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BULGARIJOS KOMUNISTAI SUĖMĖĮEITO VOKIEČIŲ TERORISTUS
- DAUGELI NUSTEBINO, KAD BULGARU VALDŽIA
- ‘ SUIMTUOSIUS TUOJAU PERDAVĖ VOKIETIJAI

BONA, Vokiet’ja. — Vakarų Vokietijos vidaus reikalų 
nisteris Gethast Baųm oficialiai pranešė, ,kad keturi Vakarų 
kietuos teroristai, kurių du labai svarbūs ir seniai ieškomi. 
Bulgarijoje jau yra suimti, ir jau perduodami Vakarų Vokieti
jos “teisingumo ministerijai.

Teroristus suėmė Bulgarijos. 
policija viename Juodosios jū- | 
ros paplūdime, kai jie, vienas I 
vyrasir-tiTs-mote rartjiąu-

? šiai šildėsi saulėj. Suėmimo,me 
tu jie nebuvo ginkluoti.

; . , Suėmimas teroristų įvyko pa
: dedant vienam vakari! Berlyno 

kalėjimo sargui, kuris Bulgari
joje atostogavo ir kuris kaip

t
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STIPRIAI KOVOJA DĖL 
DARBO ĮSTATYMO

WASHINGTON, D. C. — Jau 
kuris laikas, kaip stipriai -ginči
jamasi ir pešamasi senate dėl 
darbo įstatymo, kurį labai re
mia Amerikos darbininkų uni
jos ir kuriam labai priešinasi 
bendrovės. v.

1 Pasak AFL-CJO unijos prez.
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PREZIDENTAS PLANUOJA PAKELTI ĮVEŽAMŲ DEGALŲ MUITUS

Sargas atpažino vieną iš terori
stų/ kuris’ neperseniausiai buvo

• pabėgęs iš vakarų Berlyno ka
lėjimo.. . r
....B^garijoįę v<r 
kietijos pogrindžio r teroristai 
yi^ lal^i pageidaujami V. Vo- 
kiętijos teisingumo organų. Jie, 
V Vokietijoje, ypač du Iš . jų, 
yra Į>adarę keletą stambių api- 
įiėSmų ir nužudę svarinus val
džios .privačius asmenis.

g —;Qeorgia sen. E. Talmadge 
skiriasi su žnona, Jis nemanė.

kančEdatųoja senatoriaus pa
reigoms ; ir ~ aiškina balsuoto
jams/ kad" josios vyras . atidavė 
jai nariiusĮr-skiriasi, Jbet> ji nu
tarusi tapti Georgia valstijos, 
senatore,' Ponia Betty Halmad-. 
ge tdefbtfuoja'žmonėms'ir pra
šo, kad balsuotu už ją senato
rėspareigoms.

te įsigalėjo “šventasis karas” 
tarp biznierių ir darbininkų ša
lininkų.

Darbo įstatymo projekte nu
matyta palengvinti darbinin
kams - jungtisj>4ari>minkų ųni* 
jas bei darbo sąjungas ir susti
printos darbininkų atstovų bei 
unijų derybos sudarant naujas 
darbo sutartis. Prieš sutartį sti 
priai pasisako respublikonų par 
tijos senatoriai naujokai, kurie 
savo ilgomis kalbomis neprilei
džia prie senato' balsavimo ir 
tuo tikisi numarinti arba bent 
žymiai pakeisti pačio įstatymo 
turinį.

Ieškant išeities iš keblios pa
dėties, daugumos lyderio sen- 
R. C. Byrd pasiūlymu. įstaty
mo projektas grąžintas atgal 
komitetui perredaguoti.

Hongkongas priklaust? britams, bei Kinija neskuba šio svarbaus prekybo.s centro užimti 
Hongkong yra apsuptas aukštais kalnais ir stačiomis uolomis. Kalnuose ir uol.se gyvena ki
niečiai, pabėgę iš komunistinės Kinijos, bet negalį gauti pastogės moderniame mieste. Jie po 
kelis metus pragyvena kalnuose, kol gauna butą ir pastogę šioje britų kolonijoje.ŠEŠTADIENĮ NACIAI SUSIRINKS MIEŠTO CENTRE •

— Iš New Yorko atvykęs ra
binas Meir Kahane pareiškė,kad 
jis gali sudaryti 50,,000 jaunų 
vyru, ■ izraelitų ir rieizraelitų, 

' kurie gali nužygiuoti į tą vietą, 
kurion naciai žygiuos.

—- Amerikos Gydytojų Drau
gijos vadovybė, susirinkusi St. 
Louis mieste ir apsvarsčiusi 
krašto nuotaikas, patarė gydy
tojams nekelti kainų už patar
navimus. Kurie tas kainas jau^ 
pakėlė, tai patarė jas* tuojau su 
mažint ir grįžti prie anksčiau 
buvusių kainų.

' LIEPOS 9 DIENĄ JIE ŽIGIUOS Į MARQUETTE PARKĄ
N7 IR SURUOŠ DIDELĮ MITINGĄ '
CHICAGO, Ill. — Chicagos nacių vadas Frank Collin ket

virtadienio vakare pranešė, kad Chicagos naciai sekmadienį ne
maršūs į Skokie, kaip jie pradžioje planavo, bet šeštadienį jie su
sirinks ties federaliniais namais ir pareikš savo nuomonę įvai
riais Amerikos vidaus ir užsienio gyvenimo klausimais.

— Prezidentas Carteris prašo 
kongresą leisti Kinijai pirkti 
Amerikoje vandenynais skristi 
tinkamus galingus lėktuvus.

__ Universiteto administra
cija patyrė, kad Chicagos Circ
le Campus, patalpose pradėjo 
veikti “raudonojo eskadrono” 

šnipinėjimo tikslams, 
ka daro moksilnin-

kęs, kad visa tai yra melas, nei 
Jo tėvai, nei jis pats nesąs žy
du kilmės.

Atsirado radinas Meir Kahane
Spaudos konferencijai gero-

dėl palankaus teisėjo George 
Leiphton sprendimo. Federali
nis teisėjas tiesiog įsakė Chi
cagos Park distriktui leisti na
ciam suruošti eiseną į minėtą 
parką ir laisvai pasinaudoti žo
džio laisve. Be to, teisėjas nu
tarė, kad joks užstatas na
ciams maršuoti į Marquette 
Parką nereikalingas. Collin da
bar bijo, kad Parku distriktas 
nebandytų keisti teisėjo įsaky
mą. Jei taip atsitiktų, tai na
ciai samdytų advokatus.

— Jeigu rusai .sigalėtų Zai- 
rėje, tai jiems būtų lengva at> 
skirti Rodeziją ir Pietų. Afriką 
nuo bet kokio susisiekimo su 
laisvuoju pasauliu, js . % f

veikti 
grupė 
Matote, 
kai. •

— 93 metu Terese Figuarpa, 
ilgus metus pragyvenusi Chica 
goję, labai patenkinta miestu, 
kuris jai patiko jaunatvėje, jis 
patinka ir šiandien.

—i Chicagos greitojo stotyse 
policijos pora krečia kiekvieną 
įtariamą jaunuolį, ieško gink
lu.

Birželio 24: Simplicija, Jo> 
nas KrikšU Badytė, Arūnas, 
Algimantas, Einoris.

Birželio 25: Febronija, Vili
mas, Baniutė, Mantminas. Ar- 
vites.

Saulė teka 5:16 leidžias

— Prezidentas Carter asme
niškai prašinėja kiekvieną gin
klu komiteto narį, kad leistu vy 
riausybei parduoti Turkijai rei
kalingus Amerikos ginklus.

____  Prezidento pakvieti sena
to ir kongreso komitetu atsto
vai labai patenkinti patarėjo Z. 
Brezinskio informacijomis apie

Dabcauot&a, jp4au|, iif. dfios atstovais 5

Nacių vadai sako, kad jie no
ri išsikovoti teisę laisvai kalbė
ti ir skelbti savo idėjas. Į Mar
quette Parke esančius nacių na
mus sugužėjo apie 60 Ameri
kos ir užsienio korespondentų,
kurie klausė Collin pareiškimų kai įpusėjus, prie Chicagos na- 
ir statė jam įvairius klausi
mus, j kuriuos jis trumpai atsa 
kinėjo.
Sutiko maršuoti į Marquette 

Parką

Vadas Collin, apsivilkęs hit
leriška nacių uniforma, pareiš
kė, kad jis priėmęs Chicagos 
Parkų Distrikto pasiūlymą lie
pos 9 dieną suruošti eiseną į 
Marquette Parką, pasinaudoti 
žodžio laisvės teisėmis ir ten 
suruošti mitingą. Dabartiniu 
metu Chicagos naciai nemar- 
šuos į Skokie, bet kiek vėliau, 
kai bus baigtas žygis į Mar
quette Parką, tai jie tada gali 
nutarti maršuoti į Skokie.

Collin mano, kad jie turi tei
sę maršuoti j bet kurią JAV vie 
tą. Kitaip galvoja Chicagos or
ganizuotų žydų atstovai. Vie
nas laikraštininkas parodė va
dui Colin jo tėvo ir motinos lai
ško nuorašą, ir paklausė, ar jis

žydų kftmta? CoUta atsa-

cių namų atsirado pagarsėjęs 
New Yorko rabinas Meir Maha 
ne. Jie atėjo ne vienas .Jį lydėjo 
didokas būrys jaunų ir stiprių 
vyrų. .Jie visą laiką buvo apsu
pę rabiną Kahane.

Į nacių namo vidų rabinas 
Kahane nėjo, bet jis pats ten 
suruošė spaudos konferenciją 
šaligatvyje. Jis apgeilestavo, 
kad naciai nutarė maršuoti i 
Skokie. Jeigu jie būtų ten žy
giavę, tai dar didesnis būrys 
amerikiečių juos būtų pasitikęs 
ir liepęs grįžti namo. Jie bus 
sutikti visur, kur tiktai jie mar 
suos. Jie bus sutikti ir žygyje į 
Marquette Parką, pareiškė ra
binas Kahane. Jis reikalavo, 
kad Collin išeitų laukan ir su
sitiktų su juo. Naciai neišėjo iš 
Rockwell namų.

Naciams nereikės dėti 
užstato

Frank Collm pareiškė, kad 
ji® pasirinko Marquette Parką

švaisto mokesčių mokėtojų 
pinigus

WASHINGTON. — Genera
linės valstybė;
bos paskelbtais duomenimis,

m 13 
įvairių aliejų reikalu.

Prezdentas rengiasi padidinti 
įvežamų degalų muitus, o ener
gijos direktorius James Schle
singer ruošia planus gazolinui] 
racionalizuoti visame krašte.

