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GEOLOGAS TVIRTINO, KAD
GRIUS UŽTVANKA •

'KAMAI.. JUMBLATAS PRAŠO PAGALBOS
bet tyli Rytuose f

WASHINGTONAS. — Amerikos geologai jau senokai prana-1 SA^TIAGp‘ ~ Visuotmame 
savo Teton užtvankos nelaime. Jie jau 1972 m. rašė tuo reikalu ' °s. 'a"s \ suvaziJvime’ įčiieje Kisingeris turėjo drąsosmemorandumu vyriausybei, tvirtindami, jo Teton užtvanka geo-p11^ .^sl“f®ns ^rejo arąsos , .-. . .... _ . j .... - pasmerkti Čilės vyriausybe, kad 1izim-niTi nT'TvilfMH nooToncv’i it* rnavionciOTYi H t* o nm i m m * * -1loginiu atžvilgiu yra neatspari ir mažiausiam žemės drebėjimui 
esant, ji gali sugriūti. ‘Geologai memorandume net siūlė įrengti 
atitinkamose vietose TV kameras, kurios užfiksuotų griūvančią 
užtvanką, prasiveržiantį vandenį, užliejamus laukus ir, griūvan
čius namus.. -

žinoma, politikieriams įtaigo
ja nt, Teton užtvanka, kaštavusi 
50 mil. dol., buvo statoma ir pa
statyta. Užtvankos aukštis sie
kė 300 pėdų, tad galima įsivaiz
duoti, koks didelis kiekis vandens 
buvo sulaikyta Teton pylimo.

Birželio 5 d. Teton užtvanka 
sugriuvo ir tamsus, purvais su
maišytas vanduo užliejo apie 
12 kaifnų ir miestelių, apsėmė 
apie 400,000 akrų geriausios Ida
ho valstijoje esančios ūkininkų 
žemės, nusinešdamas su savimi 

ai Vi jų, pridaryda- 
nuosto- 
asmenu

1$ VISO PASAULIO

tūkstančius
, msa nemažiau 1 bil. dol. 

lio. Koks 50 ar daugiau 
yra žuvusių.

Veteranai okupavo 
Laisvės stovylą

NEW YORKAS. — Penkioli
ka Vietnamo karo veteranų, pro
testuodami prieš nutraukimą iš 
GI biliaus lėšų veteranų moksla- 
pinigiams, antradienį okupavo 
Laisvės stovylą ir iš tos stovy- 
Įos karūnos iškėlė didžiulį plaka
tą su išrašu: “Extend and Ex
pand the GI BUI”. “Okupantai” 
aiškina, kad tuo lėšų nubrauki
mu” 3.7 milijonai mūsų brolių

Federalinės valdžios gelbėji- paliekami gatvėje, kur nėra nei
mo būriai ėmėsi darbo. Prez. G. 

. Fordas Idaho, vandeniu., užlietą 
regi joną paskelbė nelaimės su
naikintu.

Geologo Schleicherio ir kitų 
memorandumas, įspėjantis Teto- 
no užtvankos katastrofą, yra ti
krai buvęs. Tai patvirtina dabar 
Washingtono geologų kontrolės 
ir tyrinėjimų centras Washing
tone.

Montanos universiteto profe
sorius R. Curry, pavojingosios 
geologijos katedros vedėjas, pa
reiškė, jog jis tiki 1972 m. geo
logų memorandumo rimtumu ir 
teisingumu. Curry dar pasakė, 
kad jis momerandumo įspėji
mus persiuntęs įvairioms Wash
ingtono įstaigoms dar prieš pra
dedant statyti Tetono užtvanką. 
Gi 1973 m. S. Oriel,-geologijos- 
geodezijos stebėjimo ir tyrinėji
mų skyriaus pareigūnas, įspėjo 
apie pavojų. Jis tai raštu prane
šė melioracijos pretenzijų biu
rui. A -

Užtvankos sugriuvimo tikros 
priežastys dar nežinomos. Spė
jama, kad Tetono užtvanka ga
lėjo sugriūti dėl inžinierijos klai
dų, dėl netinkamai parinktos ir 
paruoštos užtvankai statyti vie
tos ir dėl nesąžiningai atlikto sta
tybos darbo. Speciali ir nepri
klausoma komisija bus sudaryta 
užtvankos nelaimei ištirti.

darbų nei uždarbių.

“Bučiuok arba nužudysiu!”
NEW YORKAS. — Solistė 

Connie Francis nesuvaldomai ; 
verkdama pranešė policijai kaip Į 
ji buvo motelio kambaryje iš
prievartauta, kai banditas pri
dėjęs peilį prie gerklės Įsakė “Bu
čiuok arba užmušiu!” “Nuken
tėjusioji apskundė motelių sa
vininką Howard Johnsqn Motor 
Lodge, reikalaudama jai priteis
ti $5 milijonus.

ji nesiskaitanti su žmonių teisė
mis ir kankinanti politinius ka
linius kalėjimuose.

Jis pasakė, kad vyriausybės, 
kurios nesiskaito su žmonių tei- 

, sėmis, tuo pačiu paniekina jų or
ganizaciją, jų esimą. Kisingeris 
taipgi užsiminė, kad pagarba 
žmogui smunkanti daugelyje 
kraštų pasaulyje. Yra keletas 
valstybių, kurios neatsižvelgia 
žmonių norų ir pageidavimų. Jis 
tai pasakė Čilėje, bet tyli ir ne
mato nuvažiavęs už geležinės už
dangos.

Valstybės departamento parei
gūnai, paklausti žurnalistų, ko
kias valstybes turėjo omenyje 
Kisingeris,. kalbėdamas. Čilėje, 
atsisakė ką nors pasakyti, iš
vardinti vardais.

Kisingeris tačiau Čilėje rami
no suvažiavusius, sakydamas, 
kad JAV yra pakankamai stip
rios apginti save ir savo drau
gus. Esą, JAV niekados nepri
ims pakartotos Kubos-Sovietų 
intervencijos, panašios į Angolos.

Praeity 'mėty sužalotas Alabamos gubernatorius George Wal
lace tikisi gauti . partijos nominaciją prezidento pareigoms, bet jo 
viltys kiekvieną savaitę mažėja. Jam bus labai sunku. įtikinti par
tijos vadus, kad jj pasirinktu kandidatu prezidento pareigoms. Jei 
gu jį ir paskirtu, tai vargu krašto gyventojai jį išrinktu.

i ^Sirijos karo jėges re kalayįa, kad
partizanai padėty ginklus/pasiduoty

BEIRUTAS,’ Libanas. — Trečiadifenio rytą Sirijos tankai ir 
aviacija pradėjo griauti Kamai Jumblato vadovaujamu partizanų 
strateginius lizdus pačiuose Beiruto priemiesčiuose. Palestiniečiai 
apleido kalffiiose laikytas pozicijas be jokio mūšio ir pasitraukė 
į Beirutą, bet čia juos karo policija sulaiko ir verčia grįžti į frontą. 
Palestiniečiai buvo Sirijos kariuomenės maitinami, bet dabar to 
maisto jie negauna. Dalis partizanų iik palestiniečių pasidavė 
Sirijos kariuomenei, bet kiti priešinasi ir žūva susirėmimuose 
su Sirijos tankais ir kariais.

Nepilnamečiai piktadariai
CHICAGA. — Trys 15-15-čiai 

paaugliai, kaltinami išprievarta
vimais, apiplėšimais, padegimais 
ir pasikėsinimu nužudyti, bus 
teisiami kaip pilnamečiai ir jau 
perduoti Apygardos teismui. 
Ketvirtas, 13 metų amžiaus, pa
liktas Pauglių (juvenile) teis
mui. Jie įsilaužę į dviejų mo
terų apartmentą, jas apiplėšė, 
suraišiojo, išprievartavo ir pa
degę namą išėjo. Skubiai pa
šaukti gaisrininkai jas spėjo iš
gelbėti.

Sovietai ir šiemet 
neturės duonos

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamentas birželio 8 pa
reiškė, kad Sovietų Rusija ir 
1976 m, neprisiaugins pakanka
mai duonos. Departamentas sa
ko, kad jis neturi tikrų davinių, 
bet stebėtojų pranešimus, tikri
nant, prieinama išvados,.jog So
vietai šiemet žiemkenčių derlių 
nusiims apie 15 mil. tonų ma
žesnį arba 30% mažiau iš viso 
javų derliaus, kurs buvo numa
tytas 205 mil. tonų.

Esą, laukai yra išdžiūvę ir tik 
geras, ilgas lietus gali javus-pa
taisyti, jei nebus pavėluota.

Tūli JAV bankai 
boikotuoja Izraelį 
WASHINGTONAS. — Komer

cijos departamento Rytų-Vaka
rų Prekybos Biuro direktoriaus 
Rauer Meyer pranešimu Atsto
vų Rūmams Amerikos bankai 
derinasi prie “tūkstančių” ara
bų reikalavimų Izraelį ekonomiš
kai boikotuoti. Per 4 mėnesius, 
pasibaigusius praeitų kovo mė
nesiu, 119 bankų pranešė, kad 
jie sutiko su 4,071 arabų parei
kalavimais. Tų bankininkų el
gesiai esą legalūs; federalinė 
valdžia iš jų tik reikalauja apie 
tai kiekvieną kartą pranešti Ko
mercijos departamentui.

Gyvačių upės užtvanka
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Energijos Komisija, po 18 
mėtų trukusių ginčų ir kontro- 
versi nutarė išbraukti tris sta
tybos projektus: du iš jų turė
jo būti užtvankos per Gyvačių 
upę (Snake River) ir pylimas 
Avių Kalne (High Mountain 
Sheep D/m). <

Liepos 4 matysim 
Marso nuotraukas
NEW YORKAS. — Pirmos iš 

arti darytos Marso planetos foto 
nuotraukos bus parodytos mili
jonams amerikiečių per televi
ziją liepos 4 dieną. Tas nuotrau
kas padarė erdvėlaivis Viking 
prieš pat nusileisdamas ant

Greit neatplauks 
Alaskos alyva

Buvo tikėtasi, kad Alaskos že
mės alyva pradės tekėti į Ameri
kos vakarus maždaug 1977 m. vi
duryje, bet dabar, paaiškėjus, 
kad vamzdžių litavimas yra ne
sąžiningai atliktas ir litavimo 
rentgeno nuotraukos yra dingu
sios, alyva, tepasieks vakarinius 
Amerikos krantus neanksčiau 
1978 m. pabaigoje ar net vėliau. 
Visi vamzdžių litavimo darbai 
turės būti iš naujo pakartoti ir 
rentgeno nuotraukos turės būti 
naujai padarytos.

Senųjų nuotraukų tikrinimo 
komisija nesuranda ir nieks ne
žino, kur jos yra.

6,000 mylių atstume. Ištisos se
rijos nuotraukų buvo “atsiųstos” 
per 134 milijonus mylių nuo 
Marso iki Žemės. Tą distanci- 

Marso ir Mariner ;4 praskrisda-j ją radijo signalai perskrenda 
<ma« pro Marsą 10,500 mylių ir per 18 minučių laiko.

INVAZIJAI Į MAQRUETTE PARKA 
VADOVAUJA JUODŽIU KUNIGAI

Suimti du negry kunigai, organizavę 
be leidimo maršus Į baltyjy sritis

CHICAGA. -— Meras Daley pavedė miesto advokatams gauti 
teismo įsakymą uždaryti “Amerikos Nacional-socialistų partijos” 
būstinę 2519 W. 71 street.

Daley mano,^ad tarpadės’ su
švelninti įtampą Marquette Par
ko srityje. Meras kaltina tą na
cių grupę kurstant riaušes ir 
netvarką”. Spaudos konferenci
joje Daley pasakėt “Dėl šventos 
ramybės, teisingumo ir padoru
mo ta-vieta turi-būti uždaryta”.

Frank Collin, nacių lyderis, pa
reiškė: “Mums pradeda sektis 
(trukdant-juodžiams; smelktis į 
šią -bendruomenę)- bet sistema 
būtinai nori mus uždaryti. Ne
paisant, ką jie darys — mus už
darys, mus areštuos, sumuš, mes 
niekuomet - neatsisakysim dėję 
visas pastangas tą bendruome
nę išgelbėti”. Collin kaltina 
“žydų ir Urban League daromą 
spaudimą į Daley,, kad uždary
tų tą nacių buveinę, kuri yra pa
vadinta “Rockwell Hall (George 
Lincoln Rockwell “buvo Ameri
kos nacių fiureris prieš Colliną).

