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grupės parlamente vadu dr. Hm-| tekęj sav0 parlŲos v"kl«nil.

r

JORDANIJA PRIPAŽĮSTA IZRAELIUI

rinkimams. Jiems atrodei ikad

.■Pradžioje Jordanijos karalius

po fundamentalistu vado-išpuo

— Buvo pasklidę gandai, kad 
Babrakaš Karmalas pats buvo 
nusižudęs Afganistano sostinėje,

GEN. DAVID JONES 
PATVIRTINTAS

limu, prez. Bani Sadr ketvirta
dienį pertvarkė kariuomenę, pa

VENECIJOJE PREZIDENTAS NORI IŠSIKALBĖTI 
SU VOKIETIJOS KANCLERIU II. SCHMIDT

SUTIKO PARDUOTI 
ATOMINIO KURO

BOLIVIJOJE NUŽUDĖ 
DU ŽMONES

VOKIEČIAI MOKYS 
ARABUS

, LAJPAZ, Bolivija. — Prieitą
» -A- —J - - - - • - - i - '

Pareiškimas yra konflikte su

Atrodo, kad Falange judėji
mas siekia žmonėms primesti 
savo asmenišką galią ir užmir
šo anksčiau turėtus kilnesnius 
siekius.

sekretoriauss Hąrold S. Brown 
nuomonėmis.'

BEGINĄS IR VĖL PAJĖGĖ 
IŠSISUKTI

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz-

' TEHERANAS, Iranas (UPI).
t- Trečiadienį Islamo Revoliuci

jos laikraštis išspausdino neži
nomo asmens pasikalbėjimą su 
dominuojančios'fundamentalistų (’raeHo premjeras Begin> ne.

1

LAIVYNAS PRITARIA ŠAU
KIMUI KARIUOMENĖN

WASHINGTON (AP). — Lai-

į IRANO PREZIDENTAS BANĮ SADR
THRTAI LAIKOSI PRIEŠ KRITIKUS

‘ KRITIKAI RUOŠIASI JĮ PAŠALINTI POLITINIU
•' / SPAUDIMU AR NET JĖGA

KARALIUS HUSSEIN NORI WALTER REED 
LIGONINĖJE PATIKRINTI SAVO SVEIKATĄ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentui Parteriui išskridus vie-

menės štabor viršininku paskyrė • vyn° eop^racijų viršininkas ad- ri Europą, tuo tar^u
buvusį pėstinįrikų vadą gen. Va-j mir°^U>W^^ąs B’. I^^vąrd 
liollah^Fallahi, gi štabo viršinin- j ketyiKadieh^ Reiškė 
kas g€®.’MohamMad Hadi Šhad-j niekams, kad W£įų me

skirdamas vadais patikimus ir 
ištikimus asmenis.. Karinome-;

Ghassem Ali Zahimezhad ’pa-lir laivyno, .yaddvybė pagęidąuja

Library uf Congress Grl 
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540

san Ąyat. Fundamentalistai 
aukščiausiu įstatymu laiko Ko
raną bei Mahometo mokslą bei 
pamokymus. Mula Chomeini ir 
kiti mahometonų dvasininkai 
jiems yra nekritikuojami auto
ritetai. Pasikalbėjime jis pa
reiškė, kadV-prež: Abolhassan

. o . , J V X11LLJ UdlldlllCllIU
pan, Sadr yra Amerikos įrankis lnepasititėjtao> pat pariamen. 
ir greitai bus pašalintas. Ant-.±( • ~ -
roję pasikalbėjimo versijdje dr.
Ayat’pareiškė] kad fundarrienta-
ta m lĮm būti pasiruošę panau- jr lo]iau vaMyli. Pastaruoja hi. 
dnh lėcra Tam lUraln, n;c bir . . _ J

narių paramos, vis tiek parla
mente pajėgia išsilaikyti. Kai 
kurie parlamento' nariai laukė jo 
atsistatydinimo, bet jis pajėgė 
išsilaikyti.

Kaip Beginąs išsilaiko vyriau
sybės priešakyje ir kaip jis pa
jėgia išsisukti nuo parlamento

-• . - , to nariai nesupranta, bet baisa-
.. roję pasikjlbejuno versijoje dr. vim0 metu jis dėlt0 dar

Ayat parwske, kad fundamentą- j^ia surįnkli reikalingus balsus 
ta m tjrn būt! pasiruošę panau- jr loliaū ,.aUyti. Pastaruoju lai- 
< 0 _ am | m 3ie un ku prįeę premjera buvo prade
gami karmio parengimo pamo-[jęs ituoti rlament0 finansu 
kas mulos Chomeini, mūrajos komitetaSi jerui išsi.

arn,i»e- laikyti daug^padėjo Izraelio- £ 
.fanAmeniabsnj miiifitSš'ligeCHurvit,: 

vado parlamente dr. Ayat puo- ' .. : . t .
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ENTU, POPIEŽIŲ

Chicago's Lietuvių Tarybos suruošto Birželio tragedijos minėjimo prezidiumas Mar
quette Parko parapijos salėje. Iš kairės į dešinę sėdi: Ramunė Tričytė, kan. Vaclovas 
Zakarauskas, vysk. Vincas Brizgys, Lietuves gen. konsule Juzė Daužvardienė, ALTos 
pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas, Reorganizuotos JAV Liet. B-nės pirmininkas dr. Vy
tautas Dargis ir p-lė Euphrosine Mikužiūtė — Chicagbs Lietuvių Tarybos pirmininkė.

(Martyno Nagio nuotrauka)

^Sidąnijds^' karalius, du karių 
į^ihėfęš su prezidentu Carteriu 

kas geh. Mohamžiad Hadi Šhad- į ninkąms, kad pėl^įų metiĮ ‘lai-;kėiis^. abiejų valstybių reikalus 
mehr paskirtas-Vyriauriu kjari-1 kotarpyje?. jūr.eivių''^pkybe. ir ketjįff|.dienį Washingtone Spau- 
nių reikalų psdarėju. Generolas Į kiekybė; pąjąįpsniųi bkįgėja.: Jis do#klubui suruošė konferenciją, 

skirtas kariuomenės vadu/o pik. panaikinti įyien^savąnorįų-sfite- atrodė labai griežtas, gana ašt- 
Javad Fakuri — aviacijos virsi- mą ir įvestUprivalomą karo ■tar-) riai kritikavo Izraelio žiaurų el- 
ninku. Šie pakeitimai, padaryti nyDą taikos metų. >- •
po fundamentalistų vado- išpuo- . - . ---- i --
liOį rodo; kad prezidentas1 Bani prezidento Carterio ir gynybos 
Sadr yra pasiryžęs į jėgą atsa
kyti jėga.

Prez. Carteris pasirašė reika
lavimą parduoti Indijai 38 to
nas atominio kuro, nežiūrint, 
kad Ato'mo Reguliavimo Komi
sija buvo priėmusi priešingą nu
tarimą. 35 Kongreso atstovai 
įnešė rezoliucijos projektą už-Į 
drausti pardavimą.

1974 metais Indija išsprogdi
no atominį sviedinį, nežiūrint 
pasižadėjimo atominį kurą nau
doti tik taikingiems tikslams.

gesį su kaimynais, bet vėliau jis 
pareiškė, kad Jordanija pripa
žįsta Izraeliui teisę gyvuoti, 
kaip gyvuoja kitos tautos. Kara
lius tvirtai norėtų, kad Izraelis 
pripažintų tokią pat teisę pa
grobtų žemių gyventojams. Jis 
negalįs suprasti, kaip izraelitai 
gali laikyti virš milijono pales- 

bet paaiškėjo, kad jis dar gyvas;- tiniečių ir tikėti, kad jie bus la- 
------ bai patenkinti. Izraelitai turį

— Iš Kabulo aerodrobio kas- pripažinti savo kaimynams tokia 
dien j Rusiją išveža po kelis žu- pat teisę gyvuoti ir gerbti jų sa- 
vusių karių lavonus. varankiškumą. .

— Prez. Carteris grįš į Wash
ingtons birželio 26 dieną.

Ifo
i

MM

3KALENDORĖLIS
Birželio 21: Demetrija, Aloy

zas, Vasarė, Mėta, Ramūnas, 
Vadulis.

Birželio 22: Tomas Moras, Lai
mutė, Meldą,' Sudargas, Gal- 
minas.

Birželio 23: Vanda, Zenonas, 
Vaida,. Undė, Arvydas, Gužutis.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:30.
Oras šiltas, vakarė gali lyti.

. Edmund. Muskie

Popiežius Jonas Paulius II, priėmęs prezidentą 
Carterį, jo žmoną ir dukrą, priėmė ir sekretorių 
E. Muskie, kuris nepajėgė laisvai kalbėti lenkiškai.

galingos bombos, kurios užniušė 
du visai nieko dėtus žmones,. o 
tretįjį sunkiai sužeidė.

Manoma, kad šias bombas pa-
Prezidentas Carteris išvažia

vo, bet akralhis Hussein dar čia- 
pasiliks, nes nori patikrinti savo] leidžia dešinių pažiūrų jaunuo- 
sveikatą. Jis parešikė, kad jau-Jliai, kurie priešinasi naujiems 
čiasi gerai, bet vis dėlto' nori, 
kad Walter Reed gydytojai spe- 'bus praktiškiausia,, jeigu^kariar 
cialistai, patikrinę jo sveikatą, 
pareikštų jam savo autoritetin
gą nuomonę.

paims vyriausybę'į savo rankas 
ir galės viską savo' nuožiūra 

į tvarkyti. Rinkimai turi įvykti 
birželio 29 dieną, Iki rinkinių 
mažai laiko tebeliko. Jeigu pa
sikartos priešrinkiminiai nera
mumai, tai galės rinkinius ati
dėti. Manoma, kad tani tikras 
elementas pilnu užsispyrimu to 
ir siekia.

BANDĖ NUŽUDYTI 
CASTRO DRAUGĄ

ST. GEORGE, Grenada. — 
Praeitą ketvirtadienį dideliame

ROMA, Italija. — Prezidentas 
Carteris, visos eilės atsakingų 
patarėjų lydimas, pasiekė Romą 
ketvirtadienio vakarą. Preziden
to lėktuvas nusileido Ciampino 
militariniame aerodrome, iš ku
rio prezidentas, žmonos ir dūk-* 
terš lydimas, buvo' nuvežtas i 

■ Kvirinalą, kuriame yra Italijos] 
prezidentūra.

Ciampino aerodromas ir ke
lias j Romą buvo karių ir poli
cijos stropiai saugojamas. Itali
jos teroristai yra pusėtinai kon
troliuojami, daugelis jų jau sėdi! 
kalėjimuose, bet dar yra ir lais-Į 
vo jaunimo, kuris imasi kraštu
tinių teroro priemonių. Vene
cijoje taip pat policija ėmėsi 
apsaugos priemonių, bet teroris
tams pavyko nužudyti Venecijos 
policijos vadą. Atvykus užsienio 
valstybių atstovams tarptauti- 
niems posėdžiams, valdžia nori 
visus juos tinkamai apsaugoti. 
Venecijoje siiimtas kiekvienas 
Įtariamas žmogus. Posėdžiai vy- krituliams išvalyti ir $100 mili- 
ko saloje. Atidžiai tikrinamas jonų Įkurdinimui pabėgėliii iš 
kiekvienas laivelis, planuojąs! Kubos ir iš Haičio. Taip pat bus 
įvežti žmones į artimas salas. i finansuojama angliakasių pro- 
• Prezidentą Carterį. jo; žmoną į fesinių ligų tyrinėjimas bei-gy- 
ir dukrą labai mandagiai pasiti- į dymaš ir Tampos tilto patai
ko Sandro Pertini, dabartinis švmas. i -Italijos prezidentas. Prezidentas t------------------
Pertini, pasikeitęs su prez. Car-[ 
teriu keliais lengvesniais politic 
kos klausimais, leido jam pa
ilsėti. Prez. Carteris pasiekė 
Ro’mą apie 10 vaL vakaro. Atli-! 
kus aerodrome privalomas svei
kinimo ceremonijas, prezidento 
šeima helikopteriu buvo nuvežta 
į Kvirinalą.

Penktadienio rylą prez. Parte
ris pirmiausia posėdžiavo su Ita- 

^(lijos premjeru Francesco Cossi- 
ga ir su užsienio reikalų minis- 
teriu. Pasitarime dalyvavo ir 
JAV Valstybės sekretorius Ed
mund Muskie. Jis pareiškė, kad 
preziden tas dalyvaus svarbioj e 
septynių valstybių konferencijo
je Venecijoj. Pasitaręs su prem
jeru ir Italijos prezidentu Perti-

Aviacijos gen. David C. Jonės 
patvirtintas kariuomenės štabo 
viršininku sekančių dvejų metų 
laikotarpiui 66-9 balsų dauguma;

I Prieš patvirtinimą kalbėjo sena- 
! torius Jesse Helms (R.. N.C.), 
pareikšdamas, kad gen. Jones ir 
prez. Carteris yra atsakingi už 
Amerikos karo jėgų apginklavi
mo nuosmukį. Senatorius James 
Exon (D., Neb.) pateisino, kad 

j generolas J ones laikėsi SALT II 
! sutarties.

Į BIUDŽETĄ ĮRAŠĖ DAR 
$15.7 BILIJONUS

Kongresas sutiko Į sekantį 
biudžetą įrašyti $15.7 bilijonus, 
skiriamus įvairioms progra
moms ir reikalams. $781 mili
jonai paskirti šv. Elenos ugni
kalnio pelenams bei kitokiems

ĮSIVERŽĖ Į BRITANIJOS 
AMBASADĄ

Ketvirtadienį, Irako parlamen
to rinkimų išvakarėse, trys,te
roristai, pavartodami rankines 
granatas, įsiveržė į Britanijos 
ambasadą Bagdade. Ambasado
riui leidus, bako saugumo dali
niai puolė ambasadą ir automa
tiniais ginklais nušovė teroris
tus. Jų kilmė ir tikslai kol kas 
nėra žinomi.