Prez. Carteris ir Kongresas 
nesutaria energijos reikalu. 
Prez. Carteris norėtų, kad Kon
gresas energijos klausimą iš
spręstų dar prieš ekonominę 
konferenciją, kuri įvyks liepos 
16 — 17 d. Vakarų Vokietijoje, 
bet Kongresas nesiskubina to 
klausimo svarstyti ir vargu ar 
jis bus išspręstas iki lapkričio 
mėnesio, iki Kongreso “atosto
gų”.

Prez. Carteris yra pasiryžęs, 
pasak energijos direktoriaus 
Schlesingėrio, imti' didesnius 
mokesčius — muitą už įvežamą 
žemės alyvą, jeigu Kongresas 
nepesistengs to reikalo išsprę
sti. Ir tai prezidentas paskelb
siąs liepos mėn. viduryje. Šiuo 
reikalu prezidentas tarėsi su 
Kongerso nariais ir . Kongreso 
energijos komiteto pirmininku 
sen. Jacksonu.

Prez. Carteris yra spaudžia
mas užsienio valstybių, kaip Ja 
ponijos, Britanijos. Prancūzi
jos ir V Vokietijos, kad kaip 
nors Amerika sutvarkytų bei 
sumažintų savo prekybos su už
sieniu didelį nuostolį, kuris jau 

! siekia 7 bil. dol. šių metų pir
mame ketvirtyje. Prekybos nuo 
stolis gaunasi dėl didelio alyvos 
kiekio suvartojimo JA Valsty
bėse. kurią turi įsivežti iš už
sienio.

Apdėjus įvežamą alyvą dide- 
snais mokesčiais, pabr mgintų 
ją viduje, pačioje Ar įerikoje. 
ir tuo būdu sumažintų suvarto
jimą; galbūt padidintų bei pa
skatintų greičiau surasti ener-

i

sąskai<ų tarny-1 gijos naujų šaltinių ir paleng-
vintų mažinti crekyK balan-

Amerikos administracija išpūs so nuostolį, 
tė vėjais apie 100 milijonų do
lerių jau šiais metais, kai ji 
pusvelčiui pardavė privačioms 
firmoms bei asmenims rašti
nių reikmenis, įrankius ir che
mines medžiagas, kas buvo ad
ministracijos supirkta aukštos 
nė m is kainomis.

Rasinė Įtampa Brooklyne I
Žinomam Brooklyne juodųjų 

r.sės lyderiui mirus policijosr 
areštinėje, ir tuo pat laiku žy 
du organizacijai Hasidic Jews 
brutaliai sumušus kitą juodį, 
iškilo nemaža rasinė [tampą, 
kuri net privertė N. Y. merą E. 
Kochą sudarvti specialų komi 
tetą rasiniams reikalams spręs 
ti.

Prezidentas turi .isišką tei
sę apkrauti didesniais mokes
čiais įvežamąją alyvą, bet jis 
tik žada bet nedaro. Preziden
tas nori kad priverstų kongre
sas tai padaryti. Iš savo pusės, 
kongresas laukia veiksmų iš 
prezidento. Atrodo, kad nei vie 
na pusė nenori sau “bėdos” už
sikrauti. Taip ir tęsias energi
jos reikalas neišspręstas.
Energijos “caro” pareiškimai
.Energijos “caras” Schlesin

ger, kaip jį vadina Amerikos 
spauda.- pareiškė, kad gazolino 
suvartojimo apribojimas tebė
ra galimai bet tai bus taiko
ma tik svarbesniais atvejais, 
kaip, pavyzdžiui, kad buvo įvy
kę 1973-4 metais, arabams su
varžius alyvos pardavimą. Taip 
gi adm i ni racij a numatanti 
nuimti gazolino kainos priežiū-— Chicagos policija teiks ap

saugą traukinėliais ir bosais ke rą^ tuo atveju automatiškai oa 
liaujantiemt žmonėms. f brangių, alyva ir gazolinas. Bet

Sovietų kariuomenė 
Afrikoje

PARIS. — Prancūzijos 
niųjų laikraštis išeinąs 
žiuje ”Le Figaro” birželio 
paskelbė, nen u rodydama 
nių šaltinių, kad Kremliau 
na i labai slaptai pereitai 
tais lapkričio mėnesyje 
metė į Etiopiją tris pilnai 
luotas kariuomenės divi; 
Kariuomenę pergabenant 
vietų Sąjunga pažeidusi 
mų valstybių teritorijas, 
skrendant šalių erdve, vis 
neatbojant j u proteste.

Pasak “I^e Figaro'\/Ms 
tuo vienkart norėjo irt 
kad^ ji -gaJiuti 
vieną Afrikos valstybę t 
pjausiu laiku — neprasti 
nei dešimt valandų.

Daugiau lavonų suran 
griuvėsiuose

SOLONICA. —- Graikijoj 
riai žemės drebėjimo sugi 
tame mieste vis daugiau 1 
nu ištraukia iš po griuv 
Iki šiol tokių lavonu jau s 
ta 29.

Jugoslavijos seismologijo 
tis praneša, kad žemes dr 
jimas tuo pat laiku kaip ii 
lonicoje, buvo jaučiamas 
Rumunijoje. kurios mi 
Oradeą gerokai pasupo ir 
ris yra netoli Vengrijos šie 
Oradea mieste betgi namų 
sugriovė ir žmonės nenul 
tėjo.

Britų politiko nuomoi
LONDON. — Britanijos 

nįderis pirmininkas Jai 
Callaghan birzeUo 22 pai 
kė spaudai, kad nežiūrint į 
pfu paskutinių laiku sanh 
tarp Kremliaus ir Vašingh 
Sovietu Sąjungos lyderiai 
dėlto linkę susitarti d U gi 
lų apribojimo. Ministeris 
mininkas pasakė, kad sus 
kyli ar net ir nutraukti gi 
ht aprik ^mo derybas su 
vietai būtų neprotinga, 1 
dėl (o, kad Kremlius. avan 
riškai maišosi Afrikoje.

tai bus daroma rudenį, pasil 
gus vasaros atostogų ir poi 
sezonui.

“Energijos caras” dar pri 
nė, kad galimas daiktas, jo 
alyvą gaminančių šolių org; 
zacija OPEC sumažinsianti 
mės alyvos produkciją 35 pi 
Tokiu atveju jau butų reika 
ga įvesti gazolino su vartoj i 
apribojimas. Tuomet, galt 

butų leista kiekvienai maši 
sunadoti gazolino tikdu ga 
nąi per dieną.
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ĮSIDĖMĖTINI SVARBCS 
NUOSTATAI

Jeigu jūs estate skaičiuje as
menų. kurie metų laikotarpyje 
dli-j d ainį da~va įmonėje, ir 
gaižia mėnesi nūs čekius iš soc. 
s c. aJm nftracijos kas mėnesį, 
čia patiekiame svarbų įsidėmė- 
vną pranešimą ape naują įsta
tymą.

Jeigu jūs esate tarpe 65 ir 72 
met ųamžiaus ir jūs uždirbsite 
1978 metais $4,000, tai jūs ga
li būti neturėsit? tesės į tam 
tikrą sumą iš soc. see. čekių 
šiais metais.

Jeigu jūs esate jaunesnis, ne 
gu 65 metų amžiaus, tai uždar
bių riba 1978 metais jums yra 
3,240 dol.

Jeigu jūs uždirbote daugiau, 
negu sumą, kiuros neturėjote 
teisės, tai gali būti jūs neteksi
te tam tikrų mėnesinių čekių.

(Jeigu jūs gaunate išmokėji
mus dėl nedarbingumo, tada 
veikia soc. see. specialios tai
syklės, įskaitant mediciniškus 
nuosprendžius, kurie nustato, 
dėsnius kada ir kaip darbas į- 
taiguoja Į jūsų išmokėjimus)..

Prieš 1978 m. jūs galėjote 
naudoti mėnesinių uždarbių te
stą, kuris leidžia gauti soc. 
see. čekį už bet kurį mėnesį, 
kuriame jūs mažai dirbot? ar
ba visai nedirbote, nežiūrint į 
jūsų visus uždarbius tuose me
tuose.

Pagal naują Įstatymą, mėne
sinis testas gali būti naudoja
mas tik vieneriems metams.

Jeigu jūs gavote uždarbius 
prieš 1978 metus, gali būti jūs 
negalėsite naudoti mėnesinio 
testo šiais-metais, arba bet ku
riuose mėnesiuose ateityje.

numa

Pažymėtina, kad tiktai jūsų 
visi uždarbiai tuose metuose! 
panaudojami, kaip matavimas 
apskaičiavimui.

Todėl jeigu jūsų visi pž' 
darb ai per 1978 metus ar vė- • 
lesniaLs metais perviršija meti
nę leidžiamą sumą, tuomet 1 
doleris išmokėjimų bus atskai
tytas iš uždirbtų 2 dolerių.

Pažymėtina, kad naujos tai
syklės dėl mėnesinės išimties 
(exemption), yra gana kempli-; 
kuotos, ir gali skirtingai pa
veikti į pavienius pensininkus.

Jeigu jūs dirbate arba
tote dirbti šiais metais ir nu-| 
matote uždirbti daugiau, negu j 
leidžiama sumą, tai turite kon-' 
taktuoti bet kurią soc. see. i 
taigą nedelsiant. Ten tarnau
tojai paaiškins jums, kaip į jū
sų išmokėjimus (pensijos če
kius) galės paveikti naujasis 
įstatymas. pr. fab.

P. S. Jeigu jums reiktų pagal* 
bos susikalbėti soc. see. įstai-į 
goję ir jeigu tektų užpildyti J 
bet kuriasyformas. tai tais rei
kalais galifė kreiptis į LB Soc. 
klubo reikalų vedėją A. Čepulį 
(3548 S. Emerald Ave., tel. LA 
3-3S47; testamentų reikalais— 
tel. CL 4-7965—po 6 v. vak.)

* [atveju bet kuris šeimos » narys 
patiekia teismui aplikaciją, kad 
paskirtu vyresniam asmeniui 
konservatorių ar globėją-(guar 
dian) iš giminės asmenų, tar-

1po.
i • ..
J Teismas gali paskirti turto ar 
asmens konservatorių ar glo
bėją (guardian). Net turto nuo 
savybei (estate) • reikia konser
vatorius ar globėjas, kuris tvar 

2 ko (administruoja) giminės 
pinigus ir kitą nuosavybę, išra- 

'šo čekius, apmoka sąskaitas iš: 
giminės fondo,jei toks randasi. 
Iš tokio teismo paskirto asmens 
reikalaujma uždėti užstatą, 
nors jis yra giminė ir atlieka vi 

jsus darbus pagal teismo prie^ 
Įžiūra. Jis turi periodiškai pa-

' Dariaus - Girėno užrašas

bą ir jo gerbūvį ir kitą nuosa-

Massachusets valstija leidžia 
gonservatoriui prižūrėti tik nuo 
savybę. Kitose valstijose kon
servatorius globoja ir patį as
menį

Globa. Jeigu jūsų gyvena
moje valstijoje nėra tokios in
stitucijos, kuri globotų asmenį 
ir turtą, tai tenka išsiaiškinti 
su advokatu, dėl paskyrimo glo 
bėjo. į i

Pvz., jūsų močiutė buvo akty
vi, bet kartą krito, susilaužė 
šonkaulį, gulėjo jlgai ligoni
nėje. Sąskaitos vis didėjo. Ji 
buvo’-persilpna pasirašyti ban
kui čekius. Sūnui prašant, teis- 

I teikti teismui apyskaitą nuro- mas paskyrė konservatorių dr

AR VAIKAI PRIVALO
IŠLAIKYTI TĖVUS?

