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NUTARĖ NEPARDUOTI KARO LĖKTUVŲ
PAKISTANI JI IR IRANUI

a Paryžiuje susirinkusieji .nepaįėgę susitarti
. energijos ir ekonomijos klausimais.

WASHINGTON, D. C. — Prezidento Carterio administracija 
nutarė neparduoti naujų, karo lėktuvų Pakistanui ir Iranui, sako 
oficialus vyriausybės pranešimas.

Pakistanis . buvo... užsakęs 
šimtą kariškų bombąnęšių, o; 
Iranas norėjo gauti 250 pačių 
m’derniškiausių naikintuvų.

,JeĮgu Šie užpąkyriiai- būtų 
patenkinti, tai minėtos valsty
bės būtų turėjusios sumokėti 
Amerikai puspenkto bilijono

. dolerių, t \ f .

- Irano šachas nevykdo 
pasižadėjiinų '.

Prezidentas Carteris1 nutarė: 
neparduoti Iranui pageidauja
mų lėktuvų, nes Irano šachas 
jau nęt keturįais atvejąis nęsi-; 
laikė pirkimo sąlygų. . ,

šachas įsivaizduoja, kad jis 
gali daryti ką jis nori su Ame--

A^pikoje pirktais lėktuvais, tuo .

TRUMPAI 15 VISUR

Senioritetas- unijose galioja

-WASHINGTONAS. — Aukš- 
jčiausias teismas 7 balsais prieš 

2 nutarė, kad "“geros valios” se- 
nioriteto sistema unijose yra le
gali,- nors dėl rasinių priežasčių 
buvo sudrausta. Kaik kurie 

. jųbdaąi trahsportacijos darbi
ninkai Georgijoj rasiniais sume
timais buvo nelegaliai diskfimi- 
Puojami, bet vėliau buvo priim
ti į darbus ir senioritetas grą-

Battyiv Rūmu spaudos sekretorius Jody Powell pareiškė, kad administracija nu
tarė pradėti statyti naujesnes atomo raketas. Derybos su Brežnevu ir Gromyko ro
do, kad nusiginkluoti Kremliaus va&farvai nenori. Dabar jie privalės fdėti f šalį visus 
penkmečių planus ir įkinkyti daUjfMht vergų į krašto gynybos darbus.

^nklu^..-ĮM>siraŠ0 pa-. 
. žadą, kurio privalo laikytis, 

bet jis nesilaikė. \

Paryžiun suvažiavusieji .. • 
■ nesusitaria' "

Sudano perspėjimas sovietams

BEIRUTAS, Libanas. — Šu
mano prezidentas Jaafar umeiry 
paskelbtam e^pasikalbėjime su 

■ spauda*’- pakaltino Sovietu Ša-

Lance subarė 
Amerikos bankus
WASHINGTONAS. — .Th.*>

I PREZIDENTAS CARTER NEPATENKINTAS

Saugumo taryba priėjo įsitikinimo, kad 
sovietų maršalais negalima pasitikėti

WASHINGTON, D. C. — Prezidento Jimmy Carterio admi
nistracija, gavusi visas informacijas apie sovietų vadų pozicijas 
atominio karo klausimais, priėjo išvados, kad sovietų maršalais 
negalima pasitikėti. Prezidentas ruošia Įsakymą pradėti naują 
atominių ginklų gamybą, kuri bus galingesnė ir tikslesnė, negu 
dabar esamos, — pareiškė Baltųjų Rūmų sekretorius Jody Pow ell.
---------  --------- ---- . -—■ Prezidentas Carteris išklau- 

valstybės 
Vance- ir 
Warnke, 
tarėsi su 

sovietu

jungą dėl Įtampos didėjimo Af
rikoje ,ir perspėjoMaskvą, kad 
liautųsi teikusi karinę pagalbą 
Etiopijai. vengiant... karo tarp 
Etiopijos \ ir: Somali jos. - “Jei' 
Maskva- tolįąū-ąiųš< ginklus į Ad
dis ’’ Ąbabą, ’.karas įvyks taip. 
Etiopijos- ir jos kaimyninės val-

PAYŽIUS, jPtoncūžija.—  :.Pa 
.ryžiun suvažiavusių:’į vaistyk 
bių atstovai ūkio reikalams ap 
tarti negalėjo rasti bendros kai stybės Sorr.alijos”,' pareiškė Nu- 

’ bos:, energijos;, irikftais Akone- jnairyjžuriiilui- As Sayyd. 
nujosi' klausimais. * :

Amerikiečiai pasiūlė- - suda
ryti Nuolatinę' komisiją,kuri 
visą laiką sektų pašaulio ūkio 
reikalas ir kartas nuo karto pa 
danrtų reikalingus patvarky
mus, - . L-"1*, . •

Sekretorius Vance tris die
nas tarėsi ir kalbėjosi su su
važiavusiais atstovais, bet ket
virtadienio rytą jis išskrido į 
Ameriką, kuris turi įvairių įsi
pareigojimų. Paryžiuje liku
siai Amerikos . delegacijai va
dovaus Hodding Carter ĮH,

Susidarė 19 valslybių blokas

Aiškėja, kad Paryžiaus kon
ferencijoje susidarė 19 valsty
bių blokas, kuris priešinasi vi
siems projektams, kurie toms 
valstybėms nėra naudingi. Mi 
nėtą bloką sudaro valstybės, 
gaminančios aliejų ir dabar 
gaunančios didelius pinigus iš 
pramonės valstybių. •

Sekretorius Vance įžanginė
je kalboje nurodė, kad tarptau 
iinius ūkio, reikalus reikia de- 

. rinti, jeigu norime, kad atsili
kusios valstybės turėtų galimy 
hės pakilti, ir savo reikalus ge
riau tvarkytų. Aliejaus blokas 
nenori kreipti jokio dėmesio 
į neturtingų valstybių ir tau
tų sunkų gyvenimą. •'

Izraelio- invazija Libane?
' BEIRUTAS. —.Izraelio kari
nas pajėgos' užėmė Kfar Chou- 
ba kaimą, esantį per tris my
lias Libano teritorijos gilumoje. 
Pranešimai gauti iš Libano 
pietų ir iš Palestiniečių skelbia, 
kad apie 50 Izraelio kariškų ve
žimų dalyvavo toje operacijoje 
ir kad susirėmime 30 civilių 
žmonių buvo užmušta. Libano 
kariški autoritetai atsisakė tuos 
pranešimus patvirtinti ar pa

neigti. Izraelio karinė vadovy
bė Tel Avive paneigė.

Ispanija paleido Evą Forest

[ MADRIDAS.
džia trečiadienį paleido į laisvę 
savo paskutinį politinį kalinį 
Dr. Eva Forest, 49, kuri buvo 
areštuota prieš beveik 3 metus 
ryšium su. ministepo pirminin
ko Lųiš GaYrero Blanko nužudy
mu. 1973 metais. 

i ' - f ' -

.Daktarė ir rašytoja, ji buvo 
paleista ryšium su valdžios pą- 
žadu paleisti likusius politinius 
kalinius iš generalissimo Fran
ko valdymo laikų.

■ f 

Ispanijos val-

šilčiau >
Saulė teka 5:18, leidžiąri 8:18

Tikos,.atstovai jau mas B, Lance, biudžeto direkto- 
baigiarubšti'Pa-namoš-kahalo'TYus,:-grifai-subarė’; komerci-’ 

nius bankus už “nepateisinamą” 
pirminių interesų; ratų didini
mą. Tai gali iššaukti rimtą, in
fliaciją. v.

Tuo pačiu .metų Lance , pakal
tino Federalinę .Rezęiyų: Tary- 

. bą. kurl suvaržė pinigų tiekimą, 
prisibijodama,-, .kad liberališką 
pinigų politika pradėta šių . me
tų pradžioje, gali pasidaryti- in
fliacinė. ->/-? ?• Ą‘:

Lance pasak^kad; jis?yra su
sirūpinęs dėl . aukštų interesų. 
Tas neigiamai atsilieps -p varto
tojų-perkamąją galią ir į pasi
tikėjimą. Jis taip pat tvirtina, 
kad paskutiniu laiku nuosmu
kis akcijų rinkoje iš dalies pra
sidėjo dėl “netikrumo”, pakėlus 
aukštas interesų ratas.

Federalinio' Rezervo pareigū
nai, kurie atsisakė būti išvar
dinti, pareikalavo iš Lance fak
tų, Jie tvirtina, kad nuo sau-

susitarimo tekstą. Viena sutar
tis liečia Amerikos galiok pabai
gą, o antroji sutartis pasakoja, 
kaip Panamos vyriausybė turės 
bešališkai ir neutraliai tvarky- 

■ 

ti visus kanalo reikalus.- į;. 1

Amerikos kariai bus atšaukti’ 
iš Kanalo srities, o patys pana
miečiai administruos visas-ke- 
liones kanalu. Iki šio meto Pa
namos kanalo reikalus tvarkė 
amerikiečiai pagal 1903 metų 
susitarimą. . .

Amerikiečiai administruos ka
nalą iki 1999 metų gruodžio 31 
dienos, o vėliau visa kanalo kon
trolė pereis į panamiečių rankas. 
Dabartiniu metu Panamos ka
nalo srityje yra 14,000 Ameri
kos karių, pasiryžusių ginti 50 
mylių pločio sritį. Vyriausybė 
patenkinta susitarimu, bet dau
gelis panamiečių, mintančių 
įvairiais kanalo zonos darbais, Į šio pradžios didžiausioje kras- 
bijo netekti darbų, nes panamie
čiai nepajėgs tvarkyti kanalo 
reikalu. ‘V

Argentinoj likvidavo 
teroristų grupę

BUENOS. AIRES, Argentina. 
—.Šiandien oficialiai paekelbta, 
kad Argentinos ■ karo '• .policija 
geg.. 25 diena Monte Grande 

.priemiestyje apsupo ir likyida- 
yo-.teroristų centrą.
■ . Policijai pavyko nustatyti, 
kad..šio priemiesčio viename na
me vyko kelių teroristinių gru
pių, vadų .pasitarimas kovai su- 
derinti-ir ją dar sustiprinti. 
Karopolicija pirmiausia apsupo 
visą namelį,- o vėliau pareikala
vo, kad visi name esantieji iš
eitų ir pasiduotų. Name buvu
sieji nutarė nepasiduoti ir pra
dėjo kovą. --L ’ .

Teisėjai dirba be algų
MONTGOMERY, Ala. — Ala- 

bamos teisėjai ir kitas teismų 
personalas , dėl legislatūroje 
įklimpusio reikalo gauti papildo
mų lėšų, nuo trečiadienio sava
noriškai pradėjo dirbti be algų. 
Alabamos aukščiausio teismo 
vyr. teisjas C. C. Torbet pasa
kė, kad visi teisėjai ir kitoks 
personalas sutiko pasilikti pa
reigose, nepaisant, kad valstija 
iki trečiadienio išbaigė algoms 
lėšas.

.Papildomų lėšų reikalas le
gislatūroje įklimpo dėl klausi
mo. ar tarnautojų algoms mo- 
'kėtrreikia k^ti mokesčius-; -' --

Kariuomenės
sandėlių priemiestis

to dąugumoje smarkiai pakilo 
bizniui paskolų reikalavimas.

Disidentą apkaltino šnipinėjimu

MASKVA. — Patirta,’ kad 
nuo kovo-15. dienos suimtas va- 
dovaujantis Sovietų žydų lyde
ris Anatolij Shcharansky kal
tinamas Šnipinėjimų ar tokie 
kaltinimai Sovietuose., baudžia
mi mirties bausme. «

Disidentų žiniomis, Shcha
ransky, 29, buvo policijos' . Su
imtas 11 dieniu piiėjus po tow 
kai sovietų valdžios laikraštis 
Izvestija apkaltino jį esant na
riu JAV ambasados valdininkų 
vadovaujamame šnipų ratelyje. 
Disidentai Maskvoje gavo žinią, 
kad apie Shcharanškio suėmimą 
ir kaltinimą prokuroras- laiškų 
pranešė jo motinai.

— Vokietijos vyriausybė ima- 
si priemonių Rusijoje buvusiems 
vokiečiams išlaisvinti. Daugelis 
jų palikti be darbo.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Carter pareiškė, kad jo 
administracija yra linkusi siek
ti glaudesnių ryšių tarp moks
linės patirties ir jos politinio 
pritaikymo visos žmonijos gero
vei. Prezidentas tą pareiškimą 
padarė Rožių Darže ceremoni
joje skiriant tris mokslininkus 
mokslinėms parreigoms. Jie 
yra: Dr. Frank 'Press, Mokslo 
ir Technologijos įstaigos direk
torius; Richard C. Atkinson, 
Nacional. Mokslų Fundacijos di
rektorius, ir Dr. Peter Bourne,

Monte Grande , yra Buenos .Ai
res priemiestis, esąs apie 25 my
lių atstumoje nuo centro. Monte 
Grande, srityje yra didokas ka
riuomenės sandėlių skaičius, ga
na stropiai saugojamas.

Jau anksčiau keliais atvejais 
ten buvo susirėmimų tarp karių 
ir irtontanjarų, bet kareiviai mo
kėdavo savo pozicijas apginti. 
Susirėmimų metu Monte Grande 
namelyje žuvo diktatoriaus Cas
tro šalininkai teroristai, kairio
jo Perono šalininkų štabo nariai, 
vadinami Išlaisvinimo armijos 
kariai, komunistų organizaci
jos vadai ir vadinamo Darbinin
kų revoliucinio judėjimo atsto

vai.
Nesutikus apsuptiems mesti* j

ginklų, karo policija, atrodo, vė- retoriaus 
liau nelaisvėn komunistų neėmė, ginklų mažinimo planus, /tuo 
Vyriausybė tiktai vakar paskel- tarpu sovietų gyventojus ruo- 

Vaistų kontrolės (Drug Abuse) bė -apie svarbiausių teroristų 
įstaigos direktorius. vadų išnaikinimą.

sė iš Ženevos grįžusį 
sekretorių Cvrus R. 
kalbėjosi su atstovu 
kuris kelias .dienas 
Ženevoje buvusiais
strateginių ginklų ekspertais.

