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- Prezidento žmo-

Brazilijoje, ketvirtadieni atskri-

sa-

Palaidojo gen.
ras-

ti

IM

iš Libano šiaurės 
Romą, kuri sako, 
Komitetas teisin-

Tuo tarpu 
atėjo žinia Į 
kad armčmj 
gumųį ąiekti ųž armėnų tau tos

NĖS KOMUNISTŲ NUŽUDYTŲJŲ ŽMONIŲ
Červenė, anksčiau vad. Igumenas, gudu miestelis per 60 kilometru nuo Minsko, prie autostrados Minskas — 

Smolenskas— Maskva, prie kurios 1941 m. birželio 26 — 27 d- naktį sovietai žudė politinius kalinius, j u tarpe 
nužudė ir apie 70 iš Kauno sunkiuįv darbu kalėjimo ketvirtoje skyriaus išgabentu lietuviu. H keliu tūkstančiy 
varomųiv žmonių išliko gyvu apie 200, pasislėpusį tarp hvony arba negyvais apsimetusiu.

Iš lietuvių pakeliui į Červene ir paskutinėje masinio žudymo vietoje žuvo pulk. Bikinas, V. Dauzvardas, pulk. 
B. Giedraitis, Or.'Kupčiūnas, majoras Vk Opulskis% Vytautas Pėžų Y. P, Pranckonienė, puik. Stepas Rusteika, 
puik. J. Barauskas,' mjr. J. Špokevičius, ZdanavichM^“ kt. -Gyvi išliko (neminint Hku»y ^Lietuvoje) Vyt. Eidu
kevičius, kpt. Št. Jasiunas, Ve. Kaušas, prof^t^KončiGs? broliai kunigai A. ir Pr. Petraičiai, pik. J. Pėfrultis, J. 
Šatas, U šeštakaitis, pik. A. Šova, P. švelnys, pik. V. Tumas, G. Urbonas, A. Yirkūnas, kpt. O. Žadvydas ir stud, 
J. žičkus. (L. E.) * s
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ROMOJE
BEGIN BAIGIA LIPDYTI IZRAELIO

: KABINETU RUOŠIA DEKLARACIJĄ:
. - Sovietų valdžia šiais metais pirks mažiau
= ' Amerikoje augintu javų ir riebalų

TELA VIVAS, Izraelis, y— ’Paskutinėm . trim dienom dau
giausia balsų gavęs Likud partijos pirmininkas-Menuchim Begin 
tarėsi su pačiais dešiniausiais Izraelio elementais, tikėdamas 

' gauti iš jų paramos parlamente.ir vyriausybėje, bet jam nepasi-
sekė. į'U .:.. ■'.

Jeigu jis butų įgavęs Toros 
dvylikos išminčių pritarimą, 
tai galėtij būti1 tikras apįe ka
bineto sudarymą, tuo tarpų da 
bar jis gavo tiktai sąlyginį jų 
pritarimą. ".

Išmintingieji žydų rabinai 
pritaria planuojamai Męnuchi) 
mo valdžiai, be to,- jie. uždraudė

Rosalynn Kolumbijoje

, BOGOTA.
na Pvosalynn Carter baigdama 
savo misiją Į septniose Pietųi. v , <. siuvu misija, . sepunose ruletu 

. savo .nanama.ųzimtiiš Eecife.
vnetą naujoje vyriausybėje. Iz-]Brazilijoje> ketvirtadienį atskri- 
raelio išminčiai šitaip elgiasi] į Kolumbiją, kur buvo pasi- 
todėl, kad- nauja Izraelio vaisty- prezidento. Alfonso Lopez
bė atskyrė tikybą nuo valsty- j^ichelsen žmonos ir užsienių 
bęs- Išminei ai ilgus metus ve- rpiVaJii -mini.storio Po pasikal

bėjimo su prezidentu per jai su
ruoštą priėmimą ponia Carter 
pareiškė: “Mes norime būti su 
tomis vyriausybėmis, kurios ger
bia žmogaus teises ir skatina de
mokratines vertybes”; ” ”

dė kovą, kad Izraelis būtų ti-’. 
kybininktį valdoma .valstybė, 
bet darbiečiai nesutiko, nes: 
k rašte buyo dtdok a s : n e tiki n- 

„čiųarba kitaiprii.kinčiū izrae- 
*litų skaičius. y- 1 . P j

> Negalėjo susitarti su - 
(larbiečiais Anglijos vargai su Idi' Aminu

Savo priešu kepenas mėgstan
tis Ug'ąndos prezidentas Idi 
Amin, kurį Anglija aįtsisakė 
kviesti į Commonwealth'konfe
renciją, per savo radijo paskel
bė, had atvyksta neprašomas, 
pats paskelbė, kad jau išskrido, 
bet paskelbė su visa palyda din
go; Į-trečią dieną atsirado ir 
pasisakė buvęs “slaptoje vieto- 

“revaoliucionie-

Begin praleido vėik dvi sa
vaites besitardamas su rinki
mus pralaimėjusių darbiečių: 
vadais, bet jam nepavyko susi 
tarti. Darbiečiai, eidami vyriau 
sybėn, reikalavo labą! didėlių 
koncesijų,, kurių rinkimus, lab 
mėjęs vadas nenorėjo - jiems 
daryti,

Nutraukęs pasitarimus su- je” tartis su 
darbiečiais, jis pradėjo tartis] riais”-ir pagrasino stverti Ugan- 
su dešiniaisiais elementais. Shn- 
kiausia jam buvo susitarti su 
Tūros išminčiais nes jiems ir 
Menachem Begin nebvo košer.

Atrodo, kad jam pavyko su
sitarti, o dabar ruošia parla
mentui savo darbų ir planų de 
klaraciją. Simon Perez negaus 
vietos kabinete, bet Moshe Da
yan gali būti pakviestas. ■ \

Derlius Rusijoje gana geras

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų valdžios pranešimai sako, 
kad visame krašte derlius at
rodo labai geras, todėl val
džios atstovai įpranešė, kad 
šiais metais sovietų valdžia 
pirks žymiai mažiau javų ir 
riebalų Amerikoje.

Derlius geras, bet tuo tarpu 
nežinia, ar sovietų valdžia pa
jėgs tą gerą derlių laiku nu
valyti. Jau kelis kartus gerą 
derlių lietus ir blogos mašinos 
supūdė laukuose.

Ambasadorius sužeistas į petį ir kaklą, 
buvo nuvežtas ligoninėn, kur mirė

ROMA,. Itlija. — Turkų ambasadorius Taha Carim visai 
prie savo namų vieno žmogaus buvo užpultas ir sunkiai dviem 
kulkom sužeistas. Ketvirtadienio popietę ambasadorius,' baigęs 
darbą įstaigoje, pamažu žingsniavo namo. Jam priėjus, prie savo 
namų vartelių, iš pravažiuojančio buso laiptelių žmogus paleido į 
ambasadorių du šūvius, nušoko ir nubėgo. Policijai nepavyko pa
sikėsintojo pagauti, nes jis bėgo siauromis gatvėmis. Kai po
licija atvyko j nelaimės vietą, pasikėsintojas jau buvo dingęs.

Viena kulka pataikė į amba
sadoriaus kaklą, o antroji pa
taikė j petį. Ambasadorius ant 
greitųjų buvo, nugabentas Į li
goninę, bet greitai mii ė. Poli
cija tardo buse ya.'i-i'usius 
žmones, šoferį ir konduktoriui, 
bet iki šio meto neturi jokios 
nuovokos, kas galėjo kėsintis

Švedija neišdavė 
latvio pabėgėlio

STOCKHOLMAS. — Švedų vy
riausybė atmetė Sovietų reikala
vimą grąžinti jiems pagrobtu 
sovietiniu lėktuvu pabėgusį in-i - . -
žinierių Vasilijų Sosnovskį,|prieš 62 melus einantį ir ra- 
kurs gegužės 26 dieną iš Lat-'uriai savo darbą dirbai? >į am- 
vijos atskrido į Stockholmą, įti- basadorių. 
kinęs lėktuvo pilotą ir stevar- 
desą, kad yra apsiginklavęs di
namitu, o buvo visiškai begink
lis.

-r Švediją 1970-metais pąsi-' 
rasė Jiaagoš Konyehcijąr’kad pa
grobtu lėktuvu pabėgusieji bus 
grąžinami tam kraštui, iš kurio 
pabėgo, arba bus teisiami tame 
krašte, kuriame buvo “sugauti”. 
Sosnoviskis teisiamas Švedijo
je ir jo teismas prasidėjo penk
tadieni. -

doje dar esančius apie 300 ang
lų, kurių vienas jau teisiamas, 
kaltinant valstybės išdavimu ir 
būsiąs sušaudytas, jei bus 
tas nusikaltusiu.

Ulinojaus senatas 
legalizavo Laetrile

SPRINGFIELD, Hl. — Sena
to visuomenės sveikatos komi
tetas 6 balsais prieš 1 nubal
savo leisti vartoti Laetrile ve
ikti gydyti. Ulinojaus seimas 

praėjusį mėnesį 130 balsais prieš 
29 nubalsavo Laetrile išimti iš 
draudžiamųjų vaistų sąrašo,, ku
riuos FDA (Maisto ir Vaistų Ad
ministracija) skaito nesaugiais. 
Netrukus po komiteto nubalsa- 
vimo, gubernatorius Thompson 
pareiškė, kad -jis panaudos ve
to teisę, jei LAetrilę leidžiantis 
įstatymas bus padėtas ant jo 
stalo. y>

— Berlyne socialdemokratai 
nesutaria dėl naujo apylinkės 
partijos pirmininko. Vieni siūlo 
Werd Loeflerį pirmininko pa
reigoms, o kiti siūlo Harry Ric- 
tock.

Debesuotas,
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23

Ultra-konservatyvi 
valdžia Izraelyje?
TEL AVTV. — Ultra-ortodok- 

sų žydų mažumos partija ketvir
tadienį nutarė padėti numaty
tam ministeriui pirmininkui Ma- 
nahem Beginui sudaryti Izraelio 
parlamento reikalingą daugumą, 
kad galėtų ' sudaryti koalicijos 
vyriausybę. Agudat Izrael Iš
minčių Taryba nutarė atiduoti 
Beginui savo.keturis atstovus, 
kurių dėka iš 120 Kniseto (par-

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
PASMERKĖ PORNOGRAFIJĄ

Patvirtino Ulinojaus įstatymą prieš ištvirkavimą
WASHINGTON AS. —- Aukščiausias teismas 5 balsais prieš 

4 ketvirtadienį patvirtino Ulinojaus statutą prieš begėdystę (obs
cenity), tuomi Įteisindamas įstatymą, kurį’žemesnysis federalinis, 
teismas pernai buvo nutaręs esant prieškonstituciniu.

Be to, Aukščiausias teismas 
prie 1973 metais sudaryto są
rašo, apibūdinančio “begėdystę” 
prijungė “sodomo-macochizmo” 
pavyzdžius, kokius teisėjai ga
lės skaityti nusikalstamais, ne
paisydami “begėdžių” advokatų 
iškalbingumo.

Ginklas kovai su begėdyste

Chicagos miesto taryba parei
kalavo subpena žemės trusto re
kordų tikslu iškelti aikštėn, kam 
priklauso tos nuosavybės, ku
rios reguliariai yra išnuomoja
mos 'pornografiniam bizniui. 
Taryba vienbalsiai nutarė įga
lioti specialių subkomitetą por
nografijos ir begėdystės reika
lams ir iš susektų tokių nuosa
vybių savininkų pareikalauti jų 
bankų rekordus ir paliudijimo 
apie savo biznį.

Aldermanas Edward M. Burke 
(14 wardo), to subkomiteto pir
mininkas ir šubpeno rezoliuci
jos sponsorius, pareiškė: “Mes 
pradursime tą paslapčių skydą, 
kuriuo per ilgai buvo slepiami 
nešvankumų savininkai ir jų biz
nio agentai”.

lamento) atstovų Begino koali
cija turės 61, tai yra vieno at
stovo daugumą.

Chicaga, III. — Praeitą ket
virtadienį Chicagos lietuvių ka- 
zimięrinėse kapinėse buvo pa
laidotas Lietuvos gen. Kazys 
Musteikis, paskutinis nepriklau
somos Lietuvos karo ministeris.

Prie kapo kan. V. Zakaraus
kui vedant, buvo sugiedota gies
mė “Marija, Marija...’” ir Lietu
vos himnas. Į kapus suvažiavo 
virš dviejų šimtų žmonių. Mar
quette Parko bažnvčioje buvo 
gedulingos mišios. Tas pats ka
nauninkas Zakarauskas pasakė 
labai jautrų pamokslą.

Karstą nešė pulkininkai: K. 
Dabulevičius ir J. švedas, inži
nieriai D. Adomaitis ir J. Bis- 
kis, Chicagos šaulių vadas Vla
das Išganaitis ir visos Amerikos 
šaulių vadas Karolis Milkovaitis.

Trečiadienio vakarą šerme
ninėje buvo suruoštas atsisvei
kinimas su mirusiu Lietuvos ka
riu. Dabulevičius pirmiausiai 
pakvietė atsisveikinti Lietuvos 
respublikos gen. konsulę Juzę 
Daužvardienę ir Amerikos Lie- 

i tuvių Tarybos pirmininką Dr.

TEHERANAS, Kranas. 
Dabar aiškėja, kad Irano 
chas negaus visų Amerikoje 
užsakytų pačių moderniškiau
sių karo lėktuvų. Irano šachas 
buvo užsakęs 300 pačių naujau 
siu Amerikos karo lėktuvų, bet 
prezidentas Carter šio mėnesio 
pradžioje sustabdė karo lėktu
vų pardavinėjimą.

Prezidentas taip pasielgė, pa
sitaręs su saugumo tarybos na 
riais. Jis iš viso uždraudė par
davinėti Amerikos karo lėktu
vus 'šachas manė, kad šis už-’ 
draudimas jo nelietė, bet da
bar aiškėja, kad jis liečia ir 
Irana. Iš 300 užsakytu lėktuvu, 
Iranas gaus jau baigtus staty-

100, o kitų jis negaus.