Legalus aprūpinimas ligonio 
ir nedarbingo giminės

Šiame krašte yra Įsteigiama dant, kaip jis tvarko pinigus ir 
vyresnio amžiaus globa, vadi- , kitą nuosavybe.
narna Conservatorship, kaip pa
senes (elderly) asmuo negali. Asmens globėjas ar konser- 
tvarkyti savo reikalų dėl psi- vatorius yra atsakingas už fi- 
chinių ar dvasinių negelių. Tuo zinę ir dvasinę globojamojo gk)

Cold war<

Because winter at Valley Rxge meant snow, fa 
Sneezing temperatures. All serious enemies to a

MDKDUDE10Q.

Norton money 
And then the money cazne. Kc» E Bmch nty 4a 

of 5 ?ewi (4*4*

tax bmt xm!
MM

’ UErovos Pavergimo dokumentai
Snrinko ir redagavo teisininkas Jonas Takias

(Tęsinys) ‘ ’

Vitamino C nauda
Vitaminas C mažina nuovar

gį. Tokios išvados priėjo Ala- 
bamos universiteto studija. To 
universiteto medicinos mokyk
los pirmininkas Dr. Emanuel

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolševizmo metai

Originalas su reikiamais parašais
XI Armijos KT. Teismo Sekretorius Otvažnikov 

(XI Armijos KT. — antspaudas) ‘ ;

Nuorašas.

šeineman

Sovietinių
SPRENDIMAS NR. 0079 . ’
Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu

1941 metais gegužės 18 dieną.
XI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje sesi

joje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio — 
2. rango karo juristo šeinemano ir narių: kapitono Pad- 
šivalo ir jaunėsnijo politruko Krivorotovb, sekretoriau
jant karo juristui Kostjanui uždarame teismo posėdyje 
išnagrinėjo kaltinamąją bylą Nr. 00127 29 Š. K._atskiro 
pionierių bataliono buv. raudonarmiečio —

Danisevičiaus Zigmo, Juozo sūnaus, 1919 nfetaįs-gi- < 
mūšio ir gyvenusio Veisėjų miestelyj, Seinų apskrityje, 
lietuvio, darbininko, nepartinio, raštingo, nevedusib, prie 
sovietų valdžios neteisto, kariuomenėje savanoriu nuo

tas parodė, kad visi 3301 asme*-in.n , , . .
nys, kuriems buvo duodama kas-11940 metų kovo menesio, - .
dien po daugiau kaip 400 nuli-1nusikaltimą numatytą RTFSR BK 19-58-1 p. Stn 
gramų askorbinės rūgšties (as
corbic acid arba vitamino C\ 
visi jautėsi dusyk geriau, negu 
tįe 81, kurie gavo vitamino (į v -xj. aukuoja

n^r• kaiL100 miligramy būdamas bataliono arklidės budėtoju, pasibialhdjb arklį, 
vtaminas C yra labai ėfekt&i- Pasieme Jam priklausantį šautuvą su trimis pas ^e tu- 

gas. Tai bus bene efektingaii- retais kovos šoviniais ir pagėgo iš dalies, ketindamas, iš" 
sias vitaminas, kuris mažinai duoti tėvynę. • -
nuovargi, patvirtino Preventyvi] _ , .
nės Medicinos Instituto VaŠing ■ Panaudotomis ieškojimo pnemonenūs. 1941^getais 

- Howard balandžio 6 d. Denisevičius buvo sulaikytas netoli Varė* 
nos miestelio ir pristatjti^s'į Vilnių.’ '

Pasodintas Į daboklę, Dfenisevičiųs 1941 metais W 
landžio 12 d. iš jos pabėgo, išmainė savo* karinį kostiumą

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis nūs? 
tatė: t ’ ■

v i ......

Teisiamasis Denisevičius 1941 metais balandžio 4 d.,.
per diena, ir jautei pavargę.

visi reikalai susitvarkė.
Globėjo protekcija

! Kai abu tėvai miršta, vaikams 
teismas paskiria globėją, kuris 
malkus -leidžia' į noksią iki 21 
mėtę amžiaus, ’r juos ' globo j a, 
maitina, aprūpina medicinos 
pagalba, kai jie sefga. Globėjas 
mažamečio turto tvarko, admi
nistruoja finansus ir kitą nuo
savybę prižiūri. Net pinigus 
investuoja. Teismui' privalo pri
statyti apyskaitą, kurioje nuro
do ką globėjas padarė su glo-. 
bojamojo pinigais.

Pažymėtina, kad yra tam 
tikras skirtumas tarp nesvei
ko (insane) ir neveiksminvo as-^ 
mens, (incompetivity) globa.

Pvz., Jonas yra 80 metų am- 
žiaūš, viską tvarkė žėfei; vieną 
dieną, esant jam šu aūkŠtį lein 
peratūra, išėjo pasiyaikščioti, o 
kai grįžo pasakė, kad susitiko 
su Aleksu. Iš tikrųjų Aleksas 
prieš 5 metus buvo miręs, jis 
gyvenęs kelių myliu atstume 
nuo Jono. Tada jo anūkai krei
pėsi į tfeismą ir prašė, kad jam 
būtų paskirtas globėjas, neš jiėipragyVėnimUi. 
pamatė, kad dėdė savo flžftiių 
reikalų negalės tvarkyti.

(Pasinaudota; ^Samuel G.

tone direktorius Dr.
Lutz, r $

T X

JŪS KLAUSI® ;
— MES ATSAKOME i civilinius drabužiuš, Sb kuriais šįipštčšiVŠfHą’ftš 

Kodėl negaunu čekio? / mieste ir jo apylinkėse iki tbį kol 1941 metais b&andzid - ’ 
19 d. buvo antrą sykį sulaikytas.

Remdamos išdėstytą pripažino Dėnišev^čių. Zrgnįiaį

Kodėl negaunu Čekio?"
KL Man desperatiškai reika

linga pagalba. Pr. metais aš už
pildžiau Illinois Senior Citizen
and Disabled Tax Relief įstai- į^°zo SFR P^danusj nusikaltimą,. numatytąjį? 
gai aplikaciją pašalpai gauti. 
Po 3 mėnesių gavau iš Illinois 
Revenue Departamento prane
šimą, kad mano prašymas pa- 

‘ tenkintas ir aš turi gauti $304 
3—4 savaičių laikotarpyje. Kai 
per tą laiką čekio negavau, aš

BK 19’58--1 p. “b” str. str., vadovaujamos RTFSR BPK 
319 ir 320 str. str.

nuteisę: 4
Oehiševičiui Zigmui, Juožo šūhui,. pagal RTfc'SĖ 

BK 58-1 p. str. ir remiantis R^FSR BĖ.51 Istr. 
pašiau niujai laiškąjkurį ta į j^isvę pataisomųjų darbų stovyklose
Įstaiga atsakė, kad man išsiu-’mėtų, be konfiskavimo turto, k'adėngi jo neturiį atimant 
staš čekis gfcįžd nepristatytas.' penkeriems (5) metams tėi^š, numatytas RTFSR BK 
Ta jistaigi inan.parašė, kad aš 51 “a”-, “b”-, “e”, “d” p. p.

Bausmes atlikimo laiką apskaičiuoti nuo 1941 metų 
balandžio 10 dienos. ' ..

Sprendimas kasacine tvarka gali būti apskųstas ,per

pinigų Skolomš apsimokėti ir. 
Karolis R~

Al'S. Sužinojome, kad jūsų 
problemą Illinois Revenue De- 

, partaimentas pi&ahau išsprėn-
Kling: “Your Will and What j dė teigiamai šiuo kartu priklaū 
To Do About It’.’. Foilet Publi-1 santis jums čekis jau išsiųstas 
shing Co., Chicago, Ill.) pr. š. ir jūs jį greitai gausite.

esą turiu laukti dar, 6 savaites 
<Iėl naujo byloj_ sprendimo. Kai 
po 3 mėnesių aš .tą ištaigą už- 
klAusiau, tai gavau atsakymą, _ __ __ ___ __
kad mano byla esanti pro- Armijos Karinį Tribunolą SSSR Aukščiausiojo Teis- 
cese. Man desperatiškai reikia rr-v •’ : r-i- rro-a A- .r m ; . Jmo Kėrihei Kolegijai 72-jų valAndų lAikOtarįiyjė mito, mo

mento kai jd nūorasas įtėiktaŠ. iftfteištajam.
Originalas su reikiamais parašais.

„ Tikra: K. T. Vyri Sekretorius karo juristas Kostjan 
Atsp. 11 egz. ir išsiųsta pagal apskai3avu»%.
k. p.

i J. Blukaus dvi naujos knygos:
1 “DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAUUAI”— 

rienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 

^ŪNNERSREUTHO TERESE”
k . . (NEUMANNAITĖ),
! Odelėm Šraidėm. kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
j. visiems lengvai, suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Į su persiuntimu US S13.50. užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMfcLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai* gintaro karoliai 
ir žiedai, Cliina Kosenthal ir kitos dovanos.

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

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
x / TbL »7-5Cfcl

Nuorašas.
Višar šieptai. Egz. Nr. 1. 

SPRENDIMAS NR. 0091

Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 
s 1941 metais, birželio 3-4 dieną.

XI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje .sesi
joje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirinini^feVlj^si ^. 
rango karo juristo Šefnemand ir narių: karo juristo Pet- 
rušino ir jauhesnidjo karo juristo Kuzmenkovd, sekreto
riaujant Mamontovui, uždarame teishio tyfečdyjė išna
grinėjo kaltinamąją bylą Nr. 00132 179-tosios šaulių di
vizijos 259 šaulių pulko būv. raudonarmiečio^ —

čailitkos Jono, MorkAus sūnaus, gimusio 1918 .me
tais Ahtaginių kaime, Babtų valsčiaus, Kauno apskrities, • 
iki kariuomenės gyvenusio Kipovicių kaime, 
ios valsčiuje, Kauno apskrityje, lietuvio, nepartšii&į raš
tingo, nevedušio, prie sovietų valdžios neteisto/ kariuo
menėn pašaukti 1940 metAis kevo mėnesį, 4 j 

! už nusikaltimūs, nuinatitūs RTFSR BK 19-58-1 b. ir 58- 
110 1 d. str. str.

