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Ugandos

j'uogos ątstovai aprimo'ir nesipriešino Įrašyti pagrindinių žmogaus 
teisių klausimą Sovietų Sąjungoje. Sovietų atstovams šalto van
dens užpylė JAV atstovas, pareikalavęs, pagrindinių žmogaus tei
sių klausimą į dienotvarkę ir, bereikalingai negaišinti laiko. Jei
gu nebus tyrinėjamas pagrindinių žmogaus teisių klausimas, tai 
visi Helsinkio aktai taps beverčiai.

Diktatorius pagyrė britus, taip 
tvarkingai ir lengvai nešusius 
Ugandos prezidentą Amin. Jis 
labai nepatenkintas, suvažiavu
sių Britų Bendruomenės galvų 
pasitarimu Londone, kur jis n u- 
tarė pasmerkei diktatorių už ne
paprastai žiaurias valdymo prie
mones. .

CHICAGO. — Miesto giauri- 
nėje dalyje tarp Huron ir Supe
rior gatvių Į rytus nuo Wabash 
a Ve. buą pastatytas 56 aukštų 
“dangoraižis".

Reikalai taip susidėjo, kad 
advokatas Adolfo Suarez, pra
leidęs porą; metų Franko kalė
jime,' dirbo vienoje radijo pra
nešimų stotyje? Per tą pačią 
stotį tuometinis princas Carlos 
turėjo ’padaryti kelis praneši

mus. Kartais jam tekdavo ra
dijo stotyje palaukti ir pasiruoš
ti pranešimui, čia jis susipaži
no su Adolfo Suarez, kuris da
vė kelis patarimus per radiją 
nekalbėjusiam princui.

čia princas turėjo progos iš
klausyti Suarez nuomonę apie 
Ispanijos demokratiją. Princui ir 
vėliau karaliui’ .Carlos patiko Su
arez atvirumas ir aiškus demo-. 
kratinės santvarkos teisinis vaiz-

Michigano ir kiti Amerikos ežerai pilni didesnių laivų ir laiveliu. 'Vasaros metu 
pasivažinėjimas laiveliu yra sveikas spor tas. -Daugelis lietuvių mėgsta vandeni ir 

turi Įsigiję laivelius. '

BRASILIA (Brazilijos sosti
nė) . — Didžiausios Rymo kata
likų valstybės kongresas ketvir
tadieni 219 balsais prieš 156 pri
ėmė Įstatymą, kuriuo Brazilijo
je leidžiamos perskyros. Priim
tuoju konstitucijos papildymu 
santuoką galima panaikinti tre
jus ųųietus legaliai arba penkis 
metus de facto atskirai pagyve
nus. Tas konstitucijos papildy
mas mažiausiai septynis kartus 
buvo kongrese keliamas, bet vis 
nepraeidavo. Dėl to paties klau
simo dar fbus balsuojama atei
nančią savaitę, bet- tai tik for- 
mMumas. Iš 110 milijonų Bra
zilijos gyventojų apie 93 nuo
šimčiai yra katalikai.

* The First and Greatest
Lithuanian Daily in America

Du boy skautų grupių lyde
riai Patrick Wenglarz, 26, ir 
Charles ^Fugate, 22, suimti ir 
apkaltinti du kart baustinai ne
padoriai'pasielgę su nepilname
čiais Vaikais. Abiems uždėtas 
po S25,000 užstato.

Katalikiškoje^ Brazilijoje 
legalizuotos perskyros

Uždarame posėdyje j sovietu, 
valdžias. atstovai sutiko ne tik 
leisti Įrašyti . žmogaus teises Į 
dienotvarkę, bet skirti šiam 
klausimui - pakankamai laiko, 
kad galima būtų ištirti doku
mentai ir palikta pakankamai 
laiko pasiaiškinimams ir pla
nams žmogaus teisėms gerbti.

Trečiadienio posėdyje Bend
rosios Europos rinkos atstovai 
priminė rusams, kad žmogaus 
teisės privalo būti Įrašytos į 
Belgrado pasitarimų dienotvar 
kę ir kad sovietų valdžios at
stovai pasiruošltų paaiškinti, 
kodėl pie tiek mažai’ padarė 
pagrindinėms žmogaus t ei- 
sėms gerbti.
; Atrodo, kad Belgrado kon
ferencijos darbai bus baigti 
žymiai anksčiau, negu pradžib 
je buvo apskaičiuota. Belgra
do konferencijos eigos nuos
tatus privalėjo paruošti 60 die
nų laikotarpyje, bet galimas 
daiktas, kad reikalas bus baig 
tas per 20 dienų.

Maskva, Rusija, žurnalistą 
Robert Š.‘ Toth tardžiusieji so 
vietų čekistai penktadienį jam 
pasakė, kad jis jiems dau
giau nebereikalingas, jis galįs 
išvažiuoti, čekistai šešias die
nas labai žiauriai klausinėjo 
Los Angeles žurnąttętą, kad 
jis prisipažintų prie kelių nusi 
kaitimų. Pats didžiausias — 
slaptų žinių rinkimas. Toth

prie tokio nusikaltimo ne
prisipažino, su SČanskiu pre
kybos nevedė:

Jis rengiasi išskristi iš Ru
sijos penktadienį. Pareiškimus 
apie tardymus ir didžiausią 
sovietų valdžios rūpestį jis pa 
skelbs, kai išvyks iš Sovietų 
Sąjungos. Jam.; atrodo, kad už
sieniečiams bus pavojinga dir 
bti Rusijoj

Vėjuota, gali lyti

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8 :Ž7

Chicago, 111. — šeštadienis.

Sovietų atstovas Juli Voron- 
cpv, išklausęs JAV delegacijos 
pirmininko Albert W. Sher- 
rer' pareiškimo,*’ pareiškė,''kad 
sovietų delegacija yra atvy
kusi- rimtai, svarstyti: rimtus 
pasiūlymus. Jis pareiškė>kad 
sovietų atstovai rimtai svars
tys amerikiečių pasiūlymą iš
tirti žmogaus teisių praktišką 
vykdymą visuose kraštuose. Vo 
roncbv patarė šiam pasitari
me pagrindinių. įteisių klausi
mo nekelti. Jam atrodo geriau 
palikti ji rudeniui, įrašius jį 
į'diendtvarkę. Amerikiečiai da
bar nenorėjo šios problemos 
svarstyti. bet norėjo, kad ji bū 
tų Įrašyta Į dienotvartę, ir jai 
būtų skirta pakankamai .laiko. 
Amerikiečiai nenori,, kad lai
kas būtų praleistas ekonomi
nėms ir prekybos problemoms, 
o vėliau nebūtų laiko pagrindi 
hėms žmogaus teisėms nagri
nėti. ų

žydų demonstracija
’ CHICAGO.’. ė— Tyliai giedoda
mi-hebrajiškai apie 600 Chica
gos žydų, plakatais-nešini ke
tvirtadienį maršavo miesto _ cen
tre nuo Daley aikštės iki sina
gogos, 16 S., Clark, protestuo
dami prieš žydų persekiojimą 
Sovietuose, Sovietų žydų' inži
nierius -Lazar Liuber^kis'- savo 
.kalboje ' pasakė,. kaip jis buvo 
nubaustas 4 metams sovietų 
vergų stovykloje už tai, kad pa
prašė vizos emigruoti.

'Už 84 milijonus galės 
37 mėn. teršti aplinką

U. S. Steel plieno korporacija 
sutiko sumokėti 4 milijonus do
lerių už pratęsimą 37 mėne
siams termino kada turės apšva
rinti savo Gary fabrikus ir ne- 
beteršti vandens ir oro.

Liaukitės teršę Sandūnus!
WASHINGTONAS. — Cecil 

D. D. Andrus perspėjo šiaurinės 
Indianos viešosios tarnybos 
kompaniją ko greičiau liautis 
leidus į Indianos kopas suterštą 
vandeni arba bus . perduota 
teismui. Be to, jis-perspėjo, kad 
sustabdys atominės . jėgainės 
pradėtą statybą, jei patirs kad 
kenkia, nacionaliniam parkui.

Kongresmanas 1 Sidney R. 
Yates (O., UL), jpadėjęs pats 
kompanijai pasiųsti ultimatu
mą, abejoja ar Andrus laiškas 
duos rezultatų. r ‘

Pasirodo, kad teisininkas 
Adolfo Suarez yra negausios, 
bet stiprios katalikų “dieviškų 
darbų” organizacijas narys. Pi
lietinio karo metu Ispanijos ka
talikai buvo susimaišę. Vieni 
pritarę diktatoriui ir genero
lams, o kiti kovojo respubliko
nų pusėje. ■

Viešai klausimo svarstyti jie
J negalėjo, bet tarp savęs šiš pro- dentūros.

Kai karalius atleido buvusį 
diktatoriaus Franko premjerą 
Arias ,Navarro, jis pasikvietė 
Suarezą kabinetui sudaryti ir 
demokratinei tvarkai atstatyti.
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Suarez vra “Dievišku darbu” 
narys

SOVIETU ATSTOVAI RAMESNI, KAI 
UŽDAROMOS POSĖDŽIU DURYS 

, šešias dienas rusai tardė žurnalistą Toth, 
penktadienį leido jam išvažiuoti

BELGRADAS, Jugoslavija. — Tris' dienas sovietų valdžios 
atstovai paruošiamoje Belgrado konferencijoje labai garsiai šū
kavo prieš pagrindinių žmogaus teisių 'klausimo tyrinėjimą, bet

ir -- veiklesnieji priėjo Įsitikini
mo, kad reikia užmiršti pilieti
nį karą ir jo klaidas, bet dirb
ti “dievišku” darbus — Opus 
Dei”. Jie sudarė -tokią' organi
zaciją.

Suarez buvo įsitikinęs, kad 
■ didžiausias “dieviškas darbas” 
'ė—yra grąžinimas demokratinės 
santvarkos Ispanijoje.

Kalėjime susipažino su opozicija
Premjeras Suarez, būdamas 

Jcalėjime,turėjęs progos susipa
žinti su įvairiais opozicijos va
dais. Jis' turėjo progos išsikal
bėti su kalėjime laikytais socia
listais. Išklausęs jų programą 
ir siekimus, jis jiems pareiškė: 
“Aš esu socialistas demokratas, 
tik ne marksistas”.

Socialistų partija pravedė į 
parlamentą 115 atstovų. Suarez 
norėtų sudaryti su jais koalici
nę vyriausybę Ispanijos konsti
tucijai paruošti. Tuo reikalu jis 
jau veda pasitarimus.

Suarez pabrėžė, kad jam dau
giausia padėjo' karalius Carlos. 
Be jo paramos ispanai niekad ne
būtų turėję progos savo nuomo
nės pareikšti laisvais rinkimais. 
Suarez yra įsitikinęs, kad už 
poros metų Ispanija turės de
mokratinę konstituciją. Komu
nistai pravedė tik 14 atstovų į 
parlamentą. 1936 metais vyku
siuose rinkimuose jie neprave
dė nei vieno atstovo.

ta 350 atstovų, o Suąrez vado
vaujamas demokratų centras pra 
vedė 170. Jeigu būtų pravedęs 
dar bent 6 atstovus, tai galėtų 
vienos partijos vardu sudaryti 
naują kabinetą. Dabar jam teks 
sudaryti koaliciją su kitos par
tijos atstovais.

Siiarėz gerai pažino dabartinį
' karalių' '>

. MASKVA, Rusija, — Brežne
vas pasiekė aukščiausią sovietų 
valdžios rietą, tapo Sovietų Są
jungos prezidentu, bet jis ne
atsisakė partijos generalinio se
kretoriaus pareigų. Jam' buvo 
aišku, kad be visagalinčio parti
jos sekretoriaus pareigų jis nie
kad prezidentu nebūtų išrink
tas. Jam -buvo labai nejauku, 
kad užsieniškiai diplomatai' ne- 
norėdavo pripažinti jo parašo, 
kai tekdavo, pasirašyti susita
rimus Sovietų Sąjungos vardu.

Į naują brežnevinę konstituci
ją jis įdėjo paragrafą, kuris par
tiją padaro sovietinio gyvenimo 
integraline dalimi, pagal įstaty
mą. Dabar jis yra ne tik Įtakin-. 
giausias generalinis sekretorius, 
bet ir aukščiu aukščiausio Sovie
to pirmininkas.

Brežnevas pasiekė didžiausios 
galios, bet visa bėda, kad pasku
tiniu metu jis labai greitai pra
dėjo pavargti. Prasidės' kelias 
valandas kuriame nors posėdyje, 
jau, turi eiti prigulti ir užsnūsti.

Be to, reikia neužmiršti, kad 
Brežnevas prieš kelis metus jau 
yra turėjęs~du širdies priepuo
lius. Dabar jo širdis jau yra pa
sitaisius, bet sunkus jo svoris 
širdžiai nepadeda. Joks gydy
tojas jam nedrįsta pasakyti, kad 
jis nevalgytų tiek daug.
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Be širdies, jis visą laiką tu
rėjo ir turi bėdos su dantimis. 
Prieš porą metų jau buvo pa
daryta kandikaulio operacija. 
Atrodo, kad tas kaulas ir dabar 
jam dar sukelia skausmų, nes 
jis kartais jį labai jau perkrei
pia. Brežnevo klausa taip pat 
sumažėjo. Be garso didinančios 
mašinėlės ausyje, jam sunku gir
dėti, ką žmonės sako.
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Nebaigiamos, kovos 
privargino Libaną 
BEIRUTAS. — Libanas krei

pėsi į Jungtines Valstybes su 
prašymu padėti Įvesti paliaubas 
7 mėnesius besitęsiančioje ne
santaikoje tarp krikščionių' ir 
mahometonų Libano pietiniame 
gale. Pranešta, kad Libano mi- 
nisteris pirmininkas Selim Hoss 
prašė gelbėti ir’ krikščionis ir 
musulmonus nuo vandens trū
kumo ir ligų" pavojaus. Hoss 
prašė JAV ambasadoriaus Ri
chard' Parkerio išdirbti karo pa
liaubų planą, kad inžinieriai ga
lėtų sutaisyti susprogdintus van
dentiekius ir išsprogdintus šu
linius. •

Kaliniais apsikeitimas

- WASHINGTONAS. — Teisi
ninkai ekspertai nutarė ketvir
tadienį, kad JAV ir Meksikos 
apsikeitimas kaliniais n epažeis 
.Amerikos .Teisių Biliaus. Kal
bėdami Užsienių Reikalų Ko
mitete ruošiamos sutarties su 
Meksika sudarymo klausimu, 
kad Meksikoje, nuteisti ameri
kiečiai bausmes galėtų atsėdėti 

. Amerikpffkalėjimųosfr jiei pabrė
žė, kad JAV teismai turės lai- 
-kytis Meksikos teismų sprąndi- 
mu. - -

DAUGIAUSIA BALSU IR ATSTOVU 
Adolfo Suarez glaudžiai bendradarbiavo, su 

socialistais demokratais ..
MADRIDAS, Ispanija. — Balsai dar nesuskaičiuoti,*bet penk

tadienio rytą jau buvo aišku, Kad praeituose rinkimuose daugiau
sia balsų gavo premjero Adolfo Suarez vadovaujamas Ispanijos 
demokratų sąjungos centras.

