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SIŪLO SIŲSTI AMERIKOS KARIUS 
ilhiiiilL NIKARAGVOS ŽUDYNĖMS BAIGTI 
*; j J: 11 s | Į - i -1 (f * *

įjjijįĮferĮįmįiĘRiKos atstovai pataria diktatoriui
H U ■ h! i l h 3iP’?OZAI; IŠVAŽIUOTI Iš NIKARAGVOS 
“;jU^ASĮiĮ^QrppN, DtC.— Anks- vimo darbas jau pradėtas. Aiš

kiai matyti, kad Somoza nesi
rengia išvažiuoti iš Nikaragvos.

H’ '-'I'
tyyomis ryto valandomis - susi-- 
rinko posėdžio Amerikos vals- 

j ; -■ tybių "atstovai Nikaragvos pilie
tiniam karui? baigti..’. .

Susirinkę atstovai nutarė pra
šyti prezidentą Anastasio Somo- 
zą išvažiuoti iš Nakaragvos, nes 
jo; i režiihas sukelia didžiausią 
pilietnįjp karo priežastį. Atro
do, •> kad pats diktatorius nenori 
skubėti vykti į užsienį. ; J

,,;; / >. SIŪLO AMERIKIEČIAMS
SKUBOTI ■ -.. •

- ■ ' -■ i i*1'. .
Amerikos valstybių. konferen

cija prašė prezidentą Somozą

Nesiseka Amino 
įpėdiniui

KAMPALA, Uganda.— Iš ko
vos lauko su 4 žmonomis pabė
gusio prezidento Idi Amino vie-, 
tą užėmusį Yusufu K. Lule nu
vertus ir tą vietą užėmus tre
čiam iš eilės 
frey. Binaisa, 
grasina Lulės

Žiniomis iš 
’zanijos (kuri

kaimyninės Tan- 
Ugandai padėjo

išvykti į užsienį, bet.pastarasis. pašalinti Idi Aminą), preziden- 
.ųęnori klausyti patarimo. Be. to, tas ..Julius,K. Nyerere pritarė 
A,rrrerįkos ■ valstybių i t atstovąi,! nutarimui pašalinti Lulę. Bet 
susirinkę šeštadienio rytą, tęsia,Į laikinasis Ugandos parlamentas, 
toliau naujai kilusius pasiūly- švelnindamas situaciją, padarė 
mūs. Jiems atrodo, kad pirmiau-j taikingą mostą — leisti Lulei 

... šia į Nikaragvą' "turėtųskristi j pagyventi savo oficialioje rezi- 
.. bus rastos sąuges-

sekretpriųs Vąnęe. -nenori siųsti 
vien Amerikos marinus. Jis no- 

’ ri, kad' ir kitos valstybės siųstų 
savo dalinius pilietiniam karui 
baigti ‘ ir demokratiniėms rinki? 

'' ririams pravesti. ‘ ’

nės sąlygos, tinkančios buvu 
šiam prezidentui. .

Kroatai nuginčija 
paskalas

NEW YORKAS. — Federali-
SOMOZA .APŠAUDO JMA- j njs grand jury pradėjo inyesti-
NAGUOS PRIEMIESČIUS

karagyos prezidentas, atsakyda
mas į’Pietų Amerikos valstybių 
atstovų nutarimą siūlant jam 
pąšitraūkti' iš Nikaragvos, puolė 
apšaudyti Managuos priemies
čius. Somozos pasišalinimas bir
tų pirmoji sąlyga ” Nikaragvos 
pilietiniam karui baigti. Kol So- 
moza stovės Nikaragvos. prieša
kyje, tol kruvinos kovos neap- 
rims. ’ 
vienbalsiai priėmė visi Pietų 
Amerikos valstybių atstovai, at-1 
vykę Į konferenciją. Jeigu So- 
moza išvažiuotų, tai pilietinis 
karas pasibaigtų ir nereikėtų 
Amerikos valstybėms ten siųsti 
savo kariu.

šeštadienio rytą Somozos 
aviacija labai smarkiai bombar- 
dayo tas Managuos sritis, ku
riose buvo įsigalėję sukilėliai ir 
kliudė nacionalinės gvardijos 
susisiekimui. Prezidentas Somo- 
za buvo sustabdęs karo veiks
mus pačioje sostinėje, bet šian
dien aviacijos bombos sukėlė 
daug gaišių, išgriovė namų ir 
užmušė daug nekaltų žmonių. 
Ar Somozos kareiviai pajėgė 
užimti bent kelias bombarduo
tas vietas, tuo tarpu dar neži
nia, bet sostinės kvartalų grio-

guoti kroatų bendruomenes 
Amerikoje dėl gaunamų skun
dų ar gandų, kad tose bendruo
menėse esą renkami pinigai 
kaip' prievolė aukoti į 
Jugoslavijos prezidentui 
Broz. (Titui) nuversti.

JAV prokuroras New- 
Robert B. Fiske Jr. patvirtino, 
kad tokia investigacija vyksta. 
Kai kurie kroatų lyderiai kalti
na, kad tokia ar kitokia eks-

fondą
Josip

Yorke

Įdomu, kad šį nutarimą- torcija yra paties Tito slpato-
sios policijos bandymas suskal
dyti kroatų bendruomenę.

Beginui nepatinka
Izraelio teismas

TEL AVIVAS, Izraelis. —
Premjeras Beginąs labai nuste- j
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SERBAS GAVO 20 METŲ KALĖJIMO 
UŽ BOMBŲ GAMINIMĄ r
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Prezidentas Carteris su žmona Rosalynn šeštadienį išskrido į Japoniją, 
kur dalyvaus, valstybių galvų svarbioje konferencijoje.

----- :----------- i-------------------------- ,----- ,__ į __ i_______ ....______■ _______

TOKIJO KONFERENCIJOJE APTARS
EKONOMINIUS REIKALUS

• - * ■ . j . » ? - •»

PREZIDENTAS INFORMUOS PREMJERĄ 
-APIE -SANTYKIUS SU KINKA

TOKIJO, Japonija. — Prezi
dentas galingu savo lėktuvu su 
žmona RosalynYi ir Visa eile pa
tarėjų skuba į Japoniją.’ kad 
sekmadienį galėtų pradėti pasi
tarimus su Japonijos premjeru 
Ohira.

KALENDORCLIS

Birželio 25: Febronija, Vili
mas, Baniutė, Mantminas, Ar- 
vilas.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:26.
. Oras vėsus, lis. ,

Tariasi apie naftos 
' importą

ŠTRASBURGAS. Prancūzija.

CHICAGO, Ill. — Chicagos imti nuo krūtinės suraišiota di~ 
teisman atvežtas teroristas Ni-tnamitą. 
kola Kavaja gavo 20 metų ka
lėjimo už 1978 metais bombų ga
minimą ir už 1975 metais bom
bos padėjimą Jugoslavijos gen. j 
konsulo namuose. Teisėjas Will airių policija leis jam nuva

žiuoti pas Airijos vyriausią vys
kupą ir galės prašyti jo užtari
mo. Bet airių policija visai ki
taip prašneko, kai jis nusiėmė 
dinamitą. Jiems pavyko uždėti 
retežius ant rankų ir nuvežti į 
teismą, kuris nutarė išdepor- 
tuoti Kavaja. neturėjusi leidimo 
Įskristi į Airiją, ir tucjcu tuo 
naciu lėktuvu grįžti i Amerika. 
Sprendimas liepia Kavajai su
mokėti visas teismo išlaidas. Su
pančiotas Kavaja buvo atvežtas 
į New Yorką. o iš ten advokatas i 
savo lėšomis atgabeno Kavają į 
teisėjo Will rūmus, kur teisėjas 
jam davė 2(1 metų.

LIEPĖ PUBLIKAI LAI
KYTIS- RAMIAI

Į įteisino salę prisipinko. dido
kas būrys serbų jaunimo, kuris 
atidžiai, sekė visą Kąvajos avan
tiūrą. Dauguma, jo laukė, teismo 
ir nedidelės bausmės, bet reika* 
las pasikeitė.- kai Kavaja čiupo 
kitą iėktuvĮ -ir pareikalavo iš
vežti jį į Peru. Vėliau reikalavo 
lėktuvo, paruošto skridiniui į 
Pietų Afrika. Tiktai lėktuve įsa
kė lakūnams skristi j, Airiją.

Prokuroras yra labai blogos 
nuomonės apie, Kayają. Jis esąs 
nepataisomas teroristas. Jis pa
sakoja apie labai griežtą ir žiau
rų Tito elgesį, bet jis veda kovą 
prieš Ameriką, p ne prieš Tito 
komunistinę sistemą. Manoma, 
kad netrukus prasidės kelios ki
tos bylos už lėktuvų pagrobimą. 
Aviacijos bendrovės reikalauja. 
Ų.ad-pats Kavaja arba su juo 
bendradarbiaujantieji serbai su
mokėtų jiems 60,000 dolerių.

Advokatai nieko' iš Kavajoš 
nereikalauja. Jie žino, kad jis 
tokios sumos dolerių neturi ir 
teismo išlaidų negalės sumokėti.

išklausė Kavajos "pasiteisinimus, ■ 
skundus prieš diktatorių Tito ir i 
serbų priespaudą. Po to pareiš
kė teisiamajam, kad jis bombas 
gamino ne Serbijoje, bet Chica- 
goje. nekreipdamas dėmesio Į 
nekaltus žmones, kuriuos jo pa-| 
gaminta bomba galėjo sužeisti 
ar užmušti. Neidamas į smulk
menas ir neleisdamas advoka
tams bereikalingai plepėti, pa
klausė teisiamąjį, ar prisipažįsta 
esąs kaltas apie-bombų gamini- > 
mą. Kai teisiamasis prisipažino, j 
tai jis pacitavo baudžiamojo ko’| 
dekso paragrafus ir tuojau jam į

t Suvažiavę Europos valstybių „paskyrė 20 metų kalėjimo už I 
j naftos Orlovai aptarė reikalą, sprogstamos medžiagos įsigijimą 
į api'ėžt --naftos Įvežimo-- kieki.. 'pavojingų bombų- gaminimą.

Teisėjas būtų galėjęs paskirti 
Kavajai 50 metų kalėjimo. Į bet'

j Arą’ u valstybės yra įsitikinu- 
' sios, kad europiečiai nr--įj. apsi
eiti be didesni •uvic-o arabu *- i 
į naftos ir der i4. Dabar, jie pri- j 
■ ėjo įsitikinimo, kad galim; .iu-■ 
' statyti aprėžtą naft<>r .r degalų £ - t - . .....
kiek'. Europiečiai gali gauti ga- j Genti nusikaltėlį iš Airijos į 
žolino ir naftos kituose kraš- 'Chicagą.'Advokatai prašė teise-.

. - ... .. .. .. ; tuose, o ne vien arabų valšty:pą pasigailėti Kavajos ir skirti
M. Ohira buvo Washingtone, ta- Klus su -Rusija ir -Japonijos, po- j ^ėse euFopiečiai pirks ma- ^arri lengvinančias aplinkybes: ■

jei Japonijos karo jėgos bus su
stiprintos.

■ Prezidentas Carteris vežasi į 
Tokiją ne tik .-prekybos ir vals
tybės departamento specialis
tus, bet patarėjų tarpe yra ir
karių,, gerai informuotų apie da- j

. jis paskyrė-tiktai-20.-nes du'ad-
: vokalai įrūdinėjo teismui apie 
I skubą, kuri jiems, rūpėjo atga- 
! benti nusikaltėlį iš

Prieš porą mėnesių premjeras ! kartinę padėti Kinijoje, santy

tenciala. i . ....... . , . -; zesnj kieki, tai arabai turės* pa- 
Tuo tarpu dar nežinia, kada! galvoti, ar verta tiek kelti kai-j 

. > pasitarimai pasibaigsi nas. Vokiečiai mano, kad euro-j 
užmiršti, kad Japonija, išskyrus, ^et kiekvienam aišku, kad bus. piečiai galės normalizuoti visą.

rėsi su prez;dentu Carteriu ir 
palietė visa eilę abi valstvbes 
liečiančių klausimų. Reikia ne-j Tokiio

X luilljviao X>^gALLCLO l(Wdl J1UOLC .

bo aukščiausio teisino sprendi-1 lus' Sav0 darbo vaisiais jie už-

Ameriką, yra pati stipriausioji paliesti tolimesni JAV ir Japo- 
pramonės šalis.

Japonija savo energijos ne
naudoja karo reikalams, nes tai
kos sutartis draudžia Japonijai 
gaminti modernią karo medžia
gą. Bet japonai padarė nepa
prastai didelę pažangą elektro
nikos srityje. Be to, japonai 
yra praktiški žmonės. Elektroni
kos žinias jie taiko kasdieniniam 
praktiškam gyvenimui. Japonai 
gamina labai pigius ir praktiš
kus radijo bei televizijos apara-

! naftos ir degalų klausimą.
nijos prekybos santykiai.

Panaikino pirmenybę 
fermeriams

jam lengvinančias aplinkybes: ■
KAVA J A BUVO APSI-- 

RIŠES DINAMITU

mu, draudžiančiu steigti koloni
jas Jordanijos žemėse. Aukš
čiausias teismas, paskaitęs Va-j 
šingtone pasirašytą Egipto iri 
Izraelio taikos sutartį, priėjo 
išvados, kad Izraelis pasižadėjo 
kolonijų nesteigti. Tą sutartį 
patvirtino Izraelio parlamentas 
ir pasirašė prezidentas. Prezi
dentas mano, kad sutartis įpa
reigoja ir premjerą jos laikytis, 
jei nenori Izraeliui užtraukti 
kokios nelaimės. Labai nepaten
kintas ir kolonijų ministeris.

