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NICARAGUOJE NUŠOVĖ SOMOZOS
POLICIJOS VADA GEN. VEGA

Guatemaloje kandidatai negavo reikalingos balsy 
daugumos prezidento pareigoms eiti

MANAGUA, Nicaragua. — Gen. Raynaldo Perez Vega, 50 
metus einantis prezidento Somozos policijos vadas, ketvirtadieni 
rastas nušautas ir Įsuktas į raudoną ir juodą vėliavą. Atrodo, 
kad policijos vadas buvo nušautas ir paliktas jau trečiadieni, bet 
jis rastas tiktai ketvirtadienio popietę. Jis buvo pats artimiau
sias prezidento Anastasio Somozos patarėjas, svarstęs su prezi
dentu visus svarbesnius vidaus tvarkos reikalus. Gen. Vega bū
vu pasiruošęs pagrobti opozicijos vadus, bet jam nepavyko. Jis 
pats pateko i tokius spąstus ir geriausieji jo adiutantai nebeži
nojo, kur jis butų galėjęs prapulti.

Išvyko i Honduras pasienį

Gen Vega turėjo vadovauti 
operacijoms, paruoštoms pačia
me Honduras valstybės pasie
nyje. Ten Nicaraguos policija 
buvo pasiruošusi išvalyti nuo 
maištininkų pasienį, bet atrodo, 
kad pasienio jam neteko pasiek 
ti. Kaip jis pateko į maištinin
kų rankas, tuo tarpu dar polici
ja nebežino, bet jis rastas civi
liniuose drabužiuose, be batų, 
gulįs veidu į žemę ir peršautas 
keilipmis kulkomis.Daugelis ma
no, kad jis pateko į sandinistų 
rankas tiktai po to, kai vieno 
ar dviejų savo bendradarbių 
buvo išduotas.

Guatemalo heišrinko krašto 
prezidento

GUATEMALA, sostinė.—Pra
eitą sekmadienį Guatemalos gy
ventojai rinko krašto preziden
tą, bet nei vienas kandidatas 
negavo reikalingo balsų skai
čiaus.

Guatemalos įstatymai reika
lauja, kad kandidatas preziden
to pareigoms suriktų bent 51% 
visų paduotų balsų. Jeigu nei 
vienas kandidatas tokio skai
čiaus nebeturi, tai tada krašto 
seimo nariai pasirenka vieną iš 
visų kandidatavusų Jie'gali pa
sirinkti daugiausia balsų, gavu
sį asmenį, bet gali pasirinkti ir 
mažiau balsų gavusį. Seimo na
riai gali pasirinkti tokį kandi
datą, kuris jiems geriausiai pa
tinka.

Daugiausia balsų gavo Lucas 
Garcia, bet nežinia, ar jis turės 
pakankamai draugų Guatema
los seime.

— Izraelio karo ministeriui 
buvo pasakyta, kad, Izraelis 
gaus savo lėktuvus lygiai to
kiomis pačiomis teisėmis, kaip 
juos gaus arabų valstybės.Izrae 
lis norėjo, kad Amerika nepar
duotų lėktuvų arabams.

Kovo 11: Aura. Konstantinas. 
Eigustė, Žalvytė. Žiedūnas, 
Jovydas.

Kovo 12: Fina. Inocentas.
Joranė, Regimantė. Galvirdas. 
Goštautas.

Saulė teka 6:11. leidžias 5:51 
Oras: Saulėtas.

Prasidėjo tornadų 
sezonas

CHICAGO. — Meteorologai 
neslepia baimės, kad šį pavasa
rį galima tikėtis ypatingai žiau 
rių tornado audrų Viduriniuose 
Vakaruose, Illinojuje daugiau
sia. Nors tornadų sezonas pra
sidėjo praeitą trečiadienį, kovo 
8 dieną, tačiau jie nepasirody
siu kol sniegas nutirps. Nacio- 
nalė Oro Tarnyba iki tol riša
me Illinojuje mokyklose, ligo
ninėse ir biznio įmonėse orga
nizuoja praktikos pamokas, 
kaip saugotis tornado pavojų 
paskelbus.

Paskutinis smarkių tornadų 
sezonas prasidėjo 1974 metų 
balandžio mėnesio pradžioj, kai 
ištisa eilė tomadinių audrų nu
siaubė Viduriniuose Vakaruose, 
kur 350 žmonių buvo užmušta 
ir už $500 milijonų pridaryta 
nuostolių, žiauriausias tornadas 
Ohio valstijoje visą Xenia mie
stelį nušlavė nuo žemės. .

Tornadai visuomet būna ne
pastovūs ir nepatikimi ir iš 
anksto neatspėjami, aiškina me 
teorologijos profesorius Theo
dore Fujita Chicagos unversite- 
te, pasauliniai žinomas smarkių 
audrų ekspertas.

Šiemet dėl daug sniego visa
me Vidurinių Vakarų plote že
mė bus drėgna ir orui atšilus, 
garuojanti žemės šiluma sudaro 
ore tinkamą tornadams atmos
ferą.

Illinois yra pačiame viduryje 
“tornadų vieškelio”, kuris tę
siasi nuo Texas ir Oklahomos 
iki Michigano, Ulinojaus yra tir 
ščiausiai apgyventas, dėlto la
biausiai nukentėjo. Daugumas 
čikagiečių dar nepamiršo torna
do. kuris 1976 m. birželio 6 d. 
prasidėjo į rytus nuo Lemon to, 
užmušė 3 žmones ir apgrovė ke
letą blokų išilgai Ooak I,awn.

Prof. Fujita sako, kad torna
dai bėga tarp 30 ir 60 mylių per 
valandą greičiu, bet pačiame 
tornado straublyje vėjo .sūkurio 
greitis siekia 300 m. p. v. “Kai 
išgirsi garsą panašų į milijono 
bičių ūžimą, žinok, kad beturi 
galbūt 30 sekundžių, daugiau
siai vieną minutę laiko pasis
lėpti”...

_ Praeitą trečiadienį doleris 
Europos bankuose pradėjo kil
ti. Pradėjo prezidento pasiryži
mas baigti angliakasių strei-

Vas<rio Ūtos dienos Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 60 metu sukakties minėjimas Susivienijimo 
tuviu Amerikoje Centre, New Yorke. Minėjimo dalyviai: (iš kairės i dešinę) SLA sekretorė fG. Meiliūnienė, E. 
Valiūnienė, Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas, Lietuvos Generalinis Konsulas Anicetas'Simutis, J. Simutienė, 
SLA prezidentas P. P. Dargis, Br. Spudienė. Toliau — SLA iždo globėjos C'Austin ir J. Miller. J. Bajerčienė, 

SLA iždininkė E. Mikužis, SLA viceprezidentas A. Chiplikas ir kiti.

Lie-

PREZIDENTAS CARTERS RYŽOSI
IŠAKYTI MASKVAI IR KUBAI

Somalija pasitrauks iš Ogadeno, bet rusai ir 
kubiečiai privalo pasitraukti iš Etiopijos

WASHINGTON. D.C.—Prezidentas Parteris pareiškė spau
dos atstovams, kad jis gavęs labai gerų žinių iš Mogadisko. So- 
ndijos sostinė-', žinia sako, kad Somalijos vyriausybė nutarė at- 
-aukti visas savo karo jėgas iš Ogadeno provincijos. Praeitų me
tų liepos mėnesį somaliečiai, ilgus metu? 
mose. sukilo prie 
’•ę. žudančią visu?
tryveirme. liet ir kariucmeneje. Vietomi? 
įo sukilusiems
-ybė atšaukia visus savo karius.
toje Ogadeno pro vi arijoje.

gy\enę Ogadeno dyku- 
diktatūnnę pulk. Mengistu Mariam vyriausy- . 

opozicijos atstovus ne tik politiniame Etopijos
Somalijos kariai padė-

Eiiopijos somaliečiams. Dabar Somalijos vyriau- 
bu v u si u s somaliečių apgyven-

WASfflNGTONAS UŽ LIETUVOS

Per keletą savaičių JAV se
nato ir atstovų rūmų nariai kon 
grėsė skelbė savo pareiškimus, 
stipriai pasisakydami prieš prie 
spaudą Lietuvoje ir pabrėždami, 
lietuvių teises į laisvę. Be ank
ščiau spaudoje pasirodžiusių ga 
lime suminėti dar keletą pavyz
džių :

Kongesmanas J. Moakley (D., 
Mass.): “Sovietų Sąjunga žiau
riai ignoruoja žmogaus teises 
savo pačios konstitucijoje. Jung 
tinių Tautų chartoje, Helsinkio 
susitarime...Negali būti jokio pa 
teisinimo jų priespaudai Lietu
voje. Lietuvių tautos kova tęsis, 
nes negali būti kompromisų lai
svės reikaluose.”

Kongr. A’nyVander Jogt(R.,Mi 
chigan) :“Aš ryžtingai smerkiu 
imperialistinę politiką ryšium 
su nepriklausomos Lietuvos 
okupacija ir įkalinimu... Aš ska 
tinu visus mūsų pasaulio lais
vus žmones nenugręžti ausies 
nuo jų protesto balsų ir laisvės 
šauksmų... Atnaujinkime ir su
stiprinkime savo tikėjimą, kad 
visa žmonija turės būti lais
va.”

Kongresmanas Jack F. Kemp 
(R., N. Y.): “Priimkime tvirtą 
įsipareigojimą, kad JAV panau
dos visas progas siekti Lietuvos 
laisvo apsisprendimo. Mes. svar 
biausia, turime užtikrinti Lietu 
vą ir lietuvių kilmės gyvento
jus JAV-se, kad jų praeities 
laimėjimai ir dabartinė kova 
nėra užmiršti. Su mūsų ir su 
kitų laisvei atsidavusių pagal
ba lietuvių laisvės svajonės ga
lės tapti tikrove.”

kongr. John D. DingeU (D., 
Mich.). priminęs masinius per
sekiojimus Lietuvoje, pabrėžė: 
“Lietuvių nemirštantis ištver
mingumas siekiant asmens ir 
tautos išlaisvinimo yra pavyz-

KINIEČIAI NUŠOVĖ 
LĖKTUVO GROBIKĄ

1 HONGKONGAS. Britų kolo- 
[nija. — J] metų amžiaus lėktu- 

ginti pagrindines pavergtų tau- vų. mechanikas Shi’n Mingčian- 
tų teises visur.” ‘ gas norėjo pagrobti

ALTo Informacija transporto lėktuvą* 
■miesto, vežusio 92 
j Hongkongą. Dar 
į Hongkongo srities.Parkas pripažino 

davęs $750,000
WASHINGTON. — Pietinės 

Korėjos milijonierius, ryžtų pi r 
klys Tongsun Park ketvirtadie
nį prisipažino išdalinęs JAV kon 
gresmanams viso. $750,000, iš 
tos sumos tarp S300.000 ir $400, 
000 politinėms kontribucijoms 
ir likusią dalį biznieriškiems in
teresams, bet visas dovanas da
linęs kaip užsienietis, ryžij pirk 
lys, o ne kaip agentas, Kongre
so palankumui Seoulo valdžios 
interesams nupirkti. JAV pro- 
se k u tori am s praeitą sausio mė
nesį jis pasakęs apie 30 kongres 
manų pavardes ir jokių daugiau 
nebepridėjo.

Specialus patarėjas Leon Ja
worskis pasakė reporteriams, 
Parko apklausinėjmą Atstovų 
Rūmų Etikos Komitete bai
giant. kai Parko atsakymai 
“daugumoje daug pasako”, bet 
keli 
bus 
nei 
sti.

Taivano 
iš Taipei 

keleivius į 
nepasiekus 
Mingčian-

į gas priėjo prie lankomi kapito
no. pagrasino jam plaktuku ir 
pareikalavo, kad nenusileistų 
Hongkonge. Kapitonas paklau
sė, pasuko lėktuvą į komu
nistinės Kinijos teritoriją, bet 
neilgai. Netrukus jis ir’ vėl ap
sisuko ir nusileido Hongkongo 
aerodrome.

