

ELECTROS ĮRENGIMAI,'- 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mieste leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai irsąžiningai. „ .... ■

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.- -

. Tel. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS 1

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

Perkam pašto ženklų bei monetų kolekcijas.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

COSMOS APARTMENTS
7338 Cocruina Way

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldys

Renduojam butus—metams mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros 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.

— Kr. Donelaičio baigiamos 
mokslo metų -iškilmės vyks šeš 
tadienį, birželio 4 d„ 10:30 vai. 
ryto. Aukštesnę mokyklą bai
gia 40 mokinių, o pradinę — 
20. Mokykla yra prie 69-tos ir 
Fairfield" gatvių sankryžos.

William Bielskis, ilgame
tis Cicero apylinkės bei Chica 
gos lietuviškų kolonijų gyven
tojas, geras ir nuoširdus lietu
vis, staiga susirgo. Gydosi šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Išėjęs iš 
ligoninės planuoja apsigyventi 
pas seserį ir švogerį Chicagos 
pietvakariuose.

MISS SONYA
Gifted Spiritualist

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

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

Suvalkiečių dėmesiui
Jono Valaičio parašyta ir iš

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

Kaina su pęrsiuntimu paštu 
$3.75. (Pr.)

piasi į virus lietuvius pasekti lieturiškoi
__ ,______, ,________ [prenumeruojant Naujiena* tikslu sudaryt 

grandinę tolimesniems darbams ne_ tik laikrašio, bet. ir yisos Išeivijos.

turiškų reikalu xcrui—
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* metama — 00.06, M**’ ma*y — FILM 

trims mėn. — ML56, vienam min. SX06. KWvss JAV viatvv* motam 
— 326.00, pvial mvty — 314.00, rionam m*n. — CJ6. Ufelanh*- 
*5 — 131.00 matam*. Suripafinlimrt siunčiama asvaby wmatmal

Prašėm* naudoti žemiau msoSą atkarpą. •

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

, Įvairi apdrauda
BUTŲ, NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd 5h, Chicago

Tel. 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA Mar
quette Parke gero-investavimo nuo
savybę. 2 butu mūras, po 6 kamba
rius su 3 mieg. švarus ir gerame sto
vyje, gražus ii vidaus, jiuo-sienos, iki 
sienos kilimai, daug visokiu priedu. 
TeL 776-8476.

SKELBI M A S J
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinėm rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. voriios. $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri Šildymai gazu, įreng

si kviečiami dalyvauti. (Pr.)
— Kiekvienas lietuvis gali ap

sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu 
vių Amerikoje (SLA) organi 
zacijoj. Vaikams ir jaunuo 
liams pigi TERM apdrauda 

metams

renting in general
■./'■■N'/tf -i-in. -.i

HELP WANTED — MALE 
. . Darbininku R*ik)*z,

—į visi linki greitai pasveikti.
-— Ągr. Faustina ir prof. Me 

čys ytackeviįiai iš Lockport 
apylinkės lišvyko porai savai
čių Albertu provinciją Kana
doje.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda- 5^ kamb. serai prižiūrėta 
mūro bungalow. Uždaras porčius 
Gazo šiluma.'Beismantas sutvarkytas 
Garažas. Yra didelis, gražiai apsodin
tas kiemas. Labai tinka vaikams žai
sti. Arti krautuvių, bažnyčios, susi
siekimo. Kaina prieinama. Skambin
ti kasdien nuo 5 iki 8 vaL vak. Tel. 
434^889.-:

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springe, Ark.

Albertas Ir Kastutė Rožinal, Sav.
Kambariai lr kitchenette vienetaL 
Spalvota TV. šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, malkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814. v

susipažinimui 2 savaites nemo 
kainai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQurrn GIFT FAECEU 3ERVIC1 
1501 W. CMcnge, HL W629, — TnL WA 5-2737
HU Chien*, HL — T»l.

