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2,500 KUBIEČIŲ MOKO ETIOPIJOS 
KARIUS, — TVIRTINA NUMEIRY
Iš Etiopijos jau pabėgo milijonas žmonių, 

bijančių valdžią pagrobusios grupės -
CHARTUMAS, Sudanas. — Etiopijos prezidentas Jafar Nu- 

meiry paskelbė, kad dabartiniu metu iš Etiopijos pabėgo virš 
milijono gyventojų, bijančių valdžią pagrobusios karių grupės.

Be to, jis tvirtiną, kad -šian
dien Etiopijoje yra 2,500 Kubos 
karių, ihokaPčių va'rtdti/'šovie
tų ginklus -ir ihstriikHiojaričių 
•Etiopijos karius. — - .

- Numeiry- praleido deSimt 
dienų Kinijoje, tarėsi su' da
bartiniais-Pekino valdžios ats• 
tovais ir stebisi .jų. turimomis; ez°.^unalą daugiau kareivių ir. 
tiksliomis> žiniomis apie. įvy- sviedinių- negu leidžiama laiki- 
kius (Etiopijoje. ( (

Baimė ir..įajiąs, siaučia
Etiopijoje

Numeiry tvirtina, kad dabar £ 
tiniu metu, visame krašte siau
čia didelė baimė. - Kraštą val
dančioji karių grupė be jokio 
pasigailėjimo šaudo vyriausy
bei nepritariančius karius ,

r Kariuomenei"

Kokia bus Izraelio 
naujoji vyriausybė | 
TEL- AVIV.-— Izraelis nusi

skundė - Jungtinėms Thuįtoms, 
kad -Egiptas pastatė uplink Su-

;o anjunx-

vilties gauti jos iš Sovietų Są
jungos. Vien tik i Sudaną at
bėgo keli tūkstančiai etiopie- 
čių, negalinčių išmaitinti šeimų 
ir bijančių valdančios karių- 
grupės. Sudanas teikia atbėgu 
siems pirmąją paramą, bet to
kio didelio skaičiaus jis nega
lės išmaitinti. 5 .

M. Trudeau nesigaili 
išsipasakojimu

NEW YORK, N. Y. — Kana
dos premjero Piene Trudeau 
žmona, palikusi tris mažus vai 
kučius ir vyrą Kanadoje, pra
eitą savaitę paskelbė plačius 
pareiškimus (Amerikos spau
dai apie save ir apie paliktą 
vyrą. Josios pareiškimai buvo 
plačiai spausdinami.

Daugelis stebisi josios atvi
rumu ir pasakojimu bereika
lingų dalykų. Trečiadieni jis 
pareiškė radijo klausytojams, 
kad ji nesigaili tuos pareiški
mus padariusi. Kaikurie jo
sios draugai patarė jai palauk
ti, neskubėti, bet jis pastebėjo, 
kad ne viską galima atidėti ry
tojui, nes rytojaus gali ir ne
būti.' *

nąja " Sutartimi tikslu išlaikyti 
, taiką ’ išilgai to“ vandens kelio, 
šį,- trečiąjį Izraelio skundą dvie
jų savaičių bėgyje padarė nu
matytasis ministeris pirminin- 
kas Mehahem Begin, gavęs pa
kankamai- paramos iš ultra-or- 
todoksų ’Agudat Israel parti
jos,: (prižadėjusios eiti Į koalici
ją ir padėti Beginui sudaryti de
šiniųjų koaliciją tuo būdu gau
nant vienu, balso daugumą — 61 
atstovą. 13(1 narių seime, , W

J. . « ’*■
; , _ 7 * ‘T* - 1 ~ : 5

Diktatorius Amin 
neišleidžia britų

NAIROBI, JKeiiiją. \ — Ugan
dos diktatorius Idi Amin;jbuvo 
paleid^?gan^sąkąd.-jis dide
liu lėktuvu, karo lėktuvų lydi
mas,-. Išskrido j (Londone šau
kiamą ; Britų -Bendruomenės 
galvįįl pasitarimą jr karalienės 
Elzbietos' II. 25 mėtų karaliavi 
mo sukaktį -

Visi skelbė, kad . Aminas iš
skrido, i bet. niekur jis nenus- 
krido. .Dabar aiškėja, kad jis 
niekur nebuvo išskridęs iš 
Ugandos.

Tuo tarpu jis įsakė policijai 
ir karo vadams neišleisti- nei 
vieno britų piliečio iš Ugan
dos. Jis- labai pasipiktinęs da
bartinės vyriausybės nutarimu 
neleisti Aminui dalyvauti pa
sitarime.

Soviety kariai, čekistai ir lietuviai komunistai 1940 mėty birželio mėnesį suėmė tūkstančius lietuvių,^ suvarė 
j stotis ir grūdo i gyvulinius vagonus. Paveiksle matome suimtyjy susigrūdimą vienoje Lietuvos geležinkelio 
stotyje. . . Ą

KARO > VADAS TVIRTINA, KAD BUS 
TĘSIAMA DABARTINĖ PADĖTIS c

Izraelis sako, kad Egiptas laužo sutartį, 
siunčia daugiau kareivių į pasienį ‘

JERUZALĖ, Izraelis. — Buvęs Izraelio štabo viršininkas 
gen. Moshe Dayan pareiškė, kad taikos Artimuose Rytuose nebus. 
Taika būtu galima, jeigu abi pusės susitartų, -bet dabartiniu -metu 
kovojusių pusių pažiūros skiriasi, tai taikos nebus, bet bus tę
siama dabartinė padėtis. Gen.- Dayan norėtų taikos, bet jeigu ji 
neįneimanoma, tai dabartinė padėtis bus tęsiama.

-------------------------- ;-------- į Gen. Dayan, kuris yra gana 
lTh-it* ciAvmi’Ql VllAGiac*'gerai informuotas apie pasita- 
lldip bUVluldl lUUbldb rimus tarp arabų, Izraelio ir

Amerikos, bet taikos reikalu jis

TRUMPAI 15 VISUR

į-35 mokiniai sužeisti, y 
dvi užmuštos

Trečiadienį po pamokų Cent
ral pradžios mokyklos Liberty
ville autobusu važiuojant n amo 
nuo lietaus slidžiame 176 plente 
mokyklos autobusui susidūrus 
su privačiu automobiliu dvi mo
kinės, 9 ir 10 metų, užmuštos 
ir 35 mokiniai sužeisti.

Crusade of Mercy rinkliava

Trečiadienį paskelbta, kad 
Crusade of Mercy labdaros rei
kalams Chicago j e ryžosi šiemet 
surinkti $48.5 milijonus, 10 nuo
šimčių daugiau kaip pernai. Per
inai buvo nusistatyta surinkti 
§44.5 milijonų, o buvo surinkta 
§44.1 milijonų. •

Mirties bausmė P. Karolinoj

Kanada uždraudė jautrių širdžių moterims ; , 
irpretestuoti prieš; ruoniukų žudymą

Ženeva, Šveicarija. — Vakar didele balsų dauguma buvo pri
imtas tarptautinės teisių komisijos nutarimas, kuris maištinin
kams pripažįsta nelaisvėn paimtų karių teises.

Savo laiku josios vedybos 
su Pierre Trudeau buvo dar
nios, bet. paskutiniais dviem 
metais josios jau nebeveikė, 
todėl ji ir išvykusi į New Yor- 
ką.

COLUMBIA, S. C. —Pietinės 
Karolinos gubernatorius James 
B. Edwards pasirašė įstatymą, 
kuriuo atstatoma mirties baus
mė toje valstijoje. Įstatymas 
priimtas po ilgų ir karštų ginčų 
ypatingai priešinosi mirties 
bausmei žmogžudžiams.

Suimti 2 namų padegikai

Chicagos policija suėmė 
Įtartus namų padegiotojus Hum- 
boldto parke, kurie prie vieno 
3 aukštų mūro <nam(f 1143 N. 
Rockwell st. prie visų trijų Įėji
mų, buvo pakūrę laužus. Vienas 
suimtųjų Leroy Treecz, 17, įtar
tas padegęs 9 butų namą, ant
ras Cesar Sanchez, 19, pakūręs 
ugnį po pastatytu station vagon 
automobiliu.

Sutartis su palestiniečiais

du

INDONEZIJOS REZULTATAI

JAKARTA. — Galutiniais rin
kimų duomenimis, Golkaro par
tija gavo’64.4 nuošimčių absolu- 
čią daugumą naujajame Indone
zijos ' parlamente: Golkaras le- 
gislatūroje iš 360 atstovų turės 
232 savo atstovus. Musulmonų

-/ partija laimėjo 99 vietas, o De- «w*į# k«poti* *u ••rodromg pellet- 
mokratų partija 29 vistas.

Diktatorių* 1<fi Amin paskalba, kad 
jie, lydima* karo liktuvy, skranda į 
Londoną, kad gality dalyvauti Elz
bietos II karaliavimo 25 matu sukak
ti** minėjimą. Ji* skrido, skrido ir 
niekur U Ugandos neiiskrido. Jis pa- 
roiikė norą skristi j Londoną, bet ne- 
- - L ‘ . . * . V
t, Ji* pat* ..neskrido .Jr ūfdravdė

Item*, ikakrieti H Ugandos,

BEIRUTAS. — Sirijos užs. 
reik, ministeris Abdul Halim 
Khadam pranešė, kad Palesti
niečiai partizanai priėmė 1969 
metų sutartį, kuria yra regu
liuojamas jų buvimas Libane. 
Vadinamas Kairo susitarimas 
duoda Libanui teisę kontroliuo
ti Palestinos partizanu  sir jų 
veiklą Libane.

Tarptautinė , sutartis iki šio; 
meto apsaugodavo tiktai ne- 
leisvėn paimtus karius, o ne
laisvėn patekę maištininkai ir 
revoliucionieriai neturėdavo 
jokios protekcijos. i

Nelaisvėn patekusį maišti
ninką galėdavo nušautų galė
davo uždrausti jam susisiekti 
su savaisiais, galėjo jį teisti ir 
laikyti kalėjime. Tvirtinama, 
kad labai neaiškiai apibrėžta 
maištininko sąvoka.

Ruonių žvejotajam bus ramiau

OTTAWA Kanada. — Ruo
niukų žudikams ateinančiais 
metais bus ramiau žudyti ir 
gaudyti ruoniukus New found- 
lando žemėje, žvejybos minis
teris paruošė taisykles, kurios 
draus protestuotojams vykti Į 
ruoniukų auginimo vietas ir 
protestuoti prieš jų žudymą 
Šis atsakymas ir anksto
kelbtas, kad kelios kino artis
tės ir kitos geros širdies mote
rys nevyktų į Labradorą ir ne
kliudyti! žvejams kapliais žu
dyti jaunų ruoniukų.

pas-

‘ žmogžudys prašo mirties
- bausmės

TALLAHASSEE, Fla. — Nu
teistasis Arthur F. Goode, 22, 
kreipėsi Į gubernatorių Reubin 
Askew su prašymu leisti jam 
•Įvykdyti mirties bausmę pa
reikšdamas: “Aš jaučiu didelį 
norą taip daryti, kad tik galė
čiau”. Jis 1976 m. kovo 5 d. nu
žudė 9 metų amžiaus berniuką 
Jason Verdov. Jis buvo jury 
nuteistas mirties bausme, bet 
nuteisimas dabar peržiūrimas.

Goode pasisakė žudąs vaikus, 
norėdamas turėti “fun” ir jo
kio gailesčio nejaučiąs, “žudy
čiau, jei laisvas būčiau”, jis pa-

John Mitchel i
t

saugos kalėjime
WASHINGTON, D. C. -J 

John Mitchellš buvęs krašto 
prokuroras ir vyriausias prezi
dento Niksono politinės kam
panijos pinigų rinkėjas, turės- 
specialias saugias sąlygas ka
lėjime. Paskirtus metus jis 
privalęs praleisti Alabamos 
kalėjime, bet vyriausybė da
bos-jo saugumą. Mitchell, bu
vęs prokuroras, ne vieną nu
sikaltėlį yra pasiuntęs už gro
tų, o dabar jam pačiam tenka 
už jų kelis metus praleisti dėl 
Watergate nusikaltimų. Jis la
bai nepatenkintas prezidentu 
Niksonu, nesuteikusiu jam rei 
kalingos globos.

3,500 valdžios tarnautojų r 
ėmė pašalpą

CHICAGA. — šimtai valdžios 
tarnautojų prisiphžino nelegaliai 
dalyvavę masinėje suktybėje, 
imdami pašalpą pinigais, maisto 
kortelėmis, nemokama medici
na ir kt. Suktybėse dalyvavę fe- 
deraliniai, valstijos >ir miesto 
valdininkai bei Chicagos moky
klų, Butų valdybos. Tranzito 
administracijos ir Sanitarinio 
distrikto tarnautojai. Teisman 
traukiama tarp 75 ir 100 kalti
namųjų. Piktnaudojime dalyva
vusių spėjama buvo apie 3,500 
asmenų, padariusių kelis milijo
nus dolerių nuostolių. ,

♦ Benjaminas Franklinas 
sekančiai apibrėžė cigarą: “Ci 
garas yra suvyniota dvokianti 
žolė, kurios vienam gale na 
ugnis, o antram ■— kvailys”.

konferencijai
MASKVA.’— Sovietų spauda) 

trečiadieni pasmarkino asme
nines atakas prieš prezidentą 
Carter! už jo žmogaus-teisių gy
nimą. Diplomatai tas atakas 
pavadino aršiausią Amerikos ly
derio kritika.