TYRINĖJA LĖKTUVŲ 
SAUGUMĄ

NEW YORK, N.Y. — Komisi
ja, ištisus metus tyrinėjusi lėk
tuvo nelaimę, pykusią Chica-
go’je, priėjo išvados, kad tikrini-! 
mo liudijimai turėtų būti tvar-i 
kingiau vedami ir duodami. Ty
rinėjimas nurodo, kad Federali
nė Aviacijos administracija tu
rėtų apdairiaus tikrinimo liudi
jimus sekti, negu iki šiol daro. 
Tyrinėtojai priėjo išvados, kad 
inžinieriai nevisuoniet patvirti- j 
na trūkumus, o kiti jų net ne
pastebi.

Specialistai pripažįsta, kad mitinge politinę kalbą turėjo pa- ni, prez. Parteris šeštadienį pa- 
daugumoje inžinieriai atliekai sakyti Grenados premjeras Mau-.simatys su popiežiumi Jonu Pan
tera darbą, bet yra atsitikimų, j rice Bishop. Jis yra geras kai- liumi II. Jiedu aptars kelis svar- 
kad darbas prastai atliekamas ir-bėtojas, todėl į sporto aikštę su- bius tarptautinis reikalus.
netinkamai prižiūrimas. Tyrinę-jsirinko daug žmonių, norėjusių! Vakare prez. Pertini suruošėnetinkamai prižiūrimas. Tyrinę- j sirinko daug žmonių,- norėjusių 
tojai priėjo išvados, kad rei 
visą statomų lėktuvų tikrinimo 
sistemą pakelti aukštesniam 
laipsniui ir parinkti geresnius, 
daugiau žinančius ir patikimes
nius darbininkus ir tikrintojus. 
Tikrinti gali tiktai gerai žinan
tieji ką jie tikrina ir ko ieško.

BONA (AP). — Saudi Arabi
jos karalius Chalid, lydimas 
princo Ibn Abdelasis, lankosi 
Vakarų- Vokietijoje. Vokietijos 
gynybos ministeris Hans Apel 
ketvirtadienį pasiūlė princui tre
niruoti Saudi Arabijos karius.

Vėliau gynybos ministerijos 
kalbėtojas pareiškė, kad SaudiIII V“ i 0A11I1AU (l<lUi( ZJIH/IIIU, IIU1 C J uol U J |)1 C Z. ll.lllll MH HUct AdlDt LCJdS pdieioKt;, Adu LlCll

ikia j pasiklausyti politiko kalbą. Bish-1 prez. Carleriui ir visai jo svitai. Arabijos kariai bus apmokomi 
op yra Fidel Caslrd politikos ša-’ vakarienę, šeštadienio rytą, po specialiose stovyklose Vokietijo- 
lininkas. Jis visuomet labai tei- pasimatymo su popiežiumi, pre- 
giainai vertino Fidel Castro ve- zidentas išskris j Veneciją, kur 
damą politikos liniją. | turės posėdžiauti

Nespėjo
atvažiuoti į aikštę, kai paruoštos Prancūzijos, Kanados ir Italijos 
platformos apaičoje pasigirdo vyriausybių pareigūnais. Pasita- 
didelis sprogimas, užmušęs du rimuose dalyvaus ir sekretorius 
žmones ir palikdamas 23 su- E. Muskie.

Sekretorius Muskie Romoje

su Vakarų 
premjeras Bishop Vokietijos, Jajxmijos, Anglijos,

— Chomeini patarė Irano ka
riams būti ištikimiems prezi-j žeistus. Kariai norėjo sulaikyti j 
dentui Bani Sadr, bet tuo pati įtariamą žmogų, bet kai pastara- pareiškė, kad prezidentas Carte
metu jis pritaria ir mulų isla
miškai politikai, siekiančiai su
silpninti prezidento galią.

eis bandė pasipriešinti, kariai ji 
vietoje nušovė.

lė, bet vokiečių instruktoriai ne
bus siunčiami Saudi Arabijon.

Kabulo gyventojus ima pa
nika, nes labai dažnai žmonės 
dingsta be žinios. Net policija 
nežino, kur jie gali būti.

— Irano prezidentas Bani 
Sadr pareiškė, kad jis nesiren-i 
gia atsistatydinti iš pareigų, jei
gu Chomeini jam neįsakys.

ris, be septynių valstybių atsto
vų pasitarimo, tarsis atskirai su 
V. Vokietijos kancleriu Helmut 
Schmidt. Prezidentas nori išsi
aiškinti Vakarų Vokietijos pozi
ciją Maskvos naujas politikas 
klausimu.

Italų spaudos ir televizijos at-

— Bolivijos kariai atstatė 
tvarką Santa Cruz mieste. Gat
vėse pavojaus nebėra.

— New Yorko demokratas 
kongresmanas John Murphy pa
trauktas teisman už kyšių ėmi
mą. Kai New Jersey demokratas 
Frank Thompson buvo’ patrauk-(
tas teisman tokiu pat kaltinimu, stovams prez. Carteris pareiškė: 
jis pastebėjo, kad kyšių jis ne-Į — Mes remsime pasaulio opo- 
ėmęs iš New Jersey balsuotojų, ziciją prieš Sovietų agresiją ir 
o iš FBI, todėl jis nenusikalto, neleisime rusams išnaudoti neut-< dento mintis.

ralią valstybę, j kurią dabar yra 
įsiveržę". Vėliau, pastebėdamas 
dalyvaujančių atstovų nuomonių 
skirtumą, prezidentas pridėjo: 
“Mes nesame Varšuvos pakto 
šalys, kurias tankai laiko vieny
bėje, mes esame Vakarų šalys, 
kurias jungia bendri idealai, 
bendri interesai ir savitarpio 
pagarba".

Vėliau su italų laikraštinin
kais kalhėjb sekretorius Muskie, 
pabrėždamas pagrindines prezi-

f



BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA 

TRADICINĘ VAKARINĘ GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ 
1980 M. BIRŽELIO 22 DIENĄ (SEKMADIENĮ). PRADŽIA 12 VALANDĄ

V. I. JONYNŲ sodyboj 3, Chesterton, Indiana.

Veiks: virtuvė su karštais ir šaltais valgiais, kavinė su saldumynais, baras su įvairiais gėrimais, 
turtinga loterija, "LAIMES ŠULINYS". Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko orkestras.

Užsiregistravusius piknikautojus vykti į BALFo gegužinę, kuri 
vyks birželio 22 dieną V. L Jonynų sodyboje, autobusas paims 
šiose vietose: Ciceroje — prie Šv. Antano parapijos bažnyčios 
11.30 vai. ryto; prie Brighton Parko parapijos bažnyčios 11.45 vaL 
ir prie Marquette Parko parapijos bažnyčios 12 valandą. Iš čia 
važiuos tiesiog į pikniką. Keleiviai malonėkite būti paskirtu laiku 
virš minėtose vietose.

LIETUVIŲ VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI 
IR PAREMTI LABDARINGĄ DARBĄ.

Kaina Į abi puses — 5 doleriai asmeniui.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

IV aietai E riželio 21, 1980 Nr. 31 (133)

jjtlausimus ir medžiaga Slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
.......  ...... - - .......................... . ■ ”4

SAUGOKIMĖS HEPATITO VIRUSŲ SUSIRGIMŲ
Chicagos m. Sveikatos komisionierius Dr. Hugo H. 

Muriel spaudos atstovams pranešė, kad daugiau negu 
200 atvejų hepatito virusais susirgimų šiais metais užre« 
gistruotų Chicagoj e. Iš praneštų atvejų, apie 30 nebu 
vo dignozuoti. Šia liga susergama geriant suterštą 
vandeni, valgant netinkamai paruošta maistą ir nešva
riomis rankomis. Iš. maisto produktų, kaltės tenka ieš
koti jūrų maiste, žuvyse, kurios pagaunamos iš nešva 
raus vandens, kuris yra užterštas kanalizacijos at- 

.matomis.
Ši liga pasireiškia po 25 — 30,dienų, kai hepatite 

virusai patenka Į žmogaus kūną. Nepastebėta ligos su< 
sirgimų, tiesioginiai patekusių virusų per vandeni mau
dymosi baseinuose, kur yra pakankamas šaltinis išsi
plėsti hepatičio virusui, specialiai, jei tie baseinai ne
turi nuolatinės filtracijos ir chlorinacijos priemonių- ar. 
ba tie baseinai yra perkrauti besimaudančių žmonių.

Bet kuris žmogus, kuris niekada nesirgo šia liga 
gali ja greitai susirgti. Pažymėtina, kad vaikai ir. pa 
augliai, vis dėlto, ta liga daugiausia suserga. Taip pat 
ši liga gali išsiplėsti artimų ryšių šeimos narių tarpe 
bet labai mažai rizikos, kad ši ligą išsiplėstų per kas
dieninius kontaktus mokyklos patalpose arba įstagosr 
nuo vieno asmens į kitą. Ši ligo daugiausia pasireiški? 
ankstyvą rudenį ir žiemos metu.

Hepatičio liga prasideda galvos skausmais, depre 
sija, sloga ir sunkumais viduriuose. Ligoniui gulti ligo
ninėn yra būtina.

Kadangi nėra išrasta specialių vaistų šiai ligai nu 
galėti, tai ligonio pasveikimas priklauso nuo ilgalaikių 
poilsio ir nuo pritaikytos ligoniui dietos, su padidintu 
proteino kiekiu ir cukraus norma, bet su mažu riebalų 
kiekiu. Sporto pratimai ir alkoholio vartojimas priva 
lo būti sergantiems hepatičiu keliems mėnesiams už 
draustas, nors ir ligonis jau būtų pasveikęs.

Šiuos preventyvinius patarimus mūsų bendradarbe 
patiekė Dr. Hugo H. Muriel, prašydamas paskelbti v; 
siems žmonėms, kad jie apsisaugotų nuo hepatičio su 
sirgimų. Gyd. D. š

“Anksti rytąM. ŠILEIKIS

YELLOWSTONE NACIONALINIO PARKO 
APŽIŪRĖJUS
mų ir garų plyšius (vertilia- 
torius).

Ten, kur verdantis, vanduo 
prasiveržia iš’ženiės gelniių į 
žemės paviršių; karštas van
dens šaltinis prasiveržia, Pla- 
tesnių žinių apie geizerių vei- 

f kimą išspausidntas 16 psl. lei- 
traukėme į vakarus. Išvažiavę Smėlis, vad. Fountain Paint 
iš Illinois valstijos, 
me lowoj, S. Į)akotoj (Sioux)parodo, kaip verdančio vndens 
Wavoming. Vakare pasiekėme, srovė varžiasi iš žemės gelmių į 
Yellowstone Nacionalinį Par-' 
ka. Pernakvoję turistiniame ....1 .-- -,:i Apžiūrėjome vadinamą rounhotelvje, rvte ejome pažiūrėti į r vii. , -- tan Pamt Spot apylinkę,kuriojgeizeriu veiklos. Ci« specialiai . A F f-.’ ‘ . , - •„ susirenka pasikeicias į zejnesvra įruoštos vielos geisenų! e t
veikimui pamatyti. Lentomis 
išklotais takeliais nuslinkome 
irie tikiškų verdančių purvo ir 
vandens garus išmetamų gei-

GEIZERIUS
Pasitaikė mums proga š. m. 

gegužės mėn. pradžioje su 
divejų gydytojų vairuojamu 
Oldsmobiliu pakeliauti po šio 
krašto vakarines valstijas.

Iš Chicagos ankstų rytą, kai 
dar trafikas neprasidėjęs, pa-

| A UUHLCUH A CllUl

atsidūrė-; pot Nature Trail”. Diagramos

srovė varžiasi iš žemės gelmių į 
žemės paviršių.

VISIEMS NAUDINGI; PATARIMAI

NAUJAS GYVENIMAS PO 70 METŲ AMŽIAUS
Senatvė seniau neteisingai buvo supra >cama.Apie se 

natvę buvo kalbama daug prietarų, kuriuos sunkiau bu 
vo nugalėti, kadangi seni žmonės su prietarais skaity 
davosi, kaip su savo gyvenimo likimu.. Senesnio am 
žiaus žmones jaunesnieji laikydavo aukomis, nes jų su 
mažėdavo bet koks darbingumas, esą jie artėja prie 
mirties, užuot prie gyvenimo pratęsimo. Tokias mintis 
dėstė Dr. Martynas Gumpertas, “Laimės anatomijos” 
autorius.

Dabar Europoje viešpatauja priešinga įsitikinime 
pažiūra. Vyresnio amžiaus žmonės atmeta pesimistirr 
pažiūra ir jie gyvenimą supranta, kaip kūrybinės gy 
veninio galios tolimesnį vyksmą, kuriame jie aktyviai 
dalyvauja..

Todėl reikia vyresnio amžiaus žmonėms laikytis So 
krato skelbtos tiesos, kad žmonėms, kurie nieko dau 
giau iš gyvenimo netrokšta, kaip pasidaryti- gerais, da 
rosi lengvas gyvenimas.

Kąi kurie žmonės prieina prie tam tikrų išvadų, 
manydami, kad jie nešioja “supermeno” kepurę, ne
bijo šalčio simptomų. Sveikatos žinovai tvirtina, kad 
panašius simptomus (pVz., šalčio, flu) nereikia ignoruoti, 
kad panašus simptomus (šalčio, flu) nereikia igoruoti. 
Jeigu iš tikrųjų nors ir truputį peršalote, * pagalvokite, 
kad galite būti nedarbingas ir pasidarykite sau patys 
poilsį. Pagalvokite, kad esate silpnas bet ką naudingo at
likti, todėl eikite lovon ir pasilsėkite.

Nors peršalimo (flu) sežonas pasibaigė, tačiau va
saros metu tas pats “šaltis” kur nors kampe tūno.