— Louisianoj pasirodė pirmie
ji choleros ligoniai.

— Garsus prancūzų filmų di
rektorius H. Grunde mirė, su
laukęs 89 metų.

— Už unciją aukso šeštadienį 
mokėjo $284.

— Chrysler pranešė, kad 
si tarimai su Volkswagen 
traukti.

pa-
nu-

į vertė veik visas Azijos ir jos sa
lų rinkas. Jaunimas, senais lai
kais daug laiko praleidęs karei
vinėse, dabar dirba pramonėje.•

Japonai padarė didelę pažan
gą lengvu automobilių srityje. 
Jų automobiliai yra užvertę 
Azijos ir salų rinką. Jie taip 
turi sutvarkę susisiekimą, 
kiekvienu momentu žino 
svarbesnius tolimiausios 
ar didmiesčio įvykius.

Premjeras Ohira. beviešėda
mas Washingtone, jau kėlė rei
kalą padaryti kelias svarbias 
pakaitas taikos sutartyje. Re’kia 
leisti japonams turėti daugiau 
karo jėgų, kad galėtų gintis nuo 
sovietų karo jėgų invazijos. 
Šiuos reikalus turi aptarti atsa-

< kingi valstybės specialistai. Ko- 
' mumstinė K’hija taip pat nori, 
-kad Japon’ja būtų galingešnė.
i Ji privalo ne tik pati gintis,,bet 
turi padėti ir kitiems. Kinijos 
vicepremjeras Tengas Hsfao-1* * 
pingas prezidentui Cartėriui pa
reiškė, kad Kinija nesipriešins,

kad 
apie 

salos

WASHINGTON. D.C. — Pre- j 
zidentas Carteris, prieš išskris
damas į Japoniją, įsakė panai
kinti dyzelinio kuro pardavimo 
pirmenybę farmeriams. Dyzeli
nis kuras buvo reikalingas trak
toriams ir kitoms žemės ūkio 
mašinoms. Dabar pirmenybė 
perleista sunkvežimiams, kad 
jie galėtų pervežti daržoves ir 
vaisius į šiaurės miestus. Kraš
te yra labai daug prinokusių po
midorų. agurkų ir visokių uogų.

— Laikraštininkai tvirtina, 
kad Jim Jones, planuodamas iš
žudyti va:kus ir visus kolonijos 
gyventojus, netikėjo į Dievą.

— Huo Kuofengas paskutiniu 
metu labai džiaugėsi nauja Ki
nijos santvarka, bet praeitą sa
vaitę revizoriai nustatė, kad nie
kad Kinijos miestuose nebuvo 
tiek prostitučių, kiek yra dabar. 
Valdžia nežino, kur jas dėti.

Jeigu šia savaitę ju ne'šveš į 
šiaurės miestus, tai ten pritrūks 
daržovių, o fa-meri.ims bus di
deli nuostoliai.

Lėktuvo grobikas Nikėja Ka
va j a ir šį kartą buvo apsiraišio
jęs krūtinę dinamitu.-/Kaip la
kūnai. taip ir Kavajos advoka
tas. lydėjęs jį i Airiją, matė 16 
pirštų dinamito. Jeigu jis būtų 
sprogęs, tai ne tik lėktuvas., bet 
ir visi žmonės, esantieji lėktuve 
su Kavaja. būtų žuvę. Advoka
tas airių policijai pareiškęs, kad 
jis įkalbėjęs Kavaja pasiduoti 
airių, policijai. Kayajįi-taip ir pa
darė. manydamas, kad jis galės' 
išsiderėti iš airių kelių nuolaidų.

Šanon aerodromo policija 
apie jokias lengvatas su juo ne
kalbėjo. Pirmiausia ;
atiduoti revolveri, visus šovi
nius ’r specialius peilius. Vėliau 
policija Įsakė jam pačiam nusi-

liepė jam Į gerbų jaunimas mato,’ kad jis

Amerikos didysis lėktuvnešis, ilgą laiką buvęs Indijos vandenyse, 
dabartiniu metu yra Persijos įlankoje.

norėjo padėti pavergtai Serbi
jai. bet įsitikino, kad jokiam 
praktiškam darbui jis nebe
tinka.

Jugoslaviją sudaro 6 skirtin
gos tautybės, bet Tito pajėgė 
sudaryt4 --’eningą valstybę, kuri 
pajėg’a p;. ; ’ x'nti sovietinei 
eksr • Jugoslavijai Susi
s’ ■ ius. vargu ar atskiros tau
telės paiėgs atsispirti.

Tris laivus pavarė į jūrą
KUALA LUMPUR. Malaizija.

— Malaizijos pakraščių laivai 
vakar sustabdė, apklausinpjo ir 
toliau*j jūrą pavarė tris tremti
nių laivus, vežusius vietnamie
čius į Malaiziją.

Indonezijos vandenyse plau
kioja apie 20 laivu 
miečiais. orieš tris r £ 
gūsiais nuo 
vai .keliais
tekti į. Malaizijos, .Judonezijos, 
Filipinų ir kitas salas, bet tiktai 
trumpam IžtkūfĄfcfrfjš Išvyko.

k.»mui

na-
bė-

indė pą-



FILMŲ PASAULYJE ALGIRDAS GUSTAITIS

PABĖGIMAS IŠ ALKATRAZO
IŠ ALKATRAZO NIEKAS NEPABĖGO IR NEPABĖGS”

Alkahazas (Alcatraz) yra sa- catraz. Pagrindinis aHistas’Chn 
lėlė prie San Francisco, Calif. Fastwood. Kalėjimo Viršininkas 
Anksčiau buvo JAV-ių tvirtovė. -- L‘atriek McGcohan. Produse- 

ris ir direktorius - Donald Sie
gel. Rankraštis — Richard Tug
gle. Pagal J. Campbell Bruce 
knvga. Paleido Paramount 
mų kompanija.

Plieninės durys, 
plieninė valia

Pralaimi tie, kurie pasiduoda 
nenugalauybei. Paša Lilyje nieko 
nėra nenugalimo, išskyrus Die- 
<r ir mirtį. Viską kįtų galima 
nugalėti, gerai pasiruošus, apgal
vojus, pasirįžus. Net plieno sie
nas.

Daugeli sykių iš kitų kalėji
mų pabėgės kalinys Frank Mor
ris ĮCknt Eastwoc’d) perspėja
mas kalėjimo viršininko Alka- 
,.raZ3, kad iš čia niekas nepabė
gę ir niekas nepabėgs. p

Kaliniu vra. žiauriu, bet vra ir 
širdingų, net sentimentalių. Vi
si, visą laiką, galvoja kaip pa
bėgti. Bet, atsargiai galvojant,

1.1.

paskui griežčiausio režim > ka
lėjimas nesuvaldomiems nusi
kaltėliams.

Nesen ai buvau San Francis- 
iank:.r.isi; IvjC sagelėje. Da- 
luristinš j'čniyhė. nei vie- 

krl.'n g r.č’*a. VI kas apleis-’ 
Ofirirlvs vadovai pasakoja, 
ieja. Turėta apie 300 kali

niu. Trini nusikaltėliams vienas 
prižiūrėtojas. Valgydavo po 10 
žmonių prie stalo, i’rižlūrėtojaš 
atsakingas, kad joks maistui 
įrankis nedingtų. Ilgą laiką ka
liniams nebuvo leista kalbėti, tik 
tai pramogų valanlomis, po dvi i 
valandas savaitgaliais. Vėliau * 
leido kalbėtis. Reti lankytojai j 
tegalėjo pasikalbėti telefonu, 
matyti tik per stiklą. Jokių baus
mės samažinihių.

Nusikaltusius drausmei Įmes
davo Į karcerius,, kurie buvo vi
siškai tamsūs,. blogiausiai .sta
tyti iš plieno- ir dėl to labai šal
ti, neįmanoma tenai miegoti. 
I) i d ž-iįU o sius Triukšmautojus 
įmesdavo nuogus., Jie galėdavo 
vaikščioti tik atkišę rankas,. ne> 
kitaip atsimušdavo į sienas.

Iš Alkati'džb keliolika kalinių 
bandė pabėgti. Vieni jų buvo 
sargybinių nušauti, kiti prigėrė, 
šeši nbžJriia k'ūr yra' (tebekabo 
jų rrffbtraiikbs)' paieškomi, 
nors hišno; jie prigėrė. Lavo
nai nesurasti. Vienas perplaukė 
Į žemyną. Mirtihai nuvargusi at
rado’ vaikai, norėdami pagelbė
ti pašaukė . . . policiją ir pabė
gėlis- .atsigavo vėl Alkatrąze, Jo. 
pavardėj .ScLĮl. Visi bandę pa
bėgti, buvo balti, nęi. vieno ne
gro, nors daug kaliniu buvo nę- 
gra L , i-«, - -

fil

. ., 4, Niagara LAukiA rCiRisTU.

tytas skyles, užlipa. ant stogo, 
nušoka žeinynj prisįpųčią giri 
jnunes pūsles ir dingsta tamso
je.

Jie uždaryti vienutėse, plieno 
durys, niuro sienos. Sdrgybiniai 
po sargybinių. O ir atsidūriiy 
jūroje — 1------ ------------- ,-----
nepriplauk uš '1 žėhiyno pradeda 
neveikti rauhieiiys, .nervų jūn- 
ghliar, gi vandens tekėjimo'srb-j •. , ... i . , .
vė-kcffiasi kas dsi blandos ir Pbhoja mekn
Taigi; Į krantą' išplaukti tūrėtų 
būti'hėihianoma. ’i! •

■ Brighton Parko R. LB metinis susirinkimas,
' ■ * I * dar metus laiko.

Į valdybą nauji kandidatai 
buvo išrinkti pusiau slaptu bal- Į 
layirnu; Išrinkti:' Vai. Pocius, i išbuvo 
Ant. Marma? Pbv. Burneikiš, 1 ’ ’ ’ , 
Štaš.'Kuzm’arskis. Iząb, Pocie- sus kalbėtojas. Sakydavo: 

Jiifle Paškęvičiėnė.' Į'kontro- kalba ne brudaš.l bet Gudas! 
, Pitiri. Aritarfas -'-Abraitis'-apyi'lėš ' komisiją 
■žvelgė '‘pfaėitų- mėtųveiklą5 in Ambraziejus, Ant. 
pareiškė, kad jb'ka'denrija 'pa&F’*Zuzaną Jalašinskienė.j; 

i: ’ mmas luomus, veiKsurmgas.,' i .... .... - <l,T . , ..r . baigė ir reikiarissirinkti'nauja
Vaidina viėm Vvrai; ..........   ' ' '.® ., _

' 4-m . - ■ i-.--it-i■’> valdyba! Jrkasminko-Valerijo-
;;.; Alkatraze’nebuvo galnnh ‘lar ‘ U-G t' -j ■■■< u . -.r /nr,.;. jjp Pofeiaus -kadencija! irgi' buvoikx-tr jokio ėvvo'sutv'erimo’.'.(Fi!- -AH;„ ... . , .
r : <': >■ 'it ... .l’vA.^pasibaigusi. »•.. r ?t- anas abie' kanarėlių--aifgmtojaA ^, .. . . .. o;-»<h -t c l.b - •' j”, i..’Revizijos komisijaf^MeHte-raf;• Alkatrazb t-ebuvo raš\-tojiska• ir į. ... , U.,,.
thoivvudiškii ‘fŪTffazij'a)'; '■ Slūptc

Susirinkimas įvyko birželio 
$ 'd: T vai. popifet šaulių riamūoi-vamįuo-tięk saitas, kad1 .'‘?lįe ,‘“U i’U™'?«. .... .................... ..

.. '??'\lna Aa/ sfe/Pirmininkas Aritahds Abrai-
r!_ mę virsinmkas. Bet laivai; lėk

tuvai, malūnsparniai, narai, šu-

nesuranda?"" ‘ 1” ' ■-
v. žiūrovą nls i lieka spręsti:'ta’rp 
galėjo ' imti,An1 iie? ‘ Anie •igSlėĮfd 
išsigelbėti. arinė?' • •

<■ Filmas fdofriUš, veikšiirin^s.' 
.Vaidina vJėni vvrai: •

I - f

tis atidarė-'susrrinkimą ir pa- 
kvięiė^. Valerijęna .Pocių pirmi;

, njnkauti, o Povilą Burneikį..— 
sekretoriauti?13 ’oir.c <.

Pasižymėjusių asmenų prisiminimas
Kadaise iš Lietuvos į JAV at- < 

vyko jauni talentingi studentai. 
Jie įsijungė į A.L.R.K. Susivie
nijimą, Federaciją ir Lietuvos 
Vyčių organizaciją, pradėjo 
bendradarbiauti spaudoje, lite-

, ratūroje ir savo paskaitomis ra-
■ gino lietuvius jungtis i bendrą 
j ve’klą. parapijose steigti mokyk- 
i las, knygynus, dramos-teatro 
ratelius ir chorus.

