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ISPANU DAUGUMA PASISAKĖ UŽ
CENTRO PARTIJOS ATSTOVUS

. ’ An!rPj® VietQię stovi socialistai, o
ekstremistai dešiniejitrečioje '

MADRIDAS, Ispanija., — Ketvirtadienio ..vakare balsai dar 
nebuvo .galutinai suskaičiuotą,- bet turimi daviniai aiškiai rod$, 
kad premjero Suarez vadovaujama centro partija gavo daugiah 
balsų, negu kit^>'ispanų politinės'partijos. į.

Ketvirtadienio vakare žino-
f •

'i

mi ir suskaičiuoti balsai aiš-. - TRUMPAI IŠ VISUR
. kiai rodė,. • premjerė,. - Suarei;
• vadovaxijama centro .partiją-'' 

gavo yeik< 40% ,yisu' paduotu
- balsų, f :

Ispanijos socialistų partija' 
~ gavo;' 27% ' visų paduotų bal
sų. Ispanijos kraštutiniai de- 

. šinieji tesurinko tiktai 8% bal 
sų, o komunistai gavo tik 6%. 
Manoma, kad Suafež galės su
daryti naują vyriausybę. . ; ■

Komunislai vede ai\šią
■propagandą 

. Ispanijoj komunistai išleido 
stambias -sumas pinigų •‘rinki’ 
minei propagandai, o užsienio 
koresp.onden tai .-jų": ''^gyrQms 

ų^patikėjo.
Dabar aiškėja, kad komunis 

tų Įtakū visuomeniniame Ispą 
nijoš gyvenime buvo ir tebėra 
labai-silpna. ; . . L

Premjeras .Adolfo .Sįuarez ke 
lis metus prąlei^o?;diktątoriąus 
Franko kalėjime,' bet dabar jis 
vadovauja - st a mbiai - - -poli ti nei

- grupei,- kurią, jjsrpats pavadi-. 
■ no centro, paftijii- ^grupė
je dauguma' sudaro- krikščio
nys. Manoma, ^kad iš centro 
grupės ašaugš’ stipri krikščio-^ 
nrų dernbkratų partija. Jbsitts' 
vadai • norėtų - bęndradąrbiauti 

, su, -Ispanijos socialistais. ;
Labat daug žmonių balsavo -■
Ketvirtadienį paaiškėjo, kad' 

šiuose rinkimuose dalyvavo ne 
paprastai didelis ispanų skai-. 
čius. Paprastai, ispanai -neno
riai eina j rinkimus, bet šį kar 
tą nustatyta,' kad rinkimuose 
dalyvavo 80% visų turinčių 
teise balsuoti.-* i

Iš viso buvo užregistruotos. 
153 įvairioj- politinės grupės, 
stačiusios savo kandidatus. Bu
vo apie 5,000 kandidatų, o rei
kėjo išrinkti tiktai 350 atstovų 
į parlamentą i e 267 į senatą. 
Iš 23' milijonų ispanų, balsavo 
19 milijonų. Jie neturėjo jokiĮį 
balsavimų 41 metus. Už visus.

- Ispanus balsuodavo generolas
Franko. - ' < • •' % ”7i

Jau po' ekzekueijos
NAIROBI, Kenija, Afrika.

Kenijos dienraštis parašė, kad 
britų' pilietis, kurį Ugandos dik
tatorius Idi Aminas, įsiutęs, 

kad anglai jo nepriėmė į Com
monwealth konferenciją, pagra
sino perduoti teismui “už šnį-

Begemote pagimdė du mažus bėgėmotukus ir atidžiai dabėja,--kad jie kur nenuklystų iri 
nepatektu bėdon. Begemotus -dar potamais arba, net jūrų arkliais. Šnerves' iški
šę, jie labai lengvai plaukioja vandenyje. L ”

Kas parduoda
• - w. » .

STOCKHOLMAS. — ' Stock
holm's Tarptautinis Taikos Ty
rimo Institutas pranešė, kad Tre 
čiajam Pasauliui praėjusiais me
tais - daugiausia ginklų padavė 
Jungtinės Valstybės, būtent 
40 nuošimčių visų parduotų gin- 
Jclų už $334 bilijonus.

• Sovietai pardavė apie 20 nuo
šimčių, o Prancūzija ir Didžioji 

V Britanija abidvi po 8 nuošim
čius. Trečiasis Pasaulis sumokė
jo viso pasaulio išlaidų už gink
lus 15 nuoštim^lų, prieš pora 

mitų 12Į%. . % A j.

Chicagos mero i
■ vestuvės

Patiriama, kad Chicagos mie
sto .mero .Michael Bilandic ir 
Heathen ;ĄĮorgap yęstuv».-tas! 
liepos 15 d. pavakary HolyNamę 
katedroj, p puota Glen View 
Golfo klube, praneša nuotakos 
tėvas Grąham J. Morgan,; Unit
ed. States Gypsum. kompanijos 
pirmininkas. Bilandic, 54 metų 
amžiaus,- susižiedavo su Chica
gos Dailiųjų Menų Tarybos pir
mininke Heather Morgan ba
landžio '29 d., tuojau po to, kai 
buvo' išrinktas miesto - meru.“ č

| pinėjimą” ir jei tik teismas pri
pažins kaltu, tuojau sušaudytą 
jau likviduotas ir jo kūnas su
degintas, bet. Ugandos informs^ 
ei jos ministerija “kategoriška^’ 
nuginčija. Aminas dar turi 
Ugandoje apie 300 anglų, Jku- 
riėmš uždr^ė’^5^aubtjZ<3??fy

Kadaras pas popiežių j 
p LONDONAS. — Atvykę^ 
trims dienoms j Italiją Vengri
jos komunistų partijos ir val
džios bosa'š Janos Kadar buvo 
popiežiaus Pauliaus VI priimtas 
audiencijos., 
. .Vf Britai.pasmerkė . s 
; Amino'kruviną režimą

-LONDONAS; — Britų vals
tybių ' bendruomenės lyderiai 
vienbalsiai nutarė pasmerkti' 
Ugandos prezidento Iki Amino 
fėžirhą už, kaip Kanados minis- 
teris pirmininkas Trudeau pa
sakė, “masinį Ugandos žmonių 
žudymą”. Tai pirmas kartas 35 
tautų bendruomenėje, kad vie
šai pasmerkiamas vienas jos na
rys.
Izraelio rabinas pagyrė Carterį

WASHINGTONAS. — Vienas 
iš dviejų Izraelio vyriausybių ra
binų šlomo Goren per trumpą 
ceremoniją (Baltųjų Rūmų) Ap
skritame Office paįgyrė prezi
dentu Carterį už jo kampaniją 
dėl žmogaus teisių ir įteikė jam 
dovaną — oda aptrauktą Seną
jį Testamentą hebrajų kalboje.

“Mes esame dėkingi Preziden
tui už kiek jūs’ pagedbėjote Ru
sijos žydams ir jūsų pastangas 
dėl žmogaus" teisių visame pa
saulyje”, Izraelio rabinų šefas 
pasakė Carteriui.

Amerikietėms nebereiks 
gimdyti

WASHINGTONAS. — Ad
ministracija indorsavo įstatymo 
pasiūlymą leisti'Amerikos pilie
čiams adaptuoti svetur gimusių 
vaikų neribotą skaičių ir leisti 
jiems tuojau tapti Jungtinių 
Valstybių piliečiais. Ppasiūlymą 
remia teisingumo, Valstybės, į Jugoslaviją valdo didžioji sla- 
švietimo ir Gerovės departs- vų grūpė serbai, o kroatai, 
mentai. Jau dabar svetimšalių kaip ir kitos pietinių slaVų gru- 
vaikų adaptavimas padidėjo iš pės skundžiasi, kad yra serbų 
450 1968 m, iki 4,716 praėjusiais'skriaudžiami.
metais, daugiausiai iš Pietinės) Dabartiriis Chicagos meras 
Korėjos. -

Koks oras Lietuvoje Sekliai šunys ieško
VARŠUVA. — Negaunant ži

nių apie orą sovietų' pavergtoje 
Lietuvoje,' naudojamės lenkų 
spaudos pranešimais iš Lietuvos 
pietinio kaimyno.

želio dalis visoje Lenkijoje buvo 
labai šalta. Prie Lenborko. šče- 
cino -(štetino),. Torunės (Tor- 
noj.' Bydgošeo ir Wrocluwo 
(Breslau) naktimis temperatū
ra krisdavo iki 4 ir 6 laipsnių 

[žemiau nulio pagal Celsijų (apie

eras M. Bilandic

Jugoslavija bara JAV
NEW YORKAS. — Trys kro

atai trečiadienį pašaukti į teis-' 
mą už ataką prieš Jugoslavijos 
misiją Jungtinėse Tautose, bet 
Jugoslavija tuo nesitenkino ir 
pakaltino, kad už tą -užpuolimą 
atsakingos esančios J. A. Vals
tybės. Formalioje notoje jugos- 
labai reikalauja “greitai ir giež- 
tai ” nubaūti “fašistus krimi
nalistus” ir kad JAV vyriausybė 
sumokėtų misijai už nuostolius.. 
Notoje sakoma, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės buvo per-, 
spėtos dėl ruošiamos atakos, bet 
“nesigriebė reikalingų priemo
nių”.

Bilandic'yra kroatų kilmės.

Šalnos buvo net Lenkijos gi
lumoje prie -Kole ir Lodzė’s. Ta- 
iruose ir Sudetuose siautė tikra 
žiema. Temperatūra iki 7 laips
nių žemiau nulio pagal C spei
go, sniego iki 5 pėdų, Beskiuosė 
m iegas su lietum.

Labai nepaprastai atrodo Ta
trai. Kalnai visai balti. Zakopa
nės kalniečiai perspėja turistus, 
kad takai kalnuose yra apledėję. 
Oro biuro pranešimu, visas bir
želis būsiąs' šaltesnis negu pa-} 
prastai. Bendrai, per birželio mė
nesį spėjamas turėti tik 5 die
nas su temperatūa aukščiau 
kaip 25 laipsnius C (77 pagal 
F.), o 15 dienų žemiau kaip 10 
laipsnių C (50 F) lietingų dienų 
tikimasi šį mėnesį turėti 15. '•

Policininką nušovęs 
gavo 500-1,000 metų

CHICAGO. —įKriminal. teis
mo teisėjas Frank W. -Barbaro 
nuteisė juodį;-narkotikų parda
vėją Willie Lewis nuo 500 iki 
t,000"metų kalėjimo už nušovi
mą policininko-Patrick J. Crow
ley narkotikų kratos metu. Ei
nant Illinois įstatymais, Lewis po 
12 metų galės prašyti parolės. 
“Mano nuomone, šis nusikaltėlis 
be ilgo inkarceravimo nebus ga-. 
limas pataisyti”, pasakė teisė-' 
jas.

Kepenų liga mirė 33,000
Paskutiniais metais nuolat di

dėja kepenų cyrrosis liga.mii- 
mų skaičius. Metropolitan gy
vybės draudimo kompanijos ži
niomis nuo 1964 iki 1974 metų 
nuo cyrrosis. mirimų padaugė
jo vyrų 29% ir mbterų 20% 
praėjusiais metais jau mirė 33,-

•S 
f-

• LOCUST GROVE, Okla. — Iš 
Philadelphijos atvežti .specialiai

Išmokinti šunys;ieškoti.hjekšei - .
kur- -TherįHčiiį .sk^TrštdvyK+“m®*OTeJ9'suslremlml! SE J“°- 
loję išprievartavo ir nužudė tris 
skautes .8, 9 ir 10 metų amžiaus. 
Nors po piktadarystės jau pra- 
ėj o. kiek laiko,. bet gubernato
rius. Rob Pyron pasakė, kad 
tiems šunims laikas nekliudo už
uosti piktadario pėdsakus. Vie
ną žudiką- jie susekė 8 mėne
siams po nusikaltimo praėjus.

SUSLOVAS PASIŪLĖ, 0 SOVIETAS 
PASIŪLYMĄ PATVIRTINO '

Brežnevas yra galingiausias žmogus Soviety 
Sąjungoje ir komunistiniame pasaulyje

. MASKVA, Rusija. — Ketvirtadienį aukščiausias sovietas 
Maskvoje išrinkto komunistų partijos pirmąjį arba dabar dažnai 
jau vadinamą komunistų partijos generalinį sekretorių Leonid 
Brežnevą Sovietų Sąjungos prezidento pareigoms. Oficialiai jis 
vadinasi aukščiausios tarybos prezidiumo pimininkas, bet jis 
eina valstybės prezidento pareigas.