Jeigu jūs esate vienas iš 20 milijonų amerikiečių, 
sergančių vidurių negalavimais (pvz. skundžiatės pilvo 
skausmais, storosios žarnos žaizdomis, uleerių, diegliais, 
(colitis) ir tt.), jūs nustebsite, sužinoję, kad yra svei
katos centras, iš kurios galite patirti, kaip tokios prob
lemos išsprendžiamos. Tokį sveikatos centrų -išlaiko 
vad. The American Digitive Disease Society. Ši įstaiga 
gali atsakyti susirgusiems į daugelį rūpimų klausimų,. ap
rūpinti juos receptais, patarimais, nustatyti jiems 
dietų. Įvairių ligų paaiškinimui yra išleista informaci
nių knygelių. Norintieji tokių leidinių gauti, rašykite: 
ADDS, Dept. H. 420 Lexingtn Ave., New York, N. Y. 

x ■ ■*•

(Šia informacijų paskelbė Family Ųealth, gegužės 
mėn. numeryje). ri'

įstatymo projektą uždrausti So
cial Security nedarbingumo iš
mokas mokėti kaliniams- Sena
torius Malcolm Wallop (R., 
Wyo.) pateikė Senatui pasiūly
mą imtis panašių priemonių.

Pagal statistikos žinias, 3,934 
kaliniai, šiuo metu esantieji fe- 
deraliniuose, valstijų ir vieti
niuose kalėjimuose, gauna So
cial Security išmokas.

Atstovų Rūmų nario White
hurst’ surinktais duomenimis,_ 
30,000 kalinių gauna Social Se
curity išmokas, kas sudaro apie 
$60 milijonų per metus. Jis duo
menis gavęs iš pasikalbėjimų su 
kalėjimų valdininkais iš Virgi
nia, Michigan, Minnesota ir New 
Jersey valstijose. Atstovas sa
ko: “Tai yra absurdas taip ne
sąmoningai leisti Social Securi
ty fondus, kurie jau dabar yra 
sunkiose sąlygose, ir tuo sutik
ti, kad tie fondai dar daugiau 
mažėtų”.

turimos nuosavybės automatiš 
kai negaus, -jeigu nebūsite pa
dariusi tuo atveju tinkamo 
testamento.
* * *

KL. Jei aš valdau nuosavy
bę kartu (jointly) su -savo su
tuoktiniu,' ar tuo atveju reikia 
turėti sudarytą testamentą?

P. P-nė

ATS.Taip, Jūsų bendrai (joint 
ownership) galite sudalyti tam 
tikras’ mokestines komplikaci
jas, kurių galima išvengti; jei 
jūs būsite sudariusi gerai pa
ruoštą testamentą.

* ♦ ♦
KL. Noriu paklausti, ar ište

kėjusiai moterei reikia turėti 
savo pačios testamentą? LJ-nė

Taip. Jei žmona mir- 
teis-

I

■■...........
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Danutė Pranckevičiūtė, Irenos 
ir Stasio Pranckevičiu, duktė 
iš Cicero, šįmet baigė Krįsti- 
jono Donelaičio Aukštesniąją 
mokyklą aukščiausiu, pažymiu. 
Danutė daug prisidėjo ir prie 
Lietuvos laisvinimo reikalų: ji 
talkino laiškų rašymo akcijo
je, ji vietos kolonijos žmonėms 
yra padėjusi parašyti tūkstan- 

. čius laiškų JAV valdžios pa
reigūnams Lietuvos laisvės, rei
kalu. Ji į talką pasikviesdavo 
ir savo broliukus: Gediminą 

ir Edvardą.

Į paviršių karštas vanduo. Ank
sti pavasarį tas dumblo slūpgs- 

jr nis esąs plono i^luogsnio, vė 
j liau vasarą tas įšmetamaas 

! dumblas sutirštėja. Tuo metu, 
J kai dumblas sutirštėja, tai dau 
į giau reikia jo saugotis. Kai ka 
j da dumblo burbulai 
j aukščiau ir padengę 
I mo tako užtvaras, nuo : .
{lengvai žiūrovas gali
į ir įkristi Į “dumblo kaštą vo
nia”. V

Daugiausia šios rūšies pa-

zeriy. Čia prie hoteho galima* 
stebėti puse tuzino geizerių,* 
kurie vienu metu išmeta van- 
lens ir garu srovę aukštai į 
padanges. Sroves ir garų van- 
lenį nudažo augalai, vadina-!

algaė, paprastai geltonos! 
spalvos, o nuo aukštesnės tem-į 
peratūros virsta oranžinės.

augalai gyvena 1B7° karš“
vandenyje. Paprastai prie jogus dumblo šaltini s vadina- 
temperatūros tie augalai Imas Mud Volcano apylinkėje, 

geltonos spalvos, pasidaro 6 mylios į šiaurę nuo Fishing?
’amsėsi — oranžiniai, raudo-; Bridge (žuvų tilto).
ni ir rudi, kaip vandens spal-j Iš geizerių išmetamas dupib- 
va. Tarp 1LTF. ir 133 laips-1 las susidaręs iš molio ir smul- 
nių F. augalai gali įgauti kitas; kaus žvyrio.
spalvas. Geltonos arba ruža-j (Bus daugiau).
vos spalvos bakterijos kai ka-Į MagcL Sūlairiene
da pasirodo vandeny prie 195° j------------------- j
F. karščio, kiek mažiau nu°ixORIMA UŽDRAUSTlMtOKĖ- 
vandens virimo lemperaluros.j T] SOf SFf gp^EFlTUS
Paprastai vanduo verda prie psą^TIEMS KALĖJIMUOSE 

ė. temperatūros. Cųemi-.
• • ■ ■ j WASHINGTON, D.C. (AP),

arseniko ir kt. substanci-Į Kaip 35.2 mil. kitų amerikiečių

pakyla 
saugo- 
kupios 

paslysti

Tie 
lio
Mos

nes dalys sieros, geležies oksi-Į
do
;os prideda kaštam vandeniui į pensininkų. James Lee gauna 
įvairias spalvas, specialiai 
dinamam Norris Geiser 
seine.

Apžiūrėjome vadinama
lex Springs vietovę, kurioje 
galima matyti Yelknvston vub

va.
ba.

nėra tiksliai vienodi, 
padalinti į tris grupes

Social Security čekius paštu — 
$357.80 per mėnesį, kaip nedar
bingas darbininkas, kuris sėdi 
kalėjime, čekiai jam siunčiami 
į New Jersey, kur jis uždarytas 
nuo 1973 m. už trečią kriminalą 
(sex offense, involving chil
dren). Jis sakosi buvęs policijos

KIEK KAINUOJA SVARAS 
JAUTIENOS?

JAV.se jautienos svaras kai 
nuoja 2 dol. 15 centų. Vadinasi 
kad vidutinis šio rašto darbi 
ninkas dėl to, kad galėtų nusi
pirkti tą jautieną, turi dirbti 
15Ų, minučių.

Vakarų Europoje, kad nusi 
pirktų svarą jautienos, darbi
ninkas turi dirbti apie 40 mi
nučių. Prancūzijoje darbinin

kas turi dirbti 34 minutes, Va
karų Vokietijoje— 25 ininnu- 
tes, Danijoje — 45 minutes, Di 
džioje Britanijoje — 57 min., 
Kanadoje — 17 min., Australi
joje — 32 min.

Praeitais metais amerikie
čio darbininko uždarbio vidur 
kis buvo 8 dol. 30 centų už dar 
bo valandą.

“N. R. S.’ žiniomis, aukštas 
amerikiečių darbo produkty- 
vumas žemės ūkyje buvo prie
žastimi to, kad šio krašto gy
ventojas už maisto produktus 
mokėjo mažesnį uždarbio %, 
negu bet kurio kito pasaulio 
krašto gyventojas. petitas

ATS.
tų anksčiau savo vyro, 
nias gali nuspręti, kad jos 
nuosavybės pusė buvo jos,pat- 
sudarytų reikalą eiti per pat
virtinimo (probate) teismą ir 
dalį nuosavybės teismas pas
kirtų jos vaikams

* * *
KL. Jeigu valstija numato 

2/3 mano nuosavybės mano 
mažamečiams vaikams, ar tuo 
atveju ar mano vyras gali leng 
vai prieiti prie tos nuosavy
bės? B. K-nė

ATS. Netaip lengvai. Jūsų 
paprastai 
ir priva- 
detališhų

vyras .privalo 
įnešti užstatą (bond) 
lo patiekti teismui 
finansinę apyskaitą.

ta tvarka testamentas būtu tei 
sėtag .valid)? ' H. J-nė

ATS. Taip, jūsų sudarytas 
testamentas galiotų, jeigu prie 
jo pridėtumėte bet kurį priedą 
ar pakeitimą, kuris angliškai 
vadinamas Sodicil.

Norintieji gauti paaiškini
mų socialiniąis reikalais lie
tuvių kalba, galite kriptis į L. 
B. Socialinio klubo seė’-etorių 
A. Čepulį, 3261 S. HalsteJ St., 
mokesčių reikalais — į AI. Ag 
linaką, “Margutyje”, testameu 
tų, vertimų, dokuni. tvirtini-*

KL. Malonėkite paaiškinti, 
jei aš prie savo sudaryto testa
mento pridėsiu papildymą, ar 
visas n>ano sudarytas nustaty- ino reikalais — į Pr. Sšulą; tek

bet jie r mušamas, dėl to tapo nedar-
bingas.

kurie hiri daug vandens; karš-į“ Tokių, kaip J. Lee. yra tūks 
Li vandeni ir
rilis, b) tie, kurie turi 
vandens kieki;
dus (paint pots) ir vulkonini
dumblą (mud volcanoes).

kurie turi garus, bet
kyšio y andensjvadinaiyjiis

Seize-! tančiai kalinių visame krąšte, 
ribotą niekas nežino kiek iš tikrųjų 

i; vad. dažų puo-’yra tokių nuteistųjų, gaunančių 
Social Security išmokų čekius.

Atstovų Rūmų narys G. Wil
liam Whitehurst (R.. Va.) turįs 
72 kosponsorius, remiančius:

c) 
l>c

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

KL. Jei aą įniršiu nepalikus 
sudaryto testainenfo, 
vyras automatiškai 
savybę?

ATS.

, ar mano 
gaus nuo-

M. M-nė
Jūsų vyras jūsų!

PASKUTINE PROGA
•turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus "abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių ■ 

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ;mj.
Vinco Krėvės Raštai, 6 tdniai-r ,
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas

.... $350.00
.... $125-00 j

moę ■
.... $12.00

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA 02127 ’ 
Tekf. Hipną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.
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> (Tęsinys)

e) MIESTAI PRIE

Prie Didžiųjų Ežerų yra įsi
kūrę dideli miestai, būtent, Ro
chester, Toronto, Buffalo, Cle
veland, Detroit, Chicago ir Mil
waukee, kuriuose išvystyta sun
kioji pramonė. Šiuose miestuose 
gyvena milijonai žmonių atvy
kę1-ne tik iš Europos, bet ir iš 
kitų kontinentų. Pirmieji žmo
nės1 į šį žemyną, kaip spėjama, 
atsikėlė iš Azijos per Beringo 
sąsiaurį, o vėliau iš Europos, kai 
Kolumbas surado šį žemyną. 
Lietuviai į Ameriką pradėjo at
vykti XIX šimt. antroje pusėje, 
kai ^Lietuva buvo okupuota Ru
sijos carų. Vieni iš jų buvo- po-

je, bet maudytis nėra blogai, nes 
toje vietoje “atabradas”, kaip 
sakydavo Rytų Aukštaitijoje,1 
laipsniškai eina gilyn. Taip pat . 
ežerų dugnai švarūs, kieti, o. 
vanduo skaidrus ir, žiūrint į jų Į 
paviršių;’atrodo lyg melsvos spal
vos.

Žuvies daugiausia sugaunama 
Erie-ežere, kuris laikomas vie
nas iš žavingiausių ežerų. Ki
tuose ežeruose, kaip Superior, 
žuvies sugaunama mažiausia, 
nes jo vanduo \netomis yra toks 
švarus, kur žūvų beveik nėra, 
nes jos ten visai mažai tegauna 
maisto.

Labiausiai išsivystęs turizmas, i 
. .... j - - - - Turistus sutraukia ne tik Didie-

litiniai pabėgėliai, o kiti atvyko jį Ežerai, bet taip pat Niagaros 
ieškodami geresnio gyvenimo. Upės kriokliai, esantieji netoli on T. .

J 180 mylių. Jis su Mackmaco są- 
! šiauriu jungiasi su Hurono eže- 
į ru. Vidutinis jo gylis apie 70 

... , , AT. j pėdu. Jo vakarinėje dalyje yrašia turistų aplanko Niagaros t, ,Green r>ay Įlanka. Pne jo vaka
rinio kranto yra Čikagos, Mil- 
v/aukee, ir kiti miesteliai. Su 
Illinois upe jis sujungtas kana
lu. Už Michiganą šiek tiek yra 
ilgesnis Superior ežeras, kuris 
randasi jo šiaurvakarinėje pusė
je.