Pasikalbėjime su Amerikos 
žurnalų vyr. redaktoriais', leidė
jais kaip tos strategijos pavyz
dį prezidentas nurodė pastan
gas užmegzti diplomatinius san
tykius su Kuba ir* Vietnamu.

“Mes iškėlėme santykių nor
malizavimo klausimą su kraš
tais, kurie praeityje nebuvo 
mūsų draugai arba net priešai 
buvo”. Tai esanti pavojų pilna 
sritis, jei jos imsies grubiais 
pirštais. '

1 .k ♦ . . t ‘ . • B L.

“Aš pats esu. linkęs $oyietų 
Sąjungą ryžtingai, ..bet, .žino
ma, taikia būdu iššaukti į tas 
pasaulio sritis, kurios mums 
šiandien, o gal po 15 metų tu
rės, lemiamą svarbą. Joms pri- 

! klauso kraštai kaip Vietnamas, 
, Irakas, Somalija ir Alžyras; že
mės kaip 'Kinų liaudies respu
blika ir net Kuba, čia delsti aš 
skaitau neleistina”.

Interesų apsikeitimą su Kuba 
prez. Carteris skaįto pirmuoju 
žingsniu į pilnus diplomatinius 
■santykius^- Paryžiuje JAV-bių 
delegacija' tuo pačiu tiksltu de
rasi su Hanojaus atstovais. Ypa
tingas sunkumas Vietnamo klau
sime yra tas, kad Hanojus rei
kalauja iš JAV reparacijų už 
karo metu jiėrns padarytus nuo
stolius, juo labiau kad viename 
slaptame laiške Niksonas jiems 
prižadėjęs. ' Bet Carteris repa
racijų mokėjimą atmeta.

Pirmaeiliai Carterjo. bendra
darbiai prezidento pastangas 

■ Kuboje ir Vietname aiškina tuo, 
kad Amerika tose šalyse turi 
atsistoti, kad Maskvos įtaka jo
se būtų sutrukdyta. Prezidento 
saugumo patarėjas Zbignievas 
BrBržezinskis yra nuomonės, kad 
“marksistiniai” režimai Rytų 
bloke laikui bėgant Jungtinių 
Valstybių ūkišką galią pradeda 
skaityti patrauklesne, kaip Mas
kvos ideologinį susilaikymą.

Šnekanti tema bus santykių su 
Kinija normalizavimas kai tik 
JAV Valstybės sekretorius Cy
rus Vance nuvyks į Pekiną, čia 
dar rimtą kliūtį sudaro Taiva? 
no klausimas, bet tai yra klau
simas, kurį patys kinai turi tai
kiu būdų išspręsti.

uiDi^ry of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

SOVIETŲ ĮTAKOS PAŽABOJIMAS
Prezidento ryžtingą taikos politika

WASHINGTONAS. — Prezidentas Carteris tą įtaką-,r kurią 
Sovietų, Sąjunga visomis propagandos priemonėmis Įsigijo pa
saulyje, “agresyviu, bet draugišku būdu, atstums atgal”.

Idi Amin pagyrė 
britus nešikus

NAIROBI, Kenija 
diktatorius Idi Amin pagyrė 19 
suimtų britų, kurie Jį karščio 
metu nešė 19 mylių, kol atnešė 
Į sostinę nepaleido prie prezi-

Kaltinama Indira
NEW DELHI. — Indijos kon

greso partijos, lyderiai dėl savo 
partijos nepaprasto pralairhėji- 
mo' -' paskutiniuose . rinkimuose 
kaltina, buvusiąją ministerę pir
mininkę Indirą Gandhi ir'-reP’ 
kalauja.išmesti ją iš partijos.

Kongrese partija, kuri Indiją 
valdė nuo. pat nepriklausomybės 
gavimo 1947 metų iki praėjusio 
kovų-.-mėnesio, ketvirtadienio 
naktį gautais galutinais rinkimų 
duomenimis iš 2,027 vietų In
dijos lOtvalstijose ir.Žteri tori jo
se gavo-tik 310 vietų., Kitos 278 
vietos dar, neišaiškintos. Dabar
tinė valdančioji partija Janata 
gavo 1,192 vietas.



Balys Pupalaigis .

(Tę«iny»)Tarp Dirvoš politinio kb- 
inentatoriaus Vytauto Meškaus 
kausko ir Agio Regio, žinomo 
lietuvių šv. ’Kazimiero kapi
nių nuo archidiocezijos kėslų 
Apgynėjo polemika dėl Mažo- 
»ioš Lietuvos, atseit Karaliau
čiaus srities likimo vyksta ne
be pirmąjf ’‘rundą”. Ginčo te
ma, kaip Meškauskas keturių 
žodžių, sakiniu išreiškia, yra 
“Per daug — per mažai”, tai 
jru Atgis Regis nori ‘perdaug’, 
būtent nepaliaunamai re»ka- 

^lauti Karaliaučiaus su Mažo
sios Lietuvos sritimi prijungi
mo prie Lietuvos, o Vytautas 
Meškauskas nori “per mažai”, 
geriausiai dabar nedaryti nie- 
kOf į

Ar jau užmiršome Prūsų 
Lietuvą?

Atsakydamas į Meškausko 
Dirvos š. m. gegužės mėn. 12 
d.knustebinusį savo pareiški
mais apie Lietuvos sienų pro
blemas štrąipsnj. A. Regis tos 
pdčios Dirvos gegužės 26 d. 
štfąip.snyje. “Ar jau užmiršta- 
jnfeVPrūsų Lietuvą rašo:

^Kalbėdamas apie ALTos 
pirm- dr. K. Bobelio praneši
mą-Chicagoj e Helsinkio reika
lais ir apie dalyvių paklausi- 
mūš Vytautas Meškauskas pa
reiškia nepritarimą vieno da
lyvių iškeltai minčiai, kad Ry 
tų. Prūsijos dalis, šiandien pa
vadinta Kalningradu, turėtų 
būti reikalaujamų Lietuvos šie 
nų apimtyje. Pagal A. Meš
kauską “gal toks pareiškimas 
butų suprantamas ir reikalin
gas 1919 metais dalinant kai
mynams Kaizerio Vokietija... 
Dabar po šešiasdešimt metų 
situacija yra radikaliai pasi
keitusi^, z

'Kas gj atsitiko, kad po še
šiasdešimties metų musų tauta 
staiga negalinti reikalauti sa
vosios gyvenimo erdvės? Jei
gu toks pareiškimas “būtų su
prantamas reikalingas 1919 
metais” tai jis yra daug su-, 
prantamesnis ir reikalingesnis 
dabar, kada kryžiuočių pali
kuonys, išžudė prūsų ir lietu
vių gentis, pagaliau patys liko 
nušluoti nuo šios mūsų senolių 
krauju primirkusios žemės; 
Jeigu sveika logika ir tarptau
tinis teisingumas kada nors eg 
žįstuos tautų ir valstybių san
tykiuose, tai ginklu ir krauju 
Užgrobtos ženiės, plėšikams iš- 

' šinėšdinus, tik . teisėtiems šei
mininkams tegalėtų ir grįžti. 
Bet kaip tai galėš ivĮkti, jeigu 
mes patys teritorijų riėreika- 
latfeimė ir numo’šime jų liki
mų kitiems? '

MOŠŲ SPAUDOJE . ,
Mtlkaūško ir Regio konfrontacija dėl Karaliaučiaus

Manau, kad višiėbrs yra ži
nomas faktas, kad Prūsų Lie
tuva nuo neatmenamų amžių 
buvo apgyventa lietuvių* gen
timis. šių žemių jau reikalavo 
Vytautas Didysis stipriai mo
tyvuotais raštais. Tai kraštai 
ii žmonės, kuriuos keletą šiint 
mečių, vėliau labai įspūdingai 
aprašė Kristijonas Donelaitis. 
Tai kovų krauju ir prispaudė
jų vargu išrašytas tastainentas 
šaukiantis grąžinimo prie-Lie- 
tuvos.

Vytautas Meškauskas būkš- 
tauja, kad “visų pirma Rytų 
Prūsijoje dabar gyveną rusai, 
kurių priskyrimas Lietuvai tik 
padidintų rusų procentą Lietu 
yoje”. šitokiu pagrindu mums 
nebūtų vertėje reikalauti nei 
Vilniaus dėl neišvengiamai 
lenkų procento padidėjimo. 
Drąsus tautos ryžtingumas aps 
prendė Vilniaus priklausomu
mą Lietuvai, kurio nedrįso pa 
neigti nei okupantai rusai ir 
vokiečiai. Tautos prisirisimas 
prie Vilniaus, net ir šiandieni-Į 
nėse nepalankiose administra
cinėse sąlygose, padarė tai, 
kad lietuviai Vilniuje jau suda 
ro pusę visų miesto gyventojų. 
Kodėl nesiryžti grąžinti Kara
liaučiaus sritį tokiu pat ištver
mingumu. ir moraliniu ryžtin
gumu- ų

Rako miškas

? r • ‘jMjuN HJau buvau 8, o gal-ir 10 metų,' manor brolis 'Kazys 
dviem metais jaunesnis, buvo nemažesnių smalsuolis kaip 
ir aš. Mūsų senelė,'kurią vadinome baba, Katrė Pupalai- 
gienė — Gudeliauskaitė, kilusi iš Rietaviškio parapijos 
Kudonių kaimo, mirusi 1934 metais sulaukusi apie 90 me
tų amžiaus, kartą užpykusi ant mūsų tėvo ir-.įnotųios,. 
niekino Pupalaigių giminę. Nevartodamas pridėtų keik
smažodžių, bandau atpasakoti jos priekaištus.‘•’•j-’-*'*

'Jos žodžiais tariant, Pupalaigiai “strošni” zrfiohėš, 
Argumentai: “Pažiūrėk tu, Andriau, kol tu manęs nek
lausai, ale tik tos savo skarmalės, Bandzevičių ubagės,.. Ar 
ne aš tavo motina, ar ku? Ak, ne^čestlyvį jūs Pupalaigiai, 
Pažiūrėk j Babkmą: apsiledęs, žiemą ir vasarą iš kaili-

IŠGARSĖJĘS

JAMES EARL RAY
Iš Tennessee valstijos Petros 

kalėjimo pabėgo šeši ilgiems 
metams nuteisti kaliniai, bet 
Amerikos radijas, televizijos 
stotys ir didžioji spauda rašė 

, tiktai apie vieną: — James Earl 
Ray. Pabėgusiųjų tarpe buvo 
ilgiems metams nuteistų žmo- 
nių, vieni turėjo kalėti iki gy- 
vos galvos, kitiems teks pratu
pėti po 20 ir net po 30 metų, bet 
jų pavardžių spauda net nesitei 
ke paminėti, tuo tarpu Ray pa
vardė kelias dienas ėjo pirmuo
se dienraščių puslapiuose, q j.q

galvoti, jog Ray buvo pats vei
kliausias šio pabėgimo orga
nizatorius. Bet šiam tvirtini
mui tuo tarpu duomenų nėra.

Darban buvo paleista 150 
nacionalinės gvardijos karių, 
polcininkų ir kalėjimo sargų, 
bet jiems nepavyko pačio svar 
biausia kalinio surasti. Kalėj i 
mo viršininkas skelbė, kad jis 
netrūkus patėSts>į*p'olieijosTan 
kas, bet laikas bėgo, o Ray ne 
rastas ir nesuimtas. Prabėgo 
48 valandos, bet jo nepavyko 
surasti, suosti ir-suimti.

Tiktai trečią dieną vienam 
šuniui pavyko policininką at
vilkti prie sausų šakų krūvos 

į ir loti, šuo nujautė, kad po to

venti nedirbdamas, todėl jis ’ir 
pakliuvo į pirmuosius pusla
pius.

Policijai, tikriau policijos 
šunims sekliams pavyko pa
gauti kelis pabėgusius kali
nius. Jie buvo sučiupti,-nuvesti 
atgal į kalėjimą ir vėl patupdy 
ti visam gyvenimui į vienutes. 
Jie buvo apklausinėjami apie 
pabėgimą iš kalėjimo, apie pa 
siruošimą bėgti, bet spaudon 
ir į radijo centrus pateko tik
tai be suliptųjų pareiškimai, 
kurie lietė James E. Ray; Vi- 
siems buvo svarbu, ar James šakomis turi būti gyvasFaktas, kad Mažąją Lietuvą! fotografijos buvo kartojamos ____ ______________________________ _____ ____ w .„

šiandien yra apnikę,nauji ko- ne tik pirmame, bet ir kituose E Ray planavo šį pabėgimą, ar sutvėrimas. Policijai pradėjus 
neturėtu sumažinti, puslapiuose. policijai yra vilties šį kalinį .šaukti^ Ray pirmas atsiliepė,

bet priešingai, tik sustiprinti Veik visi pripažino, kad JisjpagaūtL JisĮ kiti ^i^tę ka-^is bijoja judintis, kad polici- 
‘ja ten pat jo nenušautų. Jis 
pasakė, kad įjis sušalęs ir su- 
neikęs. Jis negalįs judėti... Po
licija turi ateiti, nuimti šakas 
ir padėti jam atsistoti.

