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ARABAI PRIVALO IŠMOKTI SUGYVENTI
PIKETAVO NAGU CENTRĄ

__ Policija suėmė kelis žydus ir naciy vadą 
, .FrankČoliins užįsakytpo neklausymą

;. CHICAGA^ .111. — Trečiadienį nedidelė. grupė žydų, tapusi 
Jėzaus mokslo šalininke, piketavo Marquette Parko 71-oj gatvėj 
esantį nacių centrą, jie vaikščiojo ties nacių centru, iųušė Į atsi
neštą būgną? ir šūkavo; — Nusiteikusieji .prieš žydus yra nusi- 

• teikusieji prieš -Kristų!
’ Chicago’Sun-Timęs korespon-, 

dentas Bob Olmstead, pranešė, 
kad Collins davęs Įsakymą išvai-, 
kyti, piketininkus, bet .policija 
įsimaišė- greičiau, negu . pradėjo 
Collins įsakymo vykdymą. Atsi
radęs policijos seržantas Ronald 
Ryan paklausė pikiėtininkų, — 
ar jie turi leidimą: piketuoti. Kai 
atsakymas buvo neigiamas, tai 
seržantas davė jiems 5’ minutes 
išsiskirstyti. Be leidimo joks 
piketavimas negalimas.
Frank Collins norėjo fotografuoti tis į ČIA tvarkymo reikalus. Da-

Nacių vadas, nespėjęs suor* 
ganizuoti jėgos piketams išvai
kyti, pradėjo juos fotografuoti. 

. Bet ir čia įsimaišė^poiicijos. ser
žantas,- -uždraudus jim- traukti

Nesusikalba su 
savo viršininku

WASHINGTON, D. G.— Visi 
manė, kad OIA bėdos pasibaigė, 
kai prezidentas josios priešakin 
paskyrė 53 metų amžiaus admi
rolą Stanfield Turner. Manė, 
kad spaudos atstovai nekels vie- 

IQKS šumon neskelbtinų dalykų ir 
kongreso atstovai nebandys kiš-

.ba .aiškėja, CĮA -tarnautojai 
nesusikalba su savo viršininku. 
Pasirodo, kad admirolas nepajė
gia duoti trumpų ir aiškių įsa
kymų. Jūrininkai, jūreivį šu- 
pranta, bet paprastam agentėliui 
neįmanoma.

Narių vadui -nenorėjos pa
klusti Įsakymo, jis tuojau ;buvo. 
areštuotas. Iš viso piketavo tik
tai 11 žydų, atvykusių iš kitų 
Chicagos vietų. _ ’■

Policijai rūpėjo nustatyti, kas 
piketuoja ir ko jie nori; Piketi- 
mnkų’ atstbvas Barry-Rubin pa
reiškė,kad jie yra sujėzusėję žy- 
dai. Jie priėjo įsitikinimo, kad 
Jėzaus skelbiamos idėjos yra pa- , 
čids žmoniškiaušio's,'todėl jie ta--karihĮ krantą. Vakar-kiti du 
po Jėzaus šalininkai. ■ vokiečiai pabandė pasprukti tuo

• • : : pačiu kėliu, ir jiems .pasisekė.
• .Bet jie. yra Įsitikinę, kad

Keturi vokiečiai
pasiekė V. Berlyną
.BERLYNAS,'. Vokietija. - — 

Prieš .porą dienų dviem geriems 
plaukikams pavyko perlipti rusų 
pastatytą Berlyno siena, įsmuk
ti į Wansee ežerą ir pasiekti va-

Vaikams vitaminai, nereikalingi
Amerikiečiai aikvoja milijo

nus dolerių pirkdami ir duodami 
vaikams vitaminus, pasakė Ma
yo klinikos pediatras Dr. Gun
nar Stickler. Jei vaikas norma
liai maitinamas, jis vitaminų 
trūkumo neturi. Kūdikiui maž
daug metus amžiaus sulaukus, 
vitaminai nebereikalingi; duoti 
tik, jei daktaras išrašo. Kūdi
kystė yra vienintelis laikas, ka
da vitaminai vaikui reikalingi, 
pasakė Dr. Stickler./, . ’.

"Prasideda pirmas UFO 
kongresas : ,

šį .penktadienį Pick-Congress 
viešbutyje, Chicagoje, prasideda 
Pirmasis Tarptautinis UFO 
(NSL) Kongresas, dalyvauj ant 
daugiau kaip 100 "skraidančių 
lėkščių” ir kitokių nežemiškų 
reiškinių ekspertams, šį’kongre
są laiduoja /Fate' žurnalo leidė
jas Curtiš: Fuller iš Highland __. ■ ‘ -- ■ ‘ ’• -

- J

Nesirengia grąžinti 1 967 metais užimtų 
dešiniojo Jordano kranto žemių

TELAVIVAŠ, Izraelis. — Gen. Moshe Dayan, vos įkėlęs 
koją Į Izraelio užsienio* reikalų ministeriją, sukvietė visus mi
nisterijos tarnautojus- ir pareiškė, kai Izraelis nesirengia atiduoti 
Jordanijai 1967 metais užimtų dešiniojo Jordano kranto žemių. 
Iki šio meto vyravo Įsitikinimas, kad Izraelis-sutiks atitraukti 
visas savo karo jėgas iš karo metu užimtų žemių, jeigu arabų, 
valstybės pripažins Izraelį, ves su juo prekybą ir taikiai sugyvens.

Gatvių padaužos turės dirbti
CHICAGO. '— Jei gubernato

rius Thompson pasirašys Iliino- 
jaus Seimo priimtą . ir jam at
siųstą Įstatymą, greitu laiku pa
matysime įvairius gatvių pa
daužas, gatvės gaujų narius, 
gatves ir pakeles nuo taršos, 
valant. Senatas'didžiausia balsų 
dauguma priėmė Įstatymą, ku
riuo teisėjams suteikiama ga
lia paauglius iki 18 metų am
žiaus už mažesnius nusikalti
mus bausti, kad atliktų visuo
menei naudingus darbus, tokius 
kaip valyti pakeles ir rinktLiš- 
mėtytas bonkas, skardines ir kt.-

Gen. Dayan pareiškė, kad 
jam teko vadovauti kovoms 1967 > 
metais. Jis žino aukas, kurias 
Izraeliui teko padėti tam ka
rui laimėti. Užpuolė arabų yals 
lybės, bet jos kąra pralaimėjo, 
o dabar jos nori, kad vakari- - 
uis Jordanijos krantai'’būtų? 
padalytas į dvi dalis. Vręna da 
lis tektų Izraeliui, o kita dalis ' 
atitektų palestiniečiams., Jeigu 
siekiama taikos, tai arabai pri 
valės išmokti sugyventi su Iz
raeliu. Jie privalo pramokti 
gyventi su Izraeliu ir dešinia
jame Jordano ĮU-pės krante. «. 
į Gen. Dayan pareiškė, kad 

jis- niekad nemanė atiduoti Jor

krikščionybė nėra - nusiteikusi 
prieš žydus. Jie atėjo priminti 
naciams, kad jie nesilaiko Jė- 

..zaus skelbto mokslo, neskelbian
čio neapykantą prieš žydus.

Suėmė Įsakymo neklausančius 
žmones \ * • ••

Iš kitų miesto apylinkių Mar
quette Parke atsiradusi nauja 
žydiškų Jėzaus šalininkų gru
pė neskubėjo skirstytis, tai ser
žantas areštavo ne tik vadą Bar
ry Rubin, bet suėmė ir Loren 
Dean Jacobs, gyvenančią Wil
mette apylinkėje, ir Benyomi- 
ną Ellegant, gyvenantį North 
Mozart gatvėje. Suimtas ir 
Frank Collins už neklausymą 
policijos seržanto įsakymo.

Visi nuvesti į policijos nuova
dą, kur jie privalės aiškinti sa
vo tikslus ir pasiruošti teismui.

Teismas Įsakė peržiūrėti 
patvarkymus

SPRINGFIELD, III. — Illinois 
teismas, gavęs aukščiausio teis
mo Įsakymą peržiūrėti veikian
čius patvarkymus ir įstatymus, 
ar jie kartais nekenkia pagrin
dinėms kiekvierio Amerikos pi
liečio laisvėms. Aukščiausias 
teismas leido Amerikos naciams 
maršuoti Skokie gatvėmis, tuo 
tarpu vyriausias Skokie rabinas 
pareiškė, kad naciai Skokie gat
vėmis nemariuos. Jis nurodė vi
są .eilę patvarkymų, draudžian
čių naciams maršuoti Skokie 

z apylinkėje. Aukščiausio teismo 
Skokie gatvėmis.

22 metų amžiaus Janz Matiil- 
kė ir 25 metų amžiaus Ingolf 
Bein pareiškė Berlyno dienraš
čiui, kad jie kelis mėnesius ruo
šėsi šitokiam pabėgimui. Jie ne
norėjo rizikuoti, jiems būtų bu
vę geriau išvažiuoti legaliai, bet 
valdžia atsisakė juos išleisti.

Prieš porą dienų Wansee eže
rą perplaukė 22 metų Lutz 
Schmidt ir 21 metų amžiaus Mi
chael Marschall. Iš ežero išlipu
sius plaukikus pasitiko Vaka
rų Vokietijos pasienio sargai.

Sacharino uždraudimas 
atidėtas dar ,1 metams 
WASHINGTON; — Atstovų 

Rūmai nubalsavo FDA (.Maisto 
ir Vaistų Administracijai) dar 
15 mėnesių neleisti uždrausti 
sachariną. Bilius tebėra eigoje 
Senato komitete ir dar neaiš
ku, ką Senatas su juo padarys, 
pasakė Paskirstymų subkomi- 
teto pirmininkas sen. Whitten 
ID., Miss.), pastebėdamas, kad 
FDA gali uždraudimą paskubin
ti anksčiau negu Senatas spė
tą bilių priimti, p

tronomi jos departamento, pirmi
ninkas-ir UFO . Studijų Centro 
'direktorius J. Alien-Hynek ir ta
riamoji nuo UFO nukentėjusi 
Betty Hill,' kuri -1'961 metais 
drauge su -savo vyru buvo UFO 
pagrobta ir anatomiškai tyrinė
ta. ’ . ’’

.Werner von Braun iš 
Rytprūsijos

šiomis .dienomis nuo vėžio 
miręs .b-fizikas/ Werner von 
Broun, 65, mėnulio raketų išra
dėjas, buvo gimęs 1912 m. ko
vo 23 d. vokiečių dvarininkų šei
moje prie Wirsitz, Rytų Prū
sijoje, tai yra buv. Mažosios 
Lietuvos žemėje. Jo tėvas va
dinosi Baron Magnus von Braun, 
kurio protėviai kryžiuočių siaut- 
i-mo laikais 13 amžiuje iš Si
lezijos apsigyveno Rytų Prūsi
jos dalyje, kuri dabar atiduo
ta lenkams.

Castro planavo sprogdinti
Nivono Floridos rezortus .....

WASHINGTONAS. — Gar
sus įvairių stambių sensacijų 
susekėjas amerikietis žurnalis
tas Jack Andėrson patyrė, kad 
Kubos Fidelis Castro 1968 pla
navo siųsti narūnus “varlažmo- 
gius” Floridoje prie Miami įsi
gytą vasarinę .rezidenciją prie 
okeano susprogdinti, Castro no
rėjęs tuo būdu sunaikinti prezi
dento žinių centralę.

’ Illinois aukščiausia teimo teisėjas Ward birz. 22 d. prisaikdino 
v-Michael- A. Bilandiką Chicagos mero pareigoms. Naujas meras priža

de į odaboti visos Chicagcs ir Idekviesos jos apylinkės gerbūvį

L Brežnevas

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Sovietu Sąjungos prezidentas L. 
Brežnevas, tris dienas praleidęs

Pabrangs rūkymas ir . 
-s spiaudymas ■.

CHICAGO. — Baudos kaina 
už. rūkymą ' ir spiaudymą CTA 
autobusuose ir traukiniuose žy
miai- pakeliamos. Seimas (legis
lature- suteikė galią, CTA tary
bai. už.-tvarkos nuostatų laužy
mą jos autobusuose arba va
gonuose bausmę pakelti iš S200 
iki- S300.

narių dauguma mano, ka naciai 
turi teisę ramiai jpijamaršuoti

FMel CaMro • >

Gali lyti ir griauti
Saulė tek* 5:16, iridžiui — 8:29

Pietų Korėjos 
• reikalai pinasi
WASHINGTON, D. C. — Pie

tų Korėjos direktorius Kim 
Hyang, Wok vakar pradėjo liu
dyti kongreso komitetui apie da- Paryžiuje, ketvirtadienio naktį 
baltinio prezidento įsakymą ban- pšskrido Į Maskvą, 
dyti "papirkinėti silpnesnius kon
greso atstovus. • •
- Pasirodo; kad JAV preziden
tas prieš, du metu turėjo prezi
dento Park Hee pasikalbėjimą 
su Korėjos ČIA viršininku ir ki
tais žvalgybos pareigūnais, ku
riems liepė papirkinėti kongreso 
atstovus. Ar tą pasikalbėjimą 
užrekordavo JAV karo jėgos, ar 
jis Washingtone gautas kitais 
keliais, tuo tarpu dar neaišku. 
Bet jau kuris- laikas Amerikoj 
gyvena buvęs Korėjos ČIA di
rektorius, kuris liudija kongreso 
komitetui naujus dalykus.

i
Korėjos prezidentas pareika

lavo jam pasakyti, kokiu būdu 
jo pasikalbėjimas su aukštais 
savo /valstybės pareigūnais ga
lėjo amerikiečių būti užgirstas, 
užregistruotas kongreso komite
tui. Atrodo, kad-Į šį įsakymą 
nebus kreipiamas pageidauja
mas dėmesys, Buvęs 
ČIA’ direktorius Wok 
grįžti Į Pietų Korėją.