Miestams augti ne tik turėjo Buffalo miesto: vienas jš jų yra . 
didelės reikšmės*. Didieji Eže-! Kanados, o kitas Jungtinių Ame j 
raį bet taip pat žemės turtai, pįįos Valstybių pusėje. Daugiau 
kdip geležies rūda ir dideli ang- - 1__L J 271_____
lies klodai, surasti netoli Didžių- krioklį, esantįKanados pusėje, 
jų Ežerų,. - kuriuos • sunaudoja Abu kriokliai, kai pirmą kartą 
stambieji pramonė. jUOs pamatai, padaro didelį įs-

Gyvehtoj’ų skaičius,. stambia- pūdį. Jie yra vienas nuo kito vi- 
jėį pramonei augant, kas metai sai netoli.- Žiūrint į juos nuo Ka- 
didėjo, ries juos į tuos miestus ( nados pusės sudaro nepaprastai 
sutraukė didesni atlyginimai ne- ___ ___
kaip New Yorke ar kitose JAV; putodamas staigiai 
pietinėse valstijose. Dabar kvad- J ;______
raįi^ęi myliai Didžiųjų Ežerų ūžimą, kuris girdimas i 
pietinėje pusėje tenka virš 500,' 
o šiaurinėse 25 gyventojai.

f) TURISMAS DIDŽIŲJŲ 
EŽERŲSRITYJE

Didieji-Ežerai apylinkės gyven 
tojams suteikia, ypatingai karš
tomis’ vasarosi dienomis, didelio 
malonumo, nes jų . vėsiame van
denyje gali pašimaudę įatsigauti, 
pabūriūoti su laiveliais per jų 
banguojančius paviršius ar pa
žuvauti. Prie tų ežerų yra gražių 
kurortų, kaip prie Ontario- eže- 
rį Vašagž iįr kitu: Nors kiirortuo- 
se paplūdimiai nėra tokie platūs 
kaip Jėries Beėch ar Raokway, __  ________  _ ___
esantieji New Yorko valstyjo- ’ mylių ilgio. Pagal salo ilgį nėra

Kauno Prisikėlimo baž nyčia okupuoto j Lietuvoj

platūs. Netoli Milwaukee yra 
plačiausia jo vieta, turinti ‘apie KAIP “DRAUGAS” VERTINA 

GEČIO KONFERENCIJA
Liūdnos sukakties ženkle.

LB POLITINĖ KONFERENCIJA
šių metų birželio mėnesio 

viduryje -suėjo lygiai 40 metų, 
kai į Lietuvą buvo įvesti Sovie-

rencija tuo skyrėsi nuo kitų, kad 
jo’e nebuvo reiškiama nieku ne
pagrįstų optimistiškų minčių. 
Atvirkščiai, kalbėtojai bei poli- 

j tikai akccentavo aiškią realy
bę, kuri galės ir toliau reikštis 
ilga okupacija ir kad lietuvių 
tauta tėvynėje turės dar ilgai 
kentėti, kovoti už savo tautinės 
ir fizinės gyvybės išlaikymą. O 
lietuviškąjai išeivijai prieš akis 
taip pat sunkus uždavinys — iš
likti tautiškai gyva ir padėti ko
vojančiai tautai išsilaikyti.

Pati konferencija, kaip jau 
mes šioje vietoje VI. 2 rašinyje 
linkėjome, praėjo veidu j kovo
jančią Lietuvą. Konferencijos 
metu taip pat išryškėjo, kad tu
rime daugiau pasitikėti savo jė
gomis, kaip svetimųjų pagalba, 
nes tie, kurių pagalbos mes ban
dome tikėtis, kaip jie gali padė
ti. Vadinasi, ir lagaminus pakuo
ti dar neatėjo laikas. Nėra duo
menų, kad jis greitai ateitų.

Taigi labai svarbu susiburti 
mums patiems, sutelkti gyvosios 
lietuvybės pajėgas, įtraukti į 
darbą mūsų jaunąją kartą, per-: 
duoti mūsų siekimus bei kovos 
tęstinumą naujiems darbuoto
jams, prieš tai juos paruošus.

1 Džiugu, kad šie reikalai Lietu- 
Į vių Bendruomenės apimtyje 

Jei Lietuvos okupacija tęsia- j esančįOse organizacijose sėkmin

ta, ji neteko suverenumo. Kas 
po to vyko, visi gerai žinome.

tų -kariuomenės daliniai. Nepri- si 40 metų, tai tiek pat laikoj^ yostosj štai keletas Įspū-
sutraukė didesni atlyginimai ne- gražų vaizdą. Nuo jų vanduo 

i krenta- že-j
- - r myn, sukeldamas gana stipru j, Superior ežeras vienas iš di-

iš tolo', j džiausiu ir giliausių ežerų. Jo 
Ypatingai kriokliai gražiai at- ] vanduo yra labai skaidrus ir va- 

Yodo nakties metu, kai esti ap-j saros metu šaltas. Jo ilgis apie 
šviesti elektros prožektoriais, f 370 mylių, o plotis 180 mylių. 
Tuomet krentantis vanduo iš- Į Žiemos metu neužšąla. Išraižy- 
duoda įvairias spalvas, kurių ■ tas pusiasaliais ir įlankomis. Iš 
aprašyti neįmanoma, o reikia; JU didžiausia “Whilefich Ray”, 
tik pamatyti. Toliau NiagaroįTaiP P3t turi nemažai salų. Di- 

! upė, palikusi krioklius, įteka į džiausio “Isle Royale” ir “Mi-, -X--- , X--- ---- --- -  — j ------
-! Ontario ežerą, iš kurio išteka Į chipicoten Island”. Iš Superior
L ’ T itTkA- TX 1 P7Prn icfolra TVFjjritag UpČ,

klausoma Lietuva buvo okupuo- tęsiasi ir mūsų tautos kova, į! 
kurią yra įsijungusios abidvi • 

; tautos dalys — tėvynėje ir iš- į 
j eivijoje. Kitaip tariant, tauta 
tėvynėje kovoja, o išeivija dau-

. j džių.
Konferencijoje dalyviais bei 

! svečiais dalyvavo netoli 150 as
menų. Apytikriai skaičiuojant, 
senesnės kartos dalyvių galėjo

mylių, o plotis vietomis apie 60' 
mylių. Turi keletą salų prie išta
kos, įlankų ir pusiasalių. Iš jo 
išteka Šv. Lauryno upė. < r , . ... ,.,.

Visi didieji ežerai neisskinant j » j r- 
ir mežesnius, kurie juos apsupę i
priklauso Šv. Lauryno baseinui- me sukūrę daugelį kovos orga-
Michigano, Erie ir Ontario yra nizacijų, kovojome su priešu, lo sričių darbuotojų, profesorių,

giau ar mažiau stebi jos kovą ne įaugjau kaip trečdalis, 
- - ’ ' o du trečdaliai — viduriniosios

Per 40 metų išeivijoje buvo- | ir jaunosios kartos atstovų. Jų 
tarpe matėsi daug įvairių moks
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pailgi, kaip plačios upės, kurie bet ir savitarpio nesantaikos, 1 mokslo daktarų, politikų — spe-

jie gali būti tinkami senosios lie 
Vuvių išeivijos kartos darbo tę
sėjai, mūsų visuomeninių bei po
litinių organizacijų vadovai.* * .«

Žinoma, kiekviena tautos kar
ta skiriasi nuo kitos. Daug kur 
ir mūsų jaunieji skirtingai gal
vota. Sakysime, jiems vis dar 
nėra aišku, kaip gali lietuvių 
politinei kovai vadovauti buvu
sių Lietuvos politinių partių 
skurdūs likučiai, kai tos parti
jos jau seniai nebeveikia ir ne
turi savo šaknų nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje, o jaunimas net jų 
vardų nežino. Mūsų jaunieji 
neteikia pasitikėjimo ir iš tokių 
partinių likučių sukurtiems vei
ksniams. Buvusios partijos, ku
rių net žymūs lyderiai, gyven
dami užsienyje, atsisakė nepri
klausomos Lietuvos pilietybės, 
'iems nebeegzistuoja kaip vadai- 
Jaunoji mūsų karta, labiau dar 
kaip vyresnieji, daug anksčiau 
yra atsisukę veidu į okupuoto
sios Lietuvos žmones ir nori su 
jais komunikacijos. Jie labiau 
kaip vyresnieji seka mūsų tau
tos pogrindyje vedamą kovą už 
žmogaus teises ir už tautos lais
vę, ryžtasi tautai padėti.

Po dviejų dienų posėdžių kon
ferencija nepaskelbė jokių re
zoliucijų, tik sutarė savo pokal
bių išvadas. Jos bus vėliau pas
kelbtos. Čia galime sustoti tik 
prie vieno kito jų punkto ir tai 
dar ne pilnos redakcijos..

Buvo konstatuota, kad vyriau
sias politinis Lietuvos valstybės 
organas išeivijoje yra Lietuvos 

; vyriausybės sukurta Lietuvos 
Diplomatijos tarnybos instituci
ja su mūsų diplomatijos užsie
nyje likučiais. Tačiau naujos 
gyvenimo sąlygos reikalauja, 
kad Lietuvos laisvinimo organi
zacija išeivijoje atsiremtų ne tik 
į siaurus buvusių politinių par
tijų likučius, bet ir į plačius iš
eivijos sluoksnius, kitais žodžiais 
tariant, į išeivijos tautą.-

Labai reikšmingas nutarimas 
sustiprinti ligo šiol Lietuvių 
Bendruomenės globojamą bei 
remiamą Lietuvių informacijos 
centrą New Yorke. Išeivijos są
lygomis šiai institucijai tektų 
atlikti didelius uždavinius, infor 
muojant Įvairių kraštų institu
cijas.

Buvo ir kitų reikšmingų suma 
nymų, prie kurių netolimoje 
ateityje teks sugrįžti. Šį rašinį 
baigiant, reikia tiktai pasidžiaug 
ti, kad minėta politinė konferen
cija buvo labai darni ir visais 
požiūriais sėkminga.

cialistų, akademikų.
Paskaitų, simpoziumų, disku

sijų ir siauresnio pobūdžio po
kalbių metu išryškėjo daug nau
jų, ligi, šiol mūsų visuomeninia
me bei politiniame gyvenime

priklauso loviniam (ritinio) , o I net savikovos neišvengėme.
Superior ir Huron užtvenkti- Ilgas mūsų tautos okupacijos 
niam tipui.Per visus ežerus eina laikmetis verčia išeiviją peržiū- 
JAV ir Kanados valstybių šie- rėti savo kovos priemones, Lie-

Šy. Lauryno upė. Iš ežerų pir- į ežero išteka šv. Marijos
paminėsiu Michigano kuri įteka į Hurono ežerą,

Hurono ežeras yra maždaug, na, išskyrus tik.Michigano eže- tuvos vadavimu besirūpinančių 
tokio pat dydžio-.-kaip Michiga- rą, kuris visas įeina į JAV ribas. I organizacijų struktūrą, kritiškai 
no. Turi daug salų, pusiasalių, Didieji Ežerai, be abejo, kiek-į įvertinti tiek atliktus darbus, j nežinomų ar mažai žinomų veh 
įlankų. ’Didžiausia sala vadina-Į vienam padaro .didelį įspūdį,; tiek sėkmes bei nesėkmes ir pa-l du. Galima buvo stebėtis jaunų
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miausia 
ežerą, kuris visas įeina į JAV 
ribas, o kitus pagal dydį.

g) DIDŽIŲJŲ EŽERU 
CHARAKTERISTIKA

Michigano ežeras yra virš 300

no. Turi daug salų, pusiasalių,

ma “Manitoulin Island”. 17 ypatingai saulėlydžiais, o rytais, į ieškoti naujų kovos būdų. Šiam
šimt. pradžioje prie Hurono eže- kai jie paskęsta rūkuose, pasi- reikalui JAV Lietuvių Bendruo 

gyveno indėnai, priklausę iro
i kėzų — huronų kalbų šeimai, 
į Jie save vadino Wyandot var-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS į
DEŠIMT dolerių NAUJIENOS SIUN- Į mėsa, kukurūzais, pupomis ir j tos atsimušdamos į

-U ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! ■
yU Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS .SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
ŲŽ 10 DOLERIŲ.
1 Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 

irimo vajaus talką!

daro nematomi, paslaptingi. Kar menės Visuomeninių reikalų ta. 
tais jie esti rūstūs, kai audros ryba, 
juos įsiūbuoja, ne vienam sukel-

j du. Jų skaičius siekęs apie 20.000 j darni baimę, nes jų bangos, ku- 
I žmonių. Buvo taikingi, gyveno rios pasidaro aukštos ir galin- 
į palapinėse ir maitinosi žuvimis,1 gos, ūždamos bėga viena po kį- 

į krantus ar 
užliedamos didelius žemės plo
tus, kaip Erie ežere, padaryda
mos žmonėms didelių nuostolių

saulėgrąžomis.' Nešiojo gražiai 
iš kailių pagamintus drabužius; 
apie 1650m. juos išžudė irokėzai.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis. 

NAUJIENOS ,
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• B anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dot
Pavardė ir vardas ______ __________________________________
Adresas ___________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dolj 
Pavardė ir vardas 
Adresas__________________________ _ .

kutis

Sponsoriaus pavardė, vardas ir. vietovė 1

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas____________________________________ '
Adresas --------------------------'-------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa-

Pavardė ir vardas
Adresai ---------------

žmonių geru Lietuvos reikalų 
pažinimu, jų patriotiškumu ap
siskaitymu, geru anglų ir lietu
vių kalbų mokėjimu, iškalbingu 
mu, motyvacija bei logiškumu. 
Jauni žmonės drąsiai vedė aukš
to lygio diskusijas su JAV-bių 
aukštesnio ir vidurinio rango

Likę gyvi išsikėlė ir apsigyve- ir kartais pareikalauja žmonių ateičiai. Apie šios konferencijos 
no prie Ontario ežero. Iš Huro
no ežero išteka St. Clair upė (Ji 
vadinama dar Detroit vardu) ir 
įteka į Erie ežerą. Tai žymiai 
mažesnis^ kaip Hurono ežeras. 
Jo ilgis apie 250 mylių, o plotis 
vietomis apie 60 mylių. Viduti
nis jo gylis apie 50 pėdų, žiemos 
metu užšąla. Prie jo yra žymūs aišku, tokio didelio įspūdžio ne
uostai: Toledo. Cleveland ir Buf padaro, nes jiems yra įprasta, ir 

.falo. Iš jo išteka Niagaro upė, to grožio “nemato” 
kuri įteka į Ontario ežerą.