Bet didžiausios, Įtakos Į šį 
nutarimą turėjo paties marša
lo Brežnevo • elgsena. Partijos 
nariams ir Tūlos darbininkams 
jis pasakojo apie reikalą su
mažinti dabar, turinių atomi
nių- ginklų kreki, nes tie gink
lai nieko gero žmonijai neža
da, tuo tarpu kai sekretorius 
Vance Maskvos pasitarimų me 
tu pasiūlė tuos ginklus mažinti, 
tai puts Brežnevas atmetė sek 
retoriaus Vances pasiūlymus, 
o vėliau įsake Gromykai iš tų 
pasiūlymų viešai pasišaipyti.

Baltųjų rūmų sekretorius 
Powell pareiškė, kad naujai 
ruošiamos raketos bus daug 
galingesnės už dabar turimas, 
jos galės geriau pataikyti į 
tikslą. Paskutiniais metais ame 
rikiečiai sugebėjo pagerinti" ra
ketoms leisti priemones. Anks 
čiau gaminamos raketos galė
jo nukristi kokių 1200 mylių 
atstumoje nuo tikslo. Tuo tar
pu naujai ruošiamos raketos 
nukris tiktai 600 mvliu atstu
moje nuo taikinio. Bet naujos 
raketos skries per vandenynus 
trijų raketų grupėmis. Jos vi
sos kris netoli taikinio.

Amerikiečiams žinomi visi 
sovietinių raketų lizdai. Nau
jos raketos- labai lengvai ga
lės- pasiekti sovietinių raketų 
lizdus ir iškelti juos į padan
ges. Sovietų maršalas Brežne
vas nenori net kalbėti apie sek 

Vancės padarytus

Teroras Argentinoj
BUENOS AIRES. — Penki 

kulkosvaidžiu ginkluoti teroris
tai, spėjama, kad kairieji parti
zanai, antradienį priemiesčio 
geležinkelio’ stotyje nušovė bu
vusį Argentinos armijos pulki
ninku Angel Sureda.- žudikai, jų 
tarpe viena moteris, pabėgo. Jo
kia teroristų organizacija tuo 
tarpu tos žudynės nuopelnu dar įdėti jiems kovotj už pačias pa- 
nepasididHavo. 'grindines žmogau*taU.es.

— Rusijos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Bulgarijos ir kitų kraš
tų žmonės .prašo prancūzų pa-

grindines žmogau* totaM. •

jis 
pa

Pra»if* Mvaltf oficialu* Kanados pramiaro pranotima* visiem* paskelbė, kad 
-■s at»Ukyrps su savo žmona Marparota. Kitas praneiimas is New Yorko sako> kad 

nia Trudoav jau gavusi fotografė* darba dideliam* New Yortco žurnale. /Paskutiniu 
f jiedu negalėjo supyvanti. .. b

šia atomo karui, Sovietu karo 
vadų elgsena' verčia prezidentą 
Carterį keisti savo planus ir 
imtis apsaugos priemonių.

Baltųjų Bumų ' sekretorius 
Powell pastebėjo, kad naujai 
planuojamos gaminti raketos 
bus paruoštos tiktai 1979 me
lais.

' RALEIGH, N. C. Vienuolika 
mėnesių be mirties bausmės už 
žmogžudystes šiaurinė Karoli
na nuo trečiadienio vėl susigrą
žino. Aukščiausias U. S. teis
mas praeitų metų liepos mėne
sį buvo radęs, kad mirties baus
mė yra prieškonstitucinė ir ji 
nebebuvo vartojama, bet gegu
žės pradžioje S. Karolinos legis
lature už nužudymus mirties 
bausmę vėl Jgrąžino. Valstijos 
aukščiausiam teismui palikta 
teisė mirties bausmę pakeisti vi
so amžiaus kalėjimu. .
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SENESNIO AMŽIAUS ŽMO
NĖMS ŽINOTINA

Dr. Robert J. Samp, Wiscbn- 
sino universiteto senatvės eks- 
perl i ; pasakė, kad daugumas 
ž loifų, kurie pariskė 89, 90 m. 
a ritiauš yri feram sevikatos 
stovyje, tarėte laikytis čia iš- 
v'rd’htbs formulės ir gali pa
gelbėti k’tiems žmonėms ilgiau I 
gyventi.
“žmonės turi galvoti, kad mes 
risi turime teisę pasiekti ilgo 
gyvenimo ribą (game) ir tai 
gali būti pasieksiriie biblišką 
amžių”, tęsė savo kalbą dr. R. 
J. Samp. Jis padarė 16 studijų, 
tirdainaš 2,500 žmonių, tarda
mas: “Vyresnio amžaius žmo
nės gali viską valgyti, gerti ir 
susituokti, tačiau’ moderuotame 
kiekyje, tai ir yra ilgo gyveni
mo raktas. Jie gali veikti ir 
ir kitaip, bet jie turi žinoti 
kaip save kontroliuoti

Svarbiausia reikia laikytis 
šių taisyklių:

Gimnastika: Prisitaikyti ribo
tą gimnastiką ar lengvą darbą, 
paverčiant gimnastiką Į kas
dienini aktyvumą. Jie turi daug 
vaikščioti ir nesibijoti naudoti 
turinių kriukių.
Meilė: Svarbu išreikšti kitiems 

žiiibnėiris šilumą ir džiaugsmą. 
Jie tūri pamėgti draugoves ir 
bičiulystę.

Seksas: Jie dažnai sapnuoja

kaltina visuomenę, kad jiems 
nesuteikiama pakankamai sąly
gų susituokti ar išvystyti bičiu^ 
lystę.

Valgis: Senjorai valgo Įvairų 
maistą; bet mažam kieky. Jie 
daugiau valgo dieną pradedant 
(iš ryto). Jie šonan nustumia 
Sunkų valgi, ypač vakare.

Gėrimas: Jie išgeria dides
niuose. parengimuose, bet tai 
naūdbją ne kaip nuolatinį pa
protį. Pap rastai kaip, bičiuliai 
viešįs kitą, vūdtuoja karią ar 
(Ui k^Hb šavStSe. Per lokį vi- 
žiią fibOjatnasi 1—3 cerkiite- 
ifllš.

Jlięgas: Senjorai pasižymi

da jiems naudingai laiką pra
leisti.

Padėtis: Senjorai mėgsta 
gerą humorą. Jie esti garbingi 
ir realistiški.

Rūkymas: Tie, kurie dar rū
ko, cigaretes naudoja moderuo- 
tai, Senjorų tarpe visai nėra sti- 

(prių (heavy) rūkorių. Daugu
ma moterų iš viso nerūko.

Pasikeitimas: Senjorai žino, 
kad jie įjungti alternatyvom. 

(Vietoje ką nors išmesti,jie pa
sirenka kitą sprendimą.

Ilgai gyveną žmonės mėgsta 
ir džiaugiasi’ gėlėmis, šunim, 
šiaurės pašvaiste, moka pasi
džiaugti trafiku važiuojant ap
link (dėtour).

Senjorai taip pat labai reali
stiški, žinodami ką jie gali ir 
ko negali padaryti. Jie yra re
ligingi, bet jie nebijo mirties. .

Jeigu darbuotė rūšis gali bū
ti priežastimi gauti ulcerį, ar 
galvos skausmą .arba kai jis 
nesutaria su bosu, jie pameta 
ta darba ir ieško kito užsiėmi
mo. Jie gali pakeisti religiją, 
politiką, savo nuomonę, kad jų 
sveikatai nepakenktų.

Tie senjorai, kurie žiūri pir
myn Į ateitį, yra geriau pasi
ruošę ilgesniam gyvenimui, — 
baigė pakalbi dr. Samp. p. petit.

— — - —■■■■■

• Prancūzijos karalius Hen
rikas III pasiųsdavo po apie 100 
'dolerių savo kritikams nusipirk
ti medaus pasaldinti savo rūkš- 
čias mintis.

ATS. Nors nedarbingumo pen 
Sijos prasideda 5 niėues am 
M-nėjus po belaliuingo įvykio 

bet .prašyme re:kw» n^dhoti ką'' 
galima greičiau. Padavus pra
šymą byla gali būti išspręsta 
laukimo periode, taip, kad pir
mas čekis gali ateiti po pilnų 
6 mėnesių nedarbingumo, a. č.

Kodėl mano pensijos bylą 
nori persvarstyti?

KL. Gavau raštą iš Social. 
Security administracijos, kad 
reikia atvykti į jų raštinę dėl 
nustatymo ar galiu ir toliau 
gauti Supplemental Security 
Income pensiją (SSI). Man 
prieš 1 metus pripažino tą pen
siją. Kodėl byla turi būti iš 
naujo peržiūrėta ? N. T. 
ATS. Tos programos (SSI) vei
kiančios taisyklės numato, jog 
kas metai reikia peržiūrėti kiek 
vieno asmens bylą, kuris gauna 
tą pensiją. Priežastis yra gyve
nimiška: reikia patikrinti ar 
pensija buvo teisingai paskirta 
ir ar neįvyko jūsų pajamose ar 
gyvenimo sąlygose pakeitimų, 
gal padidėjo pajamų šaltiniai, č.

So-

Kas yra patarnavimų tiekėjai?
KT/ Mano motina tvirtina, 

kad Medicare padengia patar
navimų išleidas. Kas yra tų pa-, 
tanravimų tiekėjai?' B. AI

ATS. Tai yra asmenys ar or
ganizacijoj nė gydytojų ar gy
dymo ąpdrauda, kurie tiekia 
prietaisus ar pafarnavirims, ku- 
ritios apmoka Medicare. Pavyz- 
ūdžiui, ambulansų firmos, vai- 

fuo, ^ad yra laisvi nuo miego-4šijn^ iį0>riklausonibs* labora- 
j.tnio. problemų. Jie naudojasi *Torūjč>s bei ^organizacijos,ku- 
75.— 7&. vai. miego kvota-.|ri§s ^fipbiSbja ar . pardno^a

Kada būna daugiausia 
interesantų? '

KL. Neseniai, aplankiau 
cial Security įstaigą. Ten buvo
didelis judėjimas ir dėl to turė» 
jau ilgai laukti, kol sutvarkiau 
savo bylą. Noriu paklausti: ar 
visuomet tose įstaigose yra di
delis judėjimas? M. V.

ATS. Pasiteiravę artimiau
sioje Soc. See. įstaigoje, sužino
jome, kad paprastai didelis ju
dėjimas yra pirmomis savaitės 
dienomis ir laike dviejų, pirmų
jų mėnesio savaičių. Patartina 
prieš atsilankant Sac. Seč. Įstai
goje kontaktuoti telefonu-jų in
formacijos tarnautoją; kartais 
reikalą galima sutvarkyti tele
fonu ir nereikią ton Įstaigon 
lankytis.

Pavasario giesme

IŠ rusų kalbos versta Jono Valaičio

4kc1iqvAs, povilAs andrejevicius

vasakojant
(Tęsiny#).

Nuėjo, — pagalvojo Povilas Ivaničius, su pykčiu 
žiūrėdamas įMitią. — Pamatė šitą niekšą ir. nuėjo'Vi
sas reikalas žuvo”.

Dar kiek palaukęs, įVychodcevas atsistojo, užsidė
jo skriblių ir pasakė: „„

— Galvijas tu, jukša ir niekšas. Taip. Galvijas. 
Niekšinga ir- kvaila. Tarp mudvietjų viskas baigta.

— Labai malonu. — pratarė Mitia, taip pat atsis
todamas ir. užsidėdamas skriblių.. — žinokite, kąd jūs 
dabar savo, buvimu padarėte man tokią niekšybę, ku-ibis

ti. Pasakykite kokios taisyklės 
tuo reikalu veikia? T. L-

ATS. Vadinama “Supplemen
tal Security Income (SSI) pro
grama numato asmenims su 
mažom pajamom,. j as padidin
ti iki $167.89 (nuo birželio mėn. 
1977 m. bus $177.80).

Pagal paduotus jūsų duome
nis, jūs galite gauti pagal tą 
programa papildomai $90.00 
per mėnesį čekį.-,
; Jeigu jūsų vaikai privalo jus 
išlaikyti, tai jūsų papildomą su
ma tarp pat galėtų būti suma
žinta. Federalinis įstatymas ne
numatė- pritaikyti išlaikymo 
nuostatų, kurie galėtų diskvali
fikuoti asmenį, kuris kitais nuo
statais gali turėti teisę, pasakė 
Social Security pareigūnas Jack 
Gustafson. r- -v pr. f.

. KL, Malonėkite paskelbti, ko
kio dydžio Sočiaį_ Security nii- 
nirnaiinės pensi’"" 
kiokioš būš pa

ATS1'Dabar išmokama mi-

KL. Aš esu 20 metų amžiaus 
ir turiu du vaikus; gaunu iš Pu
blic Aid” įstaigos $194 mėn. pa
šalpą. Tačiau ta valdinė įstaiga 
rašo, kadangi aš nepranešiau 
kas mano vaikų tėvas. Aš iš sa
vo uždarbio negaliu apmokėti 
buto nuomos. Pas savo motiną 
gyventi negaliu, nes ji turi nėr-1 
vines problemas. Gal galėtumė
te man padėti? L. T-tė

ATS. “Public Aid” Įstaiga 
jūsų reigalu paaiškino, kad jūs 
su ta įstaiga nekooperuojate, ne 
nurodėte dviejų vaikų tėvo pa
vardės ir šarvo uždarbių sumos. 
Kol jūs tiksliai nepasiaiškinsite, 
pašalpos negausite.

Povilas Ivaničius išėjo iš altanos pamiršęs save, 
dėl pykčio, skubiai nužingsniavo prie savo, vasarna- 
mio... Jo nenuramino ir vaizdas stalo, serviruoto vaka
rienei. . V f m r i N/f: •

' “Kartą -gyvenime susidarė proga, jaudinosi jis,
— ir tą pakliudė. Dabar jinai įžeista... pritrenkta”.

— Tu ko čia šypsais? — užsipuolė Povilas Tvani- . 
čius savo žmoną. — Tiktai vienos paikŠės be priežasties .