Oficiali Sovietų žinių agen-’ 
tūra Tass ir kompartijos oficio- ‘ 
zas Pravda per dvi dienas iš ei
lės — antradieni ir trečiadieni 
smerkė CarterĮ, kaltinant, kad 
jo vedama žmogaus teisių Sovie
tų. S-goje kritika yra žalinga. JV 
ir sovietų santykiams, ir deten- 
tei.^ - 2?'

Vakaru diplomatai stebėtojai 
sako, kad smarkios asmeninės 
atakos prieš prezidentą CarterĮ 
yra Įžanga i konfrontaciją dėl 
žmogaus teisių ateinančią sa
vaitę Įvykstančioje Belgrado kon
ferencijoje. ' •

Turkijos Ecevit 
prieš koaliciją

ISTANBUL. — Numatytas bū
ti ministeriu pirmininku Bulent 
Ecevit trečiadieni pasisakė prieš 
koalicijos vyriausybės sudarymą 
ir kreipėsi i opozicijos partijos 
disidentus kad padėtų jam su
daryti tvartą vienos partijos ad
ministraciją. “Mūsų durys yra 
atviros visiems (seimo) atsto
vams, kurie nori paremti Res
publikonu Liaudies Partiją, ir jos 
tikslus atgaivinti demokratiją”, 
pasakė Ecevit, kurio partija 
praeito sekmadienio rinkimuo
se iš 450 seimo narių laimėjo 213 
vietų. yPX-i %

“Aplinkybės verčia skirtingų 
ekonominių ir politinių tenden
cijų žmones demokratiškai su
sidėti ir’bendradarbiauti”, pasa
kė jis.

Rodezij a nusivylė 
Vakarų laikysena

' SALISBURY. — Rodezijos 
apsaugos ministeris Mark Par
tridge pasakė, kad baltųjų val
džia niekuomet neduos juo
džiams vieno asmens vieno bal
so teisių.

Rodezijos pramonininkų gru
pei pasakytoje kalboje jis pasa
kė, kad Jungtinės Valstybės ir 
Vakarų ' demokratijos apleidu- 
sios savo idealus. “Svarbiausia 
kryptis šių dienų pasaulyje yra 
rusiškojo komunizmo ekspansi
ja ir Vakarų pasaulio sužlugi
mas”, baigė savo kalbą Par
tridge.

gana pesimistiškai nusiteikęs. 
Gen. Dayan yra numatytas už
sienio reikalų ministerio pare? 
goms naujoje vyriausybėje, jis 
turi tikslių žinių apie paskutinių 
savaičių politikų užsimojimus 
ir jų padarytus pareiškimus. 
Viską apgalvojęs, jis tvirtina, 
kad dabartiniu metu taika Arti
muose Rytuose negalima.

Izraelyje rinkimus laimėjo Me
nachem Begin vadovaujama Li
kud partija. Josios vadas vedė 
pasitarimus su darbiečių partijos 
vadais. Bet būsimas premjeras 
pareiškė,, kad jis norėtų turėti 
gen. Dayan užsienio reikalų mi
nisterijos priešakyje. Tuo tar
pu darbiečių vadai norėjo patys 
parinkti žmones koalicinėn vy
riausybėm Gen. Dayan skaito 
save darbiečių partijos nariu, 
bet jis ne visuomet pritardavo 
darbiečių vedamai politikai. 
Gen. Dayan gana ilgai tarėsi su 
Menachem .Beginu. Jis sutiko 
būti jo užsienio reikalų minis
teriu. Kilus' opozicijai darbie
čių tarpe, gen. Dayan leido pa
čiam Beginu! hųtarti, ar jis rei
kalingas užsienio ministerio pa
reigoms,ar galės apsieiti ir be 
jo. ■ ...

Ilgai vesti pasitarimai koali
cinei vyriausybei sudaryti šios 
savaitės pradžioje gerokai pasi
keitė. Rinkimus laimėjęs Be
gin, nepajėgęs susitarti su dar
biečių vadais, pradėjo ieškoti 
bendros kalbos su pačia deši- 
niausia izraelitų grupe. ’Jeigu 
jam pavyktų susitarti, tai tada 
120 žmonių' parlamente, jis tu
rėtų 61 atstovą. Dauguma la
bai nedidelė, bet vis dėlto yra 
dauguma.

Tuo tarpu Izraelis Įteikė antrą 
skundą prieš Egiptą. Prieš tris 
metus pasirašytas susitarimas 
draudžia Egiptui siųsti daugiau 
kareivių ir karo medžiagos Į Su- 
ezo kanalo zoną, iš kurios Izrae
lio karo jėgos laisvu noru pasi
traukė, kad Egiptas galėtų su
tvarkyti y laukiojimą kanalu. Iz
raelio premjeras Rabin, gavęs 
žinių apie naujų Egipto dalinių 
siuntimą Į pasienį, nuvyko ap
žiūrėti ne tik pasienio, l>et ir 
Izraelio karo dalinių. Jis nori, 
kad Izraelis nebūtų užkluptas ne
pasiruošęs. Izraelio karių tar
pe Ičakas Rabin yra gana popu
liarus. nes jis buvo Izraelio šta
bo viršininkas paskutinio karo 
metu.

Vėjuotas

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28
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Persikelia gyventi į mluKą
Paiitaruoju laiku- pastebėtas 1 

juuejimuį jaunų baitų riuouių 
ir seimų persikelianėių atgal i 
j-i esu centrą gyventu

Daugens ių žinomų nuomo
ja aparimenuts mieste ir dabar 
j.e perka naujus arba atnaujin
tus namus, iuu Kurie perkasi 
uiazesmuose miesteliuose na- 
(uus arba Kondumimumus.

blaUstikos biuras (Cenzus 
Bureau) praneša, kad Chica- 
|dje gyvęntojų skaičius suma
žėjo *■*, New Yprkę 5J2%, 
Los Angeles — Philadel- 
pmjoje — ti.9%, Washingtone 
—b ir Bostone — 0,7%>.

Gyventojų padidėjo šiose 
vietovęsę: riouston — 5.9% ir 
Miami — 9%.

Jaunosios poros paprastai tu
ri du pajamų šaltinius, vyras 
ir žmona gauna geras algas, gali 
nuomoti brangesnius butus ar
ba įsigyti naujus namus, žino
mą su inorgičių pagalba.

Ir kai kurie vyresnio am
žiaus žmonės (seniorai) su ge
rais pajamų šaltiniais randa 
naujus ar atnaujintus mažus 
namelius mieste. pr. fab.

lių ieškojimui. Programos taisy 
Kfes parengė “Senior Citizens 
Community Saldy oragamza- 
cija.

los programos direktorius 
David Mui pasakė, kad bus pa
samdyti išėję pensijon polici
ninkai ir ugniagesiai vyresnių 
amžiaus žmonių apsaugai.

Praeitais metais esą 19,000 
seniorų buvo kriminalistų auko 
mis. Čikagoje yra apie 500.000 
vyresnio amžiaus žmonių, ku
riems tokia apsauga yra reika
linga. pr. š.

bet kuriuo investigatoriu ar ap
draudos kompanijos agentu. įsi 
dėmėk tamsta, toks investigatp- 
rius nėra susidomėjęs jūsų ge
rove. Jis yra gerai treniruotas 
asmuo, kuris ieško iš tamstos 
žinių, kad savo kompanijai pa
tarnautų.

Nors investigatofius tamstų 
užtikrintų, kad jis norįs sužino
ti teisybę; kaip susižeidimas 
darbe įvyko, tačiau patartina 
jam pareiškimo (statement) 
nepadaryti. . -

KL. Ar aš turiu investigato- 
riui viešų pareiškimą (stale- 
met) padaryti? D.

ATS. Nėra būtina lokį parei
škimų padaryti apie susižeidi- 
mo smulkmenas.

i'aip pat nepatartina pasira
šyti ant net kurio “stalemento“, 
iššaunant, jei tamsta turėtum 
teisinį patarimų iš asmens, ku
riuo tamsta pasitiki.

VIENGUNGIO SKUNDAS
Praeitos sav. “Sun-Times” nr. 

vienas Čikagos viengungis taip 
skundžiasi:

“Agrikultūros departamentas 
paskelbė, kad leidžiama pažinau 
doti (will grant) gyvenimo pa
brangimo formule (cost-of-liv- 
ing) pradedant liepos mėn. šei
moms, gaunančioms maisto 
markutes.

’’Tačiau šis padidinimas ne
liečia pavienių asmenų, kurie 
ir toliau gauna $50 vertės mar
kutes kas mėnesį. Valdžia ma
no, kad pabrangimas palietė 
viep lik šeimas. Aš esu vien
gungis, gaunas Soę. See. ir vie
šų pašalpą, iš viso $227.70 per 
mėn.. Sumokėjęs buto nuomą 
$155, už apdraudą $24, už mai
sto markutes $21, lieka $27, 
kuriuos panaudoju maisto pa
gerinimui, nes už markules 
gaunamo nepakanka. Dėl šių 
dienų maisto brangumo, nė vie
nas žmogus negali su $50 pra
gyventi”, skundžiasi viengun
gis.

Vienas mūsų skyriaus bendra 
darbis A. Č., prisiuntęs šią iš
karpą, sako: “šis viengungis 
per brangiai moka už butų, todėl 
sunku išsiversti su mažomis pa 
jamomis pragyvenimui pabran
gus”. petit.

Kaip iškviesti giminaitį iš 
oKup. Lietuvos?

KL. Gavau iš okup. Lietuvos 
giminaičio laišką, kuriame jis 
rašo, kad norįs 3 mėnesiams 
atvykti pasisvečiavimui į J. aJ 
v-nes ir pats esą apmokės ke
lionės išlaidas. Ką turiu daryti 
jo prašymui patenkinti?

šio krašto pilietis A. J.
ATS. Pirmiausia turite pa

rašyti iškvietimą (Invitation) 
rusų ir anglų kalbomis ir jame 
įsipareigoti, kad giminaičio bu
vimo šiame krašte metu apmo
kėsite jo išlaikymą, gydymą, ke 
lionės ir kitas išlaidas, skad ne
apsunkinus šio krašto. Iškvieti
mas turi būti ir atitinkamų 
aungt Am. Valstybių įstaigų 
nei Sovietų Ambasados patvir
tintas. Smulkesnių informacijų 
teikia vietos. Immigration ana 
Naturalization įstaiga. Galima 
kreiptis į tam tikrus kelionių 
biurus, kurie už atlyginimą su
tvarko visus formdlumus. Taip 
pat Soc. klubo kai kurie valdy- 
dos nariai (Anatolius Čepulis ir 
Pr. Šulas), turėdami.notarų tei
ses, iškvietimo reikalus padeda 
sutvarkyti. ■ Soc. kį inf.

kai 
susi- 

P.

įsitrauku į pasikalbėjimą asme
niškai ar telefonu, su apdrau
dos investigatoriu, kai man bus 
pasakyta, kad tas pasikalbėji
mas bus rekorduojamas ? F.

ATS. žiam klausimui yra pa
prastas atsakymas: ne! Nors 
tokio pasikalbėjimo rekordąvi- 
mo politika yra apdraudos 
kompanijų praktikuojama, bet 
tamsta neturi įsitraukti į Lokį 
pasikalbėjimą, kuris yra, rekor
duojamas.

KL. Ar aš nenustosiu teisės 
gauti už susižęidimą darbe kum 
pensacijos, jei atsisakysiu koo
peruoti su: apdraudos kompani
jos agentu ?^į. K.

ATS. Nenustosite. Tuo atve
ju, jei apdraudos kompanija 
ir bandytų tamstą priversti pa
daryti pareiškimus dėl darbe 
įvykusio susižeidimo, ir teigtų, 
kad neteksi kompensacijos, įs
tatymas numato keletą baudų 
apdraudos kompanijai už tokį 
prievartavimą. .

KL. Jeigu aš nesuteiksiu savo 
darbdaviui ir apdraudos kom
panijai' imormacįjų, ar tas nę 
,urės Begiamos įtakos į mano 
teises pagal veikiantį įstaty
mą? č.

ATS. Iš viso dėl susižeidimo 
darbe tamsta privalai tik prat
iesti darbdaviui kur ir kada 

atsitikimas (acci- 
savo

.sužeis-

Darbovietėje susižeidus, 
ką aš turiu daryti?