Paiškėjo, kad lėktuvo ir kapi
tono saugumo sargas kiniečių 
lėktuve priėjo prie lėktuov gro
biko Minčiango ir vienu šūviu 
ji nušovė vietoje. Kai Taivano 
lėktuvas nusileido Hongkongo 
aerodrome, tai kapitonas papa
sakojo, kaip Mingčiangas buvo 
pagrobęs keleivinį lėktuvą ir 
kap saugumo pareigūnas jį nu
šovė vienu šūviu.

kongresmanai ir kaip jie 
rekomenduoti disciplinari- 
akcijai, jis negalįs sprę-

Baltieji naciai prieš 
rudmarškinius

Somaliečiams pasitraukus iš 
Ogadeno provincijos, preziden
tas Jimmy Carteris reikalauja, 
kad Sovietų Sąjungos ir Kubos 
karo jėgos tuojau pasitrauktų

yra įsi Į
*/ Teismui prie:
*1- inng kompaniją, kaltinant, kad 
A i ta kompanija išnuodijo daugu

mą žuvų ežere prie Sheffield, 
Illinois. *

I Scott Įrodinėja, kad iš tos kom 
it-

PROKLRORAS APSKUNDĖ’ 
VANDENŲ NUOD7 TOJI S

CHICAGO. — General, proku 
roras William J. Scott ketvirta
dienį Įteikė skundą Apygardos 

Nuclear Engine

š Etiopijvs. Prezidentą 
tikinęs, kad svetimų valstybių 
karo jėgos neprivalo kištis į vi
daus konfliktus. Sovietų vyriau-Į 
sybė neturėjo ir neturi teisės 
gabenti į Etiopiją tokius dide
lius kiekius modernių ginklų, 
siųsti ten rusiškus ginklus, var
toti apmokytus Kubos karius irĮpanijos nuodingų chemikalų 
primesti Etiopijos gyventojams-matų suvertimo duobės ištakos 
visai svetimą komunistinę 
tvarką.

Tuo tarpu Somalijos vyriau-’ 
sybė paskelbė tokį oficialų pra
nešimą:

“Turint galvoje, kad galin
gosios valstybės yra nutarusios 
Rago iškyšulio konfliktą išsprę
sti taikiai ir atšaukti visas už
sieniečių karo jėgas iš minėtos 
srities, Somalijos socialistų re
voliucionierių Centro komitetas 
pa ta virtino rezoliuciją, kuri 
liepia Socalistinei Demokratinei 
(Somalijos) Respublikai atšauk 
t i visas karo pėgas iš kovos fron 
tų ir reikalauja: 1) kad visos 
vyrausybės atšauktu savo karo 
jėgas iš Afrkos Rago iškyšulio; 
2) kad būtų leista Ogadeno gy
ventojams patiems nutarti.kaip 
jie nori tvarkyti visu 
kalus; ir 3) prast 
valstybes sūda ryt i

; vietos gyventojai : 
klausomai 
visus Rago

ivo rei- 
galingąsias 

sąlygas, kad 
alėtu nepri-

tvarkytį ir spręsti 
škyšulio ir Ogadeno

nn-Į užnuodytas vanduo Barbwire 
j ežere išnuodijo visą žuvį.

“Didelis klausimas, ar taniu 
?žere bėra likusi bet kokia gy
vybė“. pareiškė Scott.. Ta kom
panijos chemikąlinių atmatų su 
vertimo vieta jungiasi.su minė
ta Branduolinės Inžinerijos kom 
panijos kontroversine atominių 
liekanų “laidojimo” vieta, kurią 
Scott dar pernai norėjo uždary
ti. Prokuroras prašo teismą pa
skelbti “injuneton” kad ta kom
panija nebegalėtų ateityje nai
kinti žuvis ir priversti ta kom
paniją atlyginti už ligi tol nuo
dijimą.

Kaip Sheffieldo, taip Wilson
ville įmonės esą gamina Pestici
dą, vadinamą PCB (polychlori- 
nuotus hyphenilus). kuriame 
esame daug insekticido (vabz
džiams naikinti) ir kt. nuodin
gų chemikalų, o tų chemikalų 
apsčiai rasta užnuodijusiose 
žuvvse.

Pasirodo, kad Taivano vyriau- provincijos reikalus
sybė kiekviename keleiviniame 
lėktuve turį po kelis sargus, tu-lp^ai-ė 
rinčius įsakymą nušauti kiekvie 
na lėktuvo grobiką.

CICERO, BĮ — Paaiškėjo.kad 
Amerikos naciai (Amerikos Na j 
cionalsocialistų Partija, ANSP) 
yra skilusi į dvi dalis, netrukus 
o to. kai 1967 metais buvo už
muštas tos partijos steigėjas 
George Lincoln Rockwell. Vie
nos — ori ginai ės grupės — “rud 
marškinių” grupės “fiureriu” 
“patapo Frank Collin, Chicago,

— Bethlehem plieno bendro
vė. neturėdama reikalingų ang
lies atsargų, pradėjo atleidinėti 
darbininkus.

P r ezide n t a s laikraštini nkam s 
j trumpus pranešimus,! 

bet Somaljos vyriausybės prane< 
Šimas kelia viešumon visai nau
ją klausimą. Amerikos karo lai
vams atplaukti i Raudonąją jū
rą. vyko gana intensyvūs pasi
tarimai tarp galingųjų valsty
bių Etiopijos klausimu. Tų pa
sitarimų išdavos matomos ir So 
maJįjos vyria usylK’s praneši
me, liepiančiame rusams ir ku
biečiams atšaukti <avo karo jė
gas iš Etiopijos. Somalijos vy
riausybė pripažino, kad Ogade
no dykumoje turėjo mivo ka
riuomenės dalinių, kuriuos ren
giasi atšaukti, jeigu rusai ir ku
biečiai atšauks savo karo jėgas. 
Sovietų generolas Petrov buvo 
pasiryžęs “išlaisvinti“ Etiopiją 
nuo somaliečių.bet paskptinėmis 
dienomis sustabdė karo veiks-

SOMETAI 
BELGRADO

VETAVO
RAPORTĄ

People Party (Nacionalinė Bal
tųjų Žmonių Socialistų) parti
jos vadu — Matt Koehl.

Koehl dėl balandžio 20 d. Chi 
cagos nacių ruošiamo Skokie J 
“maršo“ prieš žydus, pasakė, | 
kad jo partija visiškai atsisako! 
dalyvauti šitame marše“.

Koehl savo partijos vyriau
sioje būstinėje Cicero, III., su
sikvietęs spaudos konerenciją, 
pasakėT kad jie su savo partija mus ir laukia giedresnių dienu.

BELGRADAS.
Baigiant Belgrado konferenci
ją. kuri truko daugiau kaip pu
sę metų, patikrinant Helsinkio 
nutarimus, sovietai piktai atsi
kirto į Jungtinių Valstybių prie 
kaistus dėl “tiesos slopini
mo*' ioje konferencijoje, patik
rinant Helsinkio nutarimų vyk
dymą.

Sovietu delegatas Juri Voron- 
cov sako paskutinėje kalboje 35 
valstybių konferencijoje kalti
no, kad “kai kurios delegacijos 
mėgino šią konferenciją išsukti 
į “psichologinio karo šunkelius”, 
bet esą joms visiškai nepasise
kė”. Konferencijos paskutinia
me raporte sovietai vetavo let- 
kokį žmogaus teisiu paminėji
mą...

Jugoslavija —

dys žmonijai ir sutvirtina mū-to antrosios grupės, pasivadinu- tame “marše“ visiškai atsisakė. Blogas oras sustalnfe jo tankus, kilusias upes ir nūn kalnų nu- 
sų pačių stiprų įsipareigojimą mos National Socialist WJdte dalyvauti^. . negalinčius prasiveržti per pa- verstą molį.

jungiasi.su


Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

III metai Kovo 11, 1978
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, ill. 60632

SOCIALINĖ APDRAUDA — 
VERTINGAS INVESTAVIMAS

Socialinių draudimas atstovau
ja viena iš xertk'gi'iusiu investa 
vimų.

— Jeigu jū" esate darbinin
kas ir mokėjote maksimalinius 
socialinio draudimo mokesčius 
nuo 1937 iki 1977 metų, jūs su
mokėjote $8>728.35. Pasire
miant tokia moksčių suma ir 
žinant, kad jums 1978 m. su
eina 65 metų amž., tai jūsų

ba būsite susižeidęs prieš išėji
mą į pensiją. Jeigu jūs numir- 
tumėt prieš pensijos išsibaigimo 
laiką, jūsų šeima gal būt turė
tų teisę gauti kas mėnesį če-: 
kius, pagrindžiant jūsų sumo-! 
ketais soc. see. mokesčiais. ‘

— šiuo metu yra apie 33 mi
lijonai žmonių, kuine gauna kas 
mėnesį soc. see. čekius, — baigė 
savo pareiškimą spaudai Samu
elis White. pr. š.

pensijos čekis būtų $448,60 kas JŪS KLAUSIATE,
mėnuo, — pasakė Samuel Whi
te. distrikto vedėjas iš Circle 
Court Prekybos centro, soc. see. 
įstaigos, esančios 500 S. Racine 
Ave., Chicago, Ill. 62607.

— Gaunant $448,60 čekį kiek 
vieną mėnesį, jūs įmokėtus mo
kesčius — $8,728.35 — per 18 
mėnesių būsite išėmę.

Tačiau, daleiskim. kad jūs 
nesate sumokėję maksimalinių 
socialinio draudimo mokesčių? 
Daleiskim, pavyzdžiui, jūs esa
te sumokėję tiktai 85,000 soc. 
see. mokesčiais per visą darbo 
laikotarpį. Jūsų pensijos čekis | 
būtų apie $265 per mėnesį, ir

MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

jūs tą sumokėtų mokesčių su
mą būsite išėmę per 18 mėne
sių. Kaip jūs matote, nežiūrint 
to. kiek jūs būsite sumokėję 
soc. see. mokesčių, jūs tuos pi
nigus atgausite laike dviejų 
metų.

Bet tai dar ne viskas.

Ar aš galiu gauti dvi kom
pensacijas?

K L. Darbe aš susižeidžiau, 
buvau paguldytas į ligoninę. uaJ 
bar grįžau iš ligoninės, bet gy- 
d}Ttojas pasakė, kad aš dar bū
siu 1-2 mėn. nedarbingas, šiuo 
metu aš gaunu Workmen’s kom 
pensaciją už fabrike įvykusį 
sužeidimą. Noriu sužinoti, ar aš 
galėčiau dar gauti nedarbo ap- 
draudos pašalpą?. J. Jgn.

ATS. Nedarbo apdraudos si
stema pritaikoma tiems asme
nims, kurie neteko darbo ir ati
tinka tam tikriems reikalavi
mams, būtent: 1) asmuo turi 
būti darbingas, 2) galėtu dirb
ti, 3) aktyviai ieškotų darbo. 
Taigi jūs neatitinkate toms są
lygoms, todėl negalite gauti ne

Jūsų j darbo pašalpos, be to jūs gauna- 
soc. see. mokesčiais gali būt a p- j re Workmen’s kompensaciją už 
mokama nedarbingumo pensija, j sužeidimą, tuo pačiu esate ne- 
jeigu jūs rimtai susirgsite ar- galintis dirbti ir neturite tei-

sės į nedarbo apdraudos pašai- ATS. Kiekviena sutartis turi 
pą. V š. Į nusatytų reikalavimų, kad dar-

KL. Pasakykite, kaip yra ap
skaičiuojama viršlaikio valan
da, 'f. V.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizą/ gintaro karoliai 
ir žiedai. China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tek 247-5081

ATS. čia patieksime pavyzdį, 
kaip yra apskaičiuojamas virš
laikio apmokėjimas:

Šarūnas dirba pramonėje, ku
ri atlieka vyrausybei pagal su
tartį tam tikrus gaminius. Šiai 
pramonei nustatytas $125 į vai. 
uždarbio minimumas. Visdėlto, 
ši pramonė darbin nkams moka 
$1,50 į vai. Šarūnas negauna jo
kios kitokios kompensacijos.

Šarūnas per savaitę dirbo: 
pir., ant., tree., kef., penkt.,šešt. 
6 v., 5 v., 6 v., 10 v.', 8 v., 0 v.

Iš viso tą saaivtę dirbo 35 v. 
ši lentelė ’rodo, kad Šarūnas 

ketvrtadienį dirbo daugiau ne
gu 8 vai. Bet j s išdirbo mažiau 
negu 40 vai. tą savaitę. Visdėl
to už ketvirtadienio 2 viršlaikio 
valandas jis turi gauti pusant
ro karto normalaus atlyginimo.

Jis už tą savaitę 
$1.50 x 35 valandų =- 
už normalų laiką, plius 75 
tai x 2 valandų 
mija už vinaikį.

Į Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Tednva)

i Tokiu būdu Lietuva riedėjo į anarchijos bedugnę. To 
dėl, pasitaręs su savarankesniais kolegomis, nutariau 

| kreiptis į Maskvos vyriausybę tiesiogiai reikalaujant už
drausti SSSR atstovybei Kaune ir Raudonosios armijos 
vadovybei kištis į Lietuvos vidaus reikalus, terorizuoti 
ir demoralizuoti jos administracinį, ekonominį ir finansi
nį aparatą. Buvo pasiųsta Lietuvos atstovui Maskvoje 
Dr. L. Natkevičiui šifruotas įsakymas pareikalauti, kad 
SSSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas V. M. 
Molotovas artimiausiu laiku svarbiais Lietuvos klausi
mais priimtų einantį ministerio pirmininko pareigas ir 
užsienio reikalų ministerį praf. V. Krėvę-Mickevičių.