‘jjuokiasi. . / •• -
žmona pažvelgė j p'iktą vyro veidą ir suprunkštė... '
— Kokį laišką tu šiandien rytą gavai? — paklausė

JI - . — , . 'i
Aš?... Aš nei kokio... — susikonfūzijo Povilas 

Ivaniaųs. — Išmislioji... vaizduotė...
— Na jau, pasakok. Prisipažink, gavai Juk šitą 

laišką aš tau pasiunčiau. Garbės žodis, aš. Cha-cha. t ..
Povilas Ivaničius paraifiio ir pašiTeSikė^į lėlutę, y?1* 
— Paiki juokai^ .’-^pra'^eijiš; ■i>:. ‘ ■'

— Bet ką gi daryti? Tu pats pasvarstyk.-;-- Mums 
šiandien reikėjo grindis plauti, o kaip jus-iš namų iš
gyvensi? Tiktai tokiu būdu ir išgyvensi. Bet tu nepyk, 
durneli.;. O kad tau altanoje nepasirodytų . nuobodu, juk

W jau laišku-Pasiunęiau,^ MiUa’ta Žuvai

žiavimą taksį brangiau kaip $1 
50 et., nežiūrint i kur tame prie 
miesty važiuotų. -

Evaristono miestas pensinin
kams Juos- kuponus, su kuriais; 
jie gaus papigintą važiavimą 
taksiu, o paskiau miestas tuos 
kuponui išpirksj 1.

• JAV Darbo departamento 
šiiriiEkfbiriiš žiniomis, keturių 
ašmenų šeimai, mieste gyVenian 
čiai reikia turėti pragyv’ępi- 
friui pająinij heinrižiau kaip $9, 
500 per mėtris. Šeima per metus 
uždirbanti £6,000 gyvena netur
tėlių riboje: ■ '

Papigintas taksiais važiavimas

Sužinojome, kad Chicagos prie 
miesčio, Evans tono Taryba pat 
virtino planą,' pagal kurį turį

yra dabar ir menys neturės mokėti už 
atoš? / D J:

kai jos bus.padidintos nuoš. m. 
liepos mėn. ji būi-?l 14.30.

'■Ir - • _

altanoje? "" .
Mitia nusišypsojo ir liovėsi su t nfeapykantažiūrėti 

Į savo varžovą. - ■■
J- (Pabaiga)

i’ .

Z .• ■ SODYĖOjfi ,L.
3 1. - bį. - - • | , K. #

Povilas Ujicius Rasevicius vaikštinėjo, minksfai ■■ 
žingsniuodamas grindimis, padengtomis jArainiępų 
plachtbmiš, klodamas ilgą siaurą šešėli ant .sįeęjjs 
lubų, o jo šVečias Mejeriš, einantis tdi^mo;, tardytęjo.’h3- ' 
reigas, sėdėjo turkiškoje kanapoje, ..paonikęs-^^ Wvhn 
vieną koją, rūkė ir klausė. Laikrodis jau rOde AdMuo- ; 
liktą, ir buvo girdėti, kaip kšbiifetui gretimam jląitiba-. 
ry ruošiamas stalas!

— Kaip norite,--

* . ' tu - 1. r - r ■ ■ _•*

Ar mano uždarbiai •turės'1/ 
ža£:'os?į’peWją?’1 ’•'•***”

KL. Būdamas studentas, pra
dėjau gauti pensiją. Aš dirbu 
dar dalinį darbą (part-time) 
Sužinojau, kad niano uždarbiai 
gali turėti Įtakos į gaunamą pėn 
sijos dydĮ.Ar mario pirmykščiai 
uždarbiai irgi bris Imami dė
mesin? v’ - R. ž.

ĄTS. Taip. Apskaičiuojant So
cial Sec. pensiją už metus'.ima
ma dėmesin visų metu uždar- 
biai, prieš garimą Soc. See. pėn 
sijos ir .už laiką gaunant fteri- 
siją. Jeigu Las nors uždirbtų ž 
virš 3,000 dol. per / ffiėtuš;' jo ) 
pensija bos sumažinta atškai- t)i; 
„tant-po 1 dol. už kiekvienų^ 2 ,!į/ 
doi. virs ,3,000 dol. Tačiau, rie- t; 
paisant uždarbių dydžio; laikė 
metų .gannanla pilna penšijri už -1!! 
kiekvieną mėnesį, jei uždarbis ri 
ož tą mėnesį riepėrvirsija .250 'L

4 maksim alinė pensija ir ' kokia 
jf bus padidinta? .. R. F.

ATS. ’• Dabar išmokama So- 
čial Security maksimalinė pen
sija 65 metų amžiaus asmeniui 
yta M22.40f 6 riiib š. m. liepos 
ifieri. maksimalinė pensija bus 
4447140. . .„•/■/' '

kalbėjo RaševičiUs iš- brolybės?- ly 
■gybės.ir t. t matymp_ taške/kiaulių.. skerdžius - Mitjka/ 
toks pat žmogus, .kaip, Giotę arba Fridrikas: Didysis; Tiėt 
juš, ąisištbjęs dnt mokslo dirvos, turėkite ' drąsos paž-’

mėdicirii.niųs įrengimus, prie- 
t&isriš. Tie riši laikdriii tiekė
jais. a. č.

.KL. Mano brolis buvo sun
kiai .sfižėistaš šūtombbilid prieš 
po 5 niėhešių riub jrirlib datos, 
fi nedarbingumo pensijos, nes 
rhąiio, kad tai galės padaryti tik 
ppomėhesią nuo įvykio datos. 
Pasakykite, kada jis gali pa

Jie neskbliria savo miego nor- 
mos kitam. . .

Darbas: Kai kurie senjorai 
galvoja, kad darbas juos žudąs^ 
ąrbat neigiamai 4 vėikiri Į širdį 
bet tai netiesa; kai kurie dau- 
giausia juda, vietoj td, kad len
gvai. ką nors dirbtų.

Įpročiai 
rų turi 3- 
tiėhii tlietti atlieka.riii.Tai jiada- diibti prašymą? .

ūma senjo- 
kėlius. kurie

4930 Archer Ave;; Tel VI 7-U
L/**-..—'■ .X;- .4 - . ,
bernausiąs automobilių pardavėjas lietuvis

baltasis kaulas- ne prietaras- nė bo'tftį ištHišlAš:

tėišiiiimą, ir j&hei£fi jj Būtų tiek pat keista,. kiek' Sei- 
gįaiitęiiiio ragtį Butiiri'ą. Tteikfe skAitytiš sif fiakfeš< Įūs ; 

, — juristas ir fee. feiiinariitarf^iiį hČi kbkių kitiį moKšlfe 
neragavote, ir jūs dar galifė sdVė dzitiginti iliuzijomis, 
dėl lygybės, brolybės it kiti, aš gi-nepataisomas darvi
nistas, ir man tokie žodžiai, kaip veislė, aristokratiz- 

"nižiŠ, kilnusis kraujas, — ne tušti, garsai.
Raševičius buvo pakilios nuotaikos ir kalbėjo su 

jausmu. Jo akys blizgėjo, ph'čė- hėž nesilaikė ant h'o- 
sies, jis nervingai timeiojo pečius, mirkčiojo, 0 su žodžiu 
“dvarininkas” šauniai pažvelgė Į vfeldrodį ir abiem ran 
kom pašukavo žilą savo barzdą. Jis feuvd apsivilkęs la
bai trumpu, vilkėtu švarku ir apsiavęs siauromis -kel
nėmis, judėsiu greitumas, šaunumas t ir šis dramblus 
švarkas kažkaip jam netiko ir, atrodė, kad jo didelė, 
ilgaplaukė, šauni, kilniai Atrodanti galva, primenanti 
archijerejų arba nusipelniusį poetą', tiko prie aukšto, lie
soko ir manieringo jaunuolio kūno. Kai jis plačiai iš- 
skėsdavo kojas, tai ilgas. jo šešėlis panašėjo į žirkles.

Iš viso mėgo jis pakalbėti, ir visuomet jam rodėsi, 
kad jis kalba kažką naujo ir originalaus. Gi esant Me- 
jeriui; jis jautė neįprastą dvasios pakilimą . ir minčių 
Antplūdį. Tardytojas buvo jani simpatingas ir įkvėp
davo jį savo jaunyste, sveikata, puikiomis manierbTniš, 
solidumu, o svarbiausia širdinga savo su juo bei sū jb 
šeima elgsena. Aplamai pažįstamieji Raseviėiaūš ne
mėgo, šalinosi nuo jo ir, kaip jam buvo žinoma, apie jį 
pasakodavo, tarsi jis savo kalbomis įvaręs savo žmoną 
j karštą, ir už akių jį vadindavo hekėntėliū ir rupūžė.

‘ i > i (Bus daugiau)
,

| - NAUJIENOS, CHICAGO I, ILI— Friday, Jane Z, 1977.

Vbtirė Premier C8c$e

;. Chrysler - Plynlouth - Arrow mašinos ir ! 
/Station Wagoh’s tiž $3,'570 ir daugiau. į 

■ (VartbtoS tftašinoš — tifidd kambihiš)
t Geriausi mecbamkąi .taisymo ir priežiūros departamente |

Kokios vėikia taisykles SSI 
pašalpai gauti? - -/

KL. Vieriintėlės pajautos, ku
rias aš gaunu, 1ai Sočiai S&tlri- 
ty $100.70 čekis pęr rnėriesj. Aš 
esu 59 metų amžiaus. Aš dorių 
gauti pašalpą 'pagal “Supple
mental Security Income” pro
gramą, bet mano draugas man 
pasakė, kad jei aš turiu vaikų, 
kurie gali mane- išlaikyti, tai

ramą. Mano vaikui yra susituo- 
k? ir tori savo šeimas išbifkv-

ilgifHeiis patyrimas — sąžiningas darbas
'*'.w '

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:
American Travel Service Burbau 

9727 S. Western Ave, Chicago, UI- 60643 
feięf. 312 238-9787

• Nemodamas patamavirpąs užsakant lėktuvų, traukinių, laivu kelio- 
hiū (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvį ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 Hiėiių "ekskursija i sv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Uetdvią stadija savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir atgal kainuoją $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj sv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. III, "Bei. 652-5707, MIDLAND

•u«to$ iki

1931 matai* iiautto^ia pastatyta Makte įrnSnJ

4 Years Savinas 
Certificate ■ 

(Mjnirinrii S5 0001

51/42
All accounts com- 
Passbook Savings, 
bounded daily — 

Quarterly.

1914 metų
Midland Sayings^ aptar

nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės^ Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje, % /

2657 W. 61 STREET 
C Merga,!. 60629 

.... Tel». 9»b<00 
VM SO. HARLEM AVĖ., 

rot, ifiinoi* 60455 
1 <191-9400

ANO LOAN ASSOSIATION g 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470



/

PRO DOMO SŪA
“Draugo" kultūriniame prie 

de šių metų gegužės mėnesio 
1 dieną buvo paminėtas mano 
y ei kairi is “Senovės lietuvių Ii 
kybos bruožai“. Bet kadangi 
šiame paminėjime buvo padi- 
n-tas šio mano raginio įverti
nimas net su-išvadomis, tai tek 
tų j| laikyti «ui generis reeen-

nuskriausta, ypatingai ją nus
kriaudė “išdidus kalbininkai”, 
kurie manė, kad lingvistiniu 
tyrinėjimo metodu galima iš
spręsti visas praeities proble
mas, nepaisant to, jog kalbi
ninkai, prasilenkdami su isto
rijos faktais, savo, fantastiniais 
išvedžiojimais tik falsifikuoja

riją. GĮ dė| to ir lenką pasisa- pačią Istoriją. Šio veikimo pa-į 
kyti. ... |sekoj iš senų letuviškų kilčių*
r Pipniausia dėl šaltinių pa- atsirado bendras jokios kriti-'
nąudojimo stokos kritiškumo.kos. neišlaikąs “baltų” vardas,į

Kauno senamiestis žiūrint nuo Aleksoto kalnoGal būt, toks vaizdas 'yra čia'o kai kurios lįętuviškos kiltys 
susįdapęs dėl to, jog aš savo (pvz., prūsai) padarytos se- 
prieitojnis išvadomis žymiai nesnėmis už pačius lietuvius, 
skiriuosi nuo ligi šiol parašy- Todėl aiškesniam vdizdui 
tos-Lietuvos istorijos, nes ji( susidaryt tebūna man leista 
buvo daugumoj rašoma pagal čja paminėti nors keletą skriau
šyetiitiųjų užgąidaš. Svetimie- dų, padarytų mūsų tautos isto-'lovos 
ji ją rąŠė, o mūsų “pasivadinu- 
sięji kritiški istorikai” beveik 
bę Ikritiljoš receptavę, o jei kas 
iš mūsų surado' ką nors teigia 
mesnip mūsų tautos praeityj, 
tai šių įpūsų istorikų buvo su- 
piekirtamas. Gi kaip žinoma, 
istorijos pagrindinis tikslas 
patelkti tikrą būtove (pagaly 
Istorikus dįdaktikus: “Wie esj giminystę (trakų su’lietuviais) 
eigėųįlicįį gewesen”) , niekam rado jau prieš tai ištisa eilė žy 
nepataikąnjani. • j mių pasaulio mokslininkų: L
- El ipsė lietuvių tautos is-j Taylor, prof. dr. V.-Thomsen, 
torį jų ; pasidarė nepaprastai prof. N. Joki, dr. Vilser, prof.

A. Meyer, dr. O. Schrader, J. 
Grimm/ prof. H. Kiepert etc. 
(Plačiau apie senovės trakų gi
minystę su lietuviais J. Venc- 

i “Senovės trakai ir ski
tai’.’, 1975 m.). 0 hititus šian
dien lingvistai laiko indoeuro
piečiais. Reiškia, K. Būga savo 
suniėkinimais padarė žalos ne 
tik asmeniškai pačiam dr. J. 
Basaniui, bet ir pačiam moks

rijai. Taip, K. Būga prieš 501 
mefų totaliniai suniekino dr. 
J. Basanį (Basanavičių) už tai, 
kad jis mėgino praskleisti mū
sų tautos žilos senovės ūka
nas, t. y. surasti lietuvių gimi- Basaniui, bet ir pačiam moks- 
nystę su senovės trakais, ir hi- lui, ypač mūsų senovės pažini
titus (getituš) laikė indoeuro
piečiai?, nežiūrint tai, kad šia

linu. , ’
Dar ir dabar mūsų isforini- 

nuose veikaluose rašoma, jog 
senovės Lietuvos kunigaikš
čiai žygiavo bei nukariavo ry
tuose slavų žemes, kas neatitin
ka istorinei tiesai. Senovės Lie

’ žepiėihU laiko įiętuvlų žeme- tikyb a bruožai”, nenorėčiau čia . taui-r’), tai reprįklausomos I.ie- 
zemli litovskie (A. Gilferding, sutikfi. kud joje nebūtų kritiš-Į tuvos universiteto kai kurie dės- 
Onežskie Bylini, etc).