Amerika sudėjo didžiausias 
aukas nacizmui išnaikinti II Pa
kuliniame Kare, būtų beproty
bė jiems leisti Chicagoje kurs
tyti rasinę nesantaiką.

Policijai neleidus juodžių in
vazijos į Marquette Parką sek
madienį juodžiai, savo kuni
gams vadovaujant, bandė mar
guoti antradienio vakarą. Apie 
tai Sun-Timcs trečiadienio lai
doje rašo:

Kun. C. H. Turner buvo areš
tuotas už maršavimą be leidimo. 
Englewood Distrikto policijos 
viršininkas Fred Rice paėmė 
kun. Tumerį j skvado automobi
lį 70 street ir Wood st. gatvių 
kryžkelėje pusvalandžiui praė
jus nuo pradžios maršo prasidė
jusio prie 6430 S. Ashland avė. 
Maršas tačiau nesustodamas nu
žygiavo pora blokų toliau iki 71 
ir Wood st., kur policija arešta
vo Turnerio talkininką kunigą 
Edgar Jacksoną.

Likusieji maršuotojai, kurių 
skaičius vargu buvo daugiau kaip 
tuzinas, pareiškė, kad jie savo 
maršą “už apsigyvenimo lais
vi” toliau tą*’- trečladrenio va-

Kun. Jacksono-sekretorė Mrs. 
Charlene Wayne pasakė: ‘‘Po
licija atėmė mūsų vadus, tačiau 
mes- susirinkisime trečiadienio 
vakare 6 - valandą - ir bandysime 
žygiuoti tuo: pačiu planu; kaip 
antradienį. Mes, Wayne pareiš
kė: “Ne'tai, kad mes norėtume 
su jais gyventi drauge (su Mar
quette Parko baltaisiais), bet tik 
dėlto, kad norime jiems parody
ti, jog galime gyventi kur nori
me”. ■

$13 milijonų suktybė
HARRISBURG, Pa. — Fede

ralinis prisiekusųjų teismas 
(grand jury) iškėlė bylą pen
kiems vyrams, kurie buvo su
sekti pridarę apdraudai trylika 
milijonų sutybių ir sukčiavimais 
nuskriaudę daug žmonių, mažų 
mažiausiai šešiose valstijose. Du 
kaltinamieji jau kalėjime.

Kaulai bus lopomi 
stikliniu cementu
WASHINGTONAS. — Dr. L. 

L. Hench iš Floridos universite
to, “stiklinio .cemento” išradė
jas, pranešė kad bandymai su 
gyvuliais parodė, kad jo išradi
mas reiškia, kad tūkstančiams, 
žmonių bus galima sugydyti su
žeistus sąnarius be amputacijos. 
Stiklinis cementas arba bio- 
glass (gyvasis stiklas) žada di
delę pagalbą žmonijai.

Iš Damasko ateinantieji pra- 
| nešimai sako, kad Sirijos pre- 
' zidentas, nekreipdamas jokio dė- 
Į mesio į Kamai Jumblato protes
tus ir kaikurių Arabai lygos na
rių patarimą baigti karo veiks
mus Libane, praeitą antradienį 
pasiuntė į Lianą dar 3,000 gerai 
ginkluotų karių. Dabartiniu me
tu Libane Sirija turi 15,000 ka- 

{rių. Antradienį pirmi susirėmi
mai įvyko Bamdun miestelyje, 
esančiame tiktai 12 mylių nuo 
Beiruto. Palestiniečiai, gerai įsi
stiprinę Bamdun miestelyje, lei
do sirijiečiams priartėti visai 
prie miestelio, o tada pradėjo ug-

Dr. Hench savo pranešime' nį. Jie puolė Sirijos didžiuosius 
Aitoerikdff Chefmjbsr Draugijos' TatfldiI!TfeffiTp’a\TkoJ-kdis sude-*” 
ir dvylikos kitų mokslinių orga- ginti. Aiškus daiktas, kad žuvo 
nizacijų simpoziumai pareiškė, minėtų tankų įgulos, 
kad “bioglass” buvo sėkmingai Į Sirijos aviacija vakara išnaiki- 
panaudotas Įdedant naujus są- no kelis palestiniečių ir partiza- 
narius avims, naujas dirbtinas nu lizdus tame pačiame kaime, 
kojas šunims ir dalis žandikaulių , o vėliau Sirijos kariai Bambuną 
babūnams. Didžiausia gerybė, j užėmė. Sirijiečiams pavyko už- 
kokį “stiklinis cementas” (bio- l imti kelis kaimus visai prie Si- 
glass) teikia, yra ta, kad iš tos j dono miesto. Uostas jau apsup
ai edžiagos pagaminti ilgieji kau- tas iš visų pusių. Sirijos karo 
lai (kojos ir rankos) gerai įau- laivai neleidžia partizanams iš- 
ga ir yra stipresni už natūrali- ( plaukti laiveliais iš Sidono uos- 
nius kaulus.

Bioglass yra panašus į langų 
stiklą tik į bioglass yra įmaišy
ta kitokių elementų, ypač kalkių 
(carcium) ir fosforo.

Grand jury teismai 
valdžios įrankiai

WASHINGTONAS. — Advo
katų, politikierių ir bažnytinin
kų grupės pradėjo kritikuoti fe- 
deralinę grand .jury teismų sis
temą, kaltinant., kad tie teis
mai pasidarę valdžios įrankiais 
(“kardais”) prieš žmones.

Grand jury yra netekusi kal
tinimų kontrolės. Modernieji 
grand jury teismai yra pavirtę 
guminėmis anspaudomis byloms, 
kurių valdžia pageidauja, pareiš
kė advokatė Judith Avener, vie
na iš susidariusios koalicijos di
rektorė.

Grand jury sistema įsteigta 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kūrėjų (Founding Fathers).

Wood Dale pritrūko vandens
1,40(1 mokinių WoodApie

Dale mokykloje antradienį pa
leisti iš mokyklos, kadangi Šia
me Chicagos vakarų priemies
tyje pritrūko vandens. Wood 
Dale gyven tojai jau nuo seniau 
kartkartėmis pritrūksta van
dens. Vandens pritrūko viena 
kadangi tos apylinkės šuliniai 
nėra pakankamai gilūs, antra ta.

Savo Uiku sen. Edmund Muskie 
labai norėjo būti JAV prezidentu, bet 
ŠĮ kartą jo viltys gerokai atšąlo. Jis 
įsitikino, kad be pinigo rimtesnes 
kampanijos negalima pravaryti. Da
bartiniu metu jis vadovauja demo
kratę partijos programai. Jis nori 
parvoėtl tokia partinę platformą,
kad ji padėty laimėti rinkimu.. kąd vieno šulinio pompa sugedo.

to. Palestiniečiams pavyko iš
mušti kelis Sirijos tankus visai 
prie Sidonijos uosto. Tada Siri
jos karo vadas ir ten panaudojo 
aviaciją palestiniečių laikomoms 
pozicijoms išgriauti.

Tuo tarpu visų Libano karo 
jėgų druzas Kamai Jumblatas 
ir premjeras Karami kreipėsi j 
vadinamą Arabų Lygą, kad ji 
sustabdytų karo veiksmus ir pra
dėtų pasitarimus taikai Libane 
Įgyvendinti. Libijos. Tunizijos ir 
kitų arabų valstybių valdžios at
stovai patarė Sirijos kariams ir 
Libano partizanams sustabdyti 
karo veiksmus ir pradėti pasita
rimus nuolatinei taikai Įgyven
dinti Artimuose Rytuose, bet Si
rijos karo vadovybė nekreipia dė
mesio į prašymą sustabdyti karo 
veiksmus ir pradėti pasitarimus.

Sirijos tankai ir artilerija už
ėmė kelią, einantį iš Beiruto Į 
aerodrom.'1. Partizanai buvo pa
siryžę ginti aerodromą, bet ne
pajėgė sustabdyti Sirijos tankų 
ir artilerijos. Partizanų vadas 
jau pabėgo Į Egiptą. Jis sako, 
kad išvyko pasitarimams, bet jis 
jau negali grįžti, nes Beiruto ae
rodromą apšaudo Sirijos artile
rija. Palestiniečiai tikėjosi pa
bėgti jūra, bet keli Sirijos ka
ro laivai patruliuoja Libano van
denis ir traukia iš vandens visus 
laivelius ir bėgančius partizanų 
vadus.

šiltas
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS:
Dė*io RIMAS NERIMĄVIčIUS j

★
Pikčiurnoms bus blogai

Ik ’Bičiūnas iš Simcoe, Ont., 
“Ne ir klausomos Lietuvos” sa-
vaitra?2io gegužės 19 laidoje, 
tarp Kitko pareiškė tokią nuo
mone :

x’ei komedijantas-aktorius, 
nei jumoristas poetas nėra kvai
liai. ’et kas juos paima už gry
ną pi Sgą — gali toks būti. Ju
moras yra veiksminga priemo
nė i?’ engti skilvio slogu ir kitu 
sunki i gydomų negalavimų.

šiame blogybėse paskelbusia
me pasauly, laimingas yra tas, 
kuris sugeba juoktis pro aša
ras jis ilgiau gyvena; kuris 
juok 'amasis verkia — tas mer
di, nes jo akys aptemę.

Pi-nai pritardami p. B. Račiū
no mintims, Mozaikos dėstytojai 
ir Magaryčių pilstytojai kviečia 
visus ’ endradarbiauti — stoti į 
bendr ’ frontą prieš pikčiurnas 
bendruomenėje ir visuomenėje.

R. Nerimavičius

Nuomonė

Kadaise Amerikos juokdarys 
Jernes Thurber yra pasakęs ge
riant degtinę: “Užtenka vieno 
kle- oniško! Du tai jau perdaug. 
Trys — permažai”.

Svečiai ir knygos

ras ponus Paraisčius buvo lau
kiama svečių. Namų šeiminin
kė. iėiusi i svečių kambarį, pa
matė. kad jos vyras renka visas 
knygas ir jas krauna i spintą.

- - Bijok Dievo, Joneli! Ką tu 
frbi*? Juk į svečius atvyksta 
patys padoriausi žmonės. Tik
riausiai iš jų nieks tau tų knygų 
nevogs.

— Ne apie tai reikalas sukasi. 
Jie gali atpažinti. (vp)
Teisybės ir po šluota nenuslėpsi...

LKP CK leidyklos, Vilniuje, 
leidžiamame jumoro žurnale 
“šluotoje” yra daug straipsnelių, 
iš kurių trykšta ne jumoras, bet 
rūsti okupuoto krašto gyvenime 
tikrovė. Paimkime kelias ištrau
kas:

O Stasė Žebrauskienė naują 
laikrodi pirko. Paklausė — tik

si. Užsidėjo ant rankos — susto
jo.

G Namui, kuriame gyvena- 
įme, nuo jo gimimo dienos nie
ko jam nedaro, nors kiauras sto
gas, suskilinėjusios sienos, įlū- 
žusios grindys, išgriuvusios kros 
nys. O jau laiptinė!—

e Pereiti kiemą neužsiėmus 
nosies, taip pat negalima. Trupa 
namo pamatai, pūva pirmojo 
aukšto butų grindys.

G — Įsivaizduoji, tas kati
nas, — niršta kiaulė, — net 
spaudoje paskelbė, kad gavau be 
eilės keturių kambarių butą.

— Nepyk, — atsiprašė kati
nas, — jei aš tokį gausiu, — nu
dilsiu.

3 — Kai tašo kuolą ant gal
ės — dirba, kai nustoja — ir 
lirbti nustoja.

© Sakote, dirbti reikia? O 
Kas gi kovos su trūkumais?