Tėvų didžiausias rūpestis, kad 
jų vaikai būtų mokomi lietuvių 
kalba skaityki ir rašyti. Pirmieji 
va’kų mokytojai buvo parapijo
se kunigai, vargonininkai ir stu
dentai. Kai jau atėjo Į parapijas 
šv. Kazimiero seselės, vaikų 
mokymas buvo pilnas anglų ir 
lietuvių kalbomis:

Lietuvių visuomenei daug pa
sidarbavo LEONARDAS ŠIMU- 
tis, būdamas “Garso” redakto
riumi. Vėliau jis tapo ilgamečiu 
“Draugo” redaktoriumi. L. ši
mutis buvo talentingas kalbėto
jas ir gabus organizatorius.

MATAS i ZUJUS; ; buvęs “Vy
ties" ■ redaktorius, vėliau- perėjo 
,Į Susivienijimo laikraščio “Gar
so” redakciją ir Susivienijime 
dirbo daug metų redaguodamas 
.“Garsą” ligi pat mirties. Jis bu
vo ir kitu laikraščiu bendra
darbis.

PRANAS .GUDAS daug metų
> “Darbininko” laikraščio 

redaktoriumi. Jis buvo labai drą-
čia

Apie .Alka! ražą jau pagąmin- 
ta keletas filmų. Neseniai paleis
tas^; dar vienas: Escape from Al<jauni vyrai išlaužia; prasikrap

Laimingų, būdu/ kąlėjinio ivir- 
šiiiinko pavogęs nagams karpy
ti Įtaisą, • laisvalaikiais prądedg, 
baksnoti vieliukės .sieną. iPastę* 
bi tarakoną, nubėgusį į.oro-veii- 
tiliącijos tarpą. . Reiškia^-.toliau 

. i'uri būti tuštuma, . ■■■
Kiti: haliniai .pavagia . būtinų-

.dalykų:..plaukų--padaryti maiii-pmiš Al 'Capdhė laiko 'peiytę.‘>E;i
kėno_ galvai, skiedrų,. .sk.u.dij>.gi VietbA’iis; silpiftokas- ''Hltiravi1-
ir gumines pūsles. Trvs sveiki, jifias?'Trlbr-vabfdat "‘-d-1 ...... , . , , ,

lAlkūtraz'e. Atrodo, per švelniai“' . uniimšitmenas. - 4 '

džiai, atitinką vyčių obalsiuTUž 
tokią brangią dovaną vyčiai pa
aukštino kompozitorių į Garbės 
narius. Prof. A. Aleksis pirmu
tinis sutvėrė Chičagos apskrities 
Vyčių chorą ir jam sėkmingai 
vadovavo. Jis patarė visiems 
vargonininkams tverti vyčių 
chorus.

Komp. ANTANAS POCIUS 
buvo antras Vyčių choro vėdė- 
jas-mokytojas. Jam- į pagalbą 
atėjo solistai-tės: Marijona Ja
nušauskienė, Ona Pocienė 
operos artistė, ^Leokadija Sabo- 
nienė — smuikininkė, Ona Pie- 
žieriė, Justas Kudirka — operos 
artistas, Kastas Sabonis — bari
tonas, Anicetas Šlapelis — bo
sas, Vladas Daukša — tenoras. 
Komp. A. Pocius su tokia galin
ga. solistų ir choro balsų jėga iš
pildė Sasnausko ’ kantatą ‘‘Bro
liai’’,' lengvą operą “Kofnevilio 
Varpai”, dvi operetes: “Klaipė
dos Julė” ir “Sylvija”. -Jūs buvo- 
pakartotos važinėjant po kitas 
kolonijas.

Varg. J: J: SAUČIt^NAS,' 
Kingston, Pa.', sbbrgžhizaVo Dai
nos Draugijos chorą iš apylihkės 
parapijų jaunimo.' Choras pasi
žymėdavo ’ 'daly vau j aht'į-fėšti va
liuose ir minint'Vasario*16-tą. ■

Užsipelnė, didelėj pagarbos 
Vyčių, organizacijoje, nuoširdūs 
veikėjai: JUOZAS , BŲLĘVI- 
ČIUŠ,’ JUOZAS. ŠAD^USICAS, 
PRANAS GUDELIS, J ALBERT 
KASSELL, AjDĮĖLĖ GABELĮB- 
Nė. Visi p’aifilriė'fr 'asmenis bu
vo Dievo a^dovabOti "'jaunystėje 
sveikata " iri drąš'a'’ darfeilStiŠ Tė
vynės' Lietuvos ’ • fiafu'dai,'' atpa-' 
&nti' jos ;grbžį. ’ Jttcfc vėikė :dtą-- 
sa,:spartumas, tikėjimas,‘blaivas 
protas,’ išmintis', švėnt'aš' Uolu- 
ihas,-■ pajėgų^ditluftias. jėga ra
gi no 'j uos, progresas “davė žėnk- 
lušj 'garbė sekė juds'j inėilė' išsi^' 
rinko ’ juos;-■' likimaš ’ pasiduoba- 
vv jieihs, firfkšfhumaš- jiėnis 'gel
bėjo, fiievaš įjalaihiiho juos. liž- 
riėdamas' ‘‘ neiAirstahtį ' Vidiftiką 
Tėyyneš/'flėtūv^i! ;'n"/’•' 
n‘ ■N'Fko'd^nas

' išrinkti: ' Bron. j IGNAS SAKALAS jau Cleve- 

Abraitis ir jarKje į,uv0 pasižymėjęs lietu
viškoj : Neiktoj: Atvykęš’Į Ghiča- 
gą, tapo '‘Draugo’’ ilgamečiu’re- 

kydavo: garsinkite' vyčių. Vardą 
, taip, kaip vištelė' išgaršįna pa-

apygardos.!-. Visi palinkėjo ge4dėjus kiauši*U F””‘'.-f " 1
:iriausi»;rr darbingų- metų,.Po to V - ,:r- i- .n :
pl'ife kavutės ir užkandžių sekė KAZIMIERAS. JONAITIS i >—r

’'f&iri**)I’-'liK-'Pocius perskaitė--kasos pa j a- laisvą^npasikalbėjimas. »«». i ;“Vytięs” redaktorius, ir \poetas; 
trlmuora^^ .r 5i1o;Haę.,K<si Hantn taim- Biržulio 16 <dj^' valčvak. buvo-T>ąug savo eilėraščių parašęs jr 

sukviestas valdybos: posėdis ■ pas 
j . Po vįsų prapofu? bnroijėamdš!- V. »I. Pocius ir pasiskirstytą. pą- 

ij^ąįų rink|5fif§<4 reigomšsegančiai: ptrm. _VąL
'jpirm. A. Abraitis atsisakė kan-GToi 4““TOTpifffF'''Al?"'Ka ’spgfaš,’ 

 

‘ dj^alųotri"14 VicėjpYrrlf.. '^Alekšdš'’ šel|||Pov. Burneikis. kasin. Lai- 
^šj5eraš*,:'šėW?iŠią?Vš’'Nei:mškiš irią|jSticelytė. koresp. Antanas .

Ir Laima'^ficelytri'![šėl sėifriyfr^ Magina; St. ^eniškjsi—^;kandį?;!Ž. darbą_sūj jaunljpu. MYK0?^.S 
nių j^ihkybiti ''‘ne^alėjl?’• ■p6Šė4\dėi||. Parengimų vąd. Izabelė 
cjyje' dSyva'nti. bet JfS^den'cijė ’PocĮėnė ir paŠėjėjai^ilėF^įęke- 
i'ųaĘ■ftėra ;;p^fbaigiiši'‘iFogStlibja' vičiepė ir Stasys Kc^narškis. ___
f; ? A'- Medžio metffri/aldyba buvo fALĖKSIsT Vyriu orįanlzacija?
skalni pavaišinta savininkų Į parašė Vyčių himną, maršo 

Jf^leri't°no tempo,, .skambūs^ ir grąžūą-4.^o-

f

i Susirinkimas <; vyko geroje 
.nuotakoje, ir; jokių nešusiprafe daktoriu^ ^^0 dar-

1 —- vyčiais. Sa;

■ portą1 g^ie'-- vedamhš-' 'knyga^if' 
Ijasds • St'o-vi. Rafdb Aūšką pavyzr . 

sdjugoj'^tv&rkoje. Vėliau kasittd-

ir svečių iš! Marquette- Parko, j 
Mėlręse i Parko, o taip, -pat ir iš' -

.KAZIMIERAS. jONAITlSi

-aįspausdinęs knygelėse. Jo* eilės 
buvo mėgiamos parengimuose. 
K. Jonaitis .buvo^yaJstimnlfąs^  ̂

—"Amerikos VąrgonP
ninku Sąjunga ir Lietuvės Vy
čių Organizacija buvo jungiama

8

r

tv
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WITH REPAYMENT 
VO FIT YOUR INCOME

o
1.1

CONSTIPATION 
$0čfor proven ingredient 
pečiui resno prescription

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WRCSSMiy DKMMr

č'nf-to be t^blte-jdfective in 
!8J§'$n sevęreS'onstięetion

tikl amie. iai, 
tokie.

Raudonasis
irjjam eilė."

'^ORKČNkS -ĮiLietfFvos Vyčių 
iorganizacljps IWjrejife’
į Kogipo^? A.jjĖ K^ĄįFDRAS.

see us for 

financing

H AT OUR 10W RATESF * ’ al ' Z '

P

CHICAGO, ILLINOIS 

Phone 1 Virginia 7*7747

Ho» t&nA 
tf y*in (4< 

be . r 
fteetteĄ Bcrwin can be cashed » h«rJt inrrr-M *> 
*c< f»ibį«T » «>*r ot local income m.

SERVING CHICAGO AND SOBDRBS SINCE 1905

Doctora^iind a %peciat' laxative 
>nqr^^Yitio be t^gbiyfelfectrve in 
rė sevęreffonstipętion
dvęlĮSFght Don't f^ĖįYfregulahty or 
cgoktipation^becdme a proiyem. 
TfiiS' fnediclT 'ihgretiVėftt ,!s hij# 
ayaUabie in'the exclusive fej(-LA)t 
forrndla. Us‘e dnly directed. 
Chocolated Tablets
or. Unyavo'fed Fills. £Zr£MZ

2 ~ NAUJIENOS, CHICAGO s, H.L Monday.-June" 25^79'

Cold wa į parddyą.Iviek ’ vadovai jjpąšako 
jo, ienai riiuyeš griežtesiils rėži-: 

i m^/^eĮtikėtlnas sienų 'BfdpŠ- valdy^-toria nuoširdų
j-tyiiio pavaizdavimas..Betgi,/tė- 
jpdi ncbūvlis kaip gafilnži tvirtin-i 
,13;'Juk balidytą ptiUėgti -het ie- 
i^plika kartų,' ‘ ‘
; jį j^ūrint, tok ms'kalėj inhškus f ii-, 
ijbiiis nenoromis dingfefia min- 
: lys apie soViėtiniū^' gtilagus. Su 
. taiku buš aprašyta, iirifilmiidja.- 
Aifa. kaip iš tena r rrėlhiihfĮigfr-ji 
įbėgdavo! Mirtimi hųtėišti rie dėl 
kriminalinių niekšybių, bet prio- 

. šjhigai kad buvo kilnūs žmonės

wits

acmj - ;
ril į :■>
Nutarta suFęn^tFgegužmię li&. 

pbšjinėn. 12 yal. Vyviųs&lėje 
sodęiyje prie 47th"St. ‘ir Camp-' 
belj smagus
K0sto Venckaus orkestras i 
mėgėjai galės linksmi 

d . - J -s
ti, o seimininkės pagamins ska 
nių užkandžių, o prie baro bu: 
galima ir troškuli mumalšinti 
Tad VISI kviečiami gegužinėje 
gailiai dalyyatifi. * . *

Antanas Marma~ . . ■ 4... c*, y v į
latviai, vstai ir ki-J- ■ --------------------

i — Keleiviai tvirtina, kad VieU 
AHtatirizas. Ateis namo ūkis visiškai sugriuvęs.

Karo laimėjimas ūkiui nepadėjo.-

; For y our headache get
extra strength and safety, too.

. Anacin® has extra strength- feya jpafifchof expert^ used & 
More strength than any reg- directed. But Anžcih^ives ybu 
ul'ar headache tablet. And. mfere pain felted ifhah Any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. > tablet. Gives you safety you

.Like all leading headache expect with extri strefiglh ydil 
tablets, Anacin starts* with,a warrtT Read And follow febd / 
pain reliever recognized safe directions. j.? \ y

' Extra strerlfcth Mth safety. That’s common ‘sense. Thai; Anadfe. '

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to say

Plid AM 
Ccapcvndcd

YOU'LL RUN INTO TROUBLE U= 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.^

M was an army ior>ę on courage, 
ihott on money.

And then the mdhey came. 
Some $27,000,00? from ti»c

Mrorę and self-Sufficient. And they re helping mew 
*-dvts to safe, dependable savings By taking stock ie

America with the Payrcfl Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonck-

stock 

 

nt America

OUR SAVINGS . „ 
CERTIFICATES

EARN UPTO'f 7^%

2212 WEST ODLMAK ROAD

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY kN 

the R/GJIT LAN Ek
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Hamilton., Ont, Canada
suos aukštai iškelta Lietuvos tri
spalvė.