Pagaliau, rastas James E. 
Ray. Jis buvo išvargęs, nemie
gojęs, peršalęs. Jokio apdaro 
jis n'eturėj'o. Buvo tuose p.a- 
čiuose juoduose Petros kalėji
mo kalinių marškiniuoše, ku
riuose japi pavyko per tvorą 
perlipti ir pabėgti į kalnus.ivo rva.±vjourijur.r r °

jasis plačiausiai buvo klausi-’ Kdlnuose jis' pffjėgė išsislapsty 
Sėjamas apie Ray, d ne apie/7 puštrečibs dienūs, bet jis die 
kitus pžbėAisiŪš' ' 5utiaūstus!^ur neJ’ado diabužių, kurie bū

lonistai neturėtų sumažinti, puslapiuose. . „

buvo paprastas vagilis, jis bu- linių pabėgimai buvo tiktai 
vo suradęs kelis darbus, ,ga- 

šiems kolonistams pasitraukti i ^J° užsidirbti duonai ir .ra- 
IS pagrobtų kraštų. .Nėra abejo 
nes, kad padidėjęs rusų pro
centas būtų nemaža apmauda 
šiandieninėse okupacinėse sa-

kiekvieno lietuvio ir visų poli- 
tinniu veiksniu reikalavima 1 v .c.

niiai gyventi, bet' jis buvo ki
toks žmogus. Dirbti .ir gyventi 
jam nerūpėjo. Jis mot. ėjo gy-

lygose. Bet ar bus geriau, .kai rętų dar ir valstybiškumo nuo 
Kaliningrado sritis virs rusų voko žvelgdami į Lietuvos rėi- 
kolonistine tvirtove, lyg replė-j kalus. r •/
mis suspausdžiančia Lietuvą 
iš visų pusių! 5 -.į

Lietuvos pogrindžio spauda* < 
ne vieiia proga -yra pareiškusi 
stiprų ir nesvyruojantį balsą' 
už lietuvių tautai priderančių' 
žehiių apjungimą su Karaliau
čiaus sritimi. Jie tai deklaruo
ja žvelgdami drąsiai Sibirui ir 
mirčiai į akis. Argi mes čfa 
iš laisvės patogumų požiūrio 
išeisime apriboti jų didingd 
ryžto už pilnai išlaisvintą Tė
vynės rytojų? X •

Minėto straipsnio pabaigoje 
Vytautas Meškauskas pataria, 
kad išeiviai turėtų daugiau gal 
votį politiškai. Man atrodo, 
kad hūsipdlitikavimų turime 
jau net ir per daug. Mums la
bai trūksta žmonių, kurie tu-

Alįįiš^A. Regis

las kaip gervės, ir da, mat, giesmininkas; plonas ‘ natas"'j 
dar išspiegia, o kitas nubliauna. Ale jau huo’.aįp2ių jus 
ne tokie žmonės kaip visi. Bile.as nežinau. Va.gi> ąx ne li7 
tauskas kniazius Konstantinas pravarė jūsų .prodiedą. 
Nugi tas turėjo dvarą, tai kniazius paėniė jj’ant vainos 
su germancais, o jis, tas palaistuvis, mat pšrodisj kad ; 
straiiias' vyras. Prieš sraženiją prie gfonyčios 'kito ,‘knią-* ’' 
ziaus dvare savo arklį stramužino ir tam ; pupas .išmalė.-. J-. 
Tas pasiskundė Kostantui, tada šitas ir pravijo jį namo.
Ir kūgi jis darys pargrįžęs? ApsjjuokeĮN[ųgi laki; prade- ..j 
jo — ir lakė kol dvarą pralakė. Pralakė,', tai pralakė, .ale _• 
paskui tie visi “ponaičiai” į tą dvarą turėjo-eiti pansčyz- ■■ 
na. Argi nesarmata? Dabarf tyli1 lyg kelnės pridėjus? Nu-1' 
gi ir pavardę gavo Pupalaigis. Ar inė jubkaš?” Ji 'vištėms7 ’’ 
Pupalaigiams darė priekaištus, q Qudeljauskus./gyr^, Ji 
galvojo, kad mūsų tėvas ir motina‘jos- klauso,, bet, anie 
tik pradėjus jai rėkauti iš pirkios išėjo..< Ji kalbėjo sėdė- . 
dama ant pečiaus, brolis Kazyssalia jdš; b; aš stovėjaū 
ties jos lova. Kazys buvo jos liūbiihčikašfn^ėilut^?!, tiaid- 
jai pritarė: “Žinai gi baba, ar Ae? Tep^a)ia,l.'.pr^U(S’C f 
Toks.brolio elgesys mane,labai.pykdė j^^aš^-prižadėjąu,..«. 
kai babos nebus namie, jam kailį išvanokpriedas, bet. svarbiausias ka

linys buvo Ray.
Pagaliau, 'helikopteriams pa 

vyko pastebėti kelio pakraščiu 
linguojantį vieną pabėgusį juo 
dį kalinį. Paaiškėjo, kad kar
tų su juo į'Šiaurę'žingsniavo; 
kiti du pabėgo kaliniai. Heli- 
kbpteriai.;j36dį nurodė gofici- 
jąi, kol štriifš jį stibdė, išvilko 
iš krūmų ir parvežė’ atgal į Pel 
ros kalėjimą',' bet ir šis suim-

pasakojo, kad kažkoks mūšų Sentėvis .
prasigėrė ir paskui į tą dvą^ tūrėjo.Jį. . 
mirė 1952 metais Žasliuose. . i v
. : Kol-vaikas buvau, ši legenda man buvb nėį^0111^ Va
liau ketinau pasirausti žastių bažhytManie'^fčlįyVėĮ''het; 
taip ir neprisirengiau, 6 dabaryėū ,yėlū:’į~ ab^yV&s is^ez’ 
tas į Maskvą. Atsargiai ąjįįe šią iėgęji^t..te^ąvąu^,spąs 
tetą iš motinos pusės, bet ši mėn ^attU’ft,h'ėtikėtL.j;,’iJ% «-i

Ko, kaip ir kųda reikalauti 
ir kodėl?

Vytautas Meškauskas- būtų 
ne ! -MeškauSkaš; jėi nutylėtų. 
Dirvos' birželio 9 d. nr 23 ant
raštėmis “Per datig-per mažai: 
Ko, kaip ir kada reikalauti ir 
kodėl?” po įžanginio ‘ kompli
mento savo oponentui rašo:

“Algis Regis? ragindamas ryž 
tis” grąžinti Karaliaučiaus sri
tį... ištvermingumu ir ryžtin- 

-1 , J
šūinėiiniaiš kaip Vytauto Di
džiojo raštai ir Donelaičio poe 
mos”, toliau su aiškiu ironijos 
prieskoniu lygina Regi’ sii hau 
jubju Izraelio premjeru Mena- 
bin Beginu, kurs žydų preten
zijas į-Jordano upės vakarinį 
pakraštį remia dar senesniais 
— 3,900 metų dokumentais. — 
biblija,, toliau prisiminęs Vac 
lovo SEidzikausko . atsimini
mus, plačiau- nupasakojo iš' 
buv- Krašto apsaugos,ministe- 
rio Košto Žuko knygds r^žvil- 
gsniš į praeitį” apie pulk. La- 
dygos nesėkmę Augūs ta'vd This 
kriose,' generolo Žukausko\su 
grafu Przėdzįeckiu mėžioklę 
Želigovskiui pralaužus frontą, 
ir tt. ir tik pačiame straipsnio 
gale dėl Prūsų- Lietuvos Kara
liaučiaus srities iridentoš ke
liais sakiniais išsako viša sa
vo politinį kredo: ' , ’

“Išvada ? Vietoje • visados ga 
Įima daugiau nulemti neguinž 
sieniuose. Tai' veda prie kitos 

■ minties. Išeivija s a vo “užsie
nio politiką” turi derinti prie 
krašto reikalavimu. Kartais rbi 
kia garsiau rėkti kartais išnau 
doti tik su Helsinkio Aklu atsi- 

j radusias kuklias galimybes. 
, »Ne per mažai ir bč perdaug.

Svarbu, kad tauta liktų gyva. 
Pasitaikiusią ‘naują progą ji 
tikrai neblogiau išnaudos kaip 
4)18-1922 metais”.

Išvada: Išeivija gali snaus
ti. Tauta gali būti rami”, kadai 
se pasakė Llfidaš Gird. J. Pr.

ti pustrečios dienos, bet jis nie

tų jam .padėję pabėgti.
Tuo tarpu buvo raštas dar 

vienas kalinys, bet atrastojo 
net vardas nebuvo paminėtas, 
-bet kai buvo' surastas James 
,Ė. Ray, tai ir vcl visa ameri
kiečių spauda didžiausiomis 
raidėmis pranešė apie Ray su 
ėmimą. Ray suėmę pats.seniau 

. - . . . ■ c-, . . - šias Petrbš apvlinkeš pbiičinin
giiūitt”, remiasi tokiais senais: 1 -P?s a inms turėjčš geros" uoslės šutiį,

buvo Jtokia konspiracija. Ta- . v
lai davė kaikuriems pagrindo (Nukelta. į 5 psL)

Gnu n valdo mūšio paminklas, kuris karo metu buvo

kalinius. ■- r-.
Trys sučiuptieji pasakoja apie 

vįską, bet jie- mokėjo sučiaup
ti lūpas, kai klausimas ėjo apie 
Ray ir kai policija bei kalėj i- j. 
mo sargai norėjo plačiau pa-r 
tirti; apie pasiruošimus pabėg 
ti, tai iš nieke negalėjo išaiš
kinti. Tardantieji negalėjo iš
aiškinti; iš kur pas kalinius 
buvo Jokia konspiracija. Ta-

Ji;SV SAmą 
Erwin j.

MICHAELS
4637 Šo. Archer Avė.

. (f*rie 47-ios)

jis turėjo.kažkokį “klasną einą”. Kai parvažiuodavo atos 
togų, išstoties atėidavo3“raziMriė^ii?:,žyda^sū jųopasi- 
šnekėti.. Kalbėdavo religimaiš;klaųsWhis, apl^į? srovės 
■‘kniazius” ir karalius, vamasj-įkart^^ m^^fud įmetu 
nesuprantamus .įvykius,. r;

Visuose senuose .dokumentuose, kuriuos man teko 
matyti, pavardė parašyta “Pupaleigis”. Kai pradėjau mo- 
kytiš .Aukštadvario ^ėkybfii€jd*^rogn^iaz^&^1ietuvių 
kalbės mokytojas Antanas Majūs inah liepė-rašyti ^o rai
de į i^idę nė e, bet % nes kilusi iš žodžių I*upa
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P2XRDUODA1ME VI-
PRlEMiESčIUS IR

MEMBER MES TAIP PAT

RELO SUS CHICAGOS1 Y LW0 MIESTŲ JAV-SE PER RE L O
»ter-Cipr Scrrte« *• . •

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

TAfiP' BIRŽELIO 17 IR 30 DIENOS

BEVEIK VISOMS PREKfeMS 10% IKI 20% NUOLAIDOS.

Dovanos vkoms progoms. Didelis pasirinkimas: gintarinių 

auksinių ir sidabrinių retežėlių - 

KRISTALAI IR PORCELANAS

zie apyrankių

žinomiausių pasaulinių firmų. Krautuvė vedama
\ ' A

Dipk ekon. Ričardo Estkos šeimos.
• , ’’

PATRIA CO.
4207 S. Saėrathenio (kampas Archer ir Sacramento)

vardę rašyti “Pupalaigis”. Kunigas Stasys vistik rašė pa
gal metrikus; Rusai dokumentuose pavardę iškreipė: Pet
rapilyje dėdėš iJoinb rašė “Papūlėigis’ASibire jau rašo 
“Pąpuiafgišw.ir ^t’apoIeigis’VJ

Kaip bėbūtiį bėtši pavardė. atŠįraAisi 'Žasui| vals
čiuje, ne Žemaitijoje, nes Žemaitijoje tokių pavardžių nė- j 
fa. Pavardžiij aŪĮetuvinimb komi^a;jpatauy pavardę ra- . 
syti Pupalaigis.,- -. r:-’R’ 'K 'A

Dabar verta aptarti trobesius; • Talpūriūose hiekas gy- į 
veliamo namo nevadihb troba, gfihčia, šluba, bet pirkia. į 
Jei patekti į pirkią, pirmiausia'reikia'įeiti į priemenę. Pap | 
rastai priemenė buvo didelis kambarys be lubų, iš prie
menės durys į pirkią. Pirkioje, vienoje pusėje ties Įeina
momis durimis, buvo duonkepis peqius (krosnis) su pfie- 
žedū, o po juo — “pečelius”..Vit 
si scenka (šildomoji sienelėj kūrioję prakūrai anga su 
durelėmis. Židiniu vadinama vieta buvb tafp pečiaus kak 
tos ir kamino pagrindOj ant priežedo. Reiki pas ką buvo 
tarp scenkos ir sienos lėhtų pertvafa, o tfž^cfenkds — lo- 

miegamasis. Pas nedaugei ūkiiiinkiį sbėhkęjė,' o 
J1' /ąjerkomis” valgiią-var^/^^kž^Ssia

vakarienei ir kiaulėms bulves šutinti; .^v o
suolai ir kampe ties suolais šialaėj^tiuo' '^AŽĮ^/jį^io 
ties stalu — zasianas (kilnodamas sŪola^.Apž<^lattAht 
sienos kabojo švėnheji pąy&sMP'if, kd^Juf^o^.sierilnis 
laikrodis. Pačiame kampe'už si^b būdavo i?ikąftp^!^ėn- 

ftialddkiiygėins, būdilninkvi (iaikibdti^^dintu- 
kryželiui ir šiaip smulkiems daiktamš.^''

items. Su šiuo pečiu jungė-

J
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Ona Razutienė, ansamblio vedėja

Estai, latviai ir lietuviai kartu 
pagerbė sovietų teroro kankinius

> Per metų metus vietiniai es
tai, latviai ir lietuviai susiren
ka ir drauge pamini liūdnus 1940- 
1941 metų įvykius, kai Sovietų 
Sąjunga okupavo Latviją, Lie
tuvą ir pstiją bei vykdė ne
kaltų žmonių ■ trėmimus į Sibi
rą. Pagerbiami sovietų teroro 
kankiniai; - :

Minėjimą rengia paeiliui vie
na iš Šių tautų. , šįmet okupa
cijos ir deportacijų minėjimą 
rengė ėstai.-Birželio 12 d. į šv. 
Kazimiero parapijos salę susi
rinko' yišų trijų Pabaltijo tautų 
publika. Vadovavo Los Ange
les estų .sąjungos pirmininkė 
Ulme Muld. Publikai įeinant bu
vo duodamą spausdinta progra
ma. Jos laikytais ir be mūsuose 
įprąsto pranešėjo sklandžiai visa 
numatyta tvarka praėjo.
. .Salėn įneštos visų trijų Pa
baltijo valstybių vėliavos. An
tanas Polikaitis giedojo Ameri
koj 'himną; Irivokacijos maldą 
įkaitė, ęstas kun. Rein Neggo. 
Pirmininkaujanti Ms, Ulme Muld 
trumpa įžanga minėjimą atida
rė, pranešdama, jog čia dalyvau
ja Estijos konsulas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
ir Pietinės Kalifornijos latvių 
sąjungos pirmininkas. Ji pra
kalbai šcėnon pakvietė estą Juri 
Estam. Jaunas vyras, jau iš- 
eiyijdje subrendęs. Gerai angliš- 
kąj ’ pr^ąlbą paruošęs ją per- 
skąit^ė. . Sakėsi tarnaudamas 
Amerikos kariuomenėje matęs 
Vakarų- ir Rytų Berlyno skirtu
mus. Sovietų žiaurumus Pabal
ti jo i valstybėse peržvelgęs pra-

paskambino kompozitoriaus B. 
Budriūno du kūrinius. I^itvaitės 
Mara Rozentalė ir Loma Spru- 
de padainavo tris latvių dainas, 
šiam duetui akompanavo Daira 
Cilne. Estų choras, diriguojamas į 
muziko Jaak Kukk, padainavo, 
tris, dainas. Pirmininkė L’hnej 
Muld perskaitė rezoliucijos teks-1 
tą, kuris bus pasiųstas JAV pre
zidentui, senatoriams ir kitiems 
politikos vyrams, primenant pa
vergtas Pabaltijo tautas ir šau
kiant joms laisvės.