O Vienas tik trijų eilučių ei
lėraštis taip skamba:

“Kai vogė, vargšas, nežinojo 
Istatvmo raidės.
Vis tiek sėdės’”
O Į Vilkpėdę kursuoja devin

to maršruto autobusai: Gyva be
lą su jais — tai, žiūrėk, susiren
ka vienu metu bent du — trys, 
ai gerą pusvalandį nė vieno nė- 
a... — žmonės dažnai ir su ma

žais vaikais šąla, nervuojasi... 
9 į sušalusių priekaištus auto
busų pareigūnai pagal patarlę 
išdrožia: “Ne mūsų kumelės, ne 
mūšų vadelės... mes tik važiuo
jam...”

ę Kultūros namų pastatau ge- 
~as. salė talpi. Tik toje salėje — ! 
šeštadieniais ir seknjpdieniais 

nuvirsta pulkas girtų jaunikaičių 
'r * pagal išklerusią plokštelę 
šliaužioja apsnūdusi “šliafuksą”. 
Jokių kitų kultūrinių priemonių 
čia neorganizuojama. Apie pa
doresnę muziką ir kalbų negali 
būti; esantys du akordeonai jo
kių garsų neišleidžia. Sugedę. Gi
taros stygos nutrūkinėjusios, pa
tefonas subraižytas, dėmėtas, 
radijo’aparatas neveikiantis, te
levizorius — vieni rėmai.

e Baigėsi visi pažadų termi
nai... o per stogą varva, nesu
tvarkyta nusėdusi siena, rūsys.

į — Jau 20 m. kaip esu vedęs ir 
|niekad neturėjau jokių kivirčui
j su savo žmona.

— Tokiu atvejų esate vedęs 
labai idealiai gerą moterį.

-r- Priešingai, mano žmona 
yra vedusi ideališkai gerą vyrą.

Jokio jaudinimo
Vienoje aukštoje mokykloje 

dvi mokinės mokyklos iškilmė
se turėjo paskambinti pianinu 
porą Betchoveno kūrinėlių. 
Trumpai prieš išeinant į sceną, 
viena mokytojų užklausė mer
gaičių: ‘,Ar jūs nesijaudinate?” 
“Anaiptol, ne” — atsakė moki
nės “Tik geri muzikos meninin
kai jaudinasi. Mes rki to dar ne-

Į privažiavome”.

Paplūdimiuose literatūros kri
tikai nenori spręsti senų ginčų 
dėl turinio ir formos pirmeny
bių.

kuriam e pastatyti Įrengimai, 
baigia išeiti iš rikiuotės...

K. Alvis

ęikUrū *e vwtais patikdavo, 
(H*)

Geriausias Britanijos ekono
mijos savaitinis žurnalas “The 
Economist”, pranašauja, kad 
Amerikos doleris tiek sustiprė- 
siąs, jog jis pakeis dabar esan
čią stipriausią Vakarų Vokieti
jos njąfkę pąsaulyje. godžiu, do-

šaulio pinigu. Atrodo, kad 1970 
metų dešimtmetyje, pasak žur
nalo, Amerikos sugebėjimo ir 
Tarnybos pajėgumas atrodys ste-

Anglijos svaras buvo kritęs 
iki 1.70 dol., bet vėliau vėl atsi
gavo ir dabar už jį mokama 1.71 
dol.

Doleris pakilo iki 2.45 šveica
riškų frankų. Gi birželio 3 d. už 
dolerį tebuvo mokama 2,389 švei
cariški frankai.

1 -M

Lietuviai dalyvauja JAV 200 metų 
sukakties parade

Ateinantį šeštadienį, birželio 12 dieną, lietuviškos organiza-, 
ei jos renkas prie State ir Wacker.

Parade dalyvauja sekančios lietuvių grupės- Nr. 175 Naujie
nos, Nr. 176 Lithuanian Daily News, 177. Lietuvos Vyčiai, 178. 
Draugas, 179. Lietuvių Jiaudies šokėjų grupė, 180. Lithuanian 
Dance Festival, 181. Lietuviai skautai, 182. Neo-Lituania liaudies 
šokėjų grupė, 183. Grandies šokėjai. 184, Balzeko muziejus, 185, 
Neo-Litnanų šokėjai. 186, Lithuanian Bicentennial Committee.

<; j

Visi privalo susirinkti 11:00 vai. prie 500 North Rush St., 
East of Wabash. ! . , -

Vėliavų parade lietuviai pajudės lygiai 11:30 AM. Visi'pri
valo būti savo vietose, 11:00 AM, kad galėtų tvarkingai įsitrauk- ' 
ti į paradą. ’ .

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI IĮ. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus įo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina S6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

N A U J I E N O S
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Nuo šalčio ir nuo šilumos...

“Nepriklausomos laetuvos” 
20 nr. aprašant Montrealio žve- 
jotojų-Meažiotojų klubo “Nida” 
10 metų sukaktį, yra ir taip tei
giama:

— Dabar dėl girtavimo. Daž
niausia medžiotojas ar žvejas iš
geria burnele ne dėlto, kad jam 
tai labai mielą ir malonu, bet dėl 
šalčio, lietaus ar sniego pūgų iš
vargintas. Arba kartais iš dide
lio sielvarto, nepasisekus, die
nos medžioklei ar- žvejonei. Mą-. 
nau, jog medžiotojas ar žvejas, 
išgerdamas burnelę atvijome, 
ore — gamtoje, mažiau savo 
sveikatą gadina, negu tie, kurie 
pusdienius ar pusnąkčius pralei- 
ižia prirūkytose ar alkoholio 
-marvės persunktose karčiamo- 
se.

Vienas mėgėjas išgerti atsiun
tė šią iškarpą su tokiu priera
šu:

— Degtinė yra gerai -žiemą 
nuo šalčio, o vasarą nuo šilimos...

Lengviau atsikvėps

Anglijos meteorologai gali len
gviau dabar atsikvėpti, nes ofi
cialiai panaikintas 1677 metų 
Įstatymas, kuriuo visi, kas 
mėgins spėti orą, turi būti 
deginti.

. Nepaklusni Onutė

Nepaklusniai Onutei vieną 
kartą tėvas gerokai pasuko au
sį. Rėkdama ji atbėga prie mo
tinos ir klausia: “Argi pasauly
je buvo tik tas vienas vyras, 
kad tu kito negalėjai gauti?”

■ Vilniaus gatvėje
Rusų okupuotoje Lietuvoje, 

jos sostinėje Vilniuje, žygiavo 
du risasąjunginės imperijos pi
liečiai. Jau buvo gerokai įkau
šę. Eidami svirduliavo ir karts 
nuo karto sustodami nugerda- 
vo vis dar po gurkšnį iš po skver
no ištrauktos bonkoš. Vienas jų 
ir sakė:

— Ar žinai, drauge, kad al
koholis išsiunčia iš, šio pasaulio 
tūkstančius lietuviu?

— Man tai visiškai nieko ne
reiškia, — atsakė kitas. — Aš 
juk esu rusas! ('"P)

Juodoji mirtis Lenkijoj
VARŠUVĄ. — Anglių kasyk

loje Mįechovicoje prie Katovicų 
2,800. pėdų gilumoje elektros 
mechanizmui sugedus įvykęs 
gaisras ir sprogimas užvertė 7 
angliakasius ir kai gelbėjimo ko
manda prie jų prisikasė, visi sep
tyni buvo nebegyvi.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI > 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905' 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-; 
rūpinimą. ____________ ____ ___ ____ _ _

Or. A. 4. Gussen— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje, S4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais, tik ___ ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar _ u,.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimu išlaidoms.

$8.00

$3.00
S2.Q0

$2.00

Sokratui mirus -

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060k

Magaryčios

tik 
su-

GERIAUSIA DOVANA
vių
Čia

Mirus Sokratui, kai jo arti
mieji draugai, sunkiai prislėgti, 
susirinko kartu. Su jais buvęs 
Platonas (Platonas ir Sokratas 
— žymūs senosios Graikijos fi
losofai — mokslininkai) pakėlė 
taurę sakydamas, kad susirinku
sieji nenusimintų, kadangi jis 
pats galėsiąs toliau vesti Sokra
to mokyklą. Tačiau Apolodoras 
ji pertraukė ir pasakė: “Mielu 
noru priimčiau iš Sokrato rankų 
taurę nuodų, negu, tavo vyno tos
tą”.

Sokratas buvo žinomas kaip 
didelis pavydelninkas ir jo cha-

g 20-me amžiuje vergija bu
vo beveik užmirštas dalykas vi
same pasaulyje,, bet komunistai 
ją sugrąžino ir įsteigė, vergiį 
imperiją, tarytum, senojoj. Romo
je. Ankstyvieji arba pirmieji 
krikščionys sugriovė "Romos im
periją, o dabartiniai veda dia
logą ir patys griūva...-

3 Visai natūralu; kad vaikas 
bijo tamsos, bet yra tragedija, 
kai suaugę bijo šviesos.

g Politinė ekonomija tapo vi
sai nereikalingas mokslas, nes 
dabar visai nėra ekonomijos po
litikoje.

g Senberniai teigia, kad ge
riausi vaidinimai- matomi vėlai 
vakare ne per TV, bet pro vedu
sių kaimynų miegamojo langus, 
jei tik jie pamiršta užleisti užuo
laidas.

• Jaunamartė vedybų suknio
je yra kaip dovaną brangiame 
įpakavime.

g Hipis savo draugui radi
kalui: Man viskas apie revoliu
ciją aišku, išškyrius vieną da
lyką — kas mums atsiųs pašal- 
pinius čekius, kai mes nuversi
me valdžią?... r

g Italų dailininkas Guido 
Kėni (1575—1642) 4abaį gerbė 
meną, o nemažiau ir save, viso
je meno ir menininkų istorijoje.

Jei kas norėjo stebėti ji dirbant, 
tai turėjo tai daryti klūpėdamas 
ir apsoliučiai tylėdamas...

• Šimpanzės yra muzikalios. 
Jos sugeba rasti kiauraviduri 
sausmedi, padėti tarpe dviejų 
medžių, pažemėj esančių šakų ar
ba atsišakojimo- ir ritmiškai 
mušdamos išgauna šių laikų mo
derniškos. muzikos garsus.

8 Moderniais laikais daugely
je sričių pastebimas nuosmukis. 
Biurokratų klaidoms taisyti 
Amerikos valdžia perka automa
tinius trintukus.;. Gaetano Do
nizetti (1798—1848) per 26 me
tus sukūrė 70 operų, nepadary
damas jokios klaidos ir nenaudo
damas trintuko. Dan Pilotas

KNYGOS ANGLU KALBA •
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. IC1 psl. Kaina SL00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir inl.iują nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S250. ‘

Kristi jonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės. poemos “Metai” poeto 
Mada Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127= psL Kaina $3.00. . L

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT.' Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211. psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00. •

Dauguma sitį knygų yra. tinkamos-, dovanos įvairiomis progomis. -Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar ' 
piniginę perlaidą. . - ‘

1739 South Halsted Street, Chicago, m. 60608

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbuvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu s to vyk. 
Jose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
>ra na urali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuiiancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai ihu 
v»ruota 3G0 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGiETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUaNJSTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo V»lnwje. Trakuose. Druskininkuose Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Taiangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbai girdėju ir ką jai žmones pasakė. 95 psl. SI 50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota toto nuotraukomis 331 psl. S3 (K)

D. Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemeiapiai 106 psl Kaina $2 90

Vincas Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ. 
psL Kaina $1 50

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO ILL. 60601 

da-hc valandom^ užsakant pašt*» orįrįftdart*
ar p n 13; ne o**-»«**»H»

i

i

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma|*ma tomą yra 208 pu$l»pi«i, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami.už $4,Q0^ o kiatuo« 

viršeliuose už $6.00.
Knyga* gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

l 739. So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
.......................  ' I'........................... » ...............-H ML J1U m ILL. _>■

•f
Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

\MERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr Kszio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pąsląie 
gas daryti įtakas į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?1.5ik

Knygos bus išsiųstos, jei 41.50 čekis arba Money Ordęri,y 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U l 1 E N O Sj -
> 7'1'1 so HiiK-ted Sk. Chtcaeo. IH

Ii

©a

DifferentI for different

Why not make the 
burden a little easier." 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build ą 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a. college fund

i

now with U.S. Savings- 
Bonds. They-just might 
let your kids spend more 
time studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they

t
I
B

inĄmenca.
Buy U. S. Savings Bonds 
r K pay a-b-m te nainrOr
j r-*rw. 10 mtMrtha «%.tka Ant yar). Bowk

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Šileikiui pagerbti buvo suruoštas 
tikrai praktiškas banketas

Jubiliatas gavo nepaprastai šiltų ir turiningų 
sveikinimų, linkėjimų

Praeitą sekmadienį, birželio, už laisvę kovojančiu Ii 
6 dienos vakarą Martinique re 
storano didžioje salėje buvo 
suruoštas puikus banketas mc 
nininkųy.\Dk|ii šileikiui. Ban
keto salėje, žmonių nuotaikos, 
menininko kelias į dailę buvo 
tiesiog pasakiški. Jeigu kas 
pradėtų pasakoti, lai.. žmogus 
nepatikėtų^ bet kai atsistojo 
pats dailininkas Šileikis ir pri
siminė pirmuosius žingsnius 
Pensilvanijos plieno dirbtuvė
je, kurioje teko dirbti po 11 
valandų į dieną ir gauti po 11 
centų už kiekvieną valandą, 
tai kiekvienam salėje buvu
siam atrodė, jog tai negalimas 
dalykas, nors toje pačioje sa
lėje žodžjus tvirtino žmogus, 

'kuris pats dirbo ir toki atlygi
nimą gaudavo.

ctuvių 
geras draugas Jonas -I. Evans, 
Šileikiui pagerbti Naujienų 
ruošiamo banketo pirminin
kas. Jis paprašė visus atsisto
ti ir kartu su soliste 
Giedraitiene sugiedoti 
kos ir Lietuvos

Alvina
Ameri- 

himnus. Kai

pirmininkas Evans pakvietė 
visus vakarienei. Kiekvienas 
gavo pepaprastai skanią vaka 
rienę — sriubos, minkštos jau 
lienos, ledų ir šampano.