Arba vėl— vienas iš mūsų titu- 
lu-4 ų istųrikų | 
įrodinėja, josr Lietuva tik Ge-‘liau keliose vietose nurodžiau' d 
dimino laikais tapo didžiąja j “kad dėl trūkumo šaltinių bei i 
kunigaikštija, atsieit, ligi tol duomenų 
Lietuvos valstybė buvusi tik oalima pasakyti 
paprasta kunigaikštija, kas 
taip pat nealatinka istorinei bei objektyvūs istorikai tvirti- tu 

’t'esai, juo labiau, kad pats žy- na. Į
miausias anų laikų aulorite- 

. tas-Rojųos Katalikų Bažnyčios 
i Galvą popiežius senovės Lie- 
’ tuvos valdovus laikė karaliais 

(Pig. A. Theiner “Vetera mo- 
tuvos valdovai (ne kunigakš- numenta Poloniae et Lithua- 
čiai) nukariavo rytuose ne sla- niae” etc). Į
vų žemes, bet atsiėmė senąsias Dar kiti musų istorikai, dak; 
lietuvių sritis, kuriose lietuviai tara laipsnius gavę svetur, tvirj 
nuo neatmenamų laikų gyve- tina: “Nuo pradžios istorinių 
no kelioliką šimtų metų, ar 
dar ir daugiau. Be kitų, tai aiš
kiai įrodė žymus latvių istori
kas. K. Stalšans savo kapitali
niame veikale- “Latvięšu un 
lietuviešu austrumu apgabalu 
likteni ” (1958 m.) net su nu
sistebėjimu, jog senovės Lie
tuvos valdovai, atsiėmę rytuo
se lietuvių žemes; nieko nedarė 
ten lietuviškumui atgaivinti bei 
palaikyti. Pagaliau net seniau 
iš rusų istorijos šaltiniai-byli- 
nos Gudiją su "lydinių galindų

kūmo. Visų pirma, 
rėmai ,’e.do, buvo

pakartotinai .šaltinių kritika (G-8 p.). Ir v

nieko realesnio ne-i 
Vadinasi, ra! 

t šiau tai, ką šaltiniai pateikia1

kiek jos tytojai Skelbė, pataikaudami sve- 
padaryta ■ tingiesiems, kad Mažojoje I ietu- 

oj lietuviai yra kolonistai iš I;i- 
lž;os;o? ! ietuvos et<*.

Kaip tik mano sios kjiy^utės 
Į tikslas L vo: iškabi h "tina rei- 
I kalą gerai pažinti 
, tuviu ti'-'v’ ą. k rl

v i u

p tik mano ši

e:- m i n-
l? yero'/ės lie-

Taip pat ir naujo joje gah s jtuviu u gero pa inirno mes 
rasti, kaip ir buvo, įvertinant; negalimo gerai pažinti savo tau- ' 
šią knygute, konstatuota: is į tos senovės. Šalia to, ypač norė- 
tik susidaro gana spalvingas 
šios temos margumynas”.

Tiesa, daug asmenų atski- 
' rais klausiniais rašė apie se
novės lietuvių religiją, bet nei 
vienas jų nepateikė sisteniatin 
go veikalo bendrai apie seno
vės lietuvių tikybą, ^vet nepri
klausomos Lietuvos universitete 
buvo dėstoma įvairių pasaulio 
kraštų senovinės religijos, bet yra lietuvių .kalbos klaidų. Bet 
nebuvo pagrindinai dėstoma se-Įkita vertus, buvo galima paste- i- 

Įnovės lietuvių tikyba, kaip Lie- bėti, kad ši knygutė išleista su 
tuvos širdyj Vilniaus sena-, techniniais trūkumais. Ir pa

čioj spaustuvėj vietoj “Išgany
tojo” pasidarė “Išganytojaus”, 
o vėliau darant fotografavimo 
būdu (iš spaudos atkarpų), kaip 
beatitaisyti. Juk ir pati “Drau
go” spaustuvė turi visas prie-

jau atkreipti dėmesį, kad “pa
tiems lietuviams reikia sulig ob- : 
jektyviniais šaltiniais tyrinėti 
ir rašyti savo tautos istoriją, o 
ne kopijuoti svetimųjų parašytą .. 
politiniais tiklais, ar pagal sve
timųjų užgaidas rašyti, tuomi ' 
labiausia nuskriaudžia lietu
vių tautos praeitį” (44 p.).

STIPRIOS
VADOVYBES
CHICAGAI

• : 1976 m. gruodžio mėnesį Michael A. Bilandic Chicagos miesto, tary
bos buvo išrinktas mero pareigoms. Jis davė stiprią ir veiklią vadovybę, 
kada daugelis abejojo Chicagos ateitimi.

> U ‘ Merai Bilandic vadovaujant, šių metų bal. 1 dieną paleista darban 
^^.7 mjjiionai dolerių, viešiems darbams ir projektams. Jis pradėjo: 1. 
sta^tį gtęif^jį susisiekimą- su O’Hare aerodromu, 2. vystyti State Street 
žihgsūiuote, 3. pradėjo Franklin Street požemini, ir 4. tiesti Burnham

' ^ ėMėiaš Bilandic pajėgė gauti iš Fėderalinių Fondų milijonų dolerių 
VįėĮšajiani susisiekimui; šią vasarą daugiau 80,000 jaunų žmonių galės 
gauti darbo keliose miesto programose.
M*:;3^as Bflandic sėkmingai tarėsi su Chicagos mėsos piaustytojais ir.

*• -. k*’-' _V t-

pavyko išlyginti Chicagos Lyric Operos ir kapinių darbinin
kių ginčą ąr teigiamai problemas išspręsti.
’-’v Tįibartiniu metu daromi įvairūs pagerinimai ir pravedamos naujos 
statybas;visoje Chicagoje. Didžiųjų gatvių taisymo darbai jau pradėti.^ gurno akys. 
Miestas ėmėsi naujų žingsnių gyventojams suteikti daugiau saugumo ir 
apsaugos nuo gaisro, viešu sveikatingumu, ekologija, susirūpinta mie
štovyresniaisiais piliečiais bei luošaisiais, įvesta visa eile kįtų patarnavimų.
■dMėsm--miestai turi finansinių sunkumų ir smunka, Chi- 
cagą pardavė Amerikos finansininkams. 129 milijonus mokesčiais parem
ti} notų 3—4%, pats žemiausias procentas visoje Chicagos istorijoje. - 

■ Hy Michael A. Bilandic įrodė visai Amerikai, kad Chicaga yra savo rei
kalus tvarkyti mokantis miestas. Padėkite jam išlaikyti Chicaga stiprią, 
parodykite jam pasitikėjimą ateinantį antradienį, birželio 7 dienos rin
kimų metu.

VIEŠASIS SAUGUMAS. . Paeitais metais didieji 
nusikaltimai Chicagoje sumažėjo 9.2%, tuo tarpu nu
sikaltimai padidėjo Chicagos priemiesčiuose ir ki
tuose didesniuose miestuose. Valdant miestą merui 
Bilandikui, pirmais keturiais 1977 m. mėnesiais nusi
kaltimai sumažėjo dar beveik 9%. * ĘV'

Netolimoje ateityje meras Bilandic planuoja pra
vesti patvarkymą, nukreiptą prieš vandalizmą, o grei
tojo traukinėlio stotyse bus įrengtos*-televizijos sau-

*

laikų pats Žemaitijos centras 
lietuvių kolonizuotas”, o ištik
tųjų objektyvūs istoriniai šalti
niai žemaičius laiko savo kraš 
te aborigenais.

Pagaliau, nežiūrint, kad Lie 
tuvos karalius Mindaugas da
vė Lietuvai krikštą, o Jogaila, 
pavesdamas * Lietuvos Bažny
čios reikalus tvarkyti Lenki
jos primui ir Lietuvos švieti- 
mą-Krokuvos universitetui, pra 
dėjo lietuvių tautos lenkinimą, 
kuris per keletą šimtų metų su 
lenkino daugybę lietuvių (Pla
čiai J. Venclovos “Mindaugo1 
krikštas - Lietuvos s krikštas”; 
1972 m.), bet mūsų nemaža 
intelektualų .primygtinai visur 
rašo, kad Lietuvai davė krikš
tą Lenkija su Jogaila.

Tar ir gaunasi: jei -nuskriau 
si savo tautos-istoriją, tai būsi 
kritiškas, geras istorikas, o jei 
ką nors' geresnio" parašysi apie 
lietuvių tautos istoriją, nežiū
rint kad bus paremta tvirtais 
argumentais, 'tai būsi laiko
mas nemokša' ir.'pan.: Analogiš 
kai elgėsi senosios Lietuvos ba 
jorai: jie savo skriaudomis sa
vajai Tėvynei ir ignoracija 
lleturiškiems reikalams, pa
taikaujant svetimiesiems bei 
plūduriuojant svetimuose van
denyse, privedė kitados galin
gą Lietuvos valstybę prie žlu
gimo, o-pačią lietuvių tautą bu 
vo pastatę prie pražūties be- Lietuvos pirmi- religiją ir, bendrai, apie lietuvių

Teisingai nurodyta, kad joje

me universitete buvo mokomos 
įvairios kalbos, bet nebuvo dės
tomą kaip mokslo disciplina, 
lietuvių kalba.

Be to, Lietuvos universitetuo
se buvo dėstoma įvairiausių sve
timų filosofijų ir filosofijėlių,. mones. kad būtų be klaidų iš-
bet nebuvo dėstoma pagrindi
nai lietuvių tautos filosofijos ir 
jos nuo seniausių laiku istori
jos filosofijos sistematiško kur
so.

Reiškią mūsų Alma Mater 
sienose per mažai buvo kreipia
ma dėmesio į lituanistinius da
lykus. Dėl to nesusilaukėme nė 
sistematiško veikalo apie seno
vės lietuvių tikybą, nei kitų ka
pitalinių veikalų apie lietuvių 
tautos praeitį nuo seniausių lai
kų, nes nebuvo net padaryta Lie
tuvos istorijos šaltiinių kritiško 
įvertinimo...
. Vienok svetimos mokslinės 

propagandos būta. Kada Mažo
sios Lietuvos sūnus prof. A. Kur- 
schat, kuris gerai žinojo savo 
krašto praeitį, T911 m. (Mittei- 
lungen der Litauischen literari- 
schen Gesellschaft, fuenfter tiems, kurie turės galimybių pįą-

• Band, 30 heft) aiškiai tvirtino, čiau rašyti apie senovės lietuvių

spausdinta. O ir čia vis tik pa- • 
sitaiko lietuvių kalbos klaidų. 
Pvz., pačioj šioj recenzijėlėj 
reta pasakyti: “Už šaltinių 
tatų sukaupimą vienoj vietoj au
torius labai pagirtinas”, o 
spausdinta:
tų sukaupimą vienoj vienoj, vie
toj autoriaus ’ labai pagirtinas”. 
Vienok, žinant mūsų spaudos 
nelengvas sąlygas, tenka tik 
džiaugtis, kad ji pastoriai išei
na.

Ir rašymo stiliuj knygutė “Se
novės lietuvių tikybos bruožai” ,t, 
turi kai kurių trūkumų, nes rei- . 
kėjo rašyti konspektyviąi ir 
naudoti skirtingesnį rašymo me
todą, kad padarius išleidimo’iš-. r 
laidas kuo mažiausias, o gausib- 
■mis,..citatomis norėjau pateikti 
daugiau autentiškų šaltinių,., 
tiems,, kurie turės galimybių

no- 
ci-

at-
“Už šaltinių cita-

dugnės kranto. nius (autochtonus) gyventojus tautos senovę. Bet padariau tai,
• Grįžtant konkrečiai prie ma sudarė vietiniai lietuviai (“Die’kas mano sąlygomis buvo įma
no knygutės “Senovės lietuvių Urbevoelkerung bilden die Li- noma padaryti. J. Venclova

SUSISIEKIMAS. Pratęsimas greitojo susisieki
mo linijos iki O’Hare sudarys galimybę iš vidurmies- 
čio į 33 minutes pasiekti aerodromą. Burnhamo ko
ridorius sujungs Eisenhowerio, Stevensono ir tarp
valstybinį greitkelius, o Stevensono kelio viduryje 
esantis takas leis žmonėms iš didmiesčio pasiekti 
Midway aerodromą į 18 minučių--

Naujas Franklin Street požeminiu kelias sujungs 
Dan Ryan ir Ravenswood traukinių linijas ir ap
tarnaus 150,000 Chicagos centro tarnautojų.

SVEIKATA. Praeitais metais Chicagos sveikatos 
įstaigos užrėkordavo l,500,0(k) vizitų širdies ligomis, 
cukrinės, kraujo spaudimo, skiepų, dantų ligų ir pro
to ligų įstaigose. ,

Meras Bilandic dirba, kad 1977 metais patarna
vimai šiose Įstaigose padidėtų bent 10%, įskaitant 
naują 18,000 kvadratinių pėdų dydžio apylinkės svei
katos centrą, padidinti patarnavimus vyresnio am
žiaus piliečiams, praplėsti Chicagos vėžio ligoms nu
statyti programą ir rūpintis 12,000 anksti gimusiais 
ligoniais

TątipyKite dabar
pas mus

UNIVERSAt

1

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

What Mayor Bilandic is doing 
to keep Chicago strong.
Employment The State Street Mall, O’Hare Rapid 
Transit Extension, Bumham Corridor, Franklin Street Subway and other 
public works projects are expected to create 36,000 jobs.

' ■ The Mayors Office of Manpower has arranged summer jobs for 
•ih 80,000 ofChicagos youth.

v And Mayor Bilandic $ new Economic Development Commission is 
constantly seeking new ways to increase employment in the city.