Minėjimas baigtas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnais bei 
vėliavų iš salės išnešimu. Tai 
buvo gan neilgas, bet vykusiai 
paruoštas .minėjimas? Pabrėžti
na ir tai, .jog dauguma progra
mos atlikėjų, išskiriant chorą, 
yra jauni žmonės, jau išeivijoje 
užaugę, tad kai kurie anų liū
nų dienų nė neprisimena, bet 
yra puikiai susipažinę su sovieti
nio teroro veikla ir savo sugebė
jimais įsijungė į šių liūdnų įvy
kių minėjimo programą.

✓

Spindulio krikštas
Los Angeles jaunimo ansamb

lis, vadovaujamas Onos Razu- 
tienės, birželio 4 d. Glendale Ci
vic auditorijoje turėjo savo dvi
dešimt pirmą metinę šventę. Vy
riausiajai -vadovei padeda ben
dradarbės Ona Barauskienė, 
Danguolė (Razutytė ir Danutė 
Barauskaitė.

Programoje buvo keliolika tau
tinių šokių ir dainų. Buvo at
vykusi ir iš San Francisco šokė
jų grupė — Vakarų Vaikai. Ben

kąlbą. baigę šių. dienų prieško-'ras šokėjų ir dainininkų skaičius 
muniątinį jųdėjimą ir vadina- ‘ 
muogus disidentus priminda
mas . bei jų .veiklą vertindamas.

Tbliąučprogramoje buvo pia
nino mužiką, D^iya Jasulaitytė

M

■

nisteris. Ministeriui Pirminin- 
įkui dek. Mironui vadovaujant, 

1938 m. gruodžio mėn. 6 d. 
va- liauja Ministerių Taryba buvo

Prezidentuj pristatyta. Po pri 
sistatvmo Prezidentui, visi mi 

pries ūką.

GEN. KAZYS MUSTEIKIS
i ■ *

Generolas Kazys Musteikis Saulių Sujungus organizavimo.
buvo gimęs 1894 m. lapkričio Laisvu nuo tarnybos laiku,
mėn. 22 d, Utenos aps. Taura- karais mokė pirmuosius sau
goti vals. Stočių kaime. Mokė- liūs rikiuotės ir įaudybos.

1920 m. kpt. K. Musteikis bu nisteriai da\< 
vo pakeltas j majoro Jaipsnį Klaipėdos krašto netekimas,
ir paskirtas šarvuočių divizio-‘prislėgė nuo.aiką \i aiuc kras 

te. Visus apėmė baimė, netik
rumas, tad išeities reikėjo ieš
koti vvrrausvbcs pakti.ime.
1939 m. kovo

sudaryta gen. Černiaus koalL

staigmena'— tai pranešimas,. metų veikė akcinė spaudos ben- 
jog ansamblis pasirinko vardą drove— Spindulys. Tai tokios 
ir tuo pačiu su krikšto tėvais ir enciklopedinės žinios apie lietip 
gausybe liudininkų įvykdytas i vių pamėgimą savo šviesos šal- 
“krikštas”. Pasirinktas Spin
dulio vardas.

Tai gana populiarus pavadini
mas: 1904-07 m. Brooklyne bu
vo leistas Spindulys — socialis-

tiniuš Spinduliu pavadinti.
Ir taip sutapo, kai losangelįš- 

kiai šokėjai Spindulio vardu 
krikštijosi, tą patį vakarą kitą 
šokėjų grupė Čikagoje, Spindu-

si Utenoje. Prasidėjus i-jam 
pasauliniai karui. Kazys Mus
teikis buvo mobilizuojąs į ru
sų kariuomenę. 1915 m. baigė 

’rusų karo mokyklą Oranien- 
j bailine.
j Kar. Kazys Musteikis 1916- 

1917 m. kovojo’ kovojo Rusi- 
jos-Austro-Vengrijos fronte ir žymėjo 
ten buvo sužeistas. Sužeistasis 
ilgesnį laiką buvo gydomas 
Kaukazo senatorijoje, nes fron 
te jo sveikata sveikata buvo 
labai susilpnėjusi.

1917 m. kovo mėn. 11d. Ru
sijoje kilo revoliucija. Caras 
buvo nušalintas nuo valdžios 
pairo jo buvusi vyriausybė. 
Siaučiant Rusijoje revoliuci
jai, kar. Kazys Musteikis 1917 reikalingas 
in. pabaigoje įsijungė į lietu- i 
vių karinių dalinių organiza- menei, nei 
vimą Rovno mieste. Kar. Ka- Tad tais pačiais metais grįžo' rju Tarvba 1939 nj. lapkričio 
zys Musteikis 1918 m. balan- į kariuomenę ir buvo paskir- Inėn. 21 d. atsistatvdino.
džio — liepos mėn. buvo Rovjas į Karo Mokyklą, inspekto-J prezidentas pavedė adv. An- 

naują 
Ministeris 

prašė gen. Kazį 
pasilikti Ministerių

no vadu. 1920 m. rugsėjo su 
ti' mis šarvuočiai dalvvavo 
kautynėse prieš lenkus, Seinų- 
Augustavo rajone. Kautynėse

mėn. 22 d.' 
prie Beržininku bažnytkaimio, i 

Apgynus tėvynę Lietuvą nuo 
išorinių priešų, majoras Mus
teikis 1924 m. išėjo į atsargą 
ir išvyko į Vieną-Austriją, stu 
dijuoti prekybos mokslo. 1928 
m. sėkmingai baigė aukštosios 
prekybos mokyklos kursą.

Grįžęs iš Austrijos, Kazys 
Musteikis jautė, kad jis labiau 

ir bus daugiau

mėn. 28 d. bu\ u

' cine-vieningo darbo Ministe- 
i riti Taryba. Gen. Kazys Mus
teikis buvo pakviestas į Minis- 
terių Tarybą, būti Krašto Ap
saugos ministerių.

Toji Ministerių Taryba rū
pestingai pergyveno: prasidė
jusį vokiečių-lenkų karų, vo
kiečių spaudimą atsiimti iš 
lenkų Vilniaus kraštą, Lenki
jos 11.000. internuotų karių ap 
rūpinimą ir rusų įgulų atsira- 

naudingas jaunai mūsų kuriuo , ^imą Lietuvoje." Vyriausybės 
i prekybos sričiai, j prestyžas visai krito. Ministe-

tinis savaitraštis; nuo 1909 iki jliu besivadinanti, šoko tarptau- 
1914 m. Seinuose buvo leidžia-1 ^’n^arne vasaros, festivalyje 
mas Spindulys —■ religinio tu- (k>rangas> 77.V.31).
rinio laikraštis; 1912 metais či- 1 Spindulių esama ir daugiau, 
kagoje buvo pradėtas leisti laik- Pvz-> dramaturgas Antanas Rū- 
raštis Spindulys; 1926 m. Vilka-.kas BubuHo ir Dundulio pjesėje 

Į viškyje leistas mėnesinis so- posmuoja: Kaip žvaigždė į 
cialistinis. laikraštis Spindulys; žvaigždę spindulėlį tiesia, taip 
1930 m. Subačiuje buvo Spindu- • kiekviena šioj žemėj nori būti 
lys katalikų jaunimo laikraštis; dviese . Du Vietnamai, dvi Ko- 
Spindulio varda buvo pasirin- i rėjosš bet pešėsi., Turim dvi 
kusi Marijampolės apskr. lietu- Liet- bendruomenesJr jos viena 
vių grupė, kuri spaudos drau- kitą pagrasinimais teismu yra

buvo 2 šimtai su . viršum, pra
dedant pačiais mažaisiais ir bai
giant studentijos amžiaus šo
kėjais.

Programoje buvo įrašyta ir

dimo metais slaptai veikė ir už
sakydavo bei

pasveikinusios. Vadinasi, nevi-

NAUJIENŲ
r-V'ltiSJ-.'-V. k

PIKNIKAS
š. m. Liepos 17 d., sekmad

POLONIA SODE
46-ta GATVĖ IR ARCHER

Pradžia 12 vaL

.Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

sakydavo bei parsigabendavo sa(^a dvyniai nori būti dviese, 
lietuviškos spaudos iš Prūsų;' kaip poetas A. Rūkąs sako.
1907-09 metais Tilžėje veikė Lie- Turint dabar dyi^šokėjų gru- 
tuvos socialdekratu spaudos Pes> atskirai veikiančias, bet 
leidykla — Spindulys; nepri- tuo Pačiu vardu Pasivadinusias, 

klausomoje Lietuvoje nuo 1928 ’reikia palinkėti, kad jos darniai 
i šokio ir dainos kultūroje spindu- 
.’•liUOtų., , . ..

Išdaužyti langai
Gegužės 21-22 savaitgalį iš 

spaudos išėjo “Lietuviai Ame
rikos Vakaruose” laikraščio bir
želio numeris, kuriame yra apra
šymas, kaip čia praėjo iš okupuo
tos Lietuvos atsiųstos solistės 
G. Kaukaitės koncertas. Tame 

♦ I 

straipsnelyje surašytos' keletos1 
lankytojų pavardės ir nupasa
koti vaizdai, kas dėjosi prie kon
certo salės.

1 Gegužės 22 į 23 naktį išdau
žyti du didžiuli langai Antano 
Skiriaus raštinės ir spaustuvės. 
A.-Skirius yra “Liet. Amerikos 
Vakaruose” ir “Lietuvių Die
nų” žurnalo leidėjas. .

1 Kai čia žmonės pradėjo kal
bėti, jog A. Skirius susidėjo 
naujus, bet medinius langus, pa
pasakojau tai vienam Kaukai
tės koncerto klausytojui. Jis tik 
tiek pratarė: “Langai nekalti, 
nereikėjo daužyti”.

J. Klauseikis

no lietuvių bataliono vado ad
jutantas.

Atsiradus galimybei, pade
dant Rovno lietuvių komite
tui, bataliono 19 karininkų, jų 
tarpe kar. Kazys Musteikis ir 
dalis kareiviu, atskirų ešelonu
1918 m. rugsėjo mėm 4 d. par
vyko į Vilnių.

Ka. Musteikis. 1918 m. gruo
džio mėn. Td. įstojo savano
riu į besikuriančią Lietuvos ka 
riuoiherię; Jis tarnavo apsau
gos štabe, Vilniaus komendan
tūroje.'7 • ■

1919 m. pradžioje kar. Mus
teikis', tarnybos labui, buvo per 
keltas į --Kauno komendantūrą, 
kulkosvaidininkų- . k o mandą.
1919 m- kovo mėn. buvo per
keltas į ^Kafp Mokyklą,"-ir bu
vo paskirtas kulkosvaidžių 
instruktorium. Kar. Musteikis 
nuo pat Karo Mokyklos kūri
mosi pradžios, pirmoje, antro 
j e, trečioje karininkų laidose, 
buvo kulkosvaidžių instrukto
rius, būrio ip kuopos vadas.

Kar. Musteikis 1919 m. bu
vo pakeltas į pirmąjį Lietuvos 
kariuomenės kapitono laipsnį.

Kar. Musteikis būdamas Ka 
ro Mokykloje, visa savo širdi
mi veiksmingai prisidėjo prie.

riaus pareigoms. Ne ilgai jts* tanui Merkiui sudaryti 
dirbo Karo Mokykloje, 1929' Ministerių Tarybą.
m. metais buvo išsiųstas Į Ka-| pjrinininkas 
ro Akademijų Briuselyje, Bei- Musteikj 
giją, kurios kursą sėkmingai Taryboje, Krašto Apsaugos mi 
baigė 1931 metais.
Baigęs Karo Akademijos kur 1 

Są, grįžo į Kauną ir buvo pas
kirtas į Kariuomenės štabą, 
I-jo arba mobilizacijos sky
riaus viršininku. 1932 m. bu
vo paskirtas laikinai eiti Ad
ministracijos Valdybos virši
ninko pareigas.

1934 m. buvo paskirtas 
ro Mokyklos viršininku ir 
keltas į brigados generolo 
psnį. Šiuo paskyrimu gen. 
zys Musteikis buvo labai 
tenkintas. Jis .auklėjo, i. 
jaunus kariūnus, būsimus Lie
tuvos kariuomenės karinin
kus. Jis ugdė . juose tėvynės 
Lietuvos, lietuvių tautos mei
lę, jai pasiaukojimą, teisingu
mą, žmoniškumą, tvarkingu
mą. Gen. Kazvs Musteikis 1935 
m. kovo mėn. 4 d. vedė 
Gražiną Rudvalytę.

Ministerio Pirmininko 
Mirono 1938 m. -gruodžio 
5 d. gen. Kazys Musteikis buvo 
pakviestas į Ministerių Tary
bą, kaip Krašto Apsaugos Mi-|

Taupykite
pas mus

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.