Dr; Vytautas P. DargiS bu
vo pakviestas pakelti 
už jubilietą, suigedoti 
Valio!”, o vėliau buvo 
lyti įdomūs ir vertingi 
nimai.

taures 
“Valio!

CHRISTINE AUSTIN 
programos vadovė.

pasakyti, kad ji bus trumpa. 
Nebus ilgų ir nuobodžių kal
bų. Visi kalbėtojai paslžddėjo 

mi nu
kalbėti

baigti kalbas į penkias 
nes. Tik vienam leisiu

Pirmininkas John Evans

JONAS G. EVANS, banketo komiteto pirmininkas

Pasakišku dalyku atrodė pri 
■> įnirtimas, kaip tas pats. Šilei

kis, atvažiavęs į Ameriką su 
didžiausiu pasiryžimu siekti 
duonos ir-grožio, baigė Chica
gos Meno Institutą, laisyu lai
ku piešė mėgiamus p a veikslu s 
ir laimėjo to paties Instituto 
suruoštoje parodoje pirmąją, 
premiją už Michigan ežero ko
pų paveikslus, tai kiekvienam 
Buvo aišku, kad ta pasaka tik
ra, ir pasakiškas pagerbimas 
taip pat buvo tikras.

. Jį pradėjo visuomenės vei
kėjas, tikrai lietuvos laisvės ir

davė Chicagos Lietuvių Tary
bos pirmininkei ir SLA iždo 
globėjai Kristinai Austin pra
vesti šio pagerbimo programą. 
Ji pradėjo programą šiais trum 
pais žodžiais, primindama, 
kad ir kitiems ji neleisianti il
gai kalbėti.

Ji taip pradėjo:

Gerbiamieji svečiai ir vieš
nios: Man malonu, kad ilga
metis xnaujienielis, šio pager
bimo pirmininkas John Evans 
pavedė man pravesti šią pro
gramą. Noriu Jums iš anksto

sveiki- 
septynias.

i Naujienų vedamą 
r- Jūs žinote! Mes skelbiame tei

singas, įdomias ir naudingas 
žinutes. Tas darbas yra sun
kus, bet Įdomus. Kiekivenas 
naujienielis yra savo rūšies 
menininkas. Be kasdieninio 
sunkaus spaudos darbo, jis rū
pinasi gražesniais, aukštes
niais, protingesniais dalykais.

šiandien mes norime pa
gerbti ilgametį uaujienietj, mū 
su spaustuvės vedėją ir meni
ninką Miką šileikį. Be darbo 
Naujienose, laisvu laiku jis 
piešia portretus, bet žmonėms 
labiausiai patinka jo San Du
nes — kopty paveikslai. Meno 
žinovai amerikiečiai pripažįs
ta, kad šioje srityje jis nepa
mainomas, pats geriausias. Aš 
pati gyvenu Indianoje, Michi
gan ežero pakraštyje, kopose. 
Man patinka, kai Šileikis pie
šia tas kopas, mane džiugina 
jo darbai, man malonu su juo 
dirbti Naujienose. Jis geras 
žmogus, geras naujienielis ir 
geras menininkas. Aš paprašy 
siu Čiurlionio Galerijos pirmi 
ninką inžinierių Adomaitį tar
ti pirmą žodį. Prašau inž. Ado 
maitį.

darba£

Pensininku teisės

CHICAGO. Kalbėdamas dviem 
tūkstančiams pensininkų, susi
rinkusių Grant Parke, Chicagos 
meras Richard Daley pasakė, kad

čiūnas. Stovyklos komanden- 
tas Stepas Lungys sutikinėjo 
svečius ir kvietė vaišintis šei
mininkių pagamintais balandė
liais, cepelinais užsigeriant ka
vute. šauliai* vaišinosi šaltais

įvairių 
trauki- 
Angelė

S. Blaškevičius, V. 
'ir Si. Lungiai, 
Bronius Valiu-

M. Kin-

privalomas “išėjimas į pensiją, sas Urbšaitis. ...

Detroito naujienos
Baisiojo Birželio minėjimas jau čia pat

šį sekmadienį, birželio 13 d. 
Lietuvių Kultūriniame centre 
Detroito Pabaltiečių Komitetas, 
kuriame lietuvius atstovauja 
Organizacijų Centro atstovai 
inž- Saulius Kaimelis ir Alfre
das Kulikauskas, tuoj po pa- gėrimais. Muziką tvarkė šaulys 
maldų ruošia baisiojo birželio Juozas Kinčius. Buvo 
minėjimą, šiais metais Pabab paįvairinimų — laimės 
tėčių Komitetui vadovauja ne nias, kuriam vadovavo 
lietuviai, kaip pereitos savaitės ir Petras Bukšniai.
žiniose rašiau, bet latviai. Da-Į Dovanas aukavo V- Alko-At- 
lyvaus ir paskaitys paskaitą kočiūnas, 
JAV kongresmanas Marvin Rinkevičius, 1 
Esch. Meninę programą atliks P. Zakarkienė,
Moterų Vokalinis Ansamblis, kėnas, S. Sautilas, P. Paulikie-
mokomas ir vadovaujamas mu- nė, J. Braziūnas, P. Erlingis ir 
ziko Stasio Sližio. Gros lietuvių kiti, kurių pavardžių nespėjau 
kanklininkių grupė, vadovė pasižymėt. Vyr. šeimininkė bu- 
Danutė Petronienė. Taip pativo Marija Bačkaitienė; pagelbi- 
pasirodys ir Estų meninės pa- ninkės E. Lungienė,
jėgos. Visose trijose lietuvių j čienė, St. Paulikienė,. A. Zakar- 
bažnyčiose bus atlaikytos Šv. kienė ir šaulių moterų sekcijos 
Mišios už žuvusius Sibire, vadovė Angelė Šukienė. Prie 
koncentracijos stovyklose. Visi kasos bilietus tvarkė V. Rinke 
lietuviai nepamirškite bažnyčioj vičius- 
ir minėjiąie gausiai dalyvauti. 
Pa rodyk me, kad mes nepamir- 
šome tų nelaimingųjų.

šaulių Stovyklos “Pilėnai” 
atidarymas gerai pavyko

š. m. birželio 6 d. iš pat ryto 
buvo saulėta. Kaip skelbė oro 
biuras, lietus nenumatomas per 
visą dieną. Vidudienį tempera
tūra siekė arti 80 laipsnių. “Švy
turio” Jūros šaulių vadovybė1 
buvo pasiruošusi iš ankstybo 
ryto piknikautojus pasitikti ir 
maloniai priimti. Atvykus į 
“Pilėnų” stovyklą aiškiai matė
si pavyzdinga švara ir tvarka, 
stovyklos komendanto Stepo 
Lungio priežiūroje tvarkoma. 
Sanitarinis pastatas švarutėlis, 
naujai išdažytas, taip pat pa
vyzdinga tvarka ir virtuvėje. 
Visas rajonas apsodintas lapuo
čiais medeliais, iš kurių gal vie
nas kitas nudžiūvęs- Už pora ar 
trejetą metų jau turėsime ir 
pavėsi nuo saulės pasislėpti, 
šaulės moterys kai kuriuos me
delius apsodino gėlėmis, sody
bos gale daržas daržovių. Mau
dymosi baseinas naujai pertvar
kytas, vanduo ;šyarutėlis, tiktai 
kiek šaltokas, ; bet kai kas jau 
maudėsi. Ant; kalno neužilgo 
bus pastatytas paminklas už 
žuvusius dėl laisvės Lietuvai, 
Paminklo fundatorius Klemen-

Stambesni aukotojai stovyk
los pagerinimui: Vincas Atko- 
Atkočiūnas, Klemensas Urbšai
tis, Stasė ir Jonas Ratnikai po 50 
dolerių. Įpusėjus išvykai visus 
svečius nuoširdžiai pasveikino 
Jūros Šaulių kp. pirm. Alfa Šu
kys, padėkojo šauliams ir sve
čiams už atsilankymą ir aukas, 
kvietė, vaišintis ir linksmintis. 
Atsilankiusieji tikrai turėjo ge
rą laiką, netik su draugais pa
simatyti bei pasivaišinti, bet ir 
tyrame ore pabuvoti.

A. Sukauskas

PHILADELFIJA PRAŠO 
15 TŪKSTANČIŲ KARIŲ

Philadelfijos miesto meras F. 
L. Rizzo paprašė prezidento 15,- 
000 kareivių Liepos Ketvirto
sios dienos apsaugai užtikrinti, 
kadangi Įvairios ‘kairiosios” gru
pės tą dieną irgi žada demons
truoti ir tikisi tai demonstracijai 
sukelti nuQ' 40,000 iki 60,000 
maršuotojų.

^Gubernatorius Rizzo prisibijo, 
kad miesto policijos nepakaks 
tvarkai ir saugumui palaikyti.

Pasveikink savo draugui 
per ’Naujienas’

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų, krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. -

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ^ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu- šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12 %} buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytą lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

sulaukus 65 metų, turi būti pa-, 
naikintas ir kad būtų leista su
naudoti seno amžiaus piliečių ta
lentus ir patyrimus. Masinis 
pensininkų mitingas buvo su
šauktas tikslu reikalauti Kon
greso, kad-išleistų sveikatos ap
draudimo bilių visai Amerikai.

“Jūs to esate nusipelnę”-, pa
reiškė meras pats jau turintis 
74 metus amžiaus.

SKAITYK LR

SKAITYTI

DIENRAŠTI

KITAM PATARK

DEMOKRATINĮ

■NAUJIENAS’

Vėliavoms stiebų fondatorius 
Juozas Kincius. Jau yra numa
tytas projektas šiais metais pa
statyti paviljoną piknikau jau
tiems. žodžiu, stovykla gražėja, 
miela bus čia praleisti vasaros 
laiką. Kaip ten bebūtu, jei miš
kai ir ne pirmos rūšies, bet 
aplinka žaliuoja. Ūkininkų pa
sėliai taip pat žaliuoja: rugiai, 
kviečiai, avižos bei kornai, ma
lonu atsikvėpti tyrame ore.

Į stovyklos atidarymą atva
žiavo apie pora šimtų šaulių ir 
svečių net iš Ann Arbor. O ir 
L. Seleniai ir Vincas Atko-Atko-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siusti tokiu adresu:

Naujienos šia knygelę į 
Syti už $1,25. Jeigu į

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga t.