(Bus ^a&giauĮ 4 **

> „ MaujhSi*, CMfcMOlį M.Safurtay, Jum x



maiiauskas, V. Džiankauskas, ir, 
be abejojimo. Šliupas. Visi to 
vakaro kalbėtojai, sakes “nuo
mones išreiškė už Susivienijimo 
reikalingumą Amerik s lietu
viams”. Paseckas pareiškė: 
“Mūsų čia yra į 50 tūkstančių, 
bet esame išsisklaistę. nieko ne- 
ženklinam. Jei susitelk tumėm 
krūvon, žinotumėm kur kas 
gyvena ir kiek musu yru. tada 
būtų lengva pastatyti palovius 
ir mokslaines”.

Kalbėtojas nurodė nau<tą, ku
rią lenkai gauna iš savo 1880 
metais suorganizuoto Susivie
nijimo (Zviązko): ligose pašal
pų, pomirtinių, o šalia to pade
da ir lenkų tautos reikalams, 
pavyzdžiui rūpindamiesi. Poz
nanėje jiersek i ujamais tautie
čiais. Susivieniję airiai, girdi, 
paveikia didžiulę Angliją. To
dėl Paseckas skatino: “Nesu už
muštas patriotas, bet be vieny
bės kito kelio nematau. Visiem 
Amerikos lietuviam sakau — 
vienvkimės’’’

BALFO CHICAGOS 
APSKRITIES VALDYBOJE

Kostas Repšys su talkininkais 
tvarkys pasivaišinimą silpnes
niais ir stipresniais gėrimais.

Daug įvairių darbų gegužinė
je atliks 5-toju skyriaus pirmi
ninkas Juozas Mackevičius. Su
prantama ne vienas, bet su tal
kininkais. O. J. Mackeričius tal
kininkus moka surasti, šokiams 
gros A. Ramonio orkestras.

Spalių mėnesį prasideda kas
metinis lėšų telkinį < vajus. 
Nors neabejojama, kad vajus 
bus sėkmingas, nes yra šalpos 
reikalą suprantančių ir auko
jančių ir aukas surenkančių, 
bet pačio vajaus pravedimas iš 
Balfo darbuotojų pareikalauja 
daug darbo ir sukelia rūpesčių. 
Dabar pirmuoju uždaviniu yra 
gegužinės surengimas, bet ap
skrities ir skyrių valdybose jau 
pradedami gvildenti ir vajaus 
pravedimo reikalai.

Balfo seimai kviečiami kas 
treji metai, šie metai yra Balfo 

metai ir seimas įvyks 
mėn. 28 d. Ghicagoje, 

įvyks liepos mėn. 23 d. Polonia bai nadingas. Vyt. Žilinskas-Marquette Parke lietuvių para- 
Grove (kur buvo praėjusiais “laimės šulinio’’ tvarkyme turi; pijos salėse. Seimą globoja Bal
inėtais). Gegužinei reikia pasi-'daugelio metų praktiką. Ir vi- 
ruošti — reikia turėti pakanka-,sada jam vadovaujant “laimės 
mai darbininkų, kurie geguži- šutinio” laimėjimai pravedami 
nėję patarnautų. Tikimasi, kad 
ir šiais metais talkininkų nesto
kos.
T Gegužinėje apčiulpiamas pa
jamas duoda laimėjimai. lai
mėjimams dovanas surenka’stas visada būna skanus ir įvai- 
škyrių valdybos, daugumoje iš rus.

j
4

Balandžio 30 d. įvykęs Balfo 
.Chicagos apskrities skyrių at
stovu susirinkimas, vienenų 
meti] kadencijai išrinko apskri
ties valdybą. Į valdybą išrinki- 
tieji 9 nariai pirmą jame posė
dyje pasiskirstė pareigomis. 
Dabartinę valdybą sudaro: Va
lerijonas Šimkus pirmininkas, 
Juozas Mackevičius, Jonas Ja
kaitis ir Feliksas Sereičikas vi
cepirmininkai, dr. Bronė Motu
zienė iždininkė, Kostas Januška 
ąekreterius, Grbžvyda Giedrai
tytė protokolų sekretorė, Kotry
na Repšienė parengimų vyr. šei
mininkė ir Kostas Repšys pa- 
rengimų^vadovas.
* Posėdyje buvo aptarti ir ar-.galima laimėti įėjimo dovaną, 
timiausioje ateityje vykdytini 
uždaviniai. O jų:yra net trys.

Balfo apskrities ir skyrių ba, taip vadinamą 
rengiama kasmetinė gegužinėt linį”. Tai sunkus darbas, bet la-j spalio 
įvyks liepos mėn. 23 d. Polonia bai nadingas. Vyt. 1

t mūsų prekybininkų. Neabejoti
na, kad ir šiais metais, skyrių 
valdybų narianis atsilankius, 
mūsų prekybininkai suras vie
ną kitą daiktą tinkamą paau
koti laimėjimams.

Birželio 17 d. įvykusiame ap
skrities valdybos ir skyrių at
stovų pasitarime buvo pasiskir
styta darbais, kuriuos reikės at
likti gegužinėje. 0 tų darbų yra 
daug ir įvairių.

Jonas Blažys su talkininkais 
tvarkys įėjimą į gegužinę. Ka
dangi pinigai neimami už au
tomobilių pastatymą, todėl prie 
įėjimo teks paaukoti po vieną 
dolerį. Už paauk dą dol. bus

Vytautas Žilinskas su talki
ninkais praves laimėjimus, ar-! 

laimės šu- seimo

tvarkingai.
Virtuve, tai yra atsilankiusi

ųjų i gegužinę pamaitinimu, 
rūpinsis Kotryna Repšienė. Kai 
ji tvarko virtuvės reikalus niai-

fo Chicagos apskrities valdyba. 
Apskrities valdybos nariai pa
siskirstė darbus, kuriuos reikės 
atlikti seimą globojant. j

Seimą šaukia Balfo centro 
valdyba. Ji paruošia seimo pro-' 
grama ir rūpinasi seimo Pravė
dini u. Apskričiai tenka visi j 
technikiniai seimo rengimo dar-j 
bai.

MAGDALENA STANKŪNIENĖ I§ gėlig ciklo—aliejus

Susivienijimo istorija

Yurku lietu vinis, Kurie jau šau
kė susirinkimus organizuoti lie
tuvišką šv. Traicės parapiją. 
New Yorke suėjo į pažintį su 
pirmojo Amerikos lietuvių lai
kraščio Lietuviškos Gazietos 
leidėju Mykolu Tvarausku ir 

i sutarė leisti antrą laikraštį bū- 
Į dingu aniem laikam vardu Uni- 
;ja. Pirmas numeris Pasirodė 

1881 m. spalio 25 d., paskutinis 
1885 m. balandžio 25 d. Buvęs 

j tautinės Basanavičiaus Aušros 
redaktorius ir gryną lietuvių 

įkalbą bei pažiūras gerbęs, šliu- 
jpas negalėjo sugyventi su “uni- 
•jiečiu” Tvarausku.

Šliupas suorganizavo Lietu- 
'vos mylėtoų draugiją, leisti jo 
sumanytą Lietuviškąjį Baisa, 
kuris griežtai atsiribojo nuo vi
sokių unijų su denkais, o prie 
jų palinkusius lietuvius pakrik
štijo# “naujalenkiais”. Pirmame 
naujo laikraščio numeryje šliu
pas paskelbė Antano Jurgelaičio 
pažiūrą: “Mes nemislijame at
kelti Lietuvą ir ją aprubežiuoti, 
kaip kitais amžiais buvo, tik no
rime atminti savo tautą, kalbą 
ir raštus bei kitom tautom 
rodyti, kad nesame numirę 
kalba nei dvasia”.

Steigiamąjį Susivienijimo
si rinkimą Astra mskas savo SLA 
istorijoj plačiai atpasakoja, at
siremdamas, turbūt, šliupo Lie
tuviškuoju Balsu, nors įsak
miai to nepasako. Įdomu, kad 
svarbiausiu kalbėtoju iškelia Pi
jų Pasecką, apie kuri biografi
nių žinių maža. Kiek narių su
sirinkime dalyvavo, nežinoma, 
bet Astramsko žodžiais, “atėjo
daugiau, negu paprastai”. Sako donezijos, Hailandijos iri Indi- 
kalbėję Bučinskas, Pranas Ra- jos vyriausybes susitarti.

(Bus daugiau)

pa
nel

su-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X Jaimin**, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu uuutykn

Dr. Jvous B. KfrMIus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterija 
MStnutz. nuo pat lėnųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
pat, kainuoja $2.00.

Dr, Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DTK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istorija 
Ui įsL Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

jypt tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas lx 
. .....................— atsiuntus Čeki u

perlaidu.

1739 BMtk Halfted Street, Chkece, HL MfSS

(Tęsinys)

, Bronius Kazys Balutis (1879- Jonas šliupas (1861-1944) A-
* j 11967) Amerikon atvyko 1906merikon atvyko 1884 m. gegu-

Pn seimo tą patį vakarą, spa-, metais, tada turėjęs pavardęžės 28, tada jau po dviejų metų 
lio 28 d., tose pačiose patalpose. Balevičius. Vėliau tą pavardę j studijų filofogijos ir teisių

SUSITARTA DĖL JŪROS 
TURTŲ

Indijos, Indonezijos ir Tai- 
landi jos vyriausybės pasirašė 
bendrą sutarį dėlei Andamon 
jūros turtų išnaudojimo.

Indija sako, kad nepaprastai 
lėtos ir vargingos derybos jūrų 
įstatymo reikalu, kurios vyksta 
Jungtinių Tautų organizacijos 
narių tarpe, J. Tautų rėmuose, 
ir privertė anksčiau minėtas In

rengiams seimo užbaigimo ban- sutruhipino ir vadinosi Balutis. | mokslų Maskvos Universitete 
Jis tuoj įsisuko į Amerikos lie- (1880-1882), kur su A. Vileišiu 
tuvių gyvenimą ir jau 1906 m. 
vasario 22 dalyvavo pirmame 
Amerikos lietuvių politiniame 
Seime, Philadelphioj, Pa. čia 
jis atstovavo Amsterdam, N. Y. Aušra (nuo 1880 m. grudžio 21 
lietuvių koloniją, kuriai vado
vavo jo dėdė kun. Juozas žida- 
navičius. Be to Balutis mokyto
javo savo įkurtoj lietuvių kal
bos klasėj, Valparaiso Universi
tete ir tuo pačiu metu įsirašė į 
Susivienijimą JLietuvių Ameri
koje. šioj organizacijoj veikda
mas jis išryškėjo Seimuose rim
tu kalbėtoju. Susivienijime iš
buvo visą savo gyvenimą, ku
rio pabaigoje, jam gyvenant 
Londone, Anglijoje, jis buvo iš-į 
rinktas SLA garbes nariu (1966 
m. Seime).