Ontario ežeras randasi į šiau- džiui, o tiems, kurie pirmą kar- 
rę nuo Erie ežero, apie 309 my- j tą pamato, įspūdis nepaprastas, 
lių nuo Atlanto. Tai yra. trum-| kuris ilgai palieka jų vaizduotė- 
piausias ežeras, turįs apie

bendradarbiaudama su 
Kanados ir Pasaulio L. Bendruo 
menės to paties vardo instituci
jomis, birželio 8-9 dienomis šios 
šalies sostinėje sušaukė nepa
prastą politinę konferenciją, ku-I politikais, Valstybės departamen 
rios metu stengėsi įvertinti mū
sų vedamą Lietuvos laisvinimo 
veiklą ir nustatyti naujas gaires

eigą mūsų laikraštyje buvo ragyvybių.
Viską aprašyti, kaip atrodo šytą ir dar bus rašoma. Čia ban- 

Didieji Ežerai, neįmanoma, bet, dysime-sustoti tiktai.prie kai ku- 
reikia juos pamatyti. Žinoma, rių svarbesnių momentų, 
ne visiems jie padaro vienodą 
įspūdį. Tai grynai priklauso nuo 
žmogaus. Tiems, kurie prie to
kių didelių ežerų yra gyvenę,

, kuri ežerai " c
suteikia aplinkos gamtovaiz-

200 I je.

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

• RUfESTING AI I3PILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rrnkoji

Dr, Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių papin
gas daryti įtakos { krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos,- jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

_—--- ------------

to, Tautinės saugumo tarybos 
atstovais ir niekur nesuklydo, 
nepadarė mūsų tautai negarbės. 
Kritiškai vertinant jų kalbas ir 
darbus, susidarė įspūdis, kad

-• ’ -» * * *
Pasitraukusiems . lietuviams 

visuomenininkams bei politkams 
teko' dalyvauti daugelyje politi
nių konferencijų ir visose jų bu
vo . reiškiamos labai optimistiš
kos mintys, kad “Lietuva tuojau 
bus laisva”, kad “Sovietų impe
rija veikiai subyrės”, kad “mū
sų tėvynę išvaduos JAV-bės ir 
kitos laisvę' mylinčios šalys”. 
Kai kurie vilkiniai bei altiniai 
kalbėtojai tokių konferencijų 
metu būdavo tokie dideli opti
mistai, pateikdavo tiek daug nie
kuo neparemtų politinių mums 
“palankių faktų”, kad atrody
davo, jog, grįžus iš tokios kon
ferencijos, reikia nedelsiant pa
kuotis lagaminus, grįžimui į lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą, 
kurios išvadavimas jau “čia 
pat”...

Pastaroji LB politinė konfe-

Helps Shrink 
Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues ' * 
caused by inflammation

Doctors have found a medics- 
tion that in many cases fives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H9. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories, Use only as directed.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės alsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingu novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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ganizacijos tikslai gali būti aiškūs, bet Washingtone bu’ 
vusiems vyrams ir moterims tie tikslai neaiškūs. (

Kol Lietuvių Bendruomenes politinės konferencijos 
tikslai nebus suformuluoti ir paskelbti, turėsime vado
vautis pamažu spaudoje pasirdančiomis žiniomis. Svar
biausio paskaitininko, dr. Broniaus Nemicko, paskaitos 
mes jau nesulauksime. Jau praėjo dvi savaitės nuo pa
skaitos, bet Bendruomenės naujos politinės grupės dien
raštis iki šio meto tos paskaitos teksto nepaskelbė. Iš to, 
kas buvo paskelbta, reikia manyti, kad jo ir nepaskelbs. 
Nepaskelbs todėl, kad paskaitininko išvados negalėjo pa
tikti pagrindiniam konferencijos organizatoriui. Savo 
nuomonę apie Įtakingiausio paskaitininko mintis jau pa
minėjome. Jeigu dr. Br. Nemickas panorės savo mintis 
išdėstyti visoje pilnumoje, tai savo skaitytojus su jomis 
supažindinsime. Bet jeigu niekas jokio intereso nerodys, 
tai gal ir naujas politines pozicijas užimančiam teisinin
kui dar kartą teks aiškintis. ,

Bet šių metų birželio 16 d. Drauge yra paskelbtas Įva
dinis straipsnis, kuriame bandoma atsakyti Į kelis pa
grindinius naujai steigiamos politinės grupės dėsnius. 
Minėtą straipsnį spausdiname ištisai, kad galėtume savo 
skaitytojus supažindinti, kokia politika inž. Gečio vado-į 
vaujamai Bendrumenei rūpi ir kokius metodus viešu
mon išėję nauji politikai naudos.

Pačioje pradžioje norime atkreipti dėmesį į netikslų 
tvirtinimą, padėtą šios organizacijos pagrindam Greti
mame puslapyje, tarp kitų dalykų, pastebėsite, kad bir
želio 16 d. Įžanginiame duodama suprasti, kad Į Ameri
ką Į)o Antrojo Pasaulinio karo atvykę tremtiniai buvo 
apgauti. Nespėjus jiems pasiekti Vakarus, jiems buvo 
pasakojama, kad “Lietuva tuojau bus laisva”, kad “mūsų 
tėvynę išvaduos JAV-bės ir kitos laisvę mylinčios šalys”, 
kad “Sovietų imperija veikiai subyrės”.

Naujos politinės grupės organizatoriai nepasako, 
kas jiems tokias žinias perdavė, iš kur jie tas žinias gavo 
ir kas juos buvo Įgaliojęs tokias'žinias tvirtinti?

Kiek tai liečia organizuotus to meto lietuvius, suda
rančius Amerikos Lietuvių Tarybą, niekas tokių minčių 
negalėjo skelbti, nes jos neatiteko tikrovės. Tais laikais 
Amerikos Lietuvių Taryba buvo pats galingiausias Ame
rikos lietuvių junginys. Tuo metu AL'Tai vadovavo Leo
nardas Šimutis, dr. Pijus Grigaitis ir Mykolas Vaidyla. 
Visais svarbesniais klausimais visi trys važiuodavo Įįi 
Washingtoną ir tarėsi su atsakingais Kongreso komitetų 1 
ir administracijos atstovais. Važiuodavo visi trys, bet 
naštą viso ALTos vedamo darbo nešė dr..< Pi jus'Grigaitis ' 
ir Leonardas Šimutis. ALTą sudarė Lietuvių Rymo Ka- ; 
talikų Federacijos nariai, lietuviai socialistai ir visa eilė 
Įvairių draugijų, klubų ir pašalpinių bei kultūrinių vie
netų. Vaidyla atstovavo Amerikos Sandaros draugijas 
ir klubus.

ALTa išrūpino tuometiniam VLIKo pirmininkui Ka
roliui Žalkaųskui leidimą atvykti Į Ameriką ir užmegzti 
ryšius su Amerikos lietuviais ir jų organizacijomis. 
ALTa apmokėjo Žąlkausko kelionę, viešbučius ir kelion
pinigius davė. Amerikoje atsirado ir kun. Mykolas Kru
pavičius. Jis taip pat gavo didelę Amerikos lietuvių eko-į 
nominę paramą. 5

Kaip vienas, taip ir antrasis kėlė tuos pačius kl 
simus, kurie dabar Į Amerikos lietuvių lūpas dedami /vir-1 
tinimu, kad Lietuva greitai būsianti laisva, kad Sovietų kad Europoję karą laimėjusios valstybės sieks taikos. Tai

VLIKO PIRMININKO DR. KAZIO 
BOBELIO PRANEŠIMAS

(Tęsinys) " .
Ir tie namai yra tikrai labai zili:a, kad jie neturi nei radijo 

dideli, nepaprastai didelės finan- ! valandėlės ir teturi tik vieną la
šinės vertės, kadangi miestas da- bai mažą laikraštėlį, kurį leidžia 
bar išaugęs, tie namai palikę pa- tėvai pranciškonai, ir tas yra -jų 
čiame miesto centre. Kitus du vienintelis komunikacijos šalti- 
namus išnuomoja. Ir ie ten sto- nis.
vi labai gerai. Taip pat ten yra Tragedija su Pietų Amerikos 
viena lietuvių parapija Vila Ze- lietuviais yra ta, kad spauda ne- 
linoįe, kuri pamažu nyksta, ka- paprastai blogai eina: užtrunka 
dangi senieji lietuviai išmiršta, ’ ilgą laiką. Pavyzdžiui, kuomet 
o jaunieji išsikelia į geresnius aš buvau Brazilijoje, tuo laiku 
rajonus.,Tai čia jau yra tokia' pas juos atėjo iš Amerikos sau

sio — vasario mėnesio laikraš
čiai. Reguliariu paštu jiems už
trunką apie tris mėnesius kol 
jie gauna. Kuomet gąuiia laik
raštį, tas jau yra pasenęs ir la
bai nebeįdomus, ir todėl jie yra 
labai atsilikę nuo viso bendro 
lietuviško gyvenimo. Oro paštu 
irgi užtrunka apie savaitę. Oro 
paštu jiems gauti laikraščius 
yra neįmanomą, kadangi labai

Šių metų birželio 8 ir 9 dienomis Washingtone, D.C., 
Įvyko inž. Algimanto Gečio, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Centro valdybos pirmininko Vytauto Kamanto, 
JAV LB Centro valdybos pirmininko V. Kutkaus ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės vadovybės sušaukta kon
ferencija. Konferencijos suorganizavimu buvo pavesta 
rūpintis inž. Algimantui Gečiui.

Iš spaudos paskelbtų pranešimų matyti, kad Į Wash
ington© viešbutį suvažiavo apie 150 žmonių, kurie iš
klausė kelias paskaitas, svarstė politinius klausimus, 
jokios programos iš anksto neaptarė, politinių nuostatų 
nesvarstė ir neapsiėmė, bet jau'turi Lietuvių Bendruo
menės politinę organizaciją, apie kurią ilgas savaites kal
bės ir rašinės, bandydami Įtikinti tuos, kurie apie politinį 
darbą jokios patirties neturėjo, bet dabar imasi viską 
suorganizuoti. • >?

Įdomu, kad į tokius planus turėjusią politinę konfe
renciją nepakvietė nė vienos didesnės lietuvių organiza
cijos vadovybės bent stebėtojų titulu. Visi lietuviai žino, 
kad JAV veikia Amerikbs'Lietuviu/Taryba, kurios atsto
vai nebuvo į konferenciją pakviesti. Jie taip pat žino, 
kad. Amerikoje ir kituose pasaulio kraštuose veikia Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, davęs pagrin
dą Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, bet ir šios, organi- 

' zacijos vadovybė'’nebuvo pakviesta į Washingtono kon-
- ferenciją. Nebuvo pakviestas Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje, nekvietė ir Lietuvių Romos Katalikų Susivie
nijimo ir kitų galingų organizacijų atstovų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai sveikino
- JAV LB atvykusius atstovus, Amerikos atstovai pasvei- 
" kino Kanados atstovus, o Algimantas Gečys pasveikino

visus. Iki šio meto dar nepaskelbtos konferencijoje pri
imtos rezoliucijos, aiškiai neišdėstyti konferencijos tiks
lai ir iki šiam metui niekam nežinoma, kuriais sumeti
mais buvo įsteigta politinė organizacija, neišdėsčius jos

- tikslų ir siekimų. Jeigu šiai konferencijai iš anksto būtų Rusija greitai subyrėsianti ir kt. Bet ALTos pareigūnai, taikai amerikiečiai patys ruošėsi ir kitus ruošė, bet nie- 
pasiruošta, tai Washingtone jau būtų buvę gąlima pagrin- pradedant nuo pačio įtakingiausio ir baigiant ne tokiais' kad atsakingi JAV pareigūnai tokių dalykų netvirtino, 
dinius dėsnius formuluoti, bet kai pasiruošimas buvo i įtakingais, kaip žalkauskui, taip ir Krupavičiui aiškino, Negalėjo tokių minčių tvirtinti ir ALTos žmonės. Apie

' vieno inž. Gečio galvoje, tai ir išėjo į politinį Amerikos į kad jokių vilčių į amerikiečius dėti negalima, nes Ame- tai keliais atvejais buvo rašyta to meto lietuvių spaudoje. 
. lietuvių gyvenimą nieko neįnešusi nauja žmonių grupėjriką sieksianti taikos, o ne naujo karo. Amerikiečiai tu- Konferencijoje pammėtąs ir Drauge paskelbtas tvirtini- 

be aiškių tikslų ir be plano. Inž. Gečiui šios politinės or- rėjo galingą kariuomenę, turėjo karo medžiagos ir mais- mas yra iš piršto išlaužtas.

gyvenimo evoliuėiįa. Ir tas pats, 
mes matome, vyksta Ameriko
je-

Kas gražu apie' Braziliją? 
Prieš porą metų Brazilijoje, San 
Paulo mieste jie įsteigė didelę 
lietuvišką koloniją Lituanicą, 
kuri yra apie 100 kilometrų nuo 
miesto, nepaprastai gražioje vie
toje pastatyta ir ten jau yra pa
grindiniai namai. Ten dirba ku
nigas Ješkevičius, ponas Tata-1 
rūnas ir jų komitetas- Ir ten < didžiausia tragedija. Kaip būtų 
šitoje kolonijoje lietuviai iš San galima padaryti artimesnį ir glau 
Paulo ir kitų miestų nusiperka deshį kontaktą su-Pietų Ameri- 
sau sklypus. Jau daug kas pa- kos lietuviais yra problema, nes 
sistatė namus ir eventualiai jie jų paštas yra ypatingai blogas, 
galvoja, kada jie išeis į pensiją, Į Sekančioje kolonijoje, kurioje 

man teko dalyvauti,. tai buvo 
Venecuela. Venecueloje yra la
bai gražiai susitverkiusi lietuvių 
kolonija, nors nėra didelė — 
maža. Ten jie yrą susispietę trr- 
juose miestuose. Turi mažytes 
savo organizacijas. Ten taip pat 

i pavyko su jais susitarti ir įkur-

ten gyventi. Man teko ten pra
leisti dieną, tikrai puikiai ir la-^ 
bai gražiai susitvarkę: puikūs 
namai įx jie yra įdėję pinigų ir 
sav izinio darbo, kad tą Litua- 
nip& stovyklą taip gražiai išplės
ti. Man padarė labai, labai gerą 