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
I73S 80. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

JAU IšSJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00. 
z PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILK

į

Italijoje. (Venzone kaimelyje, že
mės drebėjimo metu nukentėjo veik 
visi pastatai. Paveiksle matome ne 
tik žmones, besiknisančius paliktame 
lauže, bet ir gyvą išlikusią vištą, be
sikapstančią žemėje lesalo.

nuel Congregation, kur šventy
klos administratorė p. Rose pa
ti asmeniškai paaiškins apie Ju
daica ir apie tris skirtingas reli
gijos rūšis.

$i kelionė rengiama kaip drau
giškumo mostas kitoms religi-

I joms ir kad lietuvės moterys ge
riau susipažintų su skirtingų 

pažiūrų žmonėmis ir kad toleran
cija kitoms tautoms ir religi
joms būtų mūsų moterų pavyz
dys.

Kas norėtų kelionėj dalyvauti 
arba gauti daugiau informacijų 
paskambinkit Ann Aukers 247- 
4670 arba Balzeko muziejui 847- 
2441. Janina Marks

Vienos dienos 
draugiškumo kelionė

Balzeko muziejaus Moterų 
vienetas rengia įdomią vie
nos dienos draugiškumo kelionę 
(Friendship Tour).

Ketvirtadienį .birželio 10 d., 
8:45 iš ryto, narės ir ne narės 
kviečiamos susirinkti Balzeko 
muziejuj, 4012 S. Archer Avė.

9 vai. autobusas pajudės Į liuk
susinę šiaurės paežerę į Wil
mette, kur bus aplankyta Mor
monų šventykla. Mormonų mi
sionieriai aprodys šį modernų 
pastatą ir paaiškins apie savo 
religiją .

Iš ten į Bahai šventyklą, kur 
dalyvės bus nustebintos pasau
linio masto architektūriniu pa
minklu ir puikiu žalumynų ir gė
lių aplinkos išplanavimu.

šeimyniški pietūs (lunch) bus 
servizuojami jaukioj Dominian 
Room atmosferoj, Evanston, 
kur bus malonu susipažinti ir 
pasidalinti mintimis su kaimy
nėmis.

Taupykitefdabar

BEŽDŽIONIŲ MEDŽIOKLĖ 
FILIPINUOSE

MANILA. — Taiklių šaudyto
jų policijos vienetas turėjo ne
kasdieninę medžioklę, kurioje 
nušovė šešias beždžiones, išsi
laužiusias ir pabėgusias iš Caga
yan zoologijos sodo. Pabėgėlės 
pasirodė visiškai laisvės never
tos. Policijos pranešimais, jos 
užpuolė vienuolikos vaikų būrį, 
pradėjo vogti žmonių maistą, 
grobstė nuo virvių džiovinamus 
baltinius, pradėjo erzinti praei
vius parkuose, jpuolusios j vie
nuolyną pradėjo žaisti vienuo
lių šventais daiktais ir pagaliau 
atakavo policijos vyriausią būs
tinę, kur spėjo suplėšyti polici
jos dokumentus ir aktus, tuo bū
du pačios iššaukdamos sau galą.

Neišlaikė Tetono 
užtvanka

Birželio 5 d. Idaho valstijoje 
neišlaikė vandens spaudimo ne
senai pastatyta Tetono užtvan
ka. Ją vanduo sugriovė, užlie
jamas mylių mylias žemės plo
tą, užsėtus, dirbamus ūkininku 
laukus 
vanduo 
naikino 
menų.

Tikros užtvankos griovimo 
priežastis nežinoma, bet spėja
ma, kad kontraktoriams statant, 
galėjo būti neatidžiai darbas at
liktas ir, atsiradus plyšiui, van
duo prasigraužė sugriaudamas 
pylimą.

ir ganyklas. Išsiliejęs 
tūkstančius gyvulių su- 
ir prigirdė apie 150 as-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL!
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St„ Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

'Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Pagerbkime Ameriką
Ateinantį šeštadienį, birželio 12 dieną, Chicaga ir 

jos apylinkės pagerbs Ameriką. Chicagoje šeštadienį 
bus paminėtas Jungtinių Amerikos Valstybių neprik
lausomybės 200 metų sukaktis. Tą dieną visos tautinės 
grupės, gyvenančios ir čia dirbančios, dalyvaus didelia
me parade.

Paradui vadovauja didelės žmonių daugumos balsų 
išrinktas Chicagos meras Richard J. Daley. Jis maršuos 
pirmoje grupėje, eisenos priešakyje. Paradą pabaigs 
Chicagos politinių grupių wardai ir precinktų kapito
nai, savo bendradarbių lydimi.

Bus minima Amerikos 200 metų sukaktis, todėl visi 
parado dalyviai žingsniuos su Amerikos vėliavomis. Pre
zidentas Fordas šiuos metus paskelbė Amerikos nepri
klausomybės sukakties metais ir leido krašto gyvento
jams šią sukaktį paminėti taip, kaip jie gražiau moka. 
Chicaga ją paminės didele eisena. Žingsniuos seni ame
rikiečiai, prieš priespaudą kovojusių ainiai, žingsniuos 
ir vėliau čia atvažiavusieji ir pre šio krašto gerbūbio pri 
sidėjusieji, vadovaujantieji biznio įstaigoms, dirbantieji 
pramonėje ir mokslo įstaigose, žingsniuos ir tie, kurie 
rūpinasi Lietuvos lasve bei nepriklausomybe, ir paverg
toje Lietuvoje likusiais savo artimaisiais, giminėmis ir 
pažįstamais.

Amerikiečiai patys išsikovojo laisvę ir nepriklauso-’’ 
mybę, Amerika ir šiandien yra pats didžiausias ramstis 
kovoje už pavergtos Lietuvos laisvę ir krašto nepriklau
somybę. Amerikos kongresas nepripažino Lietuvos oku
pacijos. Atsakingi Amerikos pareigūnai ir šiandien pa
tiems didžiausiems vergijos skleidėjams kartas nuo kar
to primena, kad reikia tautoms duoti laisvę tvarkyti sa
vo reikalus. Amerika, atgavusi laisvę, įsivedė tokią ad
ministracijos sistemą, kuri dar ir šiandien, po dviejų šim
tų metų, yra pati geriausioji visame pasaulyje. Tą siste
mą galima gerinti ir taisyti, bet prieš pagrindinius tos 
sistemos principus niekas nieko rimtesnio prikišti nega
li. Net ir sovietų imperijos teoretikai, nepajėgdami nie
ko rimtesnio pasiūlyti, stumia į šalį vadinamą “projeta- 
riato diktatūrą” ir į konstituciją įrašinėja Amerikos de-

mokratijos principus. Demokratiją jie pripažįsta, 
jos nesilaiko. Bet jau pačioje Rusijoje geriausi protai 
ir drąsiausios asmenybės kelia balsą ir reikalauja pa
grindinių žmogaus laisvių. Balsą prieš mažos komunis
tų grupelės sauvalę kelia inteligentai, studentai ir lite
ratai, negalintieji toliau pakęsti prievartos, sauvalės ir 
baisaus išnaudojimo.

Amerikos lietuviai, besinaudodami pagrindinėmis 
Amerikos spaudos, žodžio ir sąžinės laisvėmis, ėmėsi 
žingsnių padėtį gimtiniam kraštui- Jie įtikino kongreso 
ir senato atstovus užgirti tautų laisvės ir nepriklauso
mybės principus; jie įtikino visų administracijų parei
gūnus ginti tuos principus tarptautinėje arenoje. Dr. Pi
jus Grigaitis ir tada dar Amerikos lietuvių katalikų re
daguojamo Draugo redaktorius Leonardas šimutis va
žinėjo Washington^, įtikinėjo kongreso užsienio komi
tetų narius, kad priimtų tautų pačius užsienio politikos Sn’ tarėjais^ bet vadovavosi 
principus, kurie galėtų atnešti pasauliui taiką ir ger
būvį. Tie principai buvo priimti, todėl Amerika dar ir 
šiandien tebestovi tų principų sargyboje.

Prezidentas Fordas, važiuodamas į Helsinkį, viešai 
pareiškė visam pasauliui, kad JAV. nepripažįsta Lietu
vos aneksijos. Jis laikėsi tos pačios linijos prieš Helsin
kio konferenciją, jis gina tuos pačius principus ir šian
dien. Prezidentas Fordas ir šiandien laikosi tų paeit 
principų: jis įsakė Amerikos pareigūnams, besitarian
tiems su sovietų atstovais, nepriimti jokio nustato, iš ku
rio būtų galima suprasti, kai JAV tiesioginiu ar netiesio
giniu būdu pripažįsta Lietuvos pagrobimą ir jos įjungi
mą į didžiausią ir moderniškiausią vergų imperiją — So
vietų Sąjungą.

Kai kurie Amerikos lietuviai, Amerikos užsienio 
politikos principų nesuvokdami ir neturintieji noro juos 
giliau pastudijuoti, prezidentą Fordą smerkė, Lietuvos- 
ir kitų valstybių pardavėju vadino ir kaltino Judo sida
brinius pasiėmusiu, bet tai buvo mažuma, '"blogiems tik
slams naudojanti jiems duotą spaudą. Didelė Amerikos 
lietuvių dauguma jų nebeklauso, jų patarimo neminėti 
Amerikos nepriklausomybės sukatkies neima dėmesin, 
ir elgiasi taip, kaip jiems sąžinė ir sveikas protas sako. 
Chicagos lietuviai vieni paminėjo Amerikos 200 metų ne
priklausomybės sukaktį, o šeštadienį jie kartu su kito-' 
mis Amerikoje gyvenančių tautomis žingsniuos didmie
sčio gatvėmis.

Amerikos lietuviai minės JAV 200 metų nepriklau
somybės sukaktį, nes jie žino, kad Amerika turės padėti, 
ir lietuviams atgauti Lietuvos nepriklausomybę. Šian

dien kiekvienam aišku, kad pavergtiems gali padėti tik
tai Amerika, nes ji viena supranta laisvės ir nepriklau
somybės kovos svarbą ir turi reikalingos drąsos pasaky
ti tironams, kad karo metu pavergtų -tautų okupacija- 
yra neteisėta ir sovietų karo jėgos ir atvarytieji kolonis
tai privalo galimai greičiau išsikraustyti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Juo greičiau okupantai išsikraustys' 
iš pavergtų valstybių, tuo greičiau bus galima pasiekti 
taikos ir visos žmonijos gerbūvio. Gerbdami Ameriką,' 
minėdami jos 200 metų laisvės sukaktį, mes norime, kad 
amerikiečiai padėtų ir lietuviams išsikovoti nepriklau- 
somybę. . i • , -.J . ■ :

GAESINKITES naujienose

jautais, grįžusiais ii Vdfltaijos,
J. Matulionio “Neramių Dienų” knyga A"-T7?!ogL Jiet t J£»-“ dabar skaitosi esą dideli vokie-

6
Tarėjų memorandumai 

vokiečių valdžiai

Tarėjų veiklos metai buvo ne
dėkingi. Daug reikėjo lanksty
tis, lyg pagal patarlę, kad vilkas 
būtų sotus ir avis sveika. Vokie
čių žiaurumams ir kolonizacijos 
planams išryškėjus, lietuvių 
dauguma pasuko j pasyvų pasi
priešinimą. Nežiūrint, kiek J. 
Matulionis peikia pogrindžio agi
taciją, kuri,anot jo, gadinusi vo
kiečių ir lietuvių santykius, bet 
faktas, jog dauguma lietuvių ėjo

plomatiškąis” užsiminęs, jog gen. 
Kubiliūnas, neviaada gali vienas 
atstovauti mūsų krašto politi
nes aspiracijas. 1______ ____ .

čių pątrijotai ir su lietuviais el
giasi arogantiškai”.

Tai negražus ir žiaurus visų 
repatrijantų nusmeridmas. Ne

Savo KuSū-’^.^ P8^ papasakoti,

noraštyje yra ne kartą užrašęs, 
o šį kartą buvo proga tą nepasi- 
tikėjimą vokiečiui “diplomatiš
kai” pasakyti.