CHICAGA, III. — Pats naujai 
išrinktas meras Michtėl A. Bi- 
landic patvarkė, kad jo prisaik
dinimas vyktų dienos metu, Da
ley aikštėje. .Meras nori, kad ga
limai didesnis žmonių skaičius 
galėtų savo akimis matyti pri
saikdinimo ceremonijas. Mero 

Bilandic inauguracija vyks bir
želio 22 dieną, tuojau po pietų.

Bobelį informuoja
I

bę už ambasadoriaus nušovi
mą.'šio komiteto atstovas pra- 
'nešė Associated Press agentū
rai Beirute, o pastaroji tuojau 
pranešė žinią Romon ir visai 
spaudai. Turkai keliais atve
jais žudė kaimynystėje šimtme
čiais gyvenančius armėnus, bet 
labai jau . žiaurios armėnų žu
dynės buvo Pirmojo Pasauli
nio karo pabaigoje- Turką po
licija ip kai kurie senos karino 
menės daliniai naikino ištisus 
armėnu kaimus, žudydami vy
rus, moteris, senus ir net iną.- 
žus vaikus. Armėnai bėgo j 
gretimas valstybes, ieškodami 
prieglobsčio. Nedaug armėnu 
pajėgė išbėgti, bet išbėgusieji 
visą laiką labai glaudžiai vei
kia.

• ; Dr. Kazys Bobelis

CHICAGA. III. — Šių metų

Paskutiniais trim metais ar
mėnai jau nušovė tris turkų 
ambasadorius. Vienas buvo nu 
šautas Paryžiuje, kitas gyvy
bės neteko Graikijoje, o turkų 
ambasadorius prie Vatikano 
nušautas Romoje. Prieš du įnė 
tu armėnaj paskelbė, kad pa- 
sikėsiniojai buvo Laisvos Ar
mėnijos kariai. Dabar jau skel 
bia, kad pasikėsintojas veikęs 
pagal teisėtumo ieškančio ko
miteto įsakymus. Armėnai yra 
išleidę daug literatūros apie 
turkų r avestas žudynes.

Iki šio meto policija nesura
do praeitais metais veikusių ar 
minų pasikėsintojų. Vargu 
jiems pavyks surasti ir dabar
tini, jeigu jam pavyko paspruk

Begino koalicija susidaro iš I Kazį Bobelį. Savanorių kūrėjų 
jo paties 45 vietų Likud bloko vardu kalbėjo pulk. J. švedas, o 
Knisete, Tautinės Religijos par- šaulių vardu* kalbą pasakė K. 
tijos 12 atstovų ir dabar gautų
Agudata Israel keturų atstovų, darbių vardu kalbėjo gen. Vla- 
Nugalėtoji Darbo partija dukart das Mieželi^dr Jonas Jurkūnas 
atsisakė stoti į Begino koalicijoj —. Tautinės Sąjungos vardu.

Milkovaitrs, Vetionies bendra-

Gali skusti
tiktai pirkėjas

CHICAG A, III. — Illinois vals
tijos aukščiausias teismas, 6 
prieš 3 nutarimu, nutarė leisti 
skųstis tiktai tiems pirkėjams, 
kurie patys perka išgamintojo.

Jeigu pirkėjas tas prekes yra 
nupirkęs ir perkupčiaus, tai jis 
gamintojo jau negali traukti teis
man už blogai pagamintas pre
kes arba jose atsiradusį kitokį 
broką.

šis klausimas kilo, kai kelios 
statybos bendrovės pirko cemen
to blokus, neparuoštus pagal nu
statytus tokiai statybai reikala
vimus. Statybos bendrovės pir
ko .tuos cemento blokus iš per
kupčiaus, todėl jos neturi teisės 
traukti gamintojo teisman. Tie'Vo pakviesti Dr. Kazys Bobelis muose dar yra armėnų, bet jie 
cenmento blokai galėjo būti ki-|ir jo žmona Dalia. Bobeliai tame pasodinti ne už politinius nu- 
tu suradvti 1 pasitarime dalyvavo. sikaltimus.

birželio 10 d’. penktadieni. 1:30 ‘i iS nusikaltimo vietos. Turky
vai. po pietų, sen. Charles Percy 
ir 'buvęs valstybės sekretorius
Dr. ‘

agentūra praneša, kad amba
sadorius Carim keliais atvė- 

gavęs grasinančių. Henry Kisinger Chicagos ia’s buvo
Mici-Day klube prie užkandžių bet j u nekreipęs reika-
pasikeitė su dalyviais įvairiaispln£° Turkų vyri a u-
dabartinės užsienio politikos paskelbė, kad ji išleido iš 
klausimais.

Į tas vaišes ir pasitarimus bu- nrus kalinius. Turtų kalrji-

politikospaskelbė, kad ji išleido iš 
kalėjimų visus armėnų politi-

tų subadyti. pasitarime dalyvavo.



MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
.■saaST 

Audronės Pavilčiūtės. Kaip le 
ko patirti, kad neolituanai šo
kėjai atėjo pensininkams į tai 
ką šį vakarą, kad senimas ir 
jaunimas pabendrautų kariu, 
lyg tai būtų viena šeima- To
liau prie piano pasirodė kita 
dainininkė - Zita Petkevičienė 
su trim dainelėm: “ramudėlė”, 
“na tai kas” ir “tu girelė”, o 
po šių, abi dainininkės duetu 
padainavo keletą dainų. Sve
čiai dainininkes palydėjo gau 
siais plojimais. Vacys Petraus
kas ir Ona Šmitienė, pirmas — 
dzūkiškai, antra — žemaitiš
kai pasakė daug juoko sukėlu
sių monologų. Expromtu dar 
paskaitė savo eiliuotą kuiybą, 
pritaikytą motinos dienai. ir 
jos garbei, p. Vincas Kuliešius, 
o p. Alfonsas 
vo dvi dainas

Mtadienio vakarą 
LUiu^rių Tautiniuose Namuo
se, Likt Pensininkų Sąjunga 
Chicagoje buvo turuošusi va
karą, su gausia menine pro
grama, Lietuvės Motinos pa
minėjimui loterija it šokiais. 
Sąjungos pirmininkas p. Vana 
gūnas kvietė svečius bent trum 
paj šį vakarą užsimiršt idie- 
110. lūpesuus, pasiklausant lie 
luvičkų dainų, monologų ir ki
ta.

Le lo, pa .y nu j o, kad šią 
< ;:i yra -.aip tik išvakarės 
Motinos Dienos, taigi progra
mos eigoje bus prisiminta ir 
pagerbta lietuvė motina. Vaka 
10 programai vadovauti, pak
vietė, jauną, gražią, su gražia 
jumoro doze savo išsireiški
muose, magistrę, neolituanę, 
Audronę Pavilčiūtę, kuri supa 
žindino svečius su programos 
atlikėjais — dainininkėm: Zi
ta Petkevičiene ir Aušra Ba- 
ronaityte; molologistais — Va 
ciu Petrausku ir Ona Smitie- 
mc ir kitais.

>7 - <

t

Ant Kuršmarių kranto

šidagis padaina 
motinų garbei.

programos sve-

Ii rusų kalbas versta Jono Valaičio

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS
1895 hl. j |

ŠVEDŲ DEGTUKAS . i

Be to pasakė, kad šiandien 
yra šv. Stanislovo diena ir sa
lėje ji matanti keletą Stasių 
vyrų bei moterų, kuriuos pas
veikino vardadienio proga. 
Tarp kitų ir pats šio vakaro 
šeiinininkas p. Vanagūnas esąs 
Stasys, o taip pat ir ponia Va 
nagūnienė esanti Stasė. Sve
čiai gausiais rankų plojimais 
palydėjo vardo dieną švenčiau 
čiusius. Toliau' sekė dainos. 
Prie piano — muzikas Marii- 
girdas Motėkaitiš. Dainuoja 
Aušra Baronaitytė “apynėli”, 
“kur bakūžė samanota” ir “aš 
myliu tave”. Aplodismentai.

Toliau — į salę įbėga 6-šios 
poros, gražiuose tautiniuose 
kostiumuose, ątudentų-neoli- 
tuanu taut, šokių grupė, pa
ruosta Violetoj Smeliauskai- 
tės-Atkinson ir vadovaujama

Po meninės 
čiai vaišinosi prie apvalių sta
lų ir protarpiais, p. Joniko or
kestrui grojant, šoko, gi šokė
jų tarpe matėsi ir jaunimo. Lo 
terija buvo gausi fantais, ku
riuos padovanojo lietuviai pre 
kybininkai ir pavieni pensiniu

Savo verte ir gražumu iš ki- 
, tų daiktų išsiskyrė didelė ir 

brangi keramikos vaza, kurią^ 
pensininkams podovanojo pre 

. kybos Terra savininkai • p. Ci- 
vinskai. Loteriją tvarkė p. 
Vyt. Paketuris, talkinant val
dybos nariams.
apie 180 svečių draugu su pro 
gramos pildy tojais. Bendras 
vaizdas — geras ir kultūringas 
vakaras- P. B.

Salėje buvo

♦Būk mažas žmonėms, ku
riuos sutinki kopdamas aukš
tyn, nes juos teks vėl sutikti 
nusileidžiant ženivn.

Wilson yiizner
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION,

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gfefai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ LATVIJĄ, 

ESTIJĄ UKRAINĄ IR T; T. ' /

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TčKsTaNčIAi KLIJĖNT'Ų PATENKINTI.
Visi ŠiliNTlNiAl AP'bRAUSTi. ' 1
ŪAĖANf UOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS ‘ ,

PrIšTAtymas.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš- 

i kokybės prekių prieinamomis kainomis.

ItifurniatijU ir bemokamų katalogų prašykite mūsų 
■fytidūšiiijė įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
.CORPORATlONj

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

f

I

7707—147 St. 
45 Second Avenue 
135 W. 14 St. 
389 Wect Broadway

$
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BIBLINĖ KAINO IR 
ABELIO DRAMA

Šv. Rašte Kainas nužudė
vo brolį Abelį iš pavydo. Anta
no Škėmos drama “žvakidė” yra 
panaši į šią biblinę dramą, Kos
tas nužudė, savo brolį Antaną 
dėl tos pačios priežasties, dėl 
kurios Kainas užmušė brolį. Yra 
ir daugiau panašumų, tarp šių 
dramų: charakterių vardai pra
sideda tomis pačiomis raidėmis; 
Kosto ir Antano tėvai buvo Ado
mas ir Jieva, taip kaip Kaino 
ir Abelio tėvai. “Žvakidėje” 
Adomas ir Jieva padarė nuodė
mę ir už tai buvo nubausti, ži
noma, jų nuodėmė buvo kitokia 
kaip pirmųjų tėvų rojuje, škė-

laukus ir ten jį jiužudė. Dievas 
nubaudė Kainą amžių amžiais 
gyventi ir kentėti už tą baisią 
nuodėmę. Panašus likimas iš
tiko ir Kostą. Jis amžinai turės 
gyventijr visuomet atsimins sa
vo žiaurų pasielgimą su broliu.

Indrė Vepštaitė, 
K. Donelaičio mokyklos 
■ 7- 7 VIII M.

“žvakidės” ryšį su šv. Raštu 
pirmiausia matome veikėjų var
dų parinkime. Tėvo vardas yra 
Adomas, o motinos — Jieva. 
Vaikų vardų — Kosto ir Anta
no — pirmosios raidės primena 
Kaino ir Abelio vardus.

šv. Rašte pirmoji pora nusi
dėjo, ir dėl to buvo kalia . Jieva. 

' . -i A. Škėmos dramoj e pora taip
pnverstas ją v-esti, nors nemylė- nnsidėjį. ^„0^ buvo

mos dramoje JieVa tapo nėščia 
prieš vestuves. Adomas buvo

damas. Jieva"nemylėjo Adomo, 
todėl nemylėjo ir pirmojo sū
naus, Kosto. Po kelių metų ji 
kiek aprimo, v Gimė Antanas ir 
motina visą savo meilę atidavė 
jam. Kostas labai pavydėjo bro
liui motinos" meilės. Kainas pa
vydėjo broliui, nes-Dievas jį dau
giau mylėjo, kaip Kainą ir pri
imdavo Abelio aukas, o Kaino 
atmesdavo.

Kartą Kostas nusivedė Anta
ną-i bažnyčią,-kad galėtų kartu 
pasimelsti. Jis pasiėmė su sa
vimi sunkią-, sidabrinę žvakidę 
ir pasakė Antanui^' kad bažny
čioje uždegs toje žvakidėje žva
kę, kurios liepsna simboliškai 
sujungs juos abu. Kostas mė
gins užmiršti savo neapykantą 
broliui. Antanui besimeldžiant,] nori, galės net laisvai įnirti, ta- 
Kostas žvakide jį užmušė, 'šv. 
Rašto Kainas nusivedė Abelį į

daugiau Adomo kaltė. Jis sten- 
si saVo kaltę išpirkti: sunkiai 
dirbo, kad kitiems būtų gera gy- 
ventL Nuodėmės vaisius, Kostas, 
kurio:motina nemylėjo. Adomas 
net manė, kad ji gali iš proto 
išeiti, ar pabėgti iš namų. Vė
liau gimė Antanas, kuriam .Jie
va skyrė visą meilę. Kostas, nors 
ir mažas būdamas, jautė, kad 
motina .Antaną Ižbiau mylėjo ir 
pradėjo brolio deapkęsti. Čia 

kaip 'tik galime palyginti Koštą 
su bibiihiu Kairiu, kūriš taip pat 
pavydėju, kad Dievas labiau ihy- 
lėjo Abelį. Galop Kostas užmu
ša Antaną, kaip Kainas Abeli. 
Po to Kostas galvoja, kad dabar 
jis jau laisvas nuo neapykantos 
ir pavydOj galės dalyti, ką tik

čiau dėdės -klebono vėlė jį rūsčiai 
perspėja. Jis negyvens, bet he-

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN j.MICHAELS

4637 So. Archer Avė.
.. . . (Prie 47-ios)

254-8500 "
PARDUODAME Vb

CHICAGOS t>RtExMIĖSCIUŠ IR

galės niekuomet numirti. Kai
nas už savo nuodėmę taip pat 
panašiai buvo pažymėtas — jo 
niekas nužudyti negalėjo.