įspūdį. Kas yra blogai su. Bra-

t<¥J

ti VLIKo atstovybę-
Argentinoje VLIKo atstovy

bės pirmininku yra ponas Artū
ras Mičiudas, Brazilijoje po
nas Jonas Valavičius ir Vene- 
cueloje — ponas Henrikas Ga- 
vorskas. Kas man labai džiaugs
minga ir malonu, kad į jų visas 
tuose draštuose VLIKo atstovy
bes įėjo tų kraštų Bendruome
nių pirmininkai, arba miestų 
apylinkių pirmininkai. Aišku, 
jų nedaug tebuvo, Brazilijoje 
ponas Tatarūnas, Venęcųeloje, 
Carakas miesto pirm, ponas Ma
žeiką, taip pat visos Venecueips 
pirm, ponas Kukanauza įėjo. 
Jie visi pasižadėjo absoliučią pa
ramą VLIKui politinėje v eiki o- 
je. ■

Taip pąt mąp teko, padaryti 
pareiškimus ir per Venecuelos 
laikraštį :ir vienas jų didžiausias 
'(laikraščių'- pa vadinimų hepa  j ė- 
giau užrašyti. A. PI.) įdėjo mano 
fotografiją, . manp^ pareiškimą 
apie.; atvykimą ’ir taip pat api
būdino Pabaltijo valstybių tra
gediją dideliu; straipsniu, kur 
sulygino Lietuvos įvykius su Af 
ganistanių ir vėl charakteringa,

to, bet amerikiečiai nori taikos ir nesirengia naujam ka
rui. Amerikiečiai tikėja Europos taika. Jie buvo Įsitikinę,

y A O. AlCLA-lVUJ-LCl, XL.ClV4.CU.lgJL lauai . C?- ------ \ - -------

brangiai kainuoja. Tai. čia yra Įūpane^p^jstate kaip Liętųvos;ęg- 
zilinės- valdžios galvų. Jie kitaip, 
ir nesupranta kaip Lietuvos vy
riausybės neoficialų atstovavi
mą. Taip pat turėjau ilgesnį pa
sikalbėjimą su ponu ' Alika iš 
Bueno= Aires, kuris yra vienos 
žinių agentūros (pavadinimo ne- • 
užrašiau. A. PI.) vicedirekto
rius. Jis ypatingai yra palankus 
mūsų reikalui, yra gerai infor
muotas, ilgą laiką buvęs Ame
rikoje jų korespondentu, buvo 
neseniai * grįžęs iš New Yorko, 
Jungtinių Tautų užsienių diplo
matų korespondentų sekcijos, 
jos. Jis pažadėjo pilnutinę para
mą.

(Bus daugiau) '

f
I

pasiruošta, tai Washingtone jau būtų buvę gąlima pagrin- pradedant nuo pačio įtakingiausio ir baigiant ne tokiais' kad atsakingi JAV pareigūnai tokių dalykų netvirtino.

2 PETRAS TARULIS

1 ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
2 SIMAS KURKULGIS IR KITI
- (Tęsinys)

: ĮVYKIAI VERANDOJE
« — Na, sakyk, apie ką gi jūs ten kalbėjot?

Antanas bendrojo stiliaus laikydamasis tu
rėjo sumegzti veide tokią paniekos šypsenėlę, ži- 

:: noma, prieš savo tikrąjį norą.
Z — Apie ką? Apie nieką. Apie ką gi tu gali 

su ja kalbėti? **
Nors ir sunku jam buvo meluoti, bet juk jis 

negalėjo gi savo tikrų įspūdžių, bijodamas pajuo
kos, išreikšti. Jei pašaipūs draugai būtų išgirdę 
jo paprastus ir nuoširdžius žodžius: “Maloni mer. 
gaitė. Ji taip dėkinga buvo, kad su ja kartu ėjau, 
jog visą kartą palankiausiai mane šnekino. Ir pa
sakojo tokius malonius, tokius jaukius dalykėlius. 
Ji mėgstanti jodinėti. Kaime visados nepralei
džianti progos smarkiu šuoliu perjoti per lankas. 
Pasakojo apie savo broliukus. Aš nepamačiau, 
kiiip jau namie...” Būtų jis pavirtęs pasityčio
jimų cbjekj’. Ne! Jis nieko panašaus draugams 
negali pasakyk. Ir jis patraukia pečiais, duoda
mas ženklą, kad ši kalba jo aplamai nedomina...

Vis dėlto įdomų. Ji yra ką nors skaičiusi?

— Knutą Hamsuną dabar skaito! — o jo iš
vaizda sako: ko iš jos ir norėti?

Bet vienas vadų rimtai, autoritetingai iš
aiškino:

— Nieko blogo. Tegu skaito. Mes jai duosime 
kitų kyngų, rimto turinio. Jei tik yra gėri norai, 
jei tik, taip sakant, pagrindas... — kalbėtojas 
nutyla, nes jam pačiam nepatinka čia pavartotas 
“pagrindas”. — Mes neturime nė vieno atstumti, 
o atvirkščiai, privalome žmonių ieškoti...

Po šitokio autoritetingo išaiškinimo Monika 
jau buvo laikoma “sava”. Kai jie visi uždainuo
davo, Monika patraukdavo visų dėmesį ir malo
niu balsu ir ramia laikysena.

Per vieną tokį palydėjimą, kai Antanas ir 
Monika jau buvo pristigę kalbos, ji staiga nusi
šypsojo. Mat, Tutului buvo sunku rasti apie ką 
su ja kalbėti, Negi pradėsi tų pačių kalbų, kaip 
sueigoje. Monika, pamačiusi, kad jis pastebėjo 
jos šypseną, tuojau paaiškino:

— Pradedu prie jūsų visų priprasti. Ypač tas 
mažiukas, rudas... Savotiškas toks...

— A! Mūsų poetas. Taip. Bet jis piktas, dan
tytas. Jo tenka pasisaugoti... Jeigu ką griebs, tai 
sudirbs, kad vieni skutai lieka.

Paskui Antanas patyli ir lyg paabejojęs* ar 
sakyt jai, ką buvo sumanęs, dar draugiškai, leng
vų jumoru, pridėjo:

* •

f ’

i — Kazimieras apię-jį sako: jis mažas, rudas, 
! moterys jo nemyli, tai jis ir rašo poezijas...

Monika skaniai nusijuokė:
— Kokie jūs visi... Kaip daug iš vienas kito 

reikalaujat... ■ : ' If-' i»nt
— O kaip gi kitaip? Negalima gi nugrimsti 

į tą miesčionišką... na, į miesčioniškumą.
— Gal būt.. — greitai nuvysdama atsakė 

Monika, o Tutulas suprato, kaip ne vietoje buvo 
tas jo įkyrėjęs išpuolis.

Ir jie vėl ėjo tylėdami. Monika bijojo, kad 
neprasidėtų ginčai, kurių jai pakakdavo jau 
sueigose. <

Nejučiomis Tutulas ir draugai pradėjo slap
tas, visiems matomas, bet uoliai nutylimas var
žybas. Varžybas dėl Monikos. Per sueigas galėjai 
pastebėti, kaip ir vienas ir kitas kalbėtojas tie
siai į ją, į Moniką, kreipiasi. Kai ateina laikas 
skirstytis, tai, žiūrėk, kas nors apsimesdamas; 
jog nori Morfikai kažin ką baigti aiškinti, pra
deda su ja atskirą kalbą, išeina kartu ir nulydi.

Tutulas tai pastebėjęs, kas dėjosi tuo metu 
jo krūtinėje nesunku įsivaizduoti, nusprendė nuo 
Monikos šalintis. Jis ęumaųę būti išdicbas. O pas
kui jau buvo nesmagu vėf tuos pačius draugiškus 
santykius atnaujinti. Visai be pagrindo jis buvo 
Moniką apkaltinęs, būk ji lengvabūdiškai juos

— Pradėti’ginklų gamybą, tai 
tada rusai prabils apie taiką, ■— 
sako R. Reagan.

— Visas Jugoslavijos kabine
tas nori įvairius klausimus ap
tarti su prez. Carteriu.

visus nori, kaip jis pats sau sakė, “vedžioti už 
nosies”. Nelengva jau buvo! Svarbiausią —f-nie
kas neturėjo pastebėti jo išgyvenimų. Tačiau 
meną kartą, net pats nelaukdamas, savo tikrąją 
nuotaiką išryškino. • .

Monika, jau eidama su kitais namo, atsigrįžo 
į Antaną ir tokia nejaukia šypsena, lyg ji būtų 
kuo kalta, pakvietė: ‘

Nėpasilikit, juk mums pakeliuu
— Aš dar neinu namo. Ir nenoriu trukdyti! /..
Jau baigdamas šį sakinį, jis susigėdo pajų-- 

tęs, kad taip nevykusiai pamėgdžioja aną diena 
girdėtą Karolio posakį.

Raudonas buvau, neabejotinai raudonas, ' | 
nors vienas ėjau! — ,dabar prisipažįsta Tutulas.

Kitos sueigos metu ji pasistengė atsisėsti gre
ta Antano. Na, o jis jau iš anksto buvo nurista- | 
tęs išdidžiai jos nepastebėti. Monika, pasibaigus 
sueigai, šypsodamasi jam sako:

— Šį kartą nepabėgsit Eisftne kartu. ’ I
— Kaip tik šiandien nielęo neišeis! — pavy

dėtinu šaltumu atsakė Jis. — Turiu mūsų bjblio- { 
teką sutvarkyti. Knygas baigia išdraikytu. I

Gerai. Kaip norit, — visai he piktai, nė I 
kiek nesivaržydama, atsakė ji ir nuėjo sau.

(Busdaužiaur-7/*X^ I

ScšUdicJUo-pkuiadienis — Salunl iy-Mrn»! 21-23, 1VS0



Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

-Psa. 116:7.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ir

“Sugrįžk mano siela į savo atilsio vietą, nes 
Viešpats padarė tau gera.”

Jei norime turėti tobulą ramybę, tąįf turime turėti pilną 
nesvyruojant tikėjimą ir būti ištiki dangiškam Tėvui. Pažiū
rėję į žvaigždėtąjį dangtį męs matome Dievo galybę ir dideny
bę. Bet tuo mūsų širdys ir mintys dar nebūtų pilnai nuramin
tos, jei nepažintumėm jo gerumo, duosnumo ir ištikimumo. Bet 
tyrinėdami mūsų dangiškojo Tėvo Žodį, Šventąjį Raštą, mes pa
žinome jo meilę, labdaringumą, mielaširdingumą, gatavumą at
leisti mums mūsų nusidėjimus. Tyrinėdami jo žodį mes persi
tikrinome ir pinai įtikėjome jo aukščiąusiems ir brangiausiems 
pažadams, ir taip sudarome tikrą' ir pilną ramybę ir atilsį. Ištik- 
rųįtj Viešpats padarė mums daug gero.

4V. RAITO TYRIK6TOJA*
J. Mnxikunt, 1&5 Van Pelt Avenue, Stolen island, N. Y. 10303 _

DE. K. G. BALUKAS 
AAUtERMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 fe. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TaL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal gnsitarinw^ 

Jei neatsiliepia, siambinū 374-<xK)6

SUSlKlNKlAlU
Baisiojo Lietuvos genocido 

minėjimas Ciceroje

Lietuvių Žagarės klubo pusmetinių 
narių susiriuKimas jvyxs seKmauieia, 

D f? PA ITT V a., i vai. popxet Anelės sa-
1 AUJJ VniVUlM jpjp O.7UI,! S iSirnan Na.iai nrx

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
WosMiosfor Community Klinikos 

Medicinos direktorių* 
x93S S, Mannoun Rd., WostchesHr, Ik. 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

narių susiriuiumas įvyKo seKmauieia, 

ieje, *ouu S. £ aiman Avė. Natiai pra 
sotm atsilankyti. Yra svaro.ų rei^axU 

’ apdaru. Primenama, &aa jau laiKat 
uzpimoKėti nario auoKies. bus ir vai-

• šėš. Rože Uiuzgaivus, rasi.
1

Tat: 542-2727 arba 542-2728

TEL. — BK 3-5493

DR. A. B. GLAVECKAS

Venecuelos Lietuviu džauli ja kv.e 
čiac narių susirmidmą birželio 21 d. 
Z vai. popiet Aneies saieje, ^ouu S. 
Talman. Nariu -dalyvavimas būtinas.

Valdyba *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- ATSIŲSTA PAMINĖTI
SPECIALYSt AKIŲ Livv^ 

3907 West 103rd Strwt 
Vuludos Plpti susitarimą*

VILTIS (Hope), tautinių šo
kių ir tautodailės bei tautosakos 
žurnalas, vasaros numeris. Jq

DR. FRANK PLECKAS viršelį puošia vienos Lietuvių
OPTOMRTR1STA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
2414 W. 71 St. T»L 737-5145 

Tikrina aku. Pritaiko akšniua 
“contact lenaea”1

ir

Taktinių šokių šventės nuotrau
ka su pagrindinėmis žiniomis į 
apie šių metu šventę. Aleksandį-1 
ra Sagienė rašo apie Urugvajaus 
“Ąžuolyno” ir Argentinos “žibu!

VaL agai raitarimc Uždaryta treč. gių” gastroles Amerikoje, ir Ka-

Dr. LEONASSEIBCTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiety-----
ketvirtad. 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teiefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS 15 CHIRURGAS 

fendra praktika, spaa. MOTERŲ IIrcs. 
Ofisas 265? WIH 5*to ftRORT 

Tol. PR 4-1223
OFISO VAL.: pirm.. antracL, trafiad.