Važiuojantiems iš vakarų i ry
tus 2-uoju keliu, pervažiavus 
Grand River tiltą sukti kairėn 
į Willow Street Važiuojant iš 
Hamilton, privažiavus 5-tą ke-

SLA 72 kuopos gegužinės ruo
ša vyksta sėkmingai. Loterijos 
bilietai taip pat sėkmingai pla
tinami. Kadangi SLA 72 kuopos 
gegužinės tikslas — Lietuvos 
laisvės kovotojo Viktoro Pet
kaus vardo įamžinimas Kanados
Lietuvių Fonde, bilietų platini- j lią sukti kairėn ir prieš tiltą suk-, 
me dalyvauja ir ne SLA nariai, ti dešinėn į Willow Street. Po- i 
Yra gauta ir aukų šiam tikslui, 
bet apie aukotojus bus prisi
minta po gegužinės padėkoje.

Gegužinėje bus ir daiktinė 
loterija. Jau gauta vertingų 
daiktų iš daug lietuvių, o kiti 
pasižadėjo važiuodami į gegu
žinę atvežti.

Gegužinėje veiks valgių ir 
minkštų, gėrimų bufetas ir gar
sinė plokštelių muzika, vado
vaujant P. Bosui.

Kada Lietuvos okupantas — 
sovietinis komunizmas nekaltai 
nubaudė Viktorą Petkų 15 metų 
sunkaus kalėjimo, lietuviai apie 
tai sužinoję labai pergyveno ir 
kalinį užjaučia. Gegužinėje, kur 
bus V. Petkaus vardo įamžini
mo ceremonijos, pažadėjo daly
vauti ir Toronto lietuviai.

sūkio vietose bus rodyklės, ro
dančios kelią į SLA gegužinę.

Nežmrint karštų dienų, plati 
Grand upė, tekėdama prp sody
bą, vėsina orą ir svečiai medžių 
pavėsyje randa malonų ir šva
rų orą.

Me laisvėje gyveną lietuviai 
raskime laiko atvykti liepos 
15 d. į Helsinkio grupės nario 
V. Petkaus, Lietuvos okupanto 
— sovietų nuteistą 15 metų sun
kaus kalėjimo, pagerbimo cere
monijas ir tuo pačiu mes prisi
dėsime prie protesto už perse
kiojimą mūsų brolių ir sesių 
sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Šis kvietimas ir informacija 
bus paskutinė prieš gegužinę. 
Kad lengviau būtų rasti vietą, 
pasiimkite šį laikrašti, kuriame 
yra nurodytas kelias į gegužinę

IT’S AMAZING!

A DENVER,COL- DAIRY 
MILKED HIS COW. TWc'

■ niu. . karo žygiams prieš prūsus. Ka-
Tndėl iuiiiiostabu, kad prade- rui pasibaigus, t.y. prūsus užka-

> X—XI amž. prūsai, riavus, vokiečių riteriai pasiža- 
sritį leE- 

•entys dažnai užpukla- kains. Žinoma, šie pažadai paža
dais ir paliko.

Kad uigi šiems karo operaci
joms reikėjo daug karių, buv. 
mitai ta prašyti TeJicnų Ordinu 

1,’Os. O’-d’no magistras su- 
sa.vo riterius kryžiuočius,

XIII amž. įsimaišę įį tuo metu išvytus iš Palestinas, 
prūsus. 1231 
riterių gaujos 

Įsibrovė
farmer
cow FELL Oo HIM PK4D
HELD HiM DOwU WTH A FRACTURE^

Į Right shooldeq amo leg,until 
PULUEO THE COvę OFF)

UNUSUAL TfeuST FunO

FOQ SffcSS&MS 
OF KVCC '

LOM0O4’- 
crly ag a

> to k
ww emy
Bi®Ob VtavE LWEO--

FOi? CORttS IN “TeCE DEEP 
South ’

Xn MONGOLIA, it t S CJ^OmaSY 
For THE1 BRIDE'S FATHER TO PROVIDE 
rwe siaooM with p o ytfs. Supply 
OF A=> A REWARD FOR

I MARRYING HIS DAUGHTER !!! . ■

fez J

76.

'ni, ...
“The AVSTKMaANS

HEAVIEST MEAT-ĘĄTER^ IM THE !
\\ORLD /// . THEY CONSUME. Y_

AM AVERAGE OF 250. ££ 
EACH PERSON “V.

' lietuviai, letgaliai ir kitos lėto- dėjo grąžinti Kulmo
I lietuvių
l vo kaimynines slavų sritis ir at 
virkščiai slavų gentys užpu)-' 
davo lelo-lietuvių teritorijas.

Tais tarpusavio karais pasi-i 
naudojo vokieč ų riteriai ir kar
tu sudavė smūgį leto-lietuviams'tiko 

i ir slavai’
lenkų-mczūrų su prūsais susirė-. nukreipti prieš 
mimus, vokiečių agresoriai pra- metais vokiečių 
siskverbt t rytus, j Pabaltįjį. Į persikėlė pre Vyslą i

Vokiečių oficialė istorinė ver-| į prūsų šalį, plėsdamos vietinius 
sija jų 
priežastis aiškina — būk vokie
čiai buvę mozūrų kunigaikščio 
Konrado 1228 m. pakviesti į ka
ro žygi prieš “prūsus-pagonis”, 
kurie plėšė “krikščionių žemę”

įsiveržimo Į Panaltiji gyventojus ir žudydamos visus, 
kurie mėgino pasipriešinti. 1232 

i m. šis plėvikiškas užpuolimas, 
' popiežiui Incct riui ii pritariant, 
virto “ 

i gonis”.
(lenkų katalikų žemę). Tačiau i nimo
šioje versijoje tik pusė tiesos, ojgrdostė 
kita puse — melas, nes vokie-| vo žemę 
čių riteriai jau

'mis akimis žiūrėjo Į derlingas! h U
'prūsų žemes ir ieškojo tik prie-'džia u įlinkais.

kryžiaus karu prieš pa- . 
Po krikščionybės plati- . 
priedanga kryžiuočiai 
svetimą turtą, atiinda- 

’yvulius, o gyvento- 
seniai godžiu-Į jus pradžioje paversdavo 

mokėtojais, o vėliau
duck’

Gegužinė Įvyks šių metų lie- A. Padolskio sodyboje, 158 Wil- 
pos 15 d. savanbrio-kūrėjo A. 
Padolskio gražioje sodyboje, 158 
Willow St., Paris, Ontario. Ge
gužinės pradžia 1 vai. popiet.

šiuo metu ..tiesioginis kelias į 
A. Padolskio sodybą, .prie švie
sų, kur nueidavo 5-tas kelias su 
2-uoju. yra taisomas A. Padols
kio sodybos kryptimi. Dabar va
žiuojantiems iš rytų 5-uoju ke
liu ir . privažiavus šviesas, kur 
susiduria, su 2-uoju keliu, va
žiuoti per šviesas ir už kelių 
šimtų metrų privažiuoti Grand 
River tiltą. Prieš tiltą sukti de
šinėn, -į Willow Street, kuri eina 
pro A. Padolskio sodybą. Prie 
.A. P.adoĮskio sodybos bus ro
dyklė, rodanti į SLA gegužinę, 
o A. Padolskio . sodyboje plevė-

low Street.
Visi svečiai rengėjų bus ma

lonia-. priimti ir pavaiš:nti.
Iki malonaus pasimatymo šių 

metų LIEPOS 15 DIENĄ A. 
Padolsk’o sodyboje. Paris. Ont.

SLA 72-os kp. Valdyba *

vai, Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinės uniformuoti šauliai, 
tautiniais rūbais pasipuošusių 
ponių ir panelių nemažas būrys, Į 
(B) LB-nės Marquette Parko' 
Apylinkės nariai ir V-va, ir skai
tlinga visuomenė.

10 vai. 45 min. iškilmingai bu
vo Įneštos į bažnyčią Amerikos, 
Lietuvos, 
tos ir

P. KUSNER10 SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

šaulių Rinktinės, Al-
(R) LB-nės vėliavos su — — ~

garbės sm-gybdmis, kurias nešė tinio lurinio pamokslą. Bažny
tinių iškilmių pabaigai, vargo
nams akompanuojant, horas su-

Žiauriu birželio trėmimu
Marquette Parke 

minėjimas
Chįcagos Altui vadovaujant,

š/m. birželio men. 10 d.; 10 vai.
30 min. Marquette Parko para
pijos aikštėje buvo pakeltos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
paminėti žiauriojo birželio trė
mimo aukoms.

Iškilmėse dayvavo Alto atsto- kė tai dienai pritaikintą palrur

šauliai 
buose.

Vėliavos, laike pamaldų baž- giedojo tautos himną.
nyčioje, buvo išrikiuotos prie-, l>0 visų bažnyčioje ceremoni- 
šai altorių, kur buvo atnašauja- .lŲ’ vėliavos su palyda buvo nu
mos iškilmingos pamaldos už neštos į parapijos salę, o aikš- 
vnviKinc 1 Prir. tės vėliaVOS nuleistos IT tUO

ir ponios, tautiniuose ru-

žuvusius tremtinius. Prie alto-į vėliavos nuleistos
mus Altos atstovas p. Samaška 
padėjo puošnų gyvų gėlių vai
niką garbei žuvusių už tautos, 
ir Tėvynės laisve.

Pamaldas atnašavo kanau
ninkas V. Zakarauskas ir pasa-

(Tęsinys)

ETNINE PIETRYČIŲ PABALTIJO GYVENTOJŲ SUDĖTIS 
PRIEŠ ĮSIBRAUNANT VOKIEČIŲ RITERIAMS 

IR LAIKE JŲ ĮSIBROVIMO

Tie ekonominiai skirtumai 
visgi nebuvo tiek ryškūs, kad 
galėtų sudaryti kliūtį etniniam 
gyventojų suartėjimui. Tiesa, 
XII—XIII amž. nebuvo dar vie
nos lietuvių tautybės 'ir pietų- 
rytų Pabaltijo gx-ventojai kalbė
jo, skirtingais dialektais (arba, 
tikriau pasakius, įvairiomis kal
bomis, susidariusiomis iš tų dia
lektų), bet tos kalbos ir dialek-baigtos iškilmės..

Altos atstovas p. 
minėjimo dalyviams 
padėką.

Samaška 
pareiškė

žasčių jas užgrobti. XIII amž. k \
pradžioje vokiečių vienuolis 
Kristijonas (Christian), vokie
čių feodalų sukurstytas, pradė
jo skelbti kryžiaus karą prieš 
“pagonis prūsus”. Vokiečių ri
teriai gan greit susitarė su kai 

• kuriais lenkų feodalais užpulti 
prūsų žemes. Taip buvo suor
ganizuotas 1217 metais pirmas 
prūsų žemių užpuolimas ir vo
kiečių-lenkų kariai užgrobė Kul
mo (Kalno) sritį. Kulmo srities 
gyventojų etninė sudėtis nebu
vo prūsai: didžiausia gyventojų 
dalį sudarė slavai (mozūrai). 

' Kulmo srities vyskupu buvo 
paskirtas Kristijonas (Chris
tian) ir jis susitarė su Mozūrų 
kunigaikščiu Konradu, kad len
kai laikinai “užleis” tą sritį vo
kiečiams, kad vokiečiai šioje

Svetimšalių pavergime 
įnė pakibo virš Pabaltijo prūsų- 
lietuvių gyventojų ir privertė 
atskiras gentis vienytis.

Rytų lietuvių gentys paėmė 
iniciatyvą į savų rankas ir su
vaidino vėliau svarbią rolę kraš
to apsaugos organizacijoje. Vė
liau Į kovą prieš vokiečių rite
rius įsijungė ir kai kurie lenkų 
kunigaikščiai, kurie suprato 
pražūtingą Konrado Mazovie- 
čio politiką, atidavusio Kulmo 
sritį niokoti vokiečių riterių 
gaujoms.

(Bus daugiau)

grės-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo 3. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

h.-..*. : ' *

Birželiniu trėmimu 
minėjimas Chicago}, 

Marquette Parke
Birž. 16 d. 10 vai. organizaci

jos ir patriotinė visuomenė rin
kosi pakelti vėliavas. Altai va
dovavo vicep. V. Samaška, šau
liams P. Tomkus, R. L.B-nei J. 
Bagdžius, buvo ir. vyčių atstovai. 
Iš viso buvo per 200 asmenų.

V. Samaška ir šauliai pakėlė 
vėliavą ligi viršūnės ir, gedulo 
prisiminimui, nuleido ligi pusės 
stiebo.

Po to šauliai su asista nešė 
y 3 vėliavas, R. L. B-nės 2 vėlia

vas ir vieną vyčiai. Buvo gražus 
būrys moterų, pasipuošusių tau
tiniais rūbais. B-nės vėliavas 

- nešė St. Patlaba ir J. Vengrys.
V. Samaška ir jo asista — 

Laura, Linda ir Andrius Stakė- 
nai, pasipuošę tautiniais rūbais 
jaunuoliai, padėjo prie altoriaus 
gyvą gėlių vainiką.

Šv. Mišias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas.

Pamaldose dalyvavo jo eksc. 
vysk. V. Brizgys, generalinė 
konsule J. Daužvardienė, dr. Z. 
Danilevičius, inž. D. Adomaitis, 
Ig. Petrauskas, Ig. Serafinas, A. 
Orentas, ALTos T. Blinstrubas 
ir kiti nariai. Balfo buvo J. 
Čepaitis, J. Mackevičius, J. Bla
žys ir kiti.

šv. Mišių auką prie altoriaus 
nešė gen. konsule J. Daužvar
dienė, V. Samaška ir savanorių 
pirm. J. Tamulis.

Kaų. V. Zakarauskas pasakė 
I labai jautrų pamokslą. Ne vie- 
(nam ir ašarą išspaudė kankinių 
priminimas, jų kančios ir perse
kiojimas tikinčiųjų ok. Lietuvoj.