Keep Chicago strong. Pull Democratic Lever A June 7

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

B1VERSA&,

Diianui
MuhJtl A. tibftdK Km N<ay\w Campaign Commit tee. 3) North Clark Street. ChKago. Ithnoh 60602 >1 I97T

, 1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
' ' i . *
Įsteigta 1923 metais. - L, Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Rinkime Bilandiką mero pareigoms
Antradienį, birželio 7 dieną, Chicagos gyventojai, 

Amerikos piliečiai ir laiku užsiregistravę balsuotojų są
rašuose, turės progas išsirinkti šio milijoninio miesto me
rą. Užsiregistravusieji galės nuvykti į balsavimo rietas ir 
pasirinkti tokį kandidatą, kuris jiems atrodys pats ge
riausias.

Mes patariame savo skaitytojams atiduoti savo bal
są už Michael A. Bilandiką. Mums atrodo, kad jis yra pats 
geriausias žmogus tokio didelio miesto Įvairiems reika
lams administruoti. Jis yra gerai susipažinęs su Chicagos 
miesto gyventojais, jų rūpesčiais ir siekimais. Jis yra gi
męs Chicagoje, čia. mokyklas lankęs ir čia jis Įsitraukė i 
miesto ir viso krašto politiką.

Patariame už ji balsuoti todėl, kad jis gimė, augo ir 
mokėsi didelėjet lietuvių kolonijoje. Jam teko eiti Į pana
šias mokyklas, kokias lankė Bridgeporte gimusių lietuvių 
vaikai. Jis yi'a gana gerai susipažinęs su Chicagos lietu
vių problemomis, nes ir jis yra imigrantų sūnus, atsisto
jęs ant kojų milijoniniame Amerikos mieste, bet visą lai
ką besirūpinęs varge gyvenančiais jo giminaičiais, palik
tais senoje Europoje. Bilandikas yra kroatų kilmės. Jis ! 
dar ir šiandien gyvena su sena savo motina, kuriai daugi1 
lengviau kalbėti kroatiškai, negu angliškai, nors ir ji sa
vo vaikus išaugino Amerikoje, Bridgeporte. “

. Bilandikas ne tik pažįsta Bridgeporto lietuvius, jam 
yra žinomos ir Amerikos lietuvių problemos. Jis žino, kad 
Lietuvąpkupavo sovietų karo jėgos, o pačius lietuvius pa- : 
vergė ir labai žiauriai išnaudoja rusai, pasinaudodami pa-: 
čios Lietuvos komunistų pagalba. Jam yra žinomas Ame
rikos Lietuvių Tarybos vedamas darbas ir patys didieji 
.Amerikos užsienio politikos siekimai. ŠĮ pavasarį jis pa
klausė Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkės Christine 
Austin ir atvyko Į Vasario 16-tos suruoštą minėjimą. Jis 
atsilanko ir Į lietuviškų organizacijų renginius.

Merui Richard J. Daley staigiai nuo širdies smūgio 
mirus, Chicagos miesto taryba pirmame savo posėdyje 
išrinko miesto aldermoną Bilandiką laikinai eiti miesto 
mero pareigas. Visi žinojo, kad meras Daley buvo ne tik 
geras politikas, bet geras ir didmiesčio administratorius.

• Politiniai Daley priešai sakydavo, kad meras pasirink
davo tiktai tokius atstovus, kurie paklusniai jo klausyda
vo. Tikrovė buvo visai kitokia. Meras Daley pasirinkdavo 
pačius gabiausius ir padoriausius. Jis norėjo, kad-miesto 
savivaldybėje būtų patys gabiausieji, geriausiai infor
muotieji ir miesto reikalus suprantantieji jauni ir ener
gingi vyrai. Meras Daley parinko Bilandiką todėl, kad jis 
buvo gabiausias, mokėjo trumpai ir aiškiai posėdžiuose 
įsavo mintis išdėstyti ir, jei kildavo reikalas, galėdavo ar
gumentuoti. Meras l5a]ey pasirinko Bilandiką todėl, kad 
jis buvo pats gabiausias jaunas teisininkas II-tame par- 
de. Kai Bilandikas pateko Į miesto tarybą, jam. buvo krau
namos Įvairiausios pareigos, nes jis mokėjo, pats berei
kalingai nepasigirdamas, tas pareigas pavyždihgai atlik
ti. Meras Daley kartą Dr. Grigaičiui yra pasakęs, kad jam 
reikia jaunų, gabių ir dorų žmonių, kurie galėtų suprasti 
didmiesčio administracijos reikalus ir galėtų būti visiems 
naudingi. Nesuprantanlieji, negabūs, sukti- jam nebuvo 
reikalingi, naudos niekam iš jų nebūsią.

Šių metų balandžio 19 dieną Chicagoje' buvo vedami 
pirminiai rinkimai. Tuo metu demokratų partija turėjo 
kelis kandidatus, kurie norėjo būti didmiesčio merais. 
Bet vien tiktai norų neužteko. Reikia žinių. Mes ir tada 
patarėme lietuviams atiduoti savo balsą už Bilandiką, 
kas balsavo už demokratų sąrašuose buvusius kelis kan
didatus. Tada mums atrodė, kad Bilandikas yra pats rim
čiausias karididatas Uhicagos mero pareigoms. Mes nuro-' 
dėm°-. kodėl kiti kandidatai negalės būti išrinkti. Vienam

Į San Francisco miesto cent
rą autobusas atvažiavo 4 v. p.p. 
prie Jack Tar hotelio. Čia ir 
pasibaigė musu kelionė po Ca
lifornia, Šitam prabanginiam 
hotelyje aš ir nemėginau tei
rautis kambario, žinodamas, 
kad čia reikės brangiai mokėti, 
čia daug 'uniformuotą tarnau
toją, turistus priima ir išlydi, 
pašaukia taksius, tad už tą vis
ką reikia jiems mokėti.

Autobuso šoferis čia yra daž
nas svečias, tad jis.daugiau vis
ką žino. Aš jo ir paklausiau,

Be to, mums atrodo, kad jis, būdamas pfftnaš kroatų miiijdnierių kVartali, kto- Vte- 
kilmės didmiesčio meras, reikalus tvarkys pavyzdingai. n.a k^,nuoja 20.W0 dole- 
jfe horės įSarddyti airiams 2r kitiems politikams, kad kroa TJ>r-eMLiH^’*n,1k5xfn, 

. . J . ' , » <. r ’ buo vasarą nepakyla aukščiau
. tas, kaip ir lietuvis ar vokietis, gali būti doras ir pavyz- kaip 45°F., mat MM ten atei- 

truko žirnį, trūko patyrirrlo, o trecias behėikalihgaiRingas administratorius. Jam garbė neleis eii suktų po-'na iš Alakkm. tižtažiavom vffr- 
1"'’1 XT—*- X-J- litikų kėliais. «fis pavyzdingai tvarkys Chicagą. Visi jam K>ais ant aukšto kaltto ir pa-

I imatėhi visą miestą, dar pferMt-
Jžiavom per GoldenbridgeJ ir

plepėjo. Mums džiugu, kad Naujienų skaitytojai tada ati-’ 
davė savo balsus už Bilandiką. Jis tapo demokratų parti-, pabėkime, 
jos kandidatu mero pareigoms.
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JAGIELAITĖ, Jono ir Mildred Jagiely dukra,DIANA MARY JAGIELAITĖ, Jono ir Mildred^ Jagiely dukra, 
gyv. Hebron, Indiana, šįmet baigia Aridrean (Merriville, Ind.) aukš
tesniąją mokyklą, kur priklauso lotyny kalbos klubui, Misijų drau
gijai ir Lietuvos Vyčiu organizacijai. Ji yra gavusi specialius atžy- 
mėjimus jodinėjime. Pašvenčia laisvalaikį, dirbdama Metodisty li
goninėje ir pagelbėdama šv. Kazimiero (Gary, Ind.) bažnyčioje. Kal
ba lietuviškai. Mėgsta muziką, gamtą, jodinėjimą. Tolimesnes stu-1 
dijas tęs Chicago}e. 7 v

ANTANAS MARMA

(Tęsinys)

kur čia galima gauti pigesnį 
kotelį, tai jis man pirštu paro
dė už kryžkelės. Tai buvo Ri
chelieu Motor Hotel, Van Ness 
and Geary St., Tad as ten ir

s a: s. Kambarys buvo švarus, su 
televizija ir purkšliu, davė man 
dar informaciją, brošiūrą, kur 
ka surasti. . ?

Dar turėdamas laiko, išėjau 
pasivaikščioti po miestą; ėjau, 
pietų kryptimi, i kalną, ir už 
kokių 4 blokų ant kalno radau 
katedrą, dar neseniai pastaty

Visa mūsų tauta giliai pri
simena ir mini garbingą mūsų 
tautos jaunuolį Romą Kalan
tą, jo 5-kių metų garbingos 
mirties sukakties proga. Ro
mas Kalanta, vos sulaukęs 19 
metų amžiaus, baigė vienos 
Kauno Vidurinės mokyklas 
U-ką klasių, kaip abiturian- 
tas. Jis priklausė slaptai Lie
tuvos Jaunimb organipacijai, 
kuri veikė Lietuvos pogrindy
je, prieš- Lietuvos okupantą ir 
jo tarnus. Organizacija turėjo 
ryšius sų. Pabaltijo respubli
kų, Ukrainos, Gruzijos ir Ar- 
meiįjos jaunimo pogrindžio 
organizacijomis.

Romas Kalanta, • būdamas 
gilios patriotinės dvasios ir di
dis savo tautos ir tėvynės Lie
tuvos mylėtojas, jau nuo vai
kystės neapkentė ruso okųpan 
to, mūsų tautas naikintojo. Pro 
testuodamas; Romas Kalan- - 
ta savo jaunystę paaukojo ant 
tautos aukuro tėvynės Lietu- 
vos laisvei ir tautos garbei 
1972 m. gegužės mėn. 14 d. 
Kauno Teatro^ sodelyje, viešai 
protestuodamas prieš okupan 
to priespaudą ir terorą, Ro
mas Kalanta, viešai padegė sa 
vo rūbus ir degdamas liepsno
se, šaukė “Lietuvai laisvės”-, 
aukodamas savo jaunystės žie
dus užjautos .garbę ir laisvę.

Romas Kalanta savo mirties 
liepsnose, protestuodamas oku 
pantui ir. visam pasauliui pa
rodė, kaip lietuvis myli savo 
tautą, savo kraštą ir dėl jo 
miršta liepsnose! Tai mūsų 
senųjų pilėniečių ainis, pakai- 
tojęs jų žygius. Kalanta tapo 
mūsų tąūtos gyvu ir amžinu pa 
rninklu. Jis savo mirties lieps
nomis uždegė mūsų jaunimo 
širdyse naują patriotinę ugnį, 
kurt degs ir liepsnos per am
žink, pakol- Lietuvos žemėje 
bus nors vienas okupantas ir 
jo kruvinas batas.

Kalantos mirties liepsnos iš 
gazdino okupanto tarnus ir su 
drebino'Kremliaus sienas. Ji’e 
pradėjo tuojau siųsti tankus ir 
desantus, kad gesintų Kalan
tos uždęgtą patriotinę ugnį

Respublikoniškai nusiteikė mūsų tautiečiai, aišku, bal
suose už respublikonų kandidatų. Bet jam nėra jokios vil 
ties laimėti antradieni vedamus rinkimus. Jeigu respubli
konai būtų paštatj Įtakingesnius savo partijos rifero parei
goms, bet jie nepadarė, keliems buvo pasiūlyta ši vieta, bet 
jie atsisakė. Jie buvo tikri, kad jiems bus labui sunku rin
kimus laimėti. Rinkiminė kova gana sunki; tenka daug 
energijos įdėti. Gerai, jeigu yra vilties laimėlį bbt jėigii 
tokios vilties nėra, tai neverta bereikalingai ėhergijdš ėik“- 
voti. t- . j

Lietuviams būtų labai naudinga, jeigu Chicagoje BL. 
landikas laimėtų didele balsų dauguma. Ypatingai dide-. 
lis tas balsų skaičius turėtų būti lietuvių gausiau "apgy
ventose kolonijose. Už Bilandiką turėtų pasisakyti Mar-i 
quelle Parko, Brighton Parito, Bridgeporto ir kitų lietu
vių kolonijų lietuviai Tada ne tik sen. Frank Savickui 
būtų drąsiau kalbėti demokratų partijos pasitariihuose, 
Chicagos arministracijoje ir "visoje Illinois valstijoje. Su 
senatorium dabar Įvairūs pareigūnai skaitosi, bet jo sa
vijauta bus kitokia, kai jis galės parūdyti savt> pi-ecinktų 
ir tvardo žmonių nuotaikas. Jeigu lietuviai Į^rodytij savo 
galią rinkjmų metu, W tada jie galėtų drąsiau kreiptis į 
merą reikalingo užtarimo.

Patarėme balsuoti už Bilandiką dar ir kitais sumeti
mais. Esame Įsitikinę, kad jis yra padorus žmogus ir ge
ras administratorius. Laikinai eidamas Chicagos mero 
pareigas jis parodė Reikalingo sumanumo milijoninio mies 
to reikalams tvarkyti, jis kelis kartus važinėjo Į Washing 
toną, matėsi su įtakingais administracijos pareigūnais ir 
gavo miestui priklausiusius bet visokiais išrokavimais 
“užšaldytus” pinigus. Jis sugebėjo tartis su kietais unijų 
pareigūnais, valstybės ir organizacijų atstovais, kad ga-

tą, na u j o. stiliaus. Tai buvo apie 
16 blokų nuo centro, Cathedral 
Hill East. Važiuojant autobusu' 
mes matėm tą katedrą, o šofe
ris juokavo, kad - jos išvaizda 

noš sparnus. .
■Netoli altoriaus, pietų pusėj; 

yra vargonai, už vargonų, vie
noj ktotuloj —trys šventieji: šv. 
Prahciškiiš, Šv. Juozapas ir šv. 
Patrick. Suolai iŠ • trijų pušnį 
altoriaus. Altoriaus platforma 
iškelta aukščiau penki laiptai; 
viskas iš marmuro, o priešais 
altorių pakabintas kryžius la
bai plonas, gal 2-jų inčų ketur- 
kanipiš, be mūkos. Abiejose al
toriaus pusėse dar po mažą al- 
toriuką, šiaurės pusėje stacijos, 
o šiaip daugiau nėra paveikslų, 
nė .statulų.