Y. VALANT IMAI

— Dėkui poniai EUpabeth 
Sasevich iš Brighlono Parko 
už ?5 aukų, atsiųstą pratęsiant 
prenumeratų. Dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašiusiam neskelbti. 
Dėkui Feliksui Kairiui iš Wau 
kegano už ankstybą prenume 
ratos pratęsima, gerus linkėji

LIETUVIS
, DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Leke}

Dile nomvt II buko Ir Ii vldevt. 
Derhee parenfuofet.

Skambinti YA 7-9107

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
. f Nuosavybes — kitur

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

ERDVUS mūro bungalow, 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

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

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

2 BUTŲ medinis. $12,000.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wert SL, Chle*KO, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* MMlrinkkAM fvririv preldg.

MAIfTAJ Ii EU ROPOS 3AND3LIŲ. *

— Albinas Budinskas, gyv. 
Rochester,į'’ Mich., praeitą sa
vaitgalį lankėsi Chicagoje, ma 
tėsi su daugeliu draugų ir pa
žįstamų, tarp, jų su geru drau
gu Albinu Raciborsku, esančiu 
Schwaben ligoninėje.

— Antanas Marma iš Brigh
ton Parko apylinkės atsiuntė 
lokį laiškų: “Stebiu, kad mano 
prenumerata eina prie pabai- 
gis. Jos ir raginimo nelaukda
mas siunčiu $40: $9 Mašinų 
fondui, $2 už kalendorių, o li
kusieji metinei prenumeratai. 
Aš iš visos širdies linkiu nepa
vargti ir toliau kovoti už tie
są ir teisingumų”. Dėkui už 
laiškų, Įdomius ir naudingus 
reportažus, taip pat už aukas.

me . laimėjo 99, 646 ir 7262,
Grand Prix

— Lietuvių Tautinių Kapinių 
vadovybė parūpino veltui kelio-^ 
nę autobusais į kapines nuo 
Archer fr Harlem Ąve, tik sek
madieniais, pradedant birželio 
5 d. 11 ryto, 12, 1 ir 2 vai. po
piet. Autobusai: sustos prie 63- 
čios ir Archer, Sūmit. Iš kapi
nių paskutinis busas eis 4:30 
vai. popiet. (Pr.)

Punia Bronė Stundžia iš 
I *
Marquette Parko apylinkės ta
po Naujieną prenumeratorė 
užsisakydama jas vieneriems 

i metams. Vakar ji telefonavo 
administracijai, o šiandien, pa 

. gerėjus pašto patarnavimams, 
Naujienos buvo jos laiškų dė
žutė je. Naujoji mūsų skaity
toja p. B. Stundžia^ priklauso 
tai lietuvių moterų daugumai, 
kurios- savo laikysena^ ■'nujau
timu ir elgsena amžių bėgyje 
išlaikė lietuvybę, lietuviškumų’ 
ir papročius iki šių laikų; Dė
kui už dėmesį Naujienoms ir- 
jų platinimo vajui;'dėkų iuž 

.prenumeratą.
Į — Cicero Ešerių klubas ruo- 
;šia tradicinį Pavasario baliįų 
birželio 4 dieną, 8 vaL vakaro 
Jurgio Pečkio svetainėje, 1500 
S. 49 Avenue. - Į.

^Maloniai kviečiami visi atsi
lankyti. Įėjimas auka — $7.00. 
Bilietų galima gauti," užsisakyti 
pas Jurgį Pečkj tek: 656-2977.

— Antanas Strubel iš Mar
quette Parko be raginimo pra
tęsė prenumeratą, o savo sveį 
kinimus ir linkėjimus — tęsti 
gerą darbą toliau — atlydėjo 
.dešimt doleriu auka Mašinų

tautie
tis užsisakė Naujienas ir para
šė gražų laišką, bet jo nė paį 
vardės prašė neskelbti:: Dėkui 
už paramą ir už dėmesį. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau 
jienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po vieną

kėj^i, turėtų skaityti Naujie
nas ir šalinti nesusipra timug, 
kviančius iš viensališkos infor . * ■ ■ .-r, z-:macijos. . -. i

B’titavičiūtė iš 
pylinkės laimėjo 

tų kugelio kepimo 
Sandaros gegužinė- 

lalywavo penkios 
geros kugelio 

Ji vra vie i

ALUMINUM SIDING
- INSTALLERS

12 months work guaranteed.
plus benefits.
. Call 9.30 to 4:30 Monday through

Friday. '. ’ .. . , ■ <; '’į ;
ADVANCED ALUMINUM!

j 881-7120 :

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
., Namai pardavimui:

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

8 MODERNŪS butai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedrie. 4

SMAKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie -123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abū $130,000.