Buvo gautas neigiamas atsakymas, motyvuotas tuo, 
kad Kaune yra Maskvos Komisarų Talybos įgaliotinis G 
Dekanozovas, su kuriuo Lietuvos vyriausybė gali tartis 
ir susitarti visais klausimais. Įsižeidęs G. Dekanozovas 
irgi nedviprasmiškai pasiskubėjo pareikšti savo nepasi
tenkinimą, kad jį aplenkiant buvo tiesiogiai kreiptasi į 
V. M. Molotovą. 

I
______ j Reikalavimas audencijos pas V. M. Molotovą buvo 

warns ir' kitoms ssi sįlygoms i pakartotas, nurodant, kad kitų atveju teks kai kuriems 
jis gali turėti teisę į tokią pa- Į ministeriams atsistatydinti Į šį antrą reikalavimą Lietu- 
šalpą. Kreipkitės į jums arti-] ' ~
miausią soc. see. įstaigą, kuri

gi toks asmuo, kuris atitiktų? 
šiems nedarbingumo reikalavi-l

bas turi būti atliekamas pagal 
sanit sveikatos sąlygas. Jeigu 
sveikatos, sanitarinės ir įmonių 
inspekcijose nuostatai atitinka 
atskiros valstybės įstatymams/ padės jums užpildyti aplikaciją 
tai tuo laikomi patenkinti tie tokiai pašalpai gauti, 
reikalavimai. j —

KL. Būkite malonūs paša- bininkų

P.
KL. Kokius mažamečių dar- 

l amžiaus dokumentus 
kyti, ar yra betkurie apriboji- firma privalo turėti? V.Č. 
mai dėl vaikų darbp parangų vyk-į ATS. Ji .turi pas save laikyti
dJ1116 -’ą-. & Z-1 galiojančius mažamečių am-

ATS. Prie -parangos darbų ’“auš pažymėjimus, kuriais įro- 
drūudžiama dirbti jaunuoliams, doma jo (jos) tam darbui pakan 
jaunesniems kaip 16 metų am-j^111^ amžius. Amžiaus pažy- 
žiaus ir mergaitėms, jaunes-»niėjimai (Age Certificate) yra 
nėms, kaip 18 metų amžiaus. priimami kaip amžiui į

Kur reikia kreiptis dėl papil
domų pajamų pašalpos?

KL. Kiek reikia būti žmogui 
nedarbingam, kad gautų papil
domų pajamų pašalpą? T. Pr.

ATS.: Kad turėtų teisę gauti 
papildomų pajamų (angliškai* 
sutrumpintai vad. SSI) pašalpą,' gos darbų duoti atlikti į namus, 

gauna: I žmogus turi būti fiziškai ar men Į išskiriant invalidus, jei jie tuos 
$52.50 fališkai jaustų-sveikatos pablo- J darbus dirbtų savo darbovietė- 

---------------------- ...................... . , . L rei

vos atstovas Maskvoje Dr. L. Natkevičius birželio mėn. 
28 d. pranešė, kad Molotovas Lietuvos užsienių leikalų 
ministerį sutiko priimti birželio mėn. 30 d. 16 vaL Nors 
laiko buvo visai mažai, bet visgi nurodytą dieną mūsų 
užsienių reikalų ministeris jau buvo Maskvoje. Jį V. M. 
Molotovas priėmė ne 16 vai, bet 22 vai 30 min.

Mano pasikalbėjimas su V. M. Molotovu užtruko 5 
valandas. Išdėsčiau jam susidariusią padėtį ryšium su 
SSSR atstovybės Kaune ir raudonosios armijos karinės 
vadovybės kišimąsi į Lietuvos vidaus reikalus, nuolati- 

i nius grasinimus, valdiško aparato terorizavimą, nesis- 
į^vti kaitymą su krašto reikalais ir visuomenės nusistatymu 

dokumentas. Jie paprastai gau- į dezorganizavimą darbininkijos miestuose ir kaimuose, 
narni valstijos darbo ar švieti
mo departamentuose arba vie
tos mokyklų raštinėse.

KL. Pasakykite, ar parangos 
darbai gali būti duodami į na
mus atlikti? D. G.

ATS. Bendrai negalima paran

= $1.50
Taigi iš

cen- 
pre- 
viso

K L. Malonėkit e 
kie yra apsaugos 
rekalavimai darbovietėse. R. F.

išvardinti ko- 
ir sveikatos

■■ ii i t, ..

JEI JŪS NORITE SIŲSTI ’ 
SIUNTINI - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VN EsPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway. New York, N. Y. 10019— Tel.: 581-6590—o81-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas MEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audimų, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tijghman Street ________ _
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street____ _________
BROOKLYN, N. Y 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue____ ____
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ........
CHICAGO, ILL. 60629 - 2<W8 West 69 Street _______
CHICAGO, ILL. 60609 — U55 West 47 Street ...... 
CLEVELAND 13, Ohio -— 1028 Kenilworth Avenue______
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue____ _
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn — 122-126 Hillside Avenue .... ....—
LAKEWOOD, N. J. 0870. — 234 Second St. 
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .... 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. ................................... ....
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. __ _____________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue —...___ _
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. _________ ............... ...... ......
PHILADELPHIA 23, Pa. — 63) W. Girard Avenue__ __ _
PHOENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy . 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue _
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. _________
SYRACUSE, N, Y. 13204 — 515 Marcellus Street —___
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave.

— 435-1654
— 342-4240
— 6334)090

895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 7714)696
— 365-6730
— 365-6740

— 246-2348
— 363-0494..,

— 385-6550
- 315-866-3939
— 305-673-8220’

— 674-1540
— 475-7430
— 769-4507

- 602-942-8770
— 381-8800
— 257-6320
— 589-4464
— 475-9746
— 296-5250

gąjimą, kas jį sulaikytų nuo bet* se, prisilaikydami įstatymų 
-kurio darbo ir ’tas’pablogėjimas! kalavimų.
būtų numatomas, kad jis tę-1 
sis mažiausiai 12 mėnesių laiko- i 
tarpyje arba tos negalios rezul
tate žmogų ištiktų mirtis. Tai-

J. Burkaus dvi naujos knygos:
: “DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 

vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50. -

“KONNERSREUTHO TERESE”
, (NEUMANNAJTĖ),

didelėm' raidėm, kaina ' $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems . lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimn US $13-50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ŠT., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

1978 METU 
KELIONĖS J LIETUVA

f / BIRŽELIO 27 iki Liepos 
I

d.
LIEPOS 251 IKI RUGPIŪČIO 3 —10 d.
RUGPIŪČI0 22 IKI RUGP. 31 —10 d.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
v-za $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
• ? ' Dėt INFORMACIJŲ KREIPKITĖS.

Marius KielaI 
/ - - sr -

6557 So. Tolman Ave.
Chicago, III. 60629
: 312-737-1717

6 — 10

— arba —

GORMIN TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

pramonės ir prekybos Įstaigose, Į nuolatinį mitingą ir ei
senų organizavimą su rusiškomis dainomis ir svetimų 
kaikurių valstybių veikėjų garbinimu išimtinai. Visa tai, 
iš vienos pusės, gimdo lietuviuose didžiausią iiepasitenki 
nimą ir baimę, neapykanta visam kam, kas yra nelietu
višką kaltinama yra vyriausybė, kad nesiima, priemonių 
tvarką palaikyti, ir sudrausti tvarkos ardytojus. Iš kitos 
gi pusės, susidariusia padėtimi griaunama prekyba pra
monė ir žemės ūkis. Jei tokia padėtis nevaržomai tęsis ir 
toliau, turės Įvykti krašto ekonominė if ūkinė katastrofa, 
kuri atsilieps ir Į Raudonosios armijos padėtį, ypač mai
tinimo atžvilgiu. Bū tinas reikalas sustabdyti SSSR ats
tovybės kišimąsi į vidaus reikalus ir nurodyti Raudono
sios armijos vadovybei skaitytis su tuo,, ką Lietuva gali 
padalyti ir ko negali, apsaugoti Lietuvos viriausybę nuo 
nuolatinių grasinimų pavartoti prieš ją ir administraci
nį aparatą ir fizinę kariuomenės pajėgą.

V. M. Molotovas klausėsi Man išdėsčius visą reikalą, 
jis pareiškė, kad turįs žinių apie tobulą Lietuvos ūkinį 
aparatą, kuris veikia laikrodžio tikslumu, ir, savaime 
suprantama, kad kenkti ir kliudyti ūkinei veiklai SSSR 
vyriausybė neturi mažiausio noro. Nesusipratimai, ma
tyti, kyla iš socialinės ir valstybinės santvarkų skirtingu 
mų. SSSR atstovybė Kaune neturi nurodymų kištis į kraš
to vidaus santvarką. Kiek tai neliečia Tarybų Sąjungos 
reikalų ir tikslų. Tarybų vyriausybė turėjusi visados ge
riausius norus Lietuvos atžvilgiu, grąžinusi Lietuvai Vil
nių, visuomet ir visur rėmusi jos reikalus. Nors buv. Res
publikos Prezidentas A. Smetona nekvailas žmogus, bet, 
matyti, samanomis apžėlęs, nesuprato savo padėties įsilei 
dęs tarybines įgulas nesušvelnino režimo, bet ėmėsi dar 
griežtesnių priemonių prieš visą, kas tik lietė rusų 
kultūrą. Jis savo politika Tarybų, vyriausybę privertė ka
riška jėga okupuoti Lietuvą.

Nors Tarybų vyriausybė yra sudariusi su vokiečių 
vyriausybe draugingumo sutarti, bet toji sutartis neat
palaiduoja -jos nuo atsargumo žygių. Todėl visai nema
nydama kištis į pasaulinį karą, kuris dabar siaučia Va
karuose, saugumo sumetimais Tarybų vyriausybė turė
jo okupuoti tiek Lietuvą, tiek ir kitas Baltijos valstybes.

1. KYBARTŲ AKTAS • ‘
2. St Lozoraičio raštas Tautų Sąjungos Generali

niam Sekretoriui Ženevoje 1946 m. kovo 21 d.
Aktus ir priedus perrašyti labai tiksliai.
PAAIŠKINIMAS. Prie šių aktų, kad neklaidinti lie

tuvių visuomenės, tenka paaiškinti tikrąją padėtį.
Išvykdamas iš Lietuvos prezidentas A. Smetona pa

gal konstituciją formaliai savo pareigas perdavė Ministe 
riui pirmininkui Antanui Merkiui. Tą jis savo atsimini
muose pats pabrėžė ir A- Merkys tada paskelbė? Ifetlikru 
visuomenės žiniai spaudoje. '' • K <

(Bus daugiau) •J‘ -
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AUGUSTINAS UPĖNAS

KAI DAILININKAS JONYNAS KALBA
IŠ VILNIAUS

labiausiai šnekėjo
Lietuvą, šiandien
nelabai važiuoja”.jos pažiūrėti

Jei tai Jonyno, o ne jo pašneko-• 
vo Balrtėno sakinys, tai reikia- 
pasakyti, kad jis tikrai gabus 
mokinys, jei per mėnesį išmoko

Vr;dstybės Departamento 
pareiškimas

! Jungtinės Amerikos Valstybės 
j Lietuvos pavergimo nepripažįsta 
ir šio nusistatymo nekeis. Tuo 
reikalu “1 Apari.įmeni of Slate”

j Biuletenyje rugsėjo mėn. 26,

lyje. Pasaulinė raida rodo, kad 
Rusijos imperijos pralaimėji-. 
mas artėja. Juo toliau jie išplė-j 
tė savo imperijos ribas, ir juo. 
daugiau žmonių nuskriaudė, tuo * . ‘. . . a greičiau eina laikrodis priarlm- 

I damas jų imperijos žlugimą 
j šią teze remia daug pasaulinių;

j reiškinių. svar|Hls pareiškimas: “Eu-
| Okupanto problemos su žydais ! ropos Saugumo ir Kooperacijos 

Konferencija nepakeitė mūsų 
politikos nepripažinti jėga — 
įvykdytos Baltijos Kraštų inkor
poracijas į Sovietų Sąjungą. ra 
faktas, kad teritorinės interpre
tacijos principas netaikomas te- 

iškekam i Į ritoriniams pasisavinimams, ku
rie buvo įvykdyti naudojant jė
gą ar grasinant su jėga. Tuo pa
reiškia i n e, kad jokie pasisavini
mai priešingai tarptautinei tei
sei negali būti laikomi teisėtais. 
Šito principo tekstas pateisina 
ir remia ilgalaikę JAV poziciją 
Baltijos Kraštų reikalu. Mūsų 
politika šiuo reikalu buvo pa
kartota JAV Prezidento išvaka
rėse Helsinkio viršūnių konfe
rencijos liepos mėn. 1976, ir 
laiške Amerikos estams — va
sario 19 d., 1976 m. Vykdomoji 
valdžios šaka taip pat pritarian
čiai sutiko Atstovų Rūmų ir Se
nato rezoliucijas, kurios išreiš
kė pritarimą nekeisti šios ne
pripažinimo politikos”.