O ką su tuo vokiečiu J. M. 
| kabėjo apie kitus tarėjus, jis 
nerašo, bet tik sakosi išsinešęs, 
nujautimą, jog tarėjui Mackevi
čiui gresia pavojus ir po to vi-

'kurie griauna J. M. nusprendimą, 
jog visi repatrijantai buvo blo-

Karo pradžioje su vokiečių 
kariuomene vertėju grįžo repa- 
trijantas, vienas iš Berentų, bu
vusių Lietuvos kariuomenėje 
karininkais. (Pavardę rašau, 
kaip jie nepriklausomybės laikais
{vartojo). Vilkaviškyje sustojęs 

žito tuoj’lį jspięs", patardamas Berentas panorėjo aplankyti val- 
laikinai iš Kauno išvažiuoti. Vi- sčiūje buvusį jų ūkj. Pagelbėjo

savo nuovoka.

Kai 1942 metų pabaigoje iš 
Vilniaus persikėliau į Vilkaviš-

dirbti, buvau vienos šeimos pa
kviestas į svečius. Labai mušte-.

zitas buvęs 1943 m. kovo .3 d.
Maždaug po mėnesio J. M. tu

rėjo progos pasikalbėti su žymiu 
vokiečių valdžios vyru, Lietuvos 
vokiečiu, buvusiu repatriantu 
von Ropp. Ir giriasi J. M., kad

bau, kai keliolikos žmonių, vai- vokietis paaiškinęs, jog kovo 
f~l r f_i.;įg dien®viaitasipas generalkonai-šėse dainininkai nesibaiTnindami

kė priešvokišką dainą, kurios, 
posjną atsimenu: “Atėjo vokie
čiai / Mes manėm, kad svečiai / 
Jie žvėrys kruvini / Mus šaudo, 
kaip žirnis / Ką vietoj nenudės 
/ Saksonija padės”...

gos matyti, tarėjai lietuviškuo
sius reikalus gynė memorandu-

J. Matuliams po to vizito buvęs

Betgi žinome, jog J. Matulio-

mitu

kuriose aplinkybėse Mackevičius 
mą gausumu. Memorandumas areštuotas; iniEiBužinofii. lĘjda.

mais ar protestais. kevičius
Tarėjų-memorandurąų garny- šiaipariaip, bet tas kovo tre-

ba buvusi didelė, net į “super- «os vizitas paslaptim apgaifh. 
produkciją” virtusi, nes dieno- 'įag įr -neska-nin kvapu ataiduo- 
raštyje minima, jog buvę ir taip, i.Hs-n-ti.ą 
jog memorandumas paruoštas, 
bet neįteiktas. Pagaliau, kaip 
knygos 192 psl. J. M. prisipa
žįsta, .tie m p.m oran d urnai buvę 
silpni: “Mūsų memorandumai 
aplamai yra silpnai paruošiami. 
Tik vienas a. a. Purickis suge
bėdavo juos greitai ir diploma-, 
tiškai suredaguoti, netgi įvairio
mis kalbomis.

Iš knygos aiškėja, jog finan
sų tarėjas J. M. buvęs ypač vei
klus memorandumų gamyboje, 
bet savo jėgomis nepasitikėda
mas juos duodavęs teisingumo; 
tarėjui' M. Mackevičiui pataisy
ti, perredaguoti. Geri, ar hlo-. 
gi memorandumai, bet jų gausa. 
;Į gerą neišėjo. t

Paslaptingas vizitas

Knygos 230 puslapyje J. M., 
pasakoja apie jo ąpsilankymą pas. 

a vokietį generalkomisarąiRenteln.: 
Vizitas tęsėsi valandą, ■ bet ap-, 

i rašytas nepilname knygos pusią-, 
, pyje, vadinasi, pasikalbėjimo 
, smulkmenos nutylėtos. ,

Be kitų temų,. J. M..sakosi “,di-

lietuviškoji policija. Surankiojo, 
kur koks lietuvis turi buvusio 
Berentų ūkio turto ir surašė 
protokolus už svetimo turto pa
sisavinimą. ūkio mašinos ir ki
ti padargai nepigūs, tad “ieški
nio” suma susidarė nemaža ir 
byla teisminga apygardos {teis
mui.

baigtą. Iškviečiau tardymui nu- 
ikentėjusius. Atvyko Berentai-

-f ■ —

naikink tą bylą. Mes nioko ne

grąžino į Lietuvą, ką jradąme,

.eina, nežinia, kas laimės. Mes 
prieš kaimynus pūęįm mefenrirne, 
bylą panaikink”.

žodžiais svaidytis «L Matulio
nio mėgstama. Vienas žmogus 
nepatiko, tai su. juo ir visa grupė 
nusmerkiąmą. Pvz., knygos 121

Senatorius Hubert H. Humphrey pažįsta visus įtakingesnius de- • 
mokraty pertEfos narius Jr tikisi tapti partijos kandidatu-praaMąn-■' 1 
to pareigoms.,'bet ne visi partijos pareigūnai šitaip galvota. Partija 
turi daugiau gėry politikę, bet nei vienas neturi prezidentui reika- 
lingę privalumy. '

JONAS AUGUSTAITIS

ALEKSANDRAS TENISONAS - 
ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS

per dvi kartas, apie 30 metų. Tis kartus tos bylos rei
kalu Justinas serūnas pėsčias keliavo į Peterburgą, 
į Senatą, teisingumo ieškoti, nenustojo vilties ir 
surado . . .

Atskirų skyrių aprašymuose neigiamai pasisako
ma apie vyr. administracijos klaidas ir miškų inspek
toriaus Vaiciekausko kopimą į direktoriuas kėdę net 
per “lavonus". Aprašymai baigiami lengvesniu ir 
linksmesniu stiliumi, neprasilenkiant su tikrove, kas 
sudaro įdomų skaitymą. Bendrai kalba gera ir tur
tinga.

Skyriuje — Pušinės lakeliais — autorius rašo:1 
“Miškas Pušinėje veržėsi tiesiog į trobą. Dieną me
džių šakose kranksėjo varnos, krykštavo šarkos, va
karėjant prieblandoje medžiai apsitraukdavo juo
dais šešėliais ir iš tamsos pradėdavo klykauti, ūbau
ti pelėdos... už daubos ant kauburio senose eglėse kaž 
kas aimanavo, dejavo. Pamainomis vienas žemas bal
sas grasinantis kažką piktai barė, kitas plonas verkė, 
lyg maldavo, lyg pasigailėti prašė'’ (psl. 19). Įdomu, 
kad knygos autorius Pušinėje buvo liudininkas ir 
matė, kaip 1902 m. vasarą iš Varnių į “matušką Bosi- 
ją” išvažiavo ir paskutinieji generalgubernatoriaus 
Muravjevo užsilikę Lietuvoje kazokai.

A. Tenisonas aprašinėja įvairias ir įvairiose vie
tose miške medžiokles ir vieną tokią paminėtinna 
šarkalnyje. Seni medžiotojai sakydavo, kad šarkal- 
nis “(ai tikras medžioklės aruodas. Ten buvo pasto
vūs žvėrių takai ir patogios vietos pastoti žvėrį. Vie

na tokia išgarsinta vieta šarkalnyje buvo sąsmauka 
prie kelio tarp ūkininko Varpjoto dirvos ir miške 
esančiojo žemės sklypo. Skaliką (šunį, J. A.) J girig 
paleidęs ir čia po eglėmis prie kelio atsistojęs, “tik 
imk ir dėk į tarbą! Iš vienos ar iš kitos pusės, nori, ne
nori, atbėgs laimikis P’ (psl. 178).

Kai šarkalnio nuomininku pasidarė Medžioklės 
Draugija, tai jos nariai nesnaudė ir skubėjo iš ryto 
pirmieji užimti tą raetą. Ilgametis tos draugijos pir
mininkas Mališauskas net papasakodavo tokį “Jae- 
gerlatein": jis čia šarkalnyje, prie sąsmaukos, nuo 
tikros mirties išgelbėjęs savo draugijos narį šulcuką. 
Kai vieną sekmadienio rytą jis su savo skaliku Tor- 
baniu atėjęs į šarkalnį, sąsmaukoje prie eglės radęs 
prišalusį šulcuką. Tas, vos gyvas, dar mirkčiojęs aki
mis, bet pajudėti nei iš vietos nebegalėjęs. Buvęs nu- 
gagara prišalęs prie eglės. Mat, norėdamas užimti 
prie sąsmaukos vietą. Šulcukas atėjęs jau iš vakaro. 
Tada dar buvęs atodrėkis, o -naktį staigiai tipriai pa
šalę. Niekaip negalėjęs atlupti šulčuką nuo eglės. 
Kas reikėjo daryii? Sukrovęs didelį laužą, užkūręs ir 
atilirpdęs medžiotoją nuo eglės../’ (psl. 179).

Mano (J. A.) geras pažįstamas telšiškis, didelis 
medžiotojas, man papasakojo, kad jis Įnivęs pasisiū
dinęs iš zuikių kailiukų liemenę ir kai eidavęs per 
arimus, tai liemenės plaukai pasišaušdavę, kai neto
liese gulėdavęs zuikis. Tada jis gerai pasiruošdavęs 
ir niekad neprašaudavęs pro šalį.

A. Tenisonas 19.M m. buvo išnuomavęs šarkalnį 
savo medžioklei, tačiau per tris metus iteje vietovėje 
nušovė lik vieną zuikį, ir tas pats atbėgo per arimus 
iš Varpjoto dirvos, bet ne žvėrių takais” (psl. 178). 
Tai .medžiotojų tikroji psichologija — skaityk ir 
juokis! . . .

t Plungės kunigaikštis Mykolas Oginskis ruošdavo 
kasmet iškilmingas -medžiokles per Mykolines, su- 
kviečiant didžiūnus į jas net iš Peterburgo. Apie tai 
pasakojo jojo buvęs eigulys Budzinskįs, vėliau ir >al-? 
disko miško eigulys. Tai medžioklei ruošdavosi ašti-t 
sus metus. Eiguliai prigaudydavo zuikučių, įsiminė
davo lapiukų iš lapių .uolų, supirkinėdavo iš gyvento
jų ir pas eigulį Budzinskį išaugindavo, o rudenį me-? 
džioklės dieną paleisdavo slaptai prieš svečius me-f 
džiotojus per varymus. A. Tenisonas aprašinėja me-! 
džioklės dienos Budzinskio pasakojimus:

i
■ “Sėdžiu su lapėmis ir .zuikiais miške, eglynėlyje, 

nfetpli medžiotojų linijos. Atsidėjęs klausau, laukiu, 
kada medžiotojai užims liniją, kada užgros signalą 
varovams, kada varovai priartės ir -kada, pagaliau,' 
galėsiu paleisti grobį. Taip belaukiant, nežmoniškai 
norisi rūkyti, bet nevalia, griežtai įspėta, įkalbėta ne
rūkyti, kad kartais iš nelaimės vėjelis neužpūstų ko
kiam linijoje stovinčiam generolui tabako dūmų kva
po ir nekiltų koks šelmiškas įtarimas. Kada varovai 
jau mėtoti, po Leną Išleidžiu Jąpeą, paskui zuikius ir 
vis, pamosuodamas rankomis, pahaidau, .kad žvėrys 
bėglų -j medžiotojų -pusę. Tuščias dėžes paslepiu po 
eglėmis ir skubu prie idėžių, {kurios skirtos kitam va
rymui. Ir taip kiekwiename .varjmie tai vienam, tai ki
tam garbingam medžiotojui pora ar daugiau laimi
kių. Be to ir varovai per varymą ir savų laimikių pri-t 
graibydavo, užvarydavo...”

“Rrisišaudę įhiške. lapių. ožių, zuikių, o ;dvaro 
parke fazanų, ir jsitikinę, kįėk daug žyėrįų kunigaik
ščio medžiokliniuose plotuose, <visai tuščio varymo 
nebūdavo nė vieno-), svečiai patenkinti išvažiuodavo 
namo” (psL 116).

(Prezidento A. Smetonos medžiokl.ės su savo 
pronrinentais — ministeriais, generolais bei miško 
administratoriais, aprašė jo adjutantas pulk. V. Šlio
geris, atsiminimuose apie Smetoną, 106 psL Pagal -jį 
Smetona nebuvęs medžiotojas, bet jis dalyvaudavęs 
jo garbei suruoštose medžioklėse iš pareigos, ir jam 
būdavo skiriama geriausia vieta, ir kaimynų nušau
ti žvėrys kartais būdavo priskažtomi jojo nušautai
siais . . . ).