KL. Ką aš turiu daryti, 
darbovietėje dirbdamas 
žeidžiu?

ATS. Tamsta turi pranešti 
apie susižeidimų savo fonnanui 
ar kam nors kitam, kas jį pa
vaduoja.

KL, Ar įstatymas numato lai
kų, per kuri aš turiu pranešti 
apie susižęidimą darbovietė-

aelaimingas 
lent) įvyko ir nurodyti 
Kūlio dalį, kuri buvo

ČIKAGA IR KITI MIESTAI 
GAVO LĖŠŲ SENJORŲ 

APSAUGAI
Federalinė valdžia kovai : 

kriminalais paskyrė Čikagai 
kitiems miestams -*250,000.

Iš tų lėšų bus samdomi išėję 
poilsiu policininkai ir ugniage
siai, kurie palydėtų vyresnio 
amžiaus žniorfes, keliaujančius 
rizikingose apylinkėse.

Neseniai Čikagoje, Pick-Con
gress viešbutyje susirinko apie 
300 daugausia vyresnio amžiaus 
žmonės diskusijoms naujų ke-

su 
ir

ATS. Taip. Apie susižeidimų 
privaloma pranešti 45 dienų lai 
kotarpyje nuo susižeidi mo; 
priešingu atveju tamsta negalė
si gauti bet kurios kompensaci
jos pagal ^Workmen’s Compen 
sation” aktą.

KL. Ar aš privalau pagal įs
tatymų darbdavio investigato- 
riui ar Apdraudos kompanijos 
astovui paaiškinti susižeidimo 
priežastį? Y.

ATS. Neprivalote kam nors 
aiškinti susižeidimo priežasties. 
Jei susižeidimas įvyko prie sta
tybos, tamsta neturi kalbėti su

KU Jeigu nelaimė darbovie
tėje įvyko dėl mano kaltės, ar 
aš gabu gauti kompensaci
ją? - \ • • Z.

A ■ ' ' ]

ATS. Nežiūrint į tai, kad ne
laimė (accident) įvyko dėl tam
stos ar dėl kilų darbininkų ar 
asmenų priežasties, tamsta tūri 
teisę gauti atlyginimą pagūl 
veikiantį “Workmen’s Compeh- 
satioii” aktą.

(Pasinaudota “omijieCpls on 
Compensation” straipsniu, iš
spausdintu “Bridgeport Neyvs” 
May, 1977, . pęš.

& Kai Dievas įsitikino, koks 
nevykęs Jo padaras buvo žniot 
gus, jis dar sykį bandė ir sut
vėrė moterį. Remy de Gour- 
monL

PASSBOOK 
SAVINGS... 

Uw best way to

- WITH REPAYMENT 
TO Pit YOUR INCOME

02U WEST CERMAK ROAD

Kūne Kultūra* Rūmai Kauna

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO Z1/<%

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Virgis!* 7.7747
BOTOSi Mou.Tua.Pri.9-4 Thur.^-8 8at. 9-1

5EHVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PASKUTINIS BIRŽELIS

Sudie, paskutini tėvynės birželi, 
Buvai, tu khip niekad — auksinis ir žalias. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią 
Tiktai išrietieji pakelti tegali — 
Už raidę ir žodį, už maldą ir raštą 
Paliekam skausme savo gimtąjį'kraštą.

■ --Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu

Kur ašara'krenta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino’ Kražiuos^ Giedraičiuos, Pilėnuos, 
Kad būtų lietuvis, kaip plienas, kaip plienas.

c Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu,

Padvelk mums, birželį bent vėju tėvy nės; 
Buvai mums, birželį deja, paskutinis...
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

■ - 'C T- - -

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų —- sudievu, sudievu

Birutė PūkelevičįuLė

:1a JIB is Patentai -Guaranteed in £wlt*r!and and? iM 
in, USA/CaaazįA fiarope. It enres DandruK, FaKing 

Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Boot 
| growth, and restoring NA'cCttAL HAIR COLOR. Using JIB you 
® will never be BALD or GREY. Guaranteed. Listed in'

Uruggist Red-Blue Bock. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J 46 J, 2557 W. 69th SU, l«40 W. 47th St„ So. 50th 
Ave. & 14th St,-Cicero, HL, 1147 K. Ashland Ave., 2S34 No, 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL ■ JIB Medicine Liquid 8 ox, 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid.' Send Today:

>w

, 4030 Archer Avė., • Tel. VI 7-1515
Seniausias automobiliu pardavėjas lietuvis

V olare P rainier Coti pfe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) J

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente'

see us for 
HOUR financing. 

AT OUR LOW RATS

CompoufiM satin

(Tęsinys)

— Mala, tuščiašnekė. Eikime verčiau j sodą. Jūs bū
tumėt geriau sode pažiūrėjęs, negu čia besirausiant.. Ta
tai aš ir be jūsų atliksiu. v

Atėjus į sodą, tardymas visų pirma ėmėsi žolės ap
žiūros. Žolė prie lango buvo sumaigyta, dirvuolių;krū
mas taip pat sulamdytas po langu prie pat sienos. Diu- 
kovskiui pavyko rasti keletą palaužtu krūmo šakelių ir . 
gniutuliuką vatos. Ant viršutinių galvučių fyuyo rasti 
tamsiai mėlynos vilnos plonį plaukeliai. >. ...o,- • t. • - '

— Kurios spalvos buvo jo paskutinis kostiumas,- — „• 
paklausė Diukovskis Psekovą. ę. • > - - -

— Geltonas, drobinis. ' ) " ‘
— Puikiai. Reiškia jie buvo mėlynos.
Keletas dirvuolių galvučių buvo nuplauta ir stropiai . 

įvyniota į popierių, šiuo metu atvyko policijos viršinin- 
kas Arcybaševas Svistakovskis ir daktaras Tiūtiujevas.

savo smalsumą; daktaras gi ankstas ir aukščiausio laipš 
nio liesumo žmogus su Įdubusiomis akimis, ilga nosim ir 
aštriu pasmakriu; su nieku nosisveikino ir nieko neklau
sė, sėdo ant kelmo, atsiduso ir prakalbėjo; " ‘ )

— 0 serbai vėl subruzdo. Ko jiems, reikia, nesūpran- • 
tu. Ach, Austrija, Austrija. Tavo tatai reikalai.-

Lango apžiūra iš lauko nesuteikė nieko,; apžiūra gi \ 
žolės ir artimiausių langui krūmų davė tardymui -daug 
naudingų nurodymų. Diukovskiui pavyko,’ pavyzdžiui, 
pasekti ant žolės ilgą, tamsią juostą, sudarytą iš dėmių,' 
ir besitęsiančią keletą sieksnių nuo lango, gilyn į sodą. 
Juosta baigėsi po alyvų krūmu didele juodai ruda dėmę. 
Po tuo pat krūmu buvo rastas batas, kuris pasirodė į 
porą su tuo batu, kurį rado miegamajam. ?rs..5.'.s

— Tatai senstelėjęs kraujas. — pasakė Diukovskią 
apžiūrinėdamas dėmes. . 1 ’ ‘

Daktaras su žodžiu “kraujas” atsistojo ir tingiai, .aki 
mirksniu pažvelgė į dėmes.. , ' f ■ ...

— Taip,
— Reiškia, nepasmaugtas, jeigu- kraujas. ’4-u; pasakė fc 

Čubikovąs, kandžiai pažvelgdamas į Dit&bvškį.7i-' - . g
Miegamajam jį pasmaugė, čia gi, J>įj^ąmu,;kad f 

jis neatgytų, jam smogė kažkuo aštriu. Dėmę g
parodo; kad jis ten gulėjo palyginamai ijgą_ laiką, ioį jie S 
i^ojo Mdų, ant ko ir I

— Šitas ‘batas dar B
ji užmušę, kai jis prieš miegą -nųsią^^s^^^^i&l 
Vieną batą jis nusiavė,-antrąjį gi, yra tai šitą, jis sūškil- * 
b o nuauti tiktai pusiau. Pusiau nuautas batas-- -kritimo 
metu pats nusiavė. - -. <- > u • g

% - T*

Išmanumas, pamatysi, —, nusišypsojo ■ Čubikovąs.
taip ir rėžia, taip ir rėžia. Ir kada jūs atprasite<>t»rp-'< 

tis su savo samprotavimais? Užuot samprotavęs, jūs gė-Q 
riaų paimtumėt truputį žolės SU krauju analizui. . y<_.

Po apžiūros ir nuėmimo vietovės ‘planą ferdjjpąs- vy
ko pas valdytoji- protokolo rašyti ir pus|^čiąuU';^uėjusi 
Prie. pusryčių įsišneko. . | / ‘ i i. J • $ ''

Laikrodis, pinigai ir kt... viskas, sv^ka,'--^'-pradė
jo kalbą čubikovąs.— Kaip dukart,du kėtųrig Nužudy
mas atliktas be pasipelnijimo tikslų.

— Atlikta žmogaus inteligento,įterpė Diukovs-

— Iš ko gi jūs tatai išvedžiojate? -
— Man paslaugus švbdų degtukas, kurio' vartojimo 

vietos kaimiečiai dar nežino. Šituos degtukus,vaitoja, tik
tai dvarininkai ir tai ne visi. Užmušimą atliko, progai 'ta
riant, ne vienas, o minimum trejetas: .du. laike, o trecias 
smaugė. Kliauzovas buvo galingas, ir žudikąį ' totęėjd tai 
žinoti. - i =, —■ < , -/ -• ' - ■

—• Kuo galėjo pripadėti jam jo jėga, jeigu, sakysim, 
jis miegojo? .

— Nėra ko išmislinėti. Geriau valgyti.
— O man rodosi, suprantama,'jūsų aukŠtakihįybę, y— 

pasakė sodininkas Jefremas, statydamas ant stalo 
dūlį, — šitąją niekšybę bus atlikęs ne kas kitas, o tik N i- J 
kolaška. , ■■ R • p

— Labai gali būti, — pasakė Psekovas. . •
.— 0 kas tasai Nikolaška? ’ /
— Ponų kamerdineris, jūsų aukštąkilnybe, atsa

kė Jefremas. — Kuriam kitam, jeigu jie jam? Galvažu
dys, jūsų aukštakUnybe, Girtuoklis ir palaidųnas - toks, 
kad neduok, dangaus Karaliene. Ponui jis degtinę visa
dos nešė, poną jis guldydavo į lovą... Kuriam gi, jei ne ‘ 
jam? O dar taip pat, drjstu pateikti jūsų auksĮtakilnyhei, 
pasigyrė kartą, biaurybė, smuklėje, kad poną užmuš* | 
Dėl Akuljkos viskas nutiko, dėl bobos... Buvo pas jį karei-* 
vinė tokia... Ponui jinai patiko, jis ją sau priartino, na, o - 
jis... žinoma, pykstavo... Virtuvėje dabar nusigėręs volio- y 
jasL Verkia... meluoja, kad pono gaila...

(Bus daugiau)
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INTERNACIONALIZMAS AR ŠOVINIZMAS?,
■ Žinomas britų žurnalistas iri širdyje turėjo likti ištikimi 
prašytojas Robert Conquest, ra savo tautai. Gal lokiu būdu ga' 
Šydamas Londono “Daily Te- Įima išaiškinti jų norą išlikti 
fegraph” dienraštyje apie So- lietuviais, apie ką rašė J*. Man 
vietų kąnmnistų taktiką, pa- kus straipsnyje “Lietuviai So 
minėjo- lietuvių ir kitų tautų 
socialistų žudynės Sov. Sąjun 
goję. Jis .sako, kad tarp nužu
dytųjų, 1-936-38 m. buvo ir ko
munistų disidentų.
• Mažojoje LįęL Tarybinėje ..f . .
Enciklopedijoje, išleistoje 1966 sukui rūpėjo lietuvybės, kaip 

71 m. buvo išvardinta bent tokios, išlaikymas, rūpėjo sulai i 
šimtas pasiĄvmėjusių lietuvių kyli lietuvių nutautėjimo pro-i 
kdųiunistų, .žuvusių- tuo laiku cesas. Bet dabartinėmis SSSR 
^ąsmenyi>ės' kulto sąlygomis”, gyvenimo sąlygomis sunku lai 
liekas ligi šiol dar neišaiški- padaryti.” Tačiau kai kas hu
no, ar jie buvo sušaudyti Sta- yo daroma.
|iuyi..apvalant /partijos apara
tą nuo nepatikimo elemento, 
paruošiant dirvą- Rusijos impe 
rijos atkūrimui, ar jau tada 
būta komunistų disidentų (gal 
(birtinfų komunistų), kuriuos 
buvo nutarta likviduoti kitais 
gūdais negu tai daroma dabar.
f Pastąrnoju laiku “Komunis- Jį. Tuo laiku Sov. Sąjungoje 
tas” kas hiėrięsį spaudina ątsi- painės grupės, 
inihimūs apie anuo metu su- ’ 
šaudytus Ųetuyos komunsilūs, las. Pavyzdžiui, Gudijoje, Mal- 
fškeliaht jų nepaprastus nuo- 
pė! rids ".So t. Sąjungai, bet nu- 
R’lini kad jie buvo likviduoti 
kaip buvo- sakoma prieš metų 
išleistoje renciklopedijoje.
-. Kaibant;’apie, lietuvius prieš 
karą- gyvenusius Sov. Sąjun- 
įpjė;. iškyla jų tautinio lojalu- 
jūo' Jdausimas. Likę dėl įvai 
rių'priežasčių po revoliucijos 
Šdv./Sąjūhgojė, lietuviai, be 
/abejo, ilgėjosi savo tėvynės 
ir daugumas iš jų • giliai savo

ciaiitinių Tarybų Respublikų 
Sąjungoje** (žiūr. P. Russeckas 
“Pasaulio Lietuviai”, Kaunas, 
1935 m., 160 pusi.) Jis sakė. 
“Kai kuriems lietuvių komunis 
tų vadams, kaip antai V. Kap-