Aukščiau esantis JAV Vals
tybės Departamento pareiški
mas buvo padarytas ne tik 
mums, bet ir viso pasaulio ži
niai.

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA

j Vienus toks reiškinys, kuris 
•gali priartinti pavergtų tautų iš 
* šilais v Siuntą yra viso pasaulio 
žydu kova už teises komunisD- 

j nėję Rusijoje. Yra organizuoja- 
į mos demonstracijos, 
’disidentų veikla spaudoje, ir vi
ešam pasauliui yra sklendžiama 
I žinia apie žiaurią sovietų sisle. 
jiną. Drąsesnieji žydai pranašau

tu gavusi milijardines sumas iŠ DR, JONAS GENYS J*1; rUsV imperija sugrius
. IT- , , . , ! UIS. JIS LIUICIU pa.'.nciKiuvi ‘ . ’t.'ilD kaili SUfTTlUVO VISOS mine-

—”" ~~ M ' - Vo“iosilETUVOS LAISVINIMO EIGOS APŽVALGA
sija neturi jokių oifcialių diplo
matiniu santvkiu. Žvdu .tauty
bės žmonės, kaip ambasadorius 
Arthur Goldberg, ir kiti parodė 
mūsų reikalui daug palankumo.

(Tęsinys)

Pirmieji tėvyne laiko Sovie- “tie, kurie 
tų Sąjungą, antrieji —Lietuvą.! apie mūrinę 
Jonynas, kalbėdamas per G. K., 
identifikuojasi su oficialiąja 
nuomone. Dėl to ir jo patetiš
kosios deklaracijos apie tėvy
nės meilę nėra įtikinančios, o
daugiau tikruosius tėvynės mei toki teiginį propagoniškai užmi 
lės jausmus įžeidžiančios. j nuoti. pabandykime jį at mi

nuoti.
Pirmiausia Jonynas turėtų 

mums išduoti paslaptį, kaip ga-1 
Įima tą mūrinę Lietuvą pama- • 
tyti. Vilnius visadis buvo mūri- 

i uis. Jis tturėtų pasiteirauti so-

lės jausmus įžeidžiančios.

Iš per du G. K. numerius spau 
sdinto Baltrėno pasikalbėjimo* 
su dail. Jonynu matyti, kad sve
čias Lietuvoje gavo maksimu
mą privilegijų. Anot jo, “iš va

netoli triių tūkstančių kilomet
rų”... Tokių privilegijų negau
na joks užsienio koresponden
tas, nė diplomatas. Net Vilniuje i 
stažuojantiems ir studijuojan-1 
tiems užsienio lietuviams nelei-| 
dziama po kraštą keliais 
liais važinėti.

Jonynas sakosi atvažiavęs į
Lietuvą “ne pamokyti, o pasi- Į patogiau gyventi, 
mokyti”. Jis žino, kad ten teisesniame. Užtat prieš 
mokyti turi tik labai nedaug iš- i vo planuota 
rinktųjų. Tai teisei gauti nepa- Reikia tik džiaugtis 
kanka būti geru ir garsiu meni- okupacinėmis sąlygomis tie pla 
ninku, bet reikia atlikt ilgą ir nai tolydžio įgyvendinami. Bet 
sunkų stažą partijos mokyklo-j gal ir be okupacijos, gal per dar _nust0}iUs. Sąskaitas už juos pa
se ir darbais Įrodyti savo štiki- j trumpesni laiką būtų pasisekę; vokiečiams ir gavo dideles 
mybę jai. Priešingai Jonynas į juos realizuoti. Per praėjusį ka s 
elgiasi su užsienio lietuviais, rą didelė dalis _____ _ —
Mat, jie neturi nei milicijos, nei krašte buvo sugriauta arba dū-; 
kalėjimų, tai juos galima ne aik ‘ mais paleisti. Jei po karo Lie- 
pamokyti, bet ir pabarti. Girdi,1 tuva būtų atgavusi laisvę, ji bū

už padarytus karo nuostolius.
Už tuos pinigus būtų buvusi; 
daug greičiau ir daug gražesnė! 
“mūrinė Lietuva” pastatyta, iš-! 
ve<ti keliai ir atstatytas jos f 

'ūkis. liūtų netekę nei pokario] Kiekvienas tarptautinės poli- 
badmečio pergyventi, nei trė-{ tikos laikotarpis turi savo spe 

j mimų ir kitokio teroro kentėti, cialų akcentą. Dabar atėjo lai- 
name kas svarbiausia, mūriniuose; kas, kai mūsų Prezidentas ir kiti 
me(|į_! namuose būtų gyvenęs laisvas]demokratinių VaKtyhpu vadai 

veda politiką, paremtą žmogaus 
teisių principais. Žinoma, ši po
litika labai nepatinka Sovietų 
Sąjungai, ir jos diktatoriams. Jie naktis budėta prie Baltųjų Rū-]įr tuo klausimu jos nuomonė 
atėmė laisvę ir žmogaus teisėsimų, kontaktuoti senatoriai, kon- 
ne tik rusams, bet taip pat laiko 
pavergus mūsų tėvyne Lietuvą 
ir kitas Rytų Europos tautas.

Leonidas Brežnevas žino, kad 
milijonai žmonių nori laisvės ir 
žmogaus teisių? Taip pat jis ži
no, kad žmogaus teisių politika 
yra ta paslaptinga bomba, kuri 
gali išsprogdinti jo diktatūrinę 
sistemą. Už tai, jis skuba areš
tuoti visus tuos kurie drįso žmo
gaus teisių pareikalauti. Lie
tuvoje buvo tęsiami areštai net 
laike Belgrado konferencijos.

Taip pat, per ištisus metus, 
laike Helsinkio ir Btlgrado kon- 

(Iš “Eur. Lietuvio”) ferencijų, sovietai dėjo ulsas pa-

tuose, kiek juose lietuvių pra-
: šymų vizoms gauti su “niet” re
! zoliucijomis. Tiems prašyto-
* jams net ir į Vilnių kojos įkelti
nele'džiama. Gal jiems galėtų

i padėti Jonynas? Tegu paskel-
e e’; bia, kad ir G. K., ir pamatys,

' kiek laiškų susilauks.
‘ ’ Aišku, kad mūriniame

negu
kara ir bu- lietums jokių raudonojo dvaro 

mūrinė Lietuva”.
kad nors’

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.MICHAELS

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-tos)

• prievaizdų nestumdomas.

Sovietai Lietuvoje smulkiai 
nurašė visus karo metų vokie- 
u (tik ne jų pačių) padarytus

sumas reparacijų. Ar lietuviai 
trobesių mūsų -as ^.^^9 Visus pinigus Mask- 

į va susižėrė į savo krepšį. Mūri
nukus lietuviai dideliu vargu ir 
savo darbščiomis rankomis sta
tosi, daugelis lįsdami į, dideles 
skolas. Ar Jonynas tai žino? Jei 

j nežino, tai geriau nekalbėtų, o 
; apsiribotų tik dailės sritimi, 
!kur jis daugiau išmano. O jei 
žino ir kalba netiesą, tai be 
reikalo kratosi tų “puošmenų”, 
kurias jam kai- kurie Amerikos 
lietuvių laikraščiai klijuoja.

254-8500
PARDUODAME 
PRIEMIESČIUS 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

MEMBER mes TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS 
ttter-City Relocation Service ' -

VI-

IJėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1735 So. Halsted SL, Chicago, HL S0608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš skardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jučus Kačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juozas Kspsėlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Ūiu- 
atruota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1 50. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

M. ŽeUonko. SATYRINĖS NOVĖLĖ1 Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS^ Ax> 
torlaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
nfrnatkarimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu Ailiumi.

Prof. P. P įkark llz, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2.

Vincai žomalri*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M paL Kaina $U0.

tie ir kiti laidiniai yra garmanS
NAUJIENOS!, 17ŽS S*. HALSTED FL, CHICAGO, tLU 40OB

H»H*at*** darbo vtlendamli irto užsakini pašfv Ir pridedu** 
fok| ar pariiUą.

(Paskaita, skaityta Čikagoje Lietuvos 
zNepriklausomybės minėjime)

stangas išgauti iš Amerikos Bal
tijos Kraštų prijungimo pripa- 
žinimą. Mūsų veiksniai turėjo 
įtempti visas jėgas šiuos sovie
tų planus sutrugdyti. Kaip ži
nome, buvo rašyta daug memo
randumų, lankytasi Helsinkyje

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiai su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus }e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lletuvišky vietovardžių sęražas. Knyoor 
kaina $€.00, minkšti vigeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

17S3 So. Halsted SL, Chicago, UL S0608

DĖDES ŠERNO GYVENDIO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę temą as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvasjt vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA NAUJIENŲ” ADMINISTRACUOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA I
NauflanoM *allm< pulkty kvrlac ]

ImvffŲ «plnt< »r lentyną. i
Alekwndrai Pakalnllldt, MES GRffTAME. Jdomūa Jaunu dfesi ’ 

atiminimai ir įvykiu bei rietu aptaijmiL skaitomi kaip ( 
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. PakalnHklt. METAI PRAEITYJE. Netolimą tvrklu pd 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje įpraiymaL r 
tyti l 12 daliu. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazyt Orinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS- U totn^L
__ tiai« viršeliais. 336 p«L Kaina 56-00. Mlnkitala virk.

Pr»T. Vacį. Blrflika, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 206 p«L, Įrišti — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; D dalis. 223 psL, įrišta — S3.00. minkš
tais viršeliais______________________ ____ ______ _

H^nHkai Temai — TamaUvdtx, LIETUVIŠKASIS PAMANYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys ra Įdomiais aprišymal 
stradjomia ir dokumentacija. 336 p«L. kaina M.

P. Karūna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų U 
partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės itMminhsaJ 
170 psl___________________________—-----------

M. Gudaiti, POVILAS MILERIS.. MocnrfM« brėžai S3 
puslapiai_____________________________ —

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto iHrJdacna.

NAUJIENOS,
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173$ S. Halated 8L, Chfcar*, TIL SOWS. — ToL HA M1W

Okupanto problemos su kinais

Rusu konfliktas su kinais taip 
pat yra labai reikšmingas. Vis 
daugiau faktų liudija, kad Kiai

ir Belgrade, tris dienas ir tris 4uri interesus Sibiro erdvėje.

d nesikeis. Kinija buvo pirmoji 
gresmanai ir Belgrado konfe-]komunistinė valstybė, kuri ap-
rencijos atstovai. Jūs Čikagos ka]tino Rusiją imperializmu, ir 
lietuviai, visą tą akciją rėmėte. kurį jaį tiesiog nirštu parodė Į 
Todėl šiandien, mes visi kartu, pavergtas rytų Europos tautas.
turime progą pasidžiaugti, kad Dabartinis konfliktas dėl Viet-
šią politinę kovą laimėjome. įnamo ir Kombodijos yra fakti-
Baigiantis Belgrado konferenci
jai, laisvos Lietuvos vėliava ir 
toliau plevėsuoja JAV Valstybės sįjns kuri remia Vietnamą. 
Departamento rūmuose. Ir to
liau veikia laisvos Lietuvos at
stovybės. Buvo paskirtas net] 
naujas garbės konsulas Los As- 
geles mieste. O lietuviai disi
dentai, kurie kovoja už žmogaus 
teises, buvo nominuoti gauti No
belio premijas.

Tokie buvo rezultatai sovietų 
pastangų galutinai užgniaužti

■ Lietuvos suverenumo teises. De
mokratiniai kraštai vis daugiau 
sužino apie komunistų priespau
dą Baltijos kraštuose, ir Lietu
vos laisvinimo pastangos įgyja 
vis daugiau paramos ne tik šia
me krašte, bet ir visame pasau

nis susi r ū rimas tarp Kinijos, 
kuri remia Kombodiją ir Ru-

pas mus

(Bus daugiau)

— Lenkijon sugrįžo 6,000 
Amerikoje dirbusių pensininkų, 
kurie gali ten lengviau prasi
versti.