Visus jaudino griausmingai 
choro sugiedota giesmė “Apsau
gok, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį”. Pabaigai choras, visiems 
dalyviams pritariant, sugiedojo 
Lietuvos himną. Chorui vado
vauja muzikas Linas, vargonais 
groja K. Skaitsgirys.

Vėliavos su asista pirmieji iš
ėjo iš bažnyčios ir nuėjo j para
pijos salę.

Nors kukliai, bet gerai pami
nėta trėmimai ir kenčiantieji 
mūeų broliai ir sėserys ok. Lie
tuvoj. k- P^uliuA

t

v

tai buvo vienas kitam tiek aiti teritorijoje sudarytų tramplynaĮ čiausio teismo.
nū, kad gyventojai galėjo vieni 
kitus suprasti. Daug svarbesnė 
kliūtis įvairių rajonų gyventojų 
suartėjimui buvo stoka politinės 
vienybės. Kraštas buvo susiskal
dęs į daugelį genčių bei . terito
rijų, ir klasių skirtumai jau bu
vo spėję suardyti genčių vieny
bę. Paprastieji gyventojai pri
klausė nuo didikų, kurie ekono
miniai išnaudodavo savo gen
tainius ir gyveno ir pelnėsi iš ka
rų bei plėšikavimų. Genčių va-^ 

‘dįi įsiveldavo į susirėmimus su' 
kaimyninėmis tautomis ir karai 
pčasidarė kone nuolatiniu reiški

— Izraelio premjeras Begin 
nenori sustabdyti kolonijų sta
tybą užimtose Jordanijos žemė
se, bet privalo klausyti aukš-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak. e
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

r-M
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl........... $10.00

v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ........................   $15.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, UI., 60608

_ $10.00
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minti skanių ma'sto produktų, 
tai tas jau seniai yra pamiršta. 
Mažosios tautos aukojamos, kad 
galėtų didžiosios valstybės gy
venti. Ar ilgai dar tęsis tas “lai
kinumas”?

Mūsų kariuomenė pradėjo 
ruoštis žygiui į Vilnių. Tam žy-Į 
giui buvo suformuota Vilniaus 
rinktinė, kurios vadu paskirtas 
gen. V. Vitkauskas. Rinktinė 
gavo nurodymą kaip reikės žy-. 
giuoti į Vilniaus kraštą ir kaip' 
elgt's su vietiniais gyventojais.

Bet rusai dar vis delsė perda- Į 
vimą, nes jiems rūpėjo kuo dau- j 
riau prisigrobti svetimo turto. 
Kai ištuštino valdiškus sandė
lius. tai grobė fabrikų mašinas 
ir iš privačių butų baldus. Net1 
iš ligoninių surinko spiaudyklas 
ir naktinius puodus. Išvežė Vil
niaus archyvinę medžiagą, ku
rios dalis vėliau -aptikta apleis
tuose Minsko sandėliuose. Bol-

t» * •

r t
t-4

01

n , - 4c A

T Į į-

S

Chicagos upėM. Šileikis

Stasys Barzdukas moko 
laikraščių redaktorius

> Stasys- Barzdukas atspausdino kovo mėn. 22 d

Katalikų spaudos biuras pa
skelbė, kad į Lietuvą yra atbė
gę iš Lenkijos 30 kunigų. Vieni 
apsigyvenę pas giminės, 6’kiti 
paskirstyti visose Lietuvos vys
kupijose, kur jiems būsią ieško
ma atitinkamo darbo. . , .

Tą “gailestingumo” žestą, .pa
kritikavo “Vairas” (ž-.- 1939 m. 
Nr. 40) , ■ primindamas, • kad į iš 
Lenkijos atbėgusiems, kunigams 
niekas nedraudžia; męį§tis^ nes 
tai yra jų pareigą.. jBe^jdoęąu, 
kokio jiems-: dar .ieškoma kito 
“atitinkamo darbo”. Lenkų dva
sininkija ir vėliau -išgamiškai 
sulenkėjusi lietuvių dvasininki
jos didelė“ dalią 'beskieisdama 
Lietuvoje “polską wiarą”, jau 
yra atlikusi L tokius .didelius 
“Žygdarbius”-^ kad daugiau “ati
tinkamų” pagelbininkų’ 'iri' dar
buotojų, rodos, jau. ĮĮębebūŽųl 
reikalinga. Praeities. Aidas

. ------------ ---------- ;--------

Nuteistas elektros kėdėn .. 
reikalauja ir televizijos 
TALLAHASSEE, Floridai — 

Už žmogžudystę nuteistas mir
ties bausme ętektros " kėdėje” 
buvęs geras Floridos universite
to studentas Robert Sullivan, 
31 metų amžiaus, pasakė, kad. 
jis per savo advokate prašys 
tą elektros kėdėje sceną nufil
muoti televizijai, ■ “kad 'žmonės 
matytų tai, ko j’e nori”.- Kadan
gi žmonės, pamatę ko nori ma
tyti, daugiau to nebenori, toks 
moralinis filmas prisidėtų prie 
žmogžudysčių sumžžėjimo; ma
no Sullivan.'-

Jo egzekucija turėjo:'įvykti 
praeitą trečiadienį, bet grei
čiausiai, kad be televizijos, nes 
spaudoje nieko nematyti.

vartų ir didelių sveikinimo už- J. Cicėnas (žiūr. “Vilnius tarp 
rašų. Iškilmingai žygiuoja ka- audrų”), “taip gimė lenkų po- 
riai, juos ir jų ginklus mergai-' grindis, respublikos respubliko- 
tės puošia gėlėmis. Įvairiomis je siekimas: te Lietuva duoda 
kalbomis sklinda šūkiai Valio, rimtį ir duoną, o mes, jei ne ryt, 
Lai gyvuoja Lietuvos kariuo- tai užporyt “od morza do mor- 
menė ir pan. O paskui ją va-’ za”. O tuo laiku Gudijai atite- 
žiuoja maisto produktais pa- kusiuose Lietuvos plotuose pra- 
krauti sunkvežimiai. Judėjimą1 sidėjo pirmieji žmonių areštai ir 
tvarko jau sudaryta vietos lie- trėmimai į Sibirą.
tuvių policiją. Visi sveikinasi ir 
džiūgauja po devyniolikos metų 
vėl pamatę Vilniuje Lietuvos 
kariuomenę.

LIŪDNOS IŠVAKARES .........
Kai įsigaliojo sutartis, tai bol

ševikų komandarmai atvyko į 
Lietuvą tartis dėl įgulų apgy
vendinimo. Bet derybų pradžia 
jau parodė, kad rusai nenori 
tartis, o tik mums primesti savo 
griežtus ulrimatyvinius reikala
vimus. Jie norėjo geriausių ka* 
reiv'nių, kariškų strateginių 
punktų ir kai kurių mūsų ka
riuomenės dalių apsupimo rusų 
karinėmis įgulomis. Vyko kietos 
derybos, bet rusai negavo to, ko 
norėjo ir reikalavo.

Turėjome įsileisti 20.000 sve
timos komunistinės kariuome
nės. Tas labai baugmo žmones, 
nes tai buvo nepriklausomybės 
priešu kariuomenė. Dar vyks
tant deryboms Maskvoje, Lie
tuva tu rus:šku įvulų visiškai 
nenorėjo jsile’sti. Tų įgulų įsi
leidimo re;kalu, Lietuva net 
buvo atsiklaususi didžiąsias Va
karu Valstybes. Bet jų dalis jau šev'kai aiškino, kad tas turtas 
tuomet pata;kavo rusams ir bi- (įskaitant ir džiovininkų spiau- 
joio juos užpykinti. Tai Lietuvai dyklas) yra jų karo grobis. Tai 

j patarė rusų įgulas įsileisti, tai grobė ką tik'akys užmatė ir 
}buriąs laikinas dalykas ir ga- ' surgydarni įkaltą maldelę “pas 
| rantavo, kad pasibaigus karui mus visko yra”, gabeno į badau- 

Dar-"vėl bus atstatyta tvarka. Lietu- jančią Rusiją. .
Spalių 27 d. mūsų kariuome

nė gavo įsakymą žygiuoti prie 
administracinės linijos. Kaip 
buvo susitarta su rusais, prie 
linijos atvyko sutartu laiku, ly
giai 9 valandą. Bet rusai dar 
nebuvo gavę įsakymo pasitrauk
ti ir teko dar 2 valandas laukti. 
Pagaliau gautas laukiamas įsa
kymas, sudegintos šiaudinės gė
dos gairės, perplautos kelių per
tvaros ir prasidėjo kariuomenės 
žygis į Vilniaus kraštą.

bininke laišką, kuriame jis reiškia savo pritarimą veda- va dalinai sutiko ir įsileido oku- 
kuriuo jPac^es ^'es Lietuva su

minėto savaitraščio redaktorius, skaudžiai Įžeidžia--dr.]f-ato’ k.ad C ia’kin;įrrias
_ ’ - J f peri mptiiis du ar tris, ir vėl at-
K. Bobelį ir ALTos suvažiavimą. St. B-kas rašo savo ne- 
pasitenkinimą, kam spauda skelbia bendrybes. Jam pa
tinka tik tokie laikraščių straipsniai, kuriuose rašoma 
tikraisiais, vardais. Todėl jam patiko ir minėtasai Dar- , 
bininko vedamasis,' taip pat, Drauge rašinys- “Reorga
nizuotos Bendruomenės dvasia netinka VLIKui”.
į- • Jau nebe pirmą kartą St. B-kas savo rašiniuose 
yra prirašęs niekinančių pravardžiavimų tiems, kurie 
galvoja ne taip, kaip jis.. Matyt; tokie niekinimai bei, 
pravardžiavimai jo manymu yra tie tikrieji vardai. Tat, 
ij’ šiame: laiške atsišklėidžia jo lėkšta Tr išsekusi gal
vosena. ’ ,

į Jeigu jis būt pasiskaitęs spaudą, tai būt f ’ 
kokia: dįd.ęlė dėk minėtų- rašinių kilo pasipiktinimo au-1 •• J, ; 1?
dra, nes rašėjai juose prirašė - šmeižtų? prieš-daktarą. į 
St.Barzdukas dais^atenkintas, kadangi . tokius rašinius! . , .. .
jis neUKWria,; bet įtaigoja, kad ir ateityje taip būt,^ 
rašomi, nes tokie.rašiniai, anot jo. žodžių, atneša šviesą« 
ir tiesą, nors tai erzintų ne vieną. .Taip tokia “tiesa” į 
erzina ir erzins ne vieną! Bet ar tai moralu?

Savo laiško pabaigoje jis prašo laikraščių spaus- .. ... - - •j. . ,. , . . , • , ■ , ,soie, bet kas skaudu, kad ją dar ir gina,dmti tik tokius straipsnius, kuriuose anot jo, but at-t ’ 
skleidžiama “šviesa”. : Jeigu ' jam šis' minėtasai vedama-

majam: “Nejuokingi juokai”. Tai vedamasis.
i, kad tas laikinumas gal 

i tęsis metus, du ar tris, ir vėl at
gausime laisvę ir p'lną nepri
klausomybę. Niekas tuomet ne
galvojo. kad tas Vakarų siūlo
mas laikinumas užsitęs 34 me- t . v
'tus ir dar vis nesulauksime ža
dėtosios permainos. O per tą lai
ką komunistinė Rusija visiškai 
pavergė Lietuvą ir žmones nai
kina negirdėto žiaurumo prie
monėmis. Ar kas dėl to sielo
jasi ir dėl išlaisvinimo pavergtų 
tautų pajudino, nors mažąjį pirš-

-I Spalių' 28 <1. mūsų kariuome-
i • r>A vvcnimf.i i Vilniailfnė pradėjo žygiuoti Į Vilniaus 

miestą. Iš anksto ryto jau susi-
tėlį? Jeigu Lietuva turėtų aukso rinko minios žmonių, nepaisy- 

' ___ . 1 darni lenkų kunigų draudimo.
• iji jau seniai būtų išlaisvinta. O Prie' narnų iškeltos liėtūvišKos 

sužinojęs būdama laisva galėjo paga- vėliavoj Gatvėse _dąug garbės

kasyklas ir naftos šaltinius, tai darni lenkų kunigų draudimo

Pasitraukdami rusai paliko 
naujai perorganizuotą komunis-. 
tų pogrindį. Lenkai, atsigaivinę 

' skaniu ir sočiu mūsų maistu, 
Žvilgterėjus į džiūgaujančią! suorganizavo prieš .Lietuvą ir 

minią atrodo, kad visi yra ra
mūs ir. patenkinti. Bet tuoj pa
aiškėja, kad viena iš .pirmųjų

> pradėjo kerštauti 'Vilniaus ku
rija. Ji jau iš vakaro arkivys- 
kupo R. Jalbžykowskio vardu 
uždraudė skambinti bažnyčių 
varpais ir iškelti lietuviškas vė-

I -- ---------------------------------- ---------------------------

j tęs kiek jame prirašyta netiesos ir šmeižto. Jei jam rū-
- .... • • ( mįnįmus raši-

jnius, bet ir dėl jų spaudoje sukeltą pasipiktinimo reak
ciją. Žmogus, kuris manąs turis teisę, mokyti kitus, mo- 
(kyti spaudos darbininkus, kad jie skleistų “šviesą” ir 

’’tiesą”, nepastebi, kad jis pats klaidžioja netiesos tam-

Jeigu jam tikrai rūpėtų, išeivijos vienybės darna, 
sis yra kaip, tiesos ir- šviesos skleidimo pavyzdys, tai tolerancija paremta gražiu sugyvenimu, tai jis savo 
Viešpatie, apsaugok Stasį Barzduką nuo jo pa-1 laišku nepilstytų žibalo ant žėruojančių - žarijų. Bet 
simetimo! j Barzdukas nebūt Barzduku, jei jis nežiūrėtų iš fronti-
i Kvia i klausimas, ko šis žmogus siekia skleisdamas ninku partijos siauros perspektyvos. Jam, jei tik nieki- 
spaudoje tokias mintis, skatindamas redaktorius rašyti > narni; šmeižiami ne jo partijos žmonės, tai ,ten mato 
šmeižtus, kurie būt perteikiami skaitytojams kaip švie-j “tiesą” ir ’’šviesą”. Man rcdes, kad šiuo'atveju Barz- 
sair tiesa? Juk tai rodo, kad' St. B-kas yra praradęs dūkas turėtų taip pat sau pritaikyti jo laiške suminė- 
nuojautą-kas yra objektyvumas ir kaip brangi’ žmogui, tą Platoną: “Geras yra jam frontininkas, bet gyveni- 
jo asmens garbė. Jei jis būt iš esmės panagrinėjęs mi- mui reikalingesnė tiesa.
Dėtąjį “Darbininko” redaktoriaus vedamąjį, būt pama- A. SviL

lenkų pogrindį. O jų veiklą lai
mino lenkų valdoma Vilniaus 
kurija.