Įkurtoje Tėvynės Mylėtojų 
Draugioje jis prezidentavo nuo 
1908 iki 1910 metų, čia Balutis 
sumaniai vadovaudamas išleido 
6 tomus Vinco Kudirkos raštų. 
Šie leidiniai iki šiandien tebėra 
didžiausiu Kudirkos raštų aruo
du.

Taip pat šešerius metus Ba
lutis redagavo Olšausko leidžia
mą ^Lietuvą, Chicagoje (1912- 
1918). Jis gerai pažino Ameri
kos lietuvius, jų sąjūdžius, ide
ologijas ir žinojo kas kur ‘kun
kuliavo, virė ir spragėjo”.

Amerikos lietuviai jį pasiun
tė, kaip sava delegatą, Taikos 
Konferencijon Paryžiuje. Iš ten 
jis jau nebegrįžo Amerikon, bet 
įstojo jaunutėn nepriklausomos 
Lietuvos diplomatijom Prieš 
mirtį Londone paliko Amerikos 
lietuviams tartum testamenti
nius žodžius: “šiandien lietuvių 
tautai tepasiliko tik jos geras 
vardas — saugokime jį! Tai 
brangiausias dalykas: asme
niui tai didžiausias turtas, tau
tai tai geriausias ginklas”.

Kitas testamentinis jo žodis 
buvo Amerikos lietuvių nepri
klausomai Lietuvai 1922 m. pa
dovanotame Laisvės Varpe: “O 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, tas nevertas laisvės, 
kas negina jos!”

Lietuvių tautnis Susivieniji
mas užsimezgė Lietuvos mylė
tojų draugijos susirinkime. 
New Yorke 1886 m. balandžio 
17, gana rūsčiose Amerikoje ap
sigyvenusių Lietuvos išeivių 
kultūrinio atsilikimo ir negau- 
sumo sąlygose. Vienerius me
tus prieš tai Lietuvos mylėtojus 
suorganizavo jaunas, 23 metų 
Jonas Šliupas pagalbai leisti pir 
mąjį ant ryškiai tautinių pa
grindų atsistojusį Amerikos lie
tuvių laikraštį Lietuwiszkasis 
Balsas, kurio pirmas nuię*™ 
pasirodė 1885 m. M^pai J.

ketas. Būtų gražu, kad kitos or
ganizacijos tą dieną didesnių 
parengimų nerengtų, o jungtų- 
si į Balfo seimo renginius. Bal
to Chicagos apskrities valdyba 
kviečia visus, dalyvauti geguži
nėje ir ruoštis dalyvauti seimo 
užbaigimo bankete.

J. Alksnė

ir J. Spuduliu išleido 4 nume
rius (38 puslapių) hektografuo
to lietuviam studentam (kurių 
tuomet buvo 23) laikraštėlio

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUEIM

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.

d. iki 1881 m. sausio 21 d.), čia 
išspausdino trumpą lietuvių 
kalbos gramatikėlę, liaudies 
dainų, pasakų, eilėraščių iš I- 
vinskio kalendorių ir straips
nelių lietuvių kalbos klausi
mais.

Rusų policijos areštuotas ir 
išsilaisvinęs, vėliau ir vėl gau
domas leidosi į Rytprūsius, kur 
vienerius metus redagavo Auš-' 
rą (nuo 188 m. Nr. 5 iki 1884 
m. Nr. 4). Pajutęs vokiečių po
licijos dėmesį, šliupas geibėjos! 
kelione į Ameriką, kur pradži
oje dirbo žemės ūkyje. Po po
ros mėnesių suėjo ryšin su New

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ros) 254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR 

' Z.“T,-----e-. 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO
>ter-City Relocation Service

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS

I Taupykite dabar
i pas mus

Taupyklte dabar.
Santaupos, padėtos pried 10 mina

mo diena, neis nuoiimčiu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

liduodami Certifikatal, kurie ne- I 
ša iki

RSAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

?3i nu uuyoml Ji*j ylniyal lt- I 
Lieta didelius darbus. Pirma, Jie ps- ■ 
deda Jums pasiekti asmeniikua jūsų 
uidmojimus. Antra, jie padeda su- I 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę - 
(r parūpina fondus u amams įsigyti.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 431-8070
TEENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

IftMfta 1923 metalx.
ĮsiMfoe ptatooM Hern** automobiliam* paatatytf.

I 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* ląakaitoe 
’'eša
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Kas draudžia bendrauti su tautos 
kamienu?

visoje Lietuvoje buvo apie 70 komunistų, daugumoje Lie
tuvoje gyvenančių nelietuviu vaikai Kai' buvo įkurtos 
draugijos “sovietinei kultūrai pažinti”, tai komunistų 
skaičius galėjo būti didesnis. Bet ir tuo atveju jų skaičius 
neprašoko 500.- Lietuvos policija visus juos asmeniškai 
pažino ir žinojo, ką kuris gali padaryti. Dabartinių me
tu sovietinė spauda skelbia, kad krašte jau yra 30.000 ko 
munistų.

Jeigu komunistinės žinios būtų tikslios, tai vistiek 
tų komunistų Lietuvoje net ir šiandien yra labai mažai. 
Išeitų, kad iš šimto lietuvių yra tiktai vienas komunistas. 
Jeigu taip ir būtų, tai “tautos kamieno” negali sudaryti 
tas vienas. Tautos kamieną sudaro likusieji 99. Be to, 
reikia neužmiršti, kad Lietuvoje komunistai buvo atnešti 
sovietiniais durtuvais. Pats Sniečkus pirmomis okupaci
jos dienomis po Lietuvos laukus važinėjo tanke, 
kartu su Michailu Suslovu. Su Lietuvos komunistais vi
są laiką taip ėjo. Kol raudonoji armija buvo Lietuvoje, 
tai Vilniuje veikė “tarybų” valdžia, o kai raudonoji ar
mija buvo išstumta iš Lietuvos, tai kartu su ja išvažiavo 
Kapsukas su Angariečiu. Antrojo Pasaulinio karo metu 
tas ryšys buvo dar stipresnis. Kai atėjo raudonoji armija, 
tai atsirado Peleekio valdžia. 0 kai raudonosios armijos 
karininkai pabėgo į Pinsko balas ir raudonieji kareiviai 
pasidavė vokiečiams į nelaisvę, tai ir Paleckio valdžia 
dingo. Ji atsirado Lietuvoje kartu su raudonąja armija. 
Kartu, karo žvalgybos viršininko pareigose, Lietuvoje 
atsirado ir raudonarmietis Pranas Petronis.

Lietuvių tautos kamieną sudaro visi lietuviai, gyve
nantieji Lietuvoje ir patekę sovietų vergijon. Lietuviai 
komunistai yra tiktai šašas ant lietuvių tautos kamieno. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais tas šašas užsimezgė,! 
bet iis neaugo. Oknnuntnie TJetnvnie «rwem‘mn lalvo-ncl

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė)

Raudonosios armijos generolo laipsnį gavęs Pranas 
Petronis paskutiniame savo rašinyje nusiskundė, kad se
nieji Amerikos lietuviai draudžia jaunajai išeivijos kai
tai “bendrauti su tautos kamienu, gyvenančiu socialisti
nėje santvarkoje”. Petronis niekur nepasakė, ką jis va
dina “tautos kamienu”, bet iš sakinio papildinio reikia' 
suprasti, kad jis vadina tuos lietuvius, kurie gyvena “so‘ 
cialistinėje santvarkoje”. Kuo ta lietuviškoji “socialist!’ 
nę santvarka” skiriasi nuo baisaus komunistų įvesto iš
naudojimo pačioje Rusijoje, Petronis taip pat nepaaiški- 
i' ’ na. r• f

Kas yra tautos kamienas? Mums atrodo, kad lietu
vių tautos kamienu yra didelė Lietuvos teritorijoje gyve
nančių žmonių 'dauguma. Propagandistai jau kelintas 
metas pasakoja, kad rusų okupuotoje Lietuvoje Įvyko la
bai didelės pakaitos. Jaunimas važiuoja į miestus, stoja 
dirbti į dirbtuves, o kaimuose palieka tiktai senus lietu
vius-, visą savo gyvenimą dirbusius žemę ir kitokio ama
to nepramokusius. Iš jų žemė buvo atimta, namai supū
dyti, bet jie visvien prirakinti prie tos žemės. Jie verčia’ 
mi dirbti nesau, bet okupantui, jų atvežtiems prižiūrėto
jams ir naujai įsteigtų rusiškų dvarų tikriems savinin
kams. Lietuviai ii“ šiandien tebedirba žemę, bet Lietuvoje 
išaugintus javus išsiveža rusai.

Lietuvoje yra didokas rusų kolonistų skaičius. Jie 
čia atvežti, kad pamokytų savo žemė žinančius ir iš jos 
grūdą išauginti mokančius lietuvius, kaip rusiškai žemę 
dirbti — dirbti ne sau, bet okupantui. Lietuviai perėjo 
prie kitų darbo metodų, bet duonos jiems neužtenka.

Lietuvos kolchozų ir sovehozų vergai, dirbantieji 
okupantui; lietuviai mokytojai, bandantieji atnešti švie’ 
sos į labai tamsų ir liūdną kasdienybę; lietuviai, dirban
tieji aukštesnėse mokslo įstaigose ir bandantieji paruošti 
ateinančią kartą naudingesniam gyvenimui ir daugelis 
kitų savo prakaitu uždirbančių duoną ir aprangą suda
ro lietuvių tautos kamieną. Jie sudaro 99% visų trijų mi
lijonų lietuvių, dabar gyvenančių rusų pavergtoje Lietu 
voje Gen. Petronis kitaip galvoja. Jis mano, kad lietu
vių tautos kamieną sudaro lietuviai komunistai, kaip jis, kamienu, tuo tarpu Petrinis tvirtina, kad Amerikos lie’. ■ =====
pats, kurie glaudžiai bendradarbiauja su okupantu ir ak- tuviai draudžia savo jaunimui bendrauti su tautos ka^ti su šašu, okupanto išaugintu ant lietuvių tautos kamie- 
lai vykdo jo įsakymus. Nepriklausomos Lietuvos laikais mienu. Laisvi lietuviai savo vaikams nenori leisti bendraū no. jie nori bendrauti su pačiu kamienu.

joje ir Afrikoje randamus dei
mantus, kurių tapatybė yra vie
noda, ypač turint omenyje, kad 
Pietų Amerikos Ir Afrikos plo
tai kadaise sudarė vieną bendrą 
kcmtinentą.