SUNNY HILLS, Florida, 
važiuojame pavasarį, balandžio 29 d., ir 

sugrįžtame gegužės 1 d.
Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavičįų. New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216-531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—727-1717

UNIV Mr

03 » 0

Bekx didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniAkus just] 
užsimojimus. Antra, jie padeda už
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtof 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitoi 
neša _ _

RSAL
SAVINGS A LOAN ASSOCIATION

1800 S«. Hal»t®d St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
prtMgta 1923 meUX T< 421-3070

ĮtUleos Hemu tutomoMlUmi pirUtytL
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Nauji tarptautines politikos žingsniai

i žiami nauji naftos Šaltiniai ir nebus statomos dirbtuvės 
pačioms naujausioms mašinoms gaminti. Brežnevo viltys 
gauti iš Amerikos paramą tai pačiai Amerikai pralenkti 
taip pat nueis niekais. f

Krašto gyventojų dauguma nežinojo apie tokį griež 
tą sovietų atstovų užsikirtimą Belgrado konferencijoje. 
Jie žinojo, kad sovietų atstovai sėdėjo ir klausėsi, r 
amerikiečiai, olandai, danai ir norvegai kėlė sov.eėų vai 
dzios vedamus žmogaus teisių laužymus, bet jie než.nojo, 
kad Maskva bus įsakiusi tų dalykų neleisti paminėti bai 
giamajeme raporte. Kai paaiškėjo Maskvos užsispyrė 
mas, kai ji neleido paminėti net Helsinkio konferencijoje 
aptartų klausimų, tai prezidentas ir pareiškė, kad deten- 
tei jau galas...

Prezidentas Carteris, negarsindamas reikalo spau
doje, per tris savaites pasiuntė vieną kreiserį iš Vidurže
mių jūroje esančio šešto Amerikos laivyno į Raudonosios 
jūros vandenis, ir prieš dvi savaites pranešė, kad iš Indi
jos vandenyno Amerikos karo laivų eskadra plaukia į 
tuos pačius Somalijos pakraščius. Pasirodo, kad tie Ame 
rikos karo laivai turėjo žymiai didesnės raminančios įta
kos, negu garsūs pareiškimai. Sovietų ambasadorius Wa
shingtone rado reikalo net porą kartų užtikrinti Valsty
bės Departamentą, kad Etiopijos karo jėgos nesivers į 
Somaliją. Tai esą įrodė ir Džidžiaga fronte buvusieji Eti
opijos pasienio sargai. Jie pasiekė Somalijos teritoriją, 
bet į pačią Somaliją kojos neįkėlė. Maskvoje sovietų už
sienio reikalų ministerija taip pat infarmavo amerikie
čius, kad "Etiopijos karo jėgos” nebandys pereiti į So
malijos teritoriją. Kokios yra tos "Etiopijos karo jėgos” 

■ šiandien visi žino: tai du tūkstančiai sovietų lakūnų ir

C Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

V. KAROSAS

LIETUOS LAISVINIMO PROBLEMA
laikomas komunistinio irimo 
procesas ir pas mus”.

Praeitą penktadienį, kovo 3 d., prezidentas Jimmy 
Carteris sukvietė į Baltuosius Rūmus žurnalistus, tele
vizijos ir radijo atstovus, kad galėtų pasiklausyti kelių 
svarbesnių žingsnių gana įtemptoje tarptautinėje politi
koje. Susirinkusiems spaudos ir radijo atstovams, pre- j patarėjų ne tik vidaus, bet ir užsienio politikoje, ir 12 
z.identas pareiškė, kad iki šio meto, naudota detentės po- tūkstančių Kubos kareivių, apmokytų naudoti sovietų

Gindamas savo įsitikinimus, 
toliau St. Kairys pasisako: "Dėl 
to rašyti jums papeikiamus laiš
kus galėjo savos rūšies davat
kos, žmonės pripratę gyventi 
vienkart nustatytais veiklos ša
blonais ir galvojimu... Jei mes 
laukiame tautos išsila:svinimo 
jos pačios pastangomis, turime 
derinti ir savo čia galimus žy
gius su tuo, kas pačiam krašte 
daroma tam pačiam tikslui”...

(Tęsinys)

Kaip politinėje, taip ir kul- bendradarbavimaS' su kraštu 
praktiškai re'škė bendrabiavimą 
su. Lietuvos komunistų partija, 
išskyrus su aiškiai parsidavu
siais Maskvai, o ypač su jos kul
tūriniais, mokslo, meno, sporto 
ir profesionalų padaliniais, (ne
priklausomų nuo kompartijos 
organizacijų nėra ir negali bū
ti), nes jie lietuvių tautos suda
ro potencijalų avangardą kovo
je prieš Maskvos pavergimą ir 
mongolišką despotiją.

Maždaug panašioje prasmėje 
suprato bendradarbiavimą su 
kraštu veik visi išeivi jos libera
liniai ir kairieji sąjūdžiai. To
kioje pat dvasioje dėstė Lietu
vos laisvinimo politiką dr. F. Ju
cevičius savo veikale “Tauta tik 
rovės ir mito žaisme”, atstovau
damas frbnfninkų ideologijai.

St Kairys buvo giliai įsitlkt 
nęs, "kad režimo praktika ir jos 
išdavos Lietuvoje turėjo paža
dinti opozicinę mintį net pas 
tuos, kurie pradžioje buvo re
žimui sąmoningai pritarę... Ven
grijos ir Lenkijos įvykiai turėjo 
ir pas mus tą atsigavimo mintį 
suaktyvinti.- Tai yra nebesu-

tūrinėje srityje iš mūsų 'pusės 
jokios koegzistencijos negali 
būti. Bet koks kompromisas .yra 
savęs pačių ir vergijos pančius 
nešančių brolių išdavimas”...

"Mes turime veikti į savo ap
linką, ne džiaugsmą reikšdami 
dėl tariamų savo krašto laimė
jimų, bet parodydami tą baisią 
kainą, kuria tie laimėjimai pa
siekti... Kitaip koegzistencija su 
kulturbolševizmu bus pagrindas 
politinei koegzistencijai, kurios 
Kremlius labiausiai trokšta” 
(Draugas, 24.XL1958),

Pac:tavękun. Pr. Garšvos min 
tis, pareikštas prieš 20 "mėtų, 
tiksliai nusakančias veiksnių nu
sistatymą ir drauge kritikai pa 
sisako prieš . St. Kairio bendra
darbiavimo šū kraštu poĖtka. 

/Šioje vietoje tektų 'padaryti po-

litika jau eina, prie pabaigos. Mažai kas teatkreipė dėme
sį Į šiuos prezidento žodžius ,bet Kremliaus vadai, ypač 
Brežnevas tuo atsitiktinu pareiškimu susiimpino.- Pre
zidentas Carteris dar pridėjo, kad sovietų karo jėgos ne
siveržtų Į Somaliją. Jeigu sovietų vyriausybė Etiopijoje 
pradėtų karo veiksmų nesustabdys, tai amerikiečiams bus 
nepapi-astai sunku patvirtinti aptartus strateginių gink
lų naujos sutarties paragrafus. Sovietų valdžia neturėtų 
naujai apginkluotų karių siųsti Į Somaliją.

Somalijos klausimas didelių valstybių užsienio poli
tikoje gal ir neturėtų tokios didelės svarbos, bet kai pre
zidentas riešai pareiškė, kad detentė eina prie galo, tai 
Maskvai tenka labai susirūpinti. Rusijos komunistų par- Haile Selasie ir teikė jam ginklus, reikalingus vidaus tvar 
tijos pirmasis sekretorius Brežnevas dėjo dideles viltis kai palaikyti. Panašūs ginklai buvo parduodami ir karo 
Į detentę, o čia dabar pats Amerikos prezidentas viešai jogų grupei, atėmusiai iš imperatoriaus galią. Ginklų _ __
paskelbia, kad detentės jau nebėra. Amerikai rūpi So- Amerikoje norėjo gauti ir Somalijos prezidentas Barre, jra.ttfnę pastabą, kaJ VaHka- 
malijos Liausimas, bet detentė turėtų paliesti gilesnius Bet prezidentas atsisakė teikti ar parduoti ginklus 
reikalus, negu Somalijos diktatoriui teikiama pagalba, maliečiams. ' _
Kokie galėjo būti matyvai prezidentui Carteriui daryti Somalijos vyriausybė vakar paskelbė pareiškimą, 
toki pranešimą? Mums atrodo, kad prezidentą labiausiai kad ji sutinkanti atšaukti savo karo jėgas iš Ogadeno pro 
galėjo paveikti sovietų valdžios instrukcijos Belgrade su- vincijos, jeigu Sovietų Sąjungos ir Kubos karo jėgos bus 
sirinkusiems 35 Europos valstybių atstovams. Maskva atšauktos iš Etiopijos. Somalijos vyriausybė yra pasinio 
buvo Įsakiusi savo atstovams Belgrado konferencijoje susi atšaukti savo karo jėgas iš Ogadeno provincijos, ku- 
neįtraukti Į baigiamųjų darbų sąrašus diskusijų apie pag-'ri yra somaliečių apgyvendinta. Ogadenas Abisinijos im- 
rindines žmogaus teises. Amerikos atstovai praleido tiek 
daug laiko, besvarstydami šiuos svarbius klausimus, o 
sovietų atstovai šio klausimo dar nesvarstė.

Nesvarstė to klausimo ir krašto prezidentas, bet kai 
jis patyrė apie sovietų atstovui užsispyrimą Belgrado pa
sitarimuose ir kai amerikiečiai Įsitikino, kad rusai viską

tankusir artileriją. Kubos karo jėgoms vadovauja gen. 
Ochao, artimas diktatoriaus Castro draugas, o sovietų ka
ro jėgoms ir karo operacijoms vadovauja 51 metų am
žiaus sovietų gen. Petrovas. Sovietų valdžia permėtė į 
Etiopiją nepaprastai didelius kiekius ginklų. Pradžioje 
jie buvo vertinami bilijono dolerių vertės, bet dabar, kai 
patikrintos atvežtos siuntos ii’ palyginti įvairūs praneši
mas. tai sovietų valdžia bus išmetusi Etiopijoje ginklų 
ir karo medžiagos dviejų bilijonų dolerių sumai.

Tuo tarpu prezidentas Carteris iš pačių pradžių at
sisakė parduoti arba duoti ginklus bet kuriai pusei. Ame
rika buvo pasirašiusi sutarti su Abisinijos imperatorium

ŠO- no pradėtąja Rytų politika paki
tėjo Draugo, kaip ir katalikiš
kos spaudos didžiumos, nusista
tymas komunistinės Lietuvos at
žvilgiu. - "

Kaip matėme iš St. Kairio nu 
sakytos laisvinimo politkos,

: andys gauti pinigus už atvežtus ginklus, bet galės juos 
palikti, kaip savo laiku paliko tokius didelius kiekius In 
donezijoje ir Egipte. p

Jeigu gen. Petrovas- nendrės iškeliauti iš Etiopijos, 
-tai Amerikos -k-aro -laivynas galės ateiti į pagalbų, kaip 
savo laiku prezidentas Trumanas padėjo Stalino dali 
niams paskubėti išsikraustyti ■ iš Irano. Stalinas, gavęs 
fprėridento Trumano laišką, liepė viską mesti ir kraus
tytis į šiaurę. Pradžioje jis dar norėjo išvežti galimai dau 

‘giau kvislingų, bet ir to nespėjo padaryti. Jis išsivežė pa
čius svarbiausius, o smulkesnioji/žuvis buvo palikta ša- 

. v - —----------- -cho policijai apklausinėti. Amerikos karo laivai be rei-
giasi detentė ir nebus jokių didelių paskolų, nebus grę- sams, bet ir kubiečiams nebus kas veikti Etiopijoje. Jie'kalo neplaukė į Kaudonają jūrą.

peratorių savo laiku buvo pavergtas ir prijungtas prie 
Abisinijos, kaip Lietuva buvo prijungta prie Rusijos. Abi
sinijos imperatoriai nerinko jokio "liaudies seimo ’ ir-nep 
rašė imperatorių prijungti kraštą prie Abisinijos. Kraš
tas buvo užimtas ir prijungtas, imperatoriai nesiuntė 
somaliečių į kalnus, kaip rusai siuntė lietuvius į Sibirą,—------- - — ----- --------- ------ 7 ---- ------- —. . . . . . ---------- x —•“'z?

greičiau ardys, negu sutiks Įrašyti svarstytus pagrindi--nemetė jų prarajas, kaip rusai lietuvius žudė čekos.pože- 
nių žmogaus teisių klausimus, tai prezidentui paaškėjo, miuose. Somaliečiai dar ir šiandien gano galvijus, kaip 
kad toliau žingsniuoti nėra kur. Jeigu rusai gali pasaky-' juos ganė prieš du tūkstančius metų. X
ti, kad jie nesvarstė pagrindinių žmogaus teisių klausi
mo, tai prezidentas Carteris gali pranešti jiems, kad bai- rą Etiopijoje. Jeigu somaliečiai pasitrauks, nė tik ru-

Sovietų valdžiai bus labai sunku atsisakyti baigti ka-

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS 

(Tęsinys)

xime Lituanis . Prof. Z. Ivinskis (Aidai, 1951, 6 nr.) rafiniu vardu "Aestyoruin gentes”, t. y. rytų gimines 
rašė iš \ ilniaus naujam generolui, vadindamas Lietu- arba rytų žmonės: dr. A. Meitzen (139-143) : "Kuome 
vą Sarmatija . _ jie (lietuviai) romėnams per vokiečių lūpas iš Eistii
nurodė: Jos \ ilniaus kolegijos) rektorius (1573 m.) Ošti, Ostland pasidarė žinomi, kaip Aestii”. Taip rašė

I ir kitas žymus istorikas prof. dr. M. Friederichsen (56- 
*102): "Tacitus praneša apie juos (lietuvius), naudo
damas "Testu” vardą-.”.