Spalių 28 d. Vilniuje pradė- 
+as leisti dienraštis' “Vilniaus 
Balsas”. Jį redagavo R. Mac
konis.

Spalių 31 d. Molotovas, per 
radiją kalbėjo apie S. Rusijos 
užsienių politiką. Savo kalboje 
palietė ir su Pabaltijo valstybė
mis sudarytas sutartis. Priminė, 
jog įvairi užsienių spauda rašo, 
kad sutarčių sudarymas yra ki- 
šimasis į Pabaltijo valstybių vi
daus reikalus. Tai yra mums 
nedraugingų valstybių paleisti, 
provokaciniai gandai. Nes su
tartyse yra formaliai pripažintas 
pasirašiusių šalių suvereniteto 
nepažeidžiamumas ir iškilmin
gas patvirtinimas nesikišimo į 
kitos valstybės vidaus reikalus. 
Sutarčių tikslas yra sutvirtinti 
taikingo bendradarbiavimo pa
grindus ir gerus kaimyninius 
santykius. Tai buvo viešas Mo
lotovo melas, nes po trumpo 
laiko komunistinė Rusija oku
pavo visas tris taiką ir laisvę

šią sekmadienį visose bažnyčio
se laikyti pamaldas už Lenkijos 
atkūrimą ■ ir; po pamaldų už
traukti “Bože, cos Polske”. Ku- 
Vijos įsakymo nepaklausė tiktai, 
vienų vienas kun. K. Čibiras^, 
Šv. Mikalojaus bažnyčios kle
bonas.

4 Spalių 29 d. Vilniaus kraštas 
džiūgauja Lietuvos globoje. Mū
sų kariuomenė kelias dienas iš 
eilės nemokamai teikia maištą 
miesto gyventojams. Vieni val
gė ir dėkojo, bet sakoma, kad 
buvo ir tokių, kurie maistą par
sinešę išpildavo į kanalus. To
kiems rūpėjo tik greičiau Lie
tuvą subrankrutinti. Įsteigė 
krautuves ir kada pamatė, kad 
maisto yra užtektinai,, tai pra
puolė ir žmonių eilės. Vargšams 
tai buvo didelis džiaugsmas. Bet 
tas nepatiko dvarininkams, ku-r mylinčias Pabaltijo tautas. Tas^ ' ' ■
nigams ir karininkijai, ir jie * aiškiai parodo kaip komunistai' __ Vokietijos ^vidaus reikalų 
pradėjo ginti savo turėtas pozi- laikosi iškilmingai pasirašytų I ministerija labai atidžiai Ištiria 
cijas. Ir kaip rašo žurnalistas sutarčių. kiekvieno automobilio saugumą.cijas. Ir kaip rašo žurnalistas sutarčių.

ST. MATULAITIS 1 \

DĖLIONGO KELIONĖ
Šis St. Matulaičio “Deliongo Kelionės” 

aprašymas, kuris pasirodė lietuvių kalba ly
giai prieš 80 metų, čia spausdinamas dėl to, 
kad būtų galima parodyti kaip jau ir anais 
laikais buvo gražiai lietuviškai rašoma.

N. R.

1. RUOŠIAS Į KELIONĘ
Labai išsiplatinusio Amerikoje laikraščio 

vardu “New York Herald” leidėjas uždirbęs daug 
pinigų, užmanė savo lėšomis suruošti garlaivį 
tolimai šiaurei turinėti. Tam tikslui jis nupirko 
tvirtą gerai sutaisytą garlaivį vardu “Žanetta” 
ir pakvietė žmones norinčius atlikti tą tą kelionę. 
Norinčių atsirado 1,300 vyrų. Prasti matrosai 
geidė važiuoti, kad pamatyti naujas dar nema
tytas šalis, o mokinti vyrai, kad paplatinti ir 
padidinti mokslą dar nežinomų šalių ištyrinėji
mais. Bet nevisi norintieji galima priimti į tokią 
sunkią kelionę. Iš jų išrinko tik sveikiausius ir 
drąsiausius vyrus. Vadovavimą garlaivio pasi
ėmė kapitonas Deliongas, žmogus drąsus, geleži
nes sveik fos ir tvirto būdo. Jis jau buvo buvęs 
tolimoje Šiaurėje. Prastų matrosų paėmė 22; iš 
mokintų ten bu-’o: vienas daktaras, kitas astro
nomas (tyrinėtojas dangaus ir žvaigždžių), tre

čias meteorologas (tyrinėtojas oro), ketvirtas 
zoologas ir botanikas (tyrinėtojas gyvulių ir 
augmenų) ir t. t. Viso su “Žanetta” plaukė 33 
žmonės; vis tai jauni ir sveiki vyrai, iš kurių nė 
vienas neturėjo daugiaus per 35 metus.

Susiruošė kaip pridera susiruošti į tokią ilgą 
ir pavojingą kelionę; paėmė su savim visko, kas 
gali būti reikalinga kelionėje, maisto, kuro ir 
drabužių. Pasiėmė ne tik ilgam laikui, bet dargi 
ir keliolika Šunų ir roges, kad reikale galėtų pa
sikinkę jaisiais važiuoti. Neužmiršo taipgi ir 
apie moksliškus įtaisus.

Taip susiruošusi “Žanetta” 1879 m. 8 d. 
liepos išėjo iš Ne"' Yorko prieplaukos. Į šiaurės 
jūres “Žantta” įplaukė per vadinamąją Beringo 
pertaką, kuri atskiria Aziją nuo Amerikos.

2. PRADŽIA KELIONĖS PO ŠIAURĖS 
JŪRES

Įvažiavusi į šiaurės jūres “Žanetta” -suvir- 
šum du mėnesiu šiaip taip plaukė tarp ledų, ku
rių tą metą buvo labai daug. Nekartą jūrinin
kams prisieidavo išlipti ant ledo ir tam tikrais 
piūklais išplauti garlaiviui kelią iš vienos pra
peršos į kitą. Bet galų gale ledai įveikė “Žanet- 
tą”, jinai sustojo iš visų pusių ledų apsupta ir, 
įšalusi juose, turėjo drauge su jais pasilikti per 
ištisus du metu.

Nuobodžiai ėjo laikas nelaimingiems ke

liauninkams, ypatingai ilgomis žiemos naktimis. 
Idant atsiginti nuo šalčio, keliauninkai nuolatos 
turėjo sėdėti garlaivyje prie ugnies. Matrosai iš 
nuobodumo tai skaitė knygas, tai žaidė kaip į- 
manydami; kapitonas Deliongas kasdien užraši
nėjo atsitikimus buvusius tą dieną garlaivyje ir 
apygardoje; mokyti tyrinėjo viską, ką tik akyvo 
mokslui atrasdavo. Nakties laiku juos labiausiai 
užėmė vadinamas šiaurės spindėjimas, kuris ten 
beveik kasnakt atsikartoja. Ant dangaus pasida
ro tai šviesus lankas, tai tarytum kokis žibantis 
kasnykas, nuo kurių eina šviesos spinduliai į vi
sas puses.

Taip perėjo du metai; dvi ilgos naktys ir dvi 
ilgos dienos. Per tuodu metu mūsų keliauninkai 
turėjo iškęsti daug vargo ir baimės nuo baisių 
Šiaurės ledų, šiaurės ledai niekuomet nestovi ra
miai. Jie tai susispaudžia taip, jog dideli ledo ga
balai besiriedami vienas ant kito padaro baisias 
keteras; kurios pargriūdamos gali lengvai su
daužyti ir didelį gąrlaivį.Ir “Žanettai” daug par
siėjo nuo ledų nukentėti; ledų suspausta ji iškilo 
į viršų ir atsigulė ant šono. Jūrininkai nusiminė. 
Dar labiaus nusiminęs buvo patsai DeliongasJis 
tikėjosi prasimušti per. ledus ir nuplaukti .gal iki 
paties poliuso, o dabar “Žanetta” įsąlo į ledus tik 
keli šimtai verstų nuo žemės krašto. Tiesa, leads, 

r kuriame garlaivis įšąlo nuolatos plaukė į šiaurę, 
poliusio, link, bet plaukė labai iš lenvo ir neži-

w « > r - - . ■ *-4- ■ w ■ J

nia kur tėkmė jį gali nunešti, o gal nežinia kas 
gali atsitikti su garaiviu tarpe nuolatos judan
čių ledų. f

3. ATRADO DAR NEŽINOMAS SAL^S

Laike taip neramios kelionės Delongas ir jo 
draugai turėjo džiaugsmą, kuomet 11 d. gegužio 
1881 m. toli pamatė tamsią juostą. — Žemė, že
mė! — sušuko visi.

Ir iš tiesų, pažiūrėjęs per žiūroną Deliongas 
aiškiai pamatė uolas Ir kalnus. .Pažiūrėjo pagal 
žvaigždes kokioje vietoje jie yra, o po to į žemė
lapį, kad tos žemės nematė dar jokis keliaunin
kas, nes ji dar nepaženklinta ant žemėlapio. Ge
naus prisižiūrėję kad ta žemė tai nedidelė sala. 
Jai davė vardą žanetta. Tuom tarpu tėkmė nešė 
juos vis toliaus poliuso link. Perėjus 7 diendms 
vėl pamatė žemę. Kad geriaus ją ištyrinėti, 5 jū
rininkai ledu nukeliavo jos apžiūrėti Kelias die
nas ėjo, kol pasiekė naująją žemę. Tai buvo tain- 
gi sala. Šitą salą pavadino Genrietta. Sala ta Ta- 
bai kalnuota ir niekeno neužgyventa. Nors tuo
met buvo vasara, bet ten nebuvo nė žvėrių, nė 
paukščių, Apžiūrėję salą, jūrininkai vėl sugrįžo 
atgal į garlaivį. < / ... .. -

• ' • ■(Bus daugiau) ■

vist btzntrrtai/;
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Čikagos miesto vaizdas

“Labdaros” draugijos veikla
DM.

Per

Mylimai žmonai ir motinai

• :D

Neįstengia sumažinti 
įmoniy veisiamo

Uriaį talef.; 776-2380
Auiuendjba ralat.: 448-5545

x PcukL. z-* xr o-a vaL rak. Sciiadie-: 
Xi. 2-4 v&l popiet ir kitu laitu 

ioutarim*.

wwt Wrd Chicago, in. > 
iW»hj Pkoimct a-OMM. - ■ .-.I

• * » *. LfAKGj 
vVOViuiMa .< CHIRURUAi

ukumuniiy klinikoj 
'VlBdlChoj, a»rdkiQi.Js 

jo a. Ma. hOim ndų Wesrchv«t#rf iU 
a aajoo o- -y Uni tu dienomis 
-o auu4 aesuidieni

♦ JOX-Z/Z7 arba 562-2728

‘‘Labdaros” Draugijos narių

■SUM* XMi We8T 5nh SiRCifiT 
lei. FK 4-1223

prasme, -kad Draugija galėtų mirštąs? Jiems susirinkimas pa-' 
—k. - - L - - - - i • v * • . • 1 • 1 • 1 PTA ♦ , . . L-

^Ui\AS SElBUTli 
iNtUiy, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
xooo WEST 88rd STREET 
vat ttutrad. i—4 popiet,

Svarbesnį. rūpestį sudarė

ALDONAI ŠIMAITIENEI
amžinybėn ^xe.iavus, jos vyrui dr. Vladui, dukroms—Audro
nei ir Silvijai,, sūnui Vytautui ir jų šeimoms reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime-. * -T

Šveicarijos, Anglijos,

J1L K. G. BALUKAb 
avseKUA IR MOTERŲ LIGŲ: 

‘ -iNEKOLOGINE chirurgija
So. Pulaski Rd. (Crawfuro 

usdxcai building) Tdl; LU 5-644b 
’- -lUa ugoiilUs i&gai suktai una 

't.-mcp.d

tEL. — BE 3-5893

A. U* GLEVECKAb 
twJAd IK Cr(IKUkGA$ 

cU4mi.Y«E AKIŲ LIGOS 
xzu/ vvexr IU3rd Strwt 

^luilUUS jJagCl SUsiiąflllU.