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

60 AKRU'farmą į piety vakarus nuo 
Lemento,: Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

apdraudę ofgauhacijų Da
nams nk už H.uOO 8|> 
draudę. Dėl šių ir kitokių Jo- 
turniacijų skumbiiikite Kristi
nai Ausim 
let I3l-4iit»«

— Albinas Kaciborskas iš Ci 
cero, po 2<$unkių operacijų 
sveikstą^Sęhvzaben ligoninėje, 
garsioje terapiniais įrengimais 
ii patarnav/niais. Ta ligoninė 
yra 14 California Ave. 
Lankymo valandos nuo 4. po
piet iki 8 vąl. vak. Jo .draugai 
dažnai ji lanko, o svarbiausia

— Danetar Stankevičiūtė iš 
Montrealio išvyko vasaros me
tui vokiečių kalbos studiją rei
kalais į Vasario 16 gimnazijų.

Toronto lietuvių “Gintaro“ 
ansamblis dalyvaus St. Cathe- 
r nes šauliu Povilo Lukšio kuo
pos ruošiamos Jcnrnų šventės 
programoj birželio 25 d.

— Marytė 
Bridge poeto 
1 -mų 
konkiir 
je. Konkurse 
varžovės, visos 
kepinio specialistės 
na iš ketiniu sesučių, pagarsė
jusią savo ųiažiomis sutartinę 
mis ir puikia laikysena scerio-

FOR' RENT 1 bedroom, Garden
- • V** y- ‘ T* " - •' -
apartment’ furnished, 'wall to wall 
carpeting. Phone 436-8430 after 6

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

— Onos Razutienės 
jamas Los Angeles 
Jaunimo ansamblis ruošiasi kon
certų išvykai i Vokietiją, Švei
cariją, Italiją ir Angliją liepos 
17—rugpjūčio 7 d. Ekskursijoj 
dalyvaus 39 dainininkai ir tau
tinu šokių šokėjai. '■Prie išvykos 
gali prisidėti suinteresuoti vyk
ti j Europą ir kartu grįžti. Išvy
kos organizaciniame bei paruo
šos darbuose padeda Danguolė 
Kazutytė, Ona Barauskienė, 
Danguolė -Barauskaitė ir lėktu
vų bendrovės atstovė Irena Ta
mošaitienė.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius išrin
ko naują valdybą, kuri pasiskirs
tė pareigomis: V. Čekanauskas
— pirm., A. -Skiri us ir A. Ma
žeika . — vicepirm., B. Dūda ir 
I. Bužępaitė — sekr., S. Kvečas
— f in.' sekr., K. Prišmantas — 
ižd. Priežiūros komisijon per
rinkti E. Balceris, V. Pažiūra ir 
A. Ptaulinaitis.

— Vladas šimoliūnas išrink
tas LB Los Angeles skyriaus 
pirmininku, Ona Razutienė — 
vicepirm., Vincas Skirius ir As- j 
ta Grakauskaitė — ižd., Danutė‘fondui. Tos, apylinkės 
žygaitė — sekr., Kymante Ba
rauskaitė — švietimui. Litą Ži
linskaitė — informacijai. Rim
tautas Dabšys, Vladas Pažiūra 
ir Algis Raulinaitis perrinkti 
priežiūros komisijon.