~   ......... — 'T,~' ;—- į Ketvirtadienio rytą ne -tokio
no QTllzolr'f’HVOC ^'au sovieto pirmininkas

■ ITlCtUICS ČUAflntUTCT AIaūsp; Sitiknv nnsnto suririn-

Pietinėje Afrikoje 
’ JOHANNESBURG. — Gėl 
žinkelio sabotažas, terorizmas 
miestuose ir' juodžių studentų 
protestai ketvirtadienį priminė 
blogiausių rasinių riaušių Pietų 
Afrikoje pernai įvykusias pir
mąsias masines riaušes. Milijo- .
niniams juodžių Soveto mieste J -iichailas Suslovas, 
vadinamame Johannesburgo 
priemiesčių, policijos nušautas. 
vienas juodas jaunuolis, nors po
licija nuginčijo.. Nors per pasku
tines 10 .dieną policija kartkar

džiaiš-- studentais, bet^mekinių 
dieną — trečiadienį Soveto mies
te buvo ramu.

» 1 : -

- Hitler 
išpažin-

Chicagos naciai 
laimėjo 

WASHINGTONAS. 
rio naciu “doktrinos
tojai laimėjo žymią pergalę, kai 
U. S. Aaukščiausias Teismas 5 
balsais prieš 4 nutarė, kad Sko
kie, BL, negali jų grupei už
drausti viešai . demonstruoti vi
sam laikui, ši nacių organizaci
ja nori demonstruoti prieš žy
dus ir juodžius, o Chicagos šiau
riniame priemiestyje Skokie 
gyveną daug žydų.

RAWALPINDI. — Ministeris 
pirmininkas Zulfikar Ali Bhutto 
ir Pakistano opozicijos vadas 
MauJana.Mufti . Marmood su
tarę,.kad •_ dar šį rudenį. įvyks 
nauji, rinkimai i tuo sutarimu 
baigiasi 3. mėnesius trukusi po
litinė krizė, iš pasitenkinimo net 
apsikabino. Nors rinkimų da
ta jau nussatvta. bet būsianti 
paskelbta kartu su rinkimų tai
syklėmis, kurias dar reikia pa-syklėmis, kurias dar reikia 
ruošti.

Argentinoj nužudyti

BUENOS AIRES. — Saugu- 
mo pranešimu, antradienio nak
tį nušautas priemiestyje savo 
namuose vaistinę turėjęs farma
ceutas, kai' jis paskambinusiam 
atidarė duris. Tai buvo jau 438 
teroristų auka Argentinoje šiais 
metais. Sphudos pranešimais, te
roristai nušovė vaistininką Ma- 
riuel Reses, pabėgdami paliko 
Montonero partizanų pamfletų.

-----~~--- '
Rado pavogtus meno turtus
LONDONAS. — Britų Scot

land Yardo policija .turtuolių 
Kensington ir Chelsea distrik- 
tuose dviejų rezidencinių namų 
rūsiuose ir paliepėse rado Ra- 
faelio ir 14 kitų iš 16. šimtme
čio garsių meninių kūrinių, vi
so įvertintų daugiau kaip $1.7 
milijono suma. Tardomi du 
Irtieji. • * * >

Meksikos kalėjimuose 
kankina amerikiečius

WASHINGTONAS. — Sen. 
Jakob K. Javits (RM N. J.) krei
pėsi į prezidentą Cartėrį prašy
damas' primygtinai priminti 
Meksikos vyriausybei, kad turi
momis žiniomis Meksikos kalė
jimuose mušami ir elektriniais 
gyvulių botagais kankinami su
imtieji amerikiečiai, kurie ten 
patenka daugiausiai už narkoti
kus.

- Aleksei šitikov pasūlė susirin- 
. kusiems aukščiausios sovieto na- 
Įriams atleisti Nikolajų Podgor- 

^’ną iš aukščiausio sovieto pirmi
ninko pareigų. Jis jau sulaukė 
pensijonieriaus amžiaw«. todėl 
verta .atleisti jį ir paskirtį jam 
pensiją, šitas šitikovo pasiū
lymas aukščiausio sovieto vien
balsiai buvo priimtas.

, senas 
’ aukščiausio sovieto narvs ir 

aršus marksminkas, tada pasiū 
ilė maršalą Leonidą Brežnevą iš
rinkti aukščiausio sovieto pir
mininko, pareigoms, šio klausi
mo ginčyti ir diskutuoti neteko, 
nes visi atsakymai į abejonės 
jau anksčiau buvo aptarti ir 
kiekvienam sovieto nariui pra
nešti. Suslovo pasiūlymas visų 
sovieto, narių vienbalsiai buvo 
piimtas ir Brežnevas paskelbtas 
Sovietų Sąjungos prezidentu.

Brežnevas buvo artimas Niki
tos ■ Chruščiovo partijos drau
gas.' Chruščiovas, laimėjęs pa
reigas Maskvoje, atsigabeno į 
sostinę ir Brežnevą,- kuris ėjo 
inžinieriaus pareigas Donbaso 
kasyklose. Brežnevas visą lai
ką glaudžiai bendradarbiavo su 
Chruščiovu, nesikišdamas į 
svarbesnius valstybės reikalus, 
bet kai Chruščiovas prižadėjo 
Naseriui daugiau, negu politi
nis biuras norėjo egiptiešiams 
dubti, tai politinio biuro narių 
dauguma pasisakė prieš Chruš
čiovą.

Pasiūlymą atleisti Chruščio
vą iš premj’ero pareigų formu
lavo tas pats Michailas Suslo
vas, didelė' politinio biuro narių 
dauguma jį priėmė,'bet pačiam 
Chruščibvūi pranešti jis. nedrį
so. Kai ChruščioVas iš Jaltos 
lėktuvu išskrido į Maskvą, tai 
Brežnevas^jam pranešė, kad jis 
daugiau nėra krašto premjeras 
ir patarė nesijaudinti.

Paprastai iš aukštų pareigų 
išeinantis pareigūnas supažindi
na naujai paskirtąjį. Podgornas 
iš pareigų atleistas ketvirtadie
nio ryta. Brežnevas toms parei
gom., vutpau išrinktas ir prisaik
dinąs.* Amerikoj^ darbą baigęs 
prezidentas į Baltuosius Rūmus 
atveda • ’naujai išrinktą ir pri
saikdintą prezidentą. Beit So
vietų Sąjungoje šį kartą Pod- 
gornąs visai nepasirodė. Pod
gornas dingo iŠ Maskvos politi
nio gyvenimo, kai komunistų 
partijos centro komitetas išme
tė jį iš politinio biuro.

’* L. Brežnevas
šiltas, drėgnas
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28 
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vėjai to nereikalauja ir maistą 
parduoda, vaikams, atsinešu- 
siėms iš tėvų maisto markutes.

Balys Pupalaigis

Social Security sistemos 
artėjančios problemos 
Praeitos savaitės “Chicago Tri

bune” Skaitytojų balsų kolum- 
noj ij Oak Pari.o Alan Gold dėl 
Sartai Security artėjančių prob
lemų tarp kitko rašo:

“žk^aund..^ ūme’ bomba 
l .—.-a, xuia išsprogdintų vei-

Social Security sistemą. 
Prez. Carter padaryti skubūs žy 
giai išspręsti tą problemą, bet 
tuo neišsprendžia ilgalaikės pro 
blemos dėl nepakankamų mo
kesčių. Nors šiuo metu JAV yra 
rekordinis dirbančiųjų žmonių 
skaičius, kurie moka Social Se
curity mokesčius, tačiau jie ne
padengia reikalingų fondų išlai
dų. Lygiai su esamu 6% nedar
bu, Social Sec. vis dar reikalau
ja- ekstra pinigų. R.eali proble
ma pasirodysianti už 25 metų, 
kai "baby boom” generacija iš
eis poilsin. Tai būsianti priežas
tis ne precedentiškas pareikala
vimas fondų ir sparčiai suma
žės skaičius dirbančiųjų, mo
kančių taksus.

“Reformų laikas jau dabar 
yra būtinas, dar prieš taksų 
padidinimą 10—15% nuo dir
bančiųjų uždarbio. Vyriausybė 
turėtų duoti -žmonėms pasirin
kimo teisę tąrp .Social Security 
sistemos ir personališko išėji
mo, poilsin plano, kuri bankai 
galėtų naudoti kapitalo investa-^ 
vimui ar morgičiams,” — bai
gia; savo' samprotavimus Alan 
Gold. pr. petitas

Dėl priverstino i poilsi 
atleidimo

“Health Digest” mėnrašty bir
želio mėn. nr., 4 pusk rašoma, 
kad augant didesnei opozicijai 
priverstinam dirbančiųjų poil- 
'sin .paleidimui nuo 65 — 7(Tiri, 
ahižiaus asmenų, jei tie ašme
nys džiaugiasi pakankama svei
kata ir gali dirbti savo darbą, 
dabar jie gavo svarbų medikų 
užtarinią bei paramą.

Pravesti tyrinėjimai tų gydy
tojų, kurie specializuojasi vy
resnio amžiaus pacientų gydy
me, rado, jog jų emociniai po
jūčiai tūrį Ia"bai neigiamą įtaką 
į jų sveikatą. Taip pat tie stu
dijų duomenys rodo, jog išėju
siai poilsin moterys turinčios 
daugiau įvairių problemų, ne- 
gupąrhų 'šeimi nihkės.
; gydytojai Konstatavo, jog ma 
žėsnių pajarhų pensininkai grei

čiau pajunta fizinį bei dvasinį’ 
sveikatos sumažėjimą; vyrus 
tokia būsena keturis kartus 
daugiau paliečia, negu dirbusias 
moteris. p. petit.

Mokesčių įstaigos (Internal 
Revenue) įstaigos pranešimas
Jeigu jūs turite mokesčių 

reikalais klausinių, skambinki
te nemokamai ,(toll-free) že
miau nurodytais telefonų nu
meriais ir gausite tikslius atsa
kymus,

Illinois valstijoje: Chicagos 
tel. 435-1040. Kur nors kitur 
code 312 (išskyrus -Chicagos 
miestą) ir gyvenančius Joiliet 
regione telefono direktorija,— 
800—972-5400. ' '

Springfieldo apylinkei telefo
nas 789-4220.

Kur nors kitur Illinois vie
tovėse — 800-252-2921.

Wisconsino valstijoj: Mil
waukee mieste: 271-3780.

Gyventojai kitose Wisconsin 
vietovėse: 800—152-9100.

Nemokamas gydymas 
ir pensijos iš Vakarų

Vokietijos
Nemažas lietuvių skaičius L 

Pasaulinio karo metais buve 
priversti tarnauti Vokietijos ka 
riuomenėje ar dirbti priversti
nus darbus fabrikuose ir nus
tojo sveikatos bei darbingumo.

Tam tikrais atvejais jie ar jų 
šeimos nariai gali gauti iš Vak. 
Vokietijos nemokomą gydymą 
ir atlyginimą už nustotą dar
bingumą, jeigu atatinka V. Vo
kietijos reikalavimams.

. Be to, pagal Vak. Vokietijos 
ir Jungt A. Valstybių sutartį iš 
1954 m.’ ir vėlesnius papildy
mus abiejų kraštų piliečiai -ir 
jų šeimų nariai išdirbę viena 
me ar kitame krašte nustatytą 
laiką, abišaliu pagrindu tur 
teisę į gydymą ir pensiją. - į 

Platesnes informacijas teikia 
Socialinio klubo valdyba, 3548 
S. Emerald Ave, ^Chicago. Ill 
K Informacijas _ir pagalba tei
kiama tik Soc. klubo nariams 
(sumokėjusiems $1 nario mo
kesčio) ir prisiiintusiems sau 
ūža dresuotą voką su pašto ženk 
lu atsakymui, pridėjus trumpą 
darbuotės aprašymą. Argas

P. S. Testamentu sudaryme 
paaiškinimo reikalais suintere 
suotiems žinios teikiamos pas 
kambinus CL 4-7965 (po 6 v.v.)

Gintaro baliaus debiutante VITA ANN RADZEVIČIŪTĖ, Mari
jos ir Vito Radzeviciy duicra, gyv- Buffalo Grove, III., lanko Cary- 
Grove aukštesniąją mokyk tą, kurią baigs 1978 m. sausio mėn. Šiuo 
meru yra įtraukta į Fox River Grove garbės studentu programą. Auk
štesniosios mokyklos laikraštuko korespondentė. Talentinga pianino 
ir kitu muzikos instrumentu studentė. Priklauso "Grandies" tautiniu 
šokly grupei ir Jūry skaurams. Planuoja studijuoti teisę. Chicagos 
Lietuviu Motery kluoas pasididžiuodamas pristatys Vitą Ann Radze
vičiūtę Chicagos visuomenei 17-me Gintaro baliuje birželio 19 d. 
Conrad Hilton viešbutyje.

Ar “seniority” sistema yra f 
teisėta?

KJL Kaip JAV Aukščiausias 
Teismas . išaiškino vyresnišku
mo (seniority) sistemą, prakti
kuojamą darbovietėse? R. J-

ATS. Neseniai posėdžiavęs 
Wasliinglone, D. C., JAV Aukš- 
diausias Teismas 712 balsais iš
aiškino, kad darbo unijose prak 
"ūkuojama vyresniškumo (se
niority) "Sistema neprieštarauja 
Amerikos Konstitucijai, nors 
tai atrodytų ir panašu į rasinę 
diskriminaciją. ’

žemės pirkimo ir pardavimo buvo rei- 
dalyboš tarp įpėdinių, dalių iš-

žemės pasikeitimai^ trobesių daly
bos, buvo atliekami be rašytinių dokumentų/ Dažnai tą 
atlikdavo besiskirstanti šeima savo-susitarimui kartais, 
kad tvirčiau būtų, į susitarimą pakviesdavo t “vybomą”, - - w w . A A « « X:-€ f/* k* . ‘ C

kalai tvarkomi, bet ūkių 
runai, kraičiai, žen

tyti į viensėdžius ir paprašė nuosavybės teisę įrodančių 
dokumentų, jų niekas neturėjo — įrodinėjo tik mokesčių 
sumokėjimo kvitais. - ‘ f'iF5

Kaimo trobesiai ir kiti pastatai buvo irzZririž,

Magdalena B. Stankūnienė
k ’ ■ ' .

K gėlių ciklo —-aliejus 1974

Social Security pensijos sauli pagalbą. paviemems. asme- 
.. moterims u

Iki 'šiol moterys turėjo tam 
akrų privilegijų pagal -Social 
Security programą. Tačiau ne
seniai JAV-bių Aukščiausias Tei 
smas (Supreme Court) padarė* 
,<ai kurių pakeitimų, kitaip sa
kant panaikino kaikurias’kva- 
.ifikacijas taikytas vyresnėms 
moterims gauti Soc. See. pensi- 
,as, kaip vyrai ar našliai, nors 
,ų kvalifikacijų nereikalautų iš 
moterų. Tuo būdu teismas pri
pažino, kad iki šiolinė prakti
ka buvo neteisinga.

Iki šiol vyras ar našlys ėmęs 
moterų sąskaiton Soc. See. pen- 

i sijas turėjo įrodyti, kad žmona 
i į išlaikė. u

Žmona ar našlė, nors dirbo, 
’alėjo, be jokio Įrodymo finan-: 
sinės priklausomybės nuo vyro, 
įaudotis Social Security jo są- Š 
skaita.
ri Nub. 1977 m. kovo mėn. 1 d.' 
□ašies ir našliai gali nesirūpih- 
□ jokiais specialiais ’ reikalavi
mais.

Našliai ir našlės jau po 60 
metų amžiaus gali gauti su
mažintus mokėjimus ar
imonos sąskaiton iš Soc. See; 
ondą. Čekiai našliams ir na’š- 
ėms, nedarbingiems (disabili
ty) duodamos, kai asmuo pasie- 

- <ė 50 metų amžiaus
Vyras ar žmona gali naudo- 

is vienas kito sąskaita, tu-i 
•int 62 niėtus amžftus.

Kai asmuo yra apdraustas 2 
sąskaitomis, turi teisę tik Į vie
lą pensiją, "kuri yra didesnę.

Reikia nepamiršti, jog Social' 
jėcuri f y išmokėjimai (pensijos) 
<artais yra lygūs uždarbiams., 
bet daugumoje atvejų — 50% 
buvusių atlyginimų. -■

1977 m. pensininkams leidžia 
ina uždirbti iki 3,000 doL ir 
gauti pilnus 12 čekių per me
tus. Kai uždarbis yra virė 3,0001 
dol., Social Security administ
racija atskaito 1 dol. už kiek
vienus 2 dol. ’ Argus

Dėl Illinois socialinės tarnybas 
reorganizacijos plano "J

KL. Skaičiau spaudoje, kad 
numatomas naujas pianas ; so
cialinę tarnybą pertvarkyti, bei 
man kilo daug neaiškumų. Mac 
onėkite aiškiau pranešti, kaip 
.š tikrųjų bus Illinois valstųbj 
reorganizuojama socialinė tari 
iyba, ypač dėl yiešosios pagal
ios žmonėms ir kiliems?*M. N.

ATS. Naujai steigiamam So
cialinės tarnybos departamentui 
priklausys viešoji pagalba (Pufe4 
iic Aid) senųjų žmonių, vetera
nų. vaikų ir šeimų bei rehabili- 
tacita rnybos. Be to dar stei
giamas nauja įstaiga,, vadina
ma “Dcparlmcnl of Assistance 
Payment”, kuri nustatinės teisę

hims ir Medicaid išmokėjimus,

Viešosios pagalbos departamen
tas. šiuo metu tiek, žinių paty
rėme. Kai gausime daugiau in
formacijų, tuojau paskelbsime.

pirkti maisto markutėmis?

KL. Man teko matyti, kad vau 
kai perkasi maisto krautuvėse 
Kramtomą gumą. (būblę gum), 
minkštus gėrimus (soft drinks) 
su maisto markutėmis. Mainky
la klausimas, ar'iminėti dalykai 
yra maistas? Kas turi teisę gau
ti maisto - markutes,nejaugi vai
kai?, ? Jonas K.

ATS. Kramtonioji guma ii 
minkštieji gėriniai išaiškinti 
kaip maisto prekės. Likeri, alų, 
cigaretes, tabaką, šunų maistą,- 
muilą begalima pirkti su mais
to markutėmis, \ Jas tūri teisę 
gautr nėtųrfingiep ’ □A-V pilie
čiai if teisėtai i ši kraštą^ Į važia
vę asmenys (po vien erių metų 
gyvenimo). Paprastai maisto' 
produktus gali pirkti _ suaugę 
ašmenys, turėdami identifikaci
jos kortelę, bet kai kada parda-

Ar ne per didelis honoraras?
KL. AŠ nuėjau per apsirinki- 

mą pas cliiropraktorių dėl skau 
smų mano dešinėje rankoje. 
Jis paėmė $25 už rentgeno nuo 
trauką (XR) ir dar $20 hono
raro, esą už darbą. Dėl to ma
no skausmai rankoje nesuma
žėjo. Turiu ieškoti kitą gydyto
ją, kad pašalintų man skaus
mus, Noriu pakluasi ar ne per 
didelis honoraras? Kur tuo rei
kalu man- reiktų kreiptis.? F. S.

ĄTS. Čia be savo komentaro 
paduodame Amerikos Chiro- 
praktikų Asociacijos atsaky
mas: “Žmonės, kurie nori žino- 
ti už sveikatos patarnavimą kal

iną, turėtų iš anksto paklausti 
kiek jiems tai kainuos. Profesi
nė asociacija negali'įsikišti į gy- 
dytojo — paciento santykius; 
taip pat ji negali nustatyti kąi-

be kaminų, tai Tabokiaus ir Agotos Bandzevįčienės, 4 su 
grindimis, kiti plukto molio aslomis. Ties kiekvieno namo 
galu, prie “ulyčios”, buvo pilni darželiai gėlių: junginių ' 
mėtų, rūtų, dėmedžių, lelijų, gvazdikų, nasturtų, broliu
kų, levkonijų ir dar kitokiais vardais. Dažnas ūkininkas 
turėjo sodelį arba bent kelis.vaisinius medžius. Matėsi ba 
zo (alyvų), kaikuriradastų krūmų; Sodybos buvo aptver
tos paprastom statinių ir gražiomis tvoromis^, apsodin
tos medžiais: liepomis, beržais, klevais, šermukšniais,,. 
gluosniais, kąikur apūšė drebėjo, putinas raudonavo, Jie- - * 
va kvepėjo. Ateidamas į kaimą ir perėjęs geležihkejio per’=; 
važą, vasaros metu prieš save galėjai matyti peršpekty" 
voje žalią tunelį, nes kaimo "ūlyčią” (gatvė) gaubė dš 
abejų pusių iškilusios medžių .šakos.- Kaimo Viduryje, 
Šiaučiaus liepoje buvo gandro lizdas. f '

Aptarus valakus ir trobesius bei pastatus, verta 
žvilgterėti ir į gyventojų pavardes, jų kihhę. ’

Pradedu nuo kaimo gyvenimo namo ties kaimo ka
pais trobelninko Chįebauskb, I pas. karo voEečių ųku-^i 
pači jos metu pažymėto numenu pirmu. • Chlebauskas ir'- 

.jo pavardė tvirtina jį buvus slavui, lenku arba gudu.’ Dar-
simų, liečiančių gerumą (quali-. 
(ty) ar būtinumą atlikti chiro- 
practoriaiis . Illinois valstijoje,- 
jis turi kreipti i ‘Peer Review5, 
patarnavimo į komitetą, III. Cbi 
roprąctic Society, Inc., 200 E.. 
Roosevelt Rd., Lombard, Hl.^ 
64801.”

. • Amerikoje žvirblių nebuvo , 
Juos atvežė iš Anglijos 1851 m ’ 

i Vėliau daug jų "privežė vokief 
čiai daržininkai, '‘apvalyti 'save 
daržus'nuo kenkėjų.

kęs daržą su namu. Nors sėlina kalbėjo..l^^škąi^ fą^au 
pavardė išduoda jo lietuvišką kilmę. Čižaūskų, Kariaus-

• Vyras, bandęs tvarkyti sa
vaip" namus,- gerai supranta, 
kodėl “aiidra” yra moteriškos, 
■giminės. (Maurice Chevalier).

TARP 'BIRŽELIO 17 IR 30 DIENOS

Dovanos visoms progoms. Didelis pasirinkimas: gintariniu 

žiedų — auksinių ir ’sidabritiių ^retežėlių — apyrankių.

žinomiausių pasaulinių f ivritų. Krautuvė ‘vedama 

Dipl. ėkon. Ričardo 'Estkos šeimos.

?ATKIA^.
4207 S. Sacramento (Corner Archer'ir Sacramento) 

Tek 247^1
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2212 WEST CERMAK KOAD ** ?
Pxrra Xajaxacmlai, Ptesiiertf

BOURSi Mon^^jeaFrl.9-

CHICAGO, ttUNOB fOSOt 

Phonal YIrgiak 7.7747 

Thur.9»8 Sat. 9-1

SERVING CHKMGO AND SUBURBS SINCE 1905

d visame Lietuvos plote. Yra žinomas žodis “čižūs’y.ir-žaš 
iių, Vievio valsčiuose. įiėt Vilniuje yrą pay^rdfflų - 
Iš to darosi aišku, kad iš čižtf,padaryta, slavišką pavaldė 

/-Čižauskas — Czyzewski. -B^- Bandzevieių,"tGierbiita^ęių. 
ir ypač Pupalaigių '(pagal ''
iki I pas. karo buvo aptinkamos ios pavardės.t&AŽSšiių^F

Manų tėvas ilgai buvo kaimę^vibąrnų’’,.. atseit, se-1 - 
niūriu.. Retas Jvakaras būdavo, , kad- mūsų nainut^p?nebū- 
tų žirionių. Kairiib vyrai, dažnai iš geiėžinkęiio.^i^ti^ žy-1 I" - 
tai, ateidavo pasitarifiianiš ^rt>a':^^rdtrįA^aŠ£^eiviai į . 
(elgetos, visokie -ponaičiai, kartaisiir 'paį^Į^j — jrlakyy- -. 
nei. Mes, vaikai, buvome labai širialsūs — išsižbję kiaušy- \ - '• "• 
davom Įvairių pasakojimų. Kartais taip .įkyriai lysdavo- į 
mę prie stalo, jog tėvas surikdavo:/.T£o jūstčžadabar, vsCr .į 
los, snarglį pakabinę klausotės? Marš už pečiaus' — čia ne | - /■ 
jūsų -reikalas I” Ta;t ar -galimądrii^o •prielintis?'j&M’S ir . už | 
pemaus riūdami,- ausų !iiet^SLkimšaa^rii — Hausėme ir | 
viską girdėdavome. ’Girdėjom ir ąpfe pavardęs kalbant. 
Taigi, fearidž'evičihį 'Gerbutavičiai ;ir^up'aiaigiai^uvo/i 
tik Žaslių vafeciujė. "Bandzevičiaus -pavardė ^girdėta, ir t 
Šiaulių apskrityje.. . ; t; j ’

Pavardė Baūdzevičius abejonės nekelia, kad ji kilu- į 
si iŠ žodžio bandžius. Iš Bandžiaus --padaryta Bandzevi- j 
čiūs. Gerbuta'viČiai mari žinomi ‘tik Taipūhųdsę^ 'Gilučių 
kaime buvęs Gerbulis, bė’t IŠ^Gę^bdlib/Sriegti 'galėjoSusla
vinti Į Gerbutavičius. Kažkur ir kažkada teko girdėti 
Gerbutą, tad labai panašu, jog iš šio vardo ar pavardės 
padaryta Gerbutavičius -pavardė. < z vi

Piipalaigių pirmaisiais iš Žaslių valsčiaus išeiviais gal 
reiktų skaityt kun. Stasį Pupalaigį, Motiejų ir Joną Tal- 
pūnų kaimo išsikėlusius į Vievio valse. Lapoikos kaimą ir 
Domininką, Motiejaus sūnų, Pupaląigį, kuris atlikęs ka
rinę prievolę Petrapilyje gvardijoje (Leib gvardiji kon- 
ny polk eskadron ego veličestva) į Talpūnus negrįžo — 
gavo Petrapilio gelež. stotyje (fra Nikolajevskom vagza- 
le) tarnybą ir apsigyveno LygoVskaja gatvėje 64” \

Su pavarde Pupalaigis yrą sunkus klaųsiinąs.-tIr net 
bandyti aiškinti sudaro tam tikri nepatogumai, nes rišu
si su legenda, kuri buvo slepiama. Vofteris' yrW' pdsakęš: 
“Kas pasako kitų paslaptis yra išdavikas,;© kis išpasakoju 
savo — kvailys”. Kvailiu net it kvailys ? Tiėf«i$ii^žįSta,

Į
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įdomaus nutylėti. ‘Nors viską a 
tačiau turėdamas viltį, jog. ky, 
drįstu legendą atpasakoti t
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nepripažino
Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybes metais

SUSIRINKIMŲ

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

pas mus

POLONIA SODE

sąskaitos

RSAL
Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

v

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Koks liūdnas į liiiga, ir neauklėjama, peš jau

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.

Dėmelio uerlas laiškas 
ir Alio konkursas

. — Ar žinote, mano tėvelis iš- 
Amerikos parvažiavo-...

Aš didžiavaus, aš džiūgavau!... 
Į tėvą žiūrėjau, norėdamas ge
rai Įsižiūrėti, koks gi yra iš arti 
tas mano lauktasis, tas svajota
sis... . • L

Ne apie našlaičius kalbu,. Naš
laičiai/ kartais laimingesni už 
tuos, kurie negali gerai apie sa
vo tėvą arba motiną, arba abu 
kartu, 'atsipainti.Toks žmogus 
yra didesnis našlaitis ūžtą, ku- 
fisxyisiai ąąyp tėvų nėra matęs. 
Jęi^U;-tėvai .savo laiku nėra pa- 
žvelgę. Į savo vaiko dvasią ir yra 
ja apvylę,; tas neišdildomai lieka- 
|fno"gąųs atmirityje, kai jis sų- 
augą.''.'■&& pats, 'esu iš savųjų 
girdėj§3j kad ‘£būsi dėkinga3 už 
tai,' krid gąuni mušti, kai užaug- 
ĮBT’į bęiį ąš -irdabar dėkingas <ie-

riękęįŽųjų .'-feyams, bet dar. jų 
nUoširdžiąi ' gailiuos ?už jų tokĮ 
barbarišką supratimą, žinoma, 
jieP0yštąip Įtikinti ir muša
mi užąūgo, "taip jie ir savo vai-

Mano paties eilių rinkinyje yra 
išspausdintos eilės, buvusios 
pirma spausdintos laikraščiuose: 
“Motinai”. Ten' aš poetingai nu-

riv aš norėjau prie kiek vieno 
kiemo šaukti:

nėra! Dvasia dažnai nori turė
ti malonių atsiminimų apie vai
kystę, o vaikystėje vieni skau
dūs nusivylimai tebuvo, tai.ir 
rašau tą, ko nebuvo, bet kas, 
norėčiau, kad būtų buvę...

Ir jis parvažiavo! Parvažiavo
tas tėvelis, kurio aš nemačiau kaltęs. Ir tėvas, vietoj to, kad 
per septynerius metus ir dėl ku-1 nudžiuginti mane savo atvyki- 

I mo proga, pasilrvietė mane i sa
ve ir motinos akyvaizdoje skau- 
džiai diržu ištvojo!- Supranta
te, ištvojo diržu tuojau pat, kai 
mano išsvajotas grižo, kai aš jo 
laukiau, kaip laimės, kaip arti
mo vaikui žmogaus! žinoma, ne 
tiek skaudus buyo tas mušimas, 
kaip tas pats nusivylimas. Pra
ėjo jau daug metų, o aš vis ne
galiu maloniai atsiminti apie 
tėvą. Aš nesu jam priešas, aš 
suprantu, kad jis elgėsi taip to
dėl, kad taip manė esant ge
riausia, bet vis dėlto pirmieji 
skaudūs vaikystės Įspūdžiai nė
ra užmirštami ir gana...

AMERIKOS Lietuviu Piliečiu Pa- 
šalpos klubo pusmetinis nariu susi
rinkimas i vyks sekmadienį, birželio 
19 d., 1:00 vai. popiet Chicago Sav
ings patalpose, 6245 S. Western avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 

ir užsi-

Taip pasakojo man bičiulis, 
kuris bendrai gailesio gyvenime 

Į ir, vertina žmonių jausmus. O 
I kokie užauga tie žmonės, kurie 

negauna progos gyvenime su
švelnėti?! Juk jie tikrai gali už
augti tėvų neapkentė jais! Taip; 
reikįa būti labai atsargiems su 
vąikais, jeigu norime, kad jie 
turėtų nepražudytą vaikystės 
atsiminimą. Reikia pagalvoti 
apie tai, kas patiems tėvams bu- 

| vo malonu ir kas nemalonų, kai 
II jie buvo vaikais.

Tėvai, nežudykite savo vai
kų dvasios ramumo ir švelnu
mo 1 O jūs, Amerikoje gyvenda
mi, būkite gi sekėjais tų pavyz
džių, kurių ten yra geresnių kaip 
Lietuvoje. Didesnė kultūra tu
ri paveikti jūs savo vaikų ir jų 
dienų malonumo visam amžiui!... 
Tą-jūs galite padaryti. Tą jūs 
turite padaryti! Arba —jus ne- 

Iturite teisės turėti vaikų, tėvai!

Neimsime aiškinti apie šį tėvą, 
kad jis buvo neapsišvietęs dar
bininkas, ir taip toliau... Taip, 
jis buvo ir vargšas, ir neapsi- 

j švietęs darbininkas, bet pasaky- 
i kite jūs man, kodėl tas pats varg- 
I šas darbininkas ’mėgsta atsi
minti, kaip būdavo ištisas savai
tes girtas? Kodėl tas. žmogus 
nieko nepasako, kad būdamas 
kultūringesnėje šalyje jis tiek 
ir tiek paskaitų apie auklėjimą, 
apie žomgaus būdą ir prigimtį 
klausėsi, tokius ir tokius laik
raščius skaitė? L

, (Audronio tragedija)
Daugelis iš mūsų turime svar- yra tie tėvų elgesiai, kurie Įsp.ū- 

bias tragedijas širdy, nes rietu- dingam vaikui pasilieka visam 
rime malonaus atsiminimo apie gyvenimui! Mušti ir sakyti “bu- 
šavo tėvą arba motiną, arba ir .čiuok rykštę!” yra ir nereika- 
zpię aįu -kartu 
tuomet žmogui savo vaikystės (vaikas jaučia, kad jis yra labai 
atsiminimas! žeminamas, o juk ne žeminimas

yra auklėjimo pagrindas!
Kiek sunkių tragedijų Įvyks

ta kiekvieną dieną ten, kame 
žmonės yra prispausti barbariš
ko tamsumo! Juk daugybė vai
kų užauga'be malonaus atsimi
nimo apie savo tėvus. O užau
gęs žmogus norėtum atsimin
ti savo tėvus taip kad vienas at
siminimas teiktų meilę jiems. 
Kai to nėra, tai žmogus vistiek 
rodai tėvams meilę, bet giliai 
širdyje vistiek, pergyventų vai
ko skausmų atsiminimas nenu
tyla ir neleidžia reikšti tų jaus
mų, kurie turėtų būti savo tė
vams reiškiami...

•Mano bičiulis Audronius taip 
pasakoja.

Atsimenu; kad rugiuose-mė
lynavo rugiagėlės, kai lydė jome 
tėvą į stotį. Jis važiavo į Ame
riką, labai toli. Apie tai dau
giau ir neatsimenu- nieko kaip 
tas ryškias rugiagėles... Ir kai 
aš augau didesnis ir vis girdėjau, 
kad tėvelis gyvena tolį už jūrų 
— mano 
mas, panašus Į tas mėlynas ru
giagėles... Taip aš laukiau savo 
tėvelio iš už jūrų, taip svajojau 
apie ji, sukurdamas tai, ko neat
siminiau... Ir, štai, po septy- 
nerių metu jis, ilgėtasis ir lauk
tasis sapnuose ir gyvenime, par
važiavo iš tos tolimos Ameri
kos ! Kokiu džiaugsmu plastėjo 
mano širdis, kai iš tos pačios 
stoties tuėjo parvykti mano tė
velis ! , **

ABEJAS VITKAUSKAS

‘ TĖVAS IŠ AMERIKOS

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

LIETUVIŲ Moterų Draugijos Ap 
švietos pirmetinis nariu susirinki 
mas įvyks šeštadieni, birželio 18 d.

. ‘ NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1, Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

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

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

296 psl., minkšti viršeliai------------------- -------------- -------
4. A. -Paknlnižkis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

-166 psl., minkšti viršeliai ------------------------------------------
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorĮui.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money
orderį tokiu antrašu:
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Vokiečių savaitraštis “Die 
Welt” pskelbė rašinio konkur
są laisva tema Amerikos ne
priklausomybės 200 m. sukak 
ties proga. Pirmą vietą laimė
jo 26 m. dr. Patricia Aden iš 
vakarų Berlyno. Savo temą ji 
vystė iš JAV prez. John F. Ken brandino tas 
nedy pareiškimo berlynie
čiams, užtikrindaųias jiems 
laisvę pareiškinui: , “Aš taip 
pat esu berlynietis”. Jos atvi
ras laiškas yra pavadintas 
“M-ano prašymas sekančiam 
Amerikos prezidentui”:

“Berlyną, pone Prezidente, 
apsaugok Berlyną! Pažveik į 
detenlės niuansus, saugok lais 
vės idealus. Vokiečiams Ber
lynas turi tautinės reikšmės. 
Amerikos žmonėms Berlynas 
reiškia jų istoriją, savigarbą 
ir gyvenimo paskirtį. ,
Berlynas yra padalintas mies 

tas suskaldytoje valstybėje la
bai suskilusiame pasaulyje. 
Kol vokiečiai norės laisvo savo 
krašto, Berlynas yra tam rak
tinis žodis. Kol komunistu ti
roniška valdžia laikys Vokie
tiją-.padalytą, tol Berlyno, sie
na bus paminklas ir vergišku
mo įrodymas. /

Jūs esate amerikietis. Būda
mas Amerikos prezidentu, jūs 
būsite aukščiausiose pareigo-

, nuo 1776 m
gijos ir JAV vesti 
buvo Amerikos 
įrodymais.

Kur Amerika
savo likimo, ten buvo istorijoj
apgaulė- Amerikai buvo pati
kėtas saugoti istorijoj ir pašau 
lyje didžiausia palaima ir ver 
tybė — laisvė. /

Pone prezidente! Saugok pa 
šaulio žmogaus apsisprendimą 
ginti tą laisvc-s simbolį — gin
ti Berlyną.

Tas dr. Aden laiškas buvo
atspausdintas eilėje didžiųjų Nariaj prašomi atsilankyti,

I Amerikos laikraščių prieš Jaug svarbių reikalu aptarti
prez. Carterio priesaiką, gi ka' mokėkite duokles.kad neiktumėte su 
nadiškio G. Urbono laidžia- įduoti. Bus ir vaišės.

, T, „ /rwx t, . Rožė Didzgalvis, rast,mas ^>peak Up (IX) Box į
272, Station “B”, Toronto,!
Ont., Canada,-M5T 2W2) pas-1
kelbė balandžio numeryje. i

Amerikos Lietuvių Taryba,! 2:00 vai. popiet, 2549 W. 71 St. Na- 
. puoselėdama paskiru asmenų' rėš kviečiamos atsilankyti, nes po šio 
, • . -X1 . i - susirinkimo bus atostogos ir reikaluif laiškus ir pareiškimus bei ras . valdybos. nares.

‘tųs okupuotos Lietuvos ir pa- Bus ir vaišės
{vergtų lietuvių reikalais kita- į Rciė Didžgalvis, rast.

kokias bk Dievas suteikia, tane 
laisvame pasaulyje. Ta 
esate ne tik amerikieti 
nešate atsakomybę uz 
Vijji pašantį.

Drąsa ir pasiryžinuis niūsuUn\i 
bendrų protėvių sukūrė tą lais 
vės šalį. Dabar sąmoningiems 
europiečiams geriausia idėja 
yra kai religijos ir krašto lais 
ve jungiama su jūsų šalimi. 
Pačios Amerikos respektas 

pavergtųjų viltis 
Panaikinimas ver 

laisvės karai 
pasitikėjimo

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

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

paskelbė šių 
dalykų konkursų. Alto infor
macijos vedėjas k u n. dr. Juo- 

visą lais zas Prunskts paskyrė 500, .‘W 
n 214) dolerių premijas už lie- 

‘l aipsnius okup. I .i ta
vos ii- lietuvių reikalais periu 
diuvje spaudoje. Konkursas 
baig. a> i ? ek a ik i u »l : ų sau- 
sio nū n- Laukiama paskelbiant 
teisėju ktiuiisiion i galutinu 

K; .iria numyli, k.;d 
konkursas susilauks 'tinkamo 
alvarsio gafiixiim.se rašyti an
gliškai bei kitomis dominuo
jančiomis kalbomis.

K. Pelrokailis

Neilgai truko tas mano džiaug
smas. Ar Į antrą dieną, kai jau 
tėvas buvo išsikalbėjęs su mo
tina stambesnius dalykur, aš bu
vau pašauktas' pas jį ir su' 
džiaugsmu nubėgau. Ir ką su
tiko mano džiūgaująs tėtfo pa
siilgimas ir manymas, kad jis 

širdyje buvo pasiilgi- ką nors malonaus man pasakys ?!
Kalbėkime ar šiaip ar' taip, 

bet juk ir dideliems nusikal
tėliam daromas bausmės atlei
dimas, kai įvyksta koks nors 
paminėtinas atsitikimas. Bet 
man to nebuvo padaryta — 

man, vaikui, ‘kuris iš gyvenimo 
tiek daug gražaus tikėjosi... Be
kalbėdami apie-smulkesnius da
lykus, tėvas šu motina išsikal
bėjo ir apie tai, kad aš neseniai 
prieš tėvo grįžimą buvau kažin 
kokia smulkmeną namie nusi-
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Viršutiniuose aukštuose, ma 

tyli, stovėjo iš plytų mūrytos 
krosnys ir dūmtraukiai. Tai 
liudija vakarinėje pastato da
lyje rastos paskiros plytos, 
kaip taisyklė be kalkių skie- 

S7.50 "Hihio žymių.
Tuo būdu pastatas iš išorės 

galėjo atrodyti ištisai mūrinis 
— buvo padengtas moliu, o 
Xnduje visos sienos buvo me
dinės. *

Pastato žemutinio aukšto 
liekanose rasta molinių puo
dų, ą'srtčių Tr dangčių šukių, 
stiklinių taurui dugnų, vari
nių ihdų fragrhehtų, spynų ir 
raktų, geležinis trikojis viri- 
mui, kirvelis, sagtys, dvi vir
šutinės pusės stambių girnų, 
apdegusi kaulinė šachmatų fi- 

!gūrėiė, apdegusių gyvulių kau 
lų gabalų ir įvairios kitos bui
tinės medžiagos-

Ant vakarinės kalvelės sto
vėjęs pylimo apsuptas papras- 

Barzdukiniaį rašinėja laiškus, skambina telefonais taš medinis pašttaas. Jis visai 
ir skundžiasi, kaip jiems nusibodęs dviejų lietuviškų 
bendruomenių tarpusavis ginčas, šitas reikalas dienraš
čiuose ir susirinkimuose buvo kelis kartus aiškintas ir 
galutinai išaiškintas, tuo tarpu Naujienos vis dar ke-
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Užkabinėja Naujienas

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ
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sudegęs ir tas. Iš išliku
sio kraštelio degėsių negali
ma buvo ausi)lyti jo dydžio 
ir statybos būdo. Pastato pa
čiame šiauriniame pakraštyje 
buvo išlikęs padas didelės iš 
plytų mūrytos krosnies duo
nai kepti ar grūdams džiovin
ti. Tarp degėsių čia ' surasta 
molinių puodu šukių, spynų 
kirvių, žeberklas, balno kilpos 
dalis, peilių ir kitų daiktų. Vi
si šie radiniai leidžia spėti, 
kad ant vakarinės kalvelės sto 
vėjęs pastatas buvo daugiau 
ūkinės paskirties.

Abi kalveles skyrė apie 7,5 
m. gylio griovys, į kurį, tuf 
būt, Įplaukdavo laivai iš Ne
muno. Galima spėti, kad abu 
pastatus jungė per griovį bu- - 
vęs tiltas. Griovio dugnas pa
dengtas storu griuvenų sluoks- 

■ niu, nuviptusiu nuo rytinės 
kalvelės.

Kalveles žiedu supo apie 19 
m. pločio griovys, kurio dug-

ritis niekad jokiai komunistinei organizacijai nepriklau
sė ir su komunistais niekad nebendradarbiavo. Komu
nistai keliais atvejais bandė išaiškinti,?ar kartais jis ne

inančios tą nelemtą klausimų. Galvojantiems skaityto- įtiktų bėiit kuriais klausimais su jais dirbti, bet redak- 
tonus jiems aiškiai atsakė, kad jie yra svetimos valsty
bės agentai ir joks bendras darbas, naudingas Lietuvai, 
Lietuvos darbo žmonėms, Lietuvos gyventojams yra ne
galimas, nės svetimos valstybės agentai stengiasi pa
kenkti Lietuvai, Lietuvos gyventojams ir dar labiau 
pakenkti Lietuvos darbo žmonėms. Joks kultūrinių dar
bas su komunistais negalimas, nes jie kultūrinius ryšius 
naudoja tiktai sovietu ekspansijos tikslams. Kiekvienas 
lietuvis inteligentas, bandęs bet kurioje srityje bendra
darbiauti su komunistais, nagus, nudegė. Labai greitai 
jis įsitikino, kad jis buvo sovietinio imperializmo agentų 
panaudotas saviems tikslams, jokio naudingo darbo net 
nepradedant. Dar labiau nuo komunistų nukentėjo tie 
lietuviai darbininkai, kurie bet kada su komunistais bu
vo susirišę. Naujienų redaktorius nebuvo - komunistų' 
partijos narys, negavo iš jų jokių pažymėjimų, nedirbo 
su jais nekaltai pridengtoje jokioje organizaėijoje. Tai 
žino kiekvienas, kuris redaktorių' pažino Lietuvoje, už? 
šiehyjė ir paskutiniais dešimtmečiais Amerikoje.

Negalėdamas primesti Naujienoms ar jo redaktoriui 
komunistinės veiklos, dabar jis paleido žinią, kad apiė 
Naujienas besitelkiančios ultrakonservatyviOs ekstre
mistų grupės. Apie 'Naujienas telkiasi didelę Amerikos 
lietuvių dauguma Pirmon eilėn apie Naųjiėhaš telkiasi 
tie, kurie nenori nieko bendro turėti su Lietuvos okupan
tu. Naujieniečiai su Maskvos agentais nebendradarbiau
ja, jokių ryšių su jais nepalaiko. Kai pro Chicaga prava
žiuoja specialiai parinkti ir užsienin išleišti Mušk vės

jams jau turėtų užtekti. Kas sprendė, tas apsisprendė. 
Tam aiškios Bendruomenės suskaldymo priežastys ir 
daugumai suprantama, kodėl Gaila su Gėčių tokių prie
monių ėmėsi. j

Esame tikri, kad Naujienų skaitytojai yra daug ge
niau informuoti apie Gailos ir Gečio pasiryžimą išmes
ti iš jų valdomos Bendruomenės tas apylinkes, kurios 
nepritarė klastai ir prievartai. Naujienų skaitytojai yra 
susipažinę su faktais, nuvedusiais dar nesuorganizuotą 
Bendruomenę prie suskaldymo. Naujienose buvo skelbia 
mi Naujos Bendruomenės organizavimo pareiškimai, 
aiškinantieji tas priežastis ir duodamos tikslios nutari
mų vietos ir datos. Naujienose skelbtų žinių, rodos, už
tektų lietuviams apsispręsti. Naujienos vengia dėti.ži
nias, kurios kartojamos ir kurios neįneša naujos minties 
šiam klausimui spręsti. Jos vengia pasikartojimų. Jos 
nieko nerašytų, jeigu svarbiausias viso ’ šio lietuviško 
visuomeninio gyvenimo nesusipratimo kaltininkas kar
tas nuo karto nesiimtų provokuoti ir paskleisti naujų 
gandų ir visai nepamatuotų tvirtinimų.

St. B. (Stasys Barzdukas) Į garbę pakeltas ir atsar- 
gon paleistas buvęs JAV LB Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas, Pasaulio Lietuvyje vedamoje skil
tyje “Atgarsiai ir mintys” negali suredaguoti žinios, ne
užkabinęs Naujienų arba nepaleidęs nešvankaus melo. 
Dar neaprimo Maskvos agentų Chicagoj surašyto ir at
spausdinto paškvilio atgarsiai, o buvęs Pasaulio Bend- 
rduomenės pirmininkas ir vėl panašiu būdu, kaip tie. . . . . .. ......... s,u.
paškviiininkai, surankiojęs visokius gandus ir melus,! agentai, tai jie į Naujenų redaktoriaus ar kitų ^ėdaktb- 
paskutiniame Pasaulio Lietuvyje šitaip rašo: - jrių butus neina ir jokių ryšių, su jais neturi. To negali

“Ne be trūkumų ir demokratinė sistema, bet ji pasakyti barzdukinę politiką ginantieji liėiuviMd/fęda£ 
turi du pliusus. Pirma, ji sudaro sąlygas kandida-l'toriai. Naujienoms pritaria, apie Naujienas spiečiasi risi 

duoti kiekvienam, kuris nori būti renkamas; antra,’Ne lietuviai, kurie su sovietų imperializmė agentais ne- 
ji taip pat sudaro sąlygas balsuoti kiekvienam, ku-^ nori jokių Ąršių turėti, nes nenori susitepti or pirštus 
ris nori- rinkti. Tuo būdu Į organizacinį gyvenimą nudegti. . .g' . • . t
demokratinė sistema Įtraukia daugiau žmonių. Tai( Naujienas įsteigė Amerikos lietuviai sucialistaj. Jie 
turime Lietuvių Bendruomenėje. Iš kitos pusės de-Į&nėsi priemonių, kai tuo mėtų kiti lietuviai redak- 
mokratinėj sistemoj negali užsibūti ne vienas/ kam to^fai atsisakė het-paskelbti Socialistu susirinkimus ir 
rinkmai nepritaria. Tad Bendruomenės negali užsi- suruoštų renginių aprašymus, jie nutarė įsteigti tokį 
būti nė vienas, kam rinkikai nepritaria. Tad HetuVišką laikraštį, kuris, gins tiktai laisvos, nepriklau- 
Bendruomenėje negali ii toki atvejai, apie igoniis ir demokratinės Lietuvos reikalus; kuris garsins 
kuriuos šiemet rašo Aidų mūsų gyvenimo apžval-'^ Amerikos lietuvių Vedamus darbus.. Apie Naujiė- 
gininkas. Beje, ALT-os orumą bei pajėgumą labai nas spietėsi visi tie lietuviai, kurie įsitikino, kad Naujie- 
mpnkina dar du dalykai: savotiškas lietuviškųjų rei g^ė ir gftfc Ahferikos lietuvių reikalus. Sū Naujiė- 
kalų supratimas ir savotiškas susibfoškimas su kaž- notnfe WdradarbiaVu. socialistai, liberalai, demokratai, 
kokio nesuprantamo įniršio apsfefe Ūftrakonserva- respublikonai ir konservatoriai. •Su Naujienomis glau- 
tyvių ekstremistų grupe, besitelkiančia aplink NaU- tertilradaitavo ir tikintieji Amerikos lietuviai, kai 
jienų dienraštį Chicagoje.” (Pasaulio Lietuvis, 1977 jfe įkirto, kad Naujienos visuomet užtaria nuskriaus
iu. geg. numeris 837 psL) | tą it be pagrindo apšmeižtą lietuvį. Naujienos buvo vie-
Barzdukiniai paškvilio autoriai tvirtino, kad Nau- nintėlėš, kurios išdėstydavp lietuvių katalikų skundus, 

jienos yra socialistinės, o jų redaktorius net svetimą kai kuo kazimierinių kapihių buvo nuluptas “Lithua- 
auksą vežiojęs Maskvon, o dabar tas pats Barzdukas, pa- nian” vardas, šiandien tas vardas vėl grąžintas. Kiekvie 
sigavęs nepažįstamą spausdinio apžvalzgminkąj tvirti-nas katalikas pripažįsta, kad Naujienos prie sugrąžini- 
na, kad apie Naujienų redakciją jau susibloškė kažkokia Ino prisidėjo. ' ‘f ’ : : •
ne tik konservatyvių, bet net ultrakohservatyvių ekstre- v .. v . . . % ;. . • r> j i • i-* t • 1 Naujienos džiaugias^ kad su jomis dirba konserva-mistų grupe. Barzdukas, is vieno kraštutinumo besi- , . . ,. , . . T iLl . • ,, x tui i<j -i-* j 4-i • .--j u tyviai lietuyiai. Jos neafetums it ultrakohdėrvatyvių.bloksdamas j kitą, parodo tikrąjį savo Veidą, kuriame • - * ■ • r
atsispindi labai negražus dalykas; jis nežino, ką šneka.
Kada organizacijos garbės pirmininkas veik kiekviena
me numeryje provokuoja Naujienas ir i 
kažkur į:?skelbtą netiesą, tai Naujienos privalo vėl šitą 
klausimą aukinti ir atitaisyti nežinėlio skelbiamą nesą
monę.

Šia proga norime pasakyti, kad Naujienų redakto-

Sovietiniai 
provokatoriai ;

1977 gegužės 21 Vilko'tarybos 
posėdžiui pirfūinkavo Kęstutis' 
Miklas, Rytų Lietuvos Rėzišten-

has dabar yra apie 1,7- 1,9 m. buvusių plytų, perdegė geleži 
žemiau Nemuno vandens ly- Z r
gi o. Panašūs turėjo būti ir ki
ti du grioviai,- kurių dabar be
veik ir žymės žemės paviršiu
je nėra.

Tarp griovių buvusių pyli
mų viršų nuplovė Nemunas, 
nulygino pavasarį slenkančios 
lytys. Nuplovus pylimų viršų, 
išnyko visos žymės ant jų bu
vusių šienų, kurios saugojo 
priėjimą prie pilies pastatų.

Taigi, lietuviai, norėdami 
pasiekti pilį ir ją sunaikinti, 
pirmiausiai turėjo pereiti šiuos 
tris gilius, pilnus .vandens, 
griovius ir pralaužti ant pylimų, 
buvusias Šienas, už kurių pa
sislėpę įūhojo kryžiuočių šau
liai. Tik įkopus į 7 m. aukš- 
čid "statų šlaitą, galima buvo 
pasiekti pagrindinį pilies pas
tatą su 1,5 nu storio rąstų -ir 
molio sienomis. - yl

Veliuoniečiai pasakoja, kad 
seniau strėlės ir kiti daiktai 
buvo randami lauke gana toli 
nuo Pilaičių. Tie radiniai liu
dija apie kelis kartus vyku
sias kovas prie Bajerburgo pi-į 
lies išorinių įtvirtinimų. Keli 
paskutinieji dideli vNemuno 
potvyniai'užpylė lankas smė
lio sluoksniu ir radiniai pas
taruoju metu nebeaptmkami.

Kaip matyti iš rytinės kal
vos viršuje suristų Sudegusio 
pastato. liėk'anų ir gausių Štrė-; 
iių, lietuviams pasisekė pra
laužti" ant pylimų, buvusias 
sienas, pereiti griovius ir pa
siekti'pačią pilį ir ją uždegti. 
Gaisro metė mio labai aukš
tos temperatūros sudegė ne 
tik medinės pastato dalys, bet buvo dar kartą-Įnirtingai pul- pateišinęs į jį sudėtų kryžiub- 
iš dalies susilydė tarp rąstų ta ir sunaikinta. Šioje vietoje čių vilčių, 
buvęs molis* suskilo ir susirai- kryžiuočiai daugiau nebeban- 
tė nuo karščio dalis indyje dė atstatyti savo pilies. Bajer-I

nės vinys ir kai kurie kiti 
daiktai. Kai kurių specialistų 
huomonė tokia aukšta tempe
ratūra galėjo atsirasti, tik į 
degantį pastatą patekus iš ša-

! lies karsto oro srovėk Tai >lfei-
džia spėti, ka dilieš pastatas cinio sąjūdžio atstovas, sekreto

riavo Jurgis Valaitis, Lietuvos 
soeialdemokatų partijos atsto-■- rovus didžiulį laužą. Tokįbū-.

, dą gana dažnai tuo metu nau-. 
dojo tiek kryžiuočiai, pulda
mi lietuvių pilis, tiek,. kaip 
matytį iš šių kasinėjimų, pa
h’s lietuviai prieš kryžiuočių 
pilis. • ' tk

Pilis, iki još papėdėje pasi
sekė sukrauti ir padegti laužą, 
o, gabiai, ir gaisro melu, hu- -griauti,
vo labai . smarkiai apšaudoma toyba. jau . ankŠiM yra

IT. ’r. -

“Ryšiurh su lietuvės okupan
to špaūdojferir spėcialiūąšė leiiii- 
niuose skleidžiamais prasimar.y- 

įišaiš^ šžiėižtafe -bfei "kitomis kta- 
gtot^iis/ =. Aktyviems išėtviĮos 
veikėjams žeminti bei visuome
nės pasitikėjimui

lankais^ arbalet^sir ^specia- aį]Q. eįpysi laisvųjų Jietuvią d ė-

katapultomis —x išmetamais 
akmeniniais iki 26 cm. skers
mens. sviediniais ir stambro- 
mis strėlėinis-ietimis su ma- 
syviniais geležiniais antgaliais. 
3rien išlikusioje pastato dalė
je tarp suvirtusių sudegusio ir , . . , , .., jV. . ,. , ' į vejų, kad laisvasis lietuvis tam-susilvdziusio molio luitų su-r ... . , A~ ___ _ . ... pa sovietames popagandos pik-.rasta apie 7a0 lanko ir arta- į
lėto strėlių antgaliu keletas ^ba pakartolitia
akmeniniij sviedinį,, kurių' į^eči3 Uetuviis ife-
dalis suskilusi j gabalus Mo ^iduoti sovietinės propagi- 
smūgio. Nereikią užmiršti, kad ( dos provokacijoms”. (į) 
dalis strėlių antgalių ir kitų •
ginklų, likusių paviršiuje, bu-

I

ti sovietinės propagandos provb- 
kacijoms ir saugotis, kad net vi
sai netyčiom^ net^tūme sovffe- 
tų-jŠktį kėsllj talkinfcikais. Į-

Ž^epaisknt šio Vliio tarybos 
I^i^X>ėjiidd,' vis tik pOitaiko at-

• Laimingas vedybinis gyVe- 
vo .surinkta po . mūšio, o dau- nimas būna tuomet, kai vyrhs 
gj bė kitų. bfevS nuo^t rąnkio- suprantaJkiekvį 
j aini žmonių, senienų mėgėjų, žmona dar n epą

šitaip ..atsiskleidė dar viė- 
nas ryškus lietuvių kovų su 
kryžiuočiais pūsįapfe iš dau
giau kaip prieš 600 faiėlų. Pa
aiškėjo, kad kryžiuočių pilis, 
matyti, netrukus po 1338 m-, burgąs ties Veliuona žlugo, be

žodi, kurio 

(Alfred Hitchcock).

♦ Kai mes mylime, tai šir
dis 'yra teisėjas. Joubčrt:= -----L

Jėi Bariukas nurodytų, ką tfe konservatyviai arba ul- 
trAkonservatyviai blogo padarė, tai tada su juo būtų ga 

skelbia kažkieno. blOsKiasi ū'trakonservatyviai ekstremistai, ir nei vienuI Fivivn • z"S ė

žodžiu ne pas Akyti, ką tie ‘uitrakonsetvatyvrai ekstre
mistai” blogo padarė ar bengiasi padaryti gali tiktai sa
vo minčių aiškiai išdėstyti nepajėgiantis mokytojas Sta
sys Barzdnkas. *

• f f

A. Tautavičius:

P|ūt«MIKAS ŠILEIKIS
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UK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOG1NF CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

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

ANTANAS ROSTONIS - RUKŠLELE

BIRŽELIO AUKOMS

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

or. Paul v. dargis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius v

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IlL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i>

i

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rex.; GI 8-0873

DR. W. EISIN-EIS^NA^ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ-CHIRURGUA 

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

siliepia, skambinti Mf 3-<V“'..

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 567-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
T002 N. WESTERN. AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE.

S. Telefonas atsakomas ;t2 vai.

I

optometristAs
KALBA LIETUVIŠKAI 

ilkrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”

r it pagal susitarimą. Uždari-
..

Vaitojimai ir aimanos nuskendo 
Skardžiam verksme ir ašarų klane. 
Vagonų durys ir langai užkalti. 
Nežinomybėje kelionė prieš tave. 
Tu pasmerkta "numirt ant “ratų karste' 
Arba taigose Sibiro gyvenimą surasti.

Nebuvo lehta pamatyti tau naujagimio sfinaus; 
“Sudievu” tavo vyrui pasakyt -neleido.
Tave, kaip daiktą, išplėšė iš mylimos šeimos, 
Kurios likimo nežinios tyla uždengia veidą.
Tik liūdną, aiškią gaidą -girdime dainų, 
Aidėjančių iš Sibiro skausmingų aimanų.
Ir tu esi tenai prie Lenos -ir 'Baikalo 
Numirti vergo mrrtihn bestatanF“rojų”, 
Kinio šešėlyje nėra vilties pabėgti nuo mirties 
Ir ktirti Hr matyt palaimintą rytojų.

- ĮJž meilę Lietuvai ir maldai praeities
Neši kančihs Skausmų — atgim't artojui ateities. -

Šiandieną girdime vaitojimą vagonu, jų garsus;
Mes girdim ratų bidėsį, jų girgždesį bekeičiant kryptį. 
Aiisyse skamba maldos tūkstančių nutolstančių balsų, 
Šauksmai į dangų, širdį verianti verksmai ir pyktis 
Vienam akorde mūsų brolių, sesių ir tėvų karštai mylėtų 
Vergijoje naujų atilų, čingiskanų pasauly neregėtų...

man, introdukcija Mardi Val- 
gamae. . ,

Teksto pradžioje yra 8 po 
visa puslapį užčimanos foto 
nuotraukos — 4 iš UandsJjer- 
gio Penkių stulpų turgaus aikš 
tėję, du iŠ latvių “Mad Chirto- 

«r#>: -MJrtOrislopher, Mad” ir *> “ Cinde'
reiktame.

Hribanio, su Joris imponuojanti ir su
bukąja, ir ©u-l alsi<^imu .kiekvie-
*The Blue One” ’no’ lam 4>rieinama’ YPač Sau" 

iš l^iSko o^nalo ZH., Ven’.į“, mĮrodnkrijos. Tuo (arpu 
t. Xndre Sea- 'T2. ?ask“"“'“
riks; fert, Sltenida introduk- S^HU“ “ Idf?.',man,d . Ialro:

toriaus vertimas į anglų kalbą, 
ir Antano Škėmos ’‘Pabudi
mas* Kristinos Skėma-Suyder 
vertimas. Taip pat Rimvydo

Antroje vietoje seka dviejų 
tvTū veikalai: Martino Zi-

iš originalo Rflda pritaikintas 
Alfredo Strattmanio, su Jūris 
Silctricko Inf

Tįstų taip pat du veikalai: 
PaiuĮ k-— Ęerek Rumnio: Cin
derella (jame,iš estų kaįbos

• *

.dukcijos: “Mūsų ultimatyvi 
viltis yra^ kad šiame leidinyje 
pa teikta medžiaga bent dalies 
išaiškint priežastis dėlko tiek 
jjąug Baltų pasirinko verčiau

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Brolis išduos brolį mirti". — Mat© 10:21.
-Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atsals kai kuriu širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausi jį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už io gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Visi žino, kad 'mirtis yrs žUun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rus.Į i? J tą klausimą araako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV4ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriai

JULIAUS VYTAUTO

EUDEIKIS

vertė Andrės Mannik ir Mardi laisvę Tjegu Uraniją”. 
Valgemae. Introdukcija taip 
pat Mar&i Valgemae, ir Enn
U... « .. -- .
pat Mardi Valgemae, ir Enn Ą- Nusiminhną ar 
Vėteiiiaa “Illuminations” iš es sius drabužius, prieš 
ti« kalbos vertė George Kur- reikia namie palikti.

suplyšn-
Išeinant

Dr. Kaziui Bobeliui, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ^Pirmininkui, ir jo šeimai reiškiame

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

tijo broliškų tautų—^Estų, 
Latvių ip Lietuvių kultūrinio 
bendradarbiavimo pavyzdys, 
kur .sąlygos leidžia. Tai tikrai 
pirmas toks pavyzdys: visų tri 
jų, bendro likime- taUtų egzilų 
atrinkta, po du scenos veika
lus, po vieną iš nėpriklausomy 
bės laikų ir po antrą, parašytą 
jau tėvynės netekus, kaip In—į 
trodukcijoje autorius išsireiš-i 
kia, “žmonių, kurie arba fiziš
kai, filosofiškai arba dvasioje 
save ištrėmė iš savo .originates 
aplinkos”. . ’
Iš lietuvių literatūros pakuti! 

dū veikalai: Algirdo liahds-T 
ha ^15, užsisakant 5 kopijas bėrgia “Penki Stulpai TurgausJ 

. r Aikštėje”, su. Rimvydo ŠiEbą-Į —- w _ a *■

- -i- ' z i—< r

Atsiųsta paminėti
Six'‘Baltic Plays edited 
by Alfred Straumanis

Konfrontacija su Uranija, še' 
šios Baltų (Pabaltiečių) pje-i 
sės anglų kalba su plačiomis 
introdukcijomis kiekvienai pje 
sei, parašytomis teatro veikalų 
žinovų. Knyga redagota -Al-- 
Credo Straumanio, dėsiančio 
Pietų Illinojaus "universitete. 
Spauda-Waveland Press, Ine. 
Prospect Heights, Ill. Solidi, 
3x6 formato,1 tvirtai kietais 
viriais įrišta '364 puslapių, kai'

^mirties.® < - ; . ... t-

St. Petersburgo Alfo skyrius

VALERIJUI JASAIČIUI

mirus, jo--'pusbroli Joną Vaičiūną, Lietuvių
r;: * * ... w
Į -Bendruomenės (R) centro valdybos narį,-šioj

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE -
T,L: VArd« 7-1741-1742

■ - - — ——   - - - ; - - ~ - ■ | 

DR LEON A c ŽIBUTIS 
’“'ĄtŲ, PŪSLĖS IR 

5-ROSTATOS chirurgija 
' -T656 WEST 63rd STREET

’ai. antrad. nuo 1—-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vakį 

<| Ofiso telef.r
rt4uias”rėz. Yelefu 448-5545

ar daugiau 20% nuolaida.
Knyga — gražus trijų Pabalį j orio introdukcija. Paties au 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

MODERNIŠKOS air-conditioned koplyčios

PERKRAUSTYMAl

£ '■ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
<į Aparatai - Protezai. Meti. Ban-, 
2 dažai. Speciali "pagalba kojoms. 
V (Arch Supports) ir L t.

2S53 West 63rd St., Ch»c*g«. Ūl. 6062$ 
Telef< PRospect 6-54J84 —

Phone: YArdi 7*19113354 So. HALSTED STREET
“/"'""".J

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Afl fcccodht<s ėorti- . 
Pfssfcook Saints. 3 
pcrapded 'trrty — 
paid ^uarteriy.

'4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).
a4fa*ir&aib
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS

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

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL’: pirm., antrad., treciai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vfcL popiet ir . kitu, laiku 

pagal susitarimą. • . ...

LUTU VOS AIDAI
' Penkti ?9:30 - 10:00 v. v5— 1490 AM 
-Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. — 106.3 F M 
Sefcrfitfd. 9:30 - T0:00v. r.—1230 AM 

Veda k BRAZDZiONYFf
2646 W. 7Ts! StVėet, Chicago, Tllindis x6d629 

Tsfef. - 778-5374

JAV LB (R) Tarybos Prezidiumas " 
': >ir Centro Valdyba

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave.-, Tel VI 7-1515 ;

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis x J

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILUS GEuiNYČIA

R. 2443 WEST 63rd STREET i
TeUfoosi: PR ir PR 3-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
. G*no Orishiv krautuvė" " ’ '

'rue. nai<v--ąT/'Be'■’*
991S Southwest Hwy, OakT»awn, 

I . r»i. 49V-iol8
• •

Loidlmal — Pilna apdraudė 
ZJ5MA KAINA 

R. i E R t N A f 
Te). WA 5-8063

Volane Premier Coūpįe

‘Ch'ryšler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už •'$3,570 ir daugiau.. 
(Vartotos ;rhašinos — urmo kainomis)

Geriausi 'mechanikai laisvmo ir priežiūros departamente

DIPL. INŽINIERIUS

JUOZAS LASKAUSKAS-JOE LASKUS
. Gyv. 5919 So.^Artesian Avė. J

Mirė 1977 m. birželio 15 d., 3:30 vai. popiet, sulaukęs 71 ‘mėtų
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Anykščių mieste. . ■

Amerikoje išgyveno 25 metus. f
Paliko nuliūdę: žmona Ona (Dvilkiškaitė), duktė Zina Morkūnas, j 

žentas Mykolas, anūkas Audrius, brolis Lietuvoje ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami. ’ .

Priklausė Amer. Liet. Inžinierių ■ ir Architektų Sąjungai ir Lie-
’ tuviu Filatelistų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Wes
tern Avėnue. < -

šeštadienį, birželio 18 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JUOZO LASKAUS-LASKAUSKO giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

‘ " Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas,, brolis, giminės.

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

< riVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

•2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8 

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

TRYS MODERNIŠKUS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Cmcagos
Lietu viŲ
Laidotu vių 

; OireKtorrų
Associacijos

M© T

Aodrvtotis pąrkravsfym©< 
Nl aliibrhv 

ANTANAS VILIMAS

f«L 376-1882 «rt>« 376-5996
■ I II. ,,Mr .11 m. —

SOPHIE BARČUS j
iRADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi*rf» H W0PA.
įtat X 1 .

' kasdteh ubo ptr- 
L' 'ttatiienio iki penktadienio 12:30 
( _ i;00 vai. popeL — šešta dieni
i Ir sekmadieni nuo 8:30 Iki 0:301 
I vaL ryto.
i *Htmleck ’

j rm 's®. MkhL'tfttooo Kve. ' 
■CHICAGO, HX. W29

Nuo 
1^914 metu

Midland Savings aptar 
naxrja taupymo ir namų 

7paskolų reikalus visos mū 
šų apylinkės. Dėkujanre 
Jums ūt murtib fpahkiytą 
pasitikejuną. Me» nore 
tume b u b Junu naudingi 
*r HteilVR

Sąsk4iTo\ apdraus*oi. iki

^2657 W. 6> STREET
Ch<c*flo„_ĮL 6j6.V

T«|. 925-7<i0 .
SO. VIARlW AVE., 

Bridgeview. Itfyjois 6C4S5
Ts! 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
hND LdAN ASSOSIATION 
{4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 6Ufe32 

PHONE 754-4470

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 19/7 m. 
birželio 15 d. tragiškai mirė

A A.
p STASYS NUJAUTAS,

Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris.

Gimė 1899 m. Šiaulių mieste, Lietuvoje. Gyveno Sodus, Mi
chigan. '

Liko dideliame nuliūdime: žmona Ona (Soblytė). 2 dukterys — 
Alma AiianiK*enė, žentas- Vaidas, ir Dana Daugirdienė, 3 anūkaį —
Laura, Jurgis ir Marius, Lietuvoje du broliai — Feliksas ir Dominin
kas su 'šeimomis, taipgi kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Vietoje gėlių prašoma'aukoti Lietum Fondui*.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 South Wes
tern Avenue. » r .

šeštadienį, birželio 18 diėną 10:00 vai. ryto bus gedulingos pa
maldos Tėvu Jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų iš Mažeika-Evans kop
lyčios bus lydimas Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. STASIO NUTAUTO gimine^ draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys, -žentas, anūkai.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

F TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
4307 Šo. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3440

BUTKUS - VASAITIS
.'1446 Šoa 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

' . . PETRAS BIELIŪNAS
4.148 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelle 3-3572
^e—— ■■■■■■ n .■ ■■ w r—■. ■ ni

GEORGE F. RUDMLNAS
v n •*

3319 So. MTUANICA AVĖ. TcL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rė publ'c 7-1213
’ 2314 WEST 23rd PLACE VIrg’nh 1-6671

1)028 SOUTH WEST HIGHWAY- Palos Mi’X DI. S74-441G
'wju—Į ■ ■ . ■ n ..



Pardavimui

visą

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

REAL ESTATE
labai gera.

Tel. 662-6707,

pavaros ir vardas

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

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6060?

Namai, Žarna 
REAL ESTATE FOR SALE

atidara kasdien iki 5 val., pinn^ 
ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, UI., 
tek 434-4660. <

te Beturiu dangų 
lų laikais. Jos yn

INSURANCE 
patenkam

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

European trained 
c;6^:m;e t re ta:n 

needed: to work in: 
J GEORGETTE-KLINGER 
./SKIN. CARE SALON 

License needed.
^<TteL: :787-43oo; •

|>d Frank Zapdls 
nOS1^ W.VStti St.

* GA 4-8654

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

HOT SPRINGS, Arkansas, parduo
damas 2 miegamu mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
du sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
vaisiniu ir dekoratyviniu medžių ir 
krūmų 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
tis tel. 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras, 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR 71901.

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chle<go, III. 60632. Tel. YA 7-5980

siunčiamos susipažinimui 
vai les nemokamai?

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI —kristalas; por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so -papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran-

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4257 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra
šymai ir kitokį blankai

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DALOMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, Į 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

. Tel. 927-3559

eios ir' Archer,. Suminti.Jis ka
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai. popiet. Jei rezultatai 
bus geri, tai šie nemokami au-

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. 
236,900.

312/647-8694. 312/647-8466,. or call 
collect 414/CH8-2371

, Apskaičiuota, kad jaunuo
liai mokyklai padarė virš?tūlis 
tančio' dblerįją nuostoliui.Įsth-s 
tymas reikalauja, kad prisipa
žintu pri e padarytas žalos: bet: 
jie-to nepadarė. Visas reikalas, 
buvo praneštas policijai, o si 
chuliganus išaiškino ir suga
vo. i. i?' p- ■’ -T

Kitą kartą, bene bus jau trė 
čia iš eilės/ chuliganai išmušė

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
; u J. / ' plant machinery.

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

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Ralkia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez dentes
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-7747

, įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W, 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

; i z SPOT WELD.
1 '.EXPERIENCED

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

Afternoon; shift
Must speak. English. •

LWIREMASTERS
k 3702 So. Iron.

r ■ 254-5004
“r\ ' : • -v Chicago
;• An Equal Opportunity Employer.

BY OWNER
83rd St. &* California area.

St Thomas More, parish.
2 bedroom brick. Fenced yard, 

large living room, full basement, 
garage.