Popiežiaus Pijaus VI penkio-

Lietuvos pasiuntinybės Washingtone 
reprezentaciniai kontaktai

Dažnai ne vienam kyla klau- į wait ambasadoriaus ir jo žmo- 
simas, ką šiais laikais Lietuvos nos rengtame priėmime, 
pasiuntinybė veikia? Suglaustai
atsakant į tai reikia pažymėti,, likos metų išrinkimo sukakties 

bet jis neaugo. Okupuotoje Lietuvoje gyvenimo sąlygos Pasiuntinybės darbas dau- 
pablogėjo. Teko dirbti daugiau, valgyti mažiau, o sverlglausiaJ;lr^els^ias* tiesioginiais 
f . .. . ° _’ . ’ asmemskais kontaktais, infor-

J katos priežiūros veik nebuvo. Tas šašas išaugo iki 30.000. macijų suteikimu įvairiais klau-
Ant lietuvių tautos kamieno išaugęs šašas negali būti simais asmenims, ar įstaigoms, 
kamienu, šašas lieka šašu. Reikia tikėtis, kad laikas jį 
nudžiovins ir jis pamažu nubyrės. Nubyrės visi iš Rusijos 
atnešti šašai.

Okupantas nori, kad laisvi lietuviai bendrautų su 
šašais. Bet laisvi lietuviai to nenori Jie pataria savo vai 
kams, kad su šašais nebendrautų. Jie pavojingi. Jais ga
lima užsikrėsti. Lietuviai nenori, kad jų vaikai tokia pavo 
jinga liga užsikrėstų. Jie nori, kad Lietuvoje galėtų pa
bendrauti su lietuvių tautos kamienu. Petronis taip pat 
yra šašas ant lietuvių tautos kamieno. Jis norį, kad paverg 
ton Lietuvon nuvažiavęs lietuviškas jaunimas bendrau
tų su juo ir kitais panašais šašais. Jie nori- pabendrauti 
su tautos kamienu, bet Įvairūs Petroniai, Kazakevičiai, 
Gedvilai, Andropovai jiems neleidžia. Jie prirašė įvai
riausių taisyklių, kurios draudžia išeiti iš viešbučio, ne
leidžia išvažiuoti į kaimą pamatyti, kaip lietuvių tautos 
dauguma gyvena, net juos už tokį norą baudžia, velka Į 
sovietinius teismus, grąsina kalėjimu;

Amerikoje atsirado keli nauji politikai, kurie nekrei 
pia dėmesio į šašus. Jie net nebando bendrauti su tautos 
kamienu, bet tariasi ir kalbasi su kamieno šašais. Besi
tardami su apkrėstaisiai, jie patys apšašta. Grįžę laisva- 
jan pasaulin, jie gerinusiems savo draugams pataria su- 
sudomėjo jų “menu”, kultūra”, “literatūra” “naujais do- 
loviniais nuostatais”, pataria išleisti naujas šašines lite
ratūros laidas, griauti pavyzdingas tremtinių šeimas, gė
rėtis Maskvai, tarnaujančiais milicininkais.. Petronis ir 
laisvi lietuviai kalba ta pačia lietuvių kalba, bet lietuvis’ 
khems žodžiams duoda visai skirtingą prasmę. Petronio 
pastatytos muitinės, “Gintaro’ ir gatvės sargai neleidžia 
nuvažiavusiems lietuviams pasimatyti su lietuvių tautos

kada į Pasiuntinybę kreipiasi ir 
prašo žinių, informacijų bei li
teratures apie Lietuvą, jos pro
blemas. * * * * •

Beto, Lietuvos atstovas yra 
nuolatiniame kontakte su Val
stybės Departmentu, Lietuvos 
Diplomatine ir Konsularine Tar
nyba, Latvijos ir Estijos atsto
vais bei lietuvių vaiksniais. ša
lia to Lietuvos atstovas ir p. O. 
Bačkienė gauna daug įvairių 
kvietimų iš ambasadų ar ofi
cialių įstaigų dalyvauti priėmi
muose bei įvairiuose renginiuo
se.

1978 m. birželio mėnesį O. ir 
S. Bačkiai gavo kvietimus daly
vauti šiuose priėmimuose: bir
želio 1 d. Tunizijos tautinės 
šventės proga, birželio 2d. Lat
vijos atstovo ir ponios Dinbergs 
renktame priėmime, birželio 6d. 
Karalienės Elžbietos II gimta
dienio proga Lietuvos atstovas 
dalyvavo Didz. Britanijos am
basadoriaus priėmime. Po to — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai susitiko pasitarti eina
maisiais klausimais, liečiančiais 
jų kraštų bei pasiuntinybių pro
blemas.

Birželio 19d. O. ir S. Bačkiai 
dalyvavo International Manage
ment and Development Institute 
priėmime, o birželio 20d. Ku-

proga Lietuvos atstovas ir O. 
Bačkienė dalyvavo Apaštališko 
Delegato ta Proga surengtame 
priėmime 
tūroje.

Birželio 
kartu su 
atstovais 
linėse Mišiose šv. Matą katedro
je. Pakvietimai išsiuntinėti Wa
shington© Arkivyskupo kardi
nolo William Baum Popiežiaus 
Pauliaus VI vainikavimo sukak
ties proga.

Birželio 26d. Lietuvos atsto
vas su žmona yra pakviesti Ma
dagaskaro atstovo ir jo žmonos 
dalyvauti jų tautinės šventės 
prega rengiamame priėmime ir 
birželio 30d. Burundi ambasa
doje valstybinės šventės proga. 
Be to, Lietuvos atstovas' ir O. 
Bačkienė jau yra gavę kvieti
mus dalyvauti š. mv liepos pra
džioje Rwanda ir Malawi amba
sadų rengiamuose priėmimuo
se ... j ' .

Toks, tat, yra vaizdas iš Lie
tuvos Pasiuntinybės uždavinių 
susijusių su dabartine Lie
tuvos valstybinio tęstinumo re
alia apfaiška

Apaštališkoj Delega-

25d. yra pakviesti 
diplomatinių misi j ų 
dalyvauti Pontifika-

Atlanto dugnas turtingas 
deimantais

Brazilijos geologai tvirtina, 
kad Atlanto dugne tęsiasi tur
tinga deimantais juosta nuo pat 
vakarinių Afrikos krantų iki 
Brazilijos. Jie tokios išvados 
priėjo ištyrę ir suliginę Brarili-

NAUJA POLITINĖ KRYPTIS 
ANGOLOS ATŽVILGIU

Prez. Carterio administraci
jos birželio 20 d. pranešimu, JA 
Valstybės pasistengs palakyti 
normalesnius santykius su 
marksistine Angolos vyriausy
be, su kuria JA Valstybės neturi 
diplomatinių santykių. Tai bu
vo patyikšta,valstybėstsekr. Cy
rus R. Vance, kuris* savo kalbo
je Atlantic City, N. J., pirminės, 
kad normalesni santykiai su 
Angola dar nereiškia, jog tikri 
diplomatiniai santykiai yra čia 
pat už kampo. Tokia mintis dar 
yra perankstyva, bet, pasak se
kretoriaus^ ištisa eilė kontaktų 
ir pokalbių^ jau vyksta tarp tų 
dvejų šalių, įskaitant paskutinį 
pasikalbėjimą tarp valst.' sekr. 
Vance ir Angolos užsienio rei- • 
kalų ministerio. Taipgi Angolos 
sostinėje Launda lankėsi Ame
rikos ambasadorius Nigerijoje 
Donald Easum.

Angolos vyriausybės iš savo ' 
pusės siūlo amerikiečiams'inve
stuoti daugiau capitalo Angolo- 
jo. Angola yra turtinga žemės 
šaltiniais, kuriuos dar-portuga
lams ją valdant pradėjo išnau
doti Amerikos bendrovės, že
mės alyvos eksploatacija iki šiol 
atlieka Amerikos s bendrovės, 
nors Angoloje yra marksistinė 
vyriausybė, nors joje sėdi Ku
bos 20,000 karių, kuriuos priži
ūri Maskvą, Taigi^ Amerikos 
doleris dar viską gaE. Ameri
kiečiai už žemės al>wą Angolai 
sumoka kelis šimtus milijonų 
dolerių.

— Savaitė pradžioje nukritu
sios Amerikos akcijos savaitės 
pabaigoje vėl pradėjo stiprėti.

į SERAPINAS

Melas ir pražūties kelias
(Tęsinys)

šion talkon pirnliausia atsiskubino okupan
to idėjos draugai — mūsų tėvynės vadavimo veiksnių 
didieji niekintojai, kurie viešai yra pasisakę, kad 
jiems Dievas yra miręs, tik jo prietaringu pasekėjų 
(senamadiškų atgyvenų) įsavaizduotas šešėlis dar te
besilaikąs nesudužusiame vitraže.

Pasiryžę aklai vykdyti savo mokytojų ir darbda
vių pavestąją misiją, pagal planą pirmiausia “numa
rino” Dievą, o po to ir savo žmogiškųjų poelgių vidr- 
nį balsą — sąžinę. Tatai atlikę, pašalina iš kelio die
viškąją konstituciją — Dekalogą. Ypač griežtą kovą 
paskelbia 8-jam įsakymui, kuris iš pamatų griauna 
visą “komunistinę statybą”, nes ši ir tesiremia meJu. 
Plačiai atidarę vartus savo demoniškiems veiksmams, 
piktavalių talkininkų pagalba, įnirtingą kovos ugnį 
nukreipė prieš tuos, kurie atidengia jų klastą ir melą.

Jei ateistinio fronto ištikimieji tarnai žygiuoja 
okupanto jiems nužymėtu keliu, nieko geresnio iš jų 
nė nei a ūkti na. Tačiau nuostabiausia, kad tai pačiai 

tautos pragaištingai misijai talkinti ėmėsi ir kai 
kurių krikščioniškai tautinės ideologijos organizacijų 
vadai ir l>cp:'ncipiniai įvairaus plauko jųjų pataikū
nai. sic tebesidangstydami Dievo, tėvynės ir artimo 
meilės principais, dažnu atveju savo dviveidiškos tak 
likos sumetimais griebiasi net komunistų įprastinio

veiklos kelrodžio — melo, kuris taip nesiderina su 
Kristaus vardo piktnaudojrmu. Gal lai daroma norint 
pasirodyti, kad jų laikrodžiai nesustojo prieš 50 me
tų, ar eina pagal pažangų Kremliaus bokštų taktą. Jų 
pažangioji išmintis savojoje spaudoje ncatlaidžiai 
skelbia, kad geriausios musų jaunuoliams patriotizmo 
mokyklos esančios — maskvinės “Tėviškės’’ draugijos 
organizuojami ir pilnai išlaikomi studentams “litua
nistiniai” kursai komunistiniame Kapsuko universi
tete Vilniuje, na ir, žinoma' pionierių stovyklos jaunik
liams. Net išmintingi frOntmiai profesoriai argumen
tuoja, kad perx6 savaitei komunistais jaunuolių ten 
nepadarysią, o naudos daug p ars i vešią (komunistinės 
indoktrinacijos — net iki valios!), K<Td toks anų dak
tarų ir rašto žinovų tvirtinimas neturi pagrindo — 
rodo penkių laidų “absolventai”. Su ten jsigytų lietu
viškuoju patriotizmu riešai dar niekas nepasireiškė, 
o okupantui panegirikų papylė u visd eilė. Kiti su 
savo “patriotizmu” tyli burnai užčiaupę. — Taigi bu
simųjų Lietuvos laisvės kovotojų kadras gražiai ruo- 
šiamas komunistiniame Vilniaus universitete! — Nagi 

lar ne kilnų darbą okupantas atlieka būsimai Lietuvos 
laisvei ir tautos ateities geroxci? — Sakykite barzdo
ti ir bebarzdžiai vyrai!