Spaudos atstovams jis neda
rė svarbesnių pareiškimų, bet. 
prezidentui Valery Giscardui 
jis pasiskundė, kad Sovietų san
tykiai su JAV einą blogyn. Laik
raštininkai norėję paklausti,’ kas 
tuos santykius blogina, bet iš 
prezidento jie negalėjo plates
nių žinių išgauti.

Brežnevas netiki, kad:- vis
kas jau būtų prarasta, bet ima 
laiko, kol klausimai bus išaiškin
ti. • ;*

Sekretorius Vance 
skris i Kinija

žmogaus teisės

Korėjos 
atsisakė

daugiauVandalų tėvai turės 
mokėti

SPRINGFIEL, 111. — Pagal 
baigiamą priimti įstatymą, kai 
kurie nepilnamečių vandalų 'tė
vai turės daugiau mokėti už savo 
vaikų destruktyvius veiksmus. 
Illinois senatas 44 balsais prieš 
2 priėmęs įstatymą persiuntė 
atstovų butui.. Pagal tą įstaty
mą tėvai už savo vaikų nuo 12 
iki amžiaus padarytą

GRAND ANSE, Granada. — 
Jungtinių Valstybių rezoliucija, 
kuria atsišaukiama į šios hemis
feros (žemės pusrutulio) valsty
bes bekankinti, ekzekutuoti ar 
kalėjimuose nelaikyti žmones 
be teismo, trečiadienį gavo vie
no balso augumą Amerikos Val
stybių Organizacijos konferenl- 
cijoje. Nė‘ viena Valstybė nebal
savo prieš JAV rezoliuciją, bet 
8 valstybės, pirmoje eilėje Bra
zilija', nuo balsavimo susilaikė, 
o 3 nedalyvavo. Keturiolika bal
savo už rezoliuciją. Susilaikiu
sios nuo 'balsavimo yra: Čilė,’ 
Paragvajus, Guatemala, Argen
tina, Kolumbija, Brazilija, Uru
gvajus ir EI Salvadoras. Visiš
kai balsavime nedalyvžfvo Hon
duras, Nikaragua ir Bolivija.

. WASHINGTON. D. C. — Se
kretorius Cyrus R. Vance.vakar 
paskelbė, kad jis išskrenda Į Pe
kiną rugpiūčio 23 dieną. Kinijo
je jis rengiasi prabūti iki rug
piūčio 26 dienos.

Jis turi' vilties per tas dienas 
sunormalizuoti abiejų valstybių 
santykius. Prezidentas Carteris 
dar prieš rinkimus buvo aiškiai 
pasisakęs už Taiwana. bet pre
zidentas gali keisti savo nuomo
nę, -jėigu valstybės interesai 
jam' kitaip diktuos.

Prezidentas buvo pasiuntęs 
į Kiniją savo sūnų sportininką, 
kuris ..labai šiltai buvo sutiktas 
ir mandagiai priimtas. Jam ke
li aukšti Kinijos pareigūnai su
ruošė puošnias išleistuves.

žalą galės būti baudžiami iki 
f1,000. - Iki Šiol buvo $500.

CYRUS VANCE
j

krantą. Būdamas -darbiečiu 
partijoje, jis prieštaravo prieš 
.darbiečių sutikimą, vesti dery
bas ūš, anksto sutinkant, atiduo 
ti arabams visas karo metu už 
imtas žemes. Darbiečiai žadė- 

]jo neatiduoti Jeruzalės, bet dėl 
kitų žemiu jie nesirengė vesti 
didelių ginčų, kad tiktai būtų 
taika. Izraelis labai brangiai 
mokėjo už laimėjimus karo ei 
goję. Pati Jeruzalė Izraeliui

Į brangiai kainavusū.Likųdo par 
tija gavo daugiau balsų'tik to
dėl, kad ji nepasižadėjo atiduo 
ti arabams visų žemių, kurias 
jie prarado karo metu. Kada 
Likud partija laimėjo’, tai gen. 
Dayan nuėjo pas Beginą ir pa
sisiūlė jam padėti." jeigu jis 
nesutinka grąžinti arabams že
mių be jokių’ garantijų. Gen. 
Dayano vadovaujamos Izrae
lio karo jėgos laimėjo karą 
prieš Jordaniją, užėmė visą de 
šinįji Jordano krantą, išleido 
norinčius išvykti arabus, o da
bar nori visiems laikams pasi
imt; dešinįjį Jordano krantą. 
Senovėje ten buvusios žydų že 
m ės.

šitas užsienio reikalų minis 
terio pareiškimas sukėlė di
džiausių rūpesčių arabų ir ki
tu valstybių atstovu tarpe. Arą 
bai tikėjosi atgauti visas karo 
metu prarastas žemes. Dabar 
aišku, k: d* arabai neatgaus Jor 
danijos žemių, o dėl kitų ara
bu prarastų žemių gali eiti de
rybos. Izraelis sutiks atiduoti 
Sirijai Golano aukštumose už
imtas kelias pozicijas, atiduos 
Egiptui didoką Sinajaus dalį, 
bet jie nesirengia atiduoti stra 
teginių pozicijų, kurios gali 
būti pražūtingos Izraehii.

Tuo taupu dar nežinia, ką į 
šiuos gen. Dayano pareiškimus 
pasakys Egiptas, Sirija ir ara
bų šeichai. Be to. labai svarbi 
yra ir NVachingtono pozicija. 
Diplomatams, norėjusiems su
taikyti žydus sū arabais, gen. 
Dayan išdėstė naują Izraelio 
poziciją. . }. 4



LIETUVIU JŪRŲ 
SKAUTUOS ŽINIOS

Lietuvių Jurų Skauti
Kaip eilė metų iki šiol buvo 

daroma, šiemet Liet. Jūrų Skau- 
tija ’‘Chicagoje, prisilaikydama 
jūrininkišfcir tradicijų, taip pat 
atliko davo mirusių minėjimą 
ir pagerbimą ant laivų, Michiga- 
no ežere. Kadangi per Memo
rial Day daugelis vyksta į ka
pines, tai šį specialų mirusių mi
nėjimą liet, jūrų skautai suruo
šė š. m. gegužės mėn. 29 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. pietų.

Jau iš vakaro suplaukė iš ki
tu uostu skautų laivai ir prisi- 
inkaravo prie krantinės Monroe 
uoste: 25 pėdų būrinė jachtą 
“Budys IV” vadovaujama’ bu
drio Į. sktn. J. Butkaus ir 26 pė
dų burinė jachta “Vandenė”', 
vadoyaujama budžio j. pasktn. 
G. Kąraičio. Taip pat atvyko 
28 pėdų Chicagos jūrų šaulių 
kuopos motorinė jachta “Gen. 
T. Daukantas U”, vadovaujama 
budžio ir kartu jūrų šaulio Kl. 
Pumpučio, nes šios kuopos va
dovybė buvo pakviesta ir suti
ko šiemet taip pat dalyvauti šia
me tradiciniame — bendrame 
mirusių minėjime, kaip tai bu
vo daroma metų metais ir anks
čiau. Be šių laivų sekmadieni 
dar atplaukė nuosavu 16 pėdų 
greitlaiviu j. š. Jonas Stanevi
čius su savo šeimos jaunimu ir 
taip pat savo' 24 pėdų būrine 
jole prisijungė p. B. Jasinskas 
su savo Įgula. Taigi šioje šven
tėje jūrų skautai sugebėjo su
traukti net 5 lietuviškus Įvai
raus dydžio ir rūšies vandens 
pastatus su. 36 daugiausiai jau
nesnio amziaūs^dalyvių. . .

Antrą- vai. visi rengėjai ir sve
čiai sulipo į laivus ir vedami 
Liet. -Jūrų Skautijos jachtos 
‘‘Budys IV” išplaukė Į ežerą šiį;- 
tarton vieton.

Nors tą dieną ežeras buvo- 
banguotas ir neramus, bet nu
vykus Į numatytą apsaugotą 
vietą buvo rąstas ramus kampe
liu, kur. užsiinkara.vus bei vi
siems susijungus, tapo pradėtas 
njjfusių prisiminims — pager
bimas.
' Tos dięnos. prąsmei paryškin

ti. atituikamą trumpą žodi pasa
kė Inkaro. Tarybos Narys budys 
j." psktu, dr. A., Rimas. Po. to 
šventės vądovui budžiui j. sktn., 
M; Maskyyčiųi, davus atitinka.- 
mą.s komandas, tapo nuleisti pu
siau stiebo didieji Liet. Jūrų 
Skautijos vimpilai ir kitų laivų, 
vėliavos,, o tada buvo skaitomos 
pąyardės Liet. Jūrų Skautijos 
nąrių, kurie mirė Lietuvoje, žu
vo ar buvo nukankinti karo ir 
įvairių okupacijų metais ir ku- 
Mt
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Skyrių veda LJS Inkaro Tarybos Narys j. pšk. dr. A. 
Rima,s Medžiagą siųsti 2210.W. 37 St. Chicago, IL 60609, 

tel. 247-8941 '

Klaipėdos uosto molai
Ti. 

ja paminėjo mirusius
rie mirę užsieniuose. — Sąrašas 
susidėjo iš dvięjų dalių — miru
sieji Lietuvoje ir mirusieji iš
eivijoje. Jie gyvendami dirbo 
už Liet. Jūrų Skautijos ir ben
drai Lietuvos — kaipo jūrinės 
valstybės Idėją, Įpareigodami 
mus likusius gyvuosius jų dar
bą tęsti toliau su pasiaūkavi
mu ir ištverme.

Toliau sekė malda už minimus 
mirusius, kurią perskaitė gių- 
tarė j. psktn. Jazminą Karaitie- 
nė. Reikėtų pažymėti, kad šie 
maldos žodžiai yra asmeniškai 
sustatyti mūsų neperseniausiai 
mirusio Liet. Jūrų Skautijos il
gamečio Dvasios .Vadovo j. vyr. 
sktn. Tėvo. Jono Raibužio, ku
ris per eilę metų mūsų stovyk
lose ir čia ant Michigan ežero 
per mirusiųjų paminėjimą pats 
asmeniškai dalyvaudamas tą 
maldą skaitydavo. Pagerbdami 
jo prisiminimą šią maldą čia 
spausdiname:

* '/.■ ♦

’ Malda

“Gražiosios gamtos, plačiųjų 
vandenų ir viso pasaulio Kūrė
jau, Dieve, pasigailėk, prašome, 
visų mūsų brolių: jūrų skautų, 
jūrų šaulių, visų jūrininkų, žu
vusių plačiose jūrose bei vidaus 
vandenyse. Taip pat ir visų mū
sų Tautos savanorių,, karių ir 
partizanų, paaukojusių savo gy- 
vymes už tėvynės laisvę bei jos 
gerovę. Duok jiems, Viešpatie, 
amžiną džiaugsmą, o. mums drą
sos, ryžto ir ištvermės sekti jų 
pavyzdi: aukotis, dirbti tėvynės 
bei žmonijos gerovei, žengiant 
mūsų idealų užbrėžtais keliais. 
To prašome per Kristų, mūsų 
Viešpatį. Amen”.

Maldą perskaičius Birutė Pum- 
putįėnė ir-budys j. .psktn. Povi
las Alintautas nuo Budžio IV 

.Hneta i ežerą Liet. Jūrų Skau- 
;tijos vainiką. Po to- sekė šven
tės vedėjo M. Mask vyčio trum-_ 
pas žodisA kur—jis Liet. Jūrų 
Skautijos Inkaro Tarybos vai-, 
du padėkojo visiems dalyviams, 
išreikšdamas džiaugsmą, kad 
šie dalyviai išaugę Liet. Jūrų 
Skauiijos. eilėse dabar baigę auk- 
tuosius mokslus ir sukūrę šei
mas, neatsitolino nuo Liet. Jū
rų Skautijos veiklos, bet su šei
momis i/ net savo vandens- pa
statais liko ištikimi jūrų skau
tijos veiklai. Baigdamas žodi, 
pakvietė visus7 prie krantu už- 
kandžiams ir bendram piknikui.

Po šių apeigų visi laivai pa
judėjo krantinės kryptimi. Rei
kia pasakyti, kad diena pasitąi-

kė saulėta ir graži, nors mieste 
termometras rodė 80°, bet prie 
ežero buvo gerai vėsoka, tuo la
biau pučiant ne mažam .vėjui, 
taigi apie paplaukiojimą po eže
rą nebebuvo noro, o buvo sku
bama greičiau prie krantinės 

užsiinkaruotį. kur laukė skanūs 
užkandžiai su labai - gerais pp;L-;a priprįžinfi Įišradingais 
■priedais. Ten buvo keletą va- vvr*ajs> S;ei lietuviškos ir net, 
landų užkandžiauta, pabendrau-' 
ta ir pasidalinta mintimis iš šių 
gražių tradicinių iškilmių.

• ’ ’šia proga norisi nuoširdžiai 
padėkoti visiems dalyviams už 
toki gražų ir jaukų mūsų miru
siųjų pagerbimą bei prisiminimą. 
Dėkojame "mūsų sesėms: Maks- 
vytienei, Karaitienei, Butkienei, 
Sipavičienei ir kt., kurios pa
ruošė taip gardžius valgymus ir 
gėrimus, kurių gausiai prigamin
ta ir kurie buvo skanūs atvirame 
tyriaiųe orę Michigan ežero pa
krantėje. X J

' . • • - < Z,

■ Taip pat'dėkojame Chicagos 
jūrų šauliams, kad i šią'Ll 'J. 
Skautijos tra'dicįnę pavasario 
šventę atsiuntė bėnt’ savo laivą,

vie

Akiratininkų 
išradingumas

2- 7 į - $ f
- Z - į e. : " f -T - ■*

Akiračių neskaitau, bet
ną numeiį atsitiktinai įsigi
jau. Kaip sau norite kalbėki
te, bet Akiračių štabo narius

Nesikiša į jokius tarpusaviui 
ginėelius ar ginčus. Esu tik* 
ras, kad ir jų buldogų ueerzi- 
Uo. Tai ir sunku suprasti koks 
kipšas jiems į galvą įlindo ir 
apie šį vyrą porina.buvo 
žinomas nacių kolaborantas 
ir anuo melu Lietuvos pogrin 
džio buvo įtrauktas į 
juodąjį sarašą. Vokiečiams 
likvidavus vietinę Rinktinę ir 
jos karininkus išsiimtus į kon 
cenlracijos stovyklą, ten at
sirado ir ..... . kuris tuoj pat
užmezgė neaiškius ryšius su 
stovyklos komendantu Krau
se___ buvo paskirtas jų pri
žiūrėtoju. Karui baigiantis jis 
vėl buvo matomas Berlyne 
vokiečių SS majoro unifor
moje. O po karo Augsburgo 
apylinkėje jis pasidarė UNRR’ 
os pareigūnu” >.