MIŠKŲ SERVITUTAI

Rusijos caras Aleksandras JI 1861 pp y.asario 
mėn. 19 dieną manifestu panaikino baudžiavą, sutei
kiant yaltiečiams laisvę ir nepriklausomybę nuo dva
rininko ir dvaro, ir teisę gauti nuosavybėn išperkant 
jų valdomas žemes. Vykdant tą žemės Reformą ir ap- 
imataMUs valstiečių čemes, kaimams Jauxo išduota nuo
savybės dokumentai —Manas Xdannaja). Panaikinant 
valstiečių teisę ganyti -gyvulius po \visą -dvaianiūke 
mišką, kaunama ikuwo skiria iendrun nuosavybėn su
tartas plotas iš įto ęd^aro miške ąu teise dvarininkui 
atsiimti ten augančius medžius. Tai buvo aip vadina
mos servitutinės <gamilos, kurios ttaip pat Lbiu-o įtrau
kiamos j kaimų .danas.

Lietuvos vyriausybė, .einant .Steigiamojo Seimo 
1920. V. fa — 1922. XII. 20 d. įstatymų, nusavino dva
rininkų Raiškus, iurie viršijo 25 ha plotą. Nusavipaiįt 
dvarų raiškus, perėjo Miškų Dępartaipąnto pinion ar 
serviRitinės ir .bendros ganyklos, .apaugusios mišku 
(iki jų padalinimo ūkininkams), respdktavus kaimų 
ganiavos teisę į-nurodytus ganyklų plotus.

<Bus daugiau)
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dr.-Anna balionas
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 1 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S«. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.tef. 695-0533, 

Fox Valloy Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

"ROUTE'ŠSrELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

itezid.: 388-2233 
.OFISO \ALAND0S: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
intrad^ penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus. .

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN -I1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 34)001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Westl03rd Street 
Valandos pagal’ susitarimą.

DR. K. A; y. JUČAS
489-4441-561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE.^* 

. 5214 N. WESTERN AVĖ. ' 
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS kIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLĘCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7lst St. — Tek 737-5149 
Tikrina akis; Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’7.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST. 63rd STREET \ 

VaL: anvad. nuo 1—4. po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-288(f * 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiai 
ir penkt. 24 'ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
J. .. .

V. TumasoriiSi M. D*, S. C 
CHI R U R G AS 

2454 WEST 71s» STREET
Ofiso HE«^loęk 4-2123 
Rozid.(tąK^: Glbspn 8-6195

Priima ligonius,pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef.’HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia; tai telef, GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
n ORTHOPEDAS-PROTEZiSTAS

X_5 Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

1 (Arch Support*) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2950 W.*t 63rd St., Chicago III. 60629 

Talaf.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

t.j HUJISSAS

J. Matulionio., ..
(Atkelta tt 4 jįaLL J- 1 

gaisrą tuoj j vietą atbėgęs, bet 
degtinė ten .nebuvusi virta, o 
tik kiaulėm jovalas. Teisėjas Izi
dorius Rugienius kaltinamąją 
nubaudė už neatsargų elgimąsi 
su ugnim.

Pagal vokiškuosius patvarky
mus degtindarių bylos su liet- 
viškojo teismou sprendimu turė
jo būti persiųstos vokiečių pro
kurorui ir tas turėjo teisę baus
mę padidinti, kartais net nuskir
ti į Vokietiją darbams. Vokiečių 
valdžia skaitė, jog degtindariai 
naikina karo vedimui labai rei
kalingus grūdus. Na, o vokietis 
repatrijantas teisme gynė kalti
namąją, griaudamas lietuvių po
licijos surašytą protokolą.

Tiesa, repatrijavusių buvo ir 
lietuvių. Retam jų buvo, leista 
į Lietuvą sugrįžti. Esu kartą 
rašęs, kaip laimingai iš repatri- 
jacijos grįžusis lietuvis, dabar 
Kalifornijoje gyvenąs, nei kariu 
nei policijos pareigūnu būdamas, 
Vilkaviškyje vaikščiojo1 ant dir
žo pasikabinęs parabelį ir tuo 
prieš liefcifyįus savo išdidumą ro
dė.’ Vadinasi, še, ir 'aš su na
ciais, o kas jūs!

Repatrijantų būta įvairių. Pa
galiau nedaug laiko praėjus ir 
J. M. savo gnygos 127 puslapyje 
kitaip apie repatrijantūs rišo, 
būtent: “Sugrįžusius vokiečius 
repatrijantūs galima šitaip cha
rakterizuoti : vieni iš jų yra ra
mūs ir tenkinasi anksčiau jų 
turėtu turtu, sueina į normalius 
ir geruse santykius su kaimy
nais, žodžiu, bando grįžti į nor
malias gyvenimo vėžes. Kita da
lis, daugiausia miesčionys, lak 
kosi išdidžiai, stengiasi kuo dau
giau visko įsigyti, skaitydami, 
kad “viskas yra mūsų”.

Ši antroji repatrijantų cha
rakteristika sugriauna pirmąją, 
repatrijantūs smerkiančią išva
dą. Kyla klausimas, kodėl tokie 
vienas kitam prieštaraują nuo
sprendžiai dėta į knygą? Ar tik
tam, kad knyga būtų' storesnė.? 
šiąip ai- taip, tai kartu parodo 
lankstų autoriaus charakterį. ,

* (Bus
■ ________________

Aktyvistas Hayden 
prakišo >

LOS ANGELES. — Artistės 
Jane Fonda vyras Hayden, demo-: 
kratų partijos sąrašuose norėjo 
įsispausti į senatą atstovu, bet 
jis pirminiuose rinkimuose pra
laimėjo kandidatui Tunney. 
ABC, NGC ir CBS žinių agentū
ros jau prieš rinkimus skėlbė, 
kad prieš Vietnamo karą nusista
tęs aktyvistas, teistas 7 teroris
tų byloje Čikagoje, pralaimėsiąs 
rinkimus.

Vis dėlto jis susirado Kalifor
nijoje bent 105,716 šalininkų, 
kurie už jį balsavo. Toks skai
čius sudaro maždaug 16% ^isų 
balsavusių Kalifornijoje dęmo- 
kratų. ' .

II. IW IIM ■. .Mill I . .1.

PERKRAUSTYMAi

MO V I X G,. '.
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
— R. Š E R Ė N A S

Tel. WA 5-8063
-------------- . j. ■ ------------ /

M 0 V I N G-
Apdraustas perkraustymasi 

iš įvairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
> TeL: F Rentier 6-1882 

Į| J

GĖLĖS VISOMS PRQGUMS

Beverly Hills

G E L I N Y C I A ,
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausias 2^— - iztJu

piU papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTS*'AS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So, Karlam Ava. -s 5841220 S - HAVJIKNOS, CHICAGO K. ______ THURSDAY, .TUNE 10. “1976

Bombos Jugoslavijos Švedų karalius veda ”erUth t
STOCKHOLM. — Karaliaus 

rūmų koplyčioje perskaityti 
sakai”, paskelbiant, kad švedų 
’karalius Karlas XVI Gustavas 
šio birželio 19 d. veda paprastą 
Vokietijos pilietę Silviją Som-

pasiuntinybėje
WASHINGTONAS, — Antra

dienio į trečiadienį naktį, spro
go šalia Jugoslavijos pasiunti
nybės padėta bomba. Sprogimas 
buvo toks stiprus, pog sujudino 
visą pasiuntinybės namą ir pri
darė, pasak policijos, nuostolių. 
Subyrėjusių langų šukės sužeidė 
pasiuntinybėje buvusius 2 asme
nis.

Ambasada yra Washington© 
gražiausiame rajone, maždaug 
pusės mylios atstume puo Bal
tųjų Rūmų,

I je skelbiami per keletą savaičių 
prieš sutuoktuves, kad būtų lai
ko išsiaiškinti dėl galimų įvykių 
kokių nors kliūčių. Didelė per
maina Silvijai — iš vieno kam
bario buto persikelti į 600 kam
barių karališkus rūmus.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JULIUS NORKUS 
^.Gyveno, Cicero, Illinois

PABRANGS BULVĖS

BOISE, Id. — Sugriuvus Te- 
tono užtvankai, tūkstančiai akrų, 
kur seniau buvo sodinamos ska
niausios Idaho bulvės, tapo už
lieta vandeniu ir apnešta dumblu 
bei kitomis nuosėdomis. Daugu
ma prieš tai buvusių ūkio lau
kų paliko duobėti, žvirgžduoti ar
ba 'tebestovi po vandeniu.

Idaho universiteto bulvių au
ginimo žinovas teigia, kad tie 
bulvių laukai, paliesti nelaimės, 
neteks savo buvėms reikalingų 
mineralų našumo ir todėl ateity
je negalima bus užauginti tiek 
daug ir skanių j specifinių Ida
ho bulvių. O kai kurie plotai pa-z 
liks ilgesniam laikui netinkami 
ūkininkautu

SUSIRINKIMU

Mirė 1976 m, birželio 8 d., rytą, sulaukęs 62 metu amžiaus, Gimęs 
Lietuvoje. Aukštojoje Panemunėje.

Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Stasė, pagal tėvus Palčiauskaitė, sūnus Al
girdas, marti Linda ir anūkas Michael, 2 seserys — Elena Purtulienė. 
švogeris Jonas, ir Monika Butkienė su šeimomis, švogeris Kazys Pal- 
čiauskas, švogerka Liuda Martin su šeimomis ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstamu

Priklausė Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Cicero skyriui ir buvo 
pirmininkas. Priklausė Amerikos Lietuvių Tarybai ir registruotai 
JAV Bendruomenei.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkaus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., 
Cicero, Illinois.

Penktadienį, birželio 11 d. 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Julius Norkus giminės, draugai ir paž stami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, anūkas, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003.
——■HM ■■<■■■■1^'11111 ■ !■ Ii ■ ■■IM WI IIII HHMI T W

"Iimintingi«ji supra*4*. —• Dan, 12:10. ‘
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su. daugelių dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą". Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi- 

' mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati- 
i mas arba išmanymas ateina Į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
‘ gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi, šventąjį Raštą, kuris buvo parašy- 
' tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną.' Bet kur yra tnL 
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

VWiV«V»V»V^WėWVWėW»VS1V^^«V«WAW»V«V«V»V«W»V.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
Apšviętos pusmetinis narių susirin
kimas įvyks šeštadieni, birželio 12 
d./1:30 vai. popiet 2549 W. 71 St. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti ir 
kurios dar neužsimokėjote duoklių, 
tai užsimokėkite, šiame susirinkime, 
nes vasaros laike bus atostogos. Po 
susirinkimo bus vaišės.

. k - Rpžė^ Didzgalvis, rast.

LffiTUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS pusmėtinis susirinkimas įvyks 
birželio 1 d. Mrs. Zolpienės namuose, 
3554 So. Halsted St. kaip 1 vai. po 
pietų. Narės prašomos dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Nut. Raštininkė

INŽ. JULIUI NORKUI
irįnirus, žmoną Stasę, sūnų Algį, seseris — Eleną, Moniką 

jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

DANUTĖ, ALGIS IR STASYS LIEPAI 
ONA BARAUSKIENĖ

CHICAGOS LIETUVIU. NAŠLIŲ. Na- 
šliukių ir pavienių klubas birželio 11 
d. 7 vai. vakaro turės pusmetini su
sirinkimą. kuris Įvyks Vyčių salėje, 
2455 '■ W. 47 st. Narių dalyvavimas 
būtinas aptarimui klubo einamųjų 
reikalų. Norintieji įstoti i klubo na
rius maloniai kviečiami atsilankyti. 
Po susirinkimo vaišės, veiks bufetas, 
bus šokiai J. Joniko orkestrui gro
jant.