Iš' lauko pusės, priešais di
džiąsias duris '— didelis šven
torius,? išgrįstas pamargintom 
plytelėm ir aptvertas mūrine 
skylėta tvora. Virš didžiųjų du
rų, pusračiu po 10 iš abiejų pu
sių statulos. Viršuj Kristus, iš
kėlęs rankas-ir prie abiejų ran
kų skrieja po angelą. Sienos iš 
vien ir bokštas tos pačios me
džiagos — marmuro. Iš priekio, 
šonuose <durų, du dideli Idhgii, 
po .8 stiklus. v

Sekančią dieną; pėhktodiėrtį, 
nuo 12 v. r. — 4 V. p. p. iŠvy-

- - ■ - - - kad "iu turu apžiūrėti miestą:
viskas galima iš karto padaryti, bet jam ju-a žinomi ke- Šoferis, važiuodamas, kalba Jr
liai, kuriais galima svarbesnes problemas spręsti. aiškina, kur kas yra. Parodė

na pėda kainuoja 20,000 dole
rių. Ten prie pat jūros, bet van- 

' duo vasarą nepakyla aukščiau

privačiai šamdytis būtos, ku
rie yra gin brangūs, rūpintis 
savo maištų ir rūbais; Tai bu
vo dirbktdria&s Gaidamavi
čiaus savavalis veiksmas, nes 
nebuvo padarytos pedagogų 
tuo reikalu nutarimas.

O i mokiniai už jjasakyb 
teisybę skaudžiai medžiagi 
niai nukentėjo, nes Sovietų 
Sąjungoje niibausdėbi kpeluia 
čijų nėra. /

• Nubaustieji džiaugėsi kad 
jiems leido baigti mokyklos 
paskutinį-trečią kursą; nes’jie 
visi buvo trečio kurso moki- 
niai. Tik išvarius tuos moki-

fiutilo bždrabučio patalpoje, 
nes direktoriaus buvo. įspėti 
visi mokiniaikas kalbės ką

raikščiais ant rankovių po-5 
asmenis ir daugiau patruliavo 

’gatvėse dieną ir anktį, apie sa
vaitę okupanto kinkos drebė
jo- ■ i. , ■' ■

Kad Romo Kalantos patrio
tinę mirtį suniekintų ir. višūtf-. 
menę suklaidintų, Maskvos -ir 
Vilniaus visa spauda pradėjo 
rašyti, kad Romas Kalanta jau 
buvo visiškai išprotėjęs ir ne
sąmoningai susideginęs & t’t. 
Prašė ir ragino visuomenę, kad 
nekreiptų'Jokio tlėmlšib į bė- 
proeio veiksmus. -

Tuo laiku aš gyvenau VII1 
niujfe fr dirbau S^-oš Prof. Tė- 
ėhnikds ifibkyklos mokinių ben 
'drabu’čto a d m ibištr&tdriUhl;į 
Bendrabutyje tuo mefn gyve
no tos mokyklos mokiniai "iš 
visų Lietuvos, kraštu i^ mies- 
tų: Daugiau, kaip AO0 berniu
kųir merginų, jau baigusių po 
8’ kl. mokyklą. . Bendrabutyje 
tuo laiku gweno 3 feeRlifukAi, 
kurie kaffe & Roiilū Katohta,

lojfe iki 8 kb ‘z • i
Kalanta mokėsi toliau Kau

ne, o jo "trys draugai jžtir tris 
metus mokėsi VffhiatiŠ Tech-, 
mokykloje. Kuomet spauda pra 
dėjo šmeižti Kalantos mirtį, 
toj jo draugai pradėjo bendra 
būtyje viešai paneigti spaudos 
šmeižtus ir pasakoti, kad Ka
lanta, kuomet kartu tuokėsi, 
buvo pirmaujantis mokinys,, 
geras sportininkas ir progresy

Kaune. O Kauno gyventojai, 
kaip jūros vanduo išsiliejo Į 
Kauno gatvės ir tris paras, 
kaip jūros bangos grūmėsi su 
okupanto tarnais-politrūkais. 
Kur tik' gatvėje pasirodė koks 
uniformuotas ar medaliuotas 
rusas, tam buvo nuplėšti me
daliai, o toki asmenys apkul
ti it uždarytį negarbingose pa
talpose. Kauno miesto burinis 
trankomi te to partijos pirmi
ninkas Lengvinas per radi j- 
šaukė ir maldavo gyventojus 
kad grįžtų į butus ir nekeltų 
gatvėse triukšmo. O vėliau jau 
pradėjo grąsinti visus Kauno 
gyvehtojus ištremti į Sibirą, o 
Kauną apgyvendinsiąs rusais. 
Lengvinas, rėkė šaukė ir gra
sino; pakol buvo padegta jo 
būstine. Tris paras Kaune, virš 
centralinio pašto rūmų plevė
savo didžiulė trispalvė Lietu
vos Vėliava.

Kaunas, buvo keturias pa
ras apsuptas kariuomenės ton 
kų ir desantų, kad niekas ne
galėtų į liauną įvažiuoti ar iš 
važiuoti Jis buvo visiškai at
skirtas nuo gyvojo pasaulio. 
Kauno demonstrantų malšinti 
buvo desantais išmesti į Kau- 
ną, Minsko, Vitebsko, Gardino 
ir Karaliaučiaus (Kalimngr’d- 
do) policijos rezervai. Lietu
vos ir kitų Pabaltijo respub- 
blikų policija nebuvo iškvies
ta į Kauną. Vilniuje, tuo metu 
policija gatvėse vaikščiojo ne
mažiau, kaip po 3 asmėniĄ įo 
“draugoviinrikši” su raudonais ■ išvaryti is Bendrabučio. Sovie 

tų S-goj e -- visuomet ir visose 
Šri lyse sėkafna netik Spauda, 
bėt ir mokinių kalbos, kurios 
nėra naudingos okupantui, tuo 
jku sustabdomos ir raunamos 
su šaknimis, kad nesikartotų 
ateityje. Tokiais, atvejais oku
pantas pavartoja visas gali
mas priemones...

Kiek to meiu inaa _ 
galimybių surinkti žinių fų»e 
Kauno riaušių eigą, kuomet 
Kalanta sųsideginor aham kad ’ 
per tris paras visi Kauno gy- 
veh tojai hito maži^Š?sio &i kė- 
hi&usib BSvft išėję į 
dainavo patriotinės ka 
btnb vėliavas; b moterys fr vai 

, kai nešė iš kiemų aknienis į 
-gatves j alinimui o -j aunimas 
kovėsi su policija ir politru-

■-y-ri;į:. > /t;'".! ?
■ ■ - ’s 

Grumtynių meth buvo mirti
n ai užmušti gatvėje du polici
ninkai ir apie 40 jų sunkiai su 
žeisti. Buvo .sumušta daugelis 
demonstrantų, b, jaunimb-stu- 
dehtų suimta Jįiiė 5Oo asihenu. 
Jų larpė mbkHIų. Tarttyfe^ 
tęšesr 'dėugiau puŠę tftėtų- Tei
siami buvo Vilnlaūš teisinė tik 
apie 20 kShienų, įviirtoto baus 
mėm prie uždarų durų; "Viši 
kiti buvę paleisti, bet faktinai 
pasigendama apie 100 jaunuo- 
lių, . dingusių be žinios, nes į 
namus iš kalėjimo negrįžo.

Šį įvykį, kuris musų tautai 
turf nepaprastos reikšmės ir 
aukų, privalome įamžinti ata- 
tinkamū Kalantos paminklu, 
ne žodžiais!

Imvb

svaigalų ir Ėuvd didelis Lie
tuvos pafriolaš. Labai nedpkėh 
tė rusų ir jit tvarkos. Mokyk
los direktorius GdiČtoifiavičius, 
buvęs NKVh.papūfiahnJtiš, su 
žffibjęš apie tų Kilafttos 
draugų kalbas priešingas span 
dai, visus tris Araugus ir Jdi- 
vieną, kuris prisidėjo prie kai 
bų išvarė iš bendrabučio gj’- 
venti privačiai ibfėste nežiū
rint, kad Prof-. Tech, mokyk
los mokiniai, kurie mokėsi to
je mdkj-ktojė, tbrėjb lėrsį ftSii 
dotis nemdktfthi bŠftoramitTd, 
gauti nemokamą' maistą.ir dar 
bb rthdk, Bai& frift
są, būtinai turėjo atidirbti dvie 
jUs metus toje specialybėje, 
kurią yra įgijęs toje mokyki 
loję. ■ - I.

U Va ryti HtoldWM M BWitira- 
būčio furėjb Vntoiaus mieste

J. Kreivėnas
Sibiro tremtinis

NAIROBI, Kenija. — Ugan- 
dos. prezidentas I8f Ąfttffi tre
čiadienį paskelbė, kid Uganda 
greičiausia nedalyvaus Com- 
momfeiMth kbiifertėeijBje Lon
done, nors iki kibi psfcftžd'tinai 

sfcžtlffi£a tftlčglHft “įpai
šant ar britą valdžiai patinka ar 

Hkavo
Commonwealth general sekre
toriuj Shridath Ramphal ir as- 

a$aa!ffi» rhh-.■<■-

fibš kon|>rfencijbs



DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tef«f. 695-0533

Fox Vailey Medical Center 
86b SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i)R. PAUL V. DAUGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Communify klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
TeL: 562 2727 arba 56^2728

Rež.: GI 8-0373
DR. W. ĖIŠIN-EISTNAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

'6132 Šo. Kedzie Ave., WA 5 2^70 
Valandos pagal susitarimą, jei riėat-

sUiep.a, skambinu M i 3-0^ '

DR. DOMAS JASAITIS

A. A. JURGIS GRICIUS
(1898-1977)

- BE 3-5893

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building!. Tol. LU 5 6446

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

Qrt&fTQ^S IR CHIRURGAS 
SPECIALTY AKIŲ LIGOS 

3>Į07 West 103 rd Street 
ValariŠos pagal susitarime

r

'A. A. Jurgis Gricius

f' - 1S

R

buvo šušitiH! ia Lietuvos Vy buvo širdingas, atidus ir
..X .------------------ ---------------------------- XX .1 JVENTO PAMOKYMA| |R PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Prieš I Pasaulinį Jkarą, kcio-^ Maskvoje-baigęs rūbų siuvi- 
inet Lietuva buvo carinėje oku mo- akademijų Apdrius Gri 
pacijoje; lietuviai dažnai nega- čius su. Sriubų įkūrė slaptų r 
ičdavo dėti skirtingos tikybos Odesos lietuvių savišalpos 
ir tsfiitj’beš gauti darlio savo draugiją. jTa draugija šalia šal 
gimtajame krašte. O be to na- pos puoselėjo ir Odesos lietuvi^

Eit. i’liANK PULKAS
—-OPTOMEf RIŠTAS — -

DR. it A; Vi JUCAS
- • > 489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
JQC2 H. WESTERN AVE..
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vat.

Txkruta akis.'Fritaito akinius^ ir

t 11. pagal: susi tarimą. Uždaryta tree

įūralinis gyventojų prieauglis , kultūrinį, gyvenimą. Ji buvo 
buto didelis, o pramones plėt- oficialiai įregistruota tik 1905 
ra buvo labai lėta. Todėl dide- m. birželio 10 d.
lis skaičius lietuvių emigrūo-^ PafrišircbjncS išvaizdos An-

: PuŠLėš ir 
rRCjĮjATOŠ CHIRURGIJA

}i656 WEST 63rd STREET
Yal. antrad. nuo 1—4 po pietų. 

x:ętvįęiad,jnųft a—7. vai, vak, .
telef.r 776-2aS0 -

’ ' rMwjas rez. telefū 443-5545. -<:J - r-' ’■ t \ \ <- ±2
P«. VYT. TAURAS j U jos. Už draudžiamų lietuvis-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ly . * ‘
Bendra prakifka^ spec. KiOTERŲ ligos |ną ir kitokią prieškanhę veik-

Ofisas 2652 WEST 59th STREET j lą ten buvo nutrėihfi -kifri; juo- 
'21TŽL pli

OFISO VAU: pirm., antrad., trėciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai pbpiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

riausybė dėl atlyginimo už nu m as draugas, kilnaus ir džent’ 
savintus ii D. Nariškino 40000 eimėpiško būdo, turėjo artimų 1 

, ha. žemės ir milky. Lietuvos drąugų, kurių buvo in ėgi amas I 
' Vyriausybė sumokėjo D. Nariš ir gerbiamas. Jurgis Gricius 
kino įpėdiniams .1800 (XX) litu, buvo gimęs 1893 m. Odesoje,

1910 m. ix>1šeriKains okupa
vus Liėtuvą, vili trys Griciai *gelbėdami ssib g? vylę pasi
traukė į Vokietiją. 1911-1911 *> V. ir 1ST77 m. gėj 
m. jie tiM fcofb įįrįžę į Liėtti- 
vą ir dirbo ūkiškose
organizdčijbšė. ĮjH4 m. ji? vi-j Tėbunie jam lengva Laisvės 
si, kaip ir ihtujj tškslaiičių hiū Šfatūtbš ^ftfėlc. - 
sų tautiečių pasitraukė į Va
karus ir tapo D. P. — Dievo: 
paukšteliais. Aviacijos majo
ras Vyt. Gricius žuvo laike ma 
sinio didžiojo amerikonų-ang- 
lų bombardavimo Dresdene 
1945 rn. vasario 14-15 d. jVna- 
tolijus Gricius susirgo džiova 
ir mirė senatbrijoje St. Bla- 
šien, Vokietijoje*1 O velionis 
Jurgis Gricius atvyko kaip D. 
P. į JAV 1950 m. Ilgus metus, 
jis buvo lietuvių kalbos sky
riaus adriiicistratorius .Xroiy 
Language School Presidio de 
Monterey, Calif. Tos mokyk
los darbo apimčiai ■ susiaurė- 
juš, jis panašų darbą dirbo Wa 
šhingtono,. D. C. ir Vokietijo
je. 1975-1976 m. jis buvo U. Š. 
Karinėj Ryšių Misijos prie Vy. 
riausio vado Berlyne bendra
darbis. Jo darbą generolas Mc. 
Donaugh 'taip - įvertino: “J.
Griciaus ' bendradarbiavimas,, 
lojalumas,

L noras jjagel'
čiani ’personalui padidino jo 
vertę Karinei Misijai. Grisiaus 
iriiopštus mokėjimas rusų, vo 
kiečių ir francūzū kalbų ir jo 
nuostabūs siigėbejimas tas kai 
bas dėstyti turėjo neįkainuoja 
inos naudos parienienis taniau

nfire 1977 rn. gegužės 15 d. Va 
karų Berlyne. Jo palaikai bu
vo afskraidtnti is Berlyno į J.

d.
palaidoti Jackson, 
nčšc.

pasišventimas ir

Patiskiinimas
Š; m. gegužės 25 d. Naujieno

se Nr. 123) K. Pauliuj rašyda
mas, apie Marquette Parko pa
rapijos auksinę sukaktį, įvėlė 

klaidų, ir netikslumų.
1. Rašoma: “Ant vargonų 

įvesta garsiakalbių; sistema”. 
Patikslinu: ant vargonų jokios 
garsiakalbių sistemos niekad 
nebuvo ir nėra, nes jie choro 
ir solistų giedojimui nereika
lingi. Tikslesniam šių iškilmių 
įrekordavimui, buvo pastatyti 
keli mikrofonai, sujungti su su
dėtinga aparatūra. Tai nebuvo 
gafšiakalbiąi.