SOVIETŲ DARBO UNIJOS 
PASITRAUKĖ NUO SENOS 

DARBO ETIKOS

j MASKVA. —Chicago Tribune 
neseniai išspausdino savo ko
respondento Phillip Caputo 
straipsnį, kuriame tarp kitko 
rašoma:

“Sovietų darbininkų tarpe 
populiarus posakis: ‘Partijos 
bosai pretenduoja mums mokė
ti, ir mes pretenduojame dirb
ti’. Iliustracijai paduodama ži
nutė, kad netoli, vienos mylios 
atstume nuo Kremliaus aikštės, 
kur kompartijos lyderis Brež- 
nenevas kolbėjo 16-me Prof, są
jungų kongrese šių metų pra
džioje, vaka^'e&ai korespon
dentai stebėjo kaip statybos dar 
binindai dirbo; dalis jų kažką 
krovė, kiti — stovinėjo ir dai
rėsi aplinkui. Tokios rūšies ne
produktyvumas yra visuotinas 
reiškinys. Dalinai apskaičiuo
jama, kad 1971-76 metų penk
mečio planas neįvykdytas; nuo 
II Pasaulinio karo produktidja 
pokftarf tik F.

jŽC •. .y

t,.*-

i1

1800 So. HaJited St

Ka- 
pa- 
lai- 
Ka- 
pa-

mokė

nisteriu.
Ministerio Pirmininko adv. 

Antano Merkio vadovaujamai 
Ministerių Tarybai teko per
gyventi pačius tragiškiausius, 
skaudžiausius įvykius — Lie
tuvos nepriklausomybės pra
radimą. z

Gen. Kaziui Musteikiui liki
mas lėmė būti ir dirbti iš ei
lės trijose Ministerių Tarybo
se, kuriose likimas jam nepa
gailėjo pernešti sunkiausių, 

I bandymų bei sprendimų.
Krašto Apsaugos ministeris 

gen. Kazys Musteikis, 1940 m. 
birželio mėn. 14 d. 11. 30 vai. 
paskutiniame Ministerių Tary 
bos posėdyje, griežtai pasisa
kė prieš Sovietų-Rusijos ulti
matumą. Jis siūlė SovietųrRu 
sijos ultimatumą Lietuvai' at-

a®r'įmesti ir reikalui esant, ginklu 
priešintis.

Gen. Kazys Musteikis skaus
mingai pergyveno tą mūsų 
valstybės ir tautos tragediją ir

(Nukelta į 6 psl.)
♦

dek. 
mėn.

dabar

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

<*♦*>***»*♦.*

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.
’ * Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

CT

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tel. 421-3070
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Vakar Naujienose padarėme ilgoką Sstasio Bąrzdu- 
ko “Atgarsių ir minčių” citatą, bet nebuvo vietos visoms 
jo paskelbtoms užuominoms panagrinėti. Parodėme, kad 

. tas garbės pirmininkas negali nei vienos aiškesnės savo 
minties išdėstyti, neprisikabinęs prie Naujienų Kažkur 
kažkoks žurnalistas, a la Ramojus, paminėję, kad prie 
Naujienų susibloškė “ultrakonservatyviai ekstremistai”, 
tai Barzdukas ir kartoja šią mintį. Neparodęs, kuo tie 
“ultrakoervatyviai 
padarė, bet jeigu kuris iš jų parašė Naujienoms, tai jie 
privalo būti blogi. Jeigu Naujienose buvo įdėtas koks jų 
pranešimas apie paskaitą ar susirinkimą, tai blogi ne tik 
konservatoriai, bet ir pauios Naujienos.

Naujienos niekad šitokiais metodais žmonių pažiūrų ar 
įsitikinimų nematuodavo, žmogus gali būti labai konsr- 
vatyvių arba labai radikalių įsitikinimų, kol nepradeda 
savo įsitikinimų taikyti praktiškame gyvenimą, tai juos 
sunku ką pasakyti. Jeigu konservataus Įsitikinimo žmo- 
gus"yra pasiryžęs kovoti už Lietuvos laisvę, jeigu jis neno 
ri susidėti su lietuviams labai daug žalos padariusiu ir 
darančiu okupantu, jeigu jis nori nurodyti naujas priemo 
nes littuvių tautos priešo galiai susilpninti, tai ne tik ra- 
didakaus, bet ir konservatyvaus žmogaus minčių reikia iš 
klausyti ir panagrinėti, ar kartais jos negalėtų būti nau
dingos. Bet smerkti žmonių vien dėl; kad jis'yra konbser,s 
vatus, neprotinga.

Barzdukas ne tik “ultrakonservatyvius ekstremis
tus” skaito blogais žmonėmis, bet jis bando tais žmonė-. 
mis ištepti ir Naujienas. Jo sėbrai pirma Naujienas tepė 
komunistiniais dažais, o dabar bando-ištepti “ultrakon- 
servatyviais”. Laimė, kad Naujienų skaitytojai yra daug 
geriau informuoti, negu naujai Amerikoje atsiradusios 
politinės grupės davasios vadas. Naujienų skaitytojai ne
kreipia dėmesio į primetamus pavadinimus, bet bando pa
tirti, ką viena ar kita grupė yfa padariusi, arba ką ji pla
nuoja padaryti. Jeigu pasiūlymas yra. geras, tai jį svars
tys lieteuviai. Jeigu vedami darbai arba nauji pasiūlymai 
netiks gyvenimo tikrovei, tai nekreips į juos dėmesio.

Barzdukas negali neužkliudyti Naujienų. Tokia jau šui mušti. Šviesus protas žiūri, citata įneš daugiau šviesos 
jo prigimtis. Bet jis panašiai kabinėjasi ir prie kitų. Va- kilusiems nesusipratimams aiškinti. Blaivūs protas visą 
karykščioje citatoje jis panašiai užkabina kitų organiza- laiką tesirūpina, kaip priešui smarkiau užkirsti. Šviesus 
ei jų atstovus. Jam nepatiko Amerikos lietuvių Tarybos protas rengiasi ne smūgius duoti, bet protą paveikti, kad 
pirmininko laiškas jėzuitų provincijolui. Jis nepasako,'nuomonių skirtumai nebūtų toki dideli, blaivus kariau- 
kas tame laiške jam nepatiko, bet jis barzdukiškai pride-1 jaheio frontininko protas, skelia dar didesnį plyšį tarp 
da, kad ALTo pirmininkas, be paprasto laiško, jam- dar (susiskaldžiusių lietuvių katalikų, šviesus protas stengiasi 
pridėjo ir “savo instrukcijas”. Visi žinome, kad ALTo tą plyšį sumažinti,- skirtybes išaiškinti.
pirmininkas yra labai užimtas žmogus, bet nemanome, J netuvių nelaimė, kad tie naujieji politikai vado-
kad jis būtų savo instrukcijas siuntęs jėzuitų provincijo- vaujasi tik blaiviu protu. Šviesaus proto žmonių jų tarpe 
lui. Jis būtų galėjęs duoti instrukcijas jo žinioje dirban- nesimato. Jeigu būtų bent vienas šviesus, proto vadas, tai 
tiems gydytojams, jis galėjo duoti instrukcijas ligoninėje šiandien ne tik Amerikos Lietuvių Bendruomenė būtų su
dirbančioms slaugėms, jis galėjo paruošti instrukcijas organizuota. Jiems nereikėtų bereikalingai prie Naujie- 
ALTO sekretdriarte dirbatiems žmonėms,^ jis galėjo pa- kabinėtis, jie mokėtų pasirinkti tikslius terminus ir 
liktni instrukcijas ir Illinois valstijos sveikatos .komisi- vadovautis šviesą nešančiais pavyzdžiais; Jie mano, kad 
jos įsteigti, bet jis negalėjo duoti instrukcijų jėzuitų pro- laisvi lietuviai blaiviai galvoti nepajėgia ir nesupran- 
vincijolui. Provincionolui galėjo tiktai patarti.. Jis taip ir kuriems galams vartojamas tokios atgrubusios prie- 
padarė. Jis patarė jėzuitų provincijolui neleisti Chicagos monės nesusipratimams skleisti.
jėzuitų centre rodyti Vilniuje ar Maskvoje suktų okuapn-1 
to filmų apie tarybinį Lietuvos gyvenimą. Jeigu jėzuitų 
tuometinis provincijolas būtų patarimo pakaustęs, tai be 
pagrindo būtų neįžeista veiklių katalikų čikagiečių, grii- 
pė, prašiusi to paties dalyko. Panašaus patarimus tuome
tiniam provincijolui davė ir kiti lietuviai. Juos davė net 
jėzuitai, turintieji daugiau patyrimo ir išmonės, negu 
tuometinis provincijolas. Bet jis ryžosi patarimų neklau
syti. Būtų paklausęs, tai ne tik jėzuitams būtų buvę ge
riau, bet ir kitiems lietuviams nebūtų sukėlęs bereikalin
go ermyderio. |

Barzdas, nepagalvojęs, ką jam nežinomas apžval- .fe £ 
pmnkas p®k>. o, sumals patanm, su instrukojomis, turiht!eji
o tau a ais. musų aivų protą , is ais-ma, koks Nuolatinis priekabių ieškojimas atstums it likusius. Braz- 

blaivus protas buvo žurnalo apzvalgminko, o paskui paro- dukas _ labai sUpnas mdtytojas. ; ■

žžsg
Derlingoje Vidurvakariy žemėje gražiai auga kukurūzai. Chruš

čiovas bandė juos sėti Ukrainoje, Gudijoje ir Lietuvoje.1 Jis neap- 
skaičiavo, kad kukurūzams peikia vandens ir daug saulės. Šį pavasarį 
Brežnevas užsakė Amerikoje daug sėkliniu kukuruzy.

BALFAS GINA VISUS LIETUVIUS
Jais. - t- • , — >.

BALF’o talka lietuvių švie
timo reikaluose — Tradiciniai

BALF,o pozicija lietuviškų 
organizacijų tarpe — Pasitai
ko atvejų, kada lietuviškų or- 

nusikalto, ką jie lietuviams blogoj ganizacijų pareiškimuose BA- BALF’as padeda lietuvių švie 
IglLF’as yra rišamas su viena ar j limo institucijoms bei kitiems 

kita lietuviška organizacija ir ypatingiems 
padaromos 
BALF’as yra maišomas su ki
tų organizacijų reikalais. Cent 
ro Valdyba pabrėžtinai pareis 
kia, kad BTLF'as yra centri
nis lietuvių- šalpos organas ir 
veikia nepriklausomai nuo ki
tų organizacijų. Atskiri BA
LF’o nariai turi teisę veikti ki
tose organizacijose, tačiau to
kiais atvejais jie pasireiškia 
savo asmeniškos visuomeninės 
veiklos ribose. Pakartotinai

tikslams, kurie 
pastabos, kuriose reikalingi: plačios lietuvių vi

suomenės finansinės paramos, 
persiunčiant jiems** aukotojų 
skirtas aukas. Aukos įteiktos 
per BALJTą gali būti nurašo
mos nuo pajamų mokesčių, ir 
todėl aukų rinkimas mokyk
loms palengvėja. ?

šitokiu ?i>ūdu BALF’as pa
deda Vasario 16-tos Gimnazi
jai jau ilgą eilę metų. Neskai
tant BALF’o tiesioginės pini
ginės paramos, kas mėnesį ski 

prašome, jokiais atvejais kitų riant šalpą šiai gimnazijai, 
lietuviškų organizacijų reika-BALF’as priima ir jiems per
lų nemaišyti su BAL’F reika-siunčia yreinėjų būrelių vado-

dd, koks blaivūs protas buvo panašių Katalikų Federaci
jos apžvalgininkų, bet jam svarbiausia, kai Drauge buvo 
parašyta apie visas “patriotines grupes”,, “solidariai be
sirūpinančias teisingu lietuviškos . visuomenės suorgani
zavimu”.

Kada jis rašė apie visus šiuos klausimus,. o prie ju 
dar pridėjo dzūkų “sufederacintą” Bendruomene, tai aiš
kiai matyti, kad jam blaivumas nepadėjo. Šiems klausi
mams, be blaivaus proto, reikia dar ir šviesaus proto. 
Tokio dalyko, matyt, Dalytojos Barzdukui užmiršo. Blai
vus protą tiksliai nurašo, kas yra kitur parašyta. šviesūs 
protas pirma paaglvoja, ar galėjo būti, kaip parašyta. 
Blaivus protas tiktai žiūri, ar ta citata bus naudinga prie-

Blaivus protas stengiasi sudaryti vieną didelę lietu
vių organizaciją. Šviesūs protas stengiasi pirma sudaryti 
pakrindus tokiai organizacijai sudarytu Blaivus protas, 
pastebėjęs nesėkmę, kartoja tas pačias klaidas, šviesus 
protas stengiasi iš neskmės pasimokyti. Blaivus protas 
nekreipia dėmesio į vieną kitą nubyrėjusi organizacijos 
narį, šviesus protas stengiasi įtraukti visus lietuvius, ne
atstumdamas nei vieno. Blaivus protas, kantrybės nete
kęs, įsakinėja, šviesus protas, apsišarvoja kantrybe, ir 
bando įtikinti. V—r < •

-iBarzdūkas šitų dalykų niekad nesuprato. Atrodo, kad

vų ir atskirų aukotojų prisiun
čiamas aukas. Suprasdami lie 
tuviško švietimo svarbą išeivi 
joje, ui šį patarnavimą BA
LF’as neima jokio atlyginimo.

Atsisveikinome su trimis 
BALF’o veikėjais _______
siu ir apgailestavimu praneša 
me, kad šių metų pradžioje 
BALF’as neteko trijų asmenų, 
kurie BALF’o veikloje yra pa
likę gilesnius pėdsakus.
Balandžio 8 d. popietėje mus ' 

pasiekė skaudį žinia, kad neti
kėtai iš musų tarpo atsiskyrė 
BALF’o Centro Valdybos vi
cepirmininkas Kazys Kasakai- 
tis. “Nuoširdžiai įsijungęs į lie 
tuviškų organizacijų veiklą, 
nuo 1972 ūl buvo BALF’o Chi 
cagos Apskrities iždininkas, o 
nuo 1973 m. BALF’o direkto
rius, ir Centro Valdybos narys. 
Balandžio 11 d, vakare, gau
siai dalyvaujant Chicagos vi
suomenei, koplyčioje su ve
lioniu atsisveikino organiza
cijų atstovai. BALF’o vardu 
jautrų žodį tarė pirm. Maria 
Rudienė. Balandžio 12 d. po 
Šv. Mišių šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
a. a. K. Kasakaitis buvo paly- Gureckas buvo palaidotas va-į 
dėtas į šv. Kazimiera kapines, sario 9 d.’, šv. Kazimiero kapi- 
kur su juo atsisveikino Centro nėse, Chicagoje.
Valdybos vicepirmininkas kun. 
Ansas Trakis.