ALTos skyrius Ciceroje š. m. 
birželio mėn. 15 d. paminėjo 
Baiso:o Lietuvos genocido .40 
'retu sukaktį. Minėjimas prądė- 
las pamaldomis šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. 10;30 vai. iš- 
kilmingas šv. Mišias atnašavo 

J ii- pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. B. Rutkauskas. Per Mišias 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muziko Skridulio. Su 
vėliavomis bažnyčioje ir salėje 
dalyvavo Amerikos karo Vete
ranų vyrų ir pagelbinis moterų 
postas Nr. 9115 ir jūros, šaulių 

.“Klaipėdos” kuopa, vadovauja
ma vicepirmininkų — J. Miku
lio ir A. Ašoklio. Baigus mišias 
choras užtraukė Lietuvos him
ną.

Tuoj aus po pamaldų -akademi* 
nė minėjimo dalis Įvyko parapi- 
jos salė e, minėjimą. Trumpų 
sveikinimo žodžiu susirinkusiem, 
atidarė ALTos Cicero skyriaus 
pirm. dr. P. Atkočiūnas ir vado
vauti pakvietė skyriaus sekrej 
toriu Stepą Paulauską. Įnešuą 
vėliavas, solistė Aldona Buntit 
neįtė. akomp. Lidijai Šleitery-f 
tei, sugiedojo JAV ir-Lietuvos 
himnus- Inyokaciją-maldą sukat 

i hėio kun. B. Rutkaustas. Minu- 
i tės susikaupimu pagerbus miru
sius i? žuvusius už Lietuvos Jais

V nūs ve tautiečius ir išnešus vėliavas,
V ' pagrindinę kalbą pasakė dr. Jo-

nadoje.. žurnale yrąjceletas nuo
traukų iš lietuvių veiklos. Taip ' 
pat rašoma apie Kitų tautų tau
tinius šokius ir orientalinius vai- j 
gius. Žurnale yra skelbimų bei • 
pranešimų apie įvairių grupių 
veiklą ir išvykas. Redaktorius ir . 
•leidėjas yra ilgametis tautinių' 
šokių darbuotojas ir jų pradi-Į 
ninkas Vytautas F. Beliajus. Šio ' 
numerio kaina ^1.50, metinę Į ‘r 
prenumerata $7. Adresas: Viltis, jM 
Pn?m Bax 1226’ D“VW’ Arlomavičius. Kalboje buvo
80201 • _________________ paliesti visi Baisiojo genocido

~ pavergtos Lietuvos etapai, pri* 
— Prez. Carteris, prieš išvyk- irinė pavergtos Tėvynės išlais- 

damas Europon į ekonominę vinimo darbo ir ryžto šventumą,
oUU 3-4 vaL popiM k Hta konferenciją, įsakė paruošti pla-1 nepalaužiamos valios reikalingu 

oajial sositarinss® nfec'irrTAnia cnrlar-vH ■ tASt, TYrpŠė nauiai at-nūs gazolino atsargoms sudaryti, mą kovai tęsti, prašė naujai at.

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPKDas-PBOTEZLSTA;

i, Aparatai - Protezai. Med. bau 
i dažai. Stočiai! pataika kOfaw 
p (Arch Supports) ir t t

2454 Wmt 4Jnl ft, CHcao*. NL 4MM 
Tafaf.; PRmrmI 4-5441

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

' PERKRAUSTYMAI

MOVING
teismai —. pilna apMravdc 

ŽEMA KAINA
R. IBtttMAl 
T«L WA 5-4043

MOVjljTŪ •
Apdreucfat I

U Įvilrių 
ANTANĄ^ VILIMAS 

TaL 374-1442
t .-J, -...... vi ,n- -------j --

’ 'V/

It’s Easy..
1 ra 1A/ITU EVAPORATED 11 VVII n MILK-——

, 'Oh Boy, Homemade Ice Creamf
Just listen to the “oohs” and “aahs” and “oh hurry” when 

the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher 
is pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving 
of a finger dipped in for a qpick tasting, homemade ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that see eream 
is flavored and blushed with lpnanas an^ plump strawberries, so 
much the better. The wonderfully smooth consistency comes 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the all 
important ingredient that’s always ready for an at-home ico 
cream making party. .

Strawberry’Banana Ice Cream
5 egg« - 1 quart «lnwb*rrw«
2 cups sugar . cleaned and sl.eed
3 tafl cans (5 cups) Pet J 3 bananas, mailed

Evaporated Milk , (about 1 xmpmashed)
1. Beat eggs well. Add rugar add beat until light ydBow 

in color.
2. Stir in evaporated milH» .
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into evap

orated milk mixture.
4. Pour into ice cream freezer container and churn and freeze 

a^rding to manufacturer’s directions.Makes about 4 quarto.

gimti ir baigti savo tarpe gėdin
gus nepakantos nesusipratimus 
ir į laisvinimo kovą stoti vienin
gai sujungtomis jėgomis, remti 
savo gimines ir artimuosius-pa
vergto je Lietuvoje, susilaikyti 
nuo važinėjimo. į kursus. Susi- 
-inkusieri baigus kalbėti labai 
stipriai plojo už pareikštas svei
kas mintis. Meninėje dalyje, so- 
’istė Aldona Buntinaitė, akomp. 
Lidijai 'Šleiterytei, padainavo: 
Dieve Tėve galingasis (Banai-'' 
čio), Nuliūdo kapai (A. Vana^ 
gaičio), Amžius po amžių (Vi
lūno), O Tėvynė manoji (S, 
Čerienės). Tautinių šokių vaikų 
grupė “RATELIS”, vadovaujant 
mok. SofijaL-Palionienei, pašų 
ko: Vaikų dyvąi. Šeinis ir Noj 
riu miego. Tautiniai šokiai turėl 
jo S. Palionienėssukurtu žodžiu j

kurį išpildė V. Palionis ir E. 
Pranckevičius. Kūrinėlio tekstas .

j skambėjo taip: “Mes šokame 
' tik dėl Lietuvos, Birželio mėne- 
■ sį pavergtos tautos- Mes jungia- 
j r-ės į skausmą ryžtingai kovoti 
> dėl jos”.

JAV vyriausybei rezoliuciją 
anglų kalba perskaitė S. Dubaus 
kas. Solistė A. Buntinaitė ir ♦
akomp, L. Šleitehytė už išpildy
mą programos honoraro neėmė. 
ALTos Cicero skyriaus valdyba 
;oms nuoširdžiai padėkojo. Mi
nėjime publikos buvo tikrai la
bai daug, vos užteko sėdimų vie
tų salėję. Solistės dainomis ir jų 
išpildymu žmonės buvo sužavė- ■ 
ti ir stipriai ir ilgai jai plojo ir 
apdovanojo gėlėmis. Gėlių gavo 
ir tautinių šokių vadovė Palio
nienė.

Minėjimas buvo baigtas minė- 
iimo va iovo S. Paulausko padė
ka minėjime gausiai dalivavu- 
«iems. pagrindiniam kalbėtojui, 
solistai ir akomponiatoriai, Ame 
riko? karo veteranų postui 9115 
ir moterims bei jūros šaulių , 
“Klaipėda” kuopai, ir šeiminin
kėms paruošusioms minėjimo 
dalyviams užkandžius.

Apie Cicero ALTos skyriaus 
genocido minėjimą Cicero Life 
laikraštyje Vince Iaccino paskel
bė štraipsni, kurį užvardino 
“LITHUANIAN memorial ser
vices are plained Sundey in Ci
cero”.’ Straipsnis tikrai geras, 
istorinis kuriame plačiai aprašy 
ta, pavergtos Lietuvos genocido 
40 metų sukaktis. Autoriui ar , 
autorei reikėtų būtinai parašyti į 
padėkos laiškus, nes straipsnis j 
parašytas nuoširdžiai ir plačiai 
paminėta pavergtos Lietuvos 
žmonių kančia, išvardinant žiau
rius persekiojimus.

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 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

J. K. KRYLOVAS - NEPRILYGSTAMAS 
PASAKĖČIOS KLASIKAS

čia “Kaimietis ir Mirtis” pri-' j 
i. klauso ir Ezopui, ir Ęafdntenui, b 

Po šios pradas-Krylovas b u* Hr Krylovui. Betgi Kaimietis?!
Ezopo ir Lafonteno yra tiktai 
paprastas alegorinis senis, o 
Krylovo — gyvas vargšas beda
lis baudžiauninkas. Arba Lafon
teno pasakėčioj “Varna ir La
pė” (ji priklauso ir Ezopui) 
Varna — ‘‘niaitre Corbeau” 
(ponas Varnas) klauso, o Lapė 
kalba sausai, bandydami įsitei
kti Varnui. Ta pati Krylovo La
pė meilinasi Varnai jau taip: 

“Kokia gera tu, balandėle! 
Ir koks balselis, akys 

mėlynuoja!
Reikėtų, iš tie^ų, pasekti 

pasakėlę.
Plunksnelės kokios ir nosytė! 
O ir balselis bus jau 

angeliškas tavo.

(Tęsįnys)

vo labai našus, gausus pasakė* 
čių kūryboje, ir 1809 metais buj 
vo išleistas jo pasakėčių rinki
nys ^Pasakėčios". ‘ Vakarietiškų 
idėjų, mokslo bei literatūros vei 
kiamas, ir savo pasakėčioms 
medžiagą, pavyzdžius ėmė . iš 
Vakarų: graikų '• legendąrinio 
pasakėčių autoriaus Ezopo (VI- 
V amžius prieš Kristų); Ezopo 
pasakėčios jau eros pradžioje 
eilėmis buvo atpasakotos Romos 
rašytojo Fedr.o; ypatingai Kry
lovo buvo naudojamos prancū

zo Lafonteno pasakėčios (La 
Fontaine, 1621—1695). Tačiau, 
nors ir ne pilnai originalus, Kry
lovas pasakėčias įvelka į tokią 
formą, kokios kiti autoriai net 
genialusis Puškinas p įteikti ne
galėjo, taip pat apie 10 pasakė
čių parašęs. Taip pvz. pasakė-

Nebūkie perkukli ir pagiedok 
sesyte!

(Bus daugiau)

Tn today's “do-it-yourself* vorld^ the amateur decorator or 
the profefiskmal too, for that matter, turning ixM^eaalngly tn 
•tamings*—or architectural .spindles as tbey*re known in the

bora*-

they’re the same products 
xhlah used to be known as 
balustrades In staircases—nov 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when, it eosnes to 
the decorative uses to vbich 
they’re near being put.

Architect^ interior designers 
and “do-it-yourselfers* find 
the spindles a vwaWe, styllsb

Indoors or ouL

cwdle bokfcTE or lamp biMnw,

vuhLDcea, or m legs for eoCfiM

mounted on ind doccs

element*.

Wastu. the voridY larreat 
.manufacturer of architoctaral 
spindles, produces tbeae deo- 
orator items in nine different 
styles, three different thick- 
nesaes and in belsddx fm TM 
inebea to dghi fe*<

The spindles are made eC

on bopper-fed MibesL saddM 
to a smooth fln3*h tžm ibrtaJt

2533 W. 71st Street
5 M j 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

, TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
įjfe AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChjcagM
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArdc 7-3401

BUIKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

j. ___ PETRAS BIELIŪNAS
| 4348 So, CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
, 3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38-1139 

_

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974*4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO iBIMOg VALANDOS
Vla^Į piweraMM U WOPA 

14* HL A. K

Llatwip kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
t»L ryto.

V»d«|a Aldona Daukus

TaMa Hlmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 40629

g| “Lietuvos Aidai1
į -KAZ4 BRAZDIIONYT#

Program** v*d6Įa

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos ii WOPA. stotim, 
banga 1490 AM..

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.
ii WTIS stoties 1110—AM banga-

2646 W. 7Ut Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef 778-5374

ScšUdienis-piruiadienig — Saluidu' .



Bruno Pranskus

ATOSTOGAUTOJAI

sau-
We’l! help you make the right mcr /e.

SUN. 1-4

I MARQUETTE PARK 3 room dorme DENTURE WEARERS

MISCELLANEOUS 
'Įvairūs dalykai

735-3447
Chicago

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

DIAMONDHEAD i
RESTORANAS į

Ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

2951 West 63rd Street t - ’ ■ / 7 ’
Tel. 436-7878 arba 839-5568

AR ADOMAS IR IEV 
BUVO RtŠAl? t

LOUNGE FOR RENT 
Vicinity 55th ,& Ashland. 

25’ bar with fixtures AC 
Reasonable. Seats 125.

Call 536-8220
■ ' between 4-8 P.M.

Notary Public

Insurance, Income Tax

apartment for rent with stove, refri 
gerator & carpeting for one perso 
only, no pets- Rent $165 with 2 month: 
security deposit

Call after 5 P.M. 767-3278

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOKI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti j musę įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

.Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

OPEN HOUSE
1519 N. Franklin

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais .nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. bu 
tas Marquette Parke 2-me aukš 
te. Skambinti 776-8230. _

remliaus ko
pakarto'tinai posterin

SAVININKAS parduoda 6 butų 
Būrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama: Prie ,.32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

M. iIMZU $
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blanket

Kiev eland o Vdutinjstmg mo-

UVER FOREST — Prestigious cus- 
om brick elegantly appointed resi- 
lenče. To many features to list By 
.ppointment only. Call Pam Brabant.

MANNO REALTY 769-4130

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai;- Žemė — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALE

CHILD CARE. Weekdays 7:45 to 5:3< 
P.M. Close to Cook County Hospital 
Professional, couple. Call weekday 
after 6 P.M-, weekends all time. 

. 421-3669

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadieni T-4 vai. popiet 

1021 PETERSON — PARK RIDGE 
7 kamb. 3 miegamų mūrinis bi-level 
;u įrengtu beismantu ir 2% mašinų 

garažu ant 60x260 pėdų sklypo.
DEVON REALTORS *, 764-6100

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago, miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Telman Ava. 
Tel. 927-3559

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

PRIE 72-ROS IR MAPLEWOOD 
Mūrinis 3 butų ir 2 mąšinų ga
ražas gerame stovyje,. Skubiai 
parduodamas tik už $49,000.