Pagal 1927 m. duomenis, iSov. Sąjungoje gyveno 11.4631 
lietuviai, iš kurių 21.816 kal
bėjo' lietuviškai- Kai kur Rusi
joje, o ypatingai Gudijoje bū
ta grynai lietuviškų kaimų 
kolchozų, bet dauguma lietu- :

‘jvių gyveno išsimėtę, po visą ša leidžiamas laikraštis

A. a. V. GRYBAS Žydelis kromiiiinkas

J gamtą į ąžuolyną

Prabėgo žiemos šalčiai su sa
vo visais žiaurumais, vėjais, snie
gu. Atėjo linksmasis laikas -r- 
pavasaris. Gamta atbudo nusi
kračiusi žiemos patalo. SuŽalia- 

beveik dzukuodami kalbėjo 
.su mumis. -Lietuviškų kaimų 
esą keliolika, žmonių apie 4 
tuksi.” Apie lai, kad jienis ne
leidžiama turėti nei liet, mo
kyklų, nei spaudos, žinome iš stelių meliodijų, kvėpuodami ty-j to).

|vo laukai ir pievos, medžiai apsi
dengė jva:riausių*spalvų lapais. 
Sužydo medžiai, krūmai ir gė
lės pa.skleidė malonų ir patrauk
lų kvapą. O tie šimtmečiai, kas 
gali aasakyti jų grožį, — gal tik 
poetai ?

O šiame gražiajame ąžuoly
ne, šių metų birželio mėn. 19 d. 
įvyksta pirmoji išvyka j gam
tą, i Joninių gegužinę. Tenai 
susispietę ąžuolų pavėsyje, be
siklausydami giesmininkų pauk-

miniuk^s pamaitins skaniais už- 
j kandžiais, o šaunūs vyrai aprū- , 
pins įvairiais stipriais ir leng
vais išbėrimais. Be to, kas pa- ” 

laimę i.š-les ir sax o
bandyti.

Mik i

bet visi 
daly va

ion mu
I k-tuvių

i lockfordo apy linkės 
namuose,- 
vieningai 
.as šaulių 
gamtą į 
ri Įvyks 

bir.ieijobo parke
I vai. po pietų. (Par

ko vartai atidaromi 10 vai. ry-

LKE Kronikų. Iru oru atšvęsime Jonines prie
Tas faktas( kad nuo 1936 —' degančio laužo. O kad nebūtų 

38 m Sov.Sąjungoje buvo už-jP®17 liūdna išsisvajojus apie 
darytos visos lietuvių mokyk-]Praeitį, - jaunystę praleistą tė- 
3osį sustabdyti laikraščiai ir 
suimti veikėjai, ir kad dabar, 
po 40 metų už Lietuvos rešpub 
likos sienų neleidžiama jokia 
lietuvių tautinė . veikla, rodo,

Kas nežinotų, kur yra mini
mas parkas, prašau susisiekti 
telefonais; A. Pocius 877-9686 '* 
vakarais, arba sekmadienio rytą 
su Lietuvių klubu 962-9256, gau- - ; 
site nurodymus kaip važiuoti. ■

Kviečia kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti vietos šaulių būrio 
valdyba ir šauliai-šaulės. Savo 
atvykimu paremsite šaulių vei- ■ 
klą. Nes šauliai savo veikla jau 
yra gerokai pasižymėję rockfor- ; 
diečiams padedant atšvęsti Įvai
rias šventes, kaip Vasario 16, 
Amerikos 200 metų nepriklau
somybės ir kitas. Iki malonaus 
ir gausingo pasimatymo Joni
nių gegužinėje. Augis

ivynėje, ir sukėlus gerą nuotai
ką, Augustinas Kapačinskas nuo' 

’ pat ankstaus ryto gros ir links
mins visus savo gražiausia plokš
telių muzika.

, , o o - i -; Programa išpildys atvykę sve-kad Sov. Sąjunga, nors sakosi| 
esanti internacionalizmo (tau
tų laisvės, lygybės ir draugys
tės) pavyzdys, iš tikrųjų yra 
visai priešingos ideologijos 
kraštas. Kaip ir Stalino laikais, 
ji veda rusų didžiatautinio šo
vinizmo politiką. Tik tokiu bū 
du galima išaiškinti tuos kitų 
tautų veikėjų persekiojimus 
bei žudymus, apie kuriuos pas 
taruoju laiku priminė Robert fitavičiutės ir broliai šauliai Pet- 
Conquest. Tik taip galima su-Į ras ir Antanas Kivėnai išpildys 
prasti ir dabartinių lietuvių* dainų pynę.
tautinės kultūros slopinimą* O kad nereiktų kęsti alkio bei 
Sov. Sąjun-ge. , Is E. L J troškulio, mūsų prityrusios šei-

čiai iš Čikagos V. D. Š. Rinkti
nės šaulės ir šauliai, kurie at
vyksta net dviem autobusais. Ir 
jų meno kuopelės vadovui Juo
zui Petrauskui vadovaujant, at
liks apeigas prie degančio lau 
žo, kaip senovėje Vai dyla su vai
dilutėmis kūrendami šventąją 
ugnį.

Vėliau sesutės šaulės, Marytė, 
Teresėlė, Nastulė ir Verutė Bi-

' ; “Raudo- šaudo baltieji, bet nemato, kai 
etjnasis Artojas’’ (Minskas, 1927

, kaip lietuvių, — 37). Be to, koni. partija lei- 
' dar galėjo turėti savo mokyk- do žurnalą “Priekalas” (Mas

kva, 1931-38)- Bet pradedant 
1937 metais, visa lietuvių ko
munistų tautinė veikla Sov. 
Sąjungoje buvo 
Laikraščiai uždaryti, d daugu
mas buvusiu redaktorių bei 
bendradarbių sušaudyta. Cha
rakteringai apie tai rašo “Ko
munistas” (Nr. 12, 1976.): 

“1937 — 38 metais buvo re
presuota daugelis LKP veikė
jų ip aktyvistų, kurie gyveno 
Tarybų Sąjungoje kaip politi
niai emigrantai, žuvo buvę 
LKP CK nariai B. Matusevi
čius, A. Nedvaras, I. Ošerovi- 
čius, P. Jankauskas, J. Kaspe- 
raitis. Melagingai apkaltintas, 
.1938 m. kovo m. suimtas ilgame 
t’s LKP vadovas, jos atstovas 
prie Kominterno Vykdomojo 
Komiteto Zigmas Angarietis. 
Jis žuvo (sušaudytas! 1940 m. 
gegužės 22 d.” (Įsidėmėtina: 
sušaudytas trim savaitėm prieš 
sovietų invaziją. į Lietuvą 1 

Dažnas jaunosios kartos ko
munistas šiais Įsakais serga 
daltonizmo liga, nesugeba at
skirti spalvų, kai kalba apie 
politinius žudymus: mato, kai|kų, kurie puikiai, taisyklingai,

kovo kaime, kur gimė ir au
go dabartinis .Lietuvos TSR 
min. pirm. Juozas Maniušis, 
buvo liet, pražios mokykla- Ki 
tos mokyklos Buvo Sofeiske. 
Cegelnėj, Veretėjoje, Ivonių 
kolchoze. Dymanoyos kaime 
buvo net vidurinė mokykla, 
Viena liet, mokykla buvo Pa- 
volgyje, čiornaja Padina. kai
me ir pora Sibire.

Sov. Sąjungoje gyvenantiems 
lietuviams valstiečiams buvo

Įau tM’ta lilkaa atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

: / 7 CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
- /Ąteoae knyga aprašanti paskutinių 90 0869-1959) metų 

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktas darbus 684 psl. 'Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje Gražyte pirmas Chiėagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Eeteyte kolonijoa, fa suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nySoR tetefati laikrasčiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
PMtligėiHkf ehorai,. 9. bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

doikmhental katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
aflikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

lUt šnygą {slgyti, prašomi parašyti čekį arba Money

TAMimiKOS IJETŪV^ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

'v

— GERIAUSIA DOVANA ;
gauti puikių knygų, kuriat papuoš bat kaklą '

MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų i 
bet vietų aprašymai, skaitomi kaip to- !
$5. i

'PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- ■ 
Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- J
296 psl.. kaina $S. i

Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- ]
'vtrželials. 338 psL Kaina $8.00. Minkštais virš._$5.06 

BlrŽSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- i 
I dalis. 206 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- « 

— $2.00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki- .
. tote viršeliais _ _________________ .- ___ _______ 2
Henrika* Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. «

7 . Pakalnės ir Labguvos -apskritys su {domiais aprašymais, iliu- 2 
atradjotnis Ir dokumentacija. 338 psl„ kaina $8.

P. KssIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvoa J
■ partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. <l;

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminim&J
ITO psL---------------------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai X
puslapiai —;—:------------- ;------------------------------------

Knygai uteakant reikia pridėti 25 et pašto. Išlaidoms.

MtaMKda, 
-atataįinfgįat ir Įvyki) 
tnAŽM^mL Kata 

MkMntHtis. META!'

1731 B. Halsted St, Chicago, IH 60608. — Tek HA 1-61M

MtakJM

rczn KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
" * LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Jvmm Davparaa. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Hlels- 
1088 metai* paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 

(Ddo švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
Lietuvoje.

/ Astarte* sero žodyje rašo:’“Jei/liūdna* lietuviu tautos Ūkimas 
oaMfa tttrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu ro- 
grievęa gražiai Išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
ste », kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti. Uetuvtu 
tena galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
lt prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. f

Knygų* apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
atMpUuti Uetuvlu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po ne
šulį BMattytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
atakai arba ūkininku valkai, reiškia, kšd ši knyga bus brangi abso- 
iMUd Beturte daugumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
tarmei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
sūtertaras aktriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myb 
aaf Tėvynei Lietuvei”.

Kaygne 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 23.00. 
Gaunama MaujJenoea.

dek) arba Money Orderi ateiti tokiu adresu:

I HW S*. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608
■. _ Gr?* ptslgua, taniai knyga pcstgidsM,

■ ■ w,’f . , - ■

tą patį daro raudonieji. Pasi
žymėjęs mokslininkas Juras 
Požėla, 1926 m. sušaudyta Po
žėlos sūnus, “Komunisto” žur
nale (Nr. 12, 1976) rašė 'apie 
“nenuplaunamą gėdą” Lietu-

sustabdyta t vai, kad buvo sušaudytas jo 
tėvas, bet nei vienu žodžiu ne
užsiminė, kad jo motina Kat
rė Matulaitytė buvo 1938. IV 12 
d. sušaudyta Sov. Sąjungoje, 
būdama pati komunistė ir pa
sižymėjusio komunisto našlė. 
Tokiu pat būdu buvo likviduo 
tas .nusipelnęs komunistas Ra 
polas Rasikas- (1938. X. 19), 
J. Staselis ir daugelis kitų.

Nuo tų prieškarinių laikų 
Sov. Sąjungoje, už Lietuvos 
respublikos sienų, nėra nei vie 
nos lietuvių mokyklos, nors 
lietuvių esama daugiau, negu 
buvo 1927 m. Bet kokia lietu
vių tautinė veikla ten yra griež 
tai persekiojama.

Rašytojas Antanas Venclo
va, keliavęs po Gudiją 1956 m^ 
savo dienoraštyje nostalgiškai 
užrašė: “Grįždami iš Mikališ- 
kių pasukome į lietuvių salą — 
Gervėčius... atvažiavę į mies
telį iš karto buvome apsupti 
lietuvių vyrų, .moterų ir vai

<> Politikieriais vadiname 
tokius, su kurių nuomonėmis 
nesutinkame, o su kurių sutin
kame, tuos vadiname valsty
bės vyrais. Lloyd George

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
L Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto Įr šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai --- -—....... $8-00
2. Jurgio Jašiosko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
• minkšti Viršeliai ----------------------------------------------- ----------_$1.50
3Al. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI.