Tačiau komunistinės indoktrinacija Ihnpa rte tik 
į jaunųjų smegenis. Net visa rite senių pražikisių ir pu
siau praplikusiais pakaušiais pabuvoję kelias die
nas Lietuvoje, okupanto spaudoje išpila didžiausio pa
sitenkinimo ditirambus. — pagaliau ir kai kurie pro
fesoriai, viešai deklaruodavo savo pasiryžimą liudy

ti Kristų ir Tautą, kaip arabai į Meką, vyksta į tą 
patį komunistinį Kapsuko universitetą nusilenkti oku
panto tarnams ir raudonosios išminties pasisemti. 
Arba vėl — Marijos kulią ištikimai pasižadėję skelbti 
vienuoliai tūkstantine premijuotu pornografiniu romą 
nu manosi irgi liudiją Kritsų ir Tautą, šio tautiniu ir 
moraliniu atžvilgiu nešvaraus romano autorius, ilgas 
“šienapiūtes” praleidęs okupuotoje Lietuvoje, tenykš
čiams samdiniams yra* tapęs savas ir patikimas įran
kis suniekinti išeiviją ir pūdyti jaunimo moralę, šiam 
negarbingam pavedimui įvykdyti talkon pasišovė atei
ti lietuviškasis vienuolynas. Ar tai ne baisus kuriozas? 
— Visais laikais iš vienuolynų buvo laukiama religi
nio ir tautinio spindėjimo pavyzdžių, kovos su mora
liniu palaidumu, melu ir šmeižtu. Juk tai tikras vie
nuoliškojo pašaukimo ir apaštalavimo kelias. To iš jų 
laukia kryžiuojamoji tauta ir gerokai pakrikusi išei
vija. J

Deja, tikinčiųjų viltys sudūžta į sumaterijalėju-^ 
si4s rienoolynų sienas. Iš jų netolimoje praeityje pa-' 
sklido ne tik melu permirkę straipsniai ir šlvkštūs pa-j 
škviliai apie užpuolimą prie altoriaus, bet ir paleistu-1 
vystės nusikaltimą prieš 6-tą ir 9-tą Dievo įsakymus 
tūkstantine papuošta apoteozė. — Norėtųsi išgirsti, 
ką mūsieji vienuoliai belaiko nuodėmė?. —.Gal jie,me
lą, šmeižtą, ištvirkimą ir klausykkųe tikintiesiems 
priskiria prie didžiųjų dorybių? — Kristus kietais žo
džiais pasmerkė melagius, šmeižėjus, o visokio plauko 
papik tratoj gins tinkamiausią bausmę taikė — parišus 
girnų Akmenį, paskandinti jūros gehuėsel — Iš kur

jiems atėjo teisė Dievo įsakynnus niekais versti? — 
Iki šiol juk tik komunistai ir jų ištikimieji mokiniai 
tuo tesi vertė.

* ♦ *
Blėsta mūsų aplinkoje ne lik moralinė, bet ir tau

tinė šviesa. Metai iš metų nutautimo banga paskandi
na vis didesnį lietuviškosios išeivijos prieauglio skai
čių. čia mokslus išėjusios inteligentijos — “naujosios 
bajorijos” ,— ištaigingose rezidencijose lietuvių kal
ba nebepageidapjama viešnia darosi. Kaip pagalba 
okupantui, taip ir nutautimo procesas vyksia savano
riškai, niekam iš Šalies nespaudžiant. Mat nepatogu 
pasirodyti prieš kitus senamadišku — su sustojusiu 
laikrodžiu. — Laikas išsiveržti iš parapinio geto, — 
dar prieš kelerius metus viename ateiti niūkų sirhpo- 
ziume tapi “išmintingai” paporino Lietuvių Bendruo
menės viršūniniame poste sėdinčiojo d tik r x Na ir 
veržiasi visais frontais. To veržimosi pasekmėje kas
met lituanistinės mokyklos tuštėja, žodžio ir rašto 
analfabetų skaičius beta visk ose šeimose vis gausėja.

Liūdniausia, kad į tautinį nuosmukį ir analfabe
tizmą paskatų susilaukiame net iš mūsų tremtiniškąjį 
švietimą reprezentuojančiųjų viršūnių. Ne švietimo Iv- 

!gį kelti skatinančių, bet jį slopinti raginančių reiški- 
' nių pasirodė jau beveik prieš ketvirtį šimtmečio, o 
kuo toliau, tuo jų daugiau iškyla. Dar pirpiąjame kul
tūros kongrese Čikagoje kgmdiŠkis plačiai ži- 

. nomas pedagogas savo paskaitoje lietuviams moky
tojams paskelbė nepaprastai ‘’išmintingą” siūlvmą.

(Bub daugiau)
d “ Naajlenoą, CUcac° & DL Saturdays June 24. 1978



1938 S. Hmhelm Rd., IL. ’
VALA//DOS: 3—9 darbo dienomis ir' 

ko antrą Šeštadieni 8—3 vaL

Tite K. G. BALUKAS ' 
*IU4JRUĄ IR MOTERŲ LlGus 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski RĖ. (Crowford 
MfcMl Bulling). ToL LU 5-6444 
r-llTi •■ponius pagal susitarimą, 
p* ne'^iliepia, skambinu 374-8004.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO takų 
CHIRURGIJA 

. T.r.L $95-0333 
Fox Vali., Modfcal CenHr 

C. 860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OIL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
AAętrtcfnoį direktorių*

Kauno miesto teatro rūmai

t *I i
I,

Pirmoji valstybės teatro sukaktis
Paskelbus Lietuvos nepri- Valstybės teatras minėjo -----

klausomybę, Kaune ]
Steigtis įvairi s vaidybos tru- Iro salė buvo pilna garbės švė- 

•tpės. Iš jų buvo sudaryti dramos,j čių ir kviestųjų atstovų. Grojant 
operos, baleto ir kiti vaidybos iškilmingą maršą Papuoštoj sce- 
vienetai. Ir taip susiorganizavo noj ant paaukštinimų šusirin- 
daugumai žmonių žinomas Vai- ko artistai, choristai ir kiti tea- 
stybės Teatras. Jo oficialus gv- tro veikėjai. O. priekyje susėdo 

Dlt FRANK PLECKAS venimas prasidėjo 1920 m. jubiliejinis komitetas, kuriam 
gruodžio mėn. pabaigoj pasta- vadovavo Z. Smetonienė. Pur
čius D. Verdžio sukurtą operą 
“Traviata”. 1923 m. teatro ru

imai buv ; kapitališkai atremon- 
Įtuoti. Padidinta scena ir salėje

• Et. — BE 3-5893
DR. 1. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stret) 
Valandos pagal sušitanmą.

ka, A. Sodeika ir B. Dauguvietis 
— 3 laipsnio- J. Vizgirda — 4 
laipsnio. Vytauto Didžiojo 4 
laipsnio ordinu apdvanoti: A. 
Kubertavičienė — Vainiūnai- 
tė, J. Petrauskas ir P. Adomavi
čius.

Taip pat buvo apdovanoti me
daliais artistai, pasižymėję vai
dinimais kariuomenės dalims 
1930 ’ Vytauto Didžiojo-me - 
tais. Štai tie, kurie buvo, papuo
šti Vytaiit i Didžiojo ordino 3 
laipsnio medaliais: V. Dineika, 
K. Jurašiūnas, R. Krameris, E. 
Kerauskienė—Bindokaitė, A. 

; Kupstas, J. Iručius, A. Macke
vičius, S. Petraitis, P. Pinkaus- 
kailė, A. Radzevičius, L. Rut- 
kauškaRė, V. F&iolas Sipa
vičius ir 1?. MeraAis.

Tai buvę; mūšų teatro artis-
riepri- Valstvbės teatras minėjo savoji ‘daugurtią esame ne

pradėjo Veiklos 10 metų sukaktį. Tea-Bet žiahn gy-

. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

J61S W. 71 St. T«L 737-5149
Tikrina akis Pritaiko a kinius ir

“contact lenses”’ - _____ __________  _____ __
VaL agal susitarimą; uždaryta trečjįrengtos 777 sėdimos vietos. v<nuu o. uuruiuicue
7,Z r-LF* n > • ....... Z 1>er piuniąjį dešimtmetį buvo pikvietė į scena prezidentą A.

DR.LE0NAS SEIBCTIS. pastatytos 85

uiasis prabilo teatro direktorius
A. Oleka — Žilinskas. Jis apibu- 5 
dino teatro užsimezgimo istori-Į4 
ją.ir'ateities planus. Jubiliejinio] i 
komiteto vardu S. čiurlirnienė

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST ferd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirid. f**7^vaL vak, 

Ofiso Jelete 776-2880 - 
Rezidencijos telef«; 448-5545

pR. VYT; TAURAS
GYDYTOJAS IR ŽHIRŪRGAS

B«f»dra pralcifka, spec. MOTERJ Ilgos, j “Faustas 
Ofisas 2652 WE3T 5yth SIRCET i 

PR 8-1223
OFISO VĄL.: pirm., antiad., trečiad.
ir.penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Stštadie- 
’liais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

.. pagal susitarimą. t j

F. ŠILEIKIS, O.P

Jį5 dramos premje- Į Smetoną, kuris pasakė ilgą svei- 
iros. Kai kurie veikalai pakarto-1 kinimo kalbą. Jam padėkojo re- 
įti iki 50 kartų. Dramos trupę1 zišierius Glinskis Ir įteikė dova- 
sudare 3 režisieriai ir 23 artis-(ną teatro scenos modelį. Dar 
tai. Prie dramos veikė 1924 m.Į sveikino ministerial, Kauno 

įsteigta vaidybos studija. j miesto burmistrą, latvių teatro
Per tą laikotarpį dar buvo, atstovai ir kt. Raikšmingą svei- 

pasfatytos 27 operos premjeros.'kininią raštų atsiuntė kariome- 
Kai kurios irgi buv.:, kartojamos! įlė, kurį pasirašė spaudos ir 
50 ir daugiau kartų. Didžiausio šuetnho skyriaus viršininkas 

ipasžfekimo susilaukė opera j pik.-J. šarauskas. Tai buvo tea- 
i’’, kuri buvo statyta 56? turi padėka už kariuomenės 

kartus, “Traviata” — 53, “De-j dvasi s stiprinimą ir gaivinimą, 
mohaš” ir “Rigoletto” — po 50j Abiejų dienų vakarais dar buvo 
kartų. Tai bus 5RŠ operiniai pa-*rudšiarni specialūs spdctžkliAi.

v Tų metų Vasario 16 d. proga, 
Respublikos prezidentas daii- 
ielį ašmenų apdovanojo ordi
nais ir medali’Afe. T&hiė škai- 

. .-r- ,... ciuje buvo keliolika operos bei
’YĄS^Tai viso bus 716 operinių pasta- dramos artistų. Iš įvairios spau- 

tyriių. Derlingiausi buvo 1928 dos pavyko surinkti šias pavar- 
ihetai, kuomet operai teko iš- <įes. K. Petraiiskaš apdovanotas 
* * 1 I i • / j * - -

statymai. Mažiausiai (tik pb 2 
kartus) scenos šviesą, išvydo 
“Kantata Broliai’’ Fr> “Dubrov- 
škis”. Be t ų dar buvo suruošia 
128 Įvairūs ko’ncfeVtdi ir baletai.