Klebonas šioje dramoje re
prezentuoja Dievą. Jis klausė 
Adomą, ar jo sąžinė pritaria mo
terystei su Jieva, taip, kaip Die
važ klausė Jievos, kodėl ji val
gė uždraustojo vaisiaus. Kle
bonas pasako Kosto amžinąją 
bausmę, 6 Dievas —Kaino.

Daina Titenytė,
Donelaičio mokyklos

(Tęsinys) . , . • >

— O iš tikrųjų, dėl Okuljkos galima jpykti, — pasa
kė Psekovas. — Jinai kareivio boba, na... Ne be reikalo 
ją Markas Ivaničius praminė Nana. Joje yra kažkas, pri
menančio Naną... patrauklaus...

— Mačiau../ žinau./ — pasakė tardytojas, šnypšda- 
I masis į raudoną nosinę. - , :

Diukovskis paraudo ir nuleido akis. Viršininkas pirš
tais subarbeno į lėkštutę. Pol. viršininkas sukosėjo ir ėmė 
kažko ieškoti portfelyje. Į vieną tiktai daktarą, matyt, 
nepadarė nei kokio įspūdžio Akuljkos ir Ninos'paminė
jimas., Tardytojas įsakė atvesti Nikolašką. Nikolaška, 
jaunas ištįsęs vyriokas su ilga, šlakuota nosim ir įdubus 
šia krūtine, bajoriško peties švarke, įėjo į Psekovo kam
barį ir žemai nusilenkė tardytojui , "z .

• . PABAIGA
.______ . ■ • - .

-/-••- * -I '■ P1 I . /

Balys Pupalaigis

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPUMAI
t Ui; t :t

i

Sacharino problema
Leisti laisvai ar uždrausti?

TrisWASHINGTONAS. 
mėnesius trukusi kontroversi
ja dėl sacharino artėja prie 
išsprendimo ar leisti jį toliau 
laisvai pardavinėti ar uždraus 
ti.

Praėjusį antradienį moksli
ninkų grupė .pranešė Kongre
sui, kad Kanados studijų isva 
dos, jog dirbtinis saldumas — 
Sacharinas turi sąryšio su vė
žiu, greičiausia, yra rimtos ir 
paisytinos. ■ '*• <!‘

Pusė tbs grupės mokslininkų 
buvo nuomonės, kad sachari
nas būtų gaunamas tik kaip 
vaistas arba pagal receptą ar
ba nuo stalo kaip aspirinas- 
Antroji grupė mano, kad su 
sacharinu reikia pasielgti kaip 
su cigaretėmis, ant pokelių 
užrašant pėršpėiriią ir leb 
džiant laisvai pirkti ir parduo
ti.

Sacharinas yra vifenintelis 
JAV leistas dirbtinas kaloriją 
neturįs cukraus pakaitalas, pla 
eiausiai vartojamas niaistd 
pramonėje. Paskelbti medi
cinos perspėjimai labaj sujau
dinę) žyfnią visuomenės dalį.

Smarkiai kyla importas
JA V Komercijos departamen

to parodymais importas gaminių 
iš užsieniu nuo 1966 inetu smar
kiai padidėjo, pavyzdžiui batų 
importas per 10 metų nuo 1966 
padidėjo 788 nuošimčiais^ Batų 
1966 metais importuota už $190 
milijonų, o 1976 m. jau už $1.7 
bilijono.

Talpūnai yra Trakų apskrities Žaslių, valsčiaus kai- . . 
mas, mažai kuo skyrėsi nuo kitų toje apylinkėje kaimų. 
Skirtumas tik toks, kad jis buvo apie -kilometrą-nuo Žas
lių geležinkelio stoties Vilniaus, kryptimi, dešinėje gėlė- 
žinkelio pusėje, ties kurio vakariniu,kaimo galu būvo:ge-* *• ’ i * i* 4 * i f • • 1ležinkelio pervaža. Nors nuo Žaslių į miestelį buyo.jjra- '. , 
vestas apie 1910 metus plentas, Žaslių ir apylinkės veri . 
tojai, .ypač žydai prekybininkai, nemėgo juo. >,?naudotis, 
nes jis buvo vežimais perkrautas. Iki Petkaučyznos; dva
ro laukų važiuodavo plentu arba paplentė, neš iki- tos vie ‘ ‘ 
tos jau kito kelio nebuvo (pravedus plentą panaikintas), 
o nuo čia patraukdavo dvaro, Vaidžionių ir-Talpūnų. kai
mų laukais, 'Žaslių- Semeliškių riėškęliu. jPrayąžjayę;ge-. 
ležinkelio pervažą, ties Talpūnų kaimo galu pasukdavo į , 

■ Stotį. ■’ 'y- . ■ ■ ■■•■ -:;i- . r ■■■'.
Prieš pradedant smulkiau kalbėti .apie T-alpūnųs,, .pra-., 

vartų susipažinti ir su pačiais Žasliais, ,ttąmpijiai-susiju
siais vienas su kitu. Žasliai įdomūs savo istorija ir kova- ’ - 
dėl lietuvių kalbos teisių. ...... . .

Kam-teko keliauti traukiniu-iš-Kanne-Ą-VflniųiYKai^^"5

ležinkelio pusėje ežerą, vienu gaili; sfeldhntą1 geleži^^'Į^ 
o kitu — kalnelį. Ties kalneliu stypso .keli trobesiai,aift' 
kalnelio stovi graži dvibokštė rausva gotikinėj. k.;-š^&Į^' 
tovė, tai Kaišiadorių vyskupijos prokatėdra^į^

Pagal istoriko . M. Balinskio /atpašakbtąy ^padavimą, 
Žasliuose esanti palaidota Lietuvos- kumigatkąčto?t,Kėr-x. s 
niaus'“duktė Pajauta, mirusi KIII anižiūjiĄ Ji buvusi-iš
tekėjusi už kūfiigaikščio živibunto. Tas padavimas sako,.. 
kad jo sūnus kunigaikštis Kukovaitis motinos palaidoji- f • - '' ■ • ■ -- • ■ «- ■ ■- ' f ■' / '-į ' t.
mo vietoje, prie ežero, pastatęs medinį . paminklą. Ilgai
niui paminklas nuvirtęs ir jo vietoje išaugusios liepos. • 
Kol lietuviai laikėsi senosios savo tikybos pa^roci^Pi-/,. 
jauta jie garbiil£, kaip deivę, o ant jos kapo išaugusias; liė 
pas laikė šventaisiais medžiais. Taip, buvę iki krikščįun^-'' 
bes įvedimo. ' 1 ' - . m 4

iš Lietuvos Metrikus Užrašų 34-35 - matosi; -jog -1457 
niėtais LretUvdŠ Ūidyšiš Kunigaikštis y Kazimierds Žas
lių kaimą atidavęs vaivadai Goštautui. Prie >VytaUttt’I)i- 
džiojo Žaslius tdi^jb Jaunius,. įlb 
ciaus vėl teko Goštautui, - y . 7 '

Žaslių parapijos bažnyčia buvusi pastatyta ant^a-.^ 
jaUtoš kapo 1517 metais (ĖĮencho.žiniomis. 1513 
rinkikai Jonas ir Mykolas Naciai 1533 metais ją atnauji
no. Kada čia pradėjo kurtis sodybos, tikrų, žinių<7nėra. '* 
Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos laikais miestelis jau « 
buvo gerokai išaugęs, nes iš 1551 m. Lietuvos miestams 
skirto sidabrinės mokesčių sąrašų matyti, kad. y Žasliai ?- 
turėję mokėti 10 kapų grašių, kai mažesnieji mokėjo tik 
po ,5 kapas. 1744 m. Žaslių parapijos ribose buvo mieste
lis, dvaras ir 39 kaimai. ' - ' ■* 7 -

Žaslių miestas turėjo savo herbą: du angelai laiko 
baltą juostą su užrašu, apatinėje dalyje javų pėdas.

Nuo seniausių laikų Žasliuose veikė parapijinę mp-. 
kykla. 1805 metais joje mokėsi 8 mokiniai. Iš 1846m.4. 
Kučevskio paskelbto Trakų pavieto statistinio aprašy
mo matyti, kad anuo metU Žasliuose būta bdbs gaminių 
dirbtuvėlių if kad Žasliai turėjo mokėti’ seniūniją! 665 
auksinus metų ketvirčio mokesčio. K ?

Carinės Rusijos laikais Žasliai buvo valsčiaus cent
ras ir priklausė Trakų apskričiui. » 7 . < .1 y . .,?

Vilniaiis- Kauno geležinkelis, nepasiekiantis ■ Žaslių 
miestelio, buvo pravestas 1857-1859 metais. GeleŽipkėlio 
stotis buvo pastatyta Dumsių vienkięmio laukuose irrpa- 
vadinta Žaslių stotimi, nors pate miestelis nuo stoties už 
4 kilometrų į šiaurę. Prie stoties buvo išaugęs miestelis.

. (Bus daugiau)
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MĖMBER MES - TAIP PAT

RELO SUS
> -i, ■ GOOO MIESTŲ 1AV-SE PER R E L 0Bter-City KelArtfios • * •

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATTel.: 612—432-7083 

Tel.: AL 4-5456 
CM 3-2583 

2660066 
203-367-2863 

TL 6-2874 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 2-4685 

: 374-6446 
432-5402 

GL 8-2256

APPLE-VALLEY, Minn. 55124 
NEW ifORK, N. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
So. BOSTON, Mass. 02127, 
BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880 Seaview Ave.—TeL: 
BUFFALO, N. Y. I4Ž06, 332 FllliWore Av«nue
CHICAGO, Illinois 60622, 2222 West Chicago Ave.
CHICAGO, Illinois 60629, f ‘ “
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springrield Ave. Tel.
FORT WAYNE, Ind. 46808. — 1807 Beimake Rd. T«l. 
GRAND RAPIDS Mich. 49504, 636-38 CBridge St. N. Vf. 
HACKENSACK, N. Y., 07601 — 112 Main St. — Tel.r-201-342-9816 
HARTFORD, Confi., 06106, 518 Park St. 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW RAVEN, Cbnrt. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK. N. J. 07106, 898 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 12)4 N. Sth St.
PHILADELPHIA, Pa. 19.141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 fe. Canon Street
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero

332 Flllitujre Av6nue

2501 West 69 St.
j 5879 Štate Road 

762 Springfield Avenue , 
1082 Springrield Ave.
- 1807 Beimeke Rd.

246-9473 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

T»l.:' 373-8783 
GR 2-6387 

T«L: PO 3-48)8 
T«l.: GL 5-9586 

HU 1-2750 
St. Fl 6-1571* SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadaro St. Fl 6-1571 

WAPPINGERS F«IĮt, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apts,Tel.:9l4-297-02161 --------------- pv

SW 8-2868 
Rl 3-0440

* WATERBURY, ČOrtn., 905 Bank Street 
a WORCESTER, Mas*, di610, 144 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, . dh>« 44503, 309 W. Federal Street

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

INSURED

PER ANNUM

$5000 or mor» 
minimum 

30 months

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

MEMBER

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year mln.

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.

mm



MŪSŲ SPAUDOJE

Kurie patys savo tautiečius' 
žiauriai tardo?

Kur tie profesionalai šnipai 
liaudies mokytojai, kurie, t i-J 
kėdainiesj šun$ medalio, tero- '■ 
rizuoja vaikus, tėvus ir savo' 
apylinkės dvasininkus?

O savanoriai skundikai ir: 
kerštininkai?

Kur jie visi yra suminėti ir 
atitinkamai “pašlovinti”?

Jų vardų ir darbų nėra nei, 
tarybinėje ir nei išeivijos en
ciklopedijoje.

Juk liktai dėl jų- patarnavi-

S ■ . * ■ ■

Reikalinga "Juodoji Lietuviy Enciklopedija" 
koloborantams — bendradarbiautojams, šnipams 

\ toutos kankintojams "įamžinti"
L Bostono Keleivis š. m. gegu
žės 31 dicrips nr 22 antrašte 

,Įtereikįlų munis dar vie
nos enciklopedijos?’ suminė 
jęs kad.nemažos 38 tomų Lie
tuvių Enciklopedijos jau turi
me ir antrą Encyclopedia 
ĮJtuąnfea toniniame išleisti, 
Ųėt pamn'šonie nemažą kiekį 
tautifečiu, Keleivis* tad rašo:
j,' Deją, y stebėdami dabartinį 
ckup. Lietuvos gyvenimą ir jo 
ųaųjuosįis reiškinius, tuoj pa
juntame, kad., visose mūsų en- 
ėiklopedijoše trūksta jau ga-;
ha gausaus, klekip tokių pasta-1Ino režimui žmonės sodinami 
rito jų : metu išdygusių mūsi.j|; ilgiems metams į kalėjimus, 
tautos .‘padaigų, kuriuos tikrai anlr4 ar trečią kartą grąžina- 
yerta įgravirųoti istorijos pus-.111'* 1 Sibirą ar savame krašte 
lapiuose busimųjų kartų almi.išmetami iš darbo badmiriau- 
ųiniui; • yiys'’. Į
į Na, sakykite, kur gi yra su- 
rašyti, yišį. tie. sm ulkiej i m ūsų 
tautiečiai- ’-4-- okupacinio reži
mo pasiaukoję-šnipai/ ir šni- 
hęįiaį bei-jų žygiai, taip reikš 
ųiįngj šijį dienų Lietuvos poli- 
tihęį santvarkai?
4 Tięi kurie /taip uoliai ir ne
jučiom-iš priėkib fr iš užpaka
lio apuostinėja kiekvieną bent 
kiek skirtingos nuomonės lie
tuvį ir>savo, patyrimą tuoj pat 
prąnęšą > sovietiniam saugu-

> Tię, kūne; ktturpėsti š<niukš 
šnėdanhi'ie^ko tualetinėse bū 
dęlėse ■phgnhdinės spaudos la

iį Kurie; i^^etihiam saugumui 
Mųdįja jpehjkrąfąs? .

Kųri^Ų-ii^įįa ‘prieš savuo- 
sius AtaŪfięčfųS; tarybiniuose

'Žvejo šeimaPavis de Chavannes

ir sęutinjentąliai nuskambėjęs. Jis namie, bet privalo prisilai 
gražiom ir naujai harnionizuo kyli labai griežtai nustatytos 
tom mūsų kompozitorių dai- dietos.
1!<)II1. ,

Šios Australijos Lietuvių 
Dienos davė mūsų tautiečių šie 
lai ne tik nuoširdaus bendra- 

, vimo svečiaviniosi sentįfnen- 
j t u s ar naują impulsą tautinei 
: veiklai, bet paliko įrodymą, 
kad gerai organizuotom pas
tangom mųsų tautimta kultū
ros veiklą galima iškelti nau
joj dvasioj ir plotmėj ir kad 
iki šiol nestokojame tautiniam 
reikalui nei pasiaukojimo, nei 
jėgų.

Didele dalimi šių dienų pa
sisekimas priklauso jų rengi
mo komitetui, kuriam pirmi
ninkavo K. Lynikas, ir didžiau 
šia Australijos lietusių padė
ka svečiams iš Amerikos kon
tinento Gvvatarui ir daininin- 
kams solistams. A. Vingis

tiprėjęs, jis rengiasi eiti ir- su- * 
rasti, kur jo surinktos petici
jos guli? Jis bekojis, pasirem
damas ramentais, važinėjo bm 
sa.s, ėjo pas amerikiečius ir 
rinko parašus Tas darbas jam 

niekas 
tabako dūmus j*' |><» dirbtuves nevežiojo. Ji- 
ginimą. Nieko! kreipėsi gražiuoju, piašydn- 

ir kur nu-

Pirmas gydytojo Įsakymas 
Luvo — nustoti rūkyti. Tai ne 
toks lengvas dalykas žmogui, 
kin is virš 10 metu džiaugėsi ln angiai kam; 
ir smaguriavo I 
ii nikotino dirginimą. Nieko! 
jam nebuvo skanesnio, kai ge-Ilnas pasakviL 
ros cigaretės skanus dūmas, kišo jo ir kitu /mmuj sunni> 
Patrauks ir atsigauna^ l<*s peticijas.

Bet šį kart;) gydytojas jį įti- «bs krc.pfsi per spauda, bei 
kino, kad pirmiausia reikia į ik; šio meto atsakymo negavo, 
mesti rūkyti, nes tabakas la-j Dabar jis eis asmeniškai ir pa 
blausiai jo širdžiai pakenkė, reikalaus pasakyti, kas ir kur 
Būdvytis nutarė 
Jeigu pasitvirtins gydytojo pra 
našavimai, tai jis tada save na 
gan paims ir išmes visas ciga-|gos lietuvi

|fi. Juk tik jie yra tikrosios oku 
panto akys, ausys ir nosys. Juk 
patsai komunistų partijos sek
retorius Petras Griškevičius ne 
landižoja po krūmus, ieškoda
mas LKB Kronikos, Aušros ar 
kito pogrindinio leidinio, ir 
neklauso, prikišęs ausį prie 
disidento durų.

Tą pradinį darbą juk ne ru
sai, o tik šitie lietuviškai 
kalbantieji mūsų pačių tautos 
kirmėliai atlieka.

Tad manytume, kad tikrai 
vertėtų čia išleisti dar ir “Juo
dąją Lietuvių. Enciklopediją”, 
kurioje tiptų ir šie tarybinio 
režimo išauginti “talentai”. Ir 
reikėtų ją leisti nuolatos, tęsi
niais, papildant vis naujom 
mūsų tautos ’“įžymenybėm”.

Kito būdo jiems sudrausti 
ar bent jų uolumui sutramdyti 
kol kas neturime.

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. -1230 AM 
Veda -K BRAZDŽIONYTE

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Ig 778-5374

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
Kas antri melai, ir vis kita-, pas F. Little, ir po jų vyko iš- 

me mieste, ruošiamos Lietuvių!kilmingas Lietuvių Dienų ati- 
Dienos. Praeitų metų pabaigo- darymas: sveikinimo kalbos ir 
je Malbourne — praėjo tau- trumpas tautinių šokių, choro 
linio patvarumo, nuoširdaus dainų ir solistų koncertas Sir 
tarpusavio bendravimo ir ge- Dallas Brooks salėje, kuri tai 
ros organizacijos ženkle. f

Šiose dienose pirmą kartą 
dalyvavo Australijos parlamenĮ 
to, senato atstovai, vietinės 
Victorijos vąldžia vadovybė 
bei bažnyčios vyskupas ir kt., 
visi nuoširdižiai sveikindami 
ir linkėdami išlaikyti tautinę 
kultūrą, kalbą1 ir kitus savitu
mus. To viso iškilmingumui 
daug, net labai daug prisidėjo 
Kanados (Hamiltono) tautinių 
šokių grupės “Gyva ta ro” 26 
šokėjų atvykimas Australijon. 
Jau pačioj pradižoj, Lietuvių 
Dienų atidaryme — gruodžio 

’26 d., vienoj iš gražiausių Mel 
bourno Sir Dallas Brook’s sa
lėje Gyvataras iškilo visų dė
mesio centre. Vėliau jie Mel
bourne City Council buvo pa
kviesti šokti miesto sode aus
tralų publikai, suruošė jiems 
priėmimus Kanados konsulas 
ir ypač nuoširdų ir nuotaikin
gą priėmimą savo privačioj re 
zidencijoj Australijos Parla
mento pirmininkas Mr. B. 
Snedden.

šventei buvo' kukliai, bet ati
tinkamai tautiniais motyvais 

I dekoruota.
Visomis kitomis dienomis 

vvko:
meno ir tautodailės paroda; 
lietuviškųi pašto ženklų rin-

Australijos 
Melbourne,

r*

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
ĮĮačĮteaę— ytlm* pulki? kny»ę, kurio* papuoS bot kokią 

p3rii®d«, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

.. ’’t'' dIflmhllnitl Ir įvykto? bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro-

Įsimini* 
suskdrs-

Dt.^Msįys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gn- 
. >■ fiala vHeliaii. 336 psL Kaina 38.00. Minkštais virš. _J5.00 

>1^. 9ML filimra, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO- 
;,:S. RIJA,dalis. 208 psL, įrišta — 33,00, minkštais rir-

AQris — 32,00; n dalis, 225 psL, |mSta — S3.U0. minks- 
riįlelhla___________ M.oe

ifaMtaa Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
^Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
stndjomis ir dokumentacija. 338 psl., kaina 38.

p, KrnTOhas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
' ž( parttaanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina 33.
Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

Lietuvių Dienų programa 
apėmė 8 dienas, kurių' metu 
kasdien vyko laiko suderinti 
įvairūs atskiri parengimai, ku 
rie tautiečiu suvažiavusiu ne 
tik iš Australijos, bei ir iš Ame 
rikos, Kanados, Argentinos ir... 
Lietuvos buvo gausiai lanko
mi.

Lietuvių Dienos pradėtos 
gruodžio 24 d. bendromis Kū- 
čiomis Lietuvių Namuose; 
gruodžio 26 dieną buvo sek
madienio iškilmingos pamal
dos St. Patrick Katedroje, ku
rias atlaikė Melbourne vysku-

kinio paroda;
visų didesniųjų 

vietovių (Sydney, 
Adelaide, Geelong) . tautinių
šokių grupių beį chorų festi
valiai.

Ypač gausiai (apie 2,000,. at 
silankė visi į atskirą .Gyvatąro 
tautinių šokių vakarą, į kurį 
atsilankė ir pasakė sveikinimo 
kalbą Vietoti jo§ premjeras 
Mr. R. J. Hamer su ponia.

Visų tų dienų bėgyje, gražia 
me Albert Park Stadiume kas- 
dien; vyko Australijos lietuvių 
športo klubų — krepšinio, tin
klinio, stalo teniso, šachmatų 
ir kt — varžybos.

Taip pat dėmesio susilaukė 
ir kiti parengimai: - Jaunimo 
talentų vakaras; jų ruošti susi
pažinimo šokių vakarai'; stu
dentų; inžinierių-architektų su 
važiavimai ir pagaliau — pa
čios Australijos Lietuvių Ben 
druomenės Tary’bos^suvažiavi 
mas; M. K. Čiurlionio koncer
tas ir kt- 1 - • r

Pabaigoje, dviejose didžiu
lėse salėse, atskirai senimo ir 
jaunimo, įvyko Naujųjų-Metų 
sutikimo baliai. , L /

Visoms iškilmėms gražią už 
baigą padarė Chįcagos daini
ninkų Nerijos Linkevičiūtės ir 
Bernardo Prapuolenio dueto 
koncertas sausio 2 d. Melbour
ne Lietuvių Namuose, jautriai

POVILAS MILERIS.- biografijos bmožal 235

rnyfM rrHefrmt reikt* pridėti 25 et. palto IŽlaidoms.

17W S. HtMed St, Chicago, m. 80808___ TeL HA 1-8109

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikta. 156 psl.

minkšti viršeliai _____________________________ 82.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IRŠOVA 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........................... o..$1.00

lie-

• re tęs. Ilgai jam nereikėjo lauk 
t:. Jis tuojau pastebėjo, kad šir 
<:is lengviau plakė ir sklandes- 
ni buvo jos dūžiai. Tada jis 
metė visiems laikams cigare
tes. Jis nutarė kad sveikata 
yra svarbiau, negu dūmas.

Be to, jis valgė bet negauda
vo pakankama; reikalingų vi

pakenkė 
pabandyti, nudėjo jo surinktas peticijas.

Linkime Budvvčiui areitai - <
sustiprėti ir įsitraukti į Chica- 

vių visuomeninį gyve
nimą. Lietuviams ir iietuvia 
laisvės kovai jis dar labai rei
kalingas. K e {/o r t eri s

Kur mokyklose reikia 

įvesti antrą kalbą

Lotynų (ispaniškai kalbančių-

su- 
na-

taminų. šis reikalas dabar taipl^ organizacijos Chicagoje pa- 
pat pataisytas. Jis jaučia, kaci’Prašė valdžios’ kai kuriose m°- 
kiekviena' diena jam grąžina jkyklos* toliau leisti ir padaryti 
, . .. .. , . i pri valoma dvieju kalbu moky-daugiau jėgos, o jis pats jaui ., . -. ,,j , . ,. .. ma vaikams, kurie nekalba arpradeda nerimauti — susikau-l ; , . L 

pusi energija jį verčia judėti.
Iki šio meto jis niekad nie

ko savo ramentais nemušė.
Bet dabar, gerokai sustiprėjęs

Pr. Būdvytis taisosi
Pranas Būdvytis, čikagie- 

čiams ir visiems Amerikos 
tuviains pažįstamas, kaip 
votojas už Lietuvos laisvę, 
rinkęs 43,000 parašų, jau
mie. Jis gavą širdies priepuolį 
ir buvo nugabentas į šv. Kry
žiaus ligoninę.

Gerų širdies specialistų prie 
žiūroje, jis pasitaisę,* sustiprė
jo, jo širdis pradėjo stipriau 
ir normaliau plakti, o praeitą įkirs jeigu kas bandytų jį be >21,000 kurie visiškai 
savaitę'jį jau paleido namo.l pagrindo apšmeižti. Be to, sus-' angliškai.

menkai tekalba angliškai. Švie
timo Tarybos žiniomis, Chicago- 
je tokia programa naudojasi 
Ž5.000 mokinių, reikalingų ge
riau pamokyti anglų kalbos, ir 

nekalba
pagrindo apšmeižti. Be to, sus-' angliškai.

. NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 
poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį............ ^8-0€

2. Jurgio Jašinsko, MKT xA GIN G AS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 
minkšti viršeliai -------------------------------------------------- —ŠI .50

3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,
296 psL, minkšti viršeliai — 15.00

..$4.00166 psL minkšti viršeliai ;----------------- ----------------------------
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.^

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekp aAa Money 
orderį tokiu antrašu: . ?

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

' . rczn KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Aw* Departs. ŽEMtS OKIO iVlMTIMAS. Studija. Hlef> 
tf CHeafojv 19M metale paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Itur Imam ūkio Švietimo problemos ūkininku krašte, H dalis: žemės 
ttdo HbŪ&M Lietuvoje

Autoriui tavo iodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimai 
nebūto ftrfTūkdtt Lietuve* nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
friovfa gnttal ftaujrueto Ir amdestėjudu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūrintu laimėjimu. Šiandiena, arusiai galima sakyti, lietuviu 
ttata ftlėt, dlcffluotb ir ffiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tf prilygti pefioms iškili orioms Europos tautoms". J

" Kūrtbi femėt ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
tteturin tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa- 

mH UbUttytn lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
frhikal arba ufatotaj vaikai, refflda, Jdd ši knyga bus brangi abso- 
įįįri Hatuytū daugcunaL ypaŽ kadangi knyga su tokia meile Lietuvos

!73> 8c. H&Isted Street, Chlaųęo, Illinois 50608

tatarUu* Lietai ««i» todtlali: "PeHttgM ranui — myu-
Mtj Timtl llftcml*.

Kn/fOt 300 prilipto dinr rilxdelhj Ir lentelių, keliu tik $S.(Xk 
GeosasM Weutteww

art* Meoer Orderi tJtjMl tokiu įdrrru:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jatmlnat, A KISS IN THE DARK. PikantiSkij fr lutymtoj nuotykhj 

aprašymui, paimti U gyvenimo. Lengva* Milius, gyva kalba, graliai ižleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juo»» B. Konilv*, HISTORY OF LITHUANIA. Lirinvoa IrtorfJoa 
santrauka nuo pat senųjų amihj Iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psl, kainuoja $2.00.

Dr. Juoiat B. KonZlu«, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šia knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki » 
pinigine perlaida. j, |

1TH Se. HALFTTTO STHEFTT, CHICAGO, ILLINOIS 80C08
Grwf ptnlroa. tem I78t South Halated Street, ChJcaira, HL «MA8

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-

knygelės sąskaitos

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

I — NAUJIENOS, Chicago 1, ill,— Saturday, June 11, 1977

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

UNIVERSAL
NTEHk STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

y Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Dl*nr«ič»c

<,hicago]e ir priemiesčiuose:
aietams ----------- —
pusei metu----------------
nms me uosiams ------ —

vienam mėnesiui------------ :

Kitose JAV yietose:
metams______________
pusei metu ___________

melams  
pusei metu -— 
/lenam mėnesiui

Užsieniuose:
metams 
pusei metu — 
vienam mėnesiui

$7.50
$2J0 
i Į

_ $30.00
- 518.00
- $3.00

$31.00
$18.00

$4.00
530.00
$16.00

$8 00 ‘
$3.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Bern 

— drove. 1738 So. Halsted St.. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100 

Pinigu* reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu iu užsakymo.

Nauji*'^06 eiiu tasdieu IMrirUmt

H

SaulėleidisČ. JANUSO
$23.00
$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadienius, no*
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

— rėjom. O virėjas stovėjo kam- 
m pe ir piovė po riekutę kiekvie- 

nam. Bet kai man pioVė, tai 
aš mačiau, kad prie kaulo bu* 

H vo raudona. Aš nieko nepagal- 
vojau, bet sekančią dieną ąir- 

įį gau. Pavalgius pietus visi sėdė- 
. | jome savo vietose, o scenoje 

pradėjo groti ir šokti hula, su 
^ muzikantais apie 15 asmenų. 
J j (10 šokėjų).

j šokėjai ir muzikantai kartu 
L dainuoja. Tie patys šokėjai jau 
fį buvo matomi ketvirtą kartą, 4 
31 j tad mažas buvo įdomumas. Dėl 
H juoko pakviečia iš publikos vy- 
® ■ rą ir moterį ir jie šoka su šokė- 
iS jais hulą. ' .
?7 Viena lenkų šeima iš Chica- 

gos, bekalbant su mūsų vadovė { 
havajiete, jos pasiteiravo, ar ji i 
yra vedusi; ji atsakė, kad ne. 
Tuomet ta ponia jai pasiūlė va
žiuoti į Chicagą ir susipažinti 
su jų sūnumi, nes sūnus prašė 
kad jam parvežtų havajietę 
merginą. Havąjietė paklausė, 
kiek jam metų. Motina atsakė, 
kad 28 metų. Tuomet ji nuste
bo: 28 metų ir dar nevedęs, tai 
jis turbūt perdaug renkasi. Ir 
atsisakė važiuoti. Sako: jei jis 
nori, lai atvažiuoja į Havajus.

Ketvirtadienio popietę IV. 21 
d., 1 vai. popiet išvykome į kitą 
vietovę per 150 mylių, šoferis 
Vili Keey pranešė, kad esam pa 
kilę 2,500 pėdų virš jūros. Te
ko matyti kavos plantaciją. Ma
ži krūmeliai žydi geltohaL

(Bus daugiau)

Siūlo kopos vadinti z 
sen. P. Douglas vardu 
IlHhėjaus kortgresmanis, de

mokratas Sidney R, Yates pa
siūlė teberuošiamąjį Indianos 
Kopų Nacionalinį Paežerės Par
ką pašvęsti IU. senatoriaus Paul 
Doūglas atminimui ir parko pa
vadinimą pakeisti Dougins var
du, bet pats prisipažįsta turįs 
kliūčių, kurių viena tokia, kad 
kongr. Morris K, Udall (D„ . 
Ariz) yrą priešingas naciona
linius parkus pavadinti individu
alių asmenų vardais ir pasiū
lymą žada neleisti net svarstys 
ti Atstovų Rūmuose. UdaŪ yra 

į pirmininkas Rūmų komiteto, ku- 
■rio žinioje yra J^V nadčnaiu 
į niai parkai. Parko vardą keisti 
priešingas yra net Kopoms Gel
bėti Komitetas (Save the Du* 
nes Committee) > kurio Douglas 
buvo garbės narys. Seth Douglas 
mirė praėjusių metų rugsėjo 24 

sulaukęs 34 metų.

lių, havajietiškų iš geldelių, bu
vo kartu ir fotografas.

Kas norėjo, galėjo pasidaryti 
nuotrauką,' susidarė dvi eilutės, 
vyrai ėjo prie merginos, ji ap
kabindavo, 
ant kaklo 
liūs, o tuo 
traukdavo, 
buvo ir su

Aš taip pat jau stovėjau eilu
tėje, bet, deja, man ta laimė ne 
nusišypsojo ir neturiu nuotrau
kos. Pro šoną taku ėjo sena 
moteris ir tiesiai prie fotogra
fo pavirto kniūpsčia. Atrodo, 

! sumušė • nosį ir galvą, pradėjo 
jie gamina Libane, Egipte, bet pardavinėja visame pa- bėgti kraujas iš nosies. Muzi- 
saulyje. Jie save skaito katalikais, bet jie turi savas baž- kantai tuojau pradėjo šaukti 
nyčias. Jie dalyvauja visuomeniniame gyvenime, bet jie £aiJ1*kaJbi daktarą ir nu- 
visi priklauso armėnų bažnyčiai, is kurios jie semiasi 
dvasios peno ir stiprina savo ekonominę padėti. Armė-, tuojau .pranešė, kad jau 

‘prasideda kiaulės atkasimo pro 
cedūra, Tai buvo 6:3CXv. v., ku
ri bus vėliau patiekta pietums. 
Įkaitinti akmenys buvo suklo
ti į duobę apie porą pėdų gilu
mo. Paruoštą kiaulę, 150 svarų, 
prikaišiojo Havajų . gabalinės 
druskos, Tada ją suvyniojo į

armėnai neužmiršta. Daugelis šiandien Amerikoje,-Pran dengia palmių lapais įr apkrau- 
cūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Egipte, Libane ir kitur na įkaitintais akmenimis.. Tada

ANTANAS ALARMA

ATOSTOGOS HAVAJUOSE d.,

(Tęsinys) \
—1 MarmsK-Havajuosėe ......... ina buvo gerti kiek kas norėjo,

Tik toks skirtumas, kad nu- tik buvo pranešta, kad savo jė- 
važiuoji į kitą vietą, matai ki- gomis galėtų išeiti iš parengi- 

paleido dvi kulkas Į prie Vatikano esantį turku ambasa- s.k_lrtip_gą. s^i>tatą’ gIU‘ mo*

Armėnai nušovė turklį ambasadorių
Didžiosios žinių agentūros praneša, kad ketvirtadie

nio popietę busu privažiavęs vienas nepagautas žmogus Kadangi publikos buvo 
pę. Nuo 15—45, bet tuos pačius daug, tad prie barų susidary-

platforma ir grojo muzika. Čia

pabučiuodavo ir 
užkabindavo karo- 
tarpu fotografas nu- 
Ta pati procedūra 

moterimis.

dorių Taha Carim, o pats, kelis žingsnius pabėgęs, vė 
liau ramiai sau nužingsniavo siauromis Romos gatvė
mis. Paaiškėjo, kad ambasadorius Carin buvo dviejose 
vietose sužeistas. Viena kulka pataikė Į petį, o antrąjį 
pataikė i kaklą. Ambasadorius buvo nugabentas į arti
miausią ligoninę, bet netrukus jis mirė. Jis buvo 62 metų 
amžiaus ir tas pareigas ėjo tiktai trejus metus.

Romos policija ir artimiausieji ambasadoriaus bend 
radarbiai bei. šeimos nariai neturėjo jokios nuovokos, 
kas būtų galėjęs kėsintis prieš ramiai pareigas einančio 
ambasadoriaus gyvybę. Ambasadoje tarnavusieji turkai 
daugelį Įtarinėjo, bet jokių konkrečių davinių Italijos 
policijai jie negalėjo duoti, nes nieko konkretaus savo 
Įtarinėjimams pagristi jie neturėjo. Ambasadorius buvo 
gavęs kelis grasinančius laiškus, bet ir tie nieko nepadė-’ 
jo, nes laiškų autoriai grasino tuščiomis. Jie pepasirašė 
ir konkrečių reikalavimų nekėlė.

Policija ir turkų vyriausybė būtų ir toliau spėlioju
si, jeigu žinia iš Libano būtų neisdėsčiusi t nepatenkintų 
armėnų nuotaikų. Šiaurės Libane, Sirijoje, Irake,-Irane, 
pačioje Turkijoje, sovietų Armėnijoje, Graikijoje, Ju
goslavijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoj, Alžirijoje, 
Egipte -ir kitose vietose yra armėnų. Daugiausia jų yra 
sovietų Armėnijoje, bet jų liko ir Turkijoje Kituose kraš 
tuose, Įskaitant ir Ameriką, armėnų skaičius nedidelis. 
Visur armėnai yra pirkliai Jie daugiausia verčiasi aus
tais kilimais, Įvairiomis juostomis, o Amerikoje armėnai 
dažnai pardavinėja rankšluosčius, šalikus, skaras ir gū
nias. Turtingesnieji armėnai turi dideles kilimų krau
tuves ir moka turtingesniems žmonėms Įkalbėti specia
liai austus ir rašytus kilimus pirkti

Plačiausiai armėnai pasklido po pasauli po Antrojo 
Pasaulinio karo, kai turkų kariai ir policija pradėjo ar
mėnus žudyti Adrahan ir Kars provincijose. Turkai su 
armėnais nemokėjo sugyventi. Armėnai buvo geresni 
pirkliai, mokėjo savo prekes geriau parduoti ir žinojo, 
kur jų galima pigiau nupirkti. Turkijoje nuo šio šimt
mečio pradžios armėnai buvo užpuldinėjami, skriau
džiami ir labai dažnai išjuokiami. Prieškarinėje Rusijo
je taip pat buvo daug armėnų, bet ten iš jų tik pasijuok- kianti armėnų organizacija pati pranešė žiniiį agentu 
davo. Niekas Rusijoje armėnų nežudė, niekas jiems net- rai, kad armėnai nušovė Romoje veikusi turkų ambaša- 
rokdė prekiauti kilimais, o arčiau prie Kaukazo jie daž-^ dorių Carin. Armėnai yra prisiekę keršyti turkąms už 
nai versdavosi ir žuvimis. Ne visuomet tos žuvys galėjo padarytas kruvinas skriaudas. Ambasadoriaus nulovi- 
būti šviežios, bet armėnai pirkliai mokėdavo alkanesnius 
žmones Įkalbėti pirkti ju parduodamas žuvis.

Gruzinams tapus katalikais šios gadynės pradžioje, 
katalikybe pradėjo domėtis ir armėnai. Katalikais jie ta 
po tiktai mūsų eros septintame šimtmetyje. Bet ir tapę 
katalikais, jie sugebėjo išlaikyti savo autoiiomiją. Jie 
priėmė katalikybę, bet jie prisilaikė senų savo papročių 
ir turėjo savą liturgiją. Turkai buvo musulmomai, o Tiir 
kijoje gyvenusieji armėnai buvo nepriklausomi katali- sikaltimus. Jie prisipažint), kad turkų kalėjimuose yra li
kai, todėl dar paskutinis turkų sultonas šio šimtmečio; daugiau armėnų, bet jie ten pasodinti už kriminalinius 
pradžioje leisdavo savo kariams ir policijai sauvaliauti — ■ • * • J - - • - -- -
armėnų apgyventose Kaukazo provincijose. 0 kai tur
kai pajuto, kad armėnai siekia atgaivinti buvusios savo 
valstybės" galią, tai suorganizavo nepaprastai dideles žu
dynes. To meto, turkai išžudė daug armėnų, žudė visus, 
ir jaunūs, vyrus ir vaikus. Armėnai bėgo, kur tik galėjo. 
Vieni bėgo Į Gruziją, kiti traukė Į Iraną, tretieji pasiekė 
Siriją, Libaną, Jordaniją, Graikiją ir kitas vietas. Šian
dien armėnų yra kiekviename didesniame Europos mies-'gai ruošėsi priminti turkams padarytą skriaudą. Bet jis' 
te- v Į buvo kantrus, pasiruošė, parinko patį patogiausią'

Armėnai mokėjo prisitaikyti prie kiekvienos vals- momentą, ambas&dorių pasovė tr-nuėjo. Už 500 mylių, 
tybės naujo gyvenimo, bet jie mokėjo išlikti armėnais.1 gyvenantieji riki’armėnai priminė pasauliui, kad tur- 
Vieni jų vertėsi vyno prekyba, bet didele jų dauguma j^ai kaimynui padarytos skriaus dar neatitaisė, j
vertėsi ir šiandien dar verčiasi kilimų prekyba. Kilimus’______________,______ .J . J
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šokius. Tad man juos teko ma- davo eijutės. Ant pievutės buvo 
tyti keturis kartus. platforma ir grojo muzika. Čia

Po grupinių nuotraukų nuo pat prie tako stovėjo mergina 
6—7 y. v. tame pačiame sode-]su vyru havajiėciai ir juodu tū
lyje padarė tris barus ir gali- rėjo po virtinę ant rankos karo

nai vienas kitam padeda Įsikurti, Įsigyti-prekybos ben
droves, skolina pinigus, moka mažus nuošimčius irsten- 
giasi vienas kitą paremti. ,

Ši vieninga armėnų organizacija neužmiršta ir sa
vo tautos priešų. Jie labai gerai žino antrojo šio šimtine 
čio dešimtmečiu turku padarytą skriaudą. Jie žino, kaip g 
turkai žudė visus armėnų kaimus. Tų genocido žudynių mXb'nj už

Įsikūrusių armėnų neteko savo tėvų, brolių seserų,' jieiris ^pkaša žemėms ir taip kepa u 6. 
buvo atimta derlinga Karšo žemė, pagrobti šimtmečius 
kultivuoti vynuogynai, jogurto dubenys ir kt. Jų tėvai 
ar protėviai, viską palikę, buvo priversti bėgti per kal
nus, slapstyti, kol jie pasiekė užsienius. Pradžioje jiems 
buvo labai sunku Įsikurti, bet jie sugebėjo tai padaryti.

Bet armėnas ir užsienin pabėgęs neužmiršta priešo 
ir jo padarytos skriaudos. Rusams pavergus Gruziją ir 
Armėniją, komunistai tapo didžiausiais armėnų priešais. 
Turkai išnaikino tūkstančius ramiai gyvenusių armė
nų. Armėnai neina žiūrėti sovietinių filmų, nors jie ro-‘ 
dytų su bolševikais nuėjusi dirbti Mi^ojaftlį; Armėnų 
kultūra nėra tiek “pakilusi”, kad tuščiais “daktarų” titu
lais Besidangstantieji tipeliai galėtų skiepyti jauniems 
armėnukams prosovietinius melus. Bet armėnai neuž
miršta ir turkų padarytos jiems skriaudos. Kai prieš po
rą metų buvo nužudyti du turkų ambasadoriai, turkai 
išaiškino, jog tai buvo armėnų darbas. ŠĮ kartą visas 
reikalas iškilo aikštėn dar greičiau. Šiaurės Libane vei-

Divorsy JAV padvigubėja
Sveikatos, Švietimo’ir Gero* 

vės (HEW) departamento pra
nešimu, skyrybų JAV-bėsė nūo 
1966 metų iki šiol padvigubėjo. 
Kai 1966., metais persiskyrė 
“tik” 499,000, tai po 10 -metų 
— 1976 metais savo priesaikas 
nutraukė 1,077,000 amerikiečių. 
Nuo 1968 iki 1972 metų divor- 
sų skaičius didėjo kasmet po 
11.5%; nuo 1972 iki 19^3 'm. 
daugėjo 7^.%, o nūo 1973 metų 
jąū tik’4i5%. j ;;

Psichologas — tai žmo-
Vėliau ėjom į salę ir iš eilės gus, kuris JĮj°>tooinentu, kai,.j 

pasiėmėm maisto, kiek kas no- kambarį įeina graži metgAitė,

valandas.

Another good reason to

mas primena dabartiniems Turkijos valdovams, kad ar
mėnams padaryta skriauda neatitaisyta ir iieišpirkta; 
kad ji bus išpirkta, kai armėnai galės savoje žemėje vi
sus savo reikalaus nepriklausomai .tvarkyti. 7

Jau praeitais metais turkų vyriausybė, nustačiusi 
dviejų ambasadorių žuvimo priežastis, ėmėsi žingsnių 
padarytai skriaudai išpirktu Ji pačioje Turkijoje palei
do kelis armėnus, laikytus kalėjimuose už politinius nu-

nusikaltimus..* Bet turkų vyriausybė neprisipažino prie 
armėnams padarytos skriaudos, neprisipažino prie nu
sikaltimo valdžios, nedavusios"visiems Turkijos piliečiams 
reikalingos protekcijos ir nesuvaldžiusios Karšo ir Ad- 
rahano provincijose siautusių žmogžudžių. Kol nebus 
atitaisyta padaryta didelė skriauda, atmėnas keršys tur-

■ karns. •
Reikia manyti, kad praeitų ketvirtadienį armėnas il-

Seny amerikiečių 
kriminalo baimė

Pensilvanijos valst. universi
teto sociologijos profesorius, ffc* 
dovąvęs JAV Teisingumo depar- ~ 
tatamento pravestoms kriihina- 
lo studijom^, Dr. Frank Clemen
te pasakė kad senųjų amerikie
čių tarpe “kriminalo baimė yri 
didesnė už patį kriminalą”. Bi
jodamiesi plėšiko, sužalojimo 
seno amžiaus žmonės nebeišeina 
iš namų ir dėlto nėbedaįyvauja 
visuomeninėje veiktoje, tuo tar
pu kai senų žmonių nukenčia 
daug mažesnis nuošimtis kaip 
jaunųjų. Pav., nuo 6a metų am
žiaus žmonių nuo piktadarių nu
kentėjo 4.44 žmonės iš tūkstan
čio, kai 35-49 metų amaaus gru- 
pėš nukentėjo 10.9 iŠ 1,000 įr 
20-24 m. amžiaus kategorijoje 
31.3 iš 1,1)06. .Z

-' — Egipto ir Sovietu Sąjungos 
užsienio ministerial ilgai Sko-~ 
las aiškinosi Maskvoje-, e ^abat* 
turėjo susitikti Egipte, bet šis .

? 1’ ■ ~ - ** -

šlėbi svečių Veidūš.

your money 
put on more weight.

YOLU MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight ft puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that*s where we ban help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

8.17%- 
790%- 

6%%r~T 7.08%~ 
6%%~==“ 6.81%- 
5%%S£EZ 5.39% ~

I* r*»

shows all the 
higbet-than- 
bank interest 
rate atcounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want Io save, 
how much

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN l>. Once 
you’ve opened a passbook savings or cėrtfRcite * 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give yOur money 
the interest ft needs to really put on weight.
The interest you can count on to make ymr 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Slop by the Standi 
Federal office nearest you tftd b0on th. 
account that pu hlgheMhah-bwtft 
interest rates arid ’Tat mbhef ? ftte
easiest way to 
make thin money 
put on weight in a 
hurry.

STANIMRD FEDERAL SMANGS
Itom* OffttFT Arrbw Avwwjf. PHnrwK 847-1140 Aurnrw*. TH W-tf
Lombard; 23 Wert Main Street. Phone: 817-1140 HHL 11 BrwMer KM Pbnne W74fBB

Downrrn Crow: 5100 Fcre<t Avetn>fe. PhonB.



melas visais atvuK. K. G. DALUKAS 
AKUiFRUA IR MOTERŲ «LoS 

GINEKOLOGINF CHIRURGlJA
• 6449 So. Pulaiki Rd. (Crowford

Medical Building). ToL LU 5-6446
Priima ligonius pagal sus.tarimą. Fa’nai visokiuose mūsų laik- nes matyt ir leh-

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004, rakiuose pabrėžiama, kad kai kai bijojo, kad juos neužpultų 
kurių žmonių v^rtoiamas me-,lietuvių kariuomenė. Taigi ma- 

. bs yra reiškinys. Rėk no pareikštas melas, kad ten bu-
kia vį ada sakyti teisybę, o ne 
vi’o' iais būdais meluoti. Taip atveju buvo labai naudingas, i 
pasakoma mūsų laikraščiuose, i -- - * - - - ’

Aš č'a t“i’tnnai ba^asakos1 ii čia papasakosiu, kurį pasakiau 
apie mano paties pasakytus kai I saVo jaunystėje, kai dar mo- 
kuriuos "melus”. Vienas mano ' VaiHi pradinėje Kalvarijos mo-1 
pažįstamas asmuo buvo paklau- kykloje. Tada mokykloje vis- i 
sęs mane, kokius vaistus aš var- ■ kas buvo dėstoma rusų kalba, * 
tolu, kai suskauda gaivą.- Aš bet tikybos pamokos 1’etuviams 
tokiam asmeniui buvau paša- būVb ’ dtėstomos lietuviškai, rie
kęs, jog man niekad neskauda ha karja per savaitę (vieną va
gai vos, bet seniau^ kai aš dar 
neturėjau dvidešimt metų am
žiaus, tad. tais jaunystės laikais 
galvos sopėjimai dažhai pasi
reikšdavo, o- dabar, kai pasenau, 
tokių skausmų niekad neturiu.
Nors tas mano pažįstamas as-Į buvo mokiniams įkalbėjęs, kad 
muo nieko.nesakė man ką nors 
priešingai, tačiau iš kitų asme
nų sužinojau, kad tokį pasaky
mą jis pavadino tikruoju melu, 
nes anot-jo kiekvienas sugenė
jęs žmogus dažhai pajunta kokį

yra negražus reiškinys

D R. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, FLGIN, ILLINOIS

J R. PAUL V.DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos d.rektorius 

1938 5. Manheim Rdw Westchester, Ii!. 
VALANDOS: 3—9 darbo'dienomis ir 

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

Rez.: G18-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedziė.Ave„ WA 5 2670

Valandos pagal, susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti; MI 3-O0P\ 

------------ . į.. x_:----- ; y---------------- š 
TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

DR. k. Až V. JOGAS
489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
1002 N. WESTERN AVĖ.

' 5214 N. WESTERN AVE.
Telefoną, atsakomas 12 vai.

FR. FRANK PLECKAS
A OPTOMETRIŠTAS

~ -KALBA' LIETUVIŠKAI -
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact; lenses” - < :. 
raL'Pągąl susitarimą. Uždari® ^č.

eitume išpažinties atlikti kas 
trys mėnesiai, taigi keturis kar
tus per metus. Man pačiam bu
vo labai sunku susirasti tų nuo
dėmių, nes visada gražiai elgda- 

---- - --------— r-,-----------r.vausi ir mokytojų bei savo te
nors gal vos.sopėjimu; taigi aš'Vų įsakymų visada klausydavau, 
buvau- pavadintas tikruoju me- Kai vieną kartą prie išpažinties 

buvau pasakęs, jog. beveik ne
turiu jokių nuodėmių, tad ku
nigas tuojau vienu kitu žodžiu 
atkirto, kad aš meluoju. Tada aš 
sugalvojau pasakyti vieną kitą 
nuodėmę melagingai, ir tokiu 
būdu kuni gas buvo labai pa
tenkintas. Taigi toks mano me
las ir mane patį gerai apramin
davo. A. Kelmutis

K

PŪSLĖS IR 
r-RpSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

'ketvirtad. nuo. .5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

f'riaūįaš rez. telef.: 448=5545 _

DR. VYT* TAURAS I 
GYDYTOJAS IR CH IRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59rh STREET 
”Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trėčiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie-j 
niaiš 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

lagiu. 1K -
'Man pačiam tikrąjį melą teko 

Pavartoti pirmaisiais Lietuvos 
nepriklausomybės metais, bū- 

tent 1919 metais, kada jau bu
vo susikūrę Lietuvos savanorių 
kariuomenės būriai. Aš tada gy
venau netoli Kalvarijos (Suval
kijos daly). Tada man teko su
žinoti, kad , lenkų kariuomenės 
būrelis yra priartėjęs prie vie
no inįško; nes tais laikais len
kai n<ifėjo!užvaldyti visą Lietu
vą. Man toks dalykas- labai pa- 

I rūpo, ir aš nusprendžiau dvira- 
Įčiu nuvažiuoti prie to miško, 
ar tikrai tenai yra atslinkę tie 

henkai. Ir man -važiuojant dvi- 
1 račių sutikau važiuojantį dvi- 
I -ačiū vieną žmogų, kuris pa- 
| klausęs mane, ar neteko man 
Į matyti- lietuviškos kariuomenės 
būrių. Man tuojau krito į galvą 
įtariamoji mintis, kad tas žmo
gus yra slaptas leiikiĮ kariuo
menės žvalgybininkas; Tokiu at
veju aš jam’'greitai pamelavau,! portorikiečių gaujų narių 

kad už kalnelio prie miško yrat-r-^-’’ —sUsfc-
apsistoję įle maži liėtūViti ka
riuomenės . būriai. Ir tas žval
gybininkas skubėdamas nulėkė 
savo dviračiu už 'miškelio, kur 
paskui pamačiau lenkų kariuo
menės būrelį traukiantis atgal į

r

vo lietuvių -kariuomenė, tokiu

Dar vieną mano tikrąjį melą1

landą). Tąsias tikybos pamokas 
ateidavo dėstyti lietuvis kuni
gai lietuviškai. Jokių lietuviškų 
tikybos vadovėlių tada neturė
jome, nes buvo Uždrausta lietu- 

I vių spauda. Mokytojas kunigas
Kauno Prisikėlimo bažnyčia

RAŠO DR. A, X GUSENAS

VAIKŲ DANTUKŲ PRIEŽIŪRA
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite j mane Ir ai grfiiu j jus, sako kareivi j y Viešpats4".
Mal. 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
pęr amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį.Ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Vim žino, kad mirtis yri Žiauri i? paliečia kiekviena. Bet xur yra mi 
' ru>«e|i? | ta klausima ars*k© knyguta "Vilti* po mirties", kurią gausite 
I te>vokarnai. Rašykite:

* ŽAVISI 3715 WEST Myth STREET CHICAGO, ILL. 6062V
tv ftAiTO rmiNFTOW

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Humbcldt- Parke 
megztinis madoje

Chicagos paauglių gaujas stu
dijuojančių patyrimais, papras- Į 
tas drabužis ir jo spalva lemia 
tų gaujų narių šaugūmą ar pa
vojų. Pavyzdžibi, gatvėse ap
link Humboldt Parką, mažas 
megztinis reiškia viską. Reiš
kia, kad gali būti saugus rie-i 
noje gatvėje, bet pavojuje gre
timoje gatvėje, priklausant ko
kios spalvos tavo megztinukas.

J “uni
forma” yra inegžtihis. Pilkas 
megztinis su kaštoninės spalvos 
driūžėmis reiškia, kąd esi Jaii- 
gaūjos narys; geltonas driūžės 
reiškia Lotynų karalius (Latin 
King). Spalvos ženklina, kokiai 
gaujai priklausai.

At galima aūganėių vaikų 
dantukus apsaugoti nuo irimo 
ir išpūvu? Taip bet būtina pa
laikyti burnoje’ švarą.

Vaikui ėsaht trijų metų am
žiaus; teikia jį ttiokyli dantu
kus nuvalyti šepetuku po kiek 
vieno pavalgyifio* o burną iš- druskų, kurios yra reikalingiau 
plauti nors drungnu vandeniu. ; 
Galima vartoti -Lavoris, Liste- ; 
rine ir kitus antiseptistus skys 
cius- 7

Norint,- kad vaiko būtų svei 
ki ir tvirti dantukai, jo kasdie 
nis maistas turi būti sudary-

l tas iš žemiau nurodytų mity
bos veiksnių. Juos rūšuojame

| į penkias grupės. 1. grupė: ža
lios, šaldytos, konservuotos ir 
rirtoš daržovės. 2 grupė: po’mi 
dorai apelsinai, graprfrutai, 
morkos, kojĮuštai ir žali, džio
vinti vaisiai virti su cukrumi. 
3. grupė: pienas ir jo gaminiai, 
mažiausia tris stiklines pieno 
pet dieną vaikas .turi išgerti. 1. 
grupė: mėsa, inštiėna. žuvis, 
kiaušiniai, riešutui; žirniai ir 
pupelės, grupė: vien tik rugi
nė ib kvietinė duona. Balta duo

i na tie tndištinga. Vaikai turėtų 
jos valgyti ko mažiausia- Bejė. 
nereikia vaikams duoti ir bir- 
galinių .gėralų, nes jie sutraiš
ko vidurių virškinimo apara- nesi

tų pagamina gazus ir uždegi
mų skrandžio gleivinių siene
lių.

Jlugaųčio vaiko kasdienis 
maistas turi būti: pats geriau
sias. Jame turi būti gausus 
kiekis vitaminų ir mineralinių

sios vaiko kūno kaulą ir dantų 
sumontui. Būtina priminti, jog 
vaiko mityboje' turi būti ko 
mažiausia saldžiųjų maisto 
veiksnią
Vaikui esant 4-ių amžiaus me 

tų būtina padaryti pienžindžių 
dantukų Rentgeno spindulių 
peršvielos, nesvarbu, jog dan 
tukai atrodytų ir sveiki. Daž
nai dantukuose prasideda for
muotis visai mažytės skydelės, 
-kurias parodo tik Ręntgeno 
nuotraukos. ,

Nuotraukos būtinos padary-, 
ti nors vieną kartą į metus ri-!

■ sįemš be skirtumo. Jos para
do ar nesiranda žandikauliūo-

■ se ant dantų šaknų galų bak- į 
(erinių lizdų. Dažnai esti, jog.' 

.nuo tokių bakterinių lizdų
; prasideda artritas, reumatas: 
. ir širdies sutrikimas, kaip pas’ 

augančius vaikus, taip pat ir.
■i pas suaugusius ir senus žino-

EUDEIKIS

L ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
' Aparatai - Protezai. Med. Ban.- 

uTS' dažai. Speciali pagalba kojoms. 
Q>* (Arch Supports) ir L t.

Vai.: 9-^4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip _pat naujoji Barbaro* ir 
>en« Drišhip krautuvė"

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

■

A. A-. GENEROLUI KAZIUI MUSTEIKIUI

'mirus, jo žmonai Gražinai Musteikienei ir gi-
~ ■. - ... -

minėms reiškiame nuoširdžią Užuojautą ir 

kartu liūdime.
Inž. Edm* ir J* Jasiūnai^

P Dr. K. Dabrila,
X Y Kazys Povilaitis

KANARĖLĖ - ŠVIESSSNiO, t0 nHOTėi°, p"siPažinti- 
’ .Juozapas paukšti pavogė. Jis 
gal būtų vėl atidavęs savininkei. 
Senis prisiminė, kad matęs ka- 

, savo pono

GYVENIMO SIMBOLIS

Elgetos skurdžiai gyvena su narėlę" vaikystėje, 
hinžitlu alkiu. Juose dega kers- kambariuose. Tada ponas pasa
tas, pavydas, neapykanta ir ap- įg; “Niekad daugiau jos nėma- 
gavystė. Jie turi pasitikėti kitų tysi!” Tie žodžiai turėjo ypa- 
žmonių malone, kad gautų bū- tingos reikšmės Juozapui-,

■ Sm I —■■■ ■■ i ■ I —1■■ —.1 ■ ■■ (

CRANE SAVINGS and Loan Association
^ERKRAUSTYMA!

T*L WA MO63

Leidimai — Pilna opdreuda 
ŽEMA KAINA

/ Apdraustai paricraustymas 
Ii Įvairty atatumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 irb« 376-5^96

\ SOPHIE BARČUS
i RADIJO šETMOS VALANDOS

Vitos progrtmot II W0PA,

1490 .ML A. M. 
f _ ’
Llstwlv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vaL ryto. '
' TelH.i HĖmlock M41»

7159 -So. MAPLEwdOO AVt

I CHICAGO, ILL.

47 arid Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty 
CerfifikaliHUt.

Matiausia S5.D0C
ar daugiau.

ptditof f rtfbltwries

i

B. IL PlETKtEWICI, PVes.

tel. LAfayette Š-1083
AUTOMOBILIAMS

6
i/ Mokama 1 mefy- 
/2 A? .'Sertifikatams, .

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

0N INVlsSTMENT
‘ ACCOUNTS

taupymo sąskaitas Iki minetie 
10-tos rfUitot duoda pairto dividendą už visą mėnesį, 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
VALANDOS: ftntiad. ir ketvtrt. 9:00 ryto — B:00 nk.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta- 
dieni Ai t §:6o rfto — 12:00 dienuc Trečiadieniais už. 
daryta.

tihiausių daiktų pragyvenimui. 
Juozapas, kuris yra aklas, iš
girdęs kanarėle čiulbant, pasi- 
juto toks laimingas; kad įsivaiz
duoja vėl praregėjęs. Pusprotė 
Aneliukė tiki, kad geltonasis 

paukštelis yra iš rojaus.
Ka'narėlė jiems visiems vienin

telis šviesus taškąs, galįs praskai 
drinti nemaloną kasdienybę. Juo

zapui ji tarytum vėl atvėrė akis, 
bet kartu su paukšteliu jis prara
do dar ir klausą. Aneliukei paukš 
tis davė gyvenimo prasmės, pri
pažinimo. Ji pasijuto tarytom 
ftormali mergaitė. Kai kanarėlė 
išskrido', Aneliukės protas visai

■ Išnyko.
Kanarėlė teikė elgetoms vil

ties, atnešdama .jiems švieses
nio gyvenimo pažadą.

Sihija Kacėnaitė.
Donelaičio mokyklos 

ą" VIII kl.

neš 
jis vėliau apako. Jis galvojo; 
kad kanarėlei grįžus; grižo ir 
regėjimas. Kai kanarėlė buvo iš 
;o atimta, Juozapas net apkur
to ir tikėjo, kad tai Dievo baus
mė:

Kanarėlė mostabi. Ji elge
toms nematyta — tik svajonė. 
Elgetų gyvenimas buvo, apsi
niaukęs, prastas, skurdus. Vie
nintelė šviesa buvo maža, gelto
na kanarėlė. Jbd* tži-
kė jiems vilties.- Trumpani lai
kui kanarėlė praskaidrino ne
malonią kasdienybę. Ji prašvie- 
sino gyvenimą ne tik Juozapui, 
bet visiems kitiems, nors Jokū-

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOB1LLAMS PASTATYTI

Chicanos
Lietuvių

Laidotuvių 
Oi rektorių
Associacijos

TeL: YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0449

Moderniškos air-conditioned koplyčios

TsVAS IR SUMOS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tdef.: GRovehill 6-2345-4 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwhhall 3-2108-J

“Dieve mano... Dieve... Negi 
tikrai aš sunkiai nusidėjau, kad 
taip skaudžiai mane senatvėje 
baudi ?”

Kanarėlės daina buvo tarytum 
jo girdėjimo viršūnė. Kanarėlei 
nutilus, nebeliko daugiau, ko iš
girsti. Juozapas liko kurčias. !

Aneliukė, būdama nelabai 
protinga, pirmą kartą pasidarė 
svarbi, kai kanarėlė buvo atiduo
ta į jos globą. Visą gyvenimu 
ji buvo atmesta, o likusi reika- , 
linga, jautėsi kaip visi žmonės. 
Nešdama kanarėlę atgal pas 
Juozapą, netyčia ją paleido. El
getų netikėjimas, kad tai atsi
tiko netyčia, vėl nustūmė ją j 
nereikalingo daikto vietą. Ane-j 
liuke prarado, paskutinį ryšį su 
tikrove.

Jokūbas nubaudė ne tik Juo
zapą, bet taip pat A nelinkę, Ro
ką, kanarėlės savininkę ir, ži
noma, pats save. 
A-'O kanarėlė/ nežinodama, kaip' 
viskas baigėsi, išskrido tolyn ir 

i tolyn...

(Rita Paulikaitytė, I 
Donelaičio mokyklos
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ANTANAS AI. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 
r i • .i ■ ■ i u —. ' i - . ,, ~

■; ; GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, RL 974-4419

P. 1 RIDIKAS .
3354 8o. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1J11



I
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

a Jei virimo ir kepimo indai 
galėtų kalbėti, tai jie prašytų: 
]) Nepilti i karštą indą šalto 
vandens, nes metalo paviršius 
sutrukinėja. o stiklinis indas ga
li pertrūkti. 2) Nevartok aštrių 
metalinių valiklių. 3) Neleisk 
dujų ugniai veržtis pro dugną ir 
kaitinti kraštus, nes ugnies dė
mės yra sunkiai išimamos.. 4) 
Nelaikyk ilgai virim’o ir kepimo 
puoduose maistą, ypatingai rūkš- 
tų: tai kenkia paviršiui, o kar
tais metalas sugadina laikomą 
maistą. 5) Pridegusį ar prisvi
lusį maistą atmirkyti šiltu van-

■ deniu, gi ypatingais atvejais 
verdančiu vandeniu, netgi jį vi
rinant. 6} Spižiniai arba ketaus 
indai greitai rudyje, todėl išplo-J 
vus, reikia sausai nušluostyti. 7), 
Neužleiskite .indų dugno. Jis ir, 
šonai turi būti švarūs, kaip ir 
vidus. Dabar mada indus lai
kyti pakabintus matomoje vir
tuvės vietoje.

ą žemės riešutai yra'žinomi 
nuo senų senovės. Taip pat viąi 
žino ir daugelis, ypač vaikai, 
mėgsta riešutų sviestą — gryną 
arba maišytą su uogiene, žela
tina arba medum. Bet nedaug

• kas žino, kad riešutų sviestą iš
rado vienas St. Louis gydytojas 
1890 m. Jis teigiamai vertino 
riešutus dėl maistingumo ir pro
teinų gausos, todėl galvojo apie 
jų lengvesnę virškinimo formą 
Riešutų sviestą jis pagamino 
savo šeimos virtuvėje, panau
dodamas riešutams malti kavos | joj. Pradžioje jos turėjo ku-į 
pupelių bei pipirų malimo gir
neles.

3 Daugelis piktinasi ir sako, 
kad gydytojų receptai yra neį
skaitomi. Atsirado paprotys 
kiekvieną sunkiai skaitomą

aukšt mokyklos mokinių. Jis 
yra •'konkursines Merit 
ir IHinois valstijos stipendijas.
. —.Korea.Pelronylė.-iš Gbica 

. , , , , . gos pielvakariu, Northern IliiAntanas Joncha, Johnson? - . r. . ,
• nmv utį• - -in t ciit/ir*rk!«•

Tenn., buvęs stambios
metalo įmonės superintenden
tas Melrose Parko apylinkėje,

• pagelbėjęs 
ir žinomas 
jas, taurus 
kėlęs savo 
materialiai 
tęsdamas prenumeratą, atsiun 
tė laišką, kuriame tarp kita ko 

‘Skaitau Naujienų
,116 nr. Laikas melo nepanai-

2 kart dienoje, gtt. kiną iy jaučiu, kad Čikagoj yra 
sunkvežimis su daug šmeižtų 

j ir melų, kurie dvokia visiems 
lietuviams, o dar į tą sunkveži-

* mį vis krauna visokius paškvi 
Jus- ir dai- po dolerį žmonių 
ima. Aš siunčiu $26 už prėnų-

ra suprantamu, be to, daugeliui 
atvejų naudojama lotynų kal
ba. štai dažniausiai vartojami 
lotyniški sutrumpinimai ir jų 
reikšmė: ad lib. — ad libitum
— kiek reikalinga, a. c. ante taip rašo: 
cibus — prieš valgį, b. i. d. — 
bis in die -
— gutta — lašai, h. s. —•• hora 
somni — prieš gulant. q. 4h — 
quaque 4 hora -— kas 4 valan
das, q. i. d. quater iri die •— 4

į*_ “

kartus per dieną. Yra ir datį- •• 
giau lotyniškų sutrumpinimų, j 
Dažniausiai pasitaiką angliški 
sutrumpinimai: cap capsulė, 
tab — tabletė, ei — eliksyras, 

; su — sirupas, -r
• Vis kalbamą apie energi

jos krizę ir raginama įvairiuo
se. pavidaluose energiją taupy
ti? Daug energijos sunaudoja
ma gaminant maistą ir jį paruo
šiant valgymui. * Jei jūs nesai- 
kiai maistą gaminate ir jį val
gote, tai prisidedate prie ener
gijos krizės bei jos nereikalin
go eikvojimo. Negana to: per- 
sivalgydami eikvojate ir alinate 
savo kūną ir jo energiją. Vasa
ros metu patartina numesti svo
rį ir panaikinti energijos krizę 
.savame kūne.

• Kadaise saldžiosios bulvės 
buvo madingesnės už baltąsias 
arba ružavąsias. Jų tėvynė yra 
Kuba. Iš čia Kristupas Kolum
bas jas atvežė Ispanijon. Greitai 
jos tapo madingos.-visoj e vaka
rų Europoje, labiausiai Angli-

bietišką vardą — batata arba 
patata. Anglai jas-atvežė Ame
rikon. čia jau buvo įsigalėjusios 
bulvės, todėl naujakurės gavo 
saldžiųjų bulvių-vardą. ■ Kritiš
kais imetais saldžiosios bulvės

rasta bei rašyta vadinti dakU^Ų“1^“’ iSgelb®i°
* g Knrl/t TT-wn Un H Alrnn

tarišku. Tai netiesa. • Gydy- -Į;
toj ų receptai yra aiškūs? 7 tik Į1 
dėl vartojimo sutrumpinimų nė-

bado. Neveltui jos yra Padėkos 
įdienos valgių sąraše.

AL Miškinytė

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

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706 
TeL 813—367-1791 dieną arba 81S—360-0744 vakare.

aus ir atliekant betfnaa pareigu amoniu lietuvybė* aBlkimni tkeL 
blzmaa Naujieną platinimo vaju*.- ; -zn:

XAUJWTOS trirtal stori ir keroja vi Lfeturof ir ptrtrffti Setrrty isterę.
Tsddamm Ir neddėdimot į sandėriui k okupmttU «r iu Iiallo

NAUJIENOS palaiko rista lietuvių 6e»okntii» grupei, Ji bendru InetitB- 
djaa Ir remia rlaų lietuvių bendruodua darbui bei tfkshu.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Kala pasimetimą, reto
rikos ir poltlnių iliuzijų laikais. Jog yra visiems Įdomios, naudingom

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajam komisija Jubfliejlnli; metų proga 
sxelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus Beturint pasekti lieturifltoa 
.-pandos pirmūnų pavyzdžiais užstprenumeruolant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraJio. bet ir visos Seirijoa, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos tznonių gerovei, riekiant visuotino ne

KUKUOJA: Chlof$|s Ir Ksnadojs metams — S36J30, paw! metę — 
trims mšrv — S150, vbnam min. tXflL Kltaw JAV rimtose m^®ms 
— $24.00, pusei metę — riąnsm mėn. — kUO.

$31.00 mtfsmt. SusIpažinImtH siunčiama ■avaHf BimilrfiL

PraiemA naudoti žemiau ennfią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

] Siunčiu dok Naujieną pr*mrm«it*L JnhOJejfarfo

p| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites" susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jripereLgojimų.

PAYARDS IR VARDAS ----------------------------------------------

ADRESAS

daugeliui lietuvių 
visuomenės veikė-

Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $iuu iki 
£1U,(MM) Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SI.A) orguuir 
nacijoj. Vaikams jr jaunuos 
iiaius pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir laupomoji — Eu 
dowmtot apdrauda aukštajam 

(mokslui arba studijoms. Klaus

gos pietvakarių, Northern Illi 
;nois uhjvjCfpittHo studentr, pri 
imta 
gma 
ciją.

— Chicagos centrinio jxtsto kite apie grupinę Akcidentalę

REAL ESTATE
į nacionalinę Lapibda Si 
garbės* studentų korpora- Namai, Žemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE

lietuvis patriotas, 400 kambaryje, 357 W. Harri- apdraudę organizacijų na- __ _ • w < • _  *"* . *1 dMA X IWVIson St, bus įvairių daiktų var.riams — tik $2 už $1,000 ap- 
žytinės birželio 14 d. 8:3(i vąlSdraudą. Dėl šių ir kitokių in- 
ryto; parduodama virš 500 ga- formacijų skambinkite Kristi- 
balų, kuriuos galima apžiūrė-,nai Austin Naujienos 
ti birželio 13 d. nuo 8:30 ryto 421-61ŲU. (Pr).
ikj 3:30 vai-popiet. ' ”

** ' ; — Autobusai į Lietuvių Tau-
Algirdas ir Pranas Bra- ynes kapines eis birželio mėn. 

zmskai kalbės per Lietuvos Ai sekmadieniais. Nuo Archer ir 
dų radijo programą iš 106.3- (Harlem Ave .išeis 11 ryto, 12 ir 
FM stoties šį šeštadienį, birže- o, vai. popiet. Sustos prie 63- 
lio 11 cL, 8-10 vai. vak.

— Vilties Draugijos valdy- pinių paskutinis autobusas išeis 
meratą ir $25 Mašinų fondui, bon išrinkti; Kazimieras Po- 
Pridedu dar ir vieną dolerį, cgus, Jonas Jurkūnas, Jaunu- .... ., . ,

’ tis P. 'Nasvytis, Jonas Kazlaus tobusžu els visą vasarą iki Darbo 
Laikūnas, Vytau Informacijų teirauki
ir dr. Vytautaitės kaPinil? raštinėje. Tek 458- 

0638. ; į, ' ■ 4 i (Pr.)

tautiečius moraliai, 
ir politiniai, pra-

— Autobusai į Lietuviu Tau-

čios ir Archer, Summit. Iš ka-

4:30 vaL popiet. Jei rezultatai 
bus geri, tai šie nemokami au-

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATJ FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo-1 
ninės. /

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000..

ŠIMAITIS REALTY
Tai mario vienas pirštas- Aš jį 
remiu į tą dvokiantį sunkveži
mį, nes reikia jį nustumti, kad 
jis oro negadintų. Kviečiu vi
sus Naujiemi skaitytoj us pri
remti po vieną pirštą. Visi kar 
tu pajėgsime tą smarvę ir jos 
krovėjus nustumti net ir į pa: 
tį pragarą”. Dėkui už laišką, 
auką ir už pareiškimą.

' ! * ’ i

— Stasys Dubauskas, Cice
ro, III., platinimo vajaus pro
ga atkreipė savo dėmesį į Nau 
j ienas ir jas užsisakė viene- 
riems metams/ Naujasis mūsų 
skaitytojas p. S; Dubauskas do 
misi visuomeniniu ir politiniu 
gj’venimu, dalyvavo naujo 
LKD skyriaus susirinkime ir 
buvo išrinktas į prezidiumą. 
Prieš ketvirtį' šimtmečio ' jis 
atvyko Amerikon ir pradėjo 
dirbti eilirįru darbininku, vis 
kildamas pareigose ir vis gau 
damas didesnį atlyginimą už 
kruopštumą ir sąžiningumą.’ 
Šiandien jis yra tos didelės me 
chartinės dirbtuvės vedėjas! 
Dėkojant už prenumeratą, ge
rą žinią malonu pranešti vi- 
^ems skaitytojams.

— George Borchertas, Rot 
Sįrrings,’ Ark., Kuvęs Chigagoj 
ir apylinkėse žinomas u namų 
statybos kontraktorius, gausiai 
rėmęs spaudą ir bendruosius 
lietuviu' reikalus, remia juos 
ir dabar, būdamas pensininku.; 
Dėkui už ankstybą prenumęra 
tos pratęsimą, gerus linkėji
mus ir už keturiolikos dolerių^ 
auką; ’ " .....

— Dėkui Klaudijui Pumpu
čiui, elektros įrengimų ir: pa-

Dambrauskas iš

kas, Aleksąs 
tas Abraitis 
Dargis. *.

— Petras
Hot Springs, Ark-, yra atvykęs 
į Chicagą. Kartu su “Krivūlės” 
klubo Kontrolės kpmįsijos pir
mininku ir Naujienų rėmėju 
Bruno Sedįecku aplankė tei
sininką Joną Talalą bei kitus 
draugus ir pažįstamus.
—Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje (SLA) 228 Vyrų Kuopa 
rengia tradicinį Lietuvių festi
valį Lietuvos Vyčių salėje ir so
delyje prie, 47-tos ir Campbell 
liepos 19 d. 12 vai. vidudienyje.. 
Bus skanūs valgiai ir geri gėri
mai, gros Neo-Lįtuanų orkest
ras, veiks loterija. Visi kvie
čiami. . . ’ (Pr.)

— Mnois "valstijos loterijoje 
birželio 9 dA Bonanza traukime 
laimėjo 82, 069 ir 7634, spalva 
žalia. Grand Rrix traukime lair 
mėjo 30, 07, 46, 0279 ir 93643^ 
spalva žabai -:

— Albertas Gysas, premijas 
laimėjęs gabus Lietuvos sklart 
dytojas, kėlioms dienoms at| 
vyks į Chicagą.- Seni pažįstami 

i ir norintieji šit juo susitikti; 
prašomi skambinti 581-3163. <■

PRANEŠIMAI

S- Lu A. 134-tos; MOTERŲ kuopos 
susirinkimas ivyks šeštadieni, birže
lio 11 d. Chicago, Savings ir Loan pa
talpose, 6245 S. yTesetm Avė., 1:00 
vaL p. p- Visos narės kviečiamos da-

taisymų kon traktoriui, už-gerąjįyvauti. Po susirinkimo bus vaišės, 
ir greitą darbą pataisant elėk-į: ' Valdyba
tros įrengimus Naujienų spaus ’ —
tuvėje ir už savo taip pat už , -------------------------
darbininko darbą bei sunaudo rių, pusmetinis susirinkimas įvyks 
tą medžiagą neimant jokio at
lyginimo — tai paaukojant 
Naujienoms.

— Viktoras Martinka iš Mar

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na- 

trečiadieni, birželio 15 d. 1:00 vai. po 
pietų Šaulių Namuose, 2417 W. 43 
St. Nariai kviečiami atsilankyti. Ku
rie esate neužsimokėję duoklių, pra
šomi užsimokėti šiame snsisirinki- 
mėį nes per vasaros 2 mėnesius bus

quette Parko yra tarpe Po ^rinkimo bus ir
ties pavyzdingiausiu Morgan.|

l sės.
Rožė Didzgalvis, rast.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.
Perkam pašto ženklų bei monetų kolekcijas.

PATRIA CO.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) 

4207 S. Sacramento (Comer Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081

MARIA NOREIKTENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2698 West 6Mh SU Chicago, HL 6062$ • TeL WA 5-2787 

Dideli* aaslrlnklmaa gero, rOUer Įvairiu P*^*- 
MAISTAS Ii EUROPOS IAND8LIŲ.

✓

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ALUMINUM SIDING 
INSTALLERS

12 months work guaranteed. Salary 
plus benefits.

Call 9-30. to 4:30 Monday through 
Friday.

ADVANCED ALUMLNUM
\ 881-7120

HELP WANTED — M> LE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy

f CUTTER-EXPERIENCED
F" ■ b - s -t

or we; will teach interested appli
cants to work on safety garments. 
Plenty of opnort’unitv for advance
ment Near 'North-side air conditio
ned shop. < r ' ' 0

Excellent transportation. Permanent.' 
All benefits.

, CALL 787-1156

RENTING IN GENERAL

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

. TeL 436-8270.

MARQUETTE PARKE išnuomoja* 
mas 6 kamb. butas 2-me aukšte su 3 
miegamaisiais ir atskiru šildymu su
augusiems be gyvūlitiku. WA 5-6742: 
am .... .

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 5 kambariu naujai' dekoruotas 
butas suaugusiems be gyvuliuku. •; 
Tel. 776-6131.

WANTED' TO RENT
Ieško bu+į"

Vyresnio amžiaus Amerikos lie
tuvis ieško nuomoti kambarį Mar
quette. Parko apylinkėje. Prašau siū
lytitel. 523-8248. , '

MISCELLAN0US FOR SALE 
Įvairūs Dalykai -

VARDUODAMAS
GROŽIO SALIONAS

51-mos ir So. Damen apylinkėje, 
vietos, pilnai Įrengtas ir aprūpintos, 
žemos operavimo išlaidos. Savinin
kas turi išvykti iš valstijos.

Skambinti PAT angliškai. 
424-7032 arba 7786836.

4

. DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lako)

Dalo namus Iš lauko Ir H vidau*. 
Darbo 91 rontvotai.

Skambinti Y A 7-9107
• f -

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pM vtenlnteQ
Betari tadllnlntai 7^ 

ChloM©>

NORMANĄ
RŠTEINĄ

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

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 ŽEMĖS 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 
Komįnsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

; • nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.1

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

Phone 585-7792.

PARDUODAMAS 6 kambariu na
mas. su įrengta potvyniu kontrole, 
karšto vandens šilima ir garažu. Tel. 
434-7458 arba 776-9767.

4622 SO. WESTERN
2 aukštu mūrinis tavernos namas 

su 6 kambariais antrame aukšte ir 2 
kamb. prie tavernos. Pilnas beis-, 
mantas, 2 masinu garažas. Nuosavy
bė tūri būti greitai parduota už bar- 
geho kainą, tik už $28,000. Skambin
ti Michaels. Tel. 254-8500.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MĄCKLE BROS. INC. 

A famous narna in Southam Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
. ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

HOT SPRINGS, Arkansas, parduo- 
damas 2 miegamų mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
du sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
vaisiniu ir dekoratyvinių medžių ir 

' krūmu bei daržovių, gražioje apylin
kėje arti visko. Dėl ligos savininkas 
priverstas greitai parduoti už nepa
prastai pigią kainą^ apie $30,000. Kas 

i norėtų, galėtu pirkti baldus. Teirau
tis tel. 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras, 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR-71901.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUrrn GIFT parcels service

1501 W. 4Wt St, Chteayo, IIL 80629. — Tat. WA 3-2727 
HM K Mal«t*d H, Chkėfe, (IL 60608. — TaL 2544228

miuk

(jataigoa) ir
6TT-84&9

185 North Wabash

HOUSE FOR SALE LAKE COMO. 
WISCONSIN, well constructed by Eu
ropean builder. 6 rooms—3 bedrooms 
plus basement and garage. Newly 
decorated. North Shore Lake rights. 
$36,900.
312/647-3694. 312/647-8466,. or call 

collect 41VCH8-2371

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir AFot+ogy Vfoto*

COSMOS APARTMENTS 
7338 Coauina Way

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

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—3600098.
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SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1^ voiūos, $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, Mkrquette 
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. 
$25,900.

REAL ESTATE;
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS
* Nam y Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 
”• Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

m VISKĄ NAME
Telef onuoti:

476-7727 arba 523-9367
ALEKSAS ;

62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam#
Kreiptis

4645 'So. ASHLAND AVE. 
523-8775

1

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. ž I M K U S .
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
425f $. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy j 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 
šyrrui ir kitokį blankai 

' ■ ■■■■ —■—■

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Ave., Hot Springe, Ark. 

Albertas ir Kęstuti Rožėm!, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, šildomas maudymo 

gi baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galime rexervuotl tai 
501-623-9814. t

BEST THINGS IN LIFE

|^i1 Frank Zapolia 
J208’A W.vSrtt St.

GA 4-8654 IMlU»AMCf

Slate Farm Lit* Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, |||. 60632. Tel. YA 7-5980