— Antanas Kazilionis, buvęs
lietuviškos duonos kepėjas ir [naują skaitytoją. Visi lietuviai 
kepyklų savininkas Klevelande, I kviečiami atkreiptu jas savo. 
Chicagoj ir St. Petersburge, da- asmenišką dėmesį. gerai su "jo 
bar gyvena Los Angeles mieste, mis susipažinti & jpareikšti.sa- 
Jo gamybos kepiniai gaunami Į vo asmenišką nuomone jas už 
Litas užkandinėje, 4348Fountain sisakant. Platinimo vajaus pro 
Ave. i ga Naujięn^ yra šiiiiičiainos

. ^NAMUS.'
IR VISKĄ NAME

Tdefonuoti: , • 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS , .j

— V. Stulgys, Toronto, Ont., 
Canada, kiekviena proga pare 
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už penkinę, atsiųstą pratęsiant 
prenumeratą. Dėkui tos apy-> 
linkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems 
metams, dėkui tautiečiams pra 
šiušiems siųsti Naujienas susi
pažinimui. f

:UNKSMAS LIETUVOS VY
ČIŲ SENJORŲ PIKN1KĄS įvyks 
birželio 5 d. -1^ rval. vidudieni 
yyčiu salėje ir sodelyje, 2455 W. 
.5Vj 47 .'St. Veiks- virtuvė ir bar 
'ras., šokiams gros A. Ramonio 

"46-tos ir Archer Ąve. Patogus-'5)I'^es^ras‘ Įėjimas $4 auka. Vi.i 
ir greitas atvažiavimas iš visų 
inie§lo. apylinkių CTA auiobii 
sais. Visi kviečiami dalyvauti.

— Adolfas Andrulis iš. Day
tona Beach išvyko į'Port Oran 
ge, Fla. Ponia Irena Rimkūnas 
iš Hammond, Ind.," išvyko į $1,000 tik už 3T dol 
Likeside, Mich. Ponia Marga-! Jiems yra ir Taupomoji—El 
reta Garben iš Hoffman Estą- dowment apdrauda aukštajam 
tęs, UI., išvyko į Ludington, mokslui arba studijoms. Klaus 

kite apie grupinę Akcidental<

DIE SETTER -f
EXPERIENCED ON PROGRESSIVE 

DIE & AUTOMATIC FEED 
COMPANY BENEFITS

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

267-2794. "

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
I r lietuvį ladllBliika

^i.NO RAUNA
/Aji&gkBURŠTEINA

Ws 2 (pUiga*) įr 
677-3449

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

TVARKINGAS 3 buUr-mūras. Nau
jas gazu šildymas, tą jxluto-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 vakariuose. 
$25,900. f T' E ,

— Robertas Urbonas iš Win~ 
nipego, pratęsdamas premme- 
ratą per mūsų bendradarbį ir 
platintoją Kazį Beniuši, pa-’birželio <2 d. Bonanza trauki- 
reiškė komplimentus Naujie 
ponis ir jų bendradarbiams. Jo spalva raudona 
nuomone visi Amerikos ir Ka- traukime ' laimėjo 30,11, 27, 
nądos lietuviai/, ypatingai vei-,3713; ir 92204, Spalva raudona.

Winning Moments — US Cons 
titucion 1789. ; J - - .

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Benet suėjo 90 metų, ttoint tą »okaktL ferUmt plrawj 

Amerikos Uetnriq dlennifio stetfėjue bei lletuvfikoe spaudos pirmt 
bus ir atliekant būtinas pareigas amžinant MetuvyMa gHMimd štai 
Mimxi NanjieniĮ platinimo rajui.

MAUJIEM 08 trirtaž stori Ir keroja ri Lie turus tr pavesgtg Betaria lalsr? 
oeldamoc Ir neridėdamne l aandėrius tu okupantais ar rt UaMc 
tlnials. '

NAUJIENOS palaiko risas Beturiu demokratines trupes. bendras berita 
rijas Ir remia risq lietuviu bendruosius darbus bei tikrina.

NAUJIENOS atstovauja
rikos ir poltinhj 
fr reikalingos, net bi __ ___ __ _ ___
uas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JuMBejiniq metu prop 
xxelbdama platinimo vajų kreii................................. *............... ..
jpaudos pirmūnu pavyuAiais užsi 

____ :___
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos imoahj gerovei, siekiant visuotino Be

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy; 

metals industry.
Applicants must have well

systems, overhead cranes., 
tme systems and other 
plant machinery.

D t M E 510
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tikta! $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis n

ALA URA ITl S 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775 \