Sausio 2 d., po susižėrdimo 
lipant laiptais, mirė kun. An
tanas Juška, buvęs BALF’o di
rektorius, Centro Valdybos vi 
.cepirmihinkas ir 1960-67 m. 
BALF’o Chicagos apskrities 
'pirmininkas. Kun.< Juška gyve 
no ir dirbo šv. Antano parapi
joje, Cicero, UI. BALF’o var
du su veliuoniu atsisveikino 
vietinio BALF’o skyriaus pir
mininkė Ona Zailskienė. Pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se, Čhicagojė.

ALEKSANDRA VAISIŪNIENS

Ar puikybė. stiprina patriotiškumą?
Puikybės nusistatymą ir gal- ( ūkininkija. Tai iš kur pas mus 

. galėjo atsirasti toks didelis po-
- Su liūde- Taip pat ir mūsų tautiečių tarpe, aiškumas, ir skirstymasis tau

tiečių tarpe? Gal iš “prošepanų” 
lenkų — tik jati ne iš lietuviškos 
senovės. Išeivijoje nutautėji-

i voseną mes sutiksime visur.

i Paimkime pavyzdį iš mūsų kai
mo, daugumos mūsų gimimo 
vietą, ir ten rasim poniškumo, 
tarp kąimo darbininko ir gas- mas greičiau įvyksta inteligen- 
padoriaus. Kaimo mergina vi- tų šeimose, kaip vadinamo "kai- 

i suomet buvo žemiau laikoma, miečio" šeimoje. Turtingesnis 
kaip ūkininko duktė, nors dau- save laiko ponu ir, ieškodamas 
geliu atvejų, laukų darbininkė apylinkėje sau lygių, savuosius 
buvo vispusiškai pranašesnė už 
ūkininko dukterį. ■

Mūsų kraštas Lietuva — mū
sų visų lietuvių kilimo vieta, 
tvarkėsi demokratiškais pagrin
dais. Neturėjome, nei karalių, 
nei princų, nei didikų, taip pat 
nebuvo ir turtuolių. Kraštas gy
veno tik is pienininkystės, gy
vulininkystės, ir žemdirbystės. 
Didelėmis sumomis pinigų taip 
pat negalėjome švaistytis. Bu
vome vidutinės klasės elitas: 
valdininkija, darbininkija,

riomis priemonėmis būna įgytas.
Matome ir tokius pavyzdžius, 

■■ kad jaunuolis tik ką pabaigęs 
I universitetą, dar būdamas “ža
liukas” jau save nori laikyti di-

1 dėlių ponu ir inteligentu. Jis 
nesupranta, kad diplomas inte
ligencijos nepriduoda, šviestas 
ir šlifuotis tai viso gyvenimo 
uždavinys. Dažnai mūsų diplo
muoti “ponai” yra tik gerai ap
mokami amatininkai — net ne 
meisteriai. Inteligencija reiškia 

pakviestas dalyvauti Šoje Ko- ] .0 J“ gasi'
misijoje, savo atstovu paskyrė ne.knygų 
Dr. Joną Balį, 142 skyriaus ~7 Iff?’ 
pirmininką, iš Washington, D.
CL, kuris šioje konferencijoje.-if?- .2??: ^2?^’
dalyvavo. j JšslIaymg1^ .tuo

I nis puikumas. Didingas žmogus
!_ Pagrindinis Komisijos uždą rahda verię imošifdŽiam.papfaš- 

viiiys, kaip VLIK’as infbrinuo- tn-rnė: .
Vasario 4 d., Chicagoje štai- ja, yfS rūpintis, kad'šią vasaį

rą įvyksiančioje Konferenrijb- se. Kaimas atlaikė lietuvybę ne

lengvai iškeičia į svetimtaučius. 
Jei tokio “tiligento” vaikai irgi 
draugauja ne su savais, ę sve
timais, tai “prošepaniškos” po
nystės ženklas. Žinoma, būna 
pasiteisinimai. Sako: mano sū
nui nebuvo tinkamos mergaitės. 
Mergaičių yra gerų ir gražių, 
bet tėvai stato klausimu Kas 
jos tėvai ? Ką dirba? Ir kiek už
dirba. šeimų vertė matuojama 
ne dorybėmis, o doleriais, nors ir 
ne doleriuose laimė ir mūsų vai
kų sugyvenimas. Juoba, kad ir 

ir]tas turtas kartais labai nešva-

vicepirmininkas. A. a. kun. F.

Žmogaus Teisių Gynimo 
komisijos konferencija, kurią 

i sukvietė Komisijos brganizato 
rius VLIK’as, įvyko š. m. kovo 
13 d., New Yorke. Komisija 
sudaryta iš įvairių lietuviškų 
organizacijų atstovų. BALF’as,,

Tikras auksas žiba nei pdenuo .
ga mirė kun. Feliksas Gurec- rą įvyksiančioje Konferenrijb- se. Kaimas atlaikė lietuvybę ne 
kas, buvęs BALF’o direktorius jė 'Belgrade, kurioje bus apž- mušų p&iija. jšmėskiniė iš mū- 
if BALF’o darbuotojas. Vėliau velgįama Helsinkyje sudaryto šų tąfpb tą tuščią ir žalingą 
veikė Lietuvos Dukterų orga- akto vykdymas, būtų parodo-, poniškumo ir įsivaizdifiimo ligą, 
nizącijoje ir buvo-jos, įsteigi-, ma pasaulinį taip okupantesjToka iinristatymas neatitinka 
mo' iniciatorius. Koplyčioje su 'vafžb lietuvių tautos apriSptW 'iSas^ kiifiėš. Gėfbkimė'šižūdį 
velioniu BALF’o vardu atsis- dimo teisę ir skriaudžia jos gy nį stogą, po kuriuos Lietuva iši 
veikino kun. Antas Trakis. CV vėntbjiis. Infi augino%sveik|. tautos./kamieną.

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

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

LOOK WHAT FT CAN DO! The chart at left
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\ Ve help viki r money 
put on more weight.

interest yon want to earn and which Standard 
Federal account iš right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UR Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit bacl and 
watch your money grow. We give your ihohdy 
the interest it rieėds to reafty put dri weight 
The Interest you can count On to make yottf 
Financial picture brighter and more secxWe.
STAfft iftGftf NOW. Stop by ffe
Federal office nearest you and opfen tfe 
account ftaf fives you higher~t£&4)8tat f 
totėrest Fates and raf money.” If a the 
easiest ^ay to •<_ 
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uit K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tai. LU 5-644/

Burma ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Talaf. 695-0533 

Fox Vaiiey Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antrą šeštadienį B—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 56^2728

Rn.: GI 8-0873'

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6132 So. Kedzio Avew WA 5 2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West I03rd Street • 

Valandos pagal susitarimu

489-4441; 561-4605
X ODOS LIGOS CHIRURGUA 

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

Telefonai atsakomas 12 vaL

1 FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI v 
Alhrina akis. Pritaiko akinius ir 

. “contact lenses”
t d, pagal susitarimą. *?eč -

i 
i

) 
a 
Laikas yra sakoma pats 
jauslus gydytojas, tai ir šiuo

ALEKSANDRA VAISIŪNIENŽ

naudin-

Hepriklausomos Lietuvos laikais statyti Žemės banko rumau Kaune

yra mi
gdysite

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs Ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Vieipats". — lxa. 54:10.
Matome kokius brangins ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
, dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 

neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėįiųąo ištyrimas pasirodė esąs mums 
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Vi*i žiną, kad mirrH yra žUun rr paheči* kiekvieną. Bet kur 
rus.»|i? | t< klausimą anako knygutė "Viltit pc mirties", kuru 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST 3715 WEST 66th S^RČET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

• «rA « m » » a »

SVEKTO RASTO PAMOKYMAI IR PAA!SKiNI.YAi
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIA. A. Jurgio Bieliūno prisiminimas

šiais metais rugpjūčio mėn. Čiurlionio chorui, po poros die j 
d. sukanka iešeri metai nuo išvažiavo ir Jurgis su ponia J 

a. Jurgio Bieliūno niirtieš. į Saleburgo ligoninę, kurios 
ge- daugiau, jau nebegryžo.

Žiūrėdamas per langą į snie
i įveju, gydys geriausiai lietu- guotų kalnų viršūnės, savo 
vybei padarytą didelę skriaū- žmonos globoje atsisveikino su 
Ją, ir liūdesio žaizdą. Mes, Vfe šiuo pasauliu, 
lezuelos lietuviai, Caracas ne
paprastai 
netekimą, 
telūrių * 
ras, bet, 
vam, kambarį. Šį kartą jis atsinešė 

į motelį antklodėmis suraišio
tą ilgoką rj’iulf. Kas tame ry- 
ŠulYje buko — ponia Brewer 
nežinojo, Tai ne josios reika- 
lašf Jai Svarbu išnuomoti kam 
barį ir paimti pinigus, o -kiti 
dalykai ?—. tii ne jos.

Pasirodo tas jaunas vyras, 
gerai apžiūrėjęs savo kamba
rį, tuojau iš lango išėmė se
ną, gerokai apirusį sietelį uo
dams pristabdyti. Tas sietelis 
jam visai nebuvo reikalingas. 
Vėliau paaiškėjo, kad tame ry
šulyje buvo stiprus šautuvas, 
kuris turėjo gerą 5X7 colių 
taikiklį.

Greta motelio stovėjo Lor
raine hotelis. tarp jų buvo ne
didelis tuščias plotelis. Saulei 
besileidžiant ir pradėjus tem
ti, iš Lorraine nakvynės namo 
balkono išėjo Martin Luther 
King Jr. ir per kiemą pašaukė 
savo draugą, turėjusį kambarį 
antrame aukšte.

— Ben, klausyk, .aš noriu, 
kad šiandien vakare tu man 
pagiedotum “Didvšis Viešpa-

Nespėjo kunigas King Jr. 
gaiiti iš savo prietelib atsaky
mą, žvfmbtėlėjo kulka ir AFar- 
tih Luiher King Jr. ant balko
no krito negyvas.

Naiijas nuomininkas kamba 
ryje paliko šautuvą, atsineštą 
ryšulį ir. išėjo pasivaikščioti, 
Įi8iiik0 kšrpbario raktus. Išėjo 
ir nebegrįžo.

Tbs motel’s liudijimas pas
tatė pblitij^ ant kojų. Polici- 
jŪ'šuėihė Ė. 'Bay ir padėjo'jį į 
kalėjimą.

Rdy pagarsėjo šia byla. Juo
džiai ir didoka dalis baltao
džių 'nemėgsta James E. Ray 
už įtakingo juodžių vado nušo 
yimą. Daugelis baltaodžių .ir 
kitokios odos žmonių James E. 
Ray laiko didvyriu, turė
jusiu drąsos nužudyti prieši
ninką. Didelė ntapykan ta vie
niji if iškėlimas, didvvrius ki- 
lį įJadąfc Ray savotišku Ame 

rikės didvyrio. Uėl to, Ameri
koj spauda rF radijas kreipė 
tfek daug dėmesio į Ray pabė 
girna. * Stebėtojas

u važiuojame |rt dabar į 
išgyvenome Jurgio Maracay miestą, bet jau. nebe 
Nors Cąracas yra tas: Visur tylu. Jurgio jau nė-, 

Bendruomenės Cen- ra. Tik girdi, rodos, tose vielp 
Jurgiui būnant gy- se, kub Jurgis vaikščiojo, aidą

visa veikia buvo Marai- nešiojamą vėjo. Mums Jurgis 
;ay mieste. Visi reikalai suko mintyse pasiliks visuomet gy- 
ii apie Jurgį, nauji sumany- vas. Minėdami šeštąsias mir- 
mai, klausimų išsprendimas, ties mėtines, prisimename Jur 
ir rūpesčiai. gio žmoną Vandą ir jo ginri-

Būdamas didėlis patriotai nps. Telaimina Viešpats jo nu- 
ir taurus lietuvis, norėdavo su veiktus darbūs, įkvėpdamas 
ruošti visuomet ką nors dide- muinš didesnį pasiaukojimą' 
■io, lietuvių vardo pagarsini- Tėvynės meilei.
mui. Pinigų visuomet atsira
do. Iškvietė krepšininkų ko
mandą iš šiaurės Amerikos, 
kurie gražiai pasirodė, Vasa-I 
.:k> 16 d. minėjimai, visuomet 
būdavo labai gražiai minimi,' 
dalyvaujant vjetos Gubernato
riui ir aukštajai karininkijai. 
Jurgis buvo labai taikaus ir 
gero būdo, visuomet linksmas, 
greitai užmegsdavo draugiškus 
ryšius su. visais; todėl ir turėjo 
dek daug gerų- draugų. Mara- 
cay Apylinkę Valdybai .netu
rint pinigų, visas parengimų 
sąskaitas pusiau padengdavo 
Jurgis su savo draugu Henri
ku Gavorsku taip pat stipriu 
prekybininku.

Paskutiniais mėnesiais prieš 
savo mirtįiškvietė Čiurlionio 
.’horą apie 80 asmenų. Suorgani 
žavo apgyvendinimą, Maracay 
karininkų klubo patalpose, ka 
iuomenč suteikė transportą, 

ir kaipo palydovą davė lietuvį 
karininką. Čiurlionio choras pa 
drodė labai gražiai. Davė kon 
sertus kėliuose miestuose. Lie 
pos mėn

James Earl Ray
(Atkelta iš 2-ro psi.) 

bet kai kalėjimą pasiekė žinia 
apie Ray suradimą, tai čia pat 
•tuojau atsirado' kalėjimo viiSi 
ninko pavaduotojas ir paprašė 
fotografus jį nufotografuoti 
kartu su surastu Ray.