296 psL, minkšti viršeliai .. .$5.00

.„$4.00166 psL,<iniiikšti viršeliai---------------------------------------- ------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliprįuĮ.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiaht čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS -GYDYTO. .

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėSančius"1905 

meta Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir . susi
rūpinimą. ______________________ ;______ _; . . $6.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik- ______ ___ _

Minkštais viršeliais tik _ _________________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik •

S3.0C 
$2.00

S2.0C 
taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki *rb* money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo lilaldoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
’ 1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL 

minkšti viršeliai ------------------------------- ...------_..$2.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai________ ___ $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.____________________ .__ $1.00

1735 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 80608

nuotykiu 
išleista.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J, Jwmlwi, A KISS IN THS DARK. KkuntlBni Ir 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba. 
150 psl. Kaina S2J50.

Or. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lletevoe tetorijot 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario mėtų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Or. Juozas. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos-dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki «r 
piniginę perlaidą. . I_ .RMtfdH

1800 So. Halsted St

17Sf Bevth Halated Street. CMe*ra, HL MM8
. ...... ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------ - —. s ■-

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
.sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

fl jAl L~
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

f Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaiįpos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

— NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— Friday, June 10, 1977
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drovė. 173$ So. Ealsted St, Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Pritaria ALTO vedamam darbui
Paskutiniame Dirvos numeryje paskelbtos trumpos, 

aiškiai suredaguotos gegužės mėnesio pabaigoje Phila- 
delphijoje vykusio Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 
pasitarimo priimtos rezoliucijos.

Pirmiausia aptariami patys skaudžiausieji dalykai. 
Pirmoji reąoliucija kreipia dėmesį j laikraščių ir radijo 
programų garsinamus pareiškimus, bandančius inkrimi
nuoti šios organizacijos vadovaujančius asmenis, ši rezo
liucija galėjo būti visai nereikalinga, nes nekonkreti. Re
zoliucijoje nepasakyta, kas ką inkriminuoja, tai dauguma 
ir nežino. Kiek tai liečia Naujienas, tai galime pasakyti, 
kad mūsų skiltyse nebuvo nei vieno inkriminuojančio pa
reiškimo.

Chicagoje buvo susidariusi provokatorių grupelė ir 
išleido net visą paskvilį, kuriame žiauriausiai buvo kalti
namos Naujienos. Bet' kaltintojai neturėjo drąsos imti at
sakomybę už tame pamflete paskelbtus šmeižtus, tai taip 
ir nežinia, kas tuos šmeižtaus redagavo ir pakišo kitiems 
nesubrendėliams atspausdinti.' čikagiečių tarpe buvo ki
lusi mintis, jog tai esąs Maskvos agentų darbas, bet toks 
Įtarimas šmeižikų neišaiškino. Pradžioje už minėtą pask
vilį ėmė po dolerį, o dabar ir veltui niekas jo jau nenori 
imti, nes tai yra nerimtas nesubrendėlių darbas. _

Netiesioginiai tame paškvilyje galėjo pulti ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narius, nes ši organiza 
cija rėmė ir remia Amerikos lietuvių vedamą laisvinimo 
darbą. Paškvilio autoriai labai nemėgsta Amerikos Lie
tuvių Tarybos vesto ir dar ir šiandien vedamo darbo. Bet 
Philadelphijoje vykęs Tautinės Sąjungos atstovų seimas 
Į paškvilio autorių norus nekreipė jokio dėmesio. Suva
žiavę Tautinės Sąjungos naripi išklausė įgaliotų savo pa
reigūnų Amerikos Lietuvių Taryboje vedamą darbą, jam 
pritarė ir aiškia rezoliucija tos patvirtino. Tuo rei
kalu paruošta ir priimta rezoliucija štai kaip skamba:

Seimas pritaria Sąjungos atstovų Amerikos Lie
tuvių Taryboje ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio VLIKe 
užimtai linijai ir jiems už atliktą darbą dėkoja. Kar
tu seimas paryškiną, kad ALT S-ga yra viena iš pa
grindinių organizacijų, sudarančių Amerikos Lietu

vių Tarybą, sveikina jos vadovybę, dėkoja už sėkmin
gą darbą ir kviečia JAV lietuvius politiniame dar
be jungtis apie šį plačios apimties veiksnį bei jį įvai
riais būdais remti bei stiprinti.. (Dirva, 1977 m. birž.

$7.50
$2-50!

$30.00
$16.00

$3.00

Proveniškės

Ciceriškiai minėjo tautos skriaudas
Plati išeivija kasmet mini birželinius įvykius — tautos 

tautos skriaudas ir kančias, pa, kančias ir skriaudas, padarytas 
darytas ir daromas Rusijos im j 
perialistu, prisidengusių komu 
nizmo skraiste, šitokiais mi
nėjimais yra pristatoma jauni 
m ui tautos liūdnieji, tragiškie
ji įvykiai, parodomi tautos fa
ktini amžinį priešai ir drauge 
yra įspėjamas, visas laisvasis pa 
saulis prieš Rusijos komunis
tų kėslus užvaldyti jį ir jam 
primesti dar negirdėto žiauru
mo prievartą ir priespaudą-

Lietuvių išeivija tautinės at 
sakomybės vedina, visais ga
limais būdais ir priemonėmis 
veikia į pasaulio politikui s - 
žinę, prašo užtarimo ir pagal
bos savo pavergtai ir kenčian
čiai tautai. Iš tikrųjų, kol nors 
viena tauta neša komunistinės 
imperialistinės Rusijos vergi
jos pančius, laisvojo pasaulio 
tautos negali būti užtikrintos 
savo turima laisve.

Kiekvieno kultūringo žmo
gaus ir kiekvienos laisvos tau
tos šventa pareiga pasisakyti ; 
ir veikti ne tik už žmogaus, bet : 
ir už tautos laisvės principą, 
žmogaus įr tautos laisvės prinį 
cipas yra nedalomas, tada laiš ' 
vė' žmogui — laisvė tautai! S/

Cicero kolonijos lietuviai?]

!ir daromas žiauriojo kaimyno, 
Rusijos imperialistinio komu
nizmo minėjo š. m. birželio 
mėn. 5 d., parapijos bažnyčio
je ir salėje. Minėjimą organi
zavo vietos ALTOS skyrius. 
Pamaldas atlaikė ir kūrybin
gą, patriotinį, uždegantį pa
mokslą pasaite kan. Vac. Za
karauskas.

Bažnyčią išpuošė gyvų gėlių 
puokštėmis ir tautinėmis vė
liavėlėmis vienuolė, seselė Ale 
ksandra. Jos teigimu, tai jos 
dovana savo . kenčiančiai tau- 
tsti paguosti. Už ką šiai seselei 
priklauso tautinis respektas vi 
su minėjimą dalyvių.

Bažnyčioje religinę nuotaiką 
kė,lė, stiprino Racino Moterų 
kvartetas diriguojamas mųz. 
J. Grimskio. Choras giedojo 
šias giesmes: ‘“Aušros O
Marijai” — Siniaus, “ 
aukšto dangaus” — 
kio, ir “Apsaugok 
sias” — Sasnausko.
se ir akademijoje dalyvavo, or 
ganizuotai, su vėliavomis vie
tos šaulių reprezentarinis da
linys, vadovaujamas kuopos 
vic. A. Ašoklio ir Amerikos. Ka
ro veteranų reprezentacinis da

Vartų
Ženk Iš 

J. Grims- 
Aukšciau- 
Pamaldo-

linys. Tik buvo pasigęsta Ir vi 
sų skaudžiai apgailestauta, 
kad minėjime nedalyvavo nei 
ateitininkai, nei skautai. Tad 
klausimas, kodėl jų vienetų 
vadovai nepasirūpino suorga
nizuoti jaunimą ir jį atvesti į 
tautos kančių minėjimą? Rim
tas klausimas, kas tie vadovai 
ir kur jie kreipia išeivijos jau 
nimą?„.

Minėjimo akademinė
-S • y.“ - ‘ ■- -

' . programa

Rusijos imperialistų vyl^ofno 
gennocido skaičiai

pas- 
skai-

Kum J- Prunskis savo 
kaitoje pateikė tokius 
čius: J Sibirą išvežė 350.000 
lietuvių, i Kada Rusijos cjaro 
laikais, per 40-tį metų buvo 
išvežta 1000 knygnešių. Murav 
jovas Korikas išvežė 9361-ną

niais, Ųetuviškaįs 
tpmU skąnybėjnią. Svęčių» 
vaišino Ir. Pranskevičięnė. Pr. 
Uvilaiti^ė, E. Navickienė. O. 
Vyšniąųfikieaė.

Prie vąišių 
ilgai užtruko 
besidalindami
džiais ir žodžiais gepurendamį 
kultūrinius, politinius dabar-:

stalų vį$į gana 
besikalbėdami, 

minėj ūpo įspū-

lietuvį. Lietuvos oficialiais da įvykius.
Ciceriškiai džiaugėsi susilanvgniais, 1909 met Lietuvoje <

žmonių buvo 3. 215.000. Gi kę gana 4au£ svečių iš Chica- 
1959-tų metų daviniais, paties gQS į- prięipiesčįų, o ąvečiaį

.. . . J okupanto statistiniais davi- džiaugėsi, dėkojo cięeriškiąms
a emU4 į11 pa irų n}aįs Lietuvoje buvo tik du mi už jų didelį pasišventimą tau-:

žodį pasakė '^LT0S pirm“? lijonai 711 tūkstančių 445 žmo tintam reikalui ir už jų brolio
dr’ P’pJJavede nės. Reiškia tauta turi virš pu ką nuoširdumų, puikias vai-

Ne tik Amerikos Lietuvių Taryboje ir skyriuose dir
bantieji šios organizacijos nariai stiprina Amerikos Lie
tuvių Tarybos vedamą darbą, bet jie kviečia visus savo 
organizacijos narius, kurie dar nėra Įsitraukę į šį didelį 
visų Amerikos lietuvių vedamą, Į jį Įsijungti ir kartu dirb 
tų'

Reikia manyti, kad A. L. Tautinės Sąjungos narius 
veikia tos pačios jėgos, kurios veikia ir mažiau susipratu
sias politines lietuvių grupes, bando jas skaldyti ir stumti 
nuo Amerikos Lietuvių Tarybos darbo, bet Philadelphi
joje vykęs seimas šiuo klausimu užėmė aiškią poziciją, ne
kreipia dėmesio Į Gailų ir Gėčių pagyras, kviečia savo na
rius ir toliau laikytis šios stiprios, aiškios ir laisvinimo 
kovai naudingos Amerikos lietuvių daugumos pozicijos.

Tautinės Sąjungos seimas, apsvarstęs registruotos ir 
neregistruotos bendruomenių reikalus, pataria Bendruo
menėse veikiantiems nariams “siekti atstatyti jas vienin
gą darbą” prašo Sąjungos narius ta kryptimi derinti sa
vo veiklą. Vieningo darbo Bendruomenėje nori vist Net 
ir bazdukiniai kalba apie norą pasiekti vienybės, bet vien 
tik norų neužtenka. Svarbiausia reikia norėti vieningai] 
d'ritfr. o vėliau reikia mokėti tą darbą atlikti. Kaip tą dar

dentų vežiojimas T vadinamus lituanistinius kursus Vii- 
niuje ir “vaikų vežiojimas j okupuotos Lietuvos pionierių 
stovyklas yra žalingas.” Tiktai okupanto nepažįstantis 
Amerikos lietuvis “intelektualas gali galvoti-apie gali
mybę šį tą pramokti Vilniuje, bet žmones, kuriems teko 
ant savo kailio pakęsti okupanto, kertamus smūgius, tai 
žino, kas tuose kursuose darosi ir ko okupantas jais sie
kia. Reikia neužmiršti, kad okupantas nieko nedaro, kas 
jam neneša tiesioginės naudos šiandien arba netolimoje 
rytojuje. Okupantui labai svarbu pasėti kelias abejones 
jaunimo protuose, kad vėliau galėtų iš tų abejonių suda
ryti pagrindą savo galutinai kovai prieš Lietuvos, Latvi
jos įr Estijos prijungimą prie Sovietų Sąjungos.