VAINA REALTY 
Tel. 925-6565

sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

> American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, ID. 60643

Telef. 312 238-1787
• Nemcfa'JūMS patarnavimas užsnksnt lėktuvu, traukiniu laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.'aštua; 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
macijps visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relau rezervuoti vietas 
Ii anksto — prieš 45-60 dienų.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arfa* 776-5163
2649 We«t 63rd Street

Chicago, m. 60629

HrLP WANTED — FEMALE 
Darblninkiy reikia

SIUNTINIAI j UETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 
1. 69th St, Chkago, ID. 60629. — TeL WA 5-^737 

V. VALANTINAS

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: I
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

—Gydytojai apskaičiuoja, kad 
apie 68% Amerikos '-jaunime 
bandė narkotikus.

Budrytė, I. Gedrytė, R. Kazlaus 
kaitė, R. Krokytė, K. .Kuprevi- 
čiūtė, R. Motiejūnaitė, E. Mulio- 
lytė, A. Puškoriutė, J. Žibaitė, 
A. ‘ Jasinavičius, A. Miškinis, A. 
Sperikaitis. P. Staniškis ir R- 
Urbaitis.

— Amerikos Lietuvių Tauti- j

Laikrodžiai ir. brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 69th Street 

v Tel. REpublic 7-1941

y A major ’-i 
advancement 0 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

SISTER BESSIE
SPIRITUALIST J 

Indian Reader & Advisor. 
Advises on all affairs of life.

ORLAND PARK—GORGEOUS GOLF
VIEW. Immaculate brick 3 bedroom 
split level home with fireplace, attrac
tive decor, comfortable eat-in kitchen 
and formal dining room. $101,900. 
P64050-

Roger Hug 424-7900

— South Bostono lituanistinę 
mokyklą baigė: Gailė Rasteny
tė, Vida Simonaitytė, Danutė 
šležaitė ir Tadas Kulbis. Mot 
kyklos vedėjas yra rašyt. Anta
nas Gustaitis. . Sekančiu metu

© Paskutinis asirų karalius 
Asurbanipalas, biblijoje mini
mas Osnuparo vardu, buvo sep 
tynis kartus turtįngesnis u? 

’Fordą. Jo turtas siekė 5 milijo 
hus talentų,- kurie sudarytu 
78,325 milijonus dolerių. >

■ merą 
laiškan jis įrašė šiuos reikšmįn- 

!gus pareiškimus: “Linkiu Nau
jienoms daug sėkmės kovoje už 
Lietuvos laisvės atgavimą ir ne- 

I pavargti šioje kovoje. Kur jūs 
1 matėte, kad Lietuvos laisvinimo 
, veiksniuose ir bendrinėse orga
nizacijose turėtų įtakos svetimos 
jėgos ? Naujienos su jomis ko- n^s Sąjungos suvažiavimas įvyks 
voja. Kova yra sunk! ir reika- chi Lien, Tautiniuose na. 
lauja daužau, paramos. Dėkui muose Uep(JS 5 d 9 va] Kal 
uz als ę ir uz a ę. j p Lietu, gen. konsulas inž. V.

— Dėkui solistei Prudencijai Čekanauskas ir VLIKo pirmi- 
Bičkienei, pratęsusiai savo ma- ninkas Dr. K. Bobelis. Paskaitų

East moderatorius bus inž. J. Jurkū- 
Chicagos prenumeratą, taip pat nas.
dėkui p. V. Navickienei už 25 
doleriu auka.

GENERAL REMODELING
• ’ Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION % 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems Šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill. 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miorto

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4C59 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5980

Siūlome vasarą praleisti 
lėtoje Floridoje, gražioje Trea
sure Island Efficiency, vienas ar 
du miegamieji, virtuvės, vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pat 
togumais, šiklymo-šaldymo sisį 
tema, spalvota televizija kiek£ 
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet kuriam laikui 
Vasaros metu didelė, nuolaida^ 
Laivų prieplauka. Galimybė iš.* 
plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką.

Arti restoranai, valgykldsj 
krautuvės ir apsipirkimo cent: 
ras. švarus balto smėlio paplūdi-

Rusai,' kurtėms 
misarai 
gauja, kad, girdi, jų gyvenimo 
lygis yra labai aukštas,- turi 
skirtingą nuomonę. Tų nuomo
nių skirtingumą aiškiai išryš
kina populiarus rusų tarpe 
anekdotas:

.Mokytojas kalba klasei apie 
istorijos žinomiausius žmones ir 
didžiumą jų vis rusais vadina. 
Pabaigęs kalbą klausia mokinių, 
ai- jie gali dar prie to sąrašo ką 
nors pridėti, ,=

— Taip, — atsako vienas mo
kinys. — Turime neužmiršti, 
Ado'ino ir Ievos — jiedu buvo 
juk labai geri rusai.

--- O kaip tu.žinai, kad jiedu, 
buvo rusai? —- klausia antakius 
pakėlęs mokytojas.

— Nugi dėl to, kad jiedu?'ne
turėjo kuo apsirengti, neturėjo 
pastogės, ir tik vieną obuolį —I 
ir jie tą savo gyvenimą vadi-j 
no rojum!

F. Zapolic, Agent 
3208/2 W. 95th St ' 
Evarg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 L

MILLANS BODY SHOP — Pilnas
< mašinų aptarnavimas ir dažymas.
ATIDARYTAS JŪSŲ PATARNAVI
MUI nuo pirmadienio iki šeštadienic 
8 vai. ryto iki 7 vaL vak. Pilnas auto 
mobilių liemens aptarnavimas. Tei 
raukitės lietuviškai.

Tel. 829-0056 arba 829-0057.
947 West 19th Street

Vytautas Lauraitis iš Willow 
Springs, III., baigė Illinois uni- 

Toronto' vefsitetą, Carbondale, Ilk, baka- 
be raginimo pratęsė prenurnėra-' lauro laipsniu- 
tą ir ta proga parėmė Naujienų; _ šv. j . 
leidimą $5 auka. Dėkui. Taip pat’ 
dėkui to miesto tautiečiui, užsi
sakiusiam Naujienas trečdaliui 
metų, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti. Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas pla
tinti, visi lietuviai kviečiami jas 
užsisakyti. ■ !

J. BACEVICIUS - BELL REALTY 
INCO ME TAX SERVICE 

6529: So. Kj dzie Ave. — 778-2233

himnu, dalyviai dar ilgokai pasi
liko salėje, šnekučiuodamiesi ir 
j vaišindamiesi duosnių ponių su
neštomis vaišėmis. K. P.

myš, miudyinasis ir kiti malo
numai. šeimyninė nuotaika, di
delė/ aikštė. autąmobili^ms j.pa-

Dėl informącijos ar rezervaci
jos rašyii ar skambinti: EI Rey 
— El Nor Efficiency Apartment, 
240 108tr Ave., Treasure Island, 
Florįda 33706. Telefonas: (813) 
363-9832’ar (813)’ 1367-^177.’

* KaibąmS'Eetiririškąi, 'pfc>š£ti
. . Į.. Rąsa-Teiry-?<1įų,t.

-— Bronius Skorubskas, St. Pe- 
tersburg, Fla., buvo susirgęs ir 
gydėsi namuose. Pagerėjus svei- *
katai, jis atsiuntė Naujienoms
per p. Mačionienę $10 auką. Dė- -------- ;-------------------- '
kojant už ją, džiaugiamės page- Tėvų komitetą sudaro A. Banaį 
rėjusia sveikata. (tienė. L- Kiliulienė, R. Grinius

" . į ir A. Petronis. , 1 n.’
— Joseph Šalkauskas, Wau- _ '■ ,i ’

visų laikų Rusijos hege- k2*?an> IlL’ pratęsdamas prenu . . .
monijos kelius, jos naudotas pa. ceratą, atsiuntė $15 auką. Savo kyklą baigė: M. Bankaitytę. V 

■sibaisėtino žiaurumo tautoms 
. naikinti priemones ir tuo kaimy
nams, Įskaitant lietuvius, pada
rytas skriaudas. Būtų didžiai 
vertinga šitokią paskaitą kita
taučių kalbomis perduoti plačio
sioms masėms, nes tas daug 
kam atvertų akis ir įgalintų pa
matyti kaip atrodo Rusijos vei
das, kai jis nėra pridengtas ap
gaulės šydu. O juk šiais laikais 
la*P gyvybiškai reikšminga, kad 
masės būtų tinkamai in for
muotos !
. Toliau sekė muzikų Lapinskų!mylės V. Navickienės 
koncertas. Sakoma, kad jei ta
pytojas dažų spalvomis drobėje 
neišreikš savo sielos jausmų, 
lai savo kūriniu nenustebins žiū
rovo. Taip esama ir su Darium 
Lapinsku. Jis savo sukurta mu
zika ir paruoštais veikalais taip 
vaizdžiai išreiškia savo sielos 
jausmus, kad užburia žiūrovą ir 
klausytoją. Pirmiausia scenoje 
jjasirodė jaunasis, simpatingasis 
Aras Lapinskas su “Mažuoju 
Paganini”, smuiku, akcYnpanuo- 
jant Dariui. Po to sekė muzikos, 
dainos ir žodžių pynė, išpildo
ma Laimos ir Dariaus Lapinskų. 
Visas veikalas tiek jausmingas, 
švelnus ir išreikšmingas gyveni
mo dvasioje, kad masinančiai 
patraukė dalyvių dėmesį, ir ne

Birželio 14 d. 2 vai, po pietų vienai jautresnei sielai išspaudė 
YMCA salėje įvyko ALTcfs si y- ašarą. .
riaus rudkas birželio įvykių nū-'. ... ~ ,- i • I • J Minėjimą užbaigus Tautos nejimas, j kurj atsilankė Hot 
Springs rinktinės publikos gau
sus būrys. Minėjimą atidarė sky
rius pirmininkes Vincas Ras
tenis. JAV himną sugiedojo Lai
ma Rasicnytė-I-apinskienė. žva
kes uždegti ir minėjimo progra
ma pravesti, buvo pakviesta Si
biro tremtinė — rašytoja Stefa
nija Rūkienė. Jautrią maldą iš 
LKB Kronikos skaitė Antanas 
Zubavičius. Paskaitai skaityti 
buvo pikviestas literatas — pe
dagogas Petras Maldeikis.

Trumpame rašinyje suglaustai 
aptarti paskaitos turinį neįma
noma. Jis svariais žodžiais, stip
riais argumentais, nepaprastai! 
gražiai formuluc'ta mintimi nu
švietė

• LIETUVIŠKAS RESTORANA S su 
namu ir įrengimais Marquette I ’arko

Į rajone. Labai geras biznis, let .gvos 
j pirkimo sąlygos.
Į • •ž'BŪTŲ MEDINIS prie 68-h is ir 
I Maplewood.- Labai tinka giminiu goms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brig hton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
duotL' Neaukšta kaina.

parapijos mo
kyklos taryba rengia metinį pik
niką parapijos kieme ir salėje 
prie 33-čios S. Lituanica sekma
dienį birželio 22 d. Pradžia 12.00 
v. Bus' galima gauti lietuviškus 
pietus, įvairius užkandžius ir 
gėrimus. Bus visokių laimėjimų 
ir žaidimų jauniems ir sūaugu-

— Illinois valstijos loterijoje siems. Kieme bus arkliukų jo- 
birželio 19 d. Pot of Gold lošime dinėjimas. Pelnas mokyklos rei- 
laimėjo 116313. Lucky Stars'lo- kalams.
šųe_laimėjo 24, 23, 948, 009 ir'; _ Apskr. Hubo pikni. 

j kas-gegužinė įvyks šių metų bir-
— Jonas Jurašas pakviestas želio mėn. 22 d. Lietuvos Vyčių 

režisuoti rusų rašytojo Nikolai salėje ir sodelyje, 2455 W. 47th 
Erdman veikalą “Savižudybė” St., Chicago, Ill. Pradžia 1 vaL 
New Yorko Broadwey teatre:’ Gros Evaldo Knoll orkestras. 
Tas teatras įtakingiausias Ame-j 
rikoje. Apie pakvietimą, taip pat1 
Jurašo pastabas apie veikalą ir 
autorių, rašė New Yorko Times.

BUTŲ 1W0MAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTA HIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASKOLOS PERKANT NAMU S, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
•U .IR ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKSJIMAlŠ.

DEL VISŲ INFC OtMACUŲ KREIPTIS fc i’-- ' •’}

MUTUAL FEDERAL -SAVINGS!
PETRAS KAZA KAUSKAS, Prezidentas i

2212 W. Cermak Road C Iiicago, m. Tel Virginia ■ ’hlU'l

yra seniausia, didžiausia h* turtingiausia lietuvių rraternalinė ar- f 
ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.______ f

SLA — atlieka kultfirinlus darbua. gelbsti tr kitiems, kurie tuos 5 
darbus dirba^ ___________________ ____ j _ S

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu > 
apdraudę savo nariams. ___

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieJko pelno, na* i 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindo.

^7^
Kiekvienas lietuvis Ir lietuvifa draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jų gyvenimo pradziaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdrtudos suma temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašytL

t*

Galite kreiptis tr tiesiai 1 SLA Centrą: ,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
H»w York, N. Y. 10001 

W7 W. JOtti S».
Tat (211) 543-211E

e J. Andriaus sudarytą Lietuj 
vos žemėlapį ir išleistą Deveni’^ 

' Kultūrinių JFondp, galima įšigyti 
siunčiant jjžsakvnius.š.iuo ^dre- 
su: bevėnių Kuhūrinis Fondas, 
P.O;. Box 10782,St.į'peteršburg, 
FL 33733. Kaina 86 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

— Patyręs lietuvis kirpėjas 
atidarė kirpyklą Marquette Par
ke, 69-ta (Lithuanian Plaza Ct.) 
ir Artesian. (Pr-)

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan-i 
tuo jame ir esame apdrausti. į 

ARVYDAS KIELA, 434-9655

— Horoscopes or Astrologica 
Parot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces- 
■ary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
iTATE St., Rm. 1717. Mes kal
iame lietuviškai. 782-3777 or 
>25-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 
Igers. (Pr.)
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