Kodėl visi norėjo būti gre
ta Ray? Kodėl kiekvienam pa
reigūnui, norėjosi nusifotogra
fuoti su pagarsėjusiu vagiliu; 
praleidusiu il^us mėnesius.įvai 
riuose Amerikos ir Anglijos ka 
Įėjimuose? Amerikiečių spau^ 
da plačiai rašė apie suimtą 
Ray, todėl, kad jis pagarsėjo 
visoje Amerikoje. Pagarsėjo 
ne naujais išradimais, arba pro

SUSIRINKIMU

AMERIKOS Lietuvių Piliečiu Pa
šalpos klubo pusmetinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, birželio 
19 d., 1:00 vai. popiet Chicago Sav
ings patalpose, 6245 S. Western avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir užsi
mokėkite duoklesjiad neiktumėte su
spenduoti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

LIETUVIŲ Moterų Draugijos Ap- 
švietos pusmetinis nariu < susirinki
mas įvyks šeštadienį birželio 18 et, 
2:00 vaL popiet, 2549 W. 71 St Na
rės kviečiamos atsilankyti, nes po šio 
susirinkimo bus atostogos ir reikalui
ištikus kreipkitės i valdybos nares. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Latvis 16 metų ( 
r J

Sibiro kalėjime ;
Pavergtu T^utų Komiteto,

Į 4146 North Elston Ave., Chi- ♦

o gal dar ir šiandien tebėra

*

CRANE SAVINGS and Loan Association
Tel. WA $-8063 III5MK

/

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖUNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
TeUJonai: PR 8-0833 fr PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gene Orrship krautuvė

THE DAISY STOPP 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1 a r8

UKLEON«ŽIBUTIS 
pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
< ^656 WEST 63r< STREET

' Tal. antrad. nuo 1-t4 po pietų, 
heivirtad. nuo 5—7 vai. vak /.

Ofiso tetai.: 776^2380 
fiaūįas rež. teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ figos 
Oftaas 2652 WEST 59th STREET 

- TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

0RTH0PEDAS-PROTE2ISTAS
► Aparatai - Protezai. Med. Ban-' 
r dažai/Speciali pagalba kojoms.
* (Arch Supports} ir t L

Va!.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2S5O West 63rd St., Chicago. IH. 60629

Telef. r PRospėet 6-5084

PeRKRAUSTYAui

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKI

siryžimu nušauti juodžių vadą 
Martin Luther .King Jr. Jis 
pats prisipažino , prie kaltės, o 
teisėjas jam tuojau .paskyrė 
99 metų kalėjimo bausmę.

James E. Ray prisipažino ir
5 į'kpd'venduJošI šimlį mėty, kalėjimo

Sepriklaosomrtės šventės rai;<let paprasto, moterėles hudt- 
- ijirno teismui. Tennessee valsti

- jos Memphis miestelyje buvo,įėjimą Čiurlionio choras pasi 
ode su didžiausiu pasisekimu.

Čiurlionio choro išleistuvių po i 7-j >• .-i- ,
<yll, suruose Caracal fanuo-- je re-kalus tvarkė amerikietė 
menės vadovybė, savo pmkmtf.Brewei, jį tarnui pa- 
-e tropikų souu pavėsiuose. reišk-. kad 1968 meĮu balan. 

Neturėdamas jėgų praeiti, dčĮ džio 4 dieną a{ėjo jaūna- vy.
sveikatos į vi fas jr išsinuomavo tame mote

tas iškilmės jau bttvb iltrVėžtas jyje 5-B kambarį. Jis apžiūrė- 
rateliuošė, viši jau rrfdteme, ir kambarį, sumokėjo už hak- 
įailėjonjės iš širdies; kad Jur- vyng ir išėjo. Ūž pusvalandžio- 
;io dienos, ir valandos jau bu- jjs ir vėl sugrįžo į motelį, pa- 
vo suskaičiuotos. Išvažiavus, si ėmė raktus ir nuėjo į, savo

2646 W

LIETUVOS AIDAI
Pėrtkh 9:30 - 10:00 v. v?- 1490 AM 
ŠėšL 8:00 - 10:00 V. v.. - 106 3 FM 

Sėkmad; 9:30 - 1 0:00 v. r. - 1 230 AM

Veža K. BRAZD2IGNYTĖ
71st Šttėėf/Chicago; Illinois 60629

Tėlef. - :
i------------ 1

Leidimai — Pilna epdrauda 
EEMA KAINA

! I lliiiiiiii!

Aodravstat p.rtr*ustrm»t 
41 (vairiu atstomų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba S76-5996

SOPHIE BAKCUS
RADIJO UlMOS VALANDOS
VI««« pmffrtmo* ii W0PA,

1490 kll. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:06 vai. popet. — Šešta dietai 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talofe MĖmlock 4-2413 
7159 So. MAPLfeWOOB AVB

CHICAGO, ItLj 4»62*

47 and Rockwell Štrfeėt.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 metę 
CerfiHkalams.

Meilioti a S5,OOC
ir daugiau

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.
f el. LAfayette 3-1083

AUTOMOBILIAMS

6
1 / n/ Mokama 1 met?
/2 A) Certifikatams. 

Mažiausia $1,000
■v w ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCDtJNTS

Tau^menoi padėjot | Feguliarlis iiūpyrno atkaltai/ llrf mirwtU 
10-fot dienos duoda paini dHiė*nda uf menosf.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS $ MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad; ir fcrivtrt. 9:00 ryto — 8:00 nfc; 
Antrad. ir penktadieiį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: Sešta- 
dietniH k60 rftd — 12:00 dienu*. Trečiadieniais už
daryta.

Atsiųsta paminėti
“Lietuviu Dienu” birželio nu- 

meris yra skirias mokytojai ir 
rašytojai Dahtrtėi B’indokienei 
paminėti;^ Jus nuotrauka puošia 
viršelį.

Paminima Dr. J. Griniaus 75 
hn. sukaktis. Rašytoja Alė Rū
ta patiekia sav6 eiiėraščiuš ir 
Petro Melniko knygos kritiką.

Užbaigiama rašytojo Jurgio 
trliaudos tikrovinė novelė “Tei
smas Biržely.” Pagerbiamas ra
šytojas Jurgis Gliaudą. laimė
jęs nauja Vysk. Valančiaus te
ina preihij^ tiŽ'novelę. Pamini- 
hia M. B. Stankūnienė savo 
tneno darbais*

Šis Lietuvių Dienu numeris 
yra gausiai iliustruotas beturiu 
veiklos nuotraukomis.

Angliškoje dalyje pateikiama 
Dr. K. Bobelio kalba dėl saugu
mo ir bendradarbiavimo Euro
poje. S. Rūkienė, Sibiro kanki
nė, aprašo lietuvių ( pergyveni
mus Sibire. Taip pat telpa plok 
stelių ir knygų recenzijos.

Lietuvių Dienas leidžia Anta
nas Skirias, redaguoja RėdaldFi- 
nė kolegija. Metinė prenumera
ta yra $12.

Lietuvių Dienų adresas: 4364 
Sunset Boulevard, Los Arigėle^; 
Cal. 9029.

eagoje, pranešime spaudai ra- i 
soma apie viena latvių liuteronu 
fnimsteri kun.- Hugo -M. Grivans, i 
76 mėtų aiiižiaus, kurs 16 mėtų 
ir 5 mėnesius iškentė Sibiro la
gerių kalėjime.

Kun. Grivans, turėjęs savo; 
kongregaciją Sovietų okupuotoj 
Latvijoj, buvo pirmą kartą areš~‘ 
tuotas Į948 metais. -Nors jokių 
kaltinimų jam neiškelta, bet 
kalėjime išlaikytas iki 1956 me
tų. Antrą kartą-ąreštuotas 1958. 
metais, kaltinant propaganda 
prieš sovietus, ir nuteistas 8 me
tais prievartos darbams Sibire. 
Jam. kaltinimus sukombinavo 
KGB enkavedistai perdirbdami 
kun. Grivans pamokslą apie 
apaštalų persekiojimą.

Atlikus 8 metų katorgą jam 
buvo leista grįžti Į Latviją, bet 
kaip' kunigui jam nedavė jokio 
darbo nei- pensijos. 'Jis egzista
vo skurdo sąlygose, kol Vakaru 
pasaulio spaudžiami sovietai 
jam leido išvykti Į Švediją šių 
metų kovo 4 d. Anksčiau kun. 
Grivanso prašymas leisti važiuo
ti į Švediją Į jo sūnaus laidotu
ves buvo atmestas.

Kun. Grivans dabar yra JAV.

MODERNIŠKOS AlR-CONDiTlONED KOPLYČIOS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

SAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

•» . * jf > w * -L-r- £- - . • • • '

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tflefonas; LAfayette 3-0440

riVAS IR SONUS
i MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kroatai turės 
aiškintis teismuose

NEW YORK, N. Y. — Gru
pė Jau nū kroatų, praeitą afitį- 
radienj įsiveržusius i Jugoslavi
jos ambasados rūmus, privalės 
šiomis dienomis’~aiskintis Ame
rikos teismuose. Trys jauni 
kroatai Įsiveržė j ambasadą ir 
reikalavo, kad diktatorius Tito 
leistų kroatams patiems tvab-1 
kyti savo reikalus. Tito kabina
te yra keli kroatai, kurie da
bartiniu metu visai h egalvojk* 
apie atsiskyrimą. Jugoslavai 
bandytų atsiskirti tiktai tuo at
veju, jeigu pats Tito imtųsi prie
monių ekonominiam ar kultūri- ; 
niam kroatų gyvenimui, kontro
liuoti.

Jeigu ne sovietų agentų keis
ta politika Jugoslavijoje, tai Tito 
neturėtų didelės będos kroatams 
ir kitiemsvaldyti. kelis kartud 
Tito policija buvo priversta su
imti veiklesnius kroatus ir pa
sodinti »į kalėjimą, kad neban-Į ‘ 
dytų rubšti jokių perversmų;! 
Amerikoje veikiantieji kroatai 
nori laisvės ir nepriklausomy
bės gimtiniam kraštui. Jie ne-:. 
patenkinti priespaudine marša
is Tito politika Krootijoje.

BARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A ssociaci jos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKASt ■ < A '•

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34(11 a

"11 BUTKUS - VASATTIS
14-16 So. 50th Avk, Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003
• i. . . ‘ Si 4- 4

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 I 
t

GEORGE F. RUDiUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 f I I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
( (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE . Virginia 7-€€7?
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-441B

i

I

i

■

■

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1111
S»»•
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Gen. Kazys Musteikis ’
(Atkelta iš 3 psl.)

M i nisteri ų Ta rytos n e ry žt i n - 
gumą gipkįu ginti .savo lėvy-

tu vos k ari uolu r nei lydėjo visą 
jo gyvenimą.

Jo gyvenimo Npas pilnai už 
pildytas dideliais, garbingais, 
prasminiais -iivynej Lietuvai 
ir musu tautai FabaT re ik a Ii n- 

rgais darbais. > >
Protestuodamas prieš Lietu Jjs buvo „H.,USt sunianaus 

vos okupaciją, vengdamas ru- p,.oU, dide(io intelekto, aukš-
sų-koipunisli; teroro, persekio ,„s kllhl-„.„s aM„enybė. Toirti-
jiniŲ, 1940 m. birželio mėn. 15 
d. pasitraukė į Vokietiją.

siklausęs Prezidento, birželio 
mėn. 15 d. įsakė 9 pėst. pulko 
vadui sutikti į Marijampolę va 
žiuojantį Prezidentą, pasirū
pinti jo apsauga ir nors sim
boliniai pasipriešinti Lietuvos 
okupantui.

Taip pat paragino 7-tą pėst. 
priedangos pulką, esantį Tau
ragėje; organizuoti bent sim- 

.belinį pasipriešinimą prieš ru 
su invaziją ir kraštutiniu at
veju, pasitraukti į Vokietiją.

Vokiečių okupacijos metu, 
'1942-1914 m. gen. Kazys Mus- 
Zleikis vadovavo verslo, ūkio 
“sričiai, ėjo ūkio direktoriaus 
'pareigas, Kaune.

Veržiantis .rusų-komunistų 
armijai j Lietuvos teritoriją, 
gen. Musteikis 1944 m. vasa
ros metu, pasitraukė j Vokie.

ms srovės, domėjosi politika, 
bet vengė ryškiau reikštis po- 

i litikoje.
Gen. Kazys Musteikis buvo 

švelnaus būdo, bet tvirto, kie 
to charakterio. Kautynėse bu^ 
vo labai drąsus, sumanus, nąr 
sus ir ryžtingas. Savo pavaldi
niams buvo tėviškas, draugiš
kas. drausmę ir tvarką mokė
jo palaikyti, be pabaudų.

Gen. Kazys Musteikis daly
vavo spaudoje. Parašė labai 
vertingą ir reikalingu istorijos 
veikalą “Prisiminimų fragmeri

nė iš šios apylinkės išsikėlė J 
Čikagos pietvakarius.

— Autobusai j Lietuvių Tau
tinės kapines eis birželio mėn. 
sekmadieniais." Nuo Archer ir 
Harlem av. išeis 11 ryto, 12, 1 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie G3- 
čios 'ir Archer, Summit. Iš ka
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai. popiet. Jei rezultatai 
bus geri, tai šie nemokami au
tobusai eis visą vasarą iki Darbo 
Dienos. . Informacijų teirauki 
tės kapinių raštinėje. Tel. 458- 
0638. • , (Pr.)

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

- Iš Vokietijos 1949 m. emi
gravo į Jungtines Amerikos 
Valstybes. JAV. gen. Kazys 
Musteikis dirbo, rūpinosi pa
vergtos tėvynės Lietuvos lais
vinimo reikalais, organizavo, 
ugdė ir stiprino LKVS “Ramo
vės Sąjungą.

Išvargintas didelių, skau
džių pergyvenimų, iškankin
tas ilgos ligos mirė 1977 m. 
birželio mėn. 6 d. 7 vai. ryte, 
sulaukęs 82 amžiaus metus.

Tai buvo .paskutinis Nepri
klausomos Lietuvos Krašto Ap 
saugos Ministeris.

Jis paliko mūsų tautos isto
rijoje, giliai įmintus savo veik 
los, savo g}wenimo pėdsakus. 
Jie bylos ateinančioms kar
toms apie jo pasišventimą, pa
siaukojimą, atliktus darbus tė. 
vynės Lietuvos, lietuvių tau
tos ir mūsų jaunutės kariuo
menės labui. Jo meilė tėvynei _ 
Lietuvai, lietuvių tautai, Lie- iždin.

Lietuvių tauta ja asmenyje 
neteko didelio, prityrusio vi- 
suomeninko - vai stybininko, 
tauraus, iškilnaus patrioto, Be 
kompromisinio kovotojo už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso 
mybę.