Niekam ne paslaptis, kad sovietų valdžia šiandien pri
meta savo valią Lietuvos gyventojams. Niekas nebandys 
ginčyti, kad paprastų daržovių pakankamas kiekis susti- 
prįna ligos pakąstus ir jau palaužtus jaunus vyrus ir mo
teris bet jų nėra. Sovietų valdžia, lietuvių komunistų pa
dedama, lietuvius išnaudoja, mažai jiems temoka,'o kur
sų dėstytojams įsako girti sovietinę sistemą ir piršti ją 
Amerikos lietuviams. Tas piršimas stiprinamas leninistinė 
“filosofija”, prie Vilniaus Veikiančiais keliais kokolcho- 
zais ir vienu kitu aiškesniu gramatikos taisyklių nusaky
mų, bet praktiškame gyvenime jis yra tuštutėlis. Visa ta 
“filosofija” ir garsinamos lituanistikos “naujovės” neduo
da pakankamai duonos, riebalų ir kitų būtiniausių mais
to produktų. Jeigu pačioje derlingiausioje Pabaltijo vals
tybėje žmonės negali sveikai pavalgyti, tai gražiausi žo
džiai negali negerovių pateisinti

Jeigu ta “filosofija” būtų tokia gera, tai ji pajėgtų į 
atsispirti kritikai. Kritikos ji bijo. Kad galėtų ją apgin- Į 
ti, tai okupantas vartoja prievartą, kritikos neįsileidžia Į 
iš užsienio. Kapsuko universiteto lituanistai neturi teisės ■ 
pasinaudoti laisvajame pasaulyje geriausių 
darbais. Viso pasaulio mokslo Įstaigos leidžia 
įvairiausiomis idėjomis, kad galėtų padarytį 
išvadas. Kapsuko universitetas tų idėjų bijo.

Vietoj mokslo žinių, Vilniuje stengiasi Įdiegti suver-J 
! šyvių minčių, bando nuteikti prieš tėvus, vadina progresu'

vicep. St Paulauskas. Ameri
kos Lietuvos himnus sugiedojo 

salėje esantieji, vadovau- 
solistei Idai Tamulėnie- 
Invokaciją sukalbėjo kan. 
Zakarauskas, jo malda, 

kaip ir bažnyčioje pamokslas, 
buvo giliai patriotinis. Tai bu
vo pavergtos, kenčiančios tau
tos pagalbos parašymas Aukš
čiausiojo ir viso laisvojo pa
saulio. Jo malda buvo ir širdį 
verianti ir protą judinanti... 
Pagerbti už Lietuvos laisvę žu
vusieji, nukankintieji. Studėn 
tas Rolandas Zumaras pers
kaitė dr. Br. Motušienės kūry
binį rašinį skirtą vėliausiam 
tautos kankkiniui, Romui Ka
lantai prisiminti, jo tautinei 
heroikai atžymėti — Lietuvos 
laisvės idėjai skleisti. R. Zuma 
nas čia pat padeklamavo ir 
Putino eilėraštį — Mortus vo
lo, deklamavo išjaustai, me
niškai. Scenoje buvo pastaty
tas įtyvas vaizdus paveikslas: 
“Kenčianti. Lietuva,” jame da
lyvavo:. D. Pranskevičiūtė V. 
Palionis ir E. Pranckevičius. 
Paveikslo — montažo autorė 
ir režisierė dr. Br. Motušienė. 1 - r :4"’ “*•—*. A.. ....• , . i - .
Kun. Dr. J. Prunskio paskaita 
kėlė šiurpą, spaudė ašaras 

f . • *

Paskaitininkas pateikė visą 
pluoštą tautos naikinimo davį 
nių skaičiais ir-'atpasakojd pa
čiu gyvų liudininkų pąliūęfy- 
tus žiaurius išgyvenimus išve
žant ir gyvenant Rusijos kon
centracijos stovyklose. >3q at
pasakojami įvykiai šiurpu krė 
te ir ašaras spaudė Verkė au-, 
ditorija, šluostėsi ašaras ir 
pats paskaitininkas... Paskaiti 
ninkas pasisakė, kad jis renka 
medžiagą apie Sibiro tremti
nius, jų išgyvenimus ir rengia 
si išleisti dokumentinę knygą, 
Kųn. J.. Prunskis pasiskundė, 
kad okupanto agentai jam siun 
čia grąsinančius laiškus, liepia 
nedokumentuoti vykdomo tau 
tos. genocido, grąso nužudymu, 
bet kunigas sakosi nębojąs grą 
sinimų laikosi didvyriškai ir 
knygą išleisiąs, tai tikras did
vyriškumas ! Gyvas, uždegan
tis tautinio pasišventimo pa
vyzdys, pagarba kun. J. Pruns 
kmi! Paskaitininkas drauge ir 
pahėdavojo, kad šiai knygai 
leisti negavo piniginės para
mos iš Lietuvių fondo, kad šis 
pats fondas nesenai paskyrė -kurias gausiai suaukojo koloni 
net $3.000 vienam kompodito- jos moterys buvo apkrauti net 
riui!?... keli ilgi stalai: miltainių kepi puotas.

litiianistų 
naudotis 

tikslesnės

Vf O ! °a7 liuvvmvi y* A ve W Y UC j V U'liua A V-O M> į

o vėliąu reikia mokėti tą darbą atlikti. Kaip tą darj|r pažangą tuos visuomeninio gyvenimo įvykius, kurie jo- 
bą atlikti, rezoliucija taip ir nepasakė. Šio klausimo pa- jįį0 progreso ir pažangos žymių neturi. Philadelphijos sei-Į 
aiškinimas bū!ų labai pravirtęs.

’ Labai aiški rezoliucija dėl vaikų vežiojimo Į rusų pa- žalingomis. i
vergtą Lietuvą. Rezoliucija aiškiai sako, kad lietuvių stu-_________ ___________________
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mas gerai padarė pavadindamas tas jaunuolių keliones

visi 
j ant 
nei.

sės mik, žmonių nuostolio! Ogi, Jias. Itin buvp daug dėkota Pį\ 
pridėjus galimą prieauglį. tau’Dyįaitięnei, ALTOS skyriaus 
tos nuostolis pašoka iki nuli- vicepirmininkei, už jos šeimi- 
jono. Tad klausimas, kada ir ninkavimo pastangos ir vyriau 
kaip Rusijos imperialistai iš- siai renginio vadovei, dr. 
pirks savo kaltes padarytas jjr. Motušienei tikrai daug šie 
Lietuvių tautai? Drauge įr 
klausimas, ką veikia,; kodėl ty 
Ii pasaulio politikai ?.~ Ateities 
istorija nepraeis pro juos tylo
mis: ir tylos politikams teks 
dalis kaltės už mūsų tautos 
masinį naikinimą...
Minėjimo meninė programa

los ir darbo valandų pąšven- 
tusiai, kad šis renginys įvyktų 
ir pavyktų,-.

Negalima būtų praeiti nepas 
tebėjus, spaudoje nepąsidžiąu 
gus. ir Kazio Žilėno tvirtu ryž-. 
tu: žūt būt iškviesti Racing Mo 
tery kvartetą įr jį pagloboti,

Muziko J- Grimskio pareng ^ad ^Os paskirties rengi- 
tas Racin Lietuvių Moterų KIu D*'s B say0 
bo kvartetas: Ida Tamulėnie- slgėrėtiųai ir atliko. Tad tik

kusi lietuviškai, . Ona Kąžėnto. visuomeninė vęikla žydęs^.. 
kaitienė, Bronė Nekrošienė ir 
Stasė Petrušaitienė, Viktorijai 
K^einotaitei akompanuojant, 
sutartinai, skambiai pądų|na- 
vo penkias dainąs, “šiauręs

Kaip matoma, visų sutelkto
mis pastangomis, susitarimu . 
ir pąsitarimų ir buvopasigėrė 
tinai atliktas šis tautinis uždą- ■ 
vinys. Nežiūrinį nei karšto sek 
mądięnio popiečio, viliote vili o 
jaučio visus į užmiestį pasiieš 
ko.tii..bent vąlaųdėlei atgaivos, 
po . visos s.. virš. 90%

džionio, muzika — St Sodęi- 
kos, “Ten mano Tėyyge”, 
žodžiai Stasio žlibino, muzika _ ,„..v...........
— Teisučio 'Makačino, “Girių karščio minėjime dalyvavo 
dainos” — E. Drėgvos, muzika apie pusantro šimto. žmonin^-
— E. Balsio, “Oi, Motinėle” — nemaža buvo atvykusių iš ČhL 
žodžiai Vytauto Bložės, muzi- cagos ir jo priemiesčių. Sve- 
ka— B. Garbulskio, Tėvynės čius priėmė, aukas rinko Inž.

- žodžiai Nijolės- Gįr Vįktąras Motasis ir ^įaųŽiū- 
Giedrės Gu Eas. .

< , f f Rengėjams- p a rodžiusiems

marsas 
ginaitės muzika 
dauskienės.

Jauriimo atlikta programa daug / gą^iyentįnio,
B. Pukelevičiūtės' eilėrašti taiP Pal ir Programos atlikę- 

“Paskutinis birželis” - dėklą jams priklauso Cicero tau-., 
mavo Neolituanė Audronė pį.; Įmiat gyvų lietun, didi pagar- 
vilčiūtė, Vytas Palionis ir Ed-p3* 
vardas Pranskevfčiuš. 1972-jų i 
metų gegužės keturioliktoji —I 
Dr. Br. Motušienės s kūrybinį 
rašinį paskaitė studentas Fe-j 
liksas Kasparas. Romui Kaian 
tai eilėraštį parašytą. R. Naru 
tos deklemąvo Palionis ir 
Pranskevičius. “Lietuvos Var-> 
das” — B. Brazdžionio dekda 
mavo — Audronė Pavilčiūtė,

Spaudos atstovė

Išleido Katyne 
nužudytųjų vardyną

• Londono lenkų ĮęidyfcĮą' 
Gryf išleido Adam Moszyns- 
ki’o knyvą MLįstą Kątynska”.

, i , .. . .. , .4 Tai Katyne ir kitose Sovietų
J1 savo dekleraacųą prisistatė „uftdytij lėn i
puhhkai, “
Reikia manyti, kad $ią bręs- • ~ .„k
tančią meno jėgą teks vis daž- Autorius nurodo 8722 pavar; 
niau scenoje matyti, na, ir sėk dės, iš kurių daugiau kaip 

4000 žuvusiųjų Katyne. Nežiū 
rint sovietų pastangų kaltę už 
šį nusikaltimą primesti vokie 
čiams, šiandien nėra abejonių, 
kad tikrieji žudynių kaltinin
kai yra sovietai. ... -—y \

Tuose sąrašuose gali būti ir 
lietuvių iš Vilniaus krašto, ku 
ris tuo laiku buvo lenkų oku-

mės Audronei scenos pasauly' 
je! ' .

(Programą pravedė 
Palionienė, pradėjusi 
eilėraščio žodžiais.

Po programos vyko.

Sofija
Putino

vaisęs.

Uetwo»-nepriklausomybe^ laikais Aiyfuį» pastatyta dviaukite mūrinė mokykla



uK. K. G. BALURAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA .

6449 So. Pulaski Rd. (Crowlord 
Medical Building). Tot LU 5-6446 

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

A. A, STANISLOVĄ

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
. _ Medicinos direktorius

193SL S, Manheim Rdw Westchester/I U.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis, v 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel : 562-2727 arba 562^2721

1 Ren Gl 8-0873

DR. W. EISIN-EIS7NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. KadzieAve^ WA $ 2670 g

Valandos pagal' susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-OOT'.

" TEL. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarim?

489-4441;. 561-4605 :< k
ODOS J.1G0S'— CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN AVĖ.
5214 N, WESTERN AVE.

- Telefonas atsakomas 12 vaL 

:'ii. FRANK PLECKAf 
OPTOMETRISTAS

RALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
vnL pagal susitarimą. Užda^« *reč

Sunkios ir ilgos ligos iškan
kintas, š. m. gegužės ntėn? 13- 
tos dienos anksti ry lą, Clevelan 
do Metropolitan general ligoni
nėje, amžinai užmerkė akis a. 
a. Stanislovas Gausys, Su jo mir 
timi, Clėvelando lietuvių ben
druomenė neteko lietuvio, Ra
movės skyriaus nario. Q žmona 
— vyro.

A. a. Stanislovą prieš keletą 
melų susipažinau Clevelande, 
geriau teko pažinti jj ir jo bū
dą,kada jis vedė suvalkietę E.Ki 
likevičiūtę-Kriaunevičienę. Kiek 
man teko patirt, vėlionis Stani
slovas buvo kietas dzūkelis, uiy 
Įėjo savo gimtą j j kraštą, ųž jį 
ir jo laisvę kovojo.
, Prasidėjus vokiečių — rusų 
karui, Stanislovas stojo į lietu
vių batalijonus su tikslu padė
ti sunaikinti tėvynės priešą ko
munistą, bet, deja, priešo pajė
gos buvo stipresnės ir po sun
kių keletos metų kovų, reikėjo 
trauktis ir vėl užleisti priešui ' 
♦numylėtą tėvynę Lietuvą ir gra
žų ežerėtą Dzūkijos kraštą.
Karui pasibaigus, a.a. Stanislo

vas, kaip ir kiti letuviai, keletą 
.netų praleido Vokietijoje, pa
bėgėlių stovyklose, iš kur pra- 
•idėjus didesnio masto emigra- 
jijai, atvažiavo į turtingą ir sve 
imgą Ameriką. Apsistojęs Cle- 
.elande, dirbo įvairiose vietose 
r įvairius darbus, -o prieš ligą 
igesnį laiką darbavosi viename 
lutomobįlių pramonės fabrike, 
Ihevrolete, -.