2. Solistai buvo: M. Momkie- 
ne, G. Mažeikienė ir V. Momkus, 
bet ne O. Monkus. ,

3. Smuiku grojo ne dirigento 
pay. K. Skaisgirys, bėt smuiki- 
inirikas Povilas Matiukas, arfa
— Elizabeth Cefani ir vargonais
— Arūnas Kaminskas.

4. Iškilmės prasidėjo 1:45 vai. 
p. p. eisena iš klebonijos, o bai
gėsi 3:30 vai. p. p., bet nė 1:30.

Reiškiu pagarbą
Z. jioiiejus, 

'choro valdybos pirmininkas

I "Vakare ir ryte Ir vidudieny ai dejuoju ir laukiu, o jis Išgirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie* reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzi^ Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirti* yra žlavn b paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rus. JI? f tį klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
no.'holramal. Raryklto: o

F. ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
iv. RAjrrO TYRINĖTOJA*

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos .Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIŽ
iGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Uavo -į J. A. V. arba išvykdavo tiriciiiš išaugirid 4 sūiiuš. tojams ir visam vienetui... Jo 
i Uušijds imperijos pramoni- jje ^.jsj ]<e[urį buvo įšįjūftg^į] išskirtoj atsiekiniai tame lai 
nius centrus. į Bąlląjiį x4riniją, k o.v Ujusią kotąrpyje baro garbę jam pa-
L Odesa, didžiulis uostąs prie pri'ės bolševikus, alžygiavu-; čiam, vi i'ės, kariuomenės 
juodosios Jūrose buvo pamėg- siHš užimti Ukrainą, b vėliau darbui ir'J. A. y. Karinei Ry-

Viė- šių Mis i jėk Maža j ką
-žuvo' pridėti prie to puikaus jo api-

rfrYV-l • !■> 3*"l /Tt W 1.TV3 /-V TTžsįf 1 ni-L3 <- T T- t n 1 1 1 L-

EVŠIRiNkiMŲ
* ,

4505-07 So. HEIGHT AGE AVENUE
Tek: YAr& 7-1741 - 1742

j ta: 1914 m. ten buvo susitelkę if Kail&azo respuMikaš.
įvirs 7000 lietuvių. O I Pasauli- hdš A. Griciaus'
hio karo eigoje tas skaičius iš- fronte, b trts, 1920 iri. geri. būSihimd. .Velionis J. Gricius-lankyti, ir jeigu nesate, užsimokėję!

. -y x ... L.-. v < 'i • - . • w _ «-* >• -*■» - ;4 *■ - t. AHai’ Jt.- 2 • -- - . t z4Al ■n'ZCATVtrt ■

ą augo iki-.14000: Ta mase sūdą- \ vangelio, kariuomenei pasi-- L
<iė ne tik datbihinkai, bet jų traukūs iš Krj-nio į Turkiją J
im'pebuvo/nemaža<ir AateligeH-įper Balkanų- V^IšfyŠeK-Vokie- niokėjo keletą siejimų kalbų,

433(1-34 So..CALIFORNIA AVENGE
Telefonas: LAfayettė 3-0440

SUDUS

pasi

. ..... jij? grįžo f- ..ĖauąsįAur jų tė- 1
Į litį* fchygij (18Q4-1904) platini-vas jau anksčiau buvo grįžęs j •" 

:-Iir atidaręs plataus masto siu-- 
vykią. Sūnus Vytautas įsijun-

žas Šmulkštys, Juozas Rimšė gė i mūsų aviaciją ir pasiekė 
hhd Pjlvišknj, Mokytojas 51. Į hiajoro laipsnį. Antras sūnus 
Vas-iliauškas, Jūbžds Paršaitis’Anatolijus baigė V. D. Univer 
— Gabrys, Juozas Jasaitis-Je- šiteto Teisių fakultetą ir buvo 
šaitiš ir kiti. Toje kolonijoje Kauno mokesčių inspektorium, 
išplėtė savo politinę ir .visuo- b velionis Jurgis irgi baigė Tei

r ineninę veikla Mvkolas Sleže-Uiu fakultetą ir tapo D. Nariš-
; vierus, Al. Rymas, P. Ruseckas; kino jpcdinnių (kurie buvo Ang 

ir kitt.Ypač daug Odesos lietu, Ii jos piliečiai ir gyveno Londo- 
vių suorganizavimui nusipelnė be) generaliniu Įgaliotiniu. Jis 
į).* Blynas, gyvenęs Oi^ėsbje Karkė Žagarės dvarą ir jame 
nuo 1900 m. ligi grįžimu į Lfe Esančias 
tuvą 1918 m.

Aparatai ^Protezai. Med. Ban- 
CnEr dažaL Speciali pagalba kojoms, 
čn** (Arch Supports; ir t t.

v ai. r 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais S-—i
2650 West 63rd Sr., Chicago. Ilk 60629

Teleį: Pkospect b-5084 . • _ ; .prampnčš iiiidiies.
Bet svarbiausias jo uzclaviijys

l

galima vyks šeštadieni, birželio 4 d., 1:00 v

MODERNL^KOS AiR-CONDITlONED KOPLYČIOS

BRIDGEPORTO Lietuviu Namų Sa
vininkų pusmetinis; susirinkimas_ į- .

p. p. 3308 S. Union Avė.. įėjimas iš 
kiemo. Visi nariai malonėkite atsi- *

buv^i m' Ėaioes Ckiesoie duakIe$ dėl siu metų, laikas uzsnno-. Ą. ua-esojejkėti. Taip pat turime daug dalykų i >— 
^mriaziją, gerai išauklėtas, aptarti, nes vasara nebus susirinki-

. mų. Po susirinkimo vaišės. Kviečia Į į
’ valdyba. Stelta Kaulakis, pirm.it •

IEVAS IR SONUS
:frĖ FUNERAL ROME

2533 W; 71st Street s
Telet: GRovehill 6-2345-fi

Hid Š6; 50th Ave^ Cicero
Teiėf.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS '
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

MARIE BLIESZE
Pagal .tėvus PROFRLESCH. „Gyv. Chicago, Illinois

.-4 Mirė >1977 m.- gegužės 30 d., 7:00 vai. vak.^ sulaukusi .74 
amžiaus. Gimusi Vokietijoje.

■' Paliko nuliūdę: vyr^s Martin, sūnus Siegfried, jo žmona Con
nie, 6 dukterys —Ava Eremineit, Ruth Radawitschus, Martha ir jos 
vyras Horst Pfahlberg, Mane ir jos-vyras Erich Bachseitz, Gertrud 
ir jos vyras Horst Deubler bei Erika ir jos vyras Andre Horvath, 
14 anūku, 5 proanūkai, sesuo — Greta Teweleite.. -švogerka Bertha 
Bliesze ir kiti giminės,. draugai bei pažįstami. tV<

Kūnas pašarvotas Wieting & Sons Funeral Home, 3658 South 
Wolcott Street. ,

Penktadienį, birželio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios Į St. Andrew Lutheran bažnyčią, o po pamaldų bus laidoja
ma Bethania kapinėse." * ' *
. ^^VisL. a. a. MARIA BLIESZE giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžiai ^viečiajni dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ii* atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyrai, sūnus, dukterys, giminės.

Laidotuvių direktorjai Wieting ir Sūnus. TeL 523-0985.■

I
< PERKRAUSTYMal

MO V I H G
I Lottfhnai Pilna apdraudė
J - ŽĖMA bAANA

> i ? ptį ri
> -- Tel. WA 5-8063 ’

ju

NAUJIENOS; CHICAGO a, IL1------ Friday, June 3, 1977

INSURED

CHICAGO. ILLINOIS 60601
Pbooet MrftnU '7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

PETRAS BIELIŪNAS
434 Š So. CALIFORNIA AVk PHone: Llfayette 3-3572

BUTKUS - VASALUS
144C So. 50th Ave., Cicero, ill. Phonė: (jLympic 2-1003

a v GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

3 caps diced cooked turkey
1 can (10M ox) condensed 

cream of mushroom roirp
2 tablespoons pimien to rtripf
2 tablespoons sherry w-fcoe 

or water

P. J. RIDIKAS
3334 So. HALSTED STREET Phone: YArd, 7-1311

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rk public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTH WEST HIGHWAY. Palw HiU^ IU. 974-4418

Paid and 
Cosipounskd 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 4/°

Anything less than a 20-pound turkey vould be an hisult to 
mr mother's holiday feast. With two favorite couples coming: 

for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left* 
ever turkey. Stove Top chicken flavor mix forms a ring
Xnold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
xninute sweet <reen peas and a bottle of chilled wine are ill yo« 
Heed for a post-holiday party. i

l . TURKEY A LA KING HITH STUFFING RtNO I 
i 1 paekace (6 ox) chicken 

flavor gtuffinr mix 
enps water

1 packages (10 ot each) •" 
j 5-minute—cook frozen
| rreet green peas /r

Prepare stuffing mix a® directed on package, using 1% eupr 
water. Gently presą into a greased 4-cup ring moėd; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package: keep warm. 
Combine turkey, roup, plmiento, wine, and % cup of the peas in 
• saucepan. Cook and stir until mixture Just comes to a boCL 
Vnmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around

2212 WEST CERMAK ROAD

Pnn Kazanausuls, 

BOOTSj Mon*Tue*Frl.9-4

SERVING CHIČftGO AND SUBURBS SINCE 1905

, SOPHIE BARČUS j 
- RADIJO šeiMoš valando'š Į| 

VltM progr»mo» Ii 'W0PA, į

1490 kil. A. M. ' 
t

L i. tuvi V it'«lb«: kasdien noo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

! — 1;OT vai. pobeC. — SStaffiėHl 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 8:30 j

I vai. rylo.
tittCI HEmloifc 444h I 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. į 

CHICAGO, ifiĖt MiU

Gėlės. visoms progoms
* v w£bi 64id 5lK££) 

Telefonll: PR M833 k PR S-0834
Taip pat naujoji Barbaro* ii 

Gena Drishi^i Krautuvė
-THE DAISY STORE

9918 Soulhwest Hwy, Oak Lawn.
Tai. 499-1318

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ularfy!

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATS
v WITH REPAYMENT 

Td nr YOUR INCOME

i

A parausiąs perkrearfyma* 
ii ivimr «triumu.

ANTANAS
tit 37S-1 asi Ž& s&i&i

Mutual Fedrai 
Savings andloan

MARIAI: 
Chicagos - 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Uiįek torių

Associacijos

‘ TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

il

Tumas ik Laurynas Labanauskas
3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: XArds 7-3491

pirm.it


LAIŠKAS REDAKCIJAI
*

šventosios uostas 19^9 nu

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Orb. Naujienų Redaktoriui

Jūsų redaguojamame dienraš
tyje š. m. gegužės 10 d. buvo at- ’ 
spausdintas la'škas iš St. Peter-j 
sbur/o, Fla. “Kai protui pri-Į 
t -ūūsta vietos’’. Koresponden-' 
tas, pasivadinės Bendruomenės; 
nariu, visą įvyki labai iškreipė* Tį 
i- neteisingai apkaitino paski-! . 
rus asmenis bei LB 
todėl prašyčiau Jūsų 
jamame dienraštyje 
ir mano paaiškinimą.

š. m. Užgavėnių proga L. Klu
bo moterų sekcija surengė kau
kių balių. Salėn prisirinko apie 
4(K) žmonių. Balius vyko sklan
džiai Iki premijų, už geriausias 
kaukes, paskirstymo. Premi
joms skirti komisija užėmė salės 
scenoje vietas ir dail. A. Rukšle
lei prisistačius, kaip komisijas 
pirmininkui, kandidatuojantieji 
pradėjo ratu yaikščioti. Salėje 
buvo ramu, kol dail. Rūkštelė 
nebuvo pradėjęs kandidatų pa
vardėmis bei numeriais prista
tinėti. Kai pristatė pirmąjį kan
didatą (salėje dauguma manė, 
kad tai pirmoji premijuota kau
kė), prasidėjo bruzdėjimas, ne
pasitenkinimas. Kai pristatė 
antrą ir trečią kandidatą — vie
na iš mecenatų, kuri atostogavo, 
atseit, buvo vįešnia, atsistojus, 
garsiai pasakė “Jūs neteisingai 
premijas skiriate, jūs skiriate 
savo draugams”. Dail. Rūkštelė 
supykęs, jai patarė uždaryti sa
vo burną.