Diu « KAt\K ELECKAfe 
ur i umE i RISTAS 

tvAuBA ixLEILU ViSKAl 
W /i St: Tdi. 737-514) 

uia alus. PHtaiKO akimus 
ėoHiačt ibnSfes”’ 

i- ū&cu Misi LaH Uždaryta

Dltt. K* BOBELIS
Pfostatds, Ifiksltj if Šlūpūino 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, Fla. 33716 
Tel. (013) 3'21-4200

DR. A. MUM
MSlėfų llgbš, bhifiltgija.

5()37 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 32710 

Tėl. (Š13) 321-1004

perkrauSTYMAi

. MO Vi N G 
Leidimai — Pilna ipdriudi

ŽEMA RAIMA 
JL ŠERĖNAS 
Teh WA 5-8963

. - ' sas - r 1 ~ 11 - v i ■

SOPHIE BASCŪS I 
radIjo UiMdS VAlAWbdt

VUet proįrimtį Tl WOP A, 

14?0 HL A. M.

Lietvvie kalbėt kasdien nob ptr- 
nūdienio t iki penktadienio 3:00 
—3:30 vAl. popiet Šeštadieni*!* 
ir, sekniadlBnuia ndo 6:30 iki 8:30 
vai, fy».

Vėdeja Aižena bėukua

W.f HEmlect M411

715T 58. MAPLEWOO0 AVI. 
CHICAGO, ILL.

v«d»|a

£ “Lietuvos Aidai’
„KAŽfe BRAZttžrONYTt-

Kasdrėn niid pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W» 71st Street 
Chica<o, Illinois 60629

. Tetef. 778-5374

EUDEIKIS

R. LB TARYBA ir CENTRO VALDYBA Tel.: Y Arda 7'3401

n

Tel.: OLympic 2-1003

M

MYLIMAI ŽMONAI A

Daliu it Kazys Bobeliai TeL YArds 7-1911 £

'T*’
juaniu, u^k..

NAUJIENOS. CHICAGO K IkL. .Mnųdąy, .Tųųr 1373

AM^UkANSO 

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

KeMOVE THE P1NEMTLE FROM BOTH SHELLS.. 7. f i_
nGXT LEMGTWISe. SLICE OFF CORE (TOP POICTlOH ) ©|
tF EAG4 OUAFTEK. CWJNK FKUlT. PUT BACK (H THF !
>MFL1___ tTMAKEi AN ATTCACTIVE SBVlHO DISH OS/gX,

i

t

!

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7'1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Bl. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayett. 3-35U

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl.

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138. UM

f-

IP. .L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

• Į 1

%
*
* i
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j A. Cooper Skupas

1
1
I

to, raštinės administracijai 
543,84.

Turima dosnių rėmėjų, 
visą praeitą dešimtmeti pasto
viai rėmė ir dabar telieremia 
velionio kun. sen. Dr. Petro Da
gio suorganizuotas rėmėjų bū
relis prie Woodhaven parapijos 
(Brooklyn) sti SLA kuopa prie
šakyje. Visą laiką dosniai remia 
nienininkas, medžio drožėjas 

IS O E - ovarjjesiiį. rupv&ų s u u. a re Stasys Motuzas, jau ilgesnį lai* 
. > ’ j Draugijos istatu papildvmas ta Į ką ligonis, bėt “Labdaros” neuž-

Aparatai - rruiezai. artu, omu-
apKMit .pagaiiM jkjiom*. veikti ne tik Vokietijoje, bet ir j reiškė gilią padėką. Taip pat 

. Uituose kraštuose. Teismas to-Išird’ngai dėkojo Europoje-Vo- 
Ikį įstatų papildamią patvirtino, kietuos, Šveicarijos, Anglijos, 
Tai turės teigiamos reikšmės Švedijos rėmėjams,- JAV-bėsė 1 
Draugijos santykiuose sumžsiė- pavieniams lietuviams ir Vydii- 
nid lietuviais. Susirinkimas reiš- nb Jaunimo Fondui Chicagoie 
kėsūgesttijų plėstLtyšiūs su Len- už atvirukus ir piniginę paramą: 

• Bendruo
menės Šalpos Skyriui ir lietuviu 
Bankui “Talka”1, Toronto lietu
viams ir Bankui “Parama”' ir 
Auštralijos-veikliam ■visuome
nininkui Sydnejuje. ' '

Įžengusi į vienuoliktuosius 
veiklos metus “Labdaros” Drau
gija tikisi, kad, pritariant ir pa
dedant mūsų visuomenei ir jau
nimui, o laipigi mūsų organiza- 
ciioms, augs nariu skaičius ir 
rėmėjų skaičius ir bus pasiekti 
žymiai geresnis rezultatai. Pa
didinus mcksiėi'vių skaičių, bus 
jAisidėta prie sparieshio ruoši
nio mūsų akademinės šviešūo- 
menės, kuri pajėgs SūdaLyti lie-

■- "" ■ 1 ■ * . . .„ ■ i metinis susirinkimas jwko
DK. VIT. TAURAS ji979 m. gegužės 6 d. Stuttgarre. 
w > m t tuwas iK irtiRURUAS j Pirmininkavo dr. M. Stanku- 

praktika, spac. MOTERŲ ilges. vienė-Saulaitvtė, ' sekretoriavo 
Z. Glemžienė. Iš pirmininko J.

: . :Glemžos pranešimo paaiškėjo,julSU VaL.: pultu antika.; trefikd. j, , . n_o .- . . ■, , - kad 19/8-metais Draugija tu-
rėjo daugiau darbo' ir rūpesčių 
tiek Vokietijoje, tiek lietuvių

kijos moksiėirija ir ūžūiegšh Kmiadoje-Hamiltono 
artimesnius ryšius 'su Bi’ažilijos 
lietuviu . moksleivija. 'Taip pat 
buvo pareikštas pageidūrimas, 
kad Vokietijos lietuvių jauni
mas aktyviau talkininkautą 
Draugijai jos ryšiuose su užsie
nio lietuvių moksleivija.

Draugijos Valdyba reikūliūga 
didesnės savo narių ir rėmėjų 
pagalbos ryšiams tiek čia, tiek 
šu užsienio lietuviais. Besiple
čiantis darbas reikėlauja dau
giau lėšų ir paslaugų.

Praėjusiais 'metate nąrib mo
kesčio gauta DM. 1.504,16-, e 
šalpai aukų - DM. 10.3112,59. šai- 
pėi išleista DM. 10,490,15, pas-

70 CUT AND SERVE FRESH PINEAPPLE

(Sow THAT A PLUMP AND FRESH
LOOKING PINEAPPLE HAS FOURS 
A HOME IN YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS DELICACY. WELL,ITCDULPHn 
BE EASIER

't?O REMOVE. THE FRUIT, 
INSERT A CURVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE WAROUUtt

{(Lay THE PINEAPPLE ON TPS 
lilDE.WTffl A LARGE, SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
(THE BOTTOM THROUGH THECKOWM. 

tuviams ir lietuvių tautai pla
tesnę ir reikšmingesnę vietų pa
saulio kulturingų tautų Š3 m< 
je-

Esamoji Draugijos Valdybą 
(J. Gleniža, Dr. J. Ne kailiu 
Ch. Šereikienė) buvo pa nldytė 
Išrenkant Dr. Mariją Stahkuv.e- 
nę-Saulaitytę. Perrinkta Revizi
jos Komisija: P. Gudelis, L. Dir
sė ir M. šiušelis.

Susirinkimas pareiškė Valdy 
bai padėką už sėkmingą veiklą. 
Adr. Jonas Glfettiža, Coriven- 
train 3d, 7260 Calw-Hirsait, W. 
De-utschląnd.

Banko Kc'nto: Labdara e. V. 
Nr. 1185168/BLZ 60350101. 
Landesgirokasse, Stuttgart.

Valdyba

NEW YORK. — Reuteris pra- 
">oša. kad 2000 metais, nepaisant 
pasanru mažinti še rnas, gyven
tojų Žemėje bus 2 bilijonais 
4aug‘au, tai yra — 6 bilijonai. 
J®u vien nėr ši dešimtmetį tarp 
1970 ir 1980 žemės gyventojų 
padaugės 750 nuli jonų.

šiuo fnetu t k Vakarų Vokie- 
'<ioie prieauglis aiškiai mažėja^ 
o Britanijoje, Austrijoje ir švei- 
-^rjoie išsilygino. Įdomu, kur 
tilps b Ii j onai spalvotų ir mišrių 
rasiu visuose kontinentuose, ku
rie statistikos nepaiso?

. J \
< tf 4
i j i Mažeika S? Evans

ALDONAI ŠIMAITIENEI
mirus, jos vyrui Dr. Vladui Šimaičiui, dukterims 

Silvijai, Audronei ir sūnui Vytautui su šeimo
mis reiškiame gilią užuojautą-.

JADVYGA ir PETRAS STRAVINSKAI

R. LB MARQU&TTE PARKO APYL. 
BARIAI IR VALDYBAI

Mylimai žmonai ir motinai

ALDONAI ŠIMAITIENEI
ihitUs, jos vyrą tif. Vladą ir šeimos nariūs Nuoširdžiai 

užjaučiame ir drauge liūdime.

DARBO FEDERACIJOS CENTRO VALDYBA

Lituanistei pedagogei
4. t A. ALDONAI ŠIMAITIENEI

mirus, jesios vyrą dr. Vladą Šimaiti, B. LB ėentro Valdybos 
Vicepiiinminką, sūnų Vytautą, dukteris Silviją ir Aud
ronę su .šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Mylimam Visuomeninio darbo pneteliui Dr. 
Vladui Šimaičiui ir šeimai,

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą skaus
mo valandoje.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra šviesybė Ir jahne nėra jokios tamsybės" i— Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl j savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmones matytu jūsų’ gerus dar
bus ir garbihlų jūsų Tėvą, esanti danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi- 
nms žiburiu, kuris šviečfa mūsų kelyje, kaip parašyta; “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kal
nas ?ta dangiškosios karalystes simbolis.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE.

II



LIŪDNI PRISIMINIMAI
Vakar važiuojant į amžinos 

atminties kun. J. Kardausko 
laidotuves, teko išgirsti apie Ma
rijonų prekybines kombinacijas.

Mus stebina senų ateivių su
manumas, orientacija, ateities

negrųgatvės mokyklą lanko 
vaikai. Jų ten apie 300.

Tuomet dr. L. Kriaučebūnas 
nuvyko pas Marijonus ir prašė 
išnuomoti 99 metams plotą že
mės. kad ten galėtų pastatyti

perspektyvos. Jie. vadovaujami kultūros namus su visais pato- 
inteligentijos, pirko žemes, sta-1 guma’s. Dr. L. Kriaučebūnas, 
tė bažnyčias, mokyklas, ligoni- į A. Brazis ir inž. Stankus paža- 
nes’ steigė kultūrines įstaigas, dėjo arti $30,000 sudaryti fondą 
baąkus, lęjdo spaudą. Garbė ir 
padėka mūsų pranokėjams! Or
ganizacijų svarbiame reikale su
siklausymas mus išgelbėjo nuo 
išdavimo rusams.

Seniau važiuodavo asmenybės 
i Baltuosius Rūmus. O dabar? 
Gėda ir vardinti, kas ten" vyks
ta ir nori reprezentuoti mūsų 
tautiečius. Tas. kas įsigyta mū-| 
siškių senos kartos, dabartiniai ■ 
vadai ir geri “kombinatoriai“ 
pasiryžo likviduoti ir apskritai 
rodo pasimetimo žymių.

Prie “Draugo“ buvo nemaža ‘ vietovę kultūrinėms organizaci- 
žęmės. Pastatė spaustuvei pa- joms. Pardavė kontraktoriams. 
talpas, koplyčią, paliko aikštelę. Milijonus už tą mūsų senosios

statybos pradžiai. Kun. dr. Rim
šelis pasakė: “Kas mums bus 
iš to?” Nenuomavo. To vertipgo^ 
projekto nepanoro patenkint^. 
Po 99 metų būtų perėję vienuo- ’ 
lių nuosavybėn. ‘

Buvęs tarnautojas Zigaitis 
skundėsi, kad Draugo tarnauto
jai prašė parduoti žemės’ narrie-y 

■ liams pasistatyti. Nepardavė. '■- 
j Marijonai turėjo puikią sody-/ 
j bą su bažnyčia ir, berods, ki- 
1 tais pastatais Hinsdale. Nesitarė 
su kitomis organizacijomis kaip 
panaudoti ateity . tokią. puikią,

boję, šią mokyklą taip pat bai
gė: Michael J. Banky, Marius 
T. Daugirdas, David P. Gaidas, ' 
Algis R. Korzonas, James J. 
Kupres, Antanas Kuseliauskas, 
Gintaras P. Lietuvninkas, Aras 
L. L'ntakas, Vidas J. Matusevi- 
č:us. Antanas J. M’kutis, George 
J. Prancik? karūnas E. Rumšą, 
R:čardas F. Sakalas, Juozas M. 
Waickus ir Timothy C. žilvitis.