Paskutiniais darbo metais, 
j radėjo planuoti ir ruoštis a t ei-’ 
;iai — senatvei. Nusipirko sau
ktoje Floridoje namą ir manė

Rinkimų Turkijoje 
nepilni rezultatai
ISTĄNBULAtV— Vėliau iš

GAUSI PALYDĖJUS
išėjęs į pensiją, ten parsikelti 
bet, deja, liga visus planus ir 
tikslus pakeitė. Namą reikėjo 
parduoti o į__---- - —„—t .. . , ,
svetimoje Amerikos žemelėje, kimų duomenys- jek^ tiek su- 
visų sielų kapuose, I

Velionio a. a. Stanislovo kū
nas buvo pašarvotas Delos ir 
sūnaus J ak u balčių laidotuvių 
namuose, kur jo karstą dengė 
Lietuvos trispalvė vėliava, 
žmonos, giminių ir artimųjų 
užsakytos gėlės.

Antrą vakarą, laidotuvių na
muose šv, Jurgio parapijos (ku 
riai priklausė ir a, a, Slapislo- 
vas) kleb. kun. B, Ivanauskas 
atlaikė pamaldas, o Clevelando 
“Ramovės” skyriaus pirminin
kas A. Jonaitis, prie karsto sto
vint rainovėnams garbės sargy- < 
bą, pasakė atsisveikinimo kal
bą. Sekantį rytą, nors ir esant 
darbo dienai, nemažas būrys ar 
timųjų, draugų ir pažįstamų 
velionies kūną palydėjo į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kur 
kleb. kun. B. Ivanauskas, atsi- 
stuoj an t kunigams kun. A. Gol- 
dikovskiui ir kun. K. Žemai
čiui, atlaikė gedulingas šv. Mi- ] 
šias ir pasakė tai progai pritai-, 
kytą pamokslą.

Po mišių, palydint kun. A. 
Goldikovskiui, velionio kūnas 
nuvežtas amžinam poilsiui į vi
sų sielų kapus. ,Z - -

.Velionis a. a.‘Stanislovas, at
sisveikindamas su šiuo pasau
lių, paliko liūdinčią žmoną Cle
velande jr pankias sesutes su 
šeimom tėvynėje Lietuvoje.

’ Ilsėkis ramybėje, Stanislovai.
E. Pranokus

pačiam atsigulti j J»W gauti rin- 

j mažino buvusio Turkijos mi- 
nfctei*io pirmlttiiiko Bulent 
Eceyiio laimėjimų skaičių iki 
211 vietų iš 450 vietų Naciona- 
linėe Asamblėjoje, tai yra 
dvylikos vietų trūksta iki ab
soliute* daugumos prieš dabar 
tinio minialerio pirmininko Su 
leymano Demiręlio 
gautas 189 vietas.

“Tai rodo, kad dar 
viena partija negavo 
ts, daugumos”, nusiskundė De 
mirei. “Tureirim dar vieną koa 
licinę valdžią Turkijoje”.

partijos

sykį nė 
absoliu-

Apvalu*, bet ne sviedinys, 
su skyle vidurys- (Kiestainis)

PR.LE0N A c “EIBUTIS 
tru- PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai. antrąd. nuo L—4 po .piety, 
ketvirtai!, n u a 5—7 vai. vak.

Ofiso tęlef.: 776-2$M .. ' .
Z rHvias rėt telef.: 448-5S4S

■ Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Dr.
L.f ’ ’ ' ' ' X -

Kaziui ir jo žmonai Baliai Bobeliams bei ki- I 
tiems artimiesiems

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec., MOTERŲ lipo 
Ofisas.2652 WEST 59th STREET !

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.v aatrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiki

- ■ -k . pagal susitarimą.'

DEL JŲ. SŪNAUS JULIAUS MIRTIES,

Medžiotojų ir Meškerioto  jų klubas. East. Chi
cago, Ind., reiškia nuoširdžią užuojautą ir 

-kartu liūdi ' <
Valdyba ir nariai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA; 

Aį Aparatai - Protezai. Med. Ban 
Mbt dažai. Speciali galba kojom;

(Arch Supports) .ir t t.

2350 West 63rd St, Chicago. IIL 6062< 
Teief.; PRospect 6-5084 s _

Gėlės visoms progoms - 
BEVERLY MILLS GĖLINYČIA ' 

2^43 WEST 63rd STREET 
>U<onai:‘>R 84W33 lr PR g-0834 
Taip pąt; naujoji Barbaros b 

>ene Driship krautuvė 
TH? DAi$v

~?918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
/ Tel. 499-1318

fe’RK KAUSTYMAI

:qc-ntasKsa£S£5..jac5Ksst«;«5K^tat«>.xsK5/ _ □

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei rtiosiatės keliauti — kreipkiles į Lietuvių (staigu: z

__ American Travel Service Bureau
W______________9727 S. Wesi«rn Aye^ Chicago. Iii- 60613

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

ių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavuno rezervacijąs; Parduoda 
ie kelionių draudimus; Orga'nizuo»ame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus, 

Nudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame jnfor
acijas visais Kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija i šv. žemę jr Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
’etuvių studijų savaitės progą liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at- 
al kainuoja $355. Inforjnącijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan 
uoj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. Iii, Tel. 652-5707,

’ t

. Leidltnal —- Plls»«. «pdr«uda 
EĖMA KAINA

R. t E R t N A f 
T«|. WA 5-8063

MOV I N G 
apdrausta* parkrauityjri** 

< H (vairi V •Ww«|l. *< 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1 M2 arba 376-5996

: SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vi»o« prap.-arnoa ii WOPA, .
. J49C AM. A. M.

-Jatuviv kalba: kasdien nuo pir- 
tnadietpo iri penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. papetx — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0-30 
va! ryto- w ;

T<W>: Hfmlock 4-Į41I

s*. MAPLEWOOD AVI-

CHICAGO, 'LL. 60639

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar- 
rrauja taupymo ir namų 
pasvolų reikalus visos mū 
•U apylinkes. pekojame 
Jums už mums parodyta 

Męs uore
Ulinę bUM n«oaing»

<1c> 
|4t,000

2657 W. H STREET
• Chicago, 1L 7

Tel. 925J400
8729 SO. HARLRA AVĖ., 
Bridgeview, Ulii.ois 6^455

T*į S93-94G0

x All accounts enm- 
Passbook Sayings, 
pounded daily 
paid quarterly.

SUSIRINKIMU

NAŠLIU. Našliukui ir Pavienių 
klubas birželio mėn 10-tą <L 7 vai. 
vak. Vyčių salėje. 2455 W. 47 St. šau
kia narių susirinkimą.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

♦ »

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

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: Mūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži-

Nanai kviečiami atsilankyti a p ta- būrys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi šaky da
riniui einamųjų reikalu. mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į

Po susirinkimo vaišės, bufetas ir ^avo šventąjį kalną ir j tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kal- 
šokiai, Jurgio Joniko orkestrui gro- yra dangiškosiom karalystės simbolis.
jant. V. Cinką žino, kad mirtis yra ŽUun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml-

in iljiįj- .j.j t----- —r—-—------ • j rut.wji? | tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirtie*“, kurią gausite
S*L. A.’134-tos MOTERŲ kuopos nemokamai. Rašykite:

susirinkimas įvyks šeštadienį, birže- ZAVIST, 3715 WEST STRBET, CHICAGO, ILL, 5062^
Lio 11 d. Chicago Savings ir Loan pa-; RAŠTO TYRINĖTOJAI

vai. p. p. Visos narės kviečiamos da
lyvauti. Po susirinkimo bus vaišės.

Valdyba

♦ Be kojų, o visur vaikščioja, 
net po kišenes žmonėms lando.

(Pinigas)

Noriu pareikšti savo nuoširdžią padėką asmenims, įvairiai pa
dėjusioms ir slaugiusiems mane laike mano sunkius ligos kaip ligo
ninėje, taip ir namuose.

Pirmiausia dėkoju žentui STANLEY BAJLZEKAS Jr., jo tėvams 
STANLEY ir ĘMILUAI BALZEKAMS Sr., anūkams STANLEY IIL 
ROBERTUI ir CAR9LEI BALZEKAMS. Jie visi slaugė ir rūpinosi ma
nimi visą mano ligos laiką ir be jų globos būtų buvę ypač sunku.

Nuoširdi padėka gydžiusiam,, kantriai staugusiam ir drąsinusiam 
mane, Df. SHOBBIUL

Taip pat dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems už dovanas, 
lankymą manęs ligoninėje ir namuose ir ypač už paguodos žodžius.

VINCENCTA RADVILIENĖ

Keturių metų mirties sukaktis

• ■ ANTANAS STAKĖNAS
Tragiškai žuyo 1973 m. birželio 13 diena, sulaukęs 69 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio mieste.

Pasiliko didžiai nuliūdusį žmona Veronika, du sūnūs — Vytau
tas Vokietijoje ir Mindaugas su šeima Chica^oje, taįp pat duktė 
Janina su šeima Paryžiuje ir 6 anūkai. Lietuvoje liko du broliai, se
suo ir 3 svogeriai-

jau praėjo ketveri metai nuo mano mylimo vyro mirties ir nie
kados nėra linksmos dienos. Mano širdis dar tebėra pilna skausmo 

;ir ašaros dar peę^iūvo nuo mano akių.
Už jo sielą šv. Mišios bus atlaikytos birželio 13 dieną Švenčiau- 

jsios Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Prašome visus pasimelsti ^ykiu su mumis už a. a. Antano Steke

no sielą.
Taip pat ir šv. "Petro bažnyčioje bus atlaikytos šv. Mišios birže

lio 12 (L>.
' " . ^Jaudinti VERONIKA STAKĖNIENĖ.

Mielai motinai ir uošvei

ELZBIETAI VILIŪNIENEI 
mirus,

jos dukterį Jozefiną ir žentą Kazį Ciurinskus, 
taip pat gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Medžiotojų ir Meškeriotojų klubo, 
East Chicago, Ind., Valdyba ir nariai

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID

Tek; Y Arda 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T Z TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J A 2533 W. 71st Street
\ w > Telef,; GRoveh.Ul 6-2345-g

Tęlef.; T0wnha.Il 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chi cages
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 234.4470

VALERIJUS JASAITIS

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Po sunkios ligos, pradėjus sveikti, staiga sustojo širdis. Mirė bū
damas 53 m. amžiaus š. m. birželio 8 d. Gimęs Lietuvoje, Mažučių 
km., Vilkaviškio apskr.

Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Elena (Minaitė), sesuo Agnė Kižienė ir 
brolis Jonas su šeimomis, pusbroliai — Jonas Vaičiūnas ir Jurgis 
Augustaitis^ pusseserės — Stasė Medelienė ir Grožvyd? Kirbys, te
ta Brigita Natkevičienė, dėdė Jonas Augustaitis, Minaitų šeimos ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Lietuvių Bendruomene^ Lietuvių Fondui ir Balio 5 
skyriui. >

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Western 
Avenue,

Šeštadienį balandžio 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos lįžnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kopinėse.

Visi a. a. VALERIJAUS JASAIČIO giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, £1L Phone: OLympic 2-1003

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

' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LliUAMCA AVĖ. TeE; YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RE public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'nh 7-C67I
11028 SOUTH WEST HIGHWAY. Palos Hilh, ūl. S74-441G

P. J. RIDIKAS
3354 So. HAIjSTED STREET Phone: YArda 7-1H1
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kure

REAL ESTATE

MINĖS BIRŽELIO ŽUDYNES

labai gerai

LIETUVOS AIDAI

GERIAUSIA DOVANAKNYGA

PAVARDE IR VARDAS

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

MISS SONYA
Gifted Spiritualist

pamaldomis Tėvų jėzuitų koply
čioje. ' ';'V ŠEŠIŲ apaj-tmentu puikus mūrinis. 

Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17.000 
pajamų. ’

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

3 BUTAI ir biznis, gera transport 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

liail Frank la poli* 
hot w.y$m st.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
264« WEST 69th STREET

Telef.: REpubllc 7-1941 .

— Pulk. Kazys Ališauskas, 
buvęs Karo mokyklos Nepriklau
somybės kovų bei istorijos lek
torius ir knygų autorius, skaitys 
paskaitą Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos 50 
m. sukakties minėjime birželio 
12 d. Jaunimo centro kavinėje. 
Minėjimas prasidės 12:30 vai.

— Kristina Tautvilaitė iš Ga- 
ry.Ind., Aldona Smulkaitytė ir 
Karen Kudlaitė iš Chicagos piet
vakarių baigė šv. Kryžiaus li
goninės Medicinos Technologi
jos mokyklą.

Vyresnio amžiaus Amerikos lie
tuvis ieško nuomoti kambarį Mar
quette Parko apylinkėje. Prašau siū
lyti tel. 523-8248.

♦ Aliaską atrado danas Vi
tus Bering, kuris buvo Rusi
jos tarnybos 1728 metais,jis pa 
siekė dabartinę Beringo sąs
mauką, o 1741 metais Aliaską.