Kam tarnauja Akiračiai, jo 
kie komentarai nereikalingi!

- . Stanys Jukšėnas

čiu, nors buvo- gaila; kada pasku- 
tiniirnuimenti? tapo patirta^ Žad 
naujoji kp. vadovybė prie1’Sos' 
sv-ehtės- ‘ atsisakė • -prisidėti;1 ViW 
toje to ant greitųjų sufudšdama 
sekančią dieną iš keliu' ašmenų-

per daugel metų išlaikytą)f^tir 
mą ’ -bėndradarb'žr^m^’^tfkrpę 
Liet. Jūrų Škautijojpir (tiu^ago&i 
jūrų šąuli'ų-kuopusį.
zifešut-to,. visų nuufaika- buvo 
pakili, o svečiai, kurie fokiose- 
apeigdse dalyvavo pirmą kartą, 
o ypač‘jaunesnieji, stebėjosi to-- 
kiu ypatingu mirusiųjų pager
bimo būdu.

nei anfenkietžškos redakcijos 
neišgalvojo, tokios efektingos 
ir net nebrangios apsigyniiųo 
priemonės. Verti už tai pagy
rimo. štai pasisodino prie re
dakcijos durų gerokai nupe
nėtą buldogą ii- saugū ir ne
brangų. Sakoįjjuldogai. turi ge 
rą .uoslę. Tai fir pamėgink ne 
akiratininkas ten papulti. Šu
nelis uostelėjęs pajus, kad ne 
akiratininkas. Ko gerų ir ne
teksi šlaunies ar kitos kūno 
dalies mėsos: gabalo.

Tik "iš fotografijos nesima
to, ar įskiepytas. Neturi skie
pijimo ženklelio, čia turėtų 
būti atsargesni. Kitaip gali at 
sitiktiį kad1 pasiutligė visą šta
bą gali-susargdinti. Tiek to.

j * .J -.‘z -i. iįį
_r Dabar ‘ jgrie. rimtesnio daly7 

ko. Okupantąą ir jo samdiniai 
■puolą vieną, asmenį. Ir štai 
nei'įš šioA uei. is to ėmėsi jiems 
talkinįil^uti" ir Akiračiai. Ne 
■norėdamas l>ū ti Akiračiams 
talkininkų, ši^vyro pavardę ir 
kitas de tales jiu tylėsiu. G y v e-

įšenyvd amžiaus vvras Chica- 
goję./ ; / 

-. -.J-V ' ’ • f -C r-

. LIAUDININKŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Čikagos liaudininkai, kaip 
ir kasmet, liepos 4 d. turėsime 
išvažiavimą į gamtą — Fausti 
nos ir Mečio Mackvečių sody
bą, taip Lemont ir Lockport. 
Iš Čikagos geriausiai važiuoti 
55— Stevensono greitkeliu iki 
Lemont, paskui State St. į pie 
tus, pervažiuoti Archer Avė. ir 
pavažiavus ant kalniuko bus 
138 keliukas, čia pirma sody
ba po dešinei yra buvusi Gu
gių, dabar Balsevičių, o toliau 
Mackevičių. Važiuojant Ar
cher Avė., privažiavus Lemont 
— State SL, sukti į pietus ir 
važiuoti ikj 138 keliuko, čia 
bus į žemę įsmeigta Lietuvos 
vėliavėlė, sukti į tą keliuką.

Kitais metais būdavo paskai 
tos, posėdžiai ir vietoj poilsio 
išvargindavo s u v ažiavusius.1 
Šiais metais jokios oficialios 
čalies nebus, o tik grynai šei
myniškas pabendravimas, Mac 
kevičių sodyboje. Į šį išvažia- 
n'imą'kvęčianii visi Haudinin- 
kai ir4ą bičiuliai. Būtų gerai, 
kad dalyviai iš anksto paskam

__ Į bintų man arba Viktorui Mo- 
tušiui, t ei. 656-5155,; o mano 

tel. 652-8168. 7 - .
' * -J

Stepas Paulauskas 
Pirniiriinkas

Oras buvo, šaltas.: Dažnai lijo. . 
Bulvės dar . buvo; nesodintos 
Gyvuliai tebebuvo tvarte.

Einant dienai vakarop, laivai 
išplaukė- Į savo nuolatinius uos
tus, ’ dalyviai išsiskirstė' su pa
žadais dalyvauti ir sekančiais 

[metais bei dėkodami Liet Jūrų 
Skautijos vadovams už šį su- ■ 
ruoštą jūrišką mirusių pagerbk 
bią,.
; -v- • Bū4yš^ -,

p. psktn. A. Butkevičius

403& Archer Ave., Tel. VI 7-1515

r Seniausias. autonjokUių pardavėjas lietuvis
. ■■ ------ ------------------------------- ------ -

V«Mra» malonumi

Iš OKUPUOTOS
^LIETUVOS C
——-te- i.

Gegužės mėnesio pradžioje, 
ląnkęsi Aukštaitijoje (pasako
ja: nesulaukia šviesesnių pava 
;sarto dienų. Jau gegužis, a-dar 
nėra 3iltų dienų. Po Velykų 
lai visai nematyti dalvkai dė
josi. Niekas nepamena tqkios 
reginio: dvi'dienas lijo šaltas 
Lėtus ir belyjant tuoj pat su-? 
Icdėdavo. Medžiai pasidengė 
ledu ir iš toliau žiūrtot'alr'odė 
tartum stikliniai, telefoBų lai 
dai irgi aplipo lediniais vane 
kliais.

F 1 • r — z - *<’ •

Dailininko, akinuš.iyjžiūtin i,- 
tai buvo nuostabus reginys^, 
tiesiog, kaip pasakojė, bet vė
liau klaiku buvo žiūrėti, kad 
medžių šakos taip štŠraF'apfe- 
dėjo, jog nebeišlaikė savo svo 
rio. Einė lūžinėti sveikos ša
kos, senesni medžiai lūžo pu
siau arba išvirto iš šaknų, pra 
dėjo trūkinėti lajdąi, išvirto 
daug telefono stulpų. Neįpras 
tas reiškinys, kad taip ramiai 
be didelės audros ir net lx: sli 
prcsnjo vėjo, ramiausiai sau 
virsta iš šaknų medžiai — mil 
žinai. .

O lainkęsi Žęyiąi(Įį.qję gcgu 
žės mėnesio gale pasakoja:

V olare Premier C pope

• Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už 83,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

.Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to 

5

y
SAVINGS

CERTTHCATES
EARN UP TO 7%%

see us for 
financing.

1 AT OUR 10W RATES

4-

Savings anOban
2212 WIST CERMAK ROAD 

Pm* Kawueskaa PrrtUt^
z CHICAGO, ILLINOIS (QUA 

Hmmmi Virginia 7*7747 

Thar.>-8 Sat* 9-X
Į SEHYIHG CHICAGO AND SDMBS SINCE 1905

BOORS, Mon.Toe.Fri.X

ŽASLIŲ VALSČIAUS TAIFŪNAI 
(Tęsinys)? - ClAI

Pietums valgydavo tą, kas likdavę nuo pusryčiu. Ir 
likdavo. Šventadieniais išvirdayo • daugiau mėsos rarba 
iškepdavo kugelį. Pavakariams, jei kas būdavo išalkęs, ' 
gaudavo pieno su duona, lašinių gabaliuką, duonos ,rie- 
kę su sviestu, su sūriu, kai būdavo vaisių — ir obuolys bū 
davo gerai. ' ■ ■ .. • -v

Večerijai (vakarienei) virdavo sriubas: bulvienę,- za- . 
cirką, makaronus, šutindavo bulves ir valgydavo su* rau
gintu pienu, gretine, baltintą cvikliehę, sachąrintĮ j>asal- 
dytą raugalą. Kava-cukoriją ir arbatą. ,virdayo/rętąį,.jrt, 
tai tik šventadieniais. « :• u -t--.

Adventas ir gavėnia būdavo blogiausias'laikas.* -Ne 
tik tancevoti (šokti), dainuoti, bet ir perdaug jjuoktis, •* 
linksmam būti — negalima Visi buvo skatinamilųe^tis. ^ 
Pasnikas toks buvo griežtas, kad-vąikąms į mėsą, p^2jįū-- 
rėti buvo draudžiama; pieno gaudavo tik tie, kurie dar ., 
išpažinties neidavo. Kopūstų ir barščių sriubas5 virdavo- 
su džiovintais baravykais, kartais SU žuvimi’1 arba'Silke; 
bet dažniausiai su aliejumi, kurio patys ūkininkai išsis-: 
pausdavo iš sėmenų.. Blynai ir kiti kepsniai — tik su alie 
jumi arba aguonų pienu. .Aliejų paspirgmda^o^š^'svogū^ 
nais, dar kažko pridėdavo, kad'skaniau l>ū£ų..: įū • 
mi, svogūnais ir pipirais iškepti supiaustytii ..ęutuįiukąis-, 
rauginti burokai būdavo skanesni irfuž’imėsąj :..u h

Visa šeima valgydavo iš didelio'’ molini®' ‘-dubenio- 
(bliūdo) mediniais šaukštais, kas tik šaukštais”'vaigchpa? 
Mėsa, blynai ir kitas gabaluose''maitas ^rąnlįmm, j£tįj; 
kirą lėkštę ir šakutę duodavo tik svečiui >-,ąjrI?ą jyię^ąiątę 
Nenumazgojęs rankų, nemėgink eiti prie stalo — gravis 
ir, ko gero, valgyti negausi. Tėvas dar pajjiekinaiičiai nu - 
sišypsodavo, nė žodelio netardavo,'tiačiad .ir be/'td'žirLdjaų. 
kas reikia, daryti. Jeigu kartais p^ašnę^efevo 
ba buvo žinoma:- “Žinai ką, ties, 'danteliu iš loyiodįaų-.t 
lės ėda, tai nueik ir tunai ty ir. rozu paėsk, d>ą sUTŽmonė-i- 
miš-šiandien tunai negali valgyti”. Pd tokio posakieįj aiš- ’ 
kū, išeitys dvi: eiti Su kiaulėmis.’pa^ti^ba1 ’ 'ge^ki.rdti- ’ 
kas nusimazgoti. : .„„.„.k,...,,.

Kuris valgis būdavo..skanesnis,yaikąi: visada gri^r.' 
bia, greit kemša į burną, bevęik;^^ nėlosmt^r^a/'kaddbilp . 
daugiau paėmus, o kitas, žiūrėk, nega^taip’gTėit'daryti^ 
— ir skandalas. Apeliuojama f tėvus, kad anaš^p^dMli^ 
griebia ir perdaug ryja*, 
dublis šeria gobšiam per na^.s,'kyj .̂ 
Tėvas pareikalauja-paHauĮųį;
štu per kaktą: “Nurimkiti-varic^/nvisieBas-tužtekSi!!”

nes
j per 
.esti i

kvapas,

Kai jau nepajėgiama daugiau-valgyti,- 
aiškiai matosi, jog Hks, r 
kiaula Por tokio posakio 
tėvas gali sušerti per lūpas 
galvą. Geriausiu atveju gali 
pirkią:>Čia būtų nieko:
prašomas atneši, bet čia bausmė — štai kas !, Buvo dar Į 
viena bausmė — nueiti prie kiaulių tvarto ir daboti, kadį 
didesnės kiaulės' ėsdamos nėskriaūtų^^ąg^rŽĮ: Su Taz-|

■ėti butą pez taip jau Wpga,-^titas ‘^įauliškas 
tegulėjau jj perkūnėlis, -Išverta niekam pa | 

’vydėti - d'-' t
Žiemą po pusryčių didelių darbų ir skubių reikalų? 