. Shown by aptm. Mid.. 20’s.
436-0599

D t M ES1O 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775MARIA NOREIKIEN® — VYTALTAE ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Stį Chicago, HL 60621* TelJr5^A £-2787
- DldaO* partrinklma* garM rfflUar Jyilriv praidg,

• '/. MAiSTASIiEUROPOSAA>©*LJŲ. ^

- NAMUS.. .
IR VISKĄ NAME 
' Telefonuoti: 

476-7727.arba 523-9367 
ALEKSAS

Q Siunčiu_________ <JoL Nanjko^ presam era tari, Jubttkjfaik)
vajau* proga paremdama* lietuviški spaudu

Q Vajaus proga prašau siųsti' Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Jripmrefgojimą.

PERRY PLAZA MOTBL 
1007 Park Ave* Hot Spring*, Ark.

Alberta* Ir Kartuli Rožanal, Šav.
Kambariai Ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

ri baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima r«ervuoti tai 
501-623-9814.

— Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis, birželio mėn. 
sekmadieniais. Nuo Archer ir 
Harlem av. išeis 11 ryto, 12,1 ir
2 vai. popiet. Sustos prie 63- ' mūsų Midland Savings Bendro.

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miėgami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. -

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

I visus lietuvius pasekti Uetuvfflros 
lumemojant Naujienas tikslu sudaryti 

bet ir vfaM Išeivijos, 
■lekiant visuotino Me-

v? JOURNEYMAN t
• - TOOL & DIE MAKER

■ • -Steady year round work. 
Excellent fringe & benefit program.

GUAM NICOLS'
-.J.- 234 E. 67th St.
CaH AL CARR • ' HU 8-5800

— 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 
Šulnys. Gros Ramonįo orkestras 
Visus maloniai kviečiame atsi
lankyti, atsilankę tikai - surasi
te paparčio laimės’žiedą:

■ . . : Valdyba

HELP WANTED — MĄtE-FEMALE 
\ Reikią .Darbuilnky . ir Darbininkių

SIUNTINIAI I LIETUVAį-l 
Cosmos Parcels Express - .

MARQUETTE GIFT PARCELS SIRYltt'-y? 
2501 W. 69th St, Chicago, HL K627. — Trt.lVA J47S7 

2333 So. H*lrt»d Chicago, III. 60608. — T«I. 254-3328
V. V A L A N T t N A 8 ? ; ’

— John Jankus is Marquette 
Parko skaito daugelį patrioti
niu laikraščių ir juos remia. Dė
kui už penkinę, atsiųsta prenu
meratos pratęsimo proga.. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašiusiam 
neminėti. Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas pla
tinti. Visi lietiniai kviečiami at 
kreipti j jas savo asmenišką dė
mesį, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmenišką nuo 
monę jas užsisakant Platinimo 
vajaus proga Naujienos yra

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

vis namo langą. Bendrovė fu 
i i gyventojams labai patogų 
skyrių prie. 69-los ir Washte
naw. - ~ .

SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* voriios. $26,000. . /

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, beng
tas beismantas, garažas. $32.000

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

TVARKINGAS 3 butų mūras? Nau
jas gazu šildymas, 3 auto muro 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. *• ’

Atiminimai aplel- 
Syvenima tremtinių rtovyk- 
.ršeliais kaina 4 doL

Išeivio Dalia 
atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 

:ūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija^ su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

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

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

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

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

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

Pranciškaus parapijos, Lawren 
ce, Mass.? klebonu. Anksčiau 
jis buvo Cambridge ir Ijawren- 
ce parapijose.
—- Bostono lituanistinę moky

klą baigė: Ramunė Adomavi
čiūtė, Audrė Aikinaitė, Dana 
Račkauskaitė, Daiva Veitpitė, 
Raimundas Bačiulis, Jonas Ba
nevičius ir Algis Karosas. Ge
riausiai baigė ir gavo Algio Ma- 
kaičio fondo $50 premiją Dana 
Račkauskaitė. Mokyklos vedė
jas yra Antanas Gustaitis.

— Chicagos Lietuvių Spau
dos Klubo narių susirinkimas 
|vyks penktadienį, birž. 17 die
na, 7 vai. vakaro šauliu namuo
se. Visi klubo nariai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P** TienlnteH 

mflk Chicago je 
4r^gLNORMANĄ 
^j«kBURŠTEINA 

263^626 
; (i»taigoa) ir

677^469 
(buto)

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
J eigų jdomauja tės fsigyti šioj e apylinkėj e nekilnojamo tur

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

GULF ASSOC. REAL ĘSTĄTĖ y
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

/ Marqiiette Parke ;
siaučia chuliganai ■.

Savaitės1 pradžioje jaunuo
liai, belenktvniaudami auto- 
mobiliais Marquette Parko gat 
vėmis, įvažiavo į mokyklos du 
ris. Važiavo jie taip greitąjį 
kad visiškai duris sulaužė.

< J ' RENTING IN GENERAL 
O-.*' ...J . ;

.fMARQUETTE- PARKE išnuomoja-" 
mas 5 kambariu naujai dekoruotas 
>utas suaugusiems be gyvuliuku.
Tėl. 776-6131. ' .

birželio Įvykius
Chicagos Lietuvių Taryba 

baisiuosius birželio Įvykius mi
nės šių metu birželio 19 diena, 
10:30 vai. ryto misiomis Gimimo 
šv. Mergelės parapijos bažnyčio
je. Registruota l ietuviu Bend-i 
ruomenė remia Alto vedamus 
darbus. Registruotos Bendruo
menės Marquette Parko Apylin
kės valdyba kviečia šios, organi
zacijos narius dalyvauti šiose 
mišiose. Lietuvaites kviečiame 
pasipuošti tautiniais rūbais prie 
vėliavų palydės, o vyrus kviečia
me prie vėliavų.

Birželio 14-15 dienomis lie
tuvių tauta buvo žiauriai nu
skriausta, todėl prašome 
lietuvių visuomenę dalyvauti šia
me minėjime ir pagerbti išvež
tuosius mūsų tautiečius ir. mi
rusius Sibiro taigose.

Registruotos Lietuvių 
Bendruomenės Marquette 

Parko Apylinkės valdyba

— Stasys J. Neniškis iš Brigh 
ton Parko, pratęsdamas prenu
meratą, savo gems linkėjimus 
atlydėjo $5 auka Naujienų pa
ramai. Tos apylinkės B. Masiu- 
lienė atsiuntė $2 už kalendorių. 
Tiek pat atsiuntė M. Gvozdžius 
iš Hammond, Ind., užsisakyda
mas lietuviškų knygų. K. Ka
minskas iš Portland, Oregon, 
$1.75 likutį nuo lietuviški] kny
gų taip pat paaukojo Naujie
noms. Dėkui visiems. •

— Ponia Justina Peika iš 
Midlothian, Ill., tarp |iita ko 
taip rašo: “Rasite $40. Tai už 
Naujienų metinę prenumeratą, 
porą dol. už kalendorių, o liku
sius skiriu Naujienų paramai 
ir reikalams, nes dabar viskas 
taip brangu. Lyginu dienraš-

Eiif putiaettma, reto- 
lems įdomios, nrudinęoe 

Ne veltui, gerose draugijose girti Naupe-

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET i -
Telafu REpublIc 7-1941

čio kainą su savaitraščių ir ma
tau, kad jums sunku išsiversti 
Aš mėgstu, tiesiog myliu Na u- 4 
jienas. Jas skaitau jau penkias-’Į 
dešimt penki metai ir skaitysiu.' ■ 
kol tik matysiu, kol akys tųr- 1 
naus. Man yra kibai malonu pa-'i 
tirti, kad atsiranda naujų skai- • 
tytojų. Tik gaila, kad prie pla
tinimu nrgahu prisidėti, nes ap ( 
link mus nėra lietuviu, o manu 
pažįstamas skaito.Tikiuosi juos 

įgalėsiu pamatyti Naujienų pik- 
1 nike”.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j TJehivrų Įstaigą? *

American Travel Service Bureau
S. Western Ave., Chicago, UL 60643 

Trief. 312 238-9787 '
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukmių,- laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir -teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. - '■ '''

® 10 dienų ekskursija Į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
51,174. Vadovaus AlgirdasyBrazis. ‘ ’ ’

'• Registruojami ekskursantai^RLB'orgahhuojamai kelionei I Angliją 
Lietuvių studijų savaitės proga’ liepas pabaigoje. . " 
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamo 
Šioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero,

• lavernų jaunuoliai
siaučia gatvėse ir neduoda gy 
ventojams reiRaJingos ramy
bės.

Reikia imtis prieinohių nuo 
chuliganu apsisaugoti. Didini- 

jmas policijos ir kalėjimai chu 
liganizmo p r o blemos neiš
spręs. Laikinai gali sumažinti 
chifligaruzmo ,-darbus, .bet čia 
reikalingos stipresnės priemo
nės- Reikalingas tinkamas auk 
Įėjimas, be kurio šios proble- 

; mo$ nebus išspręstos.
Ramus gyventojas 

ucehŠ • ;

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet fnėjo R metų. Tnftrt tą mkiktt. ferMant ptr»o$t 

Amerikof lietuvių dlenraš&o ftelfėjn* bei UetuvBroe ipeudo* 
an* ir ittlekmt bttttnaf pareigi* aafixwm lietuvybė! Įšlfkhnut »kel- 
blaaa* Naujienų plitintino valu*.

NAUJIENOS tvirtai stovi h kovoja Lletavot tr prwghi Setcvtt lalavg. 
neidamoa Ir neeidėdaatoa i aandėrlu* M -oknpanrid* ar ją Įgilto 
thrial*.

NAUJIENOS palaiko vln* Hehrviu demokratine* grupei, Jn bendra* toettts- 
elja* ir remia Ti*q lietuvių bendruodua dirbtu bei tfkUn*.

NAUJIENOS atstovauja
rikos ir poltinlų £ 
ir reikalingos, net . _ _. . . .
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenmneruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajau* komlrija Jubfllejinhą metą iffog* 
skelbdama platinimo vajų krely' 
spaudos pirmūnų pavyzALah uis. 
grandinę tolimesniems darbams ne tik 1 
taip pat pavergto* Lietuve* ir jo* fanonlų 
tuviškų reikalų reneaeea.
KUKUOJA: Chicago]* Ir Kan»de|« nwt»m* — S3C.OO, pv«*1 — 814.88,

trim* mėn. — 38J50, vienam mto. 13.00. KI«m» JAV vi*»***
— $26.00, pv«e( mrty — >1400, vienam mėn. — 82-50. Uirtanlv*.
m — >31.00 m*tama. Susipažinimui rtunčlam* *«m*lr*i*L

Prašėm* naudoti žemiau esančių atkarpą.

— Kun. Albinas Janiūnas, bu
vęs Bostono lietuviu šv. Petro ( v : ... 

viL....... «v ’tobusai eis visą vasarą ik) Darbo
Dienos. Informed j ų tęirauki 
tės kapinią raštinėje. Tel: 458- 
0638. r . (^r,)

RESORTS AND VACATIONING

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—360-0998.

GERIAUSIA DOVANA
»* , . . ?

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė ir lietu- 
vlų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau B nardintomis knygomis. 
Ola suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvozm Kaminsku, SIAUBINGOS DIENOS, 
džiaut“ Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenii 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viiZ?__.

Juozai KapAČfofkat HEIVIO DALIA. Atsiminimai, 
yra uatūrali ankstesniųj 
kuriančio Ir patvariai įs 
struota 300 pat Kaina T doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI 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 p«L ŠUO. Yri taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ZoUanke, SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusU kaina S2.

D. Kur*ltf«, KILIOJI | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. 
,torl*iu potabunų seapgaun* Intu<rta ir agitpropo propaganda bei 
užnuukirimaL AM taiygo* paniyto* lengvu, granu rtUiuml.

Prof. P. P*lc*rkll«, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*L dokumentuot* Irtorinė rtndlja įpio prt*u likimą. 
Kain* 82. ' ■

Vincą* žemai**. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PAAAiTSJB. 
84 pat Kain* SU0.

Ko ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIBNOSB, 1739 S*. HALFTCD ST, CHICAGO, ILL.

rtrtl*At*of darb. valandomi* arto vtaakaef pa&v Ir pridodaM 
toki yorlrtdą.

< HELP WANTED — FEMALE
• r / Pjirfrinjiylgiy Reikia

* REIKALINGA • patikima kasininkė,
.privalo mokėti angliškai. 3 ar 4 dar
bo Ūienos savaitėje. S. Halste'd ir 14- 
tos gatvės apylinkėje; geras atlygini
mas. Telefonuokitė 666-3350 arba 
674-1075; / \ A ‘ .
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BEST THINGS IN LIFE
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