į — Phyllis Chereska iš Čikagos 
pietvakarių baigė St. Mary of 
Nazareth Center Slaugymo mo- 

■kyklą.
r — Benedikta K;aulėnaitė iš 
^Detroito baigė Med:cinos tech
nologijos mokyklą prie Šv. Kry
žiaus ligoninės Čikagoje. Ją taip 

,-pat baigė Elizabeth Nausėda iš 
[Lemonto. Histologijos kursą bai- 
i ?ė C. Keckys iš Marquette 
! Parko .

— Stanley Balzekas Jr., sav. 
Lietuvių kultūros muziejaus, 
dovanojo lietuviškų knygų rin- 

ikinį Gage.Parko knygynui, 2825 
jw. 55 St. Jis yra Čikagos Vie- 

—— įsųjų Knygynų direktorių tary- 
vAc ! Txzxo fnlz-rntorelio •-

L ESTATE
Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavlnwi 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: .

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

Bet į pietus buvo per keletą, bio- kartos Įsigytą - turtą-- -pasiėmė Ų Vytauto daržas prie Kazimieri- ką turės pasilsėti, kol sustiprės, j bos sekretorius, 
kų žemės. Jenkų Marijonų generolas ir iš nių kapinių. Ten susirinkdavo-

Inž. Stankus, J. Macėnaš ir A. , sivežė į'Romą. Marijonai tūrėjo užmezgėm pažintis su anks- 
Vaineikis-jau buvo pastatę - baž- ,-skolosr Prašė-leisti iš-tų-pinigų čiau atvykusiais, surengdavome 

’nyčią ir daugiau pastatu. Turėjo į sumokėti statybos skolas. Atsi- kultūrines pramogas. Kardino-
’parodė’’trijų''pirštųpas Cody pardavė Vytauto dar-( 

“lietuviai užgrobė kapines, milijoninį 
pasirinkite'’turtą; Maža to: panaikino kapi- 

■- jjnių vardą ir įvedė su kabliu lai- 
Kai suvažiavom DP, Holy jojimo tvarką. Piketavom ir per

’nyčią ir daugiau pastatų. Turėjo ’
> ^patyrimo.’ ’Panoro nupirkti if "prašant,
Marijonų skirtą pąrdavimui _žę-j kombinaciją.. .Girdi 
mę. Sudarė statybai planus. De^ j dupsnųs.» žmonės,. • 
ja, vienuoliai pardavė žydams aukų“.
kontraktoriams.- Kai i__ 1‘...------- .. , , v. . ■ .
;- 'Dr. L. Kriaučeliūnas norėjo viloje rengėm piknikus, subuvi-Rdidęli vąrgą šiokias tokias tei- 

mus. Prisimenu L. šimučio far-j^es iŠsikoVojom ir vėl Įvesta tra- 
mos Įsigijimo.-aprašymą. Dabar picinė laidojimo tvarka.^ ■' :

į Tie keli paminėti. pavyzdžiai
( įnus moko, kad jkurfigais pasiti- 

p'opt&fan'^efr” buvpHėti ’rievisūomėt 'galima. Seno-

kontraktoriams.-

•fRipirkti>Marquette Parke Pub
lic. .School su_aikšte. .prieš šv. 
Mergelės Marijos bažnyčią. Už- j
sikirto keli juodžiai- ir^neparda--j turtą,'^e»ų: ateivių nupirktą, 
vė. Dabar' ir anapus"'Westfeh ' "

užgožė kard. Cody milijoninį:

Anksčiau ji parašydavo aktua-i 
liais klausimais- straipsnių Nau
jienose. Linkime jai visiškai 
sustiprėti. • • * ’

— Valerija Čherry-čepukaitė, 
Nortsaidės gyventoja, išvyko. į' 
Floridą porai savaičių poilsiui.'

j

i Eufr'ozina Mikužiūtė, SLA I 
iždininkė, vyksta anksčiau . Į * 
SLA Seimą Clevelande.

; — Inž.^ Domas Adomaitis,

— Joninė Jonikaitė, gyv. Car
mel, Calif., gavo Kalifornijos 
valstijos Kolegijų tarybos pri
pažinimą dėstyti koleg;jose’ po- ] 
licijos mokslus ir visuomenės j 
patarnavimus bei administravi
mą. Ji yra gavusi magistrės; 
laipsnį iš visuomenės administ 
ravimo . Golden Gate universite
te San Francisco-Monterey. Jo- 
rūnė- Jonikaitė toliau planuoja 
studijuoti teisę. Anksčiau, ji gyr

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
1Toy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butu narnas ir 
garažas, elektrinės-durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštu mūro namas . Mar
quette Parke. 2 butai po 6. kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Dapg 
vertingu priedų. . < - / ‘

2 AUKŠTŲ mūro namas iF2: auto 
garažas. Apie $6,000. pajamų.-Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800'

MODERNUS 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug .priedų^Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie’ $18,000 pajamų.’ Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Čiurlionio Galerijos, Ine.,pir- veno Čikagoje, baigė žurnalisti- 
mininkas/ su žmona išvydo į

sios kartos lietuviai kunigai bu- 
^•vd idealistai- ir'verti pasitikėji- 

., M A ii -L' SKAITYTO UI VA TlfS £mo-Paw> Hin^le buvo galima . A LĮv V I?Į AAW V d ^projektuoti mūsų jaunimo su-
' Naujienų vadovybė ir w&ua kąmiif ja kreipiasi risoa fiidrl eigoms, išvykoms ir a la kultu-,

tytojug ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- j ros rūmai kuriuos dr. L. Kriau-:
Naujienų vadovybė ir J

seehūnas ankščiau projektavo
ii t ‘ -1 4štamą grandisę ne tik lietuviškos, spaudos klestėjimui, bet i^vĮteos ižeivijof įkurdinti.^ Pasakyčiau; pribrerf- 

taip pat pavergtos Lietuvos irt įjos, in^nių. gprovęį<bęnd*“4- 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės J atstatymo;ir 
kalu renesanso.

; 3 hrz; : nVB PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI :

skaityti ir platinti Naujienia, afitiftdb mecenatų, knrle priaidijo prie Ha- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems akafiytčjaflv.

r: r;
,'' Mykolas Karsitis, . sav.- Grand Shores motelio Ir; Rezidencinio vieSraSo, 

17350 Gulf Blvd.,. St Petersburg,-; FL.:33708, tel 813-W1-SSIW, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. .. laimingieji - turės > progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie; pat. pajūriųpAaudotiš. privačiu .paplūdimiu,- 
žaidimų kambarių, TV. .telefoną i. Ir. kitais s moderniais - Įrengimais.t l > -v 
'i -■■ ; v/.’tt'Į biFi:’r ,

' Mūsų bendradarbe ir savaitinės skilties "Aplink mus" ii-fmūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atriras ir daugiau - 
mecenatų, kurių, vertingos, dovanos :bųs skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.Jis • > > «. v* d ž?-ii? ■_

1^2

1 rėti ką nors panašaus. Būtų pui- 
;*riki atgaiva ateinančioms. , kar

štoms. , , , K. Paulius..
reti -rv nata t - BGir

U TRUMPAI _
".jo

kos mokslus ir sėkmingai dirbo 
Michianą -savo vasamamin“poir-Į Southwest News-Herald laik- 
siauti

— Proį. dalininkas. Adomas
Varnas šiomis dienomis nekaip Į gyvenanti, str šeima'Hamiltone, 
jaučiasi. Jis eina jau an trą,. šim-10‘nt.,;: Kanadoj e, svečiuojasi pas 
tą metų savo amžiaus., Ponia savo -'gerą įpažįstmą p. Mašaitie- 
■Vamienė jaučiasi neblogai. Da
nutė - Petrulytė ligonį stropiai 
prižiųri.;_Q., . ...

■' Pamela Šarpaiienė, 6ak 
Lawn, Ill., išrinkta McDoriaid; 
Hannum mokyklos ’Tėvų ir Mo
kytojų S-gos vicepirmininke.

.'' — Linas Bartoką, baigė ,Qųig- .. ___ ____ ___
^.S°Vth aukšt-.^olęyklą visų [ Matoma

•raštyje. . .
i— Ponia Lyda Ka^emekas,

VIns ir visus kviečiame I didžiąją talka. . .. •>;

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų Kaityto}? peiralrrj 
yražoma pasinaudoti žemiau esančicmii atkarpomis. nnį:

MAOJ1HNC9 
\m so. malstid rr. 
CHICAGO, H. 68688

» Ii anksto be raginime pritaria aavu 
autžLnd*»u rudraiinėjime išlaidai. Prit

Pavardė &- vtrdaa

Adrcm

v Utafcau' Naujienų kaip dovaną tave __ 
yra nauju įkaityto j u. Priede  ioL

Pavardė ir vardu —-------- ■ —-----

tartf

Adresą,

Sponsorlaru pavardė, vardai ir vietovė

• PJatlnJmo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką apauds ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardai

Adreso

• Platinimo vajt.ua proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites railp<_ 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė ir vardai

, £r*so

Pelfi7?fl>''Fzici«nė>po? sunkios 
operacijos ^y-’5Kryžiaųs.' ligoni
nėj e,. :grižo mam'o: t-Dar ■kurį ’

igėriaūsiais pažymiais iš bendru
ti!, mokslų, anglų ir ispanų kal
bų." Algis Plioplys .gavo,pažy
mėjimą su pagyrimu ir geriau
sio., mokinio titulu prancūzų kal-

|1 SILNTINLII J LIETUVA .'i. 

į: .r /'Jmarua noreikienė
T - L-.z i b?;
t Chicago, Bl. 60629 < TeL WA 5-2787
Sr, .. ■ Pikelis pasirinkimas geros rūšies-įvairių prekių.
J ■ ; MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

1 SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

1 ... MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL W A 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternal In A or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. ‘ :
ŠLA — atlieka kultūrinius darbui gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus'dirba. įį i

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. , . >

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ’ V

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: UŽ 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tol. (2T2) 563-2210

(vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
---- ------------- —------

I . 6 kamb. didelis mūr. bung, prie 63 
ir California. 2‘ auto mūr. gar. Ga 
lima- tuoj užimti S35,900. - 925-6015.

nę Brighton ? Parkę^ Chicagoj e. 
Ta pačia proga per Pr; šulą Įtei
kė 33 del<’ų» ^iaųjįe^ų pnetinę 
prenu mer ątą,J Ačiū.

6 kam. 22 metu mūr. bung, prie
71 ir Troy. Gar. Galima tuoj užimti. 

925-6015.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

FOR SALE — BY OWNER

I 31st and Francisco - 3 Bedroom Stone 
I Ranch with Den, L Shaped Living & 

Dining Room, Wall to Wall Carpet, 2 
Fireplaces &Baths, Finished Base
ment, 2 Car Garage, New Roof and 
Appliances, Fenced in Lanscaped Lot 
(Buildable).

ONLY $79,000 
CALL 776-5355 after 6

AL or DOROTHY ,
i - 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krautą autoriaus troboje. l 

Čikagos ir apylinkės' lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
gyvenantieji prašomi užsiss

7 kamb. 23 metų švarus mūr. bung, 
prie 71 ir Richmond. Įruoštas skie
pas. 2 auto garažas. Galima tuoj uži.m- 
L Apžiūrėjimui skambinkit savinin

kui 776-2191.

HELP WANTED — MALĖ-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

REAL ESTATE.

2625 West -71 st -Street— i

TeL 737-7200 arba 737-8534"

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI . .....

Turiu Chicagos mįęsto leidimą;
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai Ir sąžiningai.
' KLAUDIJUS PUMPUT1S . , „- 
4358 So. Washtenaw Ave.
------ Tel. 927-3559 - — -

DĖMESIO- . ,At 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

- ’ JKrėiptis: ’ v
A LAVR A I TI S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 ‘

A. T V ERAS / 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street" y 
Tel. REpublic -7-1941' "" "

Knygos kaina — 5. doleriai. 
Autoriaus-: adresas:

7114 S., Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00. 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

INSPECTOR
Qilality Control Department has open
ing for inspector with good back
ground in mechanical inspection of; 
precision aircraft parts. Duties will ■ 
be first article layout, In process, and 
final inspection- to close tolerance 
dimensions. Should Speak Englisn.

CALCO MANUFACTURING

205 Factory Rd, . 
Addison, 11.

628-2300

Equal opportunity employer

CAFETERIA WORKER .
Full Time. 10:30 A. M. to 7 P.M. 
Cashiering and steam table experi
ence needed. Work two consecutive 
week ends off the 3rd week end. 
Good benefits and salary. Ask tor 
Jane Bover.
SWEDISH CONVENANT HOSPITAL

2745 W. Foster Ave.
784-4318

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Rslkla

all smokes 
dead out.

Siuntiniai | Lietuva
!r kitus kraJtus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chiease, III. «*32. Tel. YA 7-5980

Natwy
INCOM! TAX W1VIC1

pat darosi vartimaL giminiu 
tikrietimaL pildomi pilietybės pra- .

tymai ir kitokį blankai. )

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenf ~ 
3208'/z W. 95th St. * 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 L

State Farm Fire and Casualty Company

CASHIER WANTED

SOUTH WATER MARKET
Hours 5 A.A. to 2 P.M.

Must bo bondable 
CONTACT — CRAIG 

829 - 7700

Mtotc’“1- -

OI

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL A Associates 

2649 West 63rd Street, '!
Tai. 776-5162 !

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047. J

Raštinė veikia jau daugiau kaip !
40 metu, patarnaudama klientams, jį
___________ __________ - — 7

Apdraustas perkravttymaa 
U įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

J - NAUJI INOS, CHICAGO t, ILL Monday, June 25, 1979

vajt.ua