Ir kiti bešališki istorikai panašiai kalba. Prof. W. 
Kamieniecki (98-2) konstatavo: "Nuo Tacito vadina
me lietuvius anonimu aisčiais”. Rusų garsus istorikas 
prof. A. Pogodin (163-5) tvirtino: “Tacitus jpateikia ke 
lėtą žinių apie tautą, kuri tiekdavusi germanams gin-

d. getais

Trakų gentis getai tiesiog buvo vadinami lietu- 
De situ 

Daniae (c. 224)” getus laikė lietuviais: "Gethos id ėst 
Litwanos”. Tos pačios nuomonės laikėsi'ir Chronicon 
Polono-Silesiacum (13 amž.): “Gethos id ėst Lehva- 
nos” — getai yra lietuviai. Tą patį tvirtino ir vienas

L y. rytų gimines

jie (lietuviai) romėnams per vokiečių lūpas iš Eistii

Vadinasi. Lietuvos kraštas įėjo į Skitijos terilori- viais. Ad. Bremensis (A. D. 1073) veikale 
ją et eo ipso senovės lietuviai vadinosi ir skitais, čia ~ ‘ ‘
istorikas J. Hertinanovv icz (77-27 ir33) nurodė: “Anais 
laikais lietuviai buvo žinomi, kaip skitai... Gediminas 
(Lietuvos karalius), parinkęs vietą prie Pirnes upės.
kreipėsi į savo karius: “Mūšyje prisiminkite, jog jūs iš pačių žymiausių pasaulio istorikų'prof. dr. R. La-
esate lietuviai ir turite progą per šiuos priešus išva- tham (121-įžg.): "Getae be Lithuania also”. Gi 12 amž. pals ^gerai nesuvokdamas, ^pavadino ją aisčiais
duoti iš svetimųjų kraštą, kuriame jūsų stiprūs prote- Krokuvos vyskupas V. Kadlubek (Chron. Polua.) ra- * * -
viai skitai kartą džiaugėsi pilna teise ir laisve” (Go- šė 
sud. Russii, Vol. IV, 179)”.

c. sarmata  is

Gete dicti fuere Jazweze (jotvingiai)”.

iš kitos pusės lietuviai vadinosi ir getais. Tai liu-( 
• dija ligi dabar išsilikęs senasis žemaičių pavadinimas 

...... . , .... , .. Samogitia, tiksliau tariant, Žemoji Gotija (plačiauApie Kristaus gimimo laikus didele Skitijos dab . . . . . ...
, .. 1. .. . .. , u r ... .. .t apie skitu, sarmatą, trakų ir getų gimmvste su hetu-uz \vslos ligi Dono ar Volgos roim nai pradėjo vadinti : . _ °. . ? .J x

, . • . r t viais J. v enclovos Senovės Trakai ir skitai \ 197.)m.VSamiatia. kaip ir konstantavo rusu istorikas prof L. . .. . J„ . .. zo-o e. aisčiaiŽebelio (2>8-268): Romos rašytojai, pirmas is jų’ 
Pompanius Melą, rytų Europą už Vyslos vadino Sar-1 Jau minėtas Strabo byloja: "Anapus Elbės romė- 
matia, vienok ir romėnų rašytojai neatsisakę nuo ski nai nėra atėję, ir apie šiuos kraštus mes nežinome”, 
fu varno7'. ;Tuo pačiu ir lietuvių kilčių kraštas, kuris biivo Euro-

Tr Viu būdu ir romėnų taip vadinamoji Sarmalia pos šiaurės rytuose, jiems buvo beveik terra incognita, 
m • Liob vos šalį: prof dr. J. Jurginis (91-131) pa- j Tad ir senovės romėnų istorokas C. Tacitus, labai maža 

žvmėjo: “J S. rmatiją įėjo ir Lietuvą”. Sulig M. Stryj- I žinodamas apie lietuviškų kilčių gyvenamą kraštą, sa- 
kowski (Kronik? Polska, Litewska, I t.), sarmatai j vo veikale 
daugumoj susid jo iš lietuvių: “Nostris Sarmalis. ma-

(Aestii), ir daugelis mokslininkų šį vardą laiko, kuris 
reikštų rytinį germanų kaimyną TJetuvą“. (“Označa- 
et vostočnych sosedei gernumcev LItvu”).

Prof. A. Brueckner (29413) pažymėjo: ^Tacitus 
pavadino lietuvius ne jų nuosavu vaTdu, bet užvardi- 
jo juos taip, kaip germanai suteikė (“Aestii”). Pasauli
nio masto istorikas dr. L. Wilser (254-67 ir 83). nurodė: 
"Baltijos jūros pakraščiuose aisčiai arba lietuviškos 
tautelės bei giminės pasiliko... lietuviškų aisčių (Aes- 
tier) vardą perėmė finiški estai”. Dr. G. Valančius. 
(227-37) pastebėjo: “Tacitus vadina jas (lietuvių ša
kos gimines) "Aestii” — aisčiais, L y rytų žmonės, nuo, 
kurių savo vardą paveldėjo mūsų laikų finų ra
ses estai”. ,

Belo, aisčiai kalbėję lietuviškai: prof, dr, j. Ma- 
Germaniae (45 c) pagal germanų nun>- |Usas (136-18): “Bet visus juos (aisčius) jungė lietuviu 

dymą pavadino jas (lietuviškas kiltis) bendru geog- / ;  —

Privatus pasisakymas laiške 
apie “savo rūšis davatkas” įro
do, su kokiu giliu įsf keinimu St. 
Kairys įtikėjo į jo paties nusta
tytą laisvinimo politiką, kurią 
jis paliko savo testamentiniu 
straipsniu ateinančiai kartai. Da 
bar, žvelgiant iš 20 metų per
spektyvos, paaiškėjo jo sampro
tavimų klaidos ir nesusigaudy
mai vykstančiame istoriniame 
procese.

St. Kairys išėjo iš teisingos 
prielaidos, kad Vakarų dėūio- 
kratijos vengs atominio karo 
su Sovietų Sąjunga ir bendrai 
su komunistiniu pasauliu. Tuo 
pačiu lietuviškų politinių veiks, 
nių laisvinimo politika, pagrįs
ta neišvengiamu konfliktu tarp 
Rytų ir Vakarų, praranda savo 
patikimumą. Užsibaigus šalta
jam karui, visi egziliniai veiks
niai bus likviduoti arba turės 
patys likviduotis, netekę* savo 
veiklai pagrindų naujai susida
riusioje pasaulinės politikos si
tuacijoje.

Šaltasis karas dar nėra visai 
baigtas. Helsinkio konferenci^ 
joje tebuvo padėti pirmieji su
tarimai ta kryptimi. Belgrade 
pas:stumėta kiek toliau, bet kar 
tu iškilo nauji prieštarav’mai. 
Tokia padėtis pratęsė egzilinių 
veiksnių veiklą bent iki ateinan
čios konferencijos Vienoje.

(Bus daugiau)

kalha. kuri yra seniausia visų iki šiol užlikusių indo
europiečių kalbų”. Prof. S. Siestrzencewicz (193-176), 
kuris, pasirėmęs keliauninko Wulfstan kelionės apl 
rašyme paminėtais aisčių žodžiais, priėjęs išvados, jog 
aisčiai kalbėję lietuviškai (“les Estiens ont parle 
Litvanien”).

Taip pat aisčiai turėję tuos pačius papročius ir ti
kybą. kaip ip lietuviai: prof. M. Liubavskis (128-4): 
“Kad aisčiai esą tie patys lietuviai, tai prof. A. Mie- 
rzynski neginčijamas faktas... Mierzynski išranda, kad 
ais^ų tikėjimas ir papročiui, kaip aprašo Tacitas, 
esą visai tokie pat, kaip lietuvių”. Prof. dr. K. Gečys 
(61-3) papildo: “Aisčių gentys sudarė vieną lietuvių 
kilmės tautą, turėjo tuos pačius papročius ir tą pačią 
tikybą”.

KAS TIE BALTAI?

Keistoka, jog, išeinant iš politinių tikslų, lietuviš
koms kiltims buvo primestas dirbtinai sukurtas “bal
tų” vardas pagal vieno asmens užgaidų. G. Nesscl- 

inann, rūpindamasis atskiros prūsų tautos ir jos “fab
rikuojamos” kalbos kūrimu pasiūlė latvius, lietuvius 
ir senprūsius pavadinti bendru “kabinetiniu” vardu 
baltais pagal C. Pliniaus (IV, 27) minimą kai kokią di 
dėlę: salą "Bdltia”: dr. V. Sedov (188-17): "Pavadini
mas “baltai”, atsiradęs kaip kabinetinis naujadaras, 
pradėtas vartoti nuo 19 amž. vidurio”

(Bus daugiau)
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3-—9 darbo dienomis ii 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te’: 562-2727 arba 562-2728

TEI-------8E 3-5893

GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»4t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko a Irinina ir 
“contact tenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta tre<

LKL K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
U49 So. Pulaski 2d. (Crowford 

Medical BuHdlng). TeL LU 5-6446 
’-Jonius pagal susitarimą.

Je' neatsiliepia, skambinti 374-8004

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

VILNIAUS KATEDRA

JONAS BUDVILAITIS
Jau geras laiko tarpas, kai se

ku “Naujienose’, teisin nku Jo
no Talalo surinktus “Lietuvos 
Pavergimo Dokumentus”. Vis
kas labai įdomu. Daug žinomų 
pavardžių ten paduodama.

Kad ir dabar š. m. Naujienų ’ Į Kaune keleivinį autobusą, Do- 
Nr. 30, vasario 7 d., paduoda- natas M., tebegyvenantis Cleve-

Lietuvos Miškų dep-to landė ir dabar.

Apie tų Budvila tį, tarnavusį 
valdininku mūsų saugumo de
partamente, neteko nieko gir
dėti. Jis vokiečių okupacijos 
metu buvo kažkur užsitušavęs, 
neteko apie jį nieko išgirsti ir 

j š tame krašte. Gal apie jį galė- 
*tų ką nors žinoti valdęs pusiau

nuvykęs mūsų rezervistų auto- 7 vai. vak. už $3 savo patalpose 
bosas tuodu sovietams reikalui- — 113-1 So. Court, ruošia (kjrned 
gus žmones suėmė ir atgabeno Beef & Cabbage pietus. Bus pa- 
į Kauną. O tai ir buvo Bud- gerbti visi Juozai ir airiai, šv. 
vilaičio nuopelnas, už ką jis tuoj Patriko proga. Gros ir orkest- 
pat buvo paskirtas Miškų Dep-to ras. 
žinybon. Tai buvo soviet uis 
Judo grašis Budvi’aičiui. i

Žinoma, ne vienam musų tau-, 
tieciui atrodys keista, kad mūsų ’ 
saugumo dep-tas. kurio tiesio-1 
ginė pareiga buvo sekti v‘sų mū
sų partijų ir organizacijų veik-1 
la. pats nenujautė ir nežinojo/ 
kad to dep-to širdyje ve kė ir į 
sovietams parsidavę už grašius 
toks Bud Valaitis, net ir savo gi
minaitį Povilaitį nesidrovėjo 
jiems įkišti. Juk savo laiku mū-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Lietuviai kviečiami dalyvauti.
S. Paulauskas

SIiUNKIMI
. R v N EŠIM A 1

Zarasiskiy klubo nariu susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 12 d.. 
Šaulių Namuose, 2417 W. 43rd St 2 
vai. popiet. Buvo nutarta rengti pa- 

. . vasarmį banketą, kuns įvyks balan
sų saugumas išsia škino ir per- džio 1 d.. Vyėių saiėje, 2455 W. 47 St. 
davė teismui buvusį mūsų ge-1 Valdyba

nerolą Klešč nskį. kuris už ke
lis

"Brolis išduos broli mirti". — Mato 10*1.
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 atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį 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 jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo bažr 
nyčioje.