■ nebūdavo. Vyrai kluone ir tvartuose darbą rasdavo, mo Į 
berys — verpdavo, skalbdavosi, lopydavo perplėštus <^a-| 
bųžius.. Gerus pųsry^ŪS tarp* 7-8 valandos pa^20^us,~^e ’ 
tus valgydavo, apie 1-2, valandai. Po pietų eidavo LOės| 
naktį gyvulius apžiūrėti, pašerti, papenėti, dar karves, t

duodavo pieno, pamelžti, nes ^Vąląfifd^ jau prade ! 
davo temti.-■ A -br

Moterys visą laisvalaikį išnaudodavo, verpimui; vy- ■ 
rai vydavo virves, pančius, tašydavo, ir skaptuodavo klum i 
peš, pindavo vyžas, darydavo ’šaukštus, samčius," taisy-j 
davo ir darydavo moterims krijalius, lankčius, tolkoms < 
kryžiokus, mestuvus ir kitokius daiktus. x Be to, reikėjo £ 
kuru apsirūpinti: iš miško malkų parsivežti, jas supiaus 3 
tyti, sukapoti — vasarą nebūdavo*tam laiko. Kas buvo ? 
turtingesnis — nusipirkdavo miške gerų šakų, sausuo-1 
lių, išvartų, o vargingesrii — prisirinkdavo šakų arba iš į. 
savo alksnyno prisirinkdavo žagatų. Kkimo laukuose i 
buvo durpėtų vietų,-bet plonas sluoksnį%.todėl ju nekas- į 
davo ir, atrodo, nemokėta jų paruošti

Talpūnų žiema nesiskyrė nuogtų, kaimų ^^ėmos. 
Sniego pripustydavo iki dangtelio : (tyirtęlibjį it paniū
rės stogų. Dumsiuose ledas visądą-'bOiyų g^į^^^pži- 
mui. Jei apsnigdavo, vėliau'- vėjas sniegą '-iiuj^sty^avo. i 
Ant varklių ledo vaikai pasidarydavo k^jnaniežių”T -)B6r- * 
nai ties viduriu įkaldavo kudląr'bnt kuolo uŽtn^ttddvo se
no rato stebulę, prie stebulės prįrišdavo ųž gl^o.lvartį, o 
kitame gale — rogutes. Kokie du vaįkąil susėsdavo ant į 
rogučių, kiti ties stebule kartį sukbavo ratu. Rogutės į 
lėkdavo greičiau už arklį. Jeigu, kartais ' rogutės i nut
rūkdavo — toli, toli pėr dirvas nučiuoždavai. Su ingutė
mis įvairiai važinėdavome: nuo kalnelių, nuo pusnių ir 
nuo geležinkelio pylimo. ,,

(Bus daugiau) p-’'
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LOS ANGELES, CALIF.
V. ŽILIUS IR G ČAPKAUSKIENĖ 

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMOJE
4 šv. jiazifhiero parapijos ren torių B. Budriūną. Pranešėja 
gianioš metinės Lietuvių Die-'kalbėjo, jog tas kvartetas jau| 
'įjos .(jau dvidešimt ketvirtos daug metų čia dainuoja, pub
is eįlęs) progrąma buvo dvie- '?4Ccos yra mėgiamas, nes vis 
jų diėijų.' Birželio 18 d. 6 vai. tas pačias dainas dainuoja. Ta 
'vakaro parapijos mokykloje į čiau šiam koncertui jie esą iš- 
buyo atidaryta dailininko VIa mokę ir dvi naujas dilinąs. To 
disloyo Žili aus . paveikslų pa^ kįą kvarteto rekomendaciją 
ifodą, Jlalyyąvo nemažas būrys, publika sutiko linksmu juo- 
vietos visuomenės. Atidarymo ku. 
prakalbą pasakė Juozas Koje- 

<!lis, kuršį kaip politikos darbe 
besireiškiąs' veikėjas, nedaug 
kalbėjo apie dailipinko žiliaus 
•meno darbus, bet plačiau pa- . c e ,, . _. . , ., , i Ant marių, S. Samvarp zšakoją dailininko iš okup. Lie- ... . T> , -- . ' .‘ r ' | ribini R Riidrinnn Lruvrnn'Zi/

i tuvos' pasitraukimo epizodą ir. 
okupantui pasipriešinimo veiks 

.ma; / 4 '

Pats dail. žilius labai trum 
pai tekąlfcęjo, kviesdamas ap_

Neteisingi priekaištai SLA 72-rai kuopai ir 
Susivienijimui Lietuviu Amerikoje

H A MII TONAS. Ont. SLA ku.ie pritari
72-ra kuopa Hamiltone jau kelin i jai paver"4 .

vi •■n: j i
r-pr

ti metai iš eilės suruoštu regu-
j žinių pelno paremia tau- rikoje
i tinę, kultūrinę ir politinę veik-
lą. Visą eilę iš Sovietų okupuo-Į vą su k<. 

, rai.:, i,et r 
žurna-e ir

u okii< a

Kvartetas dainavo: Balnok, 
tėveli! — liaudies dainą, B. 
Budriūno komponuotą; Maršą 

| iš Gounod “Fausto” operos; 
ŽO- 

į džiai, B. Budriūno kompoZici- 
Į ja. Publikai smarkiai plojant 
■ kvartetas dar vėl įėjo scenon 
Į ir padainavo dar vieną, pro
gramoje neįrašytą, dainą.

Po kvarteto iscenon iškvies- 
.|iūręti jo darbus. Išstatyti bu- ta pianistė Rimonda Apeiky- 
vo 36 paveikslai. Sąraše šužy- tė. Ji skambino F. Liszt Veng-

I rų rapsodiją No. 2. ši žymi pia 
'ir baigiąnį’.370 dol. Per ai die-, nistė publikos smarkiais ploji- 
nas,’ bir£ 18 ir 19, parodą*a-p- mais patikta ir skambinimą 

baigus plojimų jai nepagailė
ta.

mėtos ir kainos, .pradedant 110

lankę gausus būrys žiūrovų. 
'Daugiau kaip, .pusė išstatytųjų 
, pąvėikkslų nepirkta.

• Koncerto programa

j . Pa parodos atidarymo šv. 
Kazimiero parapijos salėje bu 
vo koncertas. Pradėtas Aineri 
kos himnu,. A. Polikaičiui gie 
.dantz Rengėjų. vardu trumpai

Dainuoja G. Gepkauskienė

Antroje koncerto dalyje dai 
navo iš Kanados pasikviesta so 
listė Gina čapkauskienė. Ji 
yra Los Angeles publikai prieš 
keletą metų dainavusi, koncer
tavusi įvairiose kitose Ameri
kos lietuviu kolonijose ir dai
navusi bei vaidinusi operose, 
čia pianinu jai pritarė Rai
monda Apeikytė.

Pirmu .scenon įėjimu solis
tė čapkauskienė padainavo 
penkias lietuvių kompozitorių 
dainas: Mergaitė, žodžiai Mai
ronio, muzika J. Stankūno;

Mitkienės, 
muzika B. Budriūno; Jaunys- 

muz. G. Gu- 
Vėl sakysi, žo-

ičingįš.- Jis iarėį...jog parapijos 
aiądavniys,. ypąč <po Vatikano 
suvažiavimo; yra ne tik sakra 
iiientų teikimas', bet ir pareiga 
apimtivisą; į žmogų, tad ir ren- 

. giamos Lietuvių Dienos su me 
no. program a.

> Tąlįąu pirėgrąmai vadovavo
■soliste. Birutė.Dabšienė. Ji .pris Mano meilė, ž. D. 

t;tątę''^f^fcyarfėtą:' H Jarašiū-
’.ną, B; Sėliu3ęąi A. Polikaitį, R. tė, ž. J. Aisčio, 

ir ję vadovą kompozi- dauskienės;

I

j tos I etuvos potriotų li<.tuviu( 
vardus yr įamžinusi ir jų var
dais įneštą į Kanados Lietuvių 
Fondą po 100 dolerių. Pirmas 
buvo įamžintas Kudirka, vė
liau J. Simokaitis, R. Kalan
ta, Nijolė Sadūnaitė, o šiais me
tais bus įamžintas Onos Poškie
nės vardas.

Bendrai SLA 72- kuopa per 
į trumpą savo veiklą yra pasky
rusį įvairiems tautiniams reika
lams per 2 tūkstančius dolerių.

. Tai yra gautas pelnas iš suruoš-
1 tų gegužinių ir dosnių SLA rė- 

džiai A. Karvelytės, muz. B.' tatos. Tuo dainos ir' muzikos(sias mūsų meno jėgas, o ir gau'mėjų bei narių aukos. 
Jonušo; Su tavim, 
riekaus, muzika J. Gaidelio.

Antrą kartą scenon įėjusi so tei įteikta 
listė Gina Čapkauskienė dai
navo: Summertime, kompozito 
rius G. Gershwin; Italian Stre
et Song, komp. V. Herbert; In
dian Love Call, komp. R. 
Friml; Nightingale, 
Alabieff-Liebling.

Pabaigai solistė 
kienė padainavi dvi

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amaty mokyklą, įstatyta 1940 metais

x v*u*4*vj iii uiuvj O 11 ^<4 UI

, žodžiai And programa baigta. Solistei Čaphąjį pelnų nešykštėja su kitais 
y * 1 1 * T T * • • _ * * X * A * 1 • *5^ xkauskienei

ryšulėliai.

ir pianistei Apeiky' 
gėlių ir dovanėlių

J. Kučingis dėk odaPrelatas 
mas programos atlikėjams bei 
publikai' už atsilankymą pra-| • Sveiko ir organiško mais4- 
nešė, jok rytojaus dieną ta pa to čempionu Amerikoje reikėtų 
ti programa bus kartojama, laikyti dvasintnįnką Sylvester 
kvietė~kitus paraginti atvykti Graham iš Naujosios Anglijos, 
ir kas gali antrą kartą pasi- 

; klausyti tos puikios progra- 
iš L. Delibes “Lakme” operos; mos. Prieš išsiskirstant sugie- 
ir iš A. Thomas “Mignon”. dotas Lietuvos himnas.

Publika po kiekvienos dai-j 
nos solistei ir akompaniatorei: 
labai daug plojo ir jos kartkar 
temis buvo iškviečiamos sce
non. Solistė padainavo dar dvi 
dainas programoje neįrašytas, 
bet ir tada plojimai nesiliovė- 
Scenon įėjo solistė čapkauskie 
nė su kvarteto vyrais, pakvie
tė ant scenos kompozitorių Bu certą ^pradedant prel. Kučin- 

akompanuoti ir ji su gįs .pastebėjo, jog vakar buvo 
kvartetu padainavo ištraukų iš koncertas,' tartum generalinė 
Budriūno protėvių žemės kan: repeticija, b šiandien tikrasis.

komp. A.

Čapkaus- ' 
arijas

birželio 19 d.

d. Lietuvių Die- 
buvo tęsiama. Iš

Birželio 19 
nos programa 
ryto šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje (buvo iškilmingos 
pamaldos. Po pietą parapijos 
salėje buvo kartojama ta pa
ti vakarykštė programa. Kon-

driūną

NAUJIENŲ
PIKNIKĄ

.Liepos 17 d.,sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Pradžia 12 vai,

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

. Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Viši lietuviai maloniai kviečiaini atsilankyti i pikniką..

!
-■ '■'t' -'-J - ——- —.
Tačiau, buvo šeštadienio kon
certe, turbūt, turi pagrindo pa 
sakyti, jog šeštadienį buvo 
tikrasis koncertas, be techniš
kų riktu praėjęs, o jo puošnu
mą sudarė pabaigoje, progra- 

| mos atlikėjoms įteiktos gėlės.

Parama šokių jaunimui.

Spaudoje jau buvo rašyta, 
jog vietinis dainų ir šokių jau 
nimo ansamblis, “Spinduliu” 
pasivadinęs, liepos mėnesį 
skris Europon ir Londone bei 
kai kuriuose Vokietijos mies
tuose duos tautinių šokių pro 
gramą. Jų kelionei remti tel
kiamos lėšos ir Lietuvių Die
nos skelbimuose buvo sakoma, 
jog nuo kiekvieno parduoto bi 
lieto vienas doleris skiriamas 
jaunimo kelionės fondui.

Prel. Kučingio pranešimu, 
šeštadienio koncerte buvo 250, 
o sekmadienį 300 publikos. 
Reikia pastebėti, jog šeštadie
nio koncerte buvo daug jau
nesnio amžiaus žmonių, o sek 
madienį vyravo žilagalviai ir 
iš toliau atvykusieji. Sekma
dienio koncerto pabaigoje 

prel Kučingis -paskelbė, jog iš 
Liet. Dienos pajamų 600 dole
rių duodama į šokėjų kelionės 
fondą, šimtas doleriu duoda
ma asmeniškai ansamblio a- 
kompaniatorei Onai Barauskie 
nei. Ragino, kad dar išeinant 
publika paaukotų. Prie durų 
surinkta 135 doleriai ir pramo 
nininkas Gasparas Kazlauskas 
ansamblio vadovei Onai Ražu 
tienei įteikė 600 dolerių čekį, 
jaunimo kelionės išlaidoms.

Taip, kad parapijos Lietuvių 
Diena ne tik parapijai naudin-* 
ga, bet ir jaunimo ansambliui 
davė gerą dovaną, o publika 
turėjo progos pasižiūrėti ',bel 
nusipirkti dail. V. Šiliaus me
no darbų, pasiklausyti pui
kaus koncerto ir su pažįstamais 
pabendrauti, nes visą laiką 
veikė valgykla iK baras. Buvo 
ir vadinamasis laimės šulinys.

Prel. J. Kučingio vadovauk 
j am a parapija naaibijo riziko*

Platinant SLA loterijos bilie- 
pasidalyti, šį kartą su Onos tus tenka išgirsti neteisingų 
Razutienės vadovaujamu j a u-Į priekaištų, 
nimo ansambliu.

J. Klauseikis
Vienas tautietis sako: (dėkui 

už atvirumą) “man lankantis 
Amerikoje teko pastebėti, kad 
Susivienijimo gegužinėje buvo 

i iškelta raudona vėliava“”. Ger
biamas tautieti! Susivienijimai 
Amerikoje yra 3.

1) Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, kuriam priklauso ir 
72 kuopa Hamiltone.

2) Lietuvių Ryjmo Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje.

3) Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas.

Apie 1830 m. jis patarė valgyti 
namuose keptą pilno grūdo duo
ną ir panašius į ;macus sausai
nius. Jis- ragino boikotuoti ko- 
mercines’kepykląs. Bostono ke
pėjai susiorganizavo ir užpuolė 
Graham 'pasekėjų susirinkimą. 
To pasėkoje Graham tapo gar- j ei viciiijimaj. 
sus, o jo sausainius laikė vais-l Pirmas ir antras susivieniji
mais nuo vidurių skaudėjimo. Išimai yra patriotiniai, ir remia 
to pasimokė kepėjai, kad nerei-1 Lietuvos išlaisvinimo iš Sovietų 
kia eiti prieš žmonių valią ir pa- į okupacijos darbus. Trečias — 
darė biznį, pavadindami savo Lietuvių Darbininkų Susivieniji- 
sąusainius Graham vardu. jimas Amerikoje yra komunistų,

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM
Veda K. BRAZD2I0NYTĖ

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

;tu/;ų Ame 
r-lrĮv-ti nuo 
•i'c.kiią ko- 
i;;;i i;us na- 
Lūdami ma- 
iii, kad per 

rinkimus nega
lės užimti Pildomosios Tarytas 

pasitraukė ir susiorganizavę 
pasivadino Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimu. Be abejo. 
Lietuvių Darbinink Susiąieniji- 
mo ruoštoje gegužinėje galėjo 
tautietis pastebėti raudoną vė
liavą.