Salėje pradėjo ■ dar daugiau 
trukšmauti. Vienas iš komisi
jos narių prašė dailininką pa
aiškinti, kad čia ne premijuoti 
asmenys pristatomi, o tik kan
didatai. Kažkodėl dailininkas

; to nenorėjo padaryti — tada ko- 
'mirija. matydama, kad tvarką 
t atitaisyti nevyksta, iš scenos 
i pas šalino.
' l iko tik dail. Rūkštelė, kuris 
Į vis mėgino raminti salę. IY tik 
! tuomet, norėdamas salėje tvar- 
j k: atstatyti, j sceną įėjo V. 
į Ugianskis, kuris yra klubo val- 

. , t dybos direktorius. DailininkasApylinkę, į. J .i t ir jam neleido kalbėti, redaguo-i • . .. . .. Didele dauguma žmonių pasi- 
P PI piktinę salę apleido. Nežinia ko- 

^kiais sumetimais, koresponden
tas dėl viso baliaus triukšmo ap
kaltino L. B. Apylinkę ir 3 as
menis: Stuikį, Dimą ir Ugians- 
kį. Stuikis yra Kanados gyven
tojas, Floridon atvyksta žiemos 
sezonui. Jis malonus*ir labai ak
tyviai dalyvaują ir talkininkau
ja klubo darbuose bei veikloje. 
K. Dimas yra darbštus, pašiau-: 
gus ir veiklus klubo narys, 6 
metus dirbo klubo bare be jo
kio .atlyginimo, o dabar vis tal
kininkauja. Jis yra klubo me
cenatas, klubui paaukavęs virš 
1,200. Jo nuopelnai klubui dide

li. ‘ d
Skaudu buvo skaitytį kaip ko

respondentas aprašė V. Ugėną 
(Ugianiskį). Jis Amerikoje gi
męs. Trečios kartos lietuvis, 
kalba lietuviškai, labai -veiklus 
lietuviškoje veikloje, sumanus, 
faktiškas ir sunkiai pakeičia
mas ryšiuose su angliškai kal
bančiais amerikiečiais bei jų 
įstaigomis. Reikia džiaugtis tu
rint tokius asmenis šioje kolo
nijoje.

Su baliaus metu įvykusiu 
triukšmu L. Bendruomenė nie
ko bendro neturėjo. Visai be jo
kio pagrindo korespondentas įta
rinėja L. B. Apylinkę noru per

imti L. Klubą. Apylinkė klubą; —Jonas Kreivėnas pakvies- 
visokeriopai remia ir jos santy-įtas kalbėtu apie Sibiro 'tremtį 
kiai su klubo vadovybe yra ge-Į Putinamo seselių rėmėjų ausi-, 
ri. Nežinia tik kokiais sumeti
mais, korespondentas visą, mi
nėto baliaus įvykį išpučia, iš
kreipia ir ieško fantastiškai iš
galvotų kaltininkų .

rinkime birželio 5 d. 9 vai. ryto 
Marquette 'Parko lietuvių para
pijos salėj. Ten bus rėtnėjų jir 
prijaučiančių bendri pusryčiąi.

■•xr, . i — šv; Kryžiaus ligoninės va-:
dovybe bendroje sueigoje pager- 

_________ZZZZZZ_________ .'k6 130-tarnautojų, ištarnavusių 
ligoninėj e nuo 5 iki 45- metų.

TRUMPAI p Tarpe pagerbtųjų buvoslaugy- 
___  __ „ 1 mo supervizotė sės. M. Ambrose, 

i tarnavusi 45 m. ir įėjusi įv^i- 
{rias atsakomjngas pareigas, Me-

— Ponia A. ShemaĮtis iš-Mel-1 dicinos? technologijos bei tech- 
rose Parko, prieš išvykdama!nikosjmokyklos vedėją sės. M. 
atostogų, lankėsi Naujienose 1 Juliją Stankutė, istąrnavusi 40 
pratęsti prenumeratą. Dėkui už m.-ir buvusį .operuotų skyriaus 

vedėja/ baigusi atitinkamas 
mokslus magistrės laipsniu Cen
tral Michigan universitete, taip 
pat . komunikacijos, priėmimų ir 
informacijos-.direktorė sės. M. 
Claudia, tarnaujanti ligoninėj 35 
metus.-Be abejo, daugiausiai už 
visas yra nusipelniusi ilgametė 
ligoninės vedėja sės. M. Alma- 
rita,-.išauginusi šią ligoninę *j

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

vizitą ir už ta proga įteiktą de
šimkę Naujienų paramai Taip 
pat dėkui artimos apylinkės tau
tiečiui, užsisakiusiam Naujienas 
vienėriems metams, bet prašiu-, 
siems nei pavardės, nei vietovės 
neminėti. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemoka 
mai. Planųokit. atostogas pra
leisti su Naujienomis ir turėti j pirmaeilę gydymo ir sveikatiiį- 
dvigubą malonumą. 'gurno inštituėiją. . tį

— Lietuviškos spaudos puo
selėtojas P. Galinauskąs iš: Mar
quette Parko Įteikė penkinę Ma-. 
šinų fondui. .Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas vienė
riems metams ir parėmė jų lei-1 
dimą S5 auka, bet pavardės- pra- - 
šė : . . , .
prašomi remti Naujienas ir jas.'

gumo instituciją.

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

— Amerikos Lietuviu Inžinie- 
rin ir -ArehiteĮitų S-gos pavasa
rinis golfo turnyras bus birže- 
lio 5 d. Old :'Qak- klube, Orland 
Parkr Jll. ‘ Sąjungos narių jšvyi 
Ėa L.Union Pier “Gintaro” va- . 4an:, jįį Kirželi0 2. 2(. d

neminėti. Visi skaitytojaiI -r . ‘<4-'.- >.
i — . Wta^ JKlungys, pensinin- 

platinti. Visi lietuviai kviečią- kas. iš Aušros - Vartų parapijos, 
mi į jas atkreipti savo asme- buvo apiplėštas dviejų ginkluotų 
nišką dėmesį, , gerai su jomis šu-j peiliais mėksikonų prie 26-tos ir 
šipažnti ir parėi&šti savo aš«5 Western Ąve.,f iš jo alepiė pi- 
inenišką nuomonę jas užsisakant, niginę su apie, 40 _,dol. __

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sest. 8:00 - 10:00 v' v.; - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. -1230 AM
Veda K. BRAZD2I0NYTE

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

RB

OtlltlM

LINKSMAS LIETUVOS VY- 
č.IV SENJORŲ’ PIKNIKAS įvyks 
birželio 5 d. 12 vai. vidudienį 
vyčių, salėje ir sodelyje’ 245.5 W. 
W. 47-SL Veiks virtuvė ir ba-_ 
ras. Šukiams gros A, Ramonio 
orkestras. įėjimas $1 auka. Vi
si kviečiami dalyvauti.' (Pr.)

— Čicerč Ešerių klubas ruo
šia tradicinį Pavasario balių 
birželio 4» dieną, 8 vai. vakaro 
Jurgio Pečkio svetainėje, 1500 
S. 49 Avenue.

Maloniai kviečiami visi atsi
lankyti. įėjimas auka — $7.00. 
Bilietą galima gauti, užsisakyti 
pas Jurgį Pečkį tel.: 656-2977.

DOVANŲ PREKES BET KU
RIAI PROGAI— kristalas, pof- 
cėlanas, sidabrąs, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. -aukso gran-- 
dinėlių pasirinkimas. TERRA 

atidara kasdien iki 5 vai., pirm, 
ir kėty. iki 8. val/vak. šventadie
niais uždaryta.‘Adresas—Terrą, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Hl;, 
tel. 434-4660. „• -

—J. Augustaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos.'154 psl. ^3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus: 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr; Lietuvos laikotarpį nuo- 
1926,. baigiant 1940 m. Plačiai 
aprasomaXenkijos 1938 m, ul-č 
timatumąs Lietuvai ir jo pašė-: 
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE, prisiimtus $3.00 ir >25 cen
tus pašto išlaidoms.

♦JMuz. A. Jųrgūčio pianino 
klasės mokinių koncertas įvyks 
birželio 5 d. 3 vai. Jaunimo cen
tre. Prašomi atvykti. A. Jurgu- 
čio tel. 471-0985. (Pr.)

Lietuvių Tautinių Kapinių 
vadovybė parūpino veltui kelio- 
nę^autobusais į kapines nuo 
Archer ir Harlem Ave. tik sek
madieniais, pradedant birželio 
5 d. 11 ryto, 12, i ir 2 vai. po
piet. ’Autobusai sustos prie 63- 
čios ir Archer^ Šumit. Iš kapiA 
nių paskutinis busas eis 4:30: 
vail. popiet . . (Pr.') ;

' help wanted —""male ~ j 
Darbininku-Reikia

/ ><*V >Į>IE -SETTER ' ■ -« ■

DIE AUTOMATIC FEED 

COMPANY: BENEFITS
C. J^B? INDUSTRIES/ INC.

3161 NORTH ELSTON
. ^267-2794^

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road t Chicago, III. Virginia 7-7747

SEšIU apartmentų puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės. 

' 3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tadja, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir
šuje. Reikia ’greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus, t

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

SKELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* vonios. $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32,000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gązų šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija^ su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir'Mozart.

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

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

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

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

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė ‘ išdalyti sklypais.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam

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

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda 5* kamb. gerai prižiūrėtą 
mūro bungalow. Uždaras porčius 
Gazo šiluma. Beismantas sutvarkytas 
Garažas/Yra didelis, gražiai apsodin
tas kiemas. Labai tinka vaikams žai
sti. Arti krautuvių, bažnyčios, susi
siekimo. Kaina prieinama. Skambin
ti kasdien nuo 5 iki 8 vaL vak. Tel. 
434-6889.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET “

Tel. 737-7200 arba 737-8534

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, - 
PATAISYMAI

Turiu Chiugos miesto, leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

1 Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
'NAMUS F 
IR VISKĄ NAME ■> 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9361

J E
MARIA NOREIKIENB — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

Dldailt pasirinklmar garo* rūilor įvairiu prąidų^' 
MAISTAS IŽ EUROPOS SANDtLIU;<

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Eemet nėjo 80 seetų. Htnfrrt tą fokahtL gerbiant pirseje 

Amerikos lietų rlų diennKlo steigėjus bei lietuviškos tpaudoa piram 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinau lietuvybės 
btamas Naujienų platinimo vajxa.-^ <

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja už Heteros tr pavergto Uetevfr Iriton 
neidama* Ir neddėdasoo J Mndėctus n lapautais ar jų įgalia 
tlrrirH t " ' ■

NAUJIENOS palaiko risis lietuviu demokratines grupes, jų bendru Inetitu- 
cljas ir remia visų lietuvių bendruorius darbas bei tikrins.

rištos Ir polttnįą flinrijų 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 Vajaua komisija JubiHejintų metų proga 
__ _ f____ / " Ipiari l visus lietuvius pasekti lietuvftkos 
„•pandos pirmūnų pavyaftiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraMo, bet ir visos Beivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reoesaM.
KAINUOJA: Chlcagels Ir Kanadoje metams — S30.0G, mefp — 818.88, 

trims mėn. — $850, vbnsm mėn. 8100. Kife«e JAV vietose metams 
— 826.00, pusrt moty — 814-00, vienom mėn. — 1250/ Virtenlum 
ov — 831.00 metama. JurtpažJnlmvi dunėlama asvaffy eamotamseL

Prašoma naudoti žemiau *saučb| atkarpą.

delbdama platinimo vajų kreij

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6O60§

Q Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

Į~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu.

PAVARD® IR VARDAS

ADRESAS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th Sh, Chleepo, 11Ė 60627. — Tel. WA 5-2757 
5333 Sc. Halrted -«t, Chicago, IIL 60608. — TeL 254-3520

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam Tūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joczas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 p«L kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

J uos* t Kap*činsk*t, IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra uatūrall ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 pat Kaina 7 dot

eiKAGIETftS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Nžudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 pat H.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. t i

M. ZoUenko. SATYRINES NOVĖLiS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2. — * ?'

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų Ūkimą. 
Kaina tt. *

Vincas žamaltH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARASTU R. 
84 paL Kaina 11-50.

fie ir kiti leidiniai yra gaunami v
NAUJIENOS!, 1737 Sc. HALSTED ST^ CHICAGO, |LU 4MM

afaJUnkanf darbe valandomis arba užsakant palty* Ir prldodanf
Ml ar jNnlfinf pvrbide, -

J , EXPERIENCED CUTTER

To "work on safety clothing.
Near North. Side air conditioned 

shop.'Excellent transportation.
Permanent AH benefits:; '

* ■ 787-1156

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

D t M ES I C
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

ALUMINUM SIDING 
, -INSTALLERS '

12 months work; 7guaranteed;' Salary
plus benefits. - ■; ' •’ .

CaH 930 to 4:30 Monday through
Friday. «- , . • . >

ADVANCED ALUMINUM
881-7120 ' ’

MAINTENANCE MECHANICS
U For plant in heavy > 

. metals industry. 
Applicants must have well - 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

-hydraulic systems and other ;
<įi >- plant machinery. ,.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC
’ ' 3426 S. KEDZIE AVE.

(Equal Opportunity Employer)

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build- 

tng
7234 West North Avenue 

Elmwood Park, Illinois 60635
Area Code 312 771-8200 

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

HOUSE FOR SALE LAKE COMO, 
WISCONSIN, well contracted by Eu
ropean builder. 6 rooms—3 bedrooms 
plus basement and garage. Newly 
decorated. North Shore Lake rights. 
536,900. 
' 3127647-8694 or 312/647-8466.

4M5 So. ASHLAND AVĖ. 
52M775 ,

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

RENTING IN GENERAL 
j N u e m o t

FOR- RENT 1 bedroom, Garden 
apartment furnished, wall to wajl 
carpeting. Phone 436-8430 after 6 
PM. ■

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

Tel- 436-8270.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų Vietoi

COSMOS APARTMENTS
7338 Coauina Way

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

Rėnduojam butus—metamu mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—360-0998.

/ M. ž t M K U S
Notary Public

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

WANTED TO RENT 
įeik e butu ' .

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pat rlenittbeU

PERRY PLAZA JWTBL 
1007 Pirk Ave., Hot Springe, Art 

Albertis ir Kęstuti Roženal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

ii baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rtzervuoti tat 
501-623-9814.

VYRESNIO amžiaus Amerikos pi
lietis ieško nuomoti kambarį Mar
quette Parko apylinkėje. Prašau siū
lyti teL, 523-8248.

MISCELLANEOUS 
|valrOt Dalykai ,

MISS SONYA
Gifted Spiritualist

Consultant — Healer i Adviser 

į Will help you no matter what your 
problems are.

I 1087 Wert Irvin? Pk.. Chdago. Hl.
Fbr appointment call 871-6528

Chic*co>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

I (j>taigx») ir 
' 677-8489

185
2rA

North Walxah Arw«»
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