Viti žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

i ULiuEON AS SEIBUT1& 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirti. 5—7 vaL vai 

Ofiso lelef.: 776-2880 . 
Rezidencijos telef.: 448-5545

mas 
personalinis patvarkymas. Čia 
ir sustodamas radau, kad toks 
J. Budvilaitis paskirtas instruk
toriumi. Jei kam būtų tekę apie 

J jį sužinoti kiek daugiau, tai te
gu nepatingi atsiversti 1956 m. 

lrugpiūč:o 1 d. “Naujienų”, 1 
Įnr. ir paskaityti ten tilpti 
{straipsnį “K. Skučo ir 
laičio suėmimas 1940 
gražiai paduota žinia, 
pats Jonas Budvilaitis

1 kavo sovietų pasiuntiniui Pozd- 
niakovui, būk tai pasislėpusius 
nuo suėmimo Skučą ir Povilaitį.

A. Puvi
nį.” Ten 
kaip tas 
talkin’n.

. Upytės Draugiškas klubas rengia
grašius parsidavė sovietams, žaidimų pobūvį — bunco party, sek- 

Ą Aio-onic mad.enį, kovo 12 d., 1:30 vai. po pietų 
’ ** Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. West;

---------------- ern Ave. Nariai ir svečiai kvičiami 
_ _------ , J atsilankyti. Bus g erų dovanų ir ka-

vutės po židinių. A. Kalys

Mažeika S' Evans

Buvo tik žinoma, kad tas Jo
nas Bud vilai tis, buvo saug dep-to 
direktoriaus Augustino Povilai- : 
čio gimina’tis, Povilaitis jam bu
vo dėdė, ar pusbrolis. Tokį as
menį ir užverbavo savo tarny-

IKI [bai sovietų pasiuntinys Pozd- 
us; niakovas, kuris jam, Pozdnia- 
□vi-Į kovui. ir pasitarnavo, praneš-

damas, kur yra apsistojęs Sku
čas ir Povilaitis, o Pozdniako- 
vas galėjo e’nančiam vidaus rei
kalu ministerio pareigas Gied
raičiui pranešti, kad Skučas ir 
Povilaitis yra Povilaičio ūkyje.

CICERO Laidotuvių Direktoriai

lietuvių Moterų Draugijos ‘‘Ap
lieta” metelis narių susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, kovo 11 dieną, 2:00 
vai. po pietų, 2549 W. 71 St. Narės 
kviečiamos atsilankyti, nes yra daug

simokėti duokles. Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rašL

Kvietimas prie pietų

Labai gražiai praėjo karo 
teranų rengti Kiniet ski pietus, svarbių reikalu aptarti ir laikas už
ners lietuvių, naujųjų ateivių.
kaip ir nebuvo, bet Angnietė
Pračkailienė ir ’Vincas Bigelis

.. i • ‘ Žemaičiu Kultūros klubo nariu ei- siam kilniam tikslui paaukojo ynįs sus;rnkmas įvyks trečadienį, ko- 
po $3. Gryno pelno liko -5300, vo 15 d.. 1:00 vai. po pietų Šauliu Na- 
kurip nerdiiofi-kovni voro muose 2417 W. 43 St. Nariai kviečia- ų e peruuou Kovai su vez.o,^ atsilankyti, nes yra daug svarbiu 
liga. reikalu aptarti ir jau laikas užsbno-

— VFW __ bnprkiK L-iht kėti duokles Bl,s ir '^čs.vrw — Ainei.kos kai o Rožė Didžgalvis, rašt

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Betsdra praktika, spec. MOTERŲ Iigo5> 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečią n 
ir penki. 2-4 ir 6-8 va)- vaK. Stštadie-1 
ziiais 2-4 vaL popiet ir kitu laikh ] 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■ UKiHuFjuDA5-FKulEZLSTAL 

Aparatai - Protezai. Med. ban 
CW dažai. Speciali pagalba k-joms 
• (Arch Supports, ir L t.
Vai., p 4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—. 
2150 West 63rd St, Chicago III. 6062$ 

Telef.: PRospect 6-5084
i1"- -

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6ord STREET 
Telforiai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318 -

' PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 

1490 IciL A M. 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus 

Telefa HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

and PLEASE 
make people 
xnore careful

FOR CONGRESS
Pull Lever 8 B. Balsuokite už demokratus

Thank you John Klich
7th Congressional District

Pirminiai rinkimai antradienį, 1978 m. kovo 21

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVRJAS NIEKO NEMOKA; - ■
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI 
VLSI olLN'liNlAJ APDRAUSTI.
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukš
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų i*- nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

NEW YORK, N. Y. 10322. 
Tel.: (212) 758-1150/1 f

SKYRIAI:
APPLP VALLEY, Minn. 55124 
NEW fORK, N. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
So. POSTON. Mass. 02127. 
BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880 Seaview Ave.—Tel 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
CHICAGO, tltmois 60622, 2222 West Chicago Ave.
CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springrield Ave.
FORT WAYNE, Ind. 46808. — 1807 Beimeke Rd. 
GRAND RAPIOS Mich. 49504. £36-38 Bridge St. N 
HACKENSACK, N. Y„ 07601 — 112 Main St. 
HARTFORD, Conn., 06106, 518 Park St. 
LAKEWOOD. N J. 08701. 241 Fourth St 
LEXINGTON. N. Y. 12452 — Route 13 A — Tel.: (518) 989-6742 
LOS ANGELES, Calif. 9C022, 960 S. Atlantic
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
NEWARK. N. J 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St.
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH. Pa. 15203 1307 6. Carson Street

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

Tel.: 612-432-7083 
Tel.: AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068 

: 203-367-2863 
TL 6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
Tel.: 374-6446 
Tel.: 432-5402 

W GL 8-2256 
Tel.: 201-342-9816 

246-9473
Tel. FO 3-8569

Blvd. AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

Tel.: PO 3-4818
Tel.: GL 5-9586

_ HU 1-2750 
WAPPINGERS Falls, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apts,Ttl,:914-297-02161 
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street___________________PL 6-6766
e WORCESTER, Mass. OHIO, 144 Millbury Street SW 8-2868
o YOUNGSTOWN, Ohio 44503. 309 W. Federal Street Rl 10440

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, 111- 60643 

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduuda- 
jie kelionių draudimus, organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;

• Sudarome iškvietimus gimimu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
j macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered Lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
1 iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

JOHN KLICH
nori būti demokratų partijos 7-to kongresinio dįstrikto kandidatas į 
Atstovų Rūmus, šio menes io 21 dieną Chicagoje bus pirminiai rin
kiniai. Jis būtų labai dėkingas, jeigu balsuotojai minėtą diena atiduotu 
savo balsą už KLchą ir padėtų į am tapti partijos kandidatu.

John Khch. baigė Illinois universitetą Chicagoje ir Marchall 
teisės mokyklą. Jis dalyvavo Vietnamo kare, priklausė jauniems 
demokratams, lenkų susivienijimui, o dabar gyvena kartu su savo 
žmona Janet ir augina 19 mėnesių sūnų.

John Klich mokėsi Circle Gampus universiteto salėse. Jis no
rėtu. kad visi šio distrikto jauuuoUai baigtu aukštesnes mokyklas 
ir galėtų padėti gyventojams geriau tvarkyti visus savo apylinkės 
reikalus. Svarbu, kad šioje srityje būtų saugiau gyventi, kad šeimos 
įgalėtų savo vaikus leisti į mokslą ir biznis galėtu laisvai tarpti ir 
būti naudngas visiems gyventojams.

Visi, kūne nori gerbūvio ir pagarbos pagrindinių gyventojams 
teisių, kovo 21 dieną privalėtą paspausti 8 D ragelį pirminių balsavimų 
vietoje.

Komitetas John Klich išrinkti

I- CHICAGO 8, IU------ SATURDAY. MARCH 11, 1978

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FVAS IR
-♦ UiOf FTTb H NERAJ HOMf

4533 VV 71st Street
Telef GRovehilJ 6-2345-8

<410 bo. 5Qth Avė., Cicero 
-.leT ’’Ownhall T-2108-t

CRYi tfODtKNiShOi KOPLYČIOJ
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

N ARTAI

Jhicagv* 

Lietuvių 

Laidotuvių 

%reKtornj

A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTL 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

■ 44t> So. JOth Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So; CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ'

4424 WES I 69tn STREET KKpnblle 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL tfuia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hilla, VL 974-4413

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1311



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

• Soda, vartojama vandeny- nuolatos pradėjo tiekti valgyk- 
je plaunant šaldytuvą ir laiko- los svečiai!)* baskų virėjas Mon- 
ina jo viduje, panaikina nepa- dragūnas. 1709 m., bet kiti tvir- 
geidaujamus kvapus. Tačiau tina, kad juo užbaigdavo pietus 
vietoje sodos patartina laikyti garsus prancūzų virėjas Escof- 
citrinos žievę, kuri ne tik nai- fier. Jų receptai ir-desertų-mo
kina kvapus, bet {ir skleidžia |da greitai paplito po visą Euro- 
malonų aromatą. Į pa. Lietuviai bendrojo, tikrai

. lietuviško, vardo desertams ne- 
, JAV kongresas ruoSia i^taj tu o . neluri •; ^lio žo<lvne 

tymą apsaugoti piliečius nuo f«pricpietis.. tai-sąvokai
aptarti neprigijo. . . .. .

• Pirmąją kavinį su įvairiais

Lietuviai bendrojo, tikrai 
‘lietuviško, vardo desertams ne-

tymą apsaugoti piliečius 
pageidaujamų automatiškų sau-’ 
kinių telefonu ir nuo įrekorduo. j 
tų reklamų bei pranešimų. Dy-| 
con firmos gaminami automa-[skanumynais atidarė vienas ita
lai kainuoja apie 9,000 dolerių ’ las 1686į m. Paryžiuje. Žmonėms 
ir per 12 valandų gali aptarnau-'ji patikp ir greitu laiku jų atsi. 
ti net 1,200 pašauktųjų, kuriuos rado visaihe pasaulyje. Lietu- 
parenka ir. sudaro kontaktą te
lefono operatorius. Automatas 
gali statyti klausimus, 
tinkamą laiką atsakymui ir jį 
bei asmens pavardę ir adresą 
užrekorduoti tolimesniems ry
šiams. Projektuojamas piges
nis automatas mažesnėms vers
lo institucijoms. Digital -Pro
ducts Corp, gamina automatus, 
kurie per dieną gali atlikti tūks
tantį šaukimų iš telefono abo
nentų knygos, netgi trukdant 
įstaigų ar įmonių centrines bei 
automatiškų atsakymų apara
tus. Texas Telecommunications 
Dallas mieste sustabdė tokių1 
automatų gamybą. Įmonės pre
zidentas Mr. Crawford pareiškė,Įsj _
kad tokie šaukimai vargina pi-'mXu to7ki^^^ 
liecius ir trukdo darbą viešoms ben<irovės paruoštu . lašinuku 
įstaigoms bei institucijoms. svaras kainuoja apie $1.96, gi

• Valgių istorijos duomenį- į Sizzlean toks pat svoris bei at- 
rnis desertą išrado ir pirmasis raižų kiekis; vidutiniškai kainuo-

voje, ypač mažuose mieštuose 
bei miesteliuose, buvo madoje 

laukti arbatines, gi kavinėse buvo ga
lima gputi ir alkoholinių gėri
mų.

f Draugelis nemėgsta, kad ke
pimui bei virimui paruoštos la
šinukų atraižos susiraito ir su-: 
sitraukia, kaip plonos skiedros

ja $1.59. Consumer Reports žur- tėvynės sargyboje.” Dėkui už 
nalas, pranešdamas apie šį pro- laišką, ankstybi, be raginimo 
dūktą kovo numeryje, nepata-j prenumeratos pratęsimą ir už 
ria jį nuolatos vartoti dėl jame jauką.
esamo sodium nitrite, nors jo ir 
kitų konservavimo chemikalų 
yra ir lašinukuose bei kituose 
mėsos gaminiuose.