Dabar kandidatai į Pildomąją 
Tarybą gali patekti visokių pa
žiūrų bei įsitikinimų, bet negali 
patekti Į Pildomąją Tarybą ko
munistų simpatikas.

SLA 72-roje yra įvairių pa
žiūrų narių. Tačiau jei atsiras
tu dabartiniam Lietuvos oku
pantui simpatikų ir imtų truk
dyti kaip S. Kudirkos, Simo- 
kaičio, Romo Kalantos, Nijolės 
Sadūnaitės pagerbimo darbus, 
tokie nariai būtų pašalinti iš 
kuopos, kaip anais metais, kad 
buvo pašalinti: A. Bimba, J. Bu
lota ir kiti Maskvos simpatikai, 
Amerikoje.

Sovietų pavergftoje Lietuvo
je sesės ir broliai yra tremiami 
į Sibirą vergo darbams už išsi
tarimą žodžio apie vykdymą pa
grindinių žmogaus teisių, kokios 
yra numatytos ir Sovietų konsti
tucijoje. Ona Poškienė yra vie
na iš tų, kuri buvo ištremta į 
Sibirą vergo darbams ir atka
lė jusi 9 metus grįžo į okupuotą 
Lietuvą, Šiaulių miestą ir nežiū
rint 70 metų amžiaus priklauso 
Lietuvos komitetui žmogaus* tei
sėms ginti.

šiais metais SLA 72 kuopa 
Įamžins | Onos Poškienės vardą 
ir įneš jos vardu į Kanados Lie
tuvių Fondą 100 dolerių.

Prašome dalyvauti SLA 72-ros 
kuopos gegužinėje, kuri Įvyks 
š. m. liepos 24 d. A. Padolskio 
sodyboje, Paris Ontario.

J. šarapnickas, 
SLA 72-ros k. pirm.

Taupykite dabar
pas mus

Chicago, III. 60608

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

t V E R SAL

VERSA
1800 So. Hoisted St.

a _ naujienos, CHICAGO I, ILL,— Friday, June 24, 1977

i

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮptMgta 1928 motels. . Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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JONAS BLTE1KA

KARAS SU SKRUZDĖM

Lietuviams reikia nuoširdžių draugų
■Barzdukinės minties politikai gali sukinėtis ir rai

tytis kaip jie nori, jie priversti pripažinti, kad senieji 
Amerikos lietuviai politikai tarptautines problemas ge
riau suprato ir iš anksto ėmėsi priemonių Įtraukti pačią
galingiausią valstybę laisvųjų tautų pusėn. Suįdominus 
amerikiečius tautų laisvės problemomis, savaime' aišku, 
kad ir Lietuvos laisvės klausimas jiems nebus svetimas. 
Stalinui susitarus su Hitleriu, ir atėmus visoms trims 
Pabaltijo valstybėms laisvę, labai svarbu buvo turėti 
galingą pasaulio valstybę pavergtos Lietuvos pusėje.

Visi Amerikos prezidentai ir visos jų administraci
jos, Dr. Pijus Grigaičio ir Leonardo šimučio politikos 
Įtaigoti, nepadarė nei vieno žingsnio, kuris būtų pat
virtinęs dviejų didžiausių grobikų karo pradžioje-pada
rytus ištisų valstybių ir jose gyvenusių tautų pasisavi
nimus. Jiedu nutarė pasidalyti Lenkiją ir pradėjo Ant
rąjį Pasaulio karą. Už didesnius Lenki  jos plotus, Hitle
ris leido Stalinui pagrobti Estiją, Latvija ir didžiausią 
Lietuvos dalį. Vėliau Hitleris atidavė Stalinui ir pasi
laikytą Suvalkiją, bet rusai privalėjo naciams mokėti 
auksu.

Šitas žulikų transakcijas sovietų valdžia dar ir šian
dien nori laikyti teisėtomis. Leidus naciams grobti Len
kiją, ji mano, kad ji turinti teisę pasiimti-Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Septynių milijonų dolerių nacių pakvitavi
mą ji skaito galiojančiu dokumentu sovietų valdžios, tei
sėms įrodyti. Amerikos prezidentai niekad tokių tran- 
zakcijų nepripažino ir rodomų pakvitavimų neskaito jo
kiais teisėtais dokumentais. Maskvoje pasirašytos su
tartys, naciams išmokėti pinigai tiktai parodo sovietų 
valdžios norą grobti iš savo kaimynų, ką tiktai jie pa
jėgia.

Visi Amerikos prezidentai nepripažino Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos ir nesirengė pripažinti. 
Vienas kitas aukštas pareigūnas, mėgęs daryti. įvairiau
sias transakcijas kitų sąskaiton, galėjo Maskvai leisti su
prasti, kad laikui bėgant amerikiečiai numos į šitą klau
simą ranka ir pripažins prijungimą. Kad panašiems kar 
jeristams nepavyktų padėti rusams įteisinti svetimų že
mių grobimą, praeitaisiais metais Amerikos Lie
tuvių Tarybos iniciatyva JAV kongresas priėmė nutari
mą, primenantį buvusiam ir būsimiems prezidentams, 
kad JAV niekad nepripažino ir nesirengia pripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Są- ’ 
jungos.

Visi prezidentai stropiai saugojo pavergtų Baltijos 
valstybių teises. Ypatingai geras pabaltiečių draugas bu 
vo prezidentas Fordas. Rinkiminės kampanijos metu 
jis padarė klaidą, pareiškė, kad Rytų Europoje nėra jo
kios sovietų dominacijos, bet jis tuojau tą klaidą atitai
sė. Lietuviams nepatiko padaryta klaida, bet nei vienas 
rimtas politikas jam neišmetiriėjo. Barzdukiniai mūsų 
politikai Fordą su pelenais maišė, kai jis, rinkiminės kam

Čia bus kalbama apie skruz-f 
dės “legionierius”, kurios — 
baisi vidurinės Brazilijos sri
čių fazenderių rykštė. Skruz
dės pasirodė anksti rytą ir 
grėsmingu stačiakampiu, ku
rio vienas šonas buvo trijų, o 
kitas penkiolikos kilometrų, 
slinko pirmyn. Gelbėdamiesi' 
nuo mirties, panikoje bėgo nuo 
jų jaguarai, pumos, elniai, ir 
kiti žvėrys ir smulkūs žvėre
liai. Klaikiai šaukė ir paniškai 
iš baimės netekusios proto, 
blaškėsi beždžionės.

Plantacijos savininkas — fa 
zenderio senjoras Lien inge n" as 
buvo nebenaujokas, tad nepa- 
simetėr nes žinojo, jog šiame 
Brazilijos kampe panašių in
vazijų įvykiai - nenuaujiena, 
Plantacija buvo apsupta pasa
gos forma keturių metrų plo
čio kastiniu kanalu, kurio ga
lai rėmėsi upe* Upė buvo užt
venkta. Pavojaus atveju fazen 
reris galėjo tam tikrose vieto
se pakelti užtvankos šliužus ir 
savo teritoriją aplinkui apjuos' 
tj vandens juosta. Iš vienos pu 
sės “pasaga” siekė tamarindi- 
nj mišką, kurio aukštų medžią 
ties kanalu šakos siekė gana 
toli...

Kad užkirtus skruzdėms pa
togų kelią, patekti pTantacijon. 

! Leiningen’as įsakė medžiu ša
kas apgenėti, kas tuoj am buvo 
pykdyta. 'Be išorinio kanalo 
buvo, dar ir vidaus sutvirtini
mų linija — kastinis griovis, 
tiesa, ne toks jau didelis, bet 
apsupantis aukštumėlę, kurio
je buvo išdėstyti fazendos ūkio 
trobesiai. Griovyje buvo pada
rytas specialus latakas, einąs 
nuo gazolino cisternos, atve- 
jui£ jei skruzdėms pavyktų pe 
reiti pirmąjį kanalą ir pasiek
ti plantaciją — gazolinas būtų 
patikima apsuptiems apsaugos 
priemonę.

* Paiškėjus, kad skruzdės ar
tėja-- mdterys ir vaikai tuo
jau buvo perkelti į kitą saugią 
vietą, kitame upės krante, o 
kanalas- prileistas vandens. 
Visi plantacijos vyrai — ketu- 
rį šimtai darbininkų indėnų— 
susigrupavd viename “pasa
gos” gale. Kiek akys užmatė 
iki paties Horizonto viskas bu
vo padengta kaip metalas j do 
d u žvilgančiu, judančiu kili
mu... Visa kas tose vietose au
go — dingo kaip nebūtą. Indė
nai rimtai rėkė, mosikavo ran 
komis, keikė atslenkantį pavo 

mu, niekad jis nepraleido progos, paminėti rųsų paverg
tos Lietuvos. 

!

Šių metų birželio 15 dieną, kai visi lietuviai prisimi
nė prieš 36 metus Lietuvoje pravestus žiaurius lietuvių 
medžiojimus, gaudymus, grūdimą į galvojinius vagonus 
ir išvežimą į Rusijos šiaurės prievartos darbų stovyklas, 
kongreso atstovas priminė naujai susirinkusiams atsto
vams, kad praeitais metais atstovų rūmai ir senatas prie 
mė rezoliuciją, nepripažįstančią Lįetuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių prievartinio Įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Rezoliucija primena atstovų rūmams, kad sovietų vy
riausybė, pasiuntusi karo jėgas į Lietūvą, Latviją ir 
Estiją laužė veikiančias sutartis ir tarptautinius įsta
tymus, neleisdama gyventojams pasirinkti tokios ad
ministracijos, kokios krašto, dauguma būtų pageidavusi. 
Rezoliucija primena, kaip žiauriai lietuviai buvo gaudo
mi miestuose ir kaimuose, kaip jie buvo grūdami į galvi
jinius vagonus, be tardymo, be platesnio apklausinėjimo

jų. Vienok atstumas tarp ka
nalo ir skruzdžių nuolat pas
tebimai trumpėjo ir, pagaliau, 
įsigalėjo kapų tyla. J tą tylą 
plaukte plaukė viską savo ke-v 
lyje naikinanti šimtų milijoni 
nė vabzdžių lava.

Priešo armija, griežta kari
nės žygiuotės tvarka, artėjo. 
Pamatę kliūtis iš centro atsis
kyrė dvi kolonos ir nužygiavo 
apeiti kliūtis iš sparnų, norėda 
mos rasti tinkamą perėjimui 
vietą. Tai užėmė truputį dau
giau valandos. Per tą laiką ap
suptieji spėjo geriau priešą 
prisižiūrėti. Priešas buvo: juo- 
dai-rusvos spalvos, parodomo
jo piršto didumo. Kaikuriems 
indėnams netgi pasirodė, jog 
skruzdės hipnotizuojančiai vei 
kia, “gręžia” juos spindinčio
mis šaltomis savo akimis.

Pagaliau, abu Banginiai da
liniai apėję kanalą, pasiekę 
upę,kokiu tai slaptu “telegra
fu”, žaibo greičiu apie tai pas 
kleidė žinią visame jų milžiniš 
kame lageryje ir šimto metrų 
pločio žvilgančių vabzdžių sro 
vė užtvindė kanalą. Vanduo 
pajuodavo. Skruzdės skendo 
tūkstančiais, bet jų vieton sto
jo kitos dešimtys tūkstančių ko 
votojų. Leiningen’as įsakė iš
dalyti žmonėms kastuvus ir 
gazolino “Forsunkas”. Į skruz 
dės pasipylė žemės grumstai, 
jas laistė gazolinu. O vabzdžiai 
į tai atsakė dar atkaklesne ata
ka.

Srovė į kanalo vidurį dažnai 
grąžindavo' žemės grumstus, 
nuo kurių tuojau atsiskirdavo 
grėsmingo juodojo kaspino da 
lis, kuri skubiai slinko į viršų. 
Vienas indijonų tokį kamuolį- 
grumstą kastuvu užgavo ir 
akies mirksnyje kastuvo ranke 
na buvo tankiai skruzdžių ap
sėsta. Peon’as keikdadamas 
metė kastuvą kanalan, bet 
jau buvo per vėlu: skruzdės už 
puolė jį ir perdėm nuo kojų 
iki galvos įsisiurbė jo kūnan. 
Kaikurios stambesnės už kitas, 
turėjo ypatingą geluonį, per 
kurį savo aukos kūnan leido 
paraližuojančius nuodus. Iš 
skausmo ir baimės netekęs pro 
to žmogus šokinėjo ir keikėsi 
kaip dervišas. Rautas į gazo
liną! — Greičiau!” — ko
mandavo Leiningen’as. Nelai
mingasis nuplėšė nuo savęs 
marškinius ir skruzdžių apsės 
tas rankas iki pat pečių panė
rė į didelę gazalino skardinę 
Tačiau, dargi po to, skruzdęs 
neprasižiodė. Kitam- darbinin
kui teko kiekvieną skruzdę ats 
kirai pražiodyti ir atitraukti 
nuo nelaimingojo asmens kū
no, tik tuo būdu buvo išgelbė
tas. draugas. Leiningen’ui įsa
kius buvo pakelta kanalo van
dens lygis, žmonės patenkinti 
stebėjo kaip srauni kanalo sro 
vė neša milijonus vabzdžių. 
Ataka buvo atmušta bet skruz 
dės nė nemanė kapituliuoti ir 
atsitraukti, o tik pakeitė savo 
kovos taktiką.

Pulkai vabzdžiu tiksliausiai 
užpildė kanalą siekiačią pa
miškę. Buvo galima pamany
ti, kad jos nutarė paruosti sau 
provianto... Tačiau reikalo bū 
ta kitokio. Skruzdės perkandi- 
nėjo lapų stiebelius, kurie tan 
kiai, kaip lietus, krito žemėn, 

greitai tempė juos į kanalą tr 
leido į vandenį. Ant šių savotiš 
kų pontonų vabzdžiai plaukė 
į priešingą upės krantą.