Jo atlikti darbai, ryžtas, išt- 
Xęrmė, tvirtas, nepaliaujamas 
tikėjimas į Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimą, 
tebūna mums šviesus, kelrodis, 
kuris jungtų, vestų mus yisus 
•į greitesni pavergtos tėvynės 
Lietuvos ir mūsų tautos išlaįs 
vinfmą. ,

Mielas generole! Atlikęs di
delius darbus, ramiai ilsėkis 
savo darbų, nuopelnų garbėje, 
gi mūsų gražiausių prisimini
mų šviesoje.
Birželio 9 d. velionis palaikai 

buvo palaidoti šv. -Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Andrius Juškevičius

Pr. šulas, nariais—M. Nagys ir 
J. Vasaitis. Revizijos komisijos 
pirm. Vyt. Bulota, L. Mūrelis 
ir N. Tarutis.’<\

— Chicagos Vyčių gegužinė 
bus liepos 4 tl. Vyčių sode, 2455 
W. 47 $t. Prasidės 12^val. vidu
dienyje. Įėjimas $1 suaūgu- 
sieųis, liet veltui laimėjimo bi
lietas. Bus įdomu ir linksma, 
atvykę nesigailėsite. Visi lie-1 
tuviai kviečiami. (Pr.)

Ponia Elzbieta Petkumis iš 
Marquette Parko apylinkės bu 
vo išvykusį pas savo seserį į 
Garland, Texas. Jos sesuo, ta
pusi našle, atvyks Čikagon įSp 
sigy.venti lietuviškoj apylinkė 
je, arčiau savo mielos sesutės 
Petkunienės. Dėkui Jai už anks 
tybą prenumeratos pratęsimą

— Juozas Grišrnonauskas, 
gyv. Cicero, I1L, pratęsė iš anks 
to savo prenumeratą ir atsiun 
tė dešimkę Nąųjįenų paramai 
Jaunesnioji lietuvių karta ,nė 
pamena, kad j. Grišųiahaus- 
kas kartu su kpt. L. Kublicku 
ir jūreiviu Paulausku,. užraki
nę j kajutę rusų įgulą, žvejlį 
laivu pasiekė šv.ediją.’Jis ilgai 
tam žygiui ruošėsi ir tuo tiksi 
lu įstojo į žvejybos laivyną; 
Visa tai aprašė knygoje -‘Toli-: 
mtieji kvadratai“, kurios laiĮ 
da yra išsibaigusi. Dėkui už 
nuolatinę; paramą.

Dėkui Bruno Pronskui

— Lietuvių Teisininkų d-još 
Chicagos skyriaus naujai išrink 
toji valdyba pasisikirstė parei
gomis: pirm. Al... Budreckas,

. —dr. P.; Jakubka,-sekr.—

— Illinois valstijos loteerijoje 
birželio 16 Bonanza traukime 
laimėjo 76, 117 ir 4004, spalva 
mėlyna. Grand Prix traukime 
laimėjo 23, 40,29, 3868 ir 47261,'. 
spalva raudona.

— Berta ir Bruno Mikulskis, 
Lethfbridge, Alberta, atsiuntė 
tokį laišką: “Siunčiame $20 
pusmečio prenumeratai, o li
kutis lai bus Mašinų fondui. 
Mes esame labai dėkingi tam 
asmeniui, kuris mums pirmą- 
kartą užsakė Naujienas susi
pažinimui. Nuoširdžiai jajii ųž gyy. . Toronto," On t., pratęsu- 
tai dėkojame, nes Naujienos šiam iš anksto be raginimo pre 
mums patinka ir mes jas pa- numeratą ir ta proga atsiuntu’ 
milome. Gaila, kad paštas yra šiam penkinę Naujienų’para- 
netvarkingas ir mes vis kar
tais gauname pavėluotai po ke 
lis numerius. Dar kartą dėko
jame geradariui, užsakiusiam 
mums Naujienas susipažinti. 
Visiems siunčiame gerus lin
kėjimus”.

. — Petras Lelys\ Cleveland, 
Ohio, tarp kita ko taip, rašo:, 
“S4 likutį- nuo' prenumeratos 
skiriu kalendoriui. Naujieno
mis esu patenkintas. Dabartį 
niu metu gaunu jas regulia
riai. Malonu yra skaityti, kai 
rašoma teisybė. -Atsiliepimai 
apie Naujienas yra geri, todS 
skaitytojai, didėja ir didės. Din

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

mai. Dėkui Kanados lietuviui, 
užsisakiusiam Naujienas viene; 
riems metams, bet nei pavar
dės, nei gyv. vietos prašiusiam 
neminėti. Dėkui rėmėjams, ai 
siuntusiems po $4: Oreginni 
Rovinskui iš Brookfield, Ilįį" 
ir F. Telsinskui iš Milwaukee? 
Wis. Visi skaitytojai prašomi 
remti Nąujienas ir jas platintis 
Visi lietuviai kivečiami su jpy 
mis susipažinti"'ir Užsisakyti: 
Platininmo vajaus proga Nau^ 
jiėnos yra siunčiamos - susipa-^ 
žinimui 2 savaites nemokama.;

'■— Juozas I^evinskas, i\Eor-. 
gan Parko aukšt. mbkyklos 
RO-T.C. kadetas, gavoreprezen
tacinio vieneto, akšelbantus • už 
gerą tarnybą ir-pavyzdingą' 
elgesį. = < ■■

A** *

...—B. Matulaitis iš Oaklaivivn 
apylinkės vasaros in. išvyko i 

Dėkui, tos . apylinkes tautietei,:jUnion Pier, Mich. Frank Vaič- 
užsisakiusiai Naujienas viene- .kus iš Hermosa Beach, Cat, 
riems metams,* bet pavardės atvyko į Čikagos ’Marquette 
prašiusiai-neminėti. Parko apylinkę. Oria Bertašie

■ - -— J. Laukaitis iš Marquette 
Parko lankėsi Naujienose pra
tęsti prenumeratą. Dėkui1 už M 
aitą, ankstybą pratęsimą ir už 
dešimkę Naujienų paramai.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
aat Ir atilekant Mtžuas narcizu aažtam itotnwwu awwrmH

KAXOTOTOS tvirtai stori fr

tiriam . -------------------------------------- -----

AAUjiENOS palaiko vlsaa Hetevtų tašotratinea grupea. Jy bendru frwrttn- 
eŲu ir remia viuj lietuviu beodrucežua darbui bei titafna.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Hali peshnetimo, reto
rikos Ir poltirdų IRuzito laikais. Jos yra viriems naudingo*

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauito- 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

jpaudos pirmūnų pavyzcSdais tžsiprenuineruojant Naujienas tiksiu audaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik Uikrašio, bet ir ri»s Išelvtiot 
taip pat pavergtos Lietu*oa ir jo* Žmonių gerovei. «ieH»nt visnorine lie- 
ttrriškų reikalu reneswk

KMNUOJA: ChlopeĮ, |r Kanadof* metams — $30.00, poaal mėty — $1<Jt, 
trim* mėn. — $6-50, vienam mėn. $X00. Ki*o«a JAV riatau mofasnt 

$26.00, putei mėty — $14JB, ,vi«nem mėn. — ^0. Užsieniam
•* — $31.00 iMfama. JutI pažinimui tJtm&ama trvaMf į-ir* fra mH 

Prašėm* naudoti žemiau etcu'Są aikarpĄ.

NAUJIENOS, 
1739 South Hahrted St

Chicago, HL S060S

f~| Standų <5oL Naujieną prenumeratri, FnbffiejtaJo

847-0101 .

MACHINIST MAINTENANCE
Experienced — immediate

All phases of general maintenance. Make own 
Full Company “benefits. 
GARDINER METAL CO.

4820 South Campell Ave.

Setups.

Chicago, IL 60632

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

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
*

(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

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

' " 11 ■ _ ■ s 1,11 ■ ---------------L*— ’1

MARIA NORETKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 WeM «Mh SL. Chleaco, HL 6062S • TeL WA 5-2787 

□Wall, Malrfnktma* jara, rOUar (vdrlv praldų.
MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ.

■—Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje (SLA) 228 Vyrų Kuopa 
rengia tradicinį Lietuvių festi
valį Lietuvos Vyčių salėje ir so
delyje prie 47-tos ir Campbell 
liepos 19 d. 12 vai. vidudienyje. 
Bus skanūs valgiai ir geri gėri
mai, gros Neo-Lituanų orkest
ras, veiks loterija. Visi kvie
čiami. (Pr.)

— Kiekvienas tieiuviš gali ap-: 
iidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 ‘Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda; 
$1,000 tik už 3 dol. metams; 
tiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na? 
riams — tik $2 už $1,000. ap? 
draudą. Dėl šių ir kitokių in? 
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienojnai Austin 
ret 421-fll (Mi (Pr)

HELP WANTED — M AL k 
Darbininku Rellria

MAINTENANCE MECHANICS
J’or plant; in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
C

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

342SS. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

SPOT WELD; — ^SET-UP

of! 
conveyor systems, overhead cranes., ;

Spot Welder — Set-up men on 
equipment up to 100 KVA.

Afternoon shift. :•' 
Must speak English.

3702 So. Iron.
254-5064

/• Chicago
Equal Opportunity Employer.

į ■’ JOURNEYMAN
TOOL & DIE MAKER 

Steady year, round ■ work.
Excellent fringe & benefit program.

QUAM NICOLS'
234 E. 67th St.

Call AL CARR - HU 8-5800

HELP WANTED — FEMALE

Marquette Parko apylinkės įstaigai 
reikalinga tarnautoja (teller) su pa
tyrimu ar be jo. . Be anglu .kalbos tu
ri mokėti lietuviu kalbą.

Tel. 925-7400. ' ' • . r

' ARQUETTE PARK — MATURE 
WOMAN wanted as companion to el
derly couple. Room, board & reason
able' salary. RE1 7?1681.

MALE-FEMALEHELP WANTED
Reikia Darbininku ir Darbininkių

STOCK ROOM
WHOLESALE LADIES ACCESSORIES

Need dependable people for order 
filling and shipping. Loop area. 5 
day week.

Excellent opportunity.
782-0731

RENTING IN GENERAL 
N o e m o s

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 5 kambariu naujai dekoruotas 
butas suaugusiems be gyvuliuku- 
Tek 776-6131.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimai

vietdntoU 
UotarĮ toUlLsinkw

Chtoa<o> ?

NORMANĄ

. V PETRAS KAZANAUSKAS. Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 1U. , Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

luMurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL .436-7878

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

6 miegamų mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.

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

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

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000. : • -- 5

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

60 AKRŲ fanna į pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė išdalyti sklypais.

MŪSŲ MARQUETTE PARKE
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 154 vodios. $26,000.

BIZNIERIUI didelis 56 pėdų plo
čio mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus.
. LIUKSUS NAUJAS 2 butų namas. 
Atskiri šildymai.
laisvas pirkėjui, 
derėta kaina.

TVARKINGAS___ ,
jas gazu šildymas, 3 auto 
Žas, didelis sklypas! G 
$38,600. '

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

Vienas butas jau 
Mūro garažas. Nu-

3 butų mūras. Nau-
> mūro gara- 

Gage Parke.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, ; 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai " < 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avi*

TeL 927-3559 ? J

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE , 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur ■

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
A famous nime ln Southern Building -- z *-
Regioną! Office Cameo Tower Build-
ng ■ ■. :■ «

7234 West North Avenue
Elmwood Park, llllnoic 60635

Area Code 312 771-8200 • ■
ANNA DOCHES

• Lithuanian Representative

• HOT SPRINGS, Arkansas, parduo
damas 2 miegamu mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
dų sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
vaisinių ir dekoratyvinių. medžių ir 
krūmų bei daržovių, gražioje apylin- 

priverstas greitai parduoti už nepa
prastai pigią kainą, apie $30,000. Kas 
norėtų, galėtu pirkti baldus. Teirau
tis tel. 501-624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras.-203 Rector Height?, 
Hot Springs, AR 71901.
V -  .

HOUSE FOR SALE LAKE COMO, 
WISCONSIN, well constructed by Eu
ropean builder. 6 rooms—3 bedrooms 
plus basement and garage. Newly 
decorated. North Shore Lake rights. 
$36,900. *
312/647-8694, 312/647-8466,. or call 

collect 414/CH8-2371

kėje arti visko. Dėl ligos savininkas

RESORTS AND VACATIONING 
Kurort*! Ir Atostogy Vleto* '

COSMOS APARTMENTS
7338 Coauina Way

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

Renduojam butus—metamą mėnesi- 
dai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū- 
.-os ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
lutobusų. Dėl daugiau informacijų 
įrašoma rašyti arba teirautis tel. — 
31—3600998.

IŠNUOMOJAMI sezonui, mėnesiams 
arba savaitėmis Union Pier, Mich., 3 
atskiri kambariai, kartu ar po yien$, 
su virtuve ir kitais patogumais įreng
tame beismante.

TeL 616—469-4958.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS '

4612 S. Paulina St

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

- IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

' bi’M BS I O
$2-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai. $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

"Kreiptis

4645 5o. ASHLAND AVE.
523-S775

Į LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
“2546 WEST 69th. STREET

Talaf.: REpublIe 7-1941

M. ilMKUS
Notary Public

I INCOME TAX SERVICE
į 4259 S. Maplawood. Tel. 254-7450
Į Taip pat daromi vertimai, giminią | 
į iškvietimai, pildomi pilietybės pre- I 
I šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA mOTEL 
1007 Psrk Ava, Hot.Springs, Ark.

Albartas Ir Ksstuti RožansI, Ssv. 
Kambariai Ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, Šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezarvuotl tat 
,501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE

Frank Z*poll»

GA M654

ITATI FA«

i/
State Farm life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*. 
Chle.ff®, III. 6063X T*l. YA 7-5990

> , ■ ■ F

i

185 North V^*hoh A v #****•

(ptairos) ir 
67744*9P| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* susipaži- 

nlmnl nemokamai ir be Jokių įriporrigofbtię.

PA YARDS. IR VARDAS_______________________________ .

Cosmos Parcels Express Corp;
MAWVim GIFT PARCELS SERVICE 4 

1501 W. SL. CMcwa, IH. S0629. — T«L WA 5-17*7 
m: So. H*M»d M. CMc***, IIL M60*.— TM. U44»

D»to 11 lauko Ir B vMiot, 
Dtrbii 94rantu0fa«e 

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS


