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mirė kariuomenės teisme prisi-j pritaikymą į e tik Sovietų Są-
pažino perdavinėjęs slaptas ar
mijos informacijos sovietams, su 
kurių kariniu attache buvę su-

Generolo “klaida”
Fer 13 metų išdavinėjo 

paslaptis sovietams

LAUSANNE, Šveicarija. —
Brig. gen. Jean-Louis Jean

jungoje,-bet ir komunistų laiko
muose Rytų Europos kraštuose. 
Amerikiečiai nurodo, kad pa
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Mumš nereikią įOsy prekybos, — šukavo sovietų 
prekybos ministeris Nikolai S. Patoličev

MASKVA, Rusija. — Sovietų ’valdžios atstovai leido Los 
Angeles žurnalistui Robert G. Toth ir jo žmonai išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos; bet: sovietų saugumiečiai- sulaikė amerikietį ir 
pradėjo iš naujo klausinėti, kokias jis žinias ^patyrė iš sovietų 
mokslininku. ' ’

Sovietų, polįęįją jau .tris die
nas klausinėjo žurnalistą Toth, 
bet trečiadienį ir vėl pradėjo 
apklausinėjimą iš naujo.. Los 
Angeles laikraščioz bendradarv 
bis praleido tris metus Mask-

S.Huetų-mimit.n. pradėjo 
su sovietu valdžios verksmais1 —
. všūkauti ............. -e.ir rusiško gyvenimo tikrove. -

- rič -i-- vk 'j- . - - KAI sen.. Ribicoff baigėPraeitą šestadien}- zurnąlis-| sa - }fti mildstcris
tas. Toth. papasakojo; j rusams,

buvęs susitikę^, 

t . i Jis neskaitęs to susitikįmo prekjih4 'Mės? nenorime jūsų 
i prekybos , .. /

Žmogus- specialiai atvyko į 
Ameriką,. kąd : galėtu v išsiaiš
kinti lengvesnes prekybos są- 
Fygas. 3 pŠšftSHmė pradėjo 
šūkauti, kad tos prekybos ne
nori. / Jo dalyvavimas -pasitari 
me .'Maskvai, neatneš' jokios 
naudos. , • . r

galės, ganti. lengviausių sąlygų. 
Ji atsisako palengvinti išvažia 
vimo sąlygas, žmonėms, neno
rintiems loliaugyventi Sovietų 
Sąjungoje',, ji .neleidžią, net. šėi 
mos^ nariams susijungti.

savo pastabas,., tai ministeris
..... i , . .. ,Paldličėv atkištojo’ kumštimi

su..tanais mpfahmnta^ jlS|1renkė į:s(lriko.
Hiivrar* oivo-iki Imc* • u ' *

-. y-- ---- — Munis nereikalinga jūsų

nusikaltimų,,; nes . , pasikalbė
jimo metu nebuvo keliamos jo 
kioš slaptos problemos.-čekis
tai, matyt, kita^^hr^a^

■ <■ ■■ laikraštininką ' ~ ”

zurnalistas Toth praeitą pen- 
ž ktądiehį ' privalėjo išvykti iš 

Rusijos .karta . šu žmona, bet 
jis dar ir šį trečiadienį negalė 
ję' išvažiuoti. Patirta, kad Vals- 

w tybės Departamentas kreipėsi.
1 j sovietui'' vyriausybę' reikalau- 
- damas išleištfvžurnatištą Toth;

lA^ashihgfone ' sovietų amba

mokesčiaidaugy n
i- » * v. c ' * .’*5: \ < *- . - ■* '•

. r Avą^ngope ^vięių.
^,l.>naS Itobn-mn pare.ške, ir

miesteliai, -nuo '-Ąiždąrį)ių.-paja- 
mų,‘ rnažmenbmįs • p ardavimų

kąd-nera^jokiu^ddiūčių jam iš- 
važiuoti, bet jis iki šio metbl^,,, f- „- • - mų, mažmenomis pardavimų

. ir motorizuoti}. vežimų praė j u 
siąis metais .mokesčius,; pakėlė 
•12.1 nuošimčiais. Vietinės val
džios taip pat pakėlė 9.8 > nuo- 
širnči ais mokesčius nuo nej u- 
domo- turto Social Security pa
kėlė, mokesčius už socialinę ap
saugą, o darbininkų perkamo
ji galia 1976 metams sumažė 
jo keturiais dešimtadaliais vie 
no nuošimčio lyginant su 1975 
metais. • v

Pir

dar tebėra Maskvoje;

Sdvietų policija mano, - kad 
v žurnalistas,Toth paskutine diė 
ną gayęs iš sovietų gydytojo 
psichiatro svarbų dokumentą 
apie sovietų -valdžios patvarky
mus naudoti- psichiatrines li- 

- gonines disidentams .“gydyti”.
Žurnalistas Toth pareiškė, kad 
jis jokių slaptų dokū-mentų iš 
minėto psichiatro negavo.

Sovietų ministeris 
labai karšičuojasi

. WASHINGTON, D. C.
< madienį prasidėjo Amerikos 

biznierių ir'kongreso atstovų 
konferencija apie galimą pre
kybos. - padidinimą su Sovietų 
Sąjunga. Madison hotelio di-i 

. delėje salėje .dalyvavo ir so
vietų prekybos ministeris Ni
kolai S. Patoličev. Jis labai ati 
džibi sekė visus debatus ir įta 
kingesnių konferencijos daly
vių pareiškimus

Patolibev pasakė, kad Sovie
tų Sąjunga laukia pačių leng- 
viasių sąlygų prekybai didin
ti. §en. Abraham Ribicoff pa
prašė žodžio išdėstė Patoli- 
Čevui, kodėl sovietų valdžia ne

Indijoj laimi Janata
NEW DELHI. — Pirmąją rin

kimų dieną antradienį valdan
čioji Janata (liaudies) partija 
rodė tlidelę pažanpą gaunamų 
balsų skaičiais. Nuo šių balsavi
mų priklausys, ar . dabartinio mi
nisters pirmininko Morarji De
sai partija įstengs gauti tiek 
kandidatų, kad išrinktų savo 
žmogų prezidento pareigoms.

z. :

Anksčiau Londono parku gulbės plaukiodavo skyrium, bet paskutiniais kėliais metais 
jos mėgsta plaukioti, gerai organizuotais -pulkais. Jos. plaukia tvarkingomis eilėmis.

- - . Tvirtinama, kad karo metu gulbės išeidavo ir prašydavo maisto. 1

vakarė galutinai priėmė mirties" bausmės:. grąžinimo- Įstatymą, 
kurs tuojau buvo pasiųstas gubernatoriui pasirašyti. - ■ 4

.Užr mirties bausmės grąŽrni- 
mą balsavo 124 atstovai, prieš 
=42. Gubernatorius Thompson 
iš anksto buvo pažadėjęs įsta
tymą pasirašyti kai tik bus 
padėtas ant jo stalo-. /.

Saulė teka 5:16, leiidtiaei 8:28 Rlbflttv

Vakar.vyko rinkimai
’ ‘ ♦“ ž 4 . 'j

.'y MADRIDAS, Ispanija. — 
Vakar visoje Ispanijos teritori
joje vyko pirmi laisvi rinkimai 
į Ispanijos parlamentą. Per pa
skutinius 41 metus Ispaniją val
dė diktatorius Franko, policijos 
ir kariuomenės padedamas. ■

Naujai išrinktas Ispanijos ka
ralius ryžosi grąžinti kraštui de-

Bhutto leido 
; rinkimus į

RAVALPINDh Pakistanas.-^ mokratinę tvarką. Jis ryžosi leb 
Mes įspėjame Mmišteris pirmininkas-Zalfik^

Ali Bhutto -nusileido politinių 
priešų pozicijai, leisdamas nau
jus rinkimus dar šių metų pa
baigoje. Opozicija.kaltiną Ghu- 
tto, kad praėjusio kovo 7, die-

jei darydamas nusikaltimą nu
žudysi žmogų, tai Illinojaus- 
žmonės atims tavo paties gy
vybę'egzekucijos būdu”, pareis 
kė atst. Roman J. Kosinški 
(D-Chicago), vyriausias to įsta mos rinkimai buvo pravesti sūk- 
tymo rėmėjas.

Labiausiai galutinam nubal- 
savimui pasipriešinęs atst. Ro
bert Mann (D-Chicago),. mir
ties bausmės priešų legislatū- 
roje lyderis. Jis ragino kole
gas persvarstyti. “Jei ’ valstybė 
ims žudyti, tai bus kruvinos 
mūsų rankos”, jis pagraude
no, tačiau daugumos sentimen 
tą išreiškė atstovė Adeline Jay 
Geo-Karis (R-Zion), pabrėžda-, 
ma, kad dabar galiojanti bau
diniu sistema nuo žmogžudys- 
čių neatgrasina.

“Pradėkim galvoti apie nu
kentėjusią auką, o ne apie 
žiaurų, nedorą' piktadarį”, at
sakė ji. 

* • r~

Lietuviai jaunuoliai 
protestavo N. Yorke 
• WATERBURY, Conn. — Pra-1 

eįtą antradienį, birž. 14 dienos 
rytą, grupė lietuvių jaunuolių 
pravedė protesto demonkfraci
jas prife': Jungtinių Tautų ir St. 
Patricko bažnyčios. Demons
trantai buvo gerai pasiruošę, 
turėjo du didelius plastikinės ir 
lengvai lankstomos medžiagos 
plakatus, kuriems nešti buvo 
reikalingi du žmonės. Turėjo 
du tris mažesnius plakatus, ku
riuos galėjo' fiešti vienas žmo
gus. Pirmiausia jie ištiesė sa
vo plakatus prie Estų suruoštos 
didelės parodos.4 Plakatai primi-

tai, kad jo vadovaujamoji Pa
kistano Liaudies partija savo 
rankose turėtų valdžią, nepai
sant visą kraštą apėmusius pro
testų batagos bei smurtingų 
riaušių, kuriose žuvo apie 300 
žmonių.

Bhutto pareiškimas buvo pa
skelbtas po astuonių pasikal
bėjimų tarp Bhutto partijos ir 
opozicinės Pakistano Tautinės 
Sąjungos. Pranešime sakoma, 
kad rinkimai greičiausia įvyks 
po-mahometonų • Ramadan šven
čių, kurios baigsis rugsėjo 14 
diena.

sti patiems ispanams pasisakyti 
pačiais svarbiausiais krašto val
dymo reikalais’./ ..

» Prieš pačius inkimus buvo pa
skleista gandų, kad daugiausia 
balsų gaus Ispanijos komunis
tai socialistai ir kitos kairiosios 
partijos, bet niekas tiksliai nie
ko negali pasakyti, kol balsai ne
bus suskaičiuoti. Ispanijoje bal
sų skaičiavimas eina lėtai, mo
dernių balsams skaičiuoti prie
monių jie neturi.

Atrodo, kad daug atstovų į 
parlamentą gali pravesti prem
jeras Suarez, pasiryžęs grąžinti 
kraštui demokratinę tvarką. Ka
ralius Carlos visą laiką rėmė 
premjerą, patarė nebijoti griež
tesnių priemonių.

RUSAI? NORI SVARSTYTI TIKTAI 
APIE PREKYBĄ IR POLITIKĄ 
Amerikiečiai reikalauja svarstyti žmogaus 

teisių klausimą komunistų kraštuose
. BELGRADAS, Jugoslavija. — Firmomis valandomis prasi

dėjo Helsinkįo aktus pasirašiusių valstybių konferencija, bet jau 
pirmame posėdyje dauguma suvažiavusių atstovų susikirto su 
Sovietų Sąjungos ir komunistų valdomi] Rytų Europos valstybių 
atstovais. .L- '

Sovietų Sąjungos atstovai pa
siūlo Belgrado konferencijoje 
svarstyti tiktai prekybos, politi
nius klausimus, paliestus Hel
sinkio aktuose.. Tuo tarpu ame
rikiečiai ir kitų Europos valsty
bių atstovai reikalauja svarsty
ti ir žmogaus teisių praktišką

sidarę glaudūs (baugingi santy- grindinių žmogaus teisiu klausi-
kiai. “Tai buvo mano gyvenimo 
klaida”, pasakė jis septyniems 
kariuomenės teismo teisėjams. 
“Aš buvau patekęs į dilemą. Bi
jojau skandalo”.

Gen. Jeanmaire, 67, o jo,.žmo- 
na Marie-Louis, ,60 metų, am- 
žia^ .Jeį^mi ;prie uždarų - da
irų, kaltinami per 13 metų iki 
1975,. išdąvinėję* Sovietų Sąjun
gai, svarbias informacijas apie 
Šveicarijos karines pajėgas. 
Jeampaire buvo žinomas kaip ka
ringas’ antikomunistas.

nė žmonėms sovietų karo jėgų 
padarytą skriaudą lietuviams.

Iš ten jaunuoliai nužygiavo 
prie Jungtinių Tautų namų ir 
ištiesė savo plakatus, bet Jung
tinių Tautų policija neleido jiems 
demonstruoti, Jie pasitraukė iš 
Jungtinių Tautų teritorijos, bet 
plakatų nenuleido. ’ Atsirado 
Olandijos ir Prancūzijos žurna
listai, kurie pasiteiravo apie de
monstrantų tikslus ir pageidavi
mus. Jiems buvo pasakyta, kad 
jiė nori laisvės Lietuvi ir kitiem 
pavergtiems, kraštams.

jtią jaunimo demonstraciją 
organizavo Dr. Petras Vileišis. 
Jis finansavo sudėtingų ir bran
gių plakatų paruošimą. Demons- 
trantantai grįžo į Waterbury iš
vargę, bet jautėsi atlikę lietuvio 
pareigą, žinią apie šią demons
traciją telefonu pranešė A. Sau- 
laitis. x

Ištirs nepažįstamus 
erdvėlaivius

ST. GEORGES, Grenada. — 
Grenados premjeras vakar pra
dėjo Amerikos Valstybių Orga- 
nizacjjos • atsakingų pareigūnų 
pasitarimą ir paprašė imtis prie
monių nepažįstamiems erdvėlai
viams ištirti.

Buvusios Guyanos premjerui 
labiausiai rūpi erdvėlaiviai,^ ku
rie praskrieja Pietų Amerikos 
valstybių erdvėje. ' ‘ '.j

Rimtai susirinkusieji svarstę 
dažnėjantį teroro klausima. -Bu
vo pasiūlymas imti bendrų prie^ 
monių terorizmui suvaldyti, Se
kretorius Vance pasisakė dažnė
jančio terorizmo klausimu, jis 
pritaria minčiai, kad reikia ko
voti prieš teroristus, bet jis pa-, 
taria kovoti įstatymais numaty
tomis priemonėmis. Jis, l yra 
priešingas sauvališkoms priemo
nėmis terorizmui naikinti.

Reikalauja civilinių
į* r -f \ ' V ;

teisių priežiūros
WASHINGTONA&. —, JAV 

divilinių Teisių Komisija, pa
kaltinusi, kad buvusiųjų. prezi
dentų Richard Nixon ir Gerald 
Ford administracijos buvo ap- 
sileidusios ir jie menkai tepair 
sė civilinių teisių, antradienį pa
siūlė, kad prezidentas Garteris 
paskirtų ikabinetp lygio ■ valdi
ninką,, kurs prižiūrėtų, kad bū
tų pildomos civilinių teisių pro
gramos. Komisija pareiškė,' kad 
prezidentai Niksonas ir Fordas 
“nei iš' tolo” nebuvo priartėję 
iki ' civilinių teisių'tikslo. Pa
skirtas-asmuo turįs būti prezi
dento'patarėjas, turintis “pilną 
autoritetą”. kalbėti prezidento 
vardų JJr. , patarti. fędėralinėms 
įstaigoms, kokių priemonių im
tis civilinių teisių programoms 
pagerinti.

Dukart apiplėšė 
’ ta pati banka

HAMKiONJ) Ind. — Du .vy
rai, nailono kojinėmis užsi
maskavę antradienį apiplėšė 
Mercantile National Banką, 
esantį. I69 gatvėj, Hammonde 
pagrobdami sS.ftat). Apiplėši
mo eigsLjjuvo beveik tokia pat 
kaip ir Snksbiau gegužės mėn. 
18 dieną to paties: banko api- 
lėšimas, kuomet buvo pagrob 
ta $15,000. Vienas vyras atsuka 
revilverį prieš banko kasinin- 
ku^įjt’publiką. ahtras iš tar- 
jiautojų iįsurenka jų staluose 
turimos pinigus, ir išbėgę nu
važiuoja'automobiliu. kurį vai 
ruoją trečias vvras. , .

mas yra Įrašytas Helsinkio ak
tuose. Jis skaitomas pagrindi
nių dalyku Europos taikos 
reikalui. Be to, Helsinkyje 
padarytas nutarimas liepia svar- 

. styti visas Helsinkio aktuose pa
žymėtas problemas, neištariant 
nei-vienos. Visos yra svarbios 
bendradarbiavmiui' it taikai.

Sovietų atstovai tvirtino, kad 
vienintelis klausimas, kuris dau
giausia prisideda prie bendra
darbiavimo yra Helsinkio akte 
nurodyti prekybos reikalai. Vi
si kiti klausimai yra tiktai antra
eilės svarbos, tuo tarpu preky
ba yra būtina. Be to, ji esanti 
naudinga abiem pusėm. Svar
bus yra ir politinis Europos vals
tybių nusiteikimas dirbti taikai.

į. . Amerikos £.'atstovai nurodė, 
kad pagrindiniai žmogaus teisių . 
klausimai yra patys svarbiau
sieji. Jeigu žmonės nebus tiks
liai informuoti, jei jie negalės 
pasikeisti nuomonėmis apie svar
biausias problemas, tai apie jo
kią kooperaciją ar bendradarbia
vimą kalbos negalės būti. Ame
rikiečiai reikalauja, kad žmo
gaus teisių klausimas būtų įra
šytas į' Belgrado konferencijos 
dienotvarkę ir jam skirta tiek 
pat laiko, kiek bus skiriama • ki
tiems klausimams.

Sovietų vldžios atstovai pridė
jo, kad žmogaus teisių klausimo 
kėlimas yra kišimasis Į kitų val
stybių vidaus reikalus. Sovietų 
valdžios atstovai tvirtina, kad 
šio klausimo kėlimas sukels be
reikalingus ginčus ir leis laiką 
nenaudingai. Sovietų S-gos ir Ry
tų Europos valstybių atstovai 
sudaro mažumą Belgrado pasita
rime, todėl jie negali paneig
ti kitų valstybių pageidavimų. 
Be to, žmogaus teisių klausimas 
Helsinkin suvažiavusiems atsto
vams atrodė pagrindinis, jeigu 
jis buvo Įrašytas į konferencijos 
aktus. Jis buvo skaitomas svar
bus prieš du metu, jį daugelis 
skaito svarbiu šiandien, todėl jis 
privalo būti Įrašytas į dieno
tvarkę ir nuodugniai apsvarsty
tas, — jareiškė JAV atstovas su
sirinkusiems Belgrado konferen
cijos atstovams.

♦ Geri darbai miškuose sle 
piasi, pikti — keliais vaikščio-
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Tilžės vaizdas ii Panemunės žiūrint

paskelbta, 
numatyt o- 
vietoj bir- 
rudeni —

nuo. karto ateidavo pats popie
žius Julius ir kunigaikštis de 
Piti. Visi jie žiūrėjo, bet nega
lėjo Įsivaizduoti, ką skulptorius 
padirbs iš tokio milžiniško, ap
valaino akmens.

Čiurlionio Galerija, Ine. 4038 
Archer Avė., vasaros metu at
dara kasdien, išskyrus trečia
dieni ir sekmadieni (Įėjimas per 
Midland Savings b-vės duris). 
Abiejose gal. salėse dabar iš
statyti Lietuvių Dailininkų Są
jungos narių tapybos,, grafikos 
ir skulptūros darbai.. : .
Teirautis bei informacijai ga

lima paskambinti tel. 384-4595 
arba Bendrovės tarnautojai taip 
pat kooperuoja.

Kaip jau buvo 
Čiurlionio Galerijos 
ji konkursinė paroda 
želio 4 d., nukelta į

; — Taip. Tai žmogus! Šitų tri
jų sutvėrimų instinktūs turi ir 
žmogus, — atsakė skulptorius.
j (Legenda) M. š.

ana fantazija apie lietuvių kil 
mę iš romėnų anuomet patek
davo į vadovėlius.

Aišku, tas metraštis nėra vis 
kas fantazija; Jame yra ir tik
ros istorijos. Tik be istoriko pa 
galbos eiliniam skaitytojui bū 
tų neįmanoma atskirti, kur yra 
istorija, o kur fantazija, kur 
tikri, tyrinėjimais patvirtinti 
istoriniai faktai, o kur jie yra 
klaidingi. Dėl to arti 400 pus
lapių sudarančioje knygoje pa 
tj Bychovo kronika teužima 
tik arti 150 puslapių, o visa ki 
ta yra Istoriko Rimanto Jaso 
darbas — įžanga ir aiškinimai.

Knygos įžangoje istorikas R.’ 
Jasas ir pradeda šio Lietuvos 
metraščio pristatymą skaityto 
jiii tvirtinimu, kad slavų kal
ba rašytoji Bychovo kronika 
yra vienas -įdomiausių 1 Lietu
vos valstybėje - sukurtų doku
mentų, kuris jungia istorinio 
šaltinio, politinės publicistikos 
ir grožinės literatūros elemen
tus. Iš įžangos mes sužinome 
ir tai, kodėl tas metraštis vadi 
namas Bychovo kronika. Susi 
pažįstame ir su kronikos kil
me, nes jai aiškinti skirtas vi
sas straipsnis. Mes sužinome, 
kad ši-kronika buvo rasta By
chovo dvaro bibliotekoje, lai
koma pačią pilniausia Lietu
vos istorija iki XVI amž. vidu
rio, ir originalo kalba pirma
sis ją paskelbė XIX amž. pir
mosios pusės žyniausiąs ro
mantinės krypties lietuvių is
torikas Teodoras ^arbiifas. Jis 
(ą kroniką plačiai pd’na'n’dojo 
savo istorijai.

Kai ta 'k’roniška pasirodė,' S. 
Da’ukdnfas ’“'sėkė, kūd visi jos 
laukė, kaip ištroškę vandens 
lašelio. Kadangi tarp pirmojo 
ir Iūhtrojo: pasaulitffų karų By
chovo xkronikds rankraštis din
go, tai buvo net kilę abejonių, 
ar iš viso toks dalykas egzis
tavo, ar jos nėra kartais para
šęs pats T. Narbutas, bet po 
šio karo surastieji laiškai pa
liudijo, kad kronikos tikrai bū

rodą, Mt. Vernon muzfejuje. Pa- prasti ir ankštieji žmonės. Karts 
rodą suorganizavo Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejus. Ši pa
roda kilnojama jau antri metai. 
Dalyvauja tiktai čikagiškiai 30 
dailininku.

B’rže’io 
4012 A’vh 
Ben Blinstrubo grafikos darbų 
paroda. Išstatyta 27 juodas bal- 

grafikos piešiniai, atlikti tep
tuku ir tušu.

Ben. Blinstrubas senesniosios 
kartos, mažai kam žinomos dai
lininkas. Gimė 1891 m. Calumet, 
Mich. Mirė 1971 m. kaip meni- 
jiinkas, apkainuodavo bei ver
tindavo meno darbus. Nemažai 
keliavo. Yra baigęs Olivet kole
giją Michigan© valstijoje ir stu
dijavo Chicagos Meno institute. 
Ilgą laiką turėjo antikvaro krau
tuvę Old Yoke, N. Michigan

Tarp kitų jo skaitlingų kli
autų buvo šokėja Isadora Dun
ean, Jean Dion ir daug kitų.

. Blinstrubo parodą globoja 
Gražina Girdvainytė. Iš apie tūks 
tančio ja darbų, per ilgą laiką 
nuėjo kur kitur, čia tik dalis. 
Girdvainytė taip pat dailinin
kė ir dėstė meną. Su Blinstru- 
bu ji susipažino, kai ji Washing
tone, D. C, turėjo meno galeri- 
ją, žinomą kaip OKO. 1964 m. 
ji padėjo suruošti individualią 
Blinstrubo kūrinių parodą.

Kitur jo darbai buvo išstatyti 
Harper galerijoje, Rosner gale- 
rijoje’įr kituose JAV miestuo
se, taip pat Meksikoje, Pietų 
Amerikoje ir Europoje.

G. GSrdvainytė dabar gyve
na Floridoje, bet buvo atvykusi 
į Chičagą ir susitiko su paro
dos lankytojais, kur tarp kitų, 
buvo nemažai ir dailininkų. Taip

SKULPTORIUS
Senas skulptorius dulkėtame 

koridoriuje, kaltu tašė didelį ga
balą marmuro. ■■ šiurkštus -ak
muo kantriai tylėjo ir davėsi 
skulptoriaus kaltui, kad net iš jo 
ugnis tyško. Tašė jis tą mar
murą ilgai, rūpestingai, trupino., 
didelius ir smulkučius uolos ga
balėlius.

Ateidavo pas jį pasižiūrėti pa

žinomą, kiek bebūtų tai 
brangus dokumentas ta Bycho
vo kronika, jis tegali būti kri
tiškai naudojamas, į istorines 
legendas žiūrint kaip į legen
das, iš kitų šaltinių atsekant 
datas, kur jų nėra, atstatant 
įvykių teisingą tvarką, kur jie 
sumaišyti, ’ į tiesioginę kalbą 
žiūrint vien Cik kaip į litera 
tūrinę puošmeną, šitaip ir da 
ro istorikas, įvadinėse pasta
bose supažindinęs skaitytoją 
su kronikos istorija, turiniu ir 
ypatybėmis, o paskui dviejų 
šimtų puslapių * pastabose aiš
kinimuose palydėdamas kiek
vieną sutiktąjį neaiškumą, pat 
Vertindamas, kur fakla§ teisiu 
gas, pataisydamas, kur jis iš*

5 d. 3:30 vai. popiet,pat Chicagoje atostogauja dai- ■ 
ev Avė, Įvyko dail. | lininkė Dr. Aldona ‘Labokienė. | 

Ji taip jau prieš keletą metų 
apsigyveno St. Petersburg, Fla. 

Blinstrubo darbai, daugiausia 
žmonių veidai, gerokai sukari
katūrinti, šiek tiek primena! 
Rouaulto techniką. Bet yra ke-’ 
lėtas tikrai rimtų veidų, pav.) 
Nr. 8 ir 9 aliejiniais pieštukais 
pieštos galvos ir Nr. 18-19 taip 
pat charakteringi ir įtikinanti t 
darbai.

Svečiai buvo pavaišinti šam-! 
panr ir užkandžiais. Paroda te- l 
sis iki liepos 16 d. Lankymo va-. 
landos: 1:00 iki 430 v. p. p. I

Bychovo kronika
Atsimenu, mokykloje tik i£ 

vadovėlių sužinojome Lietu
vos metraščio teorijas apie li| 
tiivių kilmę iš romėnų, kuni- 
giaikštį Palemoną1 ir kitus pė 
našius dalykus. Tokios teori
jos, žinoma, yra fantazija, niė 
"ko bendra neturinti su Isfori- 
tą, bet anų laikų mokykliniai 
vadovėliai į jas žiurėjo, kaip 
į tam tikro laikotarpio Lietu
vos didikų pastangas atsikra
tyti bent tokiu būdu lenkų pu 
timosi, kad bajorystes ir viso
kios didikystės lietuvių buvo 
gautos iš jų malonės.' -

Taigi, dabar tas ir kitas pa
našias teorijas galimą jau pa* 
^iškaityti lietuviškai, Vilniuje 
neseniai (dar 1971 m. data) iš-

NrrrTBonJ* py tam* Mcf ®
of 5 vears (4h% the &sc year). Lose, Kolen or desnraįi 
Bonds cm br repfaced if reafds are provided. 
needed. Bonds can be cashed at your book. Inten< 
Txx subject to state or local income tares,

Lietuviai kitur
i

Mt. Vernon, 111., dabar vyksta
rinktinė lietuvių dailininkų pa-

žius, kiti — velnias, treti ma
lūnui girnos. Bet skulptorius ty
lėjo, o nuo jo kaktos dideliais 
lašais krito prakaitas.

Visi apylinkes gyventojai ži
nojo skulptorių,’ ir visi jie ste
bėjosi jo pasišventimu tašyti di
delį į akmenį. -Kartais žmonės 
matydavo skulptorių karštai be
simeldžiantį Piti bažnyčioje.

Atėjo pas jį dar kartą kuni
gaikštis de Piti ir paklausė:

G — Ar tamsta tame akmenyje 
ieškai, ko nors-ir nerandi, ar tu 
žinai ką dirbi ?' . į
.< Taip. Aš. įaskąų žmogaus 
sielos. Kai ką surasiu, parody
siu visai tautai, visam.pasauliui, 
ų Kunigaikštis įtartinai pasižiū
rėjo į skulptorių ir nepatenkin
tas jo atsakymu, pasišalino.

Trijų metų sąvartoje'skulpto
riaus niekas daugiau nebelankė, 
o skultoriūs vis-dirbo, žmonės' 
pradėjo kalbėti, kad senas skulp 
torius esąs pamišęs. Skulptorius 
dirbo dieną-ir naktĮj koi iš nuo
vargio nuvirsdavo ant apdulkė
jusio suoliuko ir užmigdavo.-

Ketvirtais irietais Skulptorius 
baigė savo statulą.-Ap'ie'tar su
žinojo visa Roma.' 'Skulptoriaus 
študijon susirinko' kunigaikš
čiai, valdininkai rir net -pats po
piežius. 'Statula /buvo apdeng
ta'didele balta marškone, Iš.-po 
•kurios matėsi keturi ' atsikiši-

’ ■mai. 'tf-'. ,.* ■'

Prieš visų akis skulptorius ati-
• "dengė štatulą.

— Tai žmogus, Kiaulė, tigras, 
ir beždžionė! — sušuko kuni-

ieistas Lietuvos metraštis — kraipytas. >
Bychoyo kronika, iš kurjdį ir (Nukelta į 3 psk)

Balys Pupalaigis / t x

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPCNAI
j (Tęafiiya)

Į Sockus pagriebęs iš kampo kačergą (žarsteklį), Stasį pa
sivijo ir kelis sykius smogė per galvą. Stasys- krito ir pap
lūdo kraujuose Stasio brolis Juza (Juozas) grei|4rauki- 
niu jį nugabeno į Vilnių ligoninėn, kame neatgavęs są 
monės ten Stasys ir mirė. Sockus pabėgo į Ameriką ir ap
sigyveno Lawrence, Mass. č . ‘ » ,

Velionies Stasio Petrausko judomas turtas buvo par - 
duodamas iš licitacijos (varžytinių). Ir aš ten '‘varžiausi” 
dėl mažos, kaip šiandien suprantu/ tikrai pieniškos kė-. . 
dutės. Ji buvo padaryta iš medžio viršūnės: . trys kpjos 
buvo medžio šakos, viršuje prikalta graži Jenta.(lentelė). ■ 
Tėvas už kėdutę siimokėjb kapeiką. Parsinešus kėdutę 
namo, kilo triukšmas. Brolis Kazys (jaunesnis) pareika- \ . 
lavo pasiaiškinti, kodėl ne jam kėdutė nupirkta. .Tėvas ; 
sugebėjo jam išaiškinti^ kad jis pats kaltas: reikėjo ir jam 
ateiti į varžytines, tai per varžytines jis būtų galėjęs ką ■ 
nusipirkti.“ . . ■ . • ,

Į kėdutę net stoties žydų buvo atkreiptas dėmesys, 
bet jos viešpačiu aš jau buvau.' Jei.kas norėja ant jos pa
sėdėti, turėjo ką nors vertingesnio duoti, veltui — ne. 
žiemos metu mėgdavo ant jos pasėdėti prieš židinį senelė ■. 
(baba). Ji duodavo cukraus plytelę, saldainį; riestainį, 
bulkutę ar kurį kitą skanesnį'daiktą. . Brolis Kazys atsi
lygindavo, jei turėdavo.* puse saldainio, gražiu nuo sal
dainio popieriuku, gražia nuo papirosų dėžute, gražiu ge 
ležinkelio žvyriųje rastu akmenėliu ar kitu- “vertingu” 
daiktu. Tėvas ir motina kėdutė, galėjo nąudotis be atly
ginimo, nes jis kažkodėl kaip ir garbę teikdavo,'jei tavo 
geru pasinaudodavo. ■■ . ,
. z Dešimtas Gerbutavičių, valakas buvo padalintas ket- 
.vircinkomis: Marcinkui, (Martynui); >’< Jūrkai į(gal Jur
gis), Zidarui ir Kubuliui ' (Jokūbui). Zidaras.^Kdbūlio - 
ketyircmką atpirko, susidarėipūsvalakis/b^Ul^is'hūši- ' 
pirko ketvirtame valake tracinkąb ' .

Jūrkos šeima buvo 'skaitoma Dievo nuskriausta. Prieš 
I pasauk karą jo Sūnus Mikas buvo pašauktas-atlikti ka
rinę prievolę, tarnavo Petrapilyje: gvardijos ’peštuain-“ 
kuose ir karo metu žuvo. Aantras sūnūs'K^^ WWmp- . 
oilizuotas į Lietuvos kaiiuomenę, tarnayo ž'pėst.:DLK | 
Algirdo pulke, Augustavo kautynėse su lenkais dingo, t 
Buvo daug, pastangų dėta''fšaEkhiti 'kur jis dihgd, bęt d 
ieškojimas tikslo nepasiekfe'^"į,S-.-? kf-"' i 

' .. ... ■■ ■
Viėfiuoįiktas <yaIąk^ĮW>-*iĘ^zejriųiife ^vądiiiansųf 

Martynais. Martynas. (?) B^dzęvičfllS' .'torėjp^imą if |: 
ūkį valdės, o jo brolis. Jokūbas, senbernis, .ų^j^gyjeno^^ 
bet dirbo Žaslių geležinkelio- stotyje alinėje. Jam mirus 
ūkį paveldėjo Martynų šeinm,;;Jų;^ficiali ;'jpąį(a^dė buva i 
Bandzevičhis ■—Inkiliškis. n . ■ ' x .

Kas pirmas (dvylikto valako vžl^yte^s ;&Y^ ę-šunku j 
išaiškinti. Vieną pusvalakį turėjo-Pupalaigis, Turku va
dinamas. - o ■ antrą — Gerbutavičius — Tabbkiusl ; PagąI f 
žmonas taip pat'sunku nuspręsti, nes TaboRienė biivo. su-; 
valkietė, rodos, kilūsi nuo'VyIIkaviškio. <^rkiėnėibuvO-sa-| 
v o tiška 'savo elgesiu, tamsi moteris, kaime pašiepiama,| 
todėl galima spėti:atėive1'ėšant.- , . / S

■. paskutinis, tryliktas, valakas bU^^^^ze^ciUj ga-’; 
bitiniais vadinamų.^Šis Valakas figai 'btftb- neišdalintas. 
Valdytojui nnrofe, jb:Žnrč^'Į!iko'«u^Wmi 'Baftifriėliū. 
Grįžęs jo |
žmoną Jievą^ Daminėlis su ■nėna; Vąįdžfonlų *kąuno mer-Į. 
ga “prasirado” ir tojLpareikalavo ąlžnentus-mokėti. Bu?;; j 
vo‘ paskelbtos bet ūkio'varžytinės. Ūkiui- gelbėti tuią tęi- ’ - 
siu į tą ūkį broliai valaką pasidalino į ketui^sVdališ.'Tuo G 
budu! iš šio valako1 pasidarė keturi ūkiai r Jokūbiėnės,. Jie-' J > « £ ’ * • > 1 # *•’’* v *' V ’ " V- •« A- r ’ ’ L. ’ %?
vos arba Liudo, Daminėlio' ir AdUlio (Adolfo)’. Ąduliui'ir j 

Daminėliui, rodos, teko tik po' šescinką (šeštadalis vala-j 
kO). i.. '.'I

' ■ - Kaimo ūkininkai kur ‘tik*'galėjo kokonus (įstatymus) 1 
apeidavo — teisinius klausimus, spręsdavo papročib'tei- į- 

se. Pavyzdžiui, 19-to amžiaus pabaigoje, Motiejus .ir . Jo- 
nas Pupalaigiai buvo išvykę į Ameriką. Jie grįžo-tik-apie*: - 
1910 metus. Kilę buvo iš Pupalaigių valako. ’ Caro^TOOb \ 
metais paskelbtu įstatymu, valstiečiai tapė pilniais jų val
domos žemės savininkais. Žemę gavo šeimos galva arba j 
šeima, kuri faktinai ant tos Žemės ^ėtūlMa- ?
ceika valdė dvi tracinkas, iš tikrųjų, jam mirus jo. šėima. - 
Iš Amerikos sugrįžęs Motiejus pareikalavo dąlies. Katre 
Pupalaigienė pareiškė, jog žemė jos ir ji niekam nieko 
neduosianti Jos sūnus ūkio “gaspadorius” Andrius at^ 
sakė, kad “zokonas sau, o prauda (teisybė) sau”. Iš&ąvo- * 
je Motiejus savo tracinką gavo ir pardavė'Kubuliui.’ *‘-1-J.C.A. • ‘ . -A A.'-* >..l. ■***-. .X y
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Antanas RakštelėGubos

i dar pablogės, ne pagerės.
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• Moteris negali pakęsti pa
vydaus .vyro, jeigu jo nemyli, 
bet labai supyksta, jei mylimas 
vyras nebūna pavydus.

• Tiktai moterys sugeba tai 
atlikti: greičiau kalbėti, negu , 
galvoti (Talleyrand) .

>n'ii ir jose

t > pla
ki, ima li-

[>!;i n as 
li'Zi.-ijų, . 
kaip 10 

nsininkų, kurie ti- 
kainų ligoninėse ki, kad toks įstatymas bent lai-

• Karvė kasdien išgeria apie į nuošimčių kasmet, grdičiausFa. syhę. 
300 litrų vandens.

naujienos !
• * - ♦

General Motors, Briggs ir ki-1 
tuose fabrikuose, Įsigydamas 
Journeyman specialybę. Detroi-' 
te 1912 metais priėmė Ameri- ■ 
kos pilietybę. Su visa energija f 
Įsijungė Į lietuvišką visuomeni
nį darbą.

I

Su Miku Balčiūnu susipažinau 
1951 m., atvykęs nuolatinai ap
sigyventi iš Pittsburgh Detroi- \

Ligoninės ir daktarai prieš prezidento 
planą mažini kainų infliaciją

|

Ąlirė Mykolas Balčiūnas, 
;. ytepomėnininkas veikėjas

M. Balčiūnas gimė 1885 m. 
rugsėjo mėn. 29 d„ mirė 1977-m. 
gegužės hiė/i. 28 d. Kilęs iš Ra
guvos vaLsč./Panevėžio apskri
tyje. Rusų caro valdomoje Lie- 
tnvoje nesant darbų, jaunas bū
damas išvykų Į Rygą. Rygoje 
šian bei ten dirbdamas ir ne- ____ __ ______ <n._
suradęs geresnio darbo pradėjo tan. Nepamenu dienos, gegužės! 
mokintis metalo tekintojo dar- piėn. Ispanų salėje (buvusioje 
įx> ir kurį laiką tą darbą dirbo..lietuvių) atsilankė su paskaita 
Kilus rusų-japonų karui dėl dar- socialdemokratas Kipras Bieli- 
be sužeistos rankos, laimei, M.1 nis. .Sielinį publikai perstatė 
Balčiūno nėmobilizavo. Kodėl M.1 M. Balčiūnas, jau tuomet vadi- 
Balčiūnąs paliko .Rygą ir išvy- namas Balchdnas. Nuo to laiko 
ko Į Mintaują, neaišku. Reikia su M. B. susipažinau ir susidrau- 
inąnyti, kad dėl tuo laiku Py- gavau, tapome vienos ideologi

jos artimi draugai. JĮ’ dažnai, 
matydavau organizacijose 'bei 
klubuose.
. Dažnai matydavau lajdotuvė- 
se tariant atsisveikinimo ’ žodį, 
ypač tiems, kurie , laidodavusi be 
religinių apeigų. Nepatyriau, 
kuriais metais vedė pirmą, žmo
ną Liudvisę, su kuria išgyveno 
50 metų, sugyvendamas šešis 
vaikus; tris sūnus -— Eduard, 
Stanley, Leo ir tris dukras — 
Mary, Helan ir Viktorija. Ant
rąją žmoną Onutę vedė 1956 
metais; Su ja išgyveno dešimtį 
metų. Palaidota Chicagoje Tau
tinėse kapinėse. ■

Norėčiau pastebėti, kad Mi
kas, dirbdamas automobilių Įmo
nėse, buvo aktyvus Unijų stei
gėjas. Taigi gal jo ir kitų uni
jų steigėjų dėka mes į šią šalį 
atvykę nebuvome taip lengvai 
stumdomi ar iš darbų atleidžia
mi. Taigi netekome žmogaus, 
■kuris dėl mūsų kovojo, palikda-

goję revoliucinio judėjimo. Pa
galiau nusibastė Į Ukrainą, Eka- 
terinską if vėl grįžo Į Latviją.

Grįžęs Į Latviją pakeitė dar
bą, iš metalo apdirbimo pasidarė 
kepėjas-konditorius. Kadangi M. 
Balčiūnas išyyko. iš namų su 
menkų MŠsUatfnnhu, vakarais 
inokinosi (net jr atvykęs Ameri
kon mok inb^i). C K savamokslio 
tapo šviesulis intilegfentas. Fa- 
gaįiąu ir Latviją paliko, išvyko 
į Angliją. 1907 m. vasario mėn. 
Į8 d. iš j.iverpolio laivu iš- 
pląukė Į.'Ąmęika ir išlipo New 
Yorke? Atvykęs Amerikon kai
taliojo . vietas. *-AL Balčiūnas ra- 
šo savo atsiminimuose, kad gy
veno PeiišylyaiHjoje, West Vir
ginijoj- 'ir ■ Maryiande. Pradžioje 
dirbo . anglių ■ kasyklos e ir prie 
kitu -paprastų darbų. 1929 m. 
nuolatiniai -apsigyveno Deftroi- 
te.'r ^a, pagilino Rygoje išmok-

geležie?^tekintojo darbąą, pra
dėjo dirhti?aut<ffliobilių Įmonėse: * ‘ • A £. f’ Ji * ~ *** -•, - '. r . ’w - - V .
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
j*AWijĖNOŠe GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO-
- ' JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^

JL J.* GuM«n — MINTYS IR DARBA!, 259 psL, ne5ian<HuT19O5
1 bartų hjžiiui, Jablomtio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

- J-, ..rūpinima. _— -------------------------------------------- ------- _$8.0C
£r. .JL £ Gū*wa DANTYS, jų priežiūra^ sveikata ir grožis.

ffet^ 'ririeli*&, rietoje $4.00 dabar tik 
viršeliai* tik —___ X_______ —_____ .

l- AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES?;
įi Kriion^ po Buropą įspūdfiai. Dabar tik ---------------

‘Palbn* Mjr>*f;UŽsUaky*! paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie
Wno» pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

A tJ J I^E N O S, ;
ST„ CHICAGO, ILL. 60608

$2.00 .

$2.00

mas. gilius pė^kakuš. M. Balchu- 
nas priklausė ir darbavosi dau
gely lietuviškų organizacijų: So
cialdemokratų Detroito 116 kuo
pai- (pirm.) Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centrui,' Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 352 * tai artimieji nulydėjo į Wood- 
kuopai i(ižd.) globėjas,. Lietu- * merre kapines; kur palaidotas 
vių/Klubui, Balfo 76 sk. narys, šalia pirmosios žmonos amži- 
Lietuvių Namų Draugijos narys 
ir Dariaus Girėno klubo narys. 
Buvo labai pareigingas, judrus, 
visur dalyvaudavo ir pareikš
davo savo nuomonę.- \?-

Paskutiniu laiku kviečiamas 
i Organizacijų Centro metinį su
sirinkimą balandžio mėn. 24 d. 
man nusiskundė, kad jsaučiasi 
negerai, ’bet stengsies atvykti. 
Tai buvo paskutinis su manim 
pasikalbėjimas. Netrukus išvy
ko. Į ligoninę pasitikrinti svei
katą. Po ilgų tyrimų < nuspren
dė operuotis. 'Pagaliau po sun
kios operacijos išgyveno vos 8 
dienas ir mirė.

Velionis buvo pašarvotas Step 
-Steponausko šermeninėj e. At
sisveikinimas su velioniu M. Bal- 
ch-unu Įvyko gegužės 31- d. Pa
grindini atsisveikinimo žodį tarė 
ir velionio nueitą gyvenimo ke
lią apžvelgė jo artimas draugas

Alfonsas Ruginis. Sekantis at
sisveikino . Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro vardu, So
cialdemokratų 116 kp. ir Balfo 
76 skyriaus vardu Antanas Bu
kauskas. Po atsisveikinimo tik-

nam poilsiui. Liko nuliądime 
trys dukros: Mary Grodus, He
len Joska ir Viktorija Maclntire* 
trys sūnūs: Eduard, Stanley, Leo 
su šeimomis ir posūniu Mykolas 
Abarius su šeima. Be to, liko 
nuliūdime 15 anūkų ir 12 pro- 
anūku. Mikai, ilsėkis ramybėje.

Susivienijimo metinis
- ♦ 

susirinkimas

Susivienijimo Lietuvių- Ame
rikoje 200 kuopos metinis vi
suotinas narių susirinkimas 
Įvyks biželio mėn. 19 d. 7 vai. 
vakare (sekmadieni) Juliaus ir 
Gabrielės Rimkūnų namuose 
8446 Salem Lane Dierborn Hts. 
Bus renkama liauja 1977 me
tams valdyba ir iždo globėjai, 
be to, bus priimami narių mo
kesčiai. Visi nariai ir busimieji 
nariai kviečiami susirinkime da- 
lyvaut. Praneša kuopos valdyba.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
į! r. falbna savt! puikių knygų, kurio* papuoš bet kcld<

tnygu apltrfp ar leotyn*.
kb-rAlatoBMm-malnlBds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jannų dienų 
..j r ' ktorisJmal ir įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro* '

- j manM: SB7 pri_ Kaina S5.
,EakalnSlda. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- ]

- - fi-s lMko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- ;
z tyti P12’^hj. 296 psL, kaina S5. ( ,

K*to Grk»lu«, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, Gra- 
Bala viršeliais. 338 psL Kaina $8-00. Minkštąją virš, $5.06

v/pr^. Vari. Sirtaki, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ ISTO-
RIJA,. I dalia. 208 paL, įrišta — $3,00, minkštais vir- 

v,' IJ šeiiala — $2,00) n dalia, 225 psL, įrišta — $3,00. mintt-
. tais ririeliaią------------------------- .------- --- ----------------- $2-06 i

■ -Jūflrikaa Tomas — Tamašatrtfcaą, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. | 
:L ft, ; Pakalnė* Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, Hiu- , 

ątracijomia Ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.
- KeriOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvei ]

5 partitanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. i
JanIn* NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atąimlnlmaJ

1—' iro • pai. ___ _____ :_____ ;—----------- --------------- ■.—■. «-» i
'ML Gudeli*, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233

.. puslapiai _______ —_______________________________ S3.M i
Knyga* užsakant reikia pridėti 25 et pašto ifiaidoma.

1T» 8, Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-61W

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

• ? Ii J - i z. vi. J. J.
1

• LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
;Dr. Junta* Deupara*. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Hleis-

• 1968 metalą paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
lėą ūkio švietimo' problemos flkininkų krašte. n dalis: žemės

Lietuvoje. .

(r

ūkio

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimai 
oebūtų tatrakdes Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų su- 
(Horta frtfiM ftauruatu ir raklestėjudu Lietuvos politinių, ekonoml- 

rialu laimėjimų, Šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
dldzhtoti* ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 

tikrais iškiliosioms Europos tautoms*’.
apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi

lietuviu tautos dauguma <88.12%) buvo ūkininkai Ir po m- 
afkytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 

Ifchi arba ūkininkų valkai, rdHda, kad Si knyga bus brangi abso- 
Mbi Betartu daugumai, vpač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
temai pralyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti, Knyęa 
•utortans skiriama Lietuvai Mals žodžiais: "Dėkingas sūnus — myu- 
»al Tėvynei LtetavaT.

Knygos MK) puslapių "tu daug vaixdeliu Ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienos*.
' deki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

1TW HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
ptaUmt, taajia kam petiurtwe.

WASLIXtsT(®Jf UPI. — Or-, Tokia uajėui opozicija -iš dau- 
ganizuotoji medicina, norėdama gumfs ( ‘00 i) !:

vieningą opoziciją pre- dirbančių gydytojų sudaro > 
zidento Carterio siūlomam pla- kurnus Koi-r.^ 
nui kaip sumažinti ligoninėse in- narus apnikti 
fliaciją, pareiškė Kongresui, kad g minė<?. 
kainų kontrolės rezultate ligo-1 
niai gautų tik antros rūšies me-1 ‘ K u,

* • • . - ■ s u s 1 a ■ i k t * : s d \dieinos patarnavimus. „ 1 . .
’ atstovaujam'i:’

Prezidento planas vietoje 11 rniii >onų 
nuoš:mėiais 
kasmet didėjimas būtų suma-į kinai sulėtintų kainų kėlimas li- 
žintas dviem nuošimčiais, palie
kant didėjimą kasmet po 9 nuo
šimčius, “yra nesąžiningas (un
fair) sumanymas, klaidinantis 
ir neįmanomas administruoti”, 
sakoma Amerikos Ligoninių Aso 
ciacijos pareiškime.

“Mums atrodo neišvengiama, 
kad išlaidoms nustačius ribas, 
rezultatas būtų antros rūšies 
patarnavimas, o kai kurių rū-

’ šių patarnavimo daugelis žmo
nių visiškai nebegautų”, sakomaJūrų šaulių diena

Detroito Švyturio jūrų šau-jAMA '(Amerikos Medikų Ąso
čiai ir šaulės pasiruošė vykti į' ciacijos) pareiškime. “Toks įs- 
hruošiamą jūrų šaulių dieną, tatymas nebūtų geras pacientų 
kuri įvyks Union Pier liepos mėn. interesams”, pasakė Raymond 
2-3 ir 4 dienomis. Rengėjai Či
kagos jūrų šauliai. Vieta Ku
raičių vasarvietė.

A. Sukaūskas

Holden, Kolumbijos distrikto- 
gydytojas ir AMA patikėtinių 
.(trustees) tarybos pirmininkas.

Negana to, AMA perspėja, 
kad infliacija ligoninėse pasta
raisiais laikais didėjusi po 15

Bychovo kronika
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Aprūpintas tokias aiškini
mais, metraštis pasidaro ypač 
vertingas dokumentas ir isto
rikui ir eiliniam skaitytojui, 
kuris trokšta susipažinti su pa 
grindiniais istorijos šaltiniais. 
Istoriko pastabos jam padeda 
surasti, taip sakant, tikrąją tei- 

(A-. pi.) 
E. L.

- ' . ’ NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS: 
i.Jurgio Jalinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ----- ------ $8 00
* 2. Jurgio Jašinsko. MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., t 

minkšti viršeliai -------------------------------- -—......-.................$1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI

296 psL, minkšti viršeliai---- -— ..$5.00

..$4.00166 psU minkšti viršeliai ------------ --------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

liTaupyKite dabar
pas mus

sąskaitos

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

st

i

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

if

>•
>

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JasmltMt, A KISS IN THE DARK. PttantiJlnj Ir Intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvu rdlfus, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina 3&.5O. > A ’ .

Dr. Juonį B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
nutrauks nuo pat senųjų amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato, 142 
pel., kainuoja $2.00.

Dr. Juont B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 pat Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. <

, Dauguma Mų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas fr 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ar

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai. gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. 60608
ILUJU..

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.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veiki®. 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

1So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

17Xt Bovth H&Iitad Street, CMeace, HL MfM

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
neša

RSAI
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 meWs. Tel. 421-3070
I Įstaigos pietuoee kiemas automobiliams pastatyti.

NAUJIBNOS, CHICAGO «, ILL,— Thursday, June 16, 1977
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OUnrsščio kalno*?
Liricagoje ir priemiesčiuose:

metams ....... .................... $30.00
pusei metu T------ $16.00
rintQ menesiams ____į _. $8.00

rienaro mėnesiui . - - - $3.00 ^kinacianius. Leidrn Naujienų Bon-
--------------------------------------------------------- drovę, 173$ So. Halited St.. Chicane 

Kitose JAV vietose:-----------------------------fm. 60608 Telef HAymarket btfiot
L3*rtAirn8$25.00 Pinigus reikia siųsti pašto 
pusei metu 514.00 Orderiu kartu užsakymu.

^AUJieNv Zasuhe mgatm kasdien, liskyroi sekmadiėUiLMi. -ut-
vai. rvto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — m 12 ėar

tricoi mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje 
ne tams 

' pusei metu 
vienam mėnesiui

l dieniuose 
metama _ , . -
pusei metu---------------------- S18-0C
vienam mėnesiui —_____ $4-00

Nauji^Oft eizu aisdieu ftakirum

Baisi lietuvių tautos tragedija
Stalinas žinojo, kad vokiečių karo jėgos ruošiamos 

Įsiveržti Į Sovietų Sąjungą. Jį tuo klausimu informavo pa 
čioje Vokietijoje buvusieji sovietų šnipai ir pačios Vokie
tijos komunistai. JĮ informavo sąjungininkai, turėję ži
nių apie vokiečių kariuomenės pasiruošimus Įsiveržti į Sta 
lino laikomas teritorijas. Pagaliau, Staliną tuo klausimu 
informavo ir patys raudonosios armijos kariai, saugoju
sioje visą Vokietijos pasieni. Stalinas žinojo, bet jis neno
rėjo tikėti.

Stalinas iš savo pusės darė viską, kad Hitleris rieįsi- 
veržtų Į Sovietų valdžios pavergtas žems. Jis davė Hit
leriui visas reikalingas žaliavas karui vesti, Paskutiniais 
mėnesiais jis siuntė net degalus, reikalingus nacių karo 
mašinai tepti. Hitleris neskubėjo mokėti Stalinui už ža
liavas ir degalus, bet Stalinas nenorėjo nieko jam pri
minti, kad tiktai Hitleris neužpyktų ir nepaskubetų įsi
veržti i Stalino laikomas žemes.

Hitleris karą pradėjo 1941 metų birželio 22 dieną. Tuo 
tarpu Stalinas, nenorėdamas turėti nepalankiai rusams 
nusiteikusių lietuvių užfrontėje 1941 metų birželio 14 die
ną pradėjo didžiausius Lietuvos gyventojų areštus. Tiems 
areštams sovietų valdžia ruošėsi kelis mėnesius. Tiems 
areštams ruošėsi ne-tikJJetuvoje stovėjusieji-sovietų ka
riuomenės vadai, bet vidaus reikalų miųisterija ir nišų 
komunistų partijos nariai. Vidaus reikalų ministerija 
pirmiausian sudarė išvežamų lietuvių sąrašus, o sovietų 
karo jėgos davė reikalingas priemones ir apsaugą suim
tiesiems čiupti, sodinti.! kariškus sunkvežimnius ir ga
benti į artimiausias geležinkelių stotis, Į kurią jau prieš 
kelias dienas buvo atvarytas didokas galvijinių vagonų 
skaičius.

Okupantas pirmon eilėn areštavo visus įtakingesnius 
ir geresnius Lietuvos mokytojus. Įsakymas lietė ne tik 
aukštesnių mokyklų mokytojus, bet ir pradžios mokyklų 
mokytojus. -Buvo suimami ne tik patys mokytojai, bet ir 
jų šeimoms Jeigu kuris gyveno su tėvais ar mažais vai
kais, tai buvo nuimtas jis pats, jo žmona, vaikai ir seni tė 
vai. Jiems neleido ilgai kelionei pasiruošti. Leido pasiimti 
šiltesnius drabužius ir dienai maisto, o visus kitus daly
kus liepė palikti. Suimtieji buvo sodinami į kariškus sunk
vežimius, vežami į stotis, sūvėdahii į galvijihius vagonus, 
užplumbuojami ir prikabinami prie garvežių, kurie turė
jo traukti į rytus.

Joki uždarytųjų šauksmai, joki prašymai nebuvo iš
klausomi. Uždarytiems riet vandens neduodavo. Uždary
tieji prašė leisti išeiti gamtos reikalams, bet prie vagonų 
stovėjusieji mongolai lietuviškai nesuprato ir niekam du
rų ar langelio neatidarinėjo. Uždarytieji prašė artimės- 
siems pranešti, kur jie yra, bet niekas tos žinios iš jų ne
priėmė. ; ';/-

Rusijos gilumon buvo vežami politini^ partijų įta-‘ 
kingesnieji vadai, centro komitetų nartai, 'veiklesni lietu
viškų organizacijų pareigūnai, valstybės tarnautojai, li
goninių personalas, atsargbn paleisti kariai, geresni frį 
turtingesni ūkininkai, laikraščių korespondantai, polici
jos tarnautojai ir įtakingesnieji visuomeninio, ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo žmonės. Okupantas nežiūrėjo, 
kuriai grupei suimtieji priklausė, kokias pažiūras jie tu
rėjo. Jam rūpėjo išvežti visus galvojančius, savo krašto 
reikalais besirūpinančius ir savarankiškai veikti galinčius 
lietuvius. - A. '

Paliktais namais, jų turtu, santauporilis ir visomis 
brangenybėmis pirmon eilėn naudojosi čekistai, jų Šei
mos ir jų patikėti asmenys. Rusai rinko iš išvežtųjų na-i 
mų visus vertingesnius dalykus ir įvairiausiais būdais ga
benosi į savo būtus, o jeigu galėjo, tai siuntė saviesiems į 
Rusiją. Kas dar liko nuo pirmųjų vogimų, atitekdavę 
tiems sbrtėtų valdžios atsiųstiems okupantams, kurierrfs 
ttkdaVo fšyež’ojo butas ir visa bute dar likusi manta. Tur 
tais naudojosi i etuviai komunistai, bdfkirttdarbiavusieji 
su sovietų vidaus reikalų ministerio Serovo pavaldiniais,

KRYŽIUOČIAI TIES VELIUONA
XIV ri, stiprėjiant Įvairių Va-Bajerburgo buvo planuojami 

karų Europos šalių feodalų ateityje tolimesni puolimai į 
paramai kryžiuočiams, gausė- lietuvių žemes, 
jo jų plėšikiški puolimai* j lie
tuvių žemes. Nepajėgdami su me, kad kryžiuočiai pasistatė 
gausių talkininkų pagalba pa
laužti atkaklaus lietuvių pasi
priešinimo ir krašto pavergti, 
kryžiuočiai bandė palaipsniui
įsistiprinti lietuvių žemėse, sta pavadino ją Bajerburgu. Pily-

Iš rašytinių šaltinių sužino-

Šią pilį gausių Vokietijos ir 
Čekijos feodalų remiami ir sa
vo aktyvių talkininkų — Ba
varijos kunigaikščių -garbei

tydamiesi pilis. Kryžiuočių je buvusi palikta stipri įgula: 
metraštininkai mini visą eilę' 40 riterių, būrys prūsų vitingų 
pilių Nemuno salose ir dėsi- Į (bajorų) ir kitų karių bei tar- 
niajame krante tarp Kauno ir nų. Kryžiuočių metraštininkas 
Jurbarko- Ypač jie stengėsi įsi- Vygandas nurodo, kad, pasit- 
tvirtihti.stipresnių lietuvių pi- raukus pagrindinėms kryžiuo
tų kaimynystėje.

Viena iš tokių kryžiuočių pi- dar tais pačiais 133^ m. puo
lių buvo 1337 m. pastatyta Ba- lė šią pilį ir 22 dienas laikė ją 
jerburgo pilis netoli Vėlino- apsupę, bet neįstengė paimti, 
nos. Ji turėjo padėti kryžiuo-1 Krvžiuočiai gyrėsi, kad liętu-j 
čiarns sunaikinti Veliuonos pi- viai, puldami Bajerburgą, ne-: 
lį, nuo kurios jię jau ne kartą teko geriausių savo karių, kad 
buvo priversti pasitraukti. Iš čia žuvęs net Trakų karalius.1

čių jėgoms į Prūsiją, lietuviai

| Jie rasdavo būdus įsibrauti į išvežtųjų namus, pasirinkti 
' pageidaujamas gerybes ir naudotis jomis.
j Po dviejų dienų energingesniųjų ir gabesniųjų lietu
vių tokios “medžiokles”, kiekvienoje geležinkelio stotyje ir 
stotelėje buvo susidarę ilgiausi traukinių karavanai, ku
riems buvo įsakyta traukti i Rytus. Traukiniai ritosi 
dieną ir naktį, rytą ir vakarą, veik visai nesustodami. Jei
gu kur sustodavo, tai papildyti garvežiams reikalingu 
kuro ir pamaitinti traukinio aptamautojuse ir sargus. 
Apie vagonuose uždarytus žmones niekas nieku nesirū
pino. Niekas nekreipė jokio dėmesio į gailestingiausius 
išvežamųjų šauksmus ir maldas. Niekas nepaduodavo 
jiems-šviežio vandens ar maisto. Niekas neteikė-jokio pa
tarnavimo sergantiems. Į vagonus sunešti ligoniai nega
vo jokios pagalbos... Tiktai kai vagonuose ištroškę, išba
dėję ir užtroškę lietuviai pradėdavo mirti, tai Į -Kauka
zo aukštumas kylantieji traukiniai sustodavo ir leisdavo 
mirusius išnešti visai prie bėgių, sulipti.i vagonus .ir to
liau dundėti... be maisto ir be vandens.

Kai lietuviais pakrauti vagonai nueidavo tiek į šiaurę, 
kiek sovietų traukinys galėjo eiti ir'pasiekdavo bėgių ga
lą, tai atidalydavo vagonus ir liepdavo lipti laukan ir.;, 
kurtis. Vieniems liepė kurtis miškuose, kitiems liepė įsi
taisyti gyventes Įšalusioje žemėje, o tretiems liepė 
gintis nuo šalto šiaurės šalčio atsivežtomis priemonėmis, 
kurių nebuvo, nes nepasakė, kur lietuvius veža ir neįspė
jo, kokios žiaurios bus gyvenimo sąlygos. Silpnesnieji iš
mirė pakelėje, nusilpusieji nepajėgė įsikurti 'ir akis už
merkė pirmo šalčio sukrėsti. Gintis prade jo‘tik pasiryžu- 
Siėji gyventi, patys stipriausieji ir viltį turėjusieji. -

Tiktai Stalinui mirus be gydytojo pagalbos, ir Krem
liuje įsistiprinus suukrainėjusiai rusų komunistų grupei, 
peržiūrėtos kelios išvežtų lietuvių “bylos”. Vieniems leido 
grįžti į pavergtą Lietuvą be teises įžengti Įsavo mamą ar 
ba ūkį, bet didelei išvežtųjų daugumai Įsakyta "pasilikti 
Krasojarsko ir kitose šaltose šiauręs Rusijos vietose. 
Kitiems pranešta, kad jie niekad nebegrįš Į Lietuvą, nes 
jų bausmės ilgesnės, negu jų gyvybė.

Vienas kitas Sibire buvęs lietuvis sugebėjo užsienin 
išvažiuoti, o keliems pavyko net Ameriką, pasiekti, ‘bet 
Lietuvon grįžusieji vargsta *ltokĮ patį vargą, koks tenka 
vai^gti visiems komunistų primestos sistemos vergams, 
jie palikti be jokių teisių ir be jokių pragyvenimo šaltinių

Okupantas, išveždamas birželio 14 ir 15 dienomis 
'šunritus lietuvius kirto patį skudžiausią smūgi lietuvių

’ gūsio 
j žmonės

r"j sulaužytų kalavijų dalis, kir- 
>e ■ vius, pentinus. Susigundę . fo-

I kiais radimais, Įvairūs' asme- 
l nys ne kartą bandė kasinėti 
Pilaites, rankioti šfias senie
nas. Daugumas suminėtų radi
nių išsimėtė, dingo be jokios 
naudos mokslui. Vos keletas 
strėMų antgalių ir sviedinių į

, __ , _____ -__ o- . lihnZieinc "i005 ^7 ^ !'Stuipiti iš išorės greičiau-
tautai-Kirto jis tuos smūgius ir vėliau, bet lietuvis Serovo Kaip ji buvo sunaikinta? muziejus- ~
paruošto kruvinojo Birželio niekad neužmirš. Istorikai jau nuo XIX a. pir-1Istorikai jau nuo XIX a. pij?-
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VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

Tas pats kryžiuočių metraš- mosiąs pusės spėliojo Bajer- 
tininkas užrašė pasakojimą, burgą' stovėjus desjinĮająsne 
kad du prūsų vilingai iš B a- Nemuno krante, netoli \Gyš- 
jerburgo įgulos buvo susitarę taus upelio žiočių, čia Nemu- 
išduoti šią pilį lietuviams. Vie-1 no slėnyje prie pat vagos, apie 
nas-.iš jų pabėgęs pas . lietu- 2 km. į vakarus nuo VęlĮuo-

Gediininutynos yra dvi nedidel^kĮv^ės, <risą ’W

v • • - , u - - r -j, 1vadlDamfS W^T >>bai stipri, kad ji pastatyta is Jos įskyla apie / m. virs Ne-j.^ 
rąstų, .surištų moliu. Antrasis muno-vągos ir nuo sausumos^

V, • ■ . • . , .• * • • dabar dar ^“13 ilgio dalis. Visa likusioji
uždegti, kai tik lietuvių ka- mių grioviu ir uz jo -esančiu^ — 
riuomenė pradės - puolimą, žemu pylimu. XIX h. ridlnyje 
Tačiau kryžiuočių šnipai suži- buvo žymu dviejų pylimų Ire
noj o apie sąmokslą, ir į Bajer-. kanos ir trys grioviai, supę Pi- 
burgą atvykoA stiprus karino-j laitęs. Tačiau nuolatiniai pot- 
menės būrys- Todėl Gedimi- vyniai dabar jau bevek visiš- 

pilną pasiriuošusių vius, sulygino vieną pylimą, o 
kartu nunešė didelę dalį ir 
pačių Pilaičių. Išliko- jų tMm.\stbrio.”Jų išdrimuriiraštu | 
šiauriniai galai. . c •^•5^

Virstant paplautiems Pilai
čių šlaitams, išriedėdavo- ak
meniniai rutuliai -sviediniai,1 
byrėdavo.

nikininkas, iš tikrųjų buvo 
pastatyti iš rąštų-ir -'molio.

-Pagrindinis pilies pastatė 
stovėjęs ant kiek didesnės ir

vius ir pranešęs
kad Bajerburgo pilis, nėra la- žmonių

nūplaūta Nemuno,, ardant -Pi
laites. Sprendžiant iš žmonių 
pasakojimų a^Tė\b.tfvųsį kalve
lės dydį'jr iš XIX a. pagaigos 
aprašymų, .-pastatas --galėjo tu
rėti apie 40 —-50'm. ilgio.' | 

- •y?: 7. A-U '_ -g
Pastato sieiios -buvo apie -1,5

- . \ ’ • V . r . _ iš V t *_

ėjo apie 30-40 cm. skersmens 
ąžuolinių, stulpų eilė. Jie sto
vėjo bevėik_3O-40 cm, •riešas 
jiuo kito. VidiiU sienos kraš- 

' eSrfMirSaį'b sudarė HOt s"lsčil) F"?1' 
antgaliai ir įvairaus dvdžio siena- Likęs tarp jų
vinys, išvirsdavo dideli apde-13I"e

io molio gabalai. Kartais1?3' W
-is čia rasdavo alebardų, P««keltafe rąstais - gausto- 

- ...mis ir pluktu moliu. Į molį
maišyti Šiaudai, žolė, pelai, b. 
retkarčiais ri ,^f^ia*kita plyta 
ar plytgaUyš. Višąjpirmo aukš 
to siena iš išor® buvo užpilta 
žvyro ir molio pylimu, kuris 
perėjęs į statų kalvelės šlai
tą, leidosi į kalvą supusį gilų 
griovį- Virš žemės paviršiaus 
iškilusios siėnbs dalies ąžuoli-

nas, atvykęs prie Bajerburgo, kai užlyginą du išorinius grio- 
radęs jį 
gintis karių, o antrąjį prūsų 
vitingą — pakartą. Tada Ge
diminas nuo pilies pasitrau
kęs.

Daugiau žinių apie šią kry
žiuočių pilį kronikose neišli- 
koo Kryžiuočių metraštinin
kai neužrašė, kaip ir kada jie 
šios pilies neteko. Tik liaudy-’ 
je plačiai paplitę padavimai 
pasakoja, kad Gediminas žu-j 
ves, lietuviams puolant Bajer
burgą, nors XV a. antroje pusė, 
j e rašęs lenkų istorikas J.\ 
Dlugošas, kad» Gediminas žu-1 
vęs,-gindamas Veliuonos pilį. 
Tas faktas, kad žinios apie Ba
jerburgo pilį išnyksta iš kro
nikų apie 1338 m. liudytų, kad 
ji neužilgo nustojo egzistavu- 
SL_. . ,, , pateko į Kauno ir VeliuonosKaip atrodė Bajerburgo pi-

1 laites apardė vietos dvarinin
kas, įsirengdamas Čia laivų re
monto dirbtuves,,.L. '

1971 m. Lietuvos archeolo- t \
gaj ištyrė Pilaičių liekanas. 
Surasta- arti 2000 įvairių radi
nių, kurie patvirtina anksty
vesnius istorikų spėjimus čia 

h ' '■ - "
■ dija pirmiausia visiškai skir
tinga nuo mūsų JQII-XOV a. pi 
Jiakalnių keramika. Moliniai išilgai pastato ėjo du apie 4 hl 
puodai, ąsočiai savo fbfma ir pločio kambariai. Juos Vieną 
omamentavimu bei gairiy&os nuo kito skyrė ji’dprarta &Šy- 
tcchnika ir molio sudėtimi yra tų rąstų siena. Pinnasi aukŠ- 
artfmi Vokietijos nuėsti/ kė-''tas — rūsys — ■aeiurejo ’grūt* 
ramikai. Surasti “ir 'kai kurie dų. Vlčš 'Žėitift jfcMftittiis ‘til- 
kiti beAbėjotitiai sviitititos !ktl- fejo būti <lar ^rienaH&i £ukŠ» 
mės daiktai, kaip, pwvy«džiui, trfi, 'kriti
vienas ’kirvis šU įmuštu raeist- 300-400 vyrų įgulą.

_ . , . ^t,. - • išlikt viimi 'gelėžiniM ’ajJ-

„V.r.a, »„.hnn,M, xn V -gtfea.
LniaL kebliai. Langeliai turejb 

■J Įauginės ant ’gSlfcžĮiilų Vėrių.

pdlrtių hėfetų, gal būt, iš vi£- 
- sud®5?.2 WUnMiN, Vak
vf ję artt <Iriejų Aa1vefių. ats- Munk.au Mt pastat^
kirtų giliu grioviu. Tašfatai, *
kaip ^visat-tiksliai nurodė ikro* * - • (Bus daugiau) • - ■

abiejų apie 90 cm. pločio tar-

siai buvo sujungti geležinėmis 
vinimis prikaltais .skersiniais 
rąsteliais ir apdrėbti moliu, 
kad sunkiau būtų padegti. Tai 
liudija gausūs sudegusio mo
lio gabalai su į juųs įsilydžiu- 
siomis įvairaus dydžio gele
žinėmis vinimis ir į molio ga- 

, , . ..z t, . ,. bhlūš susmigę gefeilnfėi cšfre-buvds kryžiuočių pilį- Tai hu-( *
rl.So nirn.loMvlo xnc,žirai Ul« . 4

ro ženklu.

Viduje apatiniame aukšte

tiksliai apibOdififi XIV ‘r. KtyJ|, 
Žiuočių statybos techniką Lie-j 
tu ypjCj .duoda $įį

Munk.au


DR. A J. GUSENAS

GERA MITYBA VISIEMS BOTINA

vai
SUŠiRib'KlMU

ne-

Tek: YAfda 74741'-1742

• Gen. Tadas Kosciuška, lar-

—v/ ••^ORso ^M^776į^fį: Ž

HaOjas rex^telėf.: *448-5545

DB. K. Al V. JUČAS 
'■-489^4441; TRČ1-4Ž05 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas'atsakomas 12 vai. Registruotos Lietuviu 
Bendruomenės Marquette 

Parko Apylinkės vaidyba

jai pa
gerinti, iš jos pašalinti nuodin 
■juosius, ėhėriM^n* konservus 
•■.eik nieko nebedaroma.

Mitybos tyrinėtojai sako štai
i>ft C. K. fiOBELIS 
•NKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

C HI RUA GI JA 
Telef. 695-C533 

Fox Valley Medical Center 
$60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. FLGIN, ILLINOIS

<)R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med einos d rektorius

1938 S. Manheim Rdw Weitche*t«r, tlL
V A LANDOS: 3—9 darbo dienomis i» 

kas antrą šeštadieni 8--3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 56* 2728

DR. VYT. TAURAS 
\ęrDYfOJĄS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5?th STREET 

TeL PR £1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

/ ; pagal susitarimą.

k ORTHO PED AS-?ROTEZISTAS 
/ĮĮfct Aparatai - Protezai. Mfed. Ban- 

dažaiRSpeciali pagalba kojoms.
CV (Arch Supports) ir t L
y<’.: 9—4 ir 6—S.'šeštadieniais 9—3

2850 West 63rd St, Chicago. Iii. 60625 
Tejet; P Respect 6-5084

ne K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ U0O$
GIN&KOėOGfMF CHlRUKGiJ^

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford
Atseit Būttdif^gt Tel CU 5-64461^^ labai daug kalbama ir ra

Fr yna Ilgo ai u s pagal sub.larimg t bet tikrumoje 
ei MpąisUiepta. skambinti 374-8004

TatyLi”.. .
'LDr.-Brairman sako-sįaį • ką: 

"Mityboje’btnaėatpildyti rei

Laidotuvių Direktorei

ir pažįstami 
paskutini pa-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

(R NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Cflo W THAT A 'ptlflvtP AND FRESM- 
LOOK1HG PINEAPPLE RAS FOUMP 
'AHOME IN '©UKKlTdHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT. THE 
EASIEST WAY TOOK AMD SERVE 
THIS IWOACY.WEU.nYOlLPNT 
Be easier

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

* TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 
d307 So. LITUANIČA AVENUE. Phone: YArds 7-34G1

šiandien apie žmogaus mi- nfas d T pąlaikymo sVeikatin- 
gumoM. ' . .

Vėliausi mitybos lyriniai ro 
ilo. jog jau riet* kūdikfį“inaisfas 
sūkpriveiktas švino dujų nuo 
dais. .

_ ... I5r. S’.ėven sako:*kad “KBdį;
k ;: “šių dienų žmogaus mity- kių mitybos tyrinėtojas sura- 
ba sukelia daugį ligų, ne lik do, kad ’’kūdikių niitybds for- 
kūdikiuoše, bręstančiuose vai- rinilėi priskirtas ‘pienas ir su J 
kuose, bet ir ‘suaugusiuose ir juo kūdikiams maišytas star-j 
senuose žmonėse”. <
Jie, ntjrodo, kad amerikiečiai 

serga nuo blogos mitybos, “ku
ri yra cheminiu nuodingųjų 
koncervų sugadinta, tą pripa- 
žįsta Ir beckrrilhičs vatdžfos ^j^ nuo<jai būtų pašalinti, i Mackų. Tomas 
tvnnetoja,. Jie^ko, knd Ate, & Ivinski. Lai
šalin visame .pasauly, o fu„ Mdlkrų .r suangusiy -žmonailj Juozę Auguslatylf-V aiciu- 
paėiu kartu turi <lale.ia..sia'“rSa ir . ™ ’*•*” miršta »“® 
širdies, vėžio ir vidurių ligų |valr“f ligų, kurias sukelia 
paeinančiu vien tik »uo -nuo- v,cn chemmia.s konservą,, 
lingos nntybos.-Sios šalies žino ^nk^neve, -la mityba.
nių marumas'nuo -suminėtų Ii-j Dr. W. Brown sako štai ką: 
gų'stovi vė'ik ^iriboje vietoje, -‘Ligos turi būti tyrinėfamos ir

friynčse nraislas jau 'sužalotas 
švino* (Itifu irtiocHrfs^;

J w
Pranešus Maisto ir

lų AdinmiMraeijai
Va is- vės berniuko nuotykiai1’. Gao- 

pieno fir-'da - An tarifai tyt ė-A n tano §kė- 
m<& buVQ>įspėtos, kad iš kūdi-įfbs drariną'' “žvakidė" Indrė 
kiams gaminamo maisto švino: Vepštaftė-pdetą Algimantą
■ - - - * — . - - - —— - - T * * Ti Leipus-Laury-j 

Nevėitrii, ^iandren tiek daug rią Ivinskį. Laura Llnaitė-pde-j

7R«x.: GI 8 0873

DR W. EISIN-EISTNAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURFIJA 
6132* So. Kėdzi* Avo., WA * 2470

Valandos pagal susitarimų. Jei Tueat 
siliepia, skambintf Mt

TEL. — -'86^893

DU. A. B. GLEVECK IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

SPECIĄLYBĖ AKIU LIGOS • 
3907 West ^03r4,’Sff4^ 

Valandos pagal susitarto?

I S. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRįSTAS '

KAI-BA LLETUY’I^KAi J 

aTfrrina akis, PritaikoTakinius ir 
“contact lenses”

pagal susitarimą. Užda^^ *reč

OiltĖUNi ° °3ifiUTIS 
•"•-fTV, PŪSLĖS JR 

‘ >ROSTĄtos CHIRURGIJA - 
. 5656 WEST;63rd STREET 

' "ai. antrad. ’ nūo 1—4 po pietų,,

ne laboratorijose po mikrosko 
pais, bet maisto gamybos cent
ruose, tada bus galima rasti 
priemones nuo ligą-apsisaugo 

Įti. Pirmiausia — būtina suras- 
I Ir tas ligas sukeiiančiąsias prie 
žastis, o tada bus lengva tas Ii 
gas ir pašalinti. Tas pats yra 
ii su' vėžiu, širdies ir' dantų’ li
gomis. Kol nebus surastos pra 
dinės 'priežastys, sukeliančios 
tas ligas, niekas jomis sergali 
čių žmonių nepagydys!

imanl visus kitus pasaulio studijuojamos jnokslimnkii — 
kraštus! ę č ? ,

Dr. Edith Berger, viena mi
tybos eksperčių, sako štai * ką: 
‘Tyrinėjant mitybą per praei
tis penkis metus, surasta .ir 
pilnai Įrodyta, jog nūdienė 
žmogaus mityba ‘visiškai netu
ri maistingumovertės. Dėka 
to,38-ni milijonai žmonių nū
dien serga sunykimo ligomis. 
Jos daugiatisia 'pasireiškia au
gančiuose ir bręstančiuose 
kuose” I

Dr. Briggs sako štai ką: 
'os, 'prasidedančios "nuo 
maistingumo, daug daugiau

;.l TĖVŲ ŽEMĖS ATŽALA
" Kristijono Donelaičio Aukš- 

kainuoja; negu nuo aikotolio, teshiosios Lituanistinės mokyk 
vagysčių ir narkitikų. Kasmet "los mokiniai išleido metrašti 
išleidžiama 20-30 'bilijonų do- 1976-1977 m. Spaudai paruošė 
erių 'suardytai žni'oftių sveika- > py, Bindokienė. Turinyje yra 
aj atitaisytu protingoms gy-! fėiĮgvam ' pasiškaįtĮ’nmi raši- 

■4yti, apkūnizmi 'sumažinti ir| rirėlių/Bet kai icririe jau daug 
aunuolių fizihėms jėgoms a te EMridesniūs rie be fašinėlfus, 

bet [‘asinius yra prirašę.
Edvardas Frizelis nagrrnčfa 

poetą Antriną Miškiriį, patiėk- 
Valingiausius'maisto veiksnius damas būdingesnes ei’ėrašių 

t atstęigti lygsvarą, nes to rei ištraukas Darius Polikaitis^Ro 
’kalauja žriiogaus kūne organiz mauldo Spalio romaną “Gai

LIETUVOS AIDAI
■ ’ Pėnkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sėst. 3:00- 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
. -S-ękmad. 9:30 - foTOO v.-r.1230 AM

VedaK.BRA2D2iONYt! _
2646TW. *7Tit 'Street, Chicago, Illinois 60629 

teKL - 778-5374

1

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY >UtLS GĖMNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
PR S-0833 ir 0R 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gem Drishiy krautuvė

_ z . THE DAISY STO*F 
9913 Southwest Hwy, Oak “Lawn, 

Tri. 499-1318

HOW TO OfTAHD SERVE FKESH PINEĄPPLE

i

PERKRAUSTYMA)

T*l. WA 5-8M3
. « - — - « 't

Apdrausti* perkrlustymi* 
Ii Įvairiu ’iftfumv.

’AWTa^As Vilimas
Tai. 376-1882 arba 3?6-S9$«

Lalrfimal ’— PHn» apdrau^a 
/EMA KALVA

ItkAY THE PINEAPPLE ON TPS 

•SIDE .WITH A LAROE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE ERA . BUTKUS - VASAITIS

•. IlAC So. 50lh Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003
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,. (ŽEMOVE. THE PINEAPPLE FR^M BCfiH SMOLS. HALVE 
I FRUIT LEHGtWWHt. 5UCE OFF CORE (TCf PORTION)

, j OF EACH GUAKTEK, CHUNK. FKUrt". PUTBACK IN THE

SOPHIE BARČUS' 
į radijo Įeitos vAlaWdos 

pHįhntM « V/bfrA, 
14WlAl. vA. M 

iMtrvhi 'Stlbu ' kiidiėfi 'ttūo! pir- 
madienio iki penktadienio 12*30 
— 1:00 vai. pope t, — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 Iki 9:30 
,val. ryto.

Kernio* :4-14Ū
7159 S..' MA>LtWDOD AVĖ.

CHICAGO, rtL.

(LACKAWICZ)

< 2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrg’nh 7-€€7J
U028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL S74-44W

33S4~So.'fiALSTED STREET, Phone: YArda 7-ini

5?0 TEMOVE THE miTY 
'INSERTA CURVED KNIFE. 

' CLOSE tfiTKE SHELL ANO 
CUT ALL THE WV AROUND.

šventosios uostas 1939 m.

birželio Įvykius
Chieagos Lietuvių Taryba • 

vaisiuosius birželio Įvykius uli
nės šių metų birželio 19 dieną, 
10:30 vai. ryto mišiomis Gimimo 
sv. Mergelės parapijos bažnyčio- 
je. Registruota Lietuvių Bend
ruomenė remia Alto vedamus

dienę. Laura Laužiute-Oskarą 
Vladislovą Milašių. Rūta Dap 
kūtė — pi’of, 'Kazį Pakštą. Vi
lius Dundzila-Emiliją Pialery-______  ____ ____  .
tę. \iktoria Kučai tė-poe tą Ką- Į darbus. Registruotos Bendruo- 
zi Binkį. Laura švabaitė-poe-i jne^ Marquette Parko Apylin- 
tą Adofną Mickevičių ir dar ki kės valdyba kviečia šios organi- 
li ’poetai, bei rašytojai minimi • zacijos narius dalyvauti šiose 
ir jų kuririfai ’ nagiinėjimaiJ mišiose, Lietuvaites kviečiame

Beskaitant metrašti susida- • tautiniais rūbais prie
™ -vaizdas, kad šioje mokyk- ’♦*«» pa,.!?os- ° vyrus ,m*“- 
loję netifc lietuviu kalbos is-t
aK.ksUma.iMd tr su literatūra Hauriai nu. .
supažindinama, skriausta, todėl prašome visa |

Metraštis gausiai. iliuStruo-'įlietuviuA4snomene daly.,auti 
tas. Spausta Morkūno spaustu-1 miįėjime ir pagerbti išvež- '
v ėję. Kaina nepažymėta į tuosius mūsų tautiečiu^ ir mi- i 

Stasys Juškėnas rusius Sibiro taigose.

' ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na- » 
riu pusmetinis ’ susirinkimas įvyks 
trečiadieni, bfrzėlio 15 d. 1:00 vaL po 
pietų Šaulių'Namuose, 2417 W. 43 
-St. Nariai kviečiami atsilankyti. K u 
rie esate neužsimokėję duoklių, pra
šomi užsimokėti šiame susisirinki- 
<he, nes per vasaros 2 'mėnesius bus 
atostogos.' Po susirinkimo bus ir vai
kės. ,/jį'
į’ ,: Rožė Didžgalvis, rast.

WASHINGTONAS. — Neo
ficialiai gauti antradienio rin
kimų balsavimo duomenys ro t 
dė, kad UMW (Jungtines Ang Į 
liakasyklų darbininkų) unijos Į 
nežymia balsu daugumą gau- ■ w 
na dabartinis unijos pirminm-. į 
kas Arnold Miller. Šios. 277,-| 
000 lianų unijos pirmininkas : 
renkamas 5 metams. :^vietos. pusmetinis . nariu susirinki- 

/nas įvyks šeštadienį birželio 18 d., 
2:00 vai.'popiet 2549 W. 71 St. Na
rės kviečiamos atsilankyti, nes po šio : naU(kUnas pulkininko laipsnyje 
susirinkimo bus atostogos ir reikalui ’ _
stikus kreipkitės i valdybos nares. -

Ttnc ir vtnšėc ‘ f gaudavo 60 doleriu mėnesinės iuus ir vaibeb. * •-
Rcžė Ibidzgalvis, rast algos.

AGNES KANTREMAS
Gyv. Floridoje, anksčiau gyv. Chicago, Illinois.

Mirė 1977 m. birželio 14 d., sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvoj.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Ann Sauer, jos vyras Normalų ir

Jean EHerie, jos vyras Claude, 5 anūkai ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. < *■

Velionė buvo žmona mirusio George. <
Prašo gėlių nesiųsti.
Penktadienį, birželio .17 dieną ĮGjOO vai. ryto kūnas bus atvež

tas iš Floridos tiesiai Į'Lietuvių Tautines kapines ir ten po apeigų 
palaidotas. t . J . Aį

Visi a. a. AGNES KANTREMAS giminės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: /
Dukterys, anūkai, giminės. .

Dėl informacijų skambinti 335-4001.

Trejų Alėtų Mirties Sukaktis 
I)AX MILLER 

Gyv. Rhinelander, Wisconsin

; Mirė 1974 m. birželio mėn. 14 dieną, sulenkęs 81 metu amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Kruopių vals.. Kalnelių kaime.

Palaidotas Northwood Memorial Garden kapinėse. Rhinelander, 
Wisconsin. r .

Piliko nuliūdę: Žrtiona Nellie, gimusi Abra$ke\ičiūtė. sesuo An
tanina Valentienė, gyv. Lietuvoje, ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. k- ' ' ’ .

’’Mes Tavęs* Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime, Tu pas 
musčjaii hebesugrįŠK bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. '

Nuliūdę lieka: „ .
' - K-.p ■■ , - Ą 4 -V-X ’ į

Žmona, sesuo, giminės.

Švento rasto pamokymas sr paaiškinimai
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Jėzus Kristus pagydys Jave". — Ap. Darb. 9:34.
šituos žodžius pasakė Petras Anėjui. stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rodo Lidoje u pagydė. Faktas, kad jis buvo Išgulėjęs patale aštuonerius 
^mėtus liudijo, kad |o ^pagydymas buvo ęiėvo galybe padarytas stebuklas. 
Tarai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdąvo 

rrfk apaštalų rankų uždėjimu Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš- 
iahi buvn tik dvylika, he daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoj Jeruzalė,< kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
freikstojui, turėjo tik dvylika pamatų.

Vim line, x«d »r» ti.uri i> palieti, kiekvieną. Bet kur yra <nl
TŪ*.^i? | r< klausimi aneko knygutė "Viltis po mirties’- kuri« gausite 
fiemnkimai. Rašykite:

ŽAVISI 17 <5 WEST’’Stith 5TRBET CHICAGO, ILL 6C629
IV RAiTO TYKIfctTOJA

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAHXJJLMO ĮSTAIGA

’433^4 "So.' CX LIFO R NT A A V EN U E
Telefonas:" LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

NARIAI:
Ciricagos
Lietuviu 
taidotuviŲ 

-direktorių
Assoc’acijos

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

’ "GEORGE F. RL'DMINaS
3319 Sn. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1138



ALEKSANDRA VAISICNIENČ TLIETUVIAI ATSISVEIKINO , DR. VYTAUTĄ DAMBRĄVĄ.
Apsiniaukę. Lietus Ivja, ro- Pirmas atsisveikino iš Marą- 

dos pats dangus supranta mū- cay miesto ( eiitrė Valdybos vi 
sų liūdesį, ir verkia 
lietaus lašu ašaromis.
rint blogo oro, gražiai išpuoš- -Ii Venezuelos lietuvių, ir pa
loje raudonais žvaizdikais vic-i linkėjo laimingos kelionės. Dr 
nuolių koplyčioje, kunigas An Vytautui Dambravai padova-

didelių cepinnininkas Henrikas Ga- 
Xežiū-| vorskas, pi gydamas neužmirš

tanas Perkūmas, Lietuvių Ben 
druoineii'-s kapelionas atlaikė 
iškilmingas šv. mišias skirtas 
dr. Vytauto Dambravos ir jo 
šeimos intencijai, linkėdamas 
sveikatos ir ištverm/s naujose 
pareigose.

Kunigas Antanas Perkūmas 
pamokslo metu pacitavo kele
tą vietų iš dr. Vytauto Dani- 
bravos straipsnio* patalpinti 
“į Laisvę” žurnale, kuriame 
jis prisiminė ir pagerbė a a.’ 
Juozą Brazaitį. Kunigas Perku 
mas pasakė, kad jo rąžytį žo
džiai prof. Brazaičiui tinka pa 
čiam Vytautui. Ir Vytauto gy
venimas buvo nukreiptas į 
aukštiesnį tikslą, ne į save.

Ačiū, brangus Vytai, karto
jo kunigas . Perkūmas, kad 
Tu savo pavyzdžiu įprasminiai 
mūsų darbo kelią. Tu skynei 
savo tautai gražiausias gėles, 
nors Tavo gyvenimo kely , bu-, 
vo ir erškėčių. Dėkingumo 
ženkląn ir prisiminimui kuni
gas Antanas Perkūmas padova 
nojo dr. Vytautui Dambravai, 
Vilniaus Aušros Vartų Merge
lės Marijos autentišką paveiks 
lą. Po pamaldų pakivetė visus 
dalyvius apie 60 asmenų į sa
vo klebonijos rezidenciją atsis 
veikinimo vaišėms.

Tą pačią dieną mūsų koloni. 
jos narė Regina Jarmolavičiū- 
tė šventė savo gimtadienį. P- 
lė Regina buvo mūsų kolonijos 
ilgametė mūsų lietuvių mokyk 
lėlės mokytoja, daug jos mo
kinių, jos dėka, šiandien kal
ba ir dainuoja lietuviškai. Sve 
čiai jai ir dr. Vytautui Dam- 
bravai sugiedojo ilgiausių me
tų! v

Ir vėl atsirado daug norin
čių tarti atsisveikinimo žodį.

npjo prisiminimui auksinį laik 
rodį, ir Saklnirgo miesto spal- 

, votą aloumą, prisiminti bend
ras gyvenimo dienas Austrijo
je. Vėliau kalbėjo Jūrate Stąt- 
kutė de Rosales, Stasys Jan
kauskas, gydytojas < Povilas 
Dambrava, ir Juozai Menkeliū 
nas. VLsi apgailestavo jo išvy
kimą, ir prašė jei proga pasi
taikys, ir vėl grįžti į Venezue- 
lą. Paskutinį padėkos'žodį ta

ne dr. Vvlautas. Aš esu šian- 
- dien kaip sunkus laivas uoste, 

laukiąs signalo išplaukti. Man 
Jūs visi Venezuetos - lietuviai, 
buvote nepaprastai brangūs 
lyg šeimos nariaį^TodėlJr šis 
atsisveikinimas šeimoje mane 
labiausiai jąudiną,; Jis tęsė: 
“Tarnaujame n^4'’mylime," o 
kas esame kitų mylimi, tiesiog 
jąuiamės nepakeičiami’.’. Juo 
ba, žmogus nėra- nehaudingas, 
kol jis turi bent vieną draugą. 
Jūs-visi nuoširdūs mano drau
gai ir broliai.
Viešint inž. Antanui Rudžiui 

Vetnezueloj ir man Jjekalbant 
su juo, apgailestavau^ kad dr. 
Vytas EI Salvador Valstybėje, 
nesuras 'lietuvių. Inž. Rudis 
man atsakė: “Nenusiminė, po
nia,, jis sukurs lietuvius’’. To
kį inž. Rudžio pasisakymą, rei 
kia priimti kaip tikslų Vytau
to Dambravos apibūdinimą, 
nes ištrkrųjų, kur ųiA bebūtų, 
ir kokiame pasaulio krašte be 
.gyventų, iš jo lūpų-^.išplauks 
visuomet ištikimvbė Lietuvai 
ir lietuviams. ' j

Suskambus “Leiskit i Tė
vynę”, užverstas įspūdingas 
Vytauto rr mūsų kolonijos;įstp 
rijos lapas. Pėdsakai Įspausti

dildys.

linskas, Gabija Juozapavičiūtė, 
Silvestras Čepas, Almis Kuolas, 
Henrikas^ Steponaitis, Antanas 
Rinkūnas, Janina Kaknevičienė,
Gytis M. šernas, Vytautas 
Skrinska, Augustinas Kuolas, 
Juozas Vaičeliūnas, Saulius Ma
sionis, Teodoras Stanulis ir Al
fonsas Skrebūnas iš Toronto- 
Oakvillės, Edvardas Gufnbelis iš 
Vankuverio, Juozas- Bružas iš 
Wellando, česius Kuras iš Wind- 
soro, Juozas Grabys iš Winnipe- 
go.

— Karolis Milkouaitis Lietu
vos šaulių ' Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas daly
vaus sąjungos rengnamame kul 

r i’

Nutaulas, Adamkaus 
žmonos A. Nutautaitės tėvas, 
pirmadienį mirtinai sužeistas 
automobilių trafiko nelaimėje.

— Kazimieras A. Smailis Jr. 
iš Hickory Hills baigė Elmhurst 
kolegiją bakalauro laipsniu.

— Michael Kulikauskas iš 
Brighton Parko baigė šv. Kry
žiaus ligoninės suruoštus greito
sios pagalbos technikų kursus.

— Kanados LB Tarybon iš
rinkti: Stasys Noreika iš Cal- tūriniame savaitgalyje ir paša 
gary apylinkės, Petras Augaitis, 
Stepas Jakubickas ir Stasys Ber
žinis iš Delhi, Algimantas Du- 
deravičius iš Edmonton, Onutė 
Bugailiškytėj Juozas Krištolai
tis, Elena Kudabienė, Vaidotas 
Kvedaras, Jonas Mikšys, Kazys 
Mileris, Jeronimas Pleinys ir Vi
da Stankevičius iš Hamiltono, 
Jonas Jakaitis, Stasys Keras, 
Edmundas Petrauskas ir Alfon
sas Pocius iš Londono, Rytis Bu
lota, Algirdas Kličius, Petras 
Lukoševičius, Romas Otto, Juo
zas Piečaitis, Vincas Piėčaitis, 
Pranas Rųdinskas; Juozas šiau- 
čiulis, Bronius Staškevičius ir 
Roma Valinskas iš Montrealio, 
Juozas Danys iš Otavos, Zigr^as 
Mockus iš Rodney, Antanas, 
Gverzdys ir Stasys Janušonis iš 
St. Catherines, Juozas Bataitis 
ir Juozas Stoškus iš Sudburio, 
Vytautas Bireta, Algirdas Pute
lis, Irena MiklejoĖn,: Jonas - R. 
Simanavičius, Eugenijus čiip-

kys atidaromąją kalbą. K. Mil- 
kovaitis xiaug dįėmesio skiria 
šaulių sąjungds organizacini api 
reikalam, 'neš stipri organiza
cija gali atlikti didesnius ir 
svarbesnius uždavinius xreikš- 
mingus' mūsų tautai ir kovai 
už Lietuvos valstybės atstatyt 
mą. Kultūrinis savaitgalis šaų 
lių sąjungai yra. reikšmingas 
įvykis. J. J. '

—Pranas, Tomkus Vytautą 
Didž. šaulių jįnktines .valdy
bos narvs vadovaus kultūrinio 
savaitgalio stovyklai, Gintaro 
vasarvietėje, Union Pier, Mi-; 
ch., liepos men., 2-4 d. p;

Renginių programas tvarkys 
ir joms vadovaus Antanas Mar 
kauskas. Jis taip pat pasirūpi
nąs ir renginių programų suda 
rymu. -į *. ■

— J. Mikšys, ilgametis Ha
miltono lituanisjtinės . mokyklos

; i..”’’'

MARIA. NORETKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS j 
2808 West.69tk Siį Chicago, III 606295-2787 

Didelis pasirinkimas garo* rOšloz {vairių prakią.
MAISTAS Ii EUROPOS.SANDtLIŲ

vedėjas, pasitraukė iŠ pareigų. 
Jas ėjo nuo 1949 m. Naujuoju 
vedėj u išrinktas K; Mileris. ~~ •

— Ljetuvi^ Operą-Čikagoje 
pradeda 22-j j sezon ąfšiuo valdy
bos sąstatu: Vytautas Kadžius

1— pirm., Irena Navickaitėj Vac
lovas Momkus ir Jurgis Vidžiū
nas — vicepirm., Rūta Grauži- 
nienė— sekr., Algis Putrins — 
ižd., Bronius Mačiukevičius —- 
ūkvedys.

— Bronio Railos knygos “Bas
tūno maištas" pristatymas, da
lyvaujant autoriui, būs šį penk
tadienį 8:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Ruošia Santara-Šviesa.

— Pulk. Karolis Dabulevi- 
čius, buv. Lietuvos Karių .Ve
teranų sąjungos pirmininkas, 
skaitys kultūrinio savaitgalio 
stovyklai pritaikintą paskaitą 
Union Pier. K. Dabulevičius 
aktyviai da£I«yvairį-a ne vien 
Lietuvos Karių Veteranų są
jungoje, bet taip pat aktyvus 
ir kitoje lietuvių veikloje. J. J.

— DaiL Eugenijos Valiūnienės 
darbų paroda tęsis iki birželio 
30 d. Toronto Runnymede bitn 
liotekoje. ’

—■ ii Tamošauskas, 236 Do- 
vercouj-t Rd„ Toronto, Ont.; 
M6J 3Ė1, registruoja mokinius 
į Vaąarįo 16 gimnaziją. Užsire
gistravo keletas mokinių. Prašy
mus reikiąpaduoti, iki birželio 
30 d. ' J ;

.. — . Washington© lituanistinę 
mokyklą baigė; Nida Griniūtė, 
Neri ja Guręckaitė| \Zita Kinde- 
rytė, Milda ir Nora Petrikytės, 
■Mirga Žubkutįė, Viktoras Aidis 
ir Vytis Grinius. Mokyklos ve
dėja yra Virginija Gureckienė. 
Mokė Angelė Kraujalytė Bailey,’ 
Aldona Bačka itienė, Meilė Mic
kienė ir Birutė Dičpinigaitytė 
Stummer, Tėvų komitetą sudarė 
Mindaugas Petrulis, Vytautas 
Penkiūnas ir Alfredas Orentas.
\ — Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija šių 
metų birželio mėn. .18 d., šešta
dienį, Vyčių sode,, salėje, 47-tos 
ir Campbell kampas, ruošia Jo
ninių gegužinę (pikniką). Pra
džia 1 vai. p. p. Veiks baras, res
toranas, labai turtingas laimės 
šulinys. Gros Ramonįo,orkestras 
Visus maloniai <kvi4čiame atsi
lankyti; atsHajikę jškai surasi
te" paparčioTikimės- žiedą;

Valdyba

įl

REALESTATE
Namai. Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MO K ĖJIMAIS _

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. '***

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezdentas

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

GRAŽUS BUNGALOW. 2* miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo- 
ninės. s

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
* Notary Public
I u s u ra n ce, In c o me Tax 

2951 W, 63rdLSL 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 ŽEMŪS 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 metu senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS. labai gerai pri-> 
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Koininsky apylinkė. $185,000. " 
Į 60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

S k EL B I M.A S
/

Į 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė reži
mams dencija Prieš parką. Labai dideli kam

bariai, l‘A votfios. $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 
Parke. $43,900.

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

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukštą namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai. pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900. > - ‘

. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
'Nuosavybė* — kitur

■ - ž

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

J ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ;ga- 
rantootei ir sąžiningai

KLAUDIJUS' PUMPUTIS 
4358 Sc. Washtenaw Av*.

' ‘ Tai. 927-3559
- - : ■ už

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS'

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti:

476-7727 arba 523-9367

T-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

I

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 $o. Halstad «L, Chicago, IIL 60608. — Tai. 254-332C

sus ir atliekant Mitinąs pareiga* mžlnaa lietuvybės IšHktaui skd- 
HauMts Naujiem; plstlTilmc vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir keroja Lie
Beldimo* ir nesidėdaiBos ( Mndėrii

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine* grupes, Ju bendras insCfts- 
eljar ir remia visų lietuviu bendruoefus darbus bei tfkalua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Kais nastaettma, reto
rikos Ir poltinlų Uiurijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingo* 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naupe- 

, nas ’yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
akelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lieturtffo* 
jpaudos pirmūnų pavyiAlais užsipri “* " _ . ‘ “
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivija*, 
taip pat pavergtos Lieturo* ir jos fcnoohj gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesnaa, •
KMNUOJA: ChIc*ęoĮ» Ir Kansdole mrtam* — tM.aa, pose! forty — glLM, 

Hm* mėn. — M50, vlensra mėa. 5X00. KJ*»m JAV virto** mrtam 
— $26.00, pv«rt mrty — 81400, vienam mėn. — g230. UbJanlo*.

— $31.00 mrtamL 3v*lpažinimui slunėlaMa aevaHg *im*tam*L 

Prašom* naudoti žemiau esančia atkarpą.

‘cmmeraojant Naujieno tiisln sudaryti

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St - 7 ,

Chicago, HL 6O6O§

rn Siunčiu doL Naujienų premnnerataL Jubiliejinio

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

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

Juozas K*p«5lnsk*s, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačlnsk**, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimui. Išeivio Dali* 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsL 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai lllu- 
atruota. 300 p*L Kaina 7 doL

ČIKAGlETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL ŠUO. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Žošž*niro, SATYRINtS NOVBLtS. Genialaus rusą rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi, kaina $2. ■

D. Kuraiti*, KELIONt ] ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ap
tariau* pastabumą neapgauna Intualrto ir agitpropo propaganda bei

HELP.WANTEDMALA 
Darbininku R»Hria:,

MAINTENANCE MECHANICS 
r - For plant in heavy '7 
I ' metals industry.. ,

Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
: conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC 

3426 S. KEDZIE AVE. x.
(Equal Opportunity Employer)

SPOT WELD. — SET-UP
EXPERIENCED

Spot Welder — Set-up men on 
equipment up to 100 KVA.

Afternoon shift.
Must speak. English.

WIREMASTERS .
3702 So. Iron. - 

254-5064 
Chicago

An Equal Opportunity Employer.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patikima kasininkė, 
privalo mokėti angliškai. 3 ar 4 dar
bo dienos savaitėje. S. Halsted ir 14- 
tos gatvės apylinkėje; geras atlygini
mas. Telefoftuokite 666-3350 arba 
674-1075.

Marquette Parko apylinkės įstaigai 
reikalinga tarnautoja (teller) su pa
tyrimu ar be jo. Be angly kalbos tu
ri mokėti lietuviu kalbą.

Tel. 925-7400.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokių jaipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS

J
į

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood ParkA Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

52—60 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis <

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

;■ HOT SPRINGS, Arkansas, parduo
damas 2 miegamų mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
dų, sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
aisinių ir dekoratyvinių medžių ir 

trumų bei daržovių, gražioje apylin
kėje arti visko. Dėl ligos savininkas 
priverstas greitai parduoti už nepa
prastai pigią kainą, apie $30,000. Kas 
norėtų, galėtų pirkti baldus. Teirau
kis tel. 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras. 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR ,71901.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
- Talef.: REpubllc7-1 Ml

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pu vlenintoli 
Uetuvj kailininką 7®u 

Chicago j* 

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

185 North WiWh Av**sm

(j*taigo*) ir 
677-8489

M. i ! M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu J 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pre-1 
tymai ir kitoki blankai, m , .i,......... .

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

Albertas Ir Kęstuti Rožinei, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai.. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 

r 501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE
1X1 Frank Z* poli,

GA 4-8654

>t»rt

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė stadija įpi* prūsų likimą. 
Kaina S2. 1 < ■

Vincą, žsmaH*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIS* PARAITOK.

lie Ir kiti leidiniai yra gaunanti

NALUIINO8I, 1774 Sa. MAUSTI O ST., CHICAGO, ILL 60*01 

rHlUnksM dart* vaJeMemlt arba užsakant ptih? ^rMedaaf 
ar frfnlftnf

—J. Augustaitis. Dvieju pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr. Lietuvos laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ul
timatumas Lietuvai ir jo pasė
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE, prięiuntus $3.00 ir $25 cen
tus, pašto išlaidoms.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ”NAUJIENAS

State Ferm Lrfe Insurance Company

1 ■ 1 '1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, |||. 60632. Tai. YA*7'5980

MAIMHMQR, cmcxrc I, HA. — Thuradxy, June 16. 1977