Staiga Leiningen’as kitame 
upės krante pastebėjo kažkokį 
į keistą juodą daiktą sų be
forme galva, judinamomis ko
jomis. Daiktas stengėsi prisL- 
plakti iki kanalo, bet krante 
pargriuvo ir konvulsingai tam. 
pėsi, drebėjo. Tai buvo pam
pos elnias atsitiktinai patel 
kęs skruzdėms į nagus. Jos jį 
visą padengė juoda mase. Pra 
džioje apakinę jį, o paskui iš 
skaumo netekusį jėgų, pradė
jo ėsti. Kad besikankinantį gy
vulį išvaduoti iš baisaus skaus 
mo, Leiningen’as paėmė šau
tuvą, prisitaikė ir šovė. Elnias 
paskutinį kartą sujudėjo ir 
amžiams nurimo™

Per šešias minutes nuo to 
didelio gyvulio beliko tik krū 
va švariai nupoliruotų kaulų. 
Kanalas jau buvo pilnas la
pų, milijonai skruzdžių ant jų 
plaukė į plantaciją. Leinin- 
gen’as įsakė žymiai pažemin
ti (nuleisti) vandens lygį ka
nale, o paskui- taippat staiga 
pakelti jį taip pakartoti kele
tą kartų. Skruzdės staiga ąt-.i 
šidūrusios dugne, tuojau puolė 
atakon, bet čia ant jų pasipylė 
gausi vandens srovė. ^Vienok 
kai kuriom jų pavyko išplauk 
ti į vidurinį plantacijos kran
tą. Pasigirdo klaikus indėnų 
klyksmas. Kažkas sugedo nu
leidžiamame užtvankos me
chanizme ip kanalas pasiliko 
tuščias. ŠĖlžihįškas j uodas ki
limas įsilaužė į vidujinį kran
tą. Leiningen’as suprato, kad 
plantacija jau pasmerkta. Jis. 
pakėlė šautuvą ir tris kartus iš 
šovė į orą. Tai sutartinis ženk, 
ias pereiti į vidurinę- sutvirti
nimo juostą. Į antrą kanalą jis 
įsakė paleisti naftą.

Plantaciją — daugiamečio 
sumanaus sunkaus darbo, triū 
so ,ir vargo rezultatas, akies 
mirksnyj e z buvo. sunaikinta. 
Tačiau šokti nafton vabzdžiai 
iš karto nesiryžo. Kadangi vis
kas — kas. augo, žaliavo, žydė
jo buvo sunaikinta, suėsta, 
skruzdės pradėjo rinkti ir mes 
ti kanalan medžių žievės ga
balus, šakeles ir sausus lapus. 
Netrukus kanale naftos jau 
nesimatė: viskas buvo padeng 
ta knibždančia vabzdžių ma
se. Būklė'buvo’ klaiki. Lėifim- 
gen’as pagriebęs akmenį svie
dė jį kanalan. Akimirkai “tirš 
tuma” prasiskyrė ir pasirodė 
“aketėje” grynos naftos į ku
rią tuojau buvo įmesta degąs 
degtukas... Nafta užsidegė. Įgu 
la atsidūrė ugnies žiede. Mili- 
j onai skruzdžių žuvo. Tai pa
kartota keletas, kartų, bę8 
skruzdės nepaisydamos savo 
nuostuolių, atkakliai tęsė puo 
limą. Jos vėl ir vėl statė tiltus. 
Dabar tai darytį buvo leng
viau, nes naftą dengė pelenų 
sluoksnis. .

Buvo likę tik yiena: paskan 
dinti vandenyje visą plantaci
ją. Bet kaip užtvanką pasiekti? 

i Du indėnai ryžosi pasiekti ją, 
Į bet tai jiems gyvybes kainavo. 
Tada I^einingen’as pats .apsi
rengė nafta persunktais dra
bužiais, apsivyniojo, apsimuta

liejo naftoje išmirkytais sku
durais, nosį • ir ausis užkimšo 
vatą, užsidėjo ąntimoskitinius 
akinius. Senas indėnas gydyto
jas davė jam pavasario “mėšlą 

. vabailų” pagamintos mosties, 
kuria jis ištepė savo veidą ir 
grabužius, dar išgėrė prieš 
skruzdžių nuodus veikiančių 
vaistų ir rankos mostelėjimu 
atsisveikinęs 'su bendradarbiais 
— nelaimės draugais Indė
nais, šoko į skruzdžių tirštu
mą. Jis bėgo visų, jėgų, stengda 
masise šuoliuoti ilgais šuoliais, 
bet nęnušuoliavęs nė pusės kb_ 
lip, jau b.uvo visas aplipęs juo
dą skruzdžių mase.
• Nepaisydamas nežmoniško 
skausmo jis vis bėgo. Iki užt
vankai dar buvo apie 300 met
rų, štai jau 200, jau apie 100... 
Ir, pagaliau, jis pasiekė tiks
lą. Vos tik Leiningen’as nutvė
rė už rato, kai-visa masę baL 
šiai žiaurių ir įniršusių vabz
džių, kaip pasiutę įsisiurbė į 
ja. veidą ir kitas kūno dalis/ 
Leiningen’as sukandęs dantis, 
kaip beprotis sukėsi, kratėsi... 
Prasižioti — reiškė tą pačią 
akimirką žūti. Pagaliau ųztvan 
kos atsidarė ir vandens ąntplū 
dis prasidėjo. Leiningen’as vos 
laikėsi ant kojų.

Sukaupęs paskutines jėgas 
jis leidosi bėgti atgal supras
damas, jog jam tereikia tik pa 
slysti ar sukniubti, tai ir vis
kam būtų galas, širdis smar
kiai plakė, iš ausų pasriuvo 
kraujas, su kiekvienu žingsniu 
jo jėgos silpo. Ant jo kelio bu
vo- tiidelis akmuo,, kurį aplenk 
ti jam stigo jėgų. Leindngen’as 
išvargęs susmuko: žemėn. ISkru 
zdės. tilo jau keleriopai padidin 
Ju aršumu puolė savo auką. 
Jam; pasivaideno elnio žuvimo 
scena. Stekublingu jėgų, sukau 
pimu jis privertė save pakilti 
ir tęsti kelionę atgal Prąsiver 
žęs. per ūžiančią liepsnos sie
ną vidujiniame. kanale, jis 
netekęs. sąmonės krito žemėn. 
Pribėgę indėnai nuplėšė nuo 
jo drąbųžįųg,. nuvalę nuo, kūno 
skruzdės ir parnešė namo, j

Vanduo ūždamas, burbuliuo 
darnas^ stipria srovę užliejo, vi 
są plantaciją. Skruzdės skendo 
milijonais, įtas sręvė nuplo
vė. Tai' šen’ tai terf ' skruzdės 
dar stengėsi išeiti sausumpn, 
indėnai švirkšdami jas nafta 
suvarydavo, atgal į vandenį. 
.Tokiu būdu, nors ne be aukų 
— karas buvo laimėtas!

Peru plinta streikas |
LIMA. — Visuotinis streikas 

prasidėjo trečiadienį Apequipa 
mieste, skaitytame antruoju 
Peru didmiesčiu. . Sustojo visa 
viešoji transportaciją ir darbiąin 
kai atsisakė -eiti į dirbtuves. Tre
čiadienis' buvo jau penkta die
na, kai Peru prasidėjo suirutės 
kai valdžia paskelbė naują eko
nominio susivaržymo progra
mą norėdama iškelti kraštą iš 
didelės finansinės krizės.

• Pirmutinė kelionė iš San 
Francisko į New Yorką auto
mobiliu buvo 1903 metų vasa
rą. Jį tęsėsį 70 dienų ir tai įu- 
vo rekordas.!

panijos neišvargintas, tarptautinėje arenoje stojo už pa- ir be jokio teismo siunčiami'Į šiaure.
vergtas tautas ir pagyrė tas, kurios kovojo ir tebekovo- Kongreso atstovas priminė naujai administracijai, 
ja už savo tautų laisvę. Barzdukiniai Fordą paskelbė iš- kad ne tjk kongreso atstovai, bet ir pats prezidentas pri
daviau. jie net suskaičiavo jo gautus Judo grašius, kada silaikytų. iki šio meto vestos Amerikos politikos, neprį- 
žmogus nepadarėMaskvai jokios nuolaidos, šiandien jie pažintų Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovie-
žino, kad buvo padaryta didele klaida, bet niekur nema
tėm, kad padarytas šmeižtas būtų atšauktas ir apšmeiž
tasis atsiprašytas. Fordui buvo žinomas barzdukinių po
litikų šmeižtas, bet jis, vietoj paniekos, stengėsi jiems 
išaiškinti, kad jis nei vienos tautos nepardavė, nes jis nie
kad svetimo nepardavinėjo.

Nekalbant apie prezidentus ir aukštus administra
cijos pareigūnus, seni Amerikos lietuviai užmezgė glau
džia ryšius su visa eile kongreso atstovų. Kaip senate, 
taip ir atsuvų rūmuose yra didokas skaičius laisvos Lie
tux os ir pave; rių lietuvių draugų. Tokiu Lietuvos lais
vės draugu yra kongreso atstovas Frank Annunzio. Ne 
vieną kartą jis i’iarė pareiškimus pavergtų tautų klausi-

cų Sąjungą ir panaudotų visas priemones šiai sovietų 
prievartai atitaisyti. • • ■■ ■

Kongreso atstovas Annūnzio primena, kad preziden 
tas imtųsi priemonių ištirti visą Pabaltijo valstybių įjun
gimo klausimą, iškeltų viešumon padarytus rusų, nusi
žengimus tarptautinei teisei ir imtųsį priemonių grą
žinti Lietuvai, Latvijai ir Estijai teisę • savarankiškai to 
krašto gyventojams visus reikalus tvarkyti. Tokią pozi-Į 
ciją gali užimti tiktai geras ii- nuoširdus pavergtos lie
tuvių tautos draugas. Jam gerai yra žinomi sovietų im
perijos tikslai Jis supranta, kokion didelėm nelaimėn 
pateko lietuvių tauta. Jis nepraleidžia progos Lietuvos 
laisvės klausimu priminti ir iškelti.
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NeprikL Lietuvos Karo muziejus Kaune

1 
f

UK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS i 

^ GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S«. Pulaski Rd. (Cr«wford 

Medical Buildiog). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

<

Naujųjų laikų Lietuvos istorija 
Paraše istorijos prof. Pranas Čepėnas

I tomas

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
į Tekt. 695-0533

Fox Vaiky Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

• ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

Rezu GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

.- GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
<6132 So. Kedzie Ave^ WA 5 2670 
Valandos' pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml A-^OT'.

meile, įvykius ir objektus ap
rašant objektyviai visapusiš
kai ir griežtai prisilaikant 
mokslinės disciplinos.

šiame tome yra 15 skyrių:
I. Tauta istorijoje; II. Lietuvos ■ 
gyventojai; III. Lietuvos gy-Į 
ventojų lenkinimas; IV. Lietu

Pagaliau turime naują neį
kainojamą dovaną, labai ak
tualią naujųjų kartų, bet ne
mažiau brangių ir seniausios 
kartos lietuviams, tai knyga 
Naujųjų Laikų Lietuvos Istori
ja, kurią-parašė rimtas istori 
Ijas istorijos profesorius ir 
Lietusių Enciklopedijos is^o- va Rusijos valdžioje; V. Rusi-į 
rijos skyriaus redaktorius Pra^nhnas; VI. Katalikų ir pravos- 
nas Čepėnas, o išleido Dc. Ka 
zio Griniaus Fondas, spaudai 
parengti padėjo Albina Siruty
tė-Čepėnienė, spaudė M., Mor
kūno spaustuvę Cliicagoję.

Didoko formato 9Xt> nykš
čių 544. puslapių knyga apima 
Lietuvos istoriją nuo 19; šimt
mečio pradžios, kada po dvily
pės Lenkijos-Lietuvos valstybės 
padalinimo Rusijos vergijon pa 

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimu \

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-46C5

ODOS.LIGOS — CHIRURGIJA _ 
10fr2 N, WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefoną j atsakomas 12. vaf.

OPTOMETRISTAS 
,; -KALBA 'LIETUVIŠKAI

1 Arina akis. Pritaiko akinius
“contact lenses”

U. pagal susitarimą. Uždarr+« *Tėč

ir

lavų bažnyčios Lietuvoje; VII J 
Švietimas; VIII. Saudos drau
dimas; IX. Lietuvių tautinis at
gimimas; X. Lietuvių pokninės 
partijos; XI. Rusų japonų ka- ' 
ras; XII. 1905 metų revoliuci
ja; 'Rusijoje ir Lietuvoje;. XIII. 

,Rasijos valstybės dūmą ir Lie
tuva ;XI V: Lietuvos ūkis prieš 
Pirmąjį iPasaulinį Karą ir XV: 
Lietuvių kultūrinė veikla prieš, 
Pirmąjį Pasaulinį Pa-( 
baigoje — Vardynas ir chro- ąpie svarbių problemų sprendi 4) Kaip apsirūpinti vėliau-- 
nologinė lentelė. |iųus ij apie praktišką veiklą, šia informacija apie koniuriiz-

Knyga tvirtai įrištą Jaudek- Buš. galimybės dalyviams pasi mo doktriną, numatytą veiklą 
lu aplenktais viršais, gaunama reikšti praktiškomis kalbomis įr slrategijąr 
Dr. K. Griniaus Fonde, Ine. ir konkrečiais pavyzdžiais. Į 5) Kaip siekti pasisekimo, 
c/o J. Urbelis, 1&49 No. Broąd-į štai klausimai, apie kuriuos, politinėje, akcijoje, 
way. Melrose Park, Ill., ir kny- bus kalbama-ir diskutuojamą: 6) Kaip angažuotis kalbėto- 
gynuose. Kaina $15, ” - - — -

Laidotuvių Direktoriai

JU

k.ąms, pensįmnkaiųs, biznie- mu duo mokesčių organizaci- ,

K. Petrokcdlis

MARYTEI J. BIUTAVIČIŪTEI

ANICETAS ADOLFAS BILIUTAVICIUS

JIB LABORATORY, 1437 So., 491*1 Ave, CICERO,. HJj. «0630

Kaip įkurti organizaciją.
Kaip pasirūpinti atleidi-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

gresnianairis, straipsniai zur- 
, taip 

pat atskiriems leidiniams. Bus

It

sanlus registruoja CACC orga
i. c A v nizaeija, viršuje nurodytu ad-

3).Kaip panaudoti radiją. resu.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. 
birželio mėp.-Lietuvoje, Gelgaudiškyje mirė mūsų mylimas, brolis

sirūpinti, kad būtų išspausdi- 
mipaxais, kuriuos lankė dau- 
gelis prieškom'uni&t.įncs yeik-< v -
los aktyvistų. Be to, organiza- T Y ir paštą, 
tija yra išleidusį eilęt leidinių

.J. Pr.' 1)- Kaip įtikinančiai kalbėti 
J.. Pr. studentų grupėms, bažnyčias 

lankantiems,. moterims, vai-

Phone: YArdi 7-l>ll
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Ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

All accounts com
pounded daily 
Passbook Savings, 

paid Quarterly.