WANTED TO RENT
Ieško buty

CLEVELAND. OHIO
Minės birželio kančias

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

— Stasys Gružauskas, New 
Britain, Conn., po ilgesnės per
traukos vėl tapo Naujienų skai
tytoju, užsisakydamas jas vie- 
neriems metams. Dėkui už pre
numeratą ir už $2 auką. Gerą 
žinią malonu pranešti visiems 
skaitytojams ir platintojams. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos,;susipažini
mui 2 savaites nemokamai.

— Irena Mankutė Narbutienė 
išrinkta Palos Community ligo
ninės pavyzdingiausia birželio 
mėnesio tarnautoja. Toje Palos 
Heights ligoninėje ji dirba nuo 
1975 m.

Lawn, Ill., iš anksto be ragini
mo atsiuntė prenumeratą o sa
vo gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka Mašinų fondui. Tos apy
linkės tautietis užsakė Naujie
nas vieneriems metams ir pa
rėmė jų leidimą S4 auka, bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui už 
aukas -ir už dėmesį. Visi skai
tytojai prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti. Visi lietuviai 
kviečiami į jas atkreipti dėme
sį, gerai su jomis susipažinti ir 
užsisakyti.

HOT.SPRINGS, Arkansas, parduo
damas 2 miegamų mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
du sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
vaisinių ir dekoratyvinių medžių ir 
krūmu bei daržovių, gražioje apylin
kėje arti visko. Dėl ligos savininkas 
priverstas greitai parduoti už nepa
prastai pigią kainį. apie S30,000. Kas 
norėtų, galėtu pirkti baldus. Teirau
tis tel. 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras. 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR 71901.

PARDUODAMAS 6 kambariu na
mas. su įrengta potvynių kontrole, 
karšto vandens šilima ir garažu. Tel. 
434-7458 arba 776-9707.

.Chicagos Lietuvių Taryba ruo
šia baisiųjų ^birželinio įvykių 
minėjimą, kuris įvyks š. m. bir
želio 19 d., sekmadienį':

10:30 v. pamaldos švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje ir

10 v. pamaldos lietuvių Evan
gelikų Liuteronų parapijos baž
nyčioje.

Lietuviškoji visuomenė ir or
ganizacijos (su vėliavomis) kvie 
čiamos pamaldose skaitlingai 
dalyvauti. (Pr.)

RENTING IN GENERAL 
N u e m <» *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

BY OWNER 6 room brick bunga
low. Modern kitchen, full basement, 
2 car garage. Vicinity 63rd and Pu
laski. Middle 40’s.

. Phone 585-7792.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Autobusai j Lietuvių Tau
tines kapines eis birželio mėn. 
sekmadieniais. Nuo1 Archer ir 
Harlem Ave. išeis 11 ryto, 12 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios ir Archer, Summit. Iš ka
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai. popiet. Jei rezultatai 
bus geri, tai šie nemokami au
tobusai eis visą vasarą iki Darbo 
Dienos. Informacijų teirauki 
tės kapinių raštinėje. Tel. 458- 
0638. * (Pr.)

HELP WANTED - MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

Tek 436-8270.

Consultant — Healer & Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk.. Chdago, 111.
For appointment cal| 871-6528

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

SIUNTINIAI T LIETUVA ;
MARIA NOREIKIENR — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis paslrfnklmss gerot fūsIm fvilrly prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SAMOtLIŲ.

O t M E S I O
62—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 . r

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

S K E L B FM A 5

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 gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas. Marquette

I Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butu 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,5 Marquette * Parko vakaruose. 
$25,900.

CUTTER-EXPERIENCED

or we will teach interested appli
cants to work on safety garments. 
Plenty of opportunitv for advance
ment- Near North-side air conditio
ned shop. \ ;
Excellent transportation. Permanent 

All benefits.

CALL 787-1156

. 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. 
$36,900. v 

312/647-8694 or 312/647-8466.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas .

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

— Aldona ir Vincas Kačins
kai, Vaclava Badgdanąvičienė ir 
Stefanija Kaulėnienė buvo iš
vykę į Floridą. Dviejų savaičių 
kelionėje aplankė St. Peterburg, 
Orlando, Miami Beach ir kitas 
vietoves. Trumpas laikas nelei
do aplankyti daug mielų pažįs
tamų, malonu buvo viešėti pas 
Mineikius, Juodžius ir Virbic
kus.

• žalia arbata skiriasi nuo juo
dos tuo, kad pastaroji yra rau- 

r ginama, o žalioji būna Batūra,- 
Ham stovy^rWt *1 f

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava., Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožini I, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ. NUOMAVIMAS'— parenkąm 

nuomininkus

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

da, pratęsdamas prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Po $4 atsiuntė: Edvar
das C. Rupkus iš Gulf Breeze, 
Fla., Albinas Repšys iš Bellwood, 
Ill., Stanley Žakas iš Washing
ton, Pa., ir Justina Petkevičienė 
iš Cleveland, Ohio. Dėkui vi
siems už aukas, gerus linkėjimus 
ir už ankstybą prenumeratų pra
tęsimą.

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chlcege, III. 80629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halstad Chicago, IIL 60608. — Tai. 254-332C 

V. VALANTINAS '

Baisiojo birželio Sibiran trė
mimų minėjimas Clevelande 
jvyks birželio mėnesio 19 d. Sek
madienio sumos šv. mišios bus 
a t n aš a u j a rų os a bi e j ose pa ra pi- 

jose už nukankintus ir kenčian
čius kovoje už žmogaus teises ir 
tautos laisvę.

Po mišių 12 vai. šv. Jurgio pa
rapijos salėje jvyks minėjimas, 
kurio metu kalbij pasakys buvu
si Sibiro tremtinė ir knygos “Pė
dos mirties zonoje” autorė Ele
na Juciūtė.

Meninę programą išpildys vy
ru choras vadovaujamas Juliaus 
Kazėno.

Visi Clevelando lietuviai ma
loniai kviečiami pamaldose ir 

minėjime gausiai dalyvauti. 
Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavom ir palyda.

Minėjimą rengia Clevelando 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI;

Namai pardavimui:

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

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

’ 5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-eios 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 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

— Kazys Karuža, Los Ange
les, Cal., perrinktas Daumanto 
šaulių kuopos pirmininku, Jus
tinas Naujokas ir Bronius že
maitis — vicepirm., Jurgis Uk
sas — sekr., Jonas Janušauskas 
— ižd., Kazys Alotušis — nariu, 
AntUnas Razutis, Jonas Venc
kus ir Juozas Bričkus — priežiū
rai, pik. Sereika, Stasys Paltus 
ir Liucija Stadalninkienė — į 
garbės teismą, Veronika Pap
lauskienė — moterų vadove, Ju
dita Paškauskienė — pavaduo
toja, Ona Orlovienė — parengi
mų vadove, Tomas Stancikas —

i • Straipsnyje “Juodieji mi
lijonai” autorius A. BrtlStov, 
pasakoja, kad Sovietų Sąjun
goje klesti privali iniciatyva, 
prisidengusi . kolchozo ar ko- 

Įkios oficialios įmonės skraiste 
ir globa, aišku, už atitinkamą 
padėką, t7 y. kyšius. Sovietų 
Sąjungos juodoje rinkoje yra 
sukrauti milijonai. įdomus au 
toriaus pasikalbėjimas su vie
nu tokiu milijonierium O. S. 
Atlikęs savo biznio reikalus, 
autorius kvietė O. S. papietau
ti, bet tasai greitai atsisakė ei
ti į gerą restoraną: “Matai, ne 
galiu parodyti, kad turiu pini 
go, nes ’mano ofieialus uždar- 
pis yra’rOO rublių įpėnesiui. Ge 
riau užsukime pas mane”. Už
ėjo pas O. S., puikiai papieta
vo (ikrai, visokie gardumynai, 
importuoti gėralai), O. S. skun 
dėsi: “Matai, kaip gyvenu — 
šeimos keturį žmonės, o butas 
vieno kambario. Betgi nega
liu pirkti nei buto, nei automo 
bilio. Net geresnius drabužius 
įsigyti bijau — tuoj įskųs ir mi 
licija praves tardymą, iš kur 
pas mane tos pajamos Bet aš 
rasiu išeitį Ieškau žmogaus, 
kuris valstybinėj loterijoj lai
mės 100,000. Kai tokį sugau
siu, iš jo atpirksiu tą laimingą 
bilietą ir sumokėsiu pusantro 
karto ar dvigubai, na, ir prade 
siu visur rėkauti apie savo lai 
mėjimą Tuomet turėsiu “ofi- 
cialę” teisę pirkti ir butą, ir 
baldus, ir aūtcmobilį”.Ir rado: 
už 100,000 rublių laimėjusį bi
lietą sumokėjo 200,000, ir abi 
šalys buvo patenkintos. ' ■
e Posev paskelbtam" naujam 

KGB paieškomų asmenų sąra
še yra trys lietuviškos pavar
dės: Pakalka, Vincas, Prano 
š., Pleškys, Jonas, Juozo 's., 
Pruekus, Pranas, Bonaentū- 
ros s. (Elta)

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdoŲiaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE < 
'6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813-367-1791 dieną Irba 813-360-0744 vakare.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvczas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimu tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozai Kapačlnskaif IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten tDAtė. kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 
išversta

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing •’ ••• "v*-

7234 West North Avenue
Elmwood. Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771^200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

— Vysk. Vincentas Brizgya 
praeitą piradienį iškilmingomis 
pamaldomis šv. Kazimiero vie
nuolyno koplyčioje minėjo ku
nigystės 50 m. jubiliejų. Eamal- 
dose ir vaišėse dalyvavo kard. 
Cody, vyskupai - A. Deksnys, 
C. Falatka, X. VV. Hayes ir A. 
Abramowicz, daug iškilių dvasi
ninkų ir vienuolijų vyresniųjų. 
Apeigoms koplyčioje ir vaišėms 
vadovavo Marquette Parko lie
tuvių parap. kleb. kun. A. Zaka
rauskas. Kard. Cody perdavė Ju
biliatui šv. Tėvo sveikinimą ir 
palaiminimą visiems iškilmių 
dalyviams.

ĮWB Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 -10:00 v. 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v.r.- 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYT!

2646 V/. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

jaunimui, dr. Grigas Valančius 
ir Justinas .Naujokas 
pondentais.

, NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAUJIEMOXS Hemet fnėjo 00 setų. Hnžnt ferMisi ptnejc

Amerikoj lietuvių dienraščio steigėjas bei lieturfikoe jpaudot ptnnū- 
3nz ir atliekant Mttlnat pareiga* amžiam Uettrrybėe ailkimni ikel- 
biaasa Faujienų platinimo rajua.

XAUJIKHOS trirtal stori tr koroj* uf Uetaroa &■ paTerrtg Ilatsrig laim. 
Deidamoa ir aeridėdaauM i aasdėrioa n oknpantaia ar jų |gaht> 
tkdila.

RAUJIEXOS palaiko risas Heturių deseokrrttnef gnpea, jų bendras lastto- 
djas ir remia risų lietuviu bėadruoti'us darbas bei tikslai.

NAUJIENOS ststovauja tyliąją Betariu daugumą Bais pasimetimo, reto
rikos ir poltlniu Iltariju laikais. Jos yra ririems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu meta proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietariSkos 
jpaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lletaros ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalą renesaaa.
K M NUO J A: Chicago]* Ir Kanadoje jnotams — $30.00, pow! ewtg — 3100, 

trims min. — $150, vlonsm min, $3.00. Kitaso JAV vlotaso vMfams 
— $26.00, pusot motų — $14M, vtanam mšn. — 83-50. Užstato*- 
tv — $31.00 motam*, Svsl pažinimui sitmSlama aevertg MmekasaaL

Prašema naudoti žemiau esančią atkarpą.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

H Trinką 
Chloa<D> 

&^Lnormaną 
/BjRkBURšniNą 

26M828 
(įstaigos) ir 
677-8489

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI'— kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TEkRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm, 

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63?St,' Chicago, UI, 
tel. 434-4660. ,£ ‘

RESORTS AND VACATIONING 
Atostogy Vhfof

COSMOS APARTMENTS
7338 Coouina Way

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldya

Renduojam butus—metamą 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.

NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS '

95 psL S1J0. Yra taip pat 
kalbą. ■ *
b. SATYRINES NOVtLtS. Genialaus rusą rašytojo

60 satyrinių novelią, 199 pusk, kaina S2.

D. Kvraltla, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Ao- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, grafiu diliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsą likimą. 
Kaina $2.

Vincas žvairia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAJW1. 
84 pat Kaina S1J0.

Ke Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSI, 1739 S«. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 60608 

rtaltankao* darbe velanAomlt arba vtaakeM pešta 
8ek( M* piRlftaf perieMc

-— ------------ -—”—— .

BEST THINGS IN LIFE

Farm trie Insurance Company

■i