. M. Miškinytė

— Ponia Anastasia Drasutis, 
Albuquerque, New Mexico, at
siuntė $10 ir už juos prašė siųs
ti Naujienas. Naujoji mūsų

nuo saulės. Be to, lašinukuose skaitytoja p. Anastasia priklau-
yra perdaug riebalų, o perma- 
žąi talpinės medžiagos. Swift 
b-vė pjradėjo gaminti mėsingės- 
nių atraižų paketėlius. Produk
tas pavadintas Sizzlean vardu. 
Jų atraižos pagamintos ruošiant 
rinkai kumpius bei kitus kiau
lienos gaminius ir yra 50% mė_ 
slogesnės už lašinius, dėlto daug

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS;
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi Į visus skai' 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant,, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tąip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, ’, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino .lietuviškų rei
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, šav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svemais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autore M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų kurių vertingos dovanos bus skelbiamos .ir paskirstytos rude
niniame ‘Naujienų piknike.____  , ,

■ / . - .
Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsime, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasmaodoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ■
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 466M

• Is anksto be raginimo pratęsiu savo prenumerata, taupydamas laiką ir 
marindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede----------- doL

Pavarde ir vardas ------------------------------------ ------------------------------------

Adresas ----------------------------------- ------------- ---------- *

so tai lietuvių moterų daugumai, 
kurių dėka amžių bėgyje sun
kiausiose sąlygose išliko lietu
vybė, lietuviškumas, kalba ir 
papročiai. Dėkui jai už dėmesį 
Naujienoms ir jų platinimo va
jui. Taip pat dėkui jos kaimy
nei, ilgametei Naujienų skaity
tojai, kuri, mes manome, su
pažindino ją su Naujienomis ir 
turėjo teigiamos įtakos.

— Bronius Rimas iš Lake 
Worth, Fla., anksčiau gyvenęs 
Čikagoje, tapo Naujienų skaity
toju. Užsakymą atvežė buvęs 
jo svečias is Čikagos. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. Bronius yra 
iš žinomos patriotų Rimų gimi
nės, kovotojų už Lietuvos lais
vę, j°s gyventojų gerove ir vi- 
sokiarioipą pažangą. Jo jaunesni 
broliai išaugo jo globoje. Mums 
maloiuiįjį turėti prenumeratorių 
sąrašuose, o gerą žinią pranešti 
visiems skaitytojams ir platin
tojamš/prašant suaktyvinti pla
tinamo vajaus veiklą.

— Ponia Rosalia Gregerienė, 
Centralia, Ill., nuolatinė Nau
jienų rėmėja, atsiuntė tokį laiš
ką: “Esu pensininkė ir pragyve
nu tik iš pensijos, bet jaučiu 
pareigą šelpti Naujienų laikraš
tį kiek mano išgalės leidžia. 
Naujienos man labai patinka, 
nes jos yra paremtos tėvynės 
meile ir aukštos moralės pagrin
dais.

Siunčiu Jums čekį. 51 dolerio 
vertės: 26 dolerius už sekančią 
prenumeratą ir 25 dolerius Nau
jienų mašinų ofndur. Linkiu sti
prios ištvermės visiems Nau
jienų tarnautojams budėti musu

— Mykolas Veliuona iš Balti- 
inorės be raginimo pratęsė pre
numerata, o savo linkėjimus — 
nepalūžti sunkioje kovoje už 
Lietuvos laisvę - atlydėjo $7 
auka. Po $4 atsiuntė: J. Verba 
is Hot Springs, Ark., ir John 
Turoski iš Terryville, Conn., A- 
Bertulis iš Marquette Parko at
siuntė du dolerius už kalendorių, 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neskelbti.

— Dėkui Povilui Malzin.skui 
iš Los Angeles, Cal., už atsiųstą 
š6 auką Mašinų fondui. Dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas 3 mėn. tinkat 
bet pavardės prašė neskelbti. Dė 
kui visiems. .

I — Inž. Antanas Mažeika, StJ 
Pelershurg, Fla.. Išrinktas nau-1 
jai įsteigtas Lietuvos Vyčių kuo-. 

'pos p‘rmininku, Aleksas Krau_j 
. jalis - vicepirm. ir sekr., Adol- 
'fas Paleckis ižd., kun. A. Ga- 
jsiūnas — dvasios vadovu.

— Ąžuolas Stelmokas ir jo 
orkestras pakviestas groti Los 
Angeles tradiciniame Los An- 

Įgėlės skautijos baliuje balandžio 
Į1 (t Castaway restorane, Bur
bank, Cat Jis taip pat akompa
nuos sol. Vandai Stankienei.

! Stalus rezervuoja bei bilietus 
platina S. Ahelkienė, B. Dabšie. 
nė, R. Mulokienė, A. Prišman- 
tienė, J. Ugianskienė, P. Venc
kienė ir E. Vidugirienė.

— Illinois valstijos loterijoje 
kovo 9 d.Big Pay Day traukime 
laimėjo 941, 53, 0 ir 6301. Gold- 
strike lošime laimėjo 11, 18, 10 
ir 26.

— Colorado Heritage centras 
Denver mieste vasario pabaigo
je pradėjo 16 savaičių įvairias 
tautinių grupių programas. Jose 
dalyvauja Pabaltijo tautų kil- 
mės amerikiečiai, vengrai, ku- 
biečiai ir kiti. Lietuviai suruošė 
tautodailės parodėlę. Pirmąją 
savaite Adelė Mikelevičienė pa
sakojo apie lietuviškus orna
mentus ir mokė juos gaminti. 
Vytautas Beliajus pravedė lietu-, 
vių tautinius šokius, į juos įtrauk 
damas atsilankiusius. Progra
mos “Susitikimai centre” baig
sis gegužės 5 d. Jas išsamiai ap
rašė The Denver Post dienraš
tis, kurio iškarpų mums atsiun
tė Arėjas Vitkauskas iš World- 
Wide biuro, Jersey City, N. J.

— Inž. Algis Dičiunas, Austra
lijos karo laivyno leitenantas, 
Anglijos karalienės dekretu pri
imtas nariu į Most Excellent Or
der of the British Empire. Ltn. 
Dičiunas yra gimęs 1941 m. Kau
ne, baigė Katalikų kolegiją Ade
laidėje, kartu su broliu įstojo 
ir baigė 5 ;m. kursą Aukštojoje 
jūrų laivyno kolegijoj, buvo ko
mandiruotas Į Karo . mokyklą 
San Franrisko mieste, Jūrinin
kystės mokyklą New Yorke ir 
į Karališkąją jūrų akademiją. 
Jas visas jis baigė aukščiausiais 
pažymiais. Jis yra vedęs Kristi
ną Marganavičiūtę, palaiko ry
šius su Melbourne lietuviais, pa
skirtas Mokymo ir lavinimo ka- 

Irininku.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

°ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ESIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

6 KAMB MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
J951 W. 63rd St. TeL 436-7878

♦ 1978 m- kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chrrago, 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

♦ Vytauto F. Bei iajaus įvai
rūs pasakojimai iš lietuvių gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei
diniu “Ona”. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo
kių žurnalo “Viltis” leidėjo. 
Kaina $5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOx 1226, Denver, CO 80201.

(Pr.)
♦ Balzeko Lietuvių Kultūros 

muziejaus Moterų vienetas ruo
šia tradicinius pavasarinius 
priešpiečius Stump’s Banquet 
Inn, 10640 Southwest Hwy., Chi
cago Ridge,Ill. Socialinė sueiga 
prasidės 11 vai. ryto, o prieš
piečiai 12 vai. Pelnas skiriamas 
stipendijų fondui. Stipendijos 
bus duodamos žurnalizmo stu
dentėms. Pareiškimus prifima 

•iki kovo 31 d. Stipendijų pirm. 
Jean Vance, 1424 S. 50 Ave., Ci
cero, IL 60650, tel. 652-5245. Pa
reiškimuose pažymėti amžių, 
adresą, dabartinę ir būsimą mo
kyklą, tėvu vardus ir motinos. ... - . „ . žnouse, e rooms spin levex, xtz muuuo,
nieągaįtinę pavardę. Prie pa- Į 3 bedroom, fireplace, central air. ba- 
reiškimo pridėti trumpą žino
mos bei istorinės Lietuvos ap
rašymą.

♦ Teresos 
kykla veikia 
esančioj 6903 
Moko šokti tango, čiačią, polką, 
rumbą, valsą, sambą ir kitus 
šokius. Sekmadieniais nuo 6 vai. 
vakaro, o trečiadieniais nuo 8 
vai. vak. Įėjimas — $2. Pasitei
rauti galima telefonu 768-2168.

(Pr.)
♦ SLA134-tos Moterų Kuopos 

susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 11 d. Dariaus-Girėno salėj, 
4416 S. Western Ave., 1:00 vai. 
p. p. Visos narės kviečiamos da
lyvauti ypač tos, kurioms reikia 
duokles mokėti. Po susirinkimo 
bus vaišės, 
bus vaišės.

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai Žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39.800.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedu. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate nu
pirksi! už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 tn. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, S27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

♦ Užsakau Naujienas kaip dovaną savo___
yra naujas skaitytojas. Priede . -— doL

Pavardė ir vardas--------------------------- ------

Adresas .-----------------------------------------------

tens MARDA NOREIKIENt
IM8 Wert IHk St, Chicago, DL 60623 • TeL WA 5-Z787

OWolls Mstrlnkim*, rOŠJ*, pe«tl*
MAISTAI If lUUOPOf CANDtLIŲ,

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ——_ doi.

pavardė ir vardas .------------------------------- -------.------------------

Adresas --------------------------------------- •------- -— .

* Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susupa, 
žnirmii nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas —------------------- --------

Adresas

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUiTTi GIFT FAKCELE SVKVKI .

1M1 W. 6FHt Chle>«e, III. 96439. — TM. WA 54737
u. Halctad »», Chicle, IIL 40603. — T»l. 2S443N

Pavardė ir vardas

Adresas —--------

Pavardė ir vardas

Adresas -----------

B “LIETUVOS AIDAI”
- . KAZE BRAZDZlONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8 .*00—10:00 p. m.

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

(Pr.) 
Dolan šokių mo. 
Marquette salėje, 
So. Western Ave.

Valdyba
— Jei žinote asmenis, kurie 

galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

sUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chlcx^e 
TeL 767-0600.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

DESPLAINES. — By Owner dream 
house, 8 rooms split level, IV2 baths, 

sement, 2¥z car heated garage, excel
lent location. Mid 70’s.

296-5375.

SAVININKAS parduoda 2 aukštu 
namą, karštu vandeniu šildomą, ge
roje Bridgeport© vietoje. Galės tuoj 
užimti 5 kamb. butą. Tel. 847-0356 
po 3 vai. po pietų.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 1 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga-| 
rmtuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 Sc. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
n ■------■ tnr.-Į.i~n—iT-n«Mwrw—rn~—rf*

D t M I $ I O
£2—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 5e. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

| LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS '

NORIU PIRKTI iš privataus asmens I 
dvieju ar daugiau butų namą Mar- | 
quette arba Gage Pk. apylinkėje. Bcal *■

Pardavimas ir Taisymai 
2M6 WEST 6?th STREET
Trial.: REpublk 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINISTS
Experienced only wanted.

Job shop machinists.
Day shift plus overtime.
Top

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

Albertas ir Kastutė Rozėnai, Sa v.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523-9814.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Like.)

Dožo namui H U»riro fr g rkUm. 
Darbas 9*rantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

I NAUJlBNoi/cHKAGcTB, ILk— SATURDAY? MARCH 11, 1978

pay and good benefits. 
CALL JERRY STUB 

(312) 288-4400

PRODUCTION TOOL
Equal Opportunity Employer 

M/F

Notary Public
INCOMB TAX SERVICE 

42W S. Maplwood. ToL 254-7451 
Taip pat dxromi vertimai, flmlnly Į 
Skviatlmal, pildomi pilietybės pra- Į 
šyrruEi ir kitoki blankai

I J «■ IIM ■I—

! t Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av«- 
Chico®, IIL 60632. T.I. YA 7-59SC

KELP WANTED — FEMALE 
_____ Darbi n I nkl p Reik ii________ Į

BRIDGEPORT AREA BESTTHINGS1N UFE

wanted companion to share meals 
and help arthritic elderly woman with 
cleaning and errands. 2 days a week. 
Prefer Lihtunian speaking. Car helpful

Call evenings or weekends

751-1900

YOUNG WOMAN
(18—10) I

«
Live in — 5 day week. Happy home. ’ 
Help with housework and 3 school 
age children. Own room and bath.

Salary open. Call evenings 
835-3896

RENTING IN GENERAL

1,4(1 Frank Zapolli

GA 4-8654

State r<n>L»fe insor&nčė Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

JO vlenlaieU 
lUtizrĮ ksillBliiką *5^ 

Chlc*£o)eNORMANĄ
(įatajffoa) ir 
677-8489

IŠNUOMOJAMA RAŠTINEI (ofisui) j
patalpa apie 350 kvadratiniu pėdų B2I11E9M
dydžio ant 71-mos gatvės prieš Mar- į 185 North WabftAh Avonm