' P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
• 3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ) •

v5 2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6457J
V1028 SOU THWEST HIGHWAY- Palos Uills, DU$.74-4410

1. - • - ■ _______ •   

GAIDAS
SENIAUSIA IR D1DŽLAŲSIA LAIDOJIMO ĮTAIGA

PETRAS BIELIŪNAS
CALiFOUNlA A V E; Phone: LAfayette 3-3572

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET • 

",'al. antrad. nuo 1—4 po piety,, 
setvrrtąd.-njjie.. 5-y-7 vai. vak.

x Ofiso teief.; 776-2880 <u-« -a y- x - - * „■-- -■ ■ - - - - -
^_.crtąviąs. rez. teiejE.; 448-5545 
: —-—:—‘ ’ I—^-^—4—ESĄ. '

DR. VYT. TAURAS 
ifOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ 
^Ofišas Ž652 WEST 59th STREET

< TeL PR 8-1223
OFISO, VAU: pirm., antrad., treciad, 
ir penkt. 2-4 ' ir 6-8 vai. vakf šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir ’ kitu laiku 
* '7 f’.' ^agal susitarimą.

rusų valdžia dėl tautos išliki
mo įsijungė nebe tik tautiškai 
susipratusioji šviesuomenė, bet 
ir kiti, tautinio sąjūdžio paveik
ti platūs lietuvių tautos sluoks
niai, taigi naujoji istorija pra- 
sdeda skyrium Tautinis Atgi
mimas ir baigiasi Pirmojo. Pa
saulinio/Karo • pradžia, tai yra 
Lietuvos laisvės atgavimo ir 
lepriklausomybės išsikovoji- 
mo priešaušriu.

Autorius jau yra parašęs di-- 
dokų da|į Naujųjų Laikų Lie
tuvos Istorijos II tomo, kuris 
apims laikotarpį nuo I Pasau- 
■inio karo iki 1920 metų Stei
giamojo Seimo ir III tomas bus 
skirtas Nepriklausomos Lietu
ms gyvenimui iki 1940 metų.

Ši Naujųjų Laikų Lietuvos 
istorija bus .svarbi naujiesiems 
(jauniesiems) lietuviams, ka
dangi jiems ir naujieji laikai 
rra jau istorija, tik iš senųjų 
girdėta, mokyklose klausyta- ir 
mygose skaityta istorija, bet 
lemažiau — o asmeniškai kai- 
)ant dar labiau svarbi ir mie- 
a- skaityti semusiums, kurie ap- 
•ašomiĮji^ Lietuvos istoriniu įvy 

~ |rg-patįs bąvo; daigiau ai* xua-' 
dau talk minkai ar bent liūdi- 
linkai: Kas svarbiausia, kad 
Naujųjų Laikų Lietuvos Isto- 
•ija parašyta ne kaip kai ku
rios kitos, kur pro klebonijas 
ir dvarus tikro Lietuvos gyve
nimo nebematyti Autorius P. 
Sepėnasu,. kaip D r. Kazio Gri- 
liaus Fondo valdyba savo Lei 
tėjo žodyje primena, “labiau
siai domėjosix-naujųjų laiku 
Lietuvos istorija ir jau turėjo 
;urinkes gausios medžiagos 
vam laikotarpiui nušviesti" 
Fikrži; ši istorijos knyga pa-, 
ašyta su tikra tos profesijos

veikėjų konferencija,
i Kovotojams už Lietuvos lais arba kannyųams. .j . . . y . » r .Ų'o'in4r vę. ir veikėjams prieš komuniz ;
mų yra gerai žinoma Christian laiškai redaktoriams ir kon.

i Anti Communism Crusade or- . . v - *
ganizacija, PO Box 890^ Long nalams ir laikraščiams, 
Beactu CA 90801. Iki šiol CA-T-' . - .. .
CC ir įjos steigėjas dr. Fred C. duodami atsakymai, kaip pa- bei maistų. Jas duoda ir kur- 

. Schwartz buvo žinomi savo se sirūpinti, kad būtų išspausdi- t *

vąitinį inforųiacijos biuletenį, i
Birželio 15 biuletenyje yra j 

paskelbta iijforpiągiją apie | 
’ Pi-i.eškomiinįstžnių darbuotojų' ■’ 
konferenciją liepos 30. ir 31 d. 

lHyatt Regency viešbutyje, Wa 
shington, DC.

Konferencija suplanuota ąt- 
iSJ^veigiant į praktiškus reiką- 
Tus: 1) jau dabar aktyviai: be- 
sireiškia įsčių. ;prieškomunisti- 
3 ėję veikloje į 2) norintiems 
įsijungti į aktyvią prieskoniu 
nistinę veiklą;- 3), norintiems 
pagyvinti krikščioniškumo ėfe 
ktyvumą.

Konferencijos tikslas — ska- 
. tinti daly vavimą veikloje. Ji 
nebus pagrįstą kalbomis, dąly. 
viams pasyviai laikantis. Kal-r 
bos bus trumpos, gi daugiau 
ląi.ko skiriama diskusijoms

V A^ąsrORTHOPEDAS-PROTEZISTĄi 
«L Aparatai - Protezai., Med. Bau 
Mūr- -dažai. Speciali pagalba kojoms 
qV (Arch Supports) ir t t.

- - Vak: 9—4 ir6—8. šeštadieniais 9—-J 
2350 West 63 rd St., Chicago. 01. 60625

Tefef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms > 
BEVERLY HILLS GFiuHTČIA 

ZM3 WEST S3rd STREET
■ TeMonal: PR 3-0833 ir PR 8-0834 
f Taip pat naujoji Barbaros ir 

Sene t>rishiy krautuvė
THE DAISY STORE 

7918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
Tai. 499-1318

Hair formula JIB is Patenied-GuayMiteed in Switzerland and Mf
Buvo paladotas-Lietuvoje, birželio 23 d.

Nuliūdę ' liko: Lietuvoje 3 seserys — Ulesė, Jadvyga ir 
Liudvika, 2 broliai — Kazimieras ir Jeronimas bei jy 
šeimos, Chicagoįe liko f brolis Antanas Bilitavičius 
su šeima.

growth, and restoring NATUJtAL/ i£AŽ& COLOR. JIB you 
will never be BALD or GWSY. Guaranteed. Listed in
Hruggist Red-Brae Book. Bru^s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J A J, 25&7 W. e*th 47th 50111 '
Ave. A Mtb St», CtoerOv

EkKRAUSTYMAi

L«rd!m*i — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

T«l. WA S4063

1914metų
AydrauciM p*rk»-»MTtym«» 

A įvairiu •**tun»v,
ANTANAS VILIMAS

TM. 376-1 M2 arba 376-5996

I SOPHIE BARČUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vito* proflr.mot Ii WOPA, 

1490 WL A. M.

i JotMvIy k»lbo: kudiea noo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

' — 1:00 vaL popet — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
▼ai. ryto.

T«I«U HEmlock 42413

7^59 MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO H.L, 60629

Midland Savings aptar 
nauja taupymo u n*niu 
paskolų, reikalus visos /nū , 
su apylinke* Dėkojame 
Juuib uŽ mums parodyta 
pa>itikėjimą. Mes' nore
tume būti Jums naudingi 
11; .*i*ayx

Sąskaifot apdrruVos Iki 
S40,0Qa

2657 W. 69 STREET 
LL 6mGx9 

Tel. 925-74u0
8979 30. MA R L Hl AVI-,
Br<d3**<*w4 įHi^oU 6U455

S9B 9400

Jll
MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN A9SOSIATION 
4040 ARCHER AV€NUE 

CHICAGO. H.LINOIS 66632
PHONE 254-4A7O

4 Years Savings 
Ortitięite 

(Minimum $5^000).

i
Į

riąms,. darbininkams, vętera- jai.
nąms, kareiviams, draugams 9) Įvairios galimos kliūtys.

• - ;«į„ Kursų mokestis yra $25. Kur
2) Kaip rašyti. Į taj Įeina šautai pasirūpina maistu ir nak 

vyne, kuriuos bus galima gau
ti viešbutyje. Galimos gauti 
pilnos stipendijos, apimančios 
ne tik mokestį, bet nakvynę

f. netikėtai miras, teveliąs N. ir A. Bilitavičius, 
' sęsutėsrbrolius ir gimines nuoširdžiai užjau- 
’ .čiąrnė ir .kartu liūdime. .

’ Dr. Leonas Šulas, 
\ Magdalena ir Pranas Šulai

MARIJA JULIJA BILITAVIČICTĖ
A- * Gyv. 3433 So. Emerald Ave. _

Mirė 1977 m. birželio 21 3:00 vai. popiety sulaukusi 21 metų
amžiaus. Gimusi Toronto, Canada.
‘ 1 Amerikoje iSgyveno 18 metų.

Paliko nuliūdę: motina Natalija, tėvas Antanas, 4 seserys—Rū
ta Carlson, švogeris Lloyd, Teresė, Nastutė ir Veronika, 2 broliai— 
Vytautas, brolienė ZUa, ir Antanas, brolienė Virginija, 4 tetos —- 
Albina Adomaitis, jos vyras Jonaą Ona Maili et. jos vyras Harry, Ma
rytė Hamel, jos vyrks Robert, ir Danutė Carp su šeimomis. Lietuvoj 
liko dėdės ir tetos bei kiti giminėj draugai ir pažįstami.

Priklausė Jūrų Skautu Neringos tuntui, Vytauto Didžiojo Sau
lių Rinktinei ir Lietuvių Vyčių chorui.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituani- 
ca Avenue. - » ' J >

šeštadienį, birželio 25 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčias į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. MARIJOS J. BILITAVIčIŪTES giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Tėvai, seserys, broliai,'dėdės rr tetos, giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. TeL 527-113&

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ebr. 10:23.“Neapleiskite savo susirinkimu“
Sūnaus pasekėjai, turime laikytis kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 

Kaip Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal- 
' dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
’ ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. O tai darydami mes norėsime būti arti 
prie ir draugauti su broliais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų 
draugystėje. Kurie stengias būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir mylimais, tie taip pat norės skelbti ir kuo plačiausiai ga- 
sinti gerąsias Dievo karalystės žinias. O taip pat darydami jie parodys bro- 
ir kitų padrąsinto jais.
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
joj. Jiems bus suteiktos gėrybės už esamojo laiko blogybes.

I Viii lino, kad mirtų yra fiaun Ir paliečiu kiekviena. Bet kur yra mL 
T, Į rus.v|i? Į tą klausimą <nako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
> J t nrmokamaL R»šykit»:
k’- F. ZAVIST. 3715 WEST 66H1 STRKET, CHICAGO, ILL. 6C629F. ZAVIST, 3715 WEST 66H1 STREET, CHICAGO. ILL. 6C629 

IV. RASTO TYRINĖTOJAI

7)
8)

Mažeika & Evans

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArda 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA' AVENUE
Telefonas: LAfayetle 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

rėvas m sokus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNKKOS KOPLYČIOS
AIKŠTC TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

N ARIA I: 
Chicagoa 
Lietuvių
Laidotuvių

< DireKtorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

6307 So- LITU AMU A AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144€ So. 5Hlh A'e„ Cicero, ill. Rhone: OLympic 2-1U03

11«
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postas, 'kirrrani priklauso daii 
guma lietuvių ir jam vadovaa 
fa senas Amerikos lietuvis 
Frank Kucin, kad pavarde ir 
sutrumpinęs, birželio 2b d. rvn 
gja išvažiavimų i gamta «*1 
St. į pietus ir Kirst Avė. į xa 
karus, šiaurės rytiniame šios 
s skrvžo.s kampe Mc ('.<b- 

izii ’k valdiškame miške, šio 
posto komandieiiumi ilgus me 
tus buvo Jonas Mažunaitis, o 
nuolatinis valdybos narys yra 
Jerry Kasinlaitis, tai garbinai

Naujus skaitytojas tapo 
rėmėjų

Mvkolas Kuraitis, čikagiš- 
kiams žinomas nekilnojamo tur 
to pirkimo-pardavimo tarpinin-

— mūsų tautie-Įkas dabar turintis puikų Grand 
motelį, esantį 17350

Vaikams dešrelės ir jų geri 
ifiHi Uu3 d u ud aini nemokamai.

Ve ( oniii.k miškas yra N.
Biversitle, III.

X. Paulauskas

kaltai kalinamą Nijolę Sadū- 
n-utę.

_ — Bail. Antanas Tamošaitis 
rugpjūčio 27 d. skaitys paskai
tą—Lietuvių tautiniai drabužiai 

mokytojų

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

čiai. Jie per ALTos Cicero sky'Shores
rįų kreipėsi į lietuvius, kad no -Gulf Blvd., St. Petersburg, FL. 
retų drauge linksmai gamtoje’ 
praleisti sekmadienį. Birželio 
5 d. jie gausingai, su keturio
mis vėliavomis, .dalyvavo baž
nyčioje ir salėje minint Sovie
tų Sąjungos daromą lietuvių 
tautos naikinimą, tuo tarpu, 
kai mūsų jaunimo organizaci
jos, nors buvo raštu kviestos, 
bet nei viena nedalyvavo.