V. Cinką, sekr.

JULIUI NORKUI
staiga mirus, žmonai Stasei, sūnui Algirdui su šeima, sese
rims Elenai Purtulienei, Monikai Butkienei ir kitiems gi

minėms bei draugams nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

’BAU JI _;,US” BOL ŠEVIKAMS

YRA RAKŠTIS AKYSE

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CICERO 
REGISTRUOTOS APYLINKĖS VALDYBA

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

flK

Chicagos S
Lietuvių >
Laidotuvių >
Direktorių r
Associacijos <

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-4410

P J RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911



Visus kviečia talkon

REAL ESTATE
Ah equal opportunity employer

Prisiekusiųjų teismas ra-1 su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil-

pasivaikščioti laisvėje.
buvo

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE,

Liabi

CAREFUL!
■LNSUtAN

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ava
Chicago, ill. SOMZ Tai. YA 7-5980

to get the 
Zip Codes

RANGER 
FIRE IS 1
WILDFIRE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Jr Remontas

185 North Wabash Avenue 
/fed Floor Chicago, JU. 60601

Only you 
can prevent 
forest fires!

NAUJIENOS, 
1/39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

Call- Frank Zapolii* 
32081/1" W. 95th St.

GA 4-8654 "J' f

' Oaeora tad ferae * 
Jttįride yooc femfy with may 

tiaftr hona ai seseatioa. 
That's why if s Important so pcocea

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69fh STREET 
Tolofj REpublIc 7-1*41

Tasso “perspėjimas’

/ people
/ you 

W write to

fcOoviag Stockey1* ABCx 
Alwtyr bold Batches 6E cold. 
Be ante so drowncimpfira, 

stir the ashes, sad dwė*. ■ 
: šes sgsin. Crash »Ž ~

■.'■raoiw dad ora V':

SKAITYK (R KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS’

M. A. š I M K U S
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitold blapkai.— Rež. Petras Maželis pasi
žadėjo būti meno atgaivinimo 
vadovu Clevelando lietuviii te
atro “Vaidila”.

MASKVA___Sovietų spaudos
agentūra Tass paskelbė, kad 
Jungtinių -Amerikos Valstybių 
ginklavimuisi lėšų didinimas esąs 
“beprasmiškas ir pavojingas 
dalykas...

Siunčiu--------------- doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

CAREER TYPE SECRETARY 
with good typing and shorthand ex
perience. Familiar with general of
fice duties. Excellent working condi- 
ions. Profit sharing and other fringe 

benefits. Salary commensurate with 
ability.

LEE LUMBER AND BUILDING 
MATERIAL

633 W. PERSHING RD. 927-8282.

HEATING AND AIR
CONDITIONING

; ' • DOMAS ŽUKAUSKAS 
$ 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HI, 60609 Teel. VI 7-3447

£ When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your load Poet Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phone book.

PsMsbW m s 0* sevles k MB.

P4STSFRTMA RTZWTV 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

— Cleveland o ALTos skyrius 
š. nr.birželio Į3/dįęhą iengia 
194 L m. birželio išvežimų mi
nėjimą tokia programa: 10 v- 
ryto pamaldos abiejose liet, 
parapijų bažnyčiose, 12 vai. 
Naujosios parapijos salėje mi
nėjimas. Kalbėtojas bus iš Det
roito inž. A. Zapa’rackas. Visuo
menė "kviečiama gausiai daly
vauti.’ ■ N • ;

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290 

135-TA IR ARCHER AVE.
Tel. 257-5861

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kT. A. M.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vy. Cermak Roar' Chicago ĮP Virginie 7-7747

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

For plant in heavy metal'Industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.
. R. LAVIN and SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.

Jau kuris laikas atspausdintą’ ir galima gauti - knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
. Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt į , * -

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį . . w

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

NAUJIENOS, CW'TAOO 1, ILL. — THURSDAY, JUNE 10, 1976

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Brangenybės, Lalkrbdltal. Devanes 
visoms' progom;.

5237 WEST ttrd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

REAL ESTATC SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Muz. Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis dalvvaus šia vasara 
Philadelphijoj vykstančio Eu
charistinio kongreso’ Lietuvių 
Dienos programoje. Muzikos 
komisijai vadovauja J. Matonis. 
Taip pat bus įvairios parodos, 
tarpe jų genocido paroda. Pa
rodas koordinuoja dr. Juozai-

SAVININKAS PARDUODA 2 butų 
po 6 kambarius murini narna, prie 
66tos ir Rockwell. Tel. 839-1611.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West69th St, Chicago, HL 60629 8 TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

Lietuviu kalba: ^tsdien nuo pirma
dienio, iki penktadienio 12:30— 
’’•00 v, popiet. — šeštadienį ii 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai, 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.- 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -ct, Chicago, IH. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

— K. Mikonis išrinktas Chi
cagos Lietuvių Teniso Klubo 
pirmininku, R. Blinstrubas :— 
vicepirm., R. Dičienė — sekt., 
L Žukauskienė — soc. reika
lams. Birželio 26 ir 27 d. Chi- 
cagoje ruošiamos Vid. Vakarų 
teniso pirmenybės. Dalyvius re
gistruoja V. Grybauskas, 4144 
Soo. Maplewood Ave,, Chicago, 
m. 60632. 7

— Vladas Staškus iš Detroi 
to atsiuntė tokį raštą: “Detroi 
to Lietuvių Bicentennial komi 
teto vardu 
dienraščio 
Komitetas 
dėkoja už 
vimą apie

—•' Inž. Gražvydas J. Lazaus
kas, paruošęs šios savaitės 
“Akimirkų” skyrių, tarnybos 
reikalais išvyko Į Memphis, 
Tenn. Taip pat iš spaudos išėjo 
jo redaguotas “Industrial Ma
nagement” žurnalas gegužės ir 
birželio mėnesiams. JĮ leidžia 
Industrial Management Socie
ty. Des Plaines, III.

prisiunčiu Tamstų 
palaikymui 30 dol. 
taip pat nuoširdžiai 
skaitytojų informa- 

komiteto veikla.”

— Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas, su gražia 
programa, įvyks š. m. lapkričio ( 
mėn. 20 d. Toronto Lietuvių į 
Namuose, karaliaus Mindaugo 

šventės paskaitai 
kiek ’pakviestas ir sutiko būti poetas 

visuomenininkas Dr. Henrikas 
Nagys iš Montrealio. KLB To
ronto Apylinkės Valdybos / pa
kvietimu, šį minėjimą rengia 
Vlado Putvio šaulių kuopa To 
ronte.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

augusiems šeštadieni, 12 d. 
birželio K v. v. parapijos salė
je, 911 W. 32nd Place. Sekan
čią dieną, sekmadienį, prade- 
<ląnt 12 bus šeimos piknikas 
kieme ir salėje, lietuviški pie
tūs, užkandžiai, ir daug laimė
jimų. Vaikams bus įvairių žai
dimų ir traukinys pasivažinėti. 
Gerai praleisti laiką su drau-

— Šakių klubas ruošia pava
sario pikniką š. m. birželio 13 
d. gražiame Vyčių sodelyje. 
Pradžia 12 vai. Gros -A. Ramo 
nip orkestras, šita ir šalta už
kanda. Gera proga susitikti 
draugus ir malonioje nuotai
koje praleisti sekmadienio po
pietį.. Maloniai visus kviečia 
šakių Klubas. . (Pr.)

(us.vairuotojai 
tėčiui l automobilio 
,rną$t pensininkam*

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems - įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraŠio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoįe Ir Kanadoje matams — $30.00, puse^ metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam men. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Patricija Colombo 
yra kalta

-Gegužės 7 d„ Elk Grove mies
telyje buvo išžudyti Colombo šei
ma — tėvas, motina ir 13 metų 
sūnus
do kalta Colombo dukterį Patri
cia, kad ji yra tos žmogžudystės 
suokalbininke.

Teisėjas George J. Zimmerma- 
nas paskyrė jai 250,000 dol. už

pilkite Naujienas, 
Remkite kiekviena 
Nes jos ražo tiesą 
Ir vada į tviecą.

—Romualdas Peleckis, Brig
hton Parko par. mokyklos gra- 
duatas, neseniai laimėjo dovaną 
tikslaus rašymo varžybose. Jo 
tėveliai, Birutė ir Petras Pelec- 
kiai, ta proga praeitą sekmadie
nį suruošė vaišes. Atsilankė p. 
Jonynai, kurių sūnus irgi baigė 
tą pat mokyklą, F- M. Brazai
čiai, S. J. Pranckėvičiai iš Cice
ro ;*• p. Poškai, kontraktorius 
Al. Brinas, S. P. Juodvalkiai, 
M. P. šulai ir kftf svečiai. Gra- 
duantams įteiktos dovanos, 
linkėta siekti aukštesnioo mok
slo, neužmirštant savosios kal-

Svečiai B. ir P. Peleckių 
skaniais valgiais pavaišin- 

(M. š-nėj
šv. Jurgio parapijos mo

kyklos taryba rengia įdomų lo
šimų ir laimėjimų vakarą su-

WANTED MALS
Darbininkę Raikia

MECHANIC - WELDER

—Milda Kupcikevičiūtė, 6935 
So. Maplewood Ave., Chicago,; 
IL 60629, tel. 476-3875, ir Dr. 
J. Cadzow, 119 Bowman Hall 
State University, Kent, Ohio 
44242, informuoja ir registruo
ja dalyvius šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų S-gos ruo
šiamam studijų savaitgaliui 
birželio 26 ir 27 d. Kent State 
universitete. Kviečiami ir ne 
studentai. Paskaitas skaitys dr. 
V. Stankus, L- Sagys, dr. J. Ca- 
dzovr, kun. G. Kijauskas, J. P. 
Palukaitis.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

lietuvi kailininkąA/lk Chicagoje .------
t^HfcNORMANA 
/&|S|MURŠTEINĄ 
£^BwJjį^TeI. 263-5826 

'^85 (i*taigo») ir 
677-8489

(buto)

1 Mirė turtingiausias 
amerikietis

LONDONAS. — S. m. birželio 
6 d. šalia lĮmdono, Guildfoyde, 
mirė, pasak laikraščių, turtin
giausias pasaulyje alyvos mag
natas J. P. Getty, palikęs nema
žiau 10 ir net 20 bil. turto, iš 
kurių 1 bil. dol. paskyrė labda
ros tikslams. Mirusiojo kūnas 
bus atgabentas į Kaliforniją, 
kur bus palaidotas.

Jis turtus susikrovė gavęs iš 
savo tėvo, kurs buvo advokatu, 
1914 m. 5,000 dolerių pradžiai 
ir būdamas 20 m. amžiaus jau 
valdė milijonus dolerių. .

Jis buvo vedęs 5 kartus, kaip 
jis pats sako: penkios vedybos, 
penki išsiskyrimai ir penki ne
pasisekimai”. ■’ .

Turtuolis Getty yra pastatęs 
savo Malibu nuosavybėje, Kali
fornijoje, 25 mil. dol. vertės mu
ziejų, kurį dar prieš mirtį no
rėjo apžiūrėti, bet nespėjo.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato p si., daug paveikslų. Kaina $2.00. 

5 T 7Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
KnygĘ galima gauti Naujienose arba pasiunČiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: f V-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

— Danutė Balčiūnaitė, Daina 
Šepulytė, Vitas čyvas, Linas 
Johnsonas, Vilija' Kijaųskaitė 
ir Kena įVyšnionytė baigė šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk- 

llos 12 metų, kursą- Mokyklai 
vadovauja V. Augulytė, Tėvų 
komiteto pirm, yra D. Staniš- 
kis. Sekantį rudenį mokykla 
pradės 20-sius mokslo metus- 
Mokykloje šiemet mokėsi 110 
mokinių. Juos mokė — J. Ra- 
inunienė, A. Muliolienė, R. šil- 
'galienė, D. Grigaliūnienė, I. Bu
blienė, S. Stašienė, J. Biliūnas, 
J. Dunduras, A. Malėnienė, A. 
Miškinienė, R. Nasvytienė, kun. 
L. Zaremba, muz. Alf. Mikuls- 

ikis, L. Ročiūnaitė ir V. Augu
lytė. Biblioteką tvarkė D. Sta- 
niškienė.

..—«./.----- ------

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 

dymas gazu. -garažas. 56-ta ir Rock
well nnn

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000,?

.... .......
’ .--’y

J - *

Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku
siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien tik Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel
žiamą karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra* sumokėjusi rusams'gaiš ir mokyklą paremti 
muilo. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą-

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to'menėje, šios 
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 68.31 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.
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Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company