Pietų vakariniame šios san 
kryžos kampe yra zoologijos 
sodas, tad į ten bus galima pąj’ 
sivaikšciojant nueiti: Jeigu bū 
tų blogas oras, .yra nuo lie- ’ 
taus pasislėpti pastogė, kurio
je yra įruošti ir du ugnies ži
diniai pasigaminti maistui. Yra 
ir šulinys. Kas važiuos vėliau J į 
reikėtų pasiimti stalą ir k ė-1 šventi tris dienas ir tris nak- 
džių, nes valdiškų visiems ga-^tis Grand Shores moteliuose. 
Ii neužtekti. VJėi kas laimės ir dėl kokiųtliū

i 33738. tel. <S13 931-9753, atsiun
tė tokį laišką: -

Gerb. Redakcija ir Ądniini t 
s t racija! :

Mano padėka tam, kuris už
sakė Naujienas susipažinimui. 
Jūsų vedama linija už Tautos 
Laisvę yra visų rnūsų'" tikslas,' 
todėl linkiu Jums ištvermės ir 
pasiaukojimo dirbti' iki skudu-1 
riniais batais okupantas išsineš- 

’ dins iš I Jetuvos. J dedu čekį $36. 
* Prašau siuntinėti Naujienas Še-; 
kančius ištisus metus, dešimties 
dolerių likutį skiriu- jų para
mai. - ■

Be to siunčiu du Naujienų 
piknikui laimėjimo bilietus —

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

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach,. FL. 33706

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti kreipkitės į-Lietuvių Įstaigą:

i~ American,Travel Service Bureau
- '' 9727 S. Western Ave., Chicago,,UI 60643 -

" Telef. 312 238-978^- < - <
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukmh 

nių ^cruises), viešbučių ir automobilių, momavimo^ r^ervaci;

Sudarome iškvietimus. gimimų apsilankymui Amerikoje: ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. ' ‘ *

- 10 dienų ekskursija į Šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina
SI,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

~ Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei t Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chieagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj žv. Antano Taupymo Bendrovėje C^xiert?. TeL 652-5707,

kelio-
__ ______ ___________ ________. .... , . Parduoda
me kelionių draudimus;" Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus, giminių apsilankymui Amerikoje- ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. - *

blamaa Naujienų platlninw rajua
NAŪJIKKOS tvirtai itcvl fr kovoja «ž Lietuva* Ir Mieifti Itetrrhr IdnY 

neidamm Ir nealdėduaof J sandėriui su okupantais ir ji įtaiki

NAUJIENOS palaiko Tisas Heturlų deaokrrtoes ^upes, Ju bendras tssttte- 
rijai ir remia Visų lietuvių bendruosius dirbus bei tikslus,

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą 
riko* ir poltinių Hiuzilų laikais. Jos yra vik 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose

nandingoe

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti liettrvfifeos 
spaudos pirmūnų pavyzALals užsiprenųmernojant Naujienas tikslu sudalyti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik taikrašio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergto# Lietuvos ir jos fcnontų gerovei, riekiant visuotino ile- 
tuviškų reikalų renesMM. . -
KMNUOJA: Chle*gel» Ir Kanadoje mv+am# — 330.08, p«w1 mrtų — 5108, 

' trim mėn. — SL50, vlanam m*n. 33.00. Kffooa JAV motams
— $264)0, pusot moty — $14-00, vlonom min. — OJG. Užslaniuo- 
M — $31JW mvtarrK. SvdptfKIrrvf rivnžUma arraMy wowkaaaoL

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, ILL 8O6O§

dot Nanjieny prenumeratai, lubfflejfnkj

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

PAVAROS IR VARDAS

ADRESAS

čii/ negalės atvykti į Floridą, pačiu linkėdamas visiems Nau- 
galės perleisti galinčiam ir no-j j ienų bendradarbiams ir darbuo 
rinciani aplankyti mųsų Grand 
Shores kurortą. Linkiu visiems 
geros sėkmės, o pikniko daly
viams linksmų savaitgalio!

M. Karaite, / v* r
St. Petersburg Beach, Fla;

[ tojams geros sėk mės — atlaiky- 
; ti, kad ...bendradarbiautojai ir 

tiltų statytojai, dangstydamiesi 
kitų padarytais ir daromais ge
rais darbais, nepradėtų domi
nuoti Amerikos lietuvių politi
kai ir svetimomis idėjomis.be
klaidintų višuohienę”.

— Eugen jus E. Smilgys iš Či
kagos pietvakarių, tautinių or
ganizacijų veikėjas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos narys, iš ank
sto be raginimo pratęsdamas 
prenumeratą ir ta proga parė
męs 5 auka Mašinų fondą, pa
linkėjo tęsti naudingą visiems 
lietuviams darba teikiant neiš
kraipytas žinias ir informaciją 
lietuvių visuomenei.
pareiškimą ir _ųž auką. /

— J. Pauža, North Bay, Ont., 
Canada, ilgametis Naujienų 
skaitytojas ir rėmėjas, rūpinda
masis Naujienų leidimo reika
lais ir jų gerove, atsiuntė pen
kinę Mašinų fondui. Dėkui už 
gerus linkėjimus. j

i — Ketvū-fadienĮ lėktuvu išsk-/ 
rido į Washingtona ponios 
Dargienė, M. Kriaučiūnienė ,ir-

— Mykolas Siihbkaitis, gyv. 
Marquette Parke is anksto, be 
raginimo, pratęsė prenumeratą, 
o savo gerus linkėjimus atlydė
jo $5 auką Mašinų fondui. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
jienas vieneriems metams, -bet 
pavardės prašė neminėtu Dė
kui. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmeniška nuomo
nę jas užsisakant.

— Juozas Račius, Los Ange
les, Cal., prenumeratos pratę
simo proga tarp kita taip rašo: S. Semėnienė. įad galėtų įteik- 
“Likusią nuo prenumeratos pen t ti sen^ Dole 20,000 parašų, pra
tinę priimkite kaip auką, tuo Šančių sovietų valdžią išleisti nė-j

kursuose, Dainavoje.

— Julius Kuzas Jr.
Mykolui Vaidylai paminklo sta
tybos komteto pirniinnku, Juo
zas Kapačinskas — sekr. Ir Vy
to Uznys, 3752 W. 69 Pl., Chi
cago, IL 60629, išrinktas ižd'n 
ninku. Komitetas atidarė Chica
go Savings- ,& Loan Ass’n, eina
mąją sąskaitą hr. 74300-3, taip 
pat aukas priima Sandaros ad
ministracijoje. Komitetą^ gavo 
du paminklo projektus, kurių 
braižiniai paskelbti Sandaros ge 
gūžės numeryje, šis Sandaros 

Į numeris, nugalint įvairias kliū- 
I tis ir nenumatytus dalykus,išėjo 
pavėluotai. Patekimą žymi pa
žanga, taikantis prie naujų span 
sdinimo priemonių bei sąlygų,

— Lietuvių Tautinių šokių 
Instituto organizuojami tauti
nių šokių kursai įvyks š.m. rug 
piūčio 21—28 dienomis Daina
voje, 15100 Austin Rd., Man
chester,’Mich. 48158. žinodami 
gan didelį trūkumą tautinių šo
kių mokytojų, kviečiame jatr 
nimą, nejaunesnius kaip 17-tir 

Dėkui ųž|l<a metų amžiaus, pasinaudoti 
I proga ir atvykti j kursus. Kur
sų mokestis savaitei vienam aš 

? I meniui 70 dol. kitiems suaugu- 
siemš tos pačios šeimos na
riams po 35 dol., o vaikams iki 
12 metų —.20 dol. Užsimoka-; 
ma atvykus į kursus. Regist
ruotis iki, š.m. liepos 15 d. ad
resui Jadvyga Matulaitienė, 188 

(Logan St.:, Brooklyn,N.5r. 112081 
Telef. 212—235-6453.

išrinktas

: PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MA1S

- • . ' DELfVISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentas ■ ■■ -

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

GRA2US BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. ' i

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI'
Namai pardavimui:

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

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

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

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

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

60 AKRŲ farma i pietų vakarus nuo 
Lemon to. Galimybė išdalyti sklypais.

MŪSŲ MARQUETTE PARKE
i 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi* 
Į dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1 volios, $26,000.

I BIZNIERIUI didelis 56 pėdų plo
čio mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus.

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai. Vienas butas jau 
laisvas pirkėjui. Mūro garažas. Nu
derėta kaina.

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

GRAŽIAI APKALTAS^ su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900. < - • ■

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET "

Tel. 737-7200 arba 737-8534 .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
. y. Namų Statyba Ir. Remontas

847-0100

s . MACHINIST VL4DJTENANCE >
Experienced —. immediate. ;

AH phases of general maintenance. Make owxr Setups.
-Full Company benefits.'
GARDINER METAL.CO. - ...___

4820 South .CampelL-Ave. v.-■ >-
Chicago. IL. 60832 -

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

ir ketv. iki 8 vaL vak. Šventadie-

3235-37 W. 63 St., Chicago, DI. 
tel. 434-4660. ‘ "

amu EN4 .

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdraudė — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

-- nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

, - Tel. 767-0600.

‘ SAVININKAS PARDUODA narna. 
Marquette;Parke; 5 butai ir gerai ei
nantis' tavernos biznis.' Platus lotas. 
Tel. 424-0626 arba 476-9479.

MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 Wert mst, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas g^ot (rūilsc (valrig praldg,; j . ■ . 
MAISTAS Ii EUROPOS SANMLIV.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE \ 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 80629. — Tel. WA M737 

3333 So. Halstad Ft, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

~ 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- 

fčios -ir Archer, Summit. Iš ka- 
- pinių paskutinis autobusas išeis 

< - 14:30 vai. popiet. Jei rezultatai 
’ Į bus geri, tai šie nemokami au- 

"V tobusai eis visa vasara iki Darbo
1 Dienos. Irifdfriiaci j u teirauki 
tės kapinių raštinėje. Tel. 458- 
0638. * (Pr.)

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC 

A famous name In Southern Building 
Regionai Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
f Elmwood Park, Illinois 60635

' Area Code 312 771-8200
‘ANNA D0CHES " ■ 

Lithuanian Representative

ELECTROS {RENGIMAI, < 
PATAISYMAI -

Turiu Chlcagos miesto’ leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantubtaFtT'sąžiningaG \’

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 Sol Washtenaw Avt.

. Tel. 927^559 - -
_ _ - ---------------------------- ■ ~

TAISAU IR DAŽAU
’NAMUS

IR VISKĄ NAME 
TeJefomioti: ’ .

- ■ 476-7727 arba 528-9367 -

...-

. i. ■ _  . i - %. : - * - .•

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui, automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
' Kreiptis -

4645 So. ASHLAND AVĖ.
> - 523-8775

LAIKRODŽIAI ir. B RANGE NYBtS
Pardavimas ir Taisymas' 4.. 

2646 WEST 69th STREET
. Talat: REpuHIc 7-1 MT .

Našlių piknikas

Našlių, mašliukių ir pavie
nių klubas birželio 26 ddieną 1 
vai. p. p. Vyčių sodelyje ruošia 
linksmą gegužinę. Veiks bufe
tas su įvairiais gėrimais, virtu
vė su šiltais bei šaltais užkan
džiais. ‘šokiams gros Jurgio Jo
niko orkestras. Į gegužinę/įėji
mas asmeniui $1. Visi kviečia
mi i linksmą gegužinę. (Pr.)

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų Vietos

COSMOS APARTMENTS
.7338 Coauina Way l

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

Rehduojam butus—metams; mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Viri patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—3600998. -- • —,

M. i I M K U S
Notary Public ’' v 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplawood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vartimal, giminią 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir klioki blankai

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

riu gerbūviu privalo susipažinti su Žemiau ii vardintomis knygomis. 
ČU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėginu nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 2^3 psL, kietais drobės virbeliais kaina 4 doL

J u erti Kapačfaskasr I1E1VI0 DALIA Atsiminimai. Beivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimu Usa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIFFtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakduose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė, 95 p<L ŠUO. Yra taip pat 
ižverrta i anglų kalbą.

NL Zoiėenko, SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rąžytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pual? kaina S2. ...

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UiOANGOS. Au
toriaus pastabunų neapgauna Intindito ir agllpropo propaganda bd 
užmaskavimai. Abi knygos paražytoa lengvu, gražiu rtUfnnd.

4 Pret. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina 12.

Vlneai lemaWs. LFUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAJTEJl. 
84 pat Kaina SU0.

Sic Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 172S Seu MALSTED STV CHICAGO, Hk 

st*IUMaM darbe valandomis arbs uftakapt pdhhr Ir prtdedaM 
plwlplwf

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

EXPERIENCED
CLEANING WOMEN

Must speak and understand English.
Hours daily from 3 P.M. to 7 P.MV 

Saturdays—from 8 A.M. to 4 P.M.
Call NORM — 235-6622 

AUTO CLUTCH 
3125 W. JPullerton Ave.

KELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

European trained 
ė OS M ETICI A N S 

needed to work in: 
GEORGETTE KLINGER 
SKIN CARE SALON 

License needed. 
TEL. 787-4300

GENERAL OFFICE CLERK
Smal office in south loop area 

needs general derk, variety of duties. 
Light typing.

Good hours. Good pay.
9:30 to 3:00 Monday thru Friday.

Didžiausiai kailių 
paiirinkimai

rlenlateU 
UetavĮ ^&nirr!nkĄ

Chloftgoje < "

NORMANĄ

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Arie. 

Albertas, h- Kastutė Roienal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-823-9814.

263-5828 
(jataigoa) ir 
677-8489

(bužo)

185 North Wabaah Arerrw
2nd Floor Di* $0601

BEST THINGS IN LIFE

I Jail Frank Zapolla

GA 4-8654 |M«U«AMCf

Stat* Farm L4e Insurance Company

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Ar*. 
Chicago, III. 60631. Tai. YĄ 7-5900 

■■ ,,Į ■■ I I I ...

CWCAM I. Fridif, Jan« 24, ĮVl