Ljjoms.

Stį, cklčig^ UL 60629 
PRowct 5-5084

PERKRAŪŠTYMA1

mOviKg
Leidimai — °nha aįora'oda 

ŽEMA KAINA 
R. žERtNAS 
Tai. WA 5-8063

- <|es. K. Petraiiskaš apdovanotas 
pildyti 125 įvairius pastatymus. D. L. K, Gedfnim?: 2 laipsnio or- 

1931 m. sausio 3*4 dienomis dinų; J. Stepanovičius, P. Ole-

MbViNG
Apdraustas paderaustymss 

iš iyairfy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

į y -J® UESŠB Jjfi 37^5996

PAD6KA
kAŽlMIERA MMKlĖNE

Mirė 1978 metų birželio mėn 18 di^hą ir palaidota Lfetuvių šv. 
Kazimiero, Kapinėse. »

Velionė Kazimiera Jonikienė neįali ątšidėkoti tiems, kurie su
teikė lai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ja į amžinybės vietą. To
dėl mes, atmindami ją ir ąpgžįlėdami jos mirtį, dėkojame draugams, 
atvykusioms į šermenis, atsiuntusiėihs gėlių, užpirkušiėnis mišias ir 
palydėjusiems i kapus. ___ >

Dėkojame kun. kan. V. Zakarąukui kuris atlaikė Įspūdingas pa
maldas už jos siela koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui Donald A. Petkbi už mandagų ir tvarkingą patar
navimą. Dėkojam^ karstapesiams, nunėšušfems Žji) i amžinojo poil
sio vietą, visiems Iai(io’tuyėše'dalyvavusiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems. O Tau, rrtusų mylimoji, sakome: — Ramiai ilsėkis šal
tojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka: dukterėčia Petrė Laukaitienė sū šeima.

Valstybių gynybos sekret. Ha
rold Brown ir ginklo bandymą 
malę žurnalistai labai liko Pa
tenkinti nauja raketa, kurios 
bandymas pavykęs visu 100%.

Iššauta į erdvę band moji ra
keta, keisdama žymiai aukštį ir 
kryptį į abu skridimo šonus, 
kad tuo būdu išsisukus nepas
tebėtai erdvę sekančių radarų, 
tiksliai mukrito į žėmėlapyje at
žymėtą žemės vielą, nuskridu
si 904 mylių nuotolį.

Naujosios raketos gamyba 
nebrangiai kaštuojanti, todėl ji, 
pasak gyny'bos sekretoriaus, pa
teisina bombanešio B-52 garny” 
bos sustabdymą ir taipgi Boin- 
bariešio B-l, kurs gali skristi be 
lakūno. Nauja ir vykusiai iš
bandyta raketa bus pradėta ga
inioti tūkstančiais.

iVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jai kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H mylės, nes pas 
IĮ ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį. bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgiamės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime švįcsos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

IŠBANDYTAS A^ERlkOJE 
NAUJAS GINKLAS

Wnnffe sands, n: m., — ja

750 MYLIŲ VAMZDIS 

vyriausybėveninio eiga juos išsklaidė įvai-| Saudi Arabijos 
riaiš keliais ir liko tik malonuj jau leido žemės alyvos bendro- 
a įsiminimai.

V. Vytehietis.

EUDEIKIS

vėms pakloti 750 mylių vamz
džių liniją, kuri sujungtų Sau
di Arabijos žemės alyvos šalti
nius su Persijos įlankos bei su 
Raudonosios jūros uostais ir 
kuri palenįgvintų laivų traflką 
pačioje Persijos įlankoje.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

ANTHONY PUKINSKAS
Gyveno 6837 S. Campbell Ave-, Chicago, UI.

Mirė birž 21 d., 1978, 10:40 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amžiaus.
Gimė Rockdale, Illinois.*

e u di,de.Iiamę nuliūdime. 2. seserys — Justina Petka su dukra
Sylvia MlcnalaK ir šeima, Julija Šakinskienė su vyru Petru ir ju duk-

1L.A ? šeimą; brolio-sūnus Eugene Pukin-
skas su senna; svogens Joseph Macus įyv. Floridoje, teta Joana Bart-

^rrV* Chicago, Ind.; 3 pusseserės Jen Nitrikas su šeima. Es
telle Hogya su šeima, ir Helen Yadron su šeima Sterling, BL, pussese
re Terese Pukinskas ir pusbrolis Charles Pukinskas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad.^ 6 vai. vak. Lack-Lackawicz kopi., 
2424 W. 69 St. Laidotuvės Įvyks pirmai, birž 26 d. iš kopi. 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčia, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuviu kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys ir kiti gimines.
Laid, direkt; Steponas C- Lack ir Sūnūs, Tel. 737-1213

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
• Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1 o
AU&UŠTe JAKOVičiĖNfi

Pagal tėvus Heskytė.
T 2&8Š VY. Perilling Rck, Cfiicagoje.

Mirė 1978 m. birželio 23. ’d--, 8:00 vai. ryto sujaukusi 70 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoj, Tauragės aps., Reksčių kaime.

Amerikoje iškyvįno 21 metus.
Paliko nuliūdę: vyrąs Ąleksas,T2 sūnūs.— Augustas, marti Mėta, ir 

Juozas, marti Diana, duktė Ėlla RasokaL žentas Sigmas, 7 anūkai, se
suo^ Eva Jurkšaitienė su šeima gyv. Kanadoj, švogerka Anna Heskienė 
su šeima, pusbrolis Jurgis Ėsk is ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoj Lko sesuo Urtė Slakaitienė su'šeima.

Sekmadienį, 1:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St

. ^Pirmadienį, 3:00 vai. p. p. bus perkelta i Lietuvių Evangelikų Tė
viškės parapijos bažnyčią, 6641 S. Troy St. ir budėtuvės Įvyks 7:00 
vai. vak.

Laidotuvių apeigos bus antradienį, birželio 27 d. 10:00 vai. ryto 
bus lydima iš bažnyčios į,Bcthahją kapines. x .

Visi a. a. Augustės JakoviČiehes giminės, draugai ir pažįstami 
- nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 

patarnavimą ir atšisveikišimą.
Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnds, duktė, anūkai, sfeserys, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Stepanas C. Lack ir Sūnūs.

Tel. 737-1213.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
. Telef. 476-2345-6

A * 1410 So. 50th Ave., Cicero
| Telef. 863-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠT® TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckieaęoc
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURriMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

< aAbulARČI 
patArnAvI-
MAS DIENA 

IR NAKTL

VkuĮa Afdbh* Diukui
T.M.: HEmlock «4fS 

715^ MAPLEW6OD AVE.
CHICAGO, ILL 40629

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visoi prognmof li WOPA, 

1490 loL A. M.

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki. penktadienio 3:0C 
—3:30 vaL: t popiet , Šeštadieniai; 
ir sekmadieniais nūo 8:30 iki 9:30

BRIGHTON
PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS

BUTKUS - VASARIS
14*3 So. 50th Avė, Cicero, AL Phone: OLympie 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
ŠU9 Šo. tlTUANTCA AVE. TeL: YArda 7-1138-1133

pęt ANWWM

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

HIGH RATES 7>%
PAID QUARTERLY AT

certificitM 
$5000 or iwt 

4 year mln.

.v\J12*z

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

807 So. LH UANICA AVENUE. Phon«: Y Aidi 7-3401

Didžiausias kailiu

Tt telUfllnka 
QxlmuroX

NORMANĄ
burStėin>

T«L 263^&2t 
6 0»tai;o4) k 
677-848$

r 1. žinote ašnents, kuri< 
uJ^Lyti Naujiena*, pra

šom? atsupti ji adresus. Me> 
jiems siijfž m? Naujienas dvi sa

ENERGY 
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after Vie 
fevtenrrig meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be aUcCft EftSer!

įJ f

1

ŠAVlN’GS and loan aššUcIAtiUN 
HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS ffl)632

(WEST OF CltWltMl IVfeJ

PER ANNUM 
$1000 or more 

i year mln.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICI)

2424 WES1 69tn STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii Tini* 7-667JI
niRS Southwest highway, p*io« hhk ul 974-4411

3854 8®. HALSTKD STREET Ph*««: YAfft T-lttt
■■■ —-’

l _ maųjirnoc, CHICAGO *, lU-Saturday, June 24. 1978
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— Inž. Algirdas čaplėnas, Ma- 
<lis ji. Wis., platinimo vajaus 
proga atkreipė savo dėmesį 
į Naujienas ir jas užsisakė vie- 
neriems metams, kartu atsiųs- 
<ianias $5 jų .paramai. Naujasis 
mūsų skaitytojas inž. A. čaplė
nas yra Wisconsin valstijos so
stinės Madison mieste ir apylin
kės planavimo konsultantas. 
Dėkni už dėmesį Naujienoms ir 
jų platinimo vajui, taip pat už 
auką.

— Ponia Padvyga Grybas, 
gyv. Solana Beach, CaL, pratęs- 
dama prenumeratą, parėmė 
Naujienų leidimą $10 auka. Los 
Angeles tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams ir 
atsiuntė penkine jų paramai, 
liet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už aukas ir už dėmesį.

— Ponia Mary Yurek iš Mar
quette Parko lankėsi Naujieno
se pratęsti prenumeratą ir ta 
proga įteikė dvidešimt dolerių 
auką. Dėkui už vizitą ir už nuo
latinę paramą. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas dviem mė
nesiam tikslu tinkamiau susipa
žinti.

, gu girdėti, kad Naujienos guū- 
na daug nauju skaitytojų. Pas 
mus dabar- labai -gražus šal
to pavasario visą ^gainta steliė- 
tinai atgijus, paukščiai gieda 
savo giesmes. Kai gyweaome 
Worth, Ill., tai turėjau žvėrelių, 
o į mūsų s dybą suskrisdavo 
kokie 500 paukščių, žmonės su
stodavo ir stebėdavosi jais ir 
musų gėlynais, čia irgi gražu, 
prie pat upės, kurioje yra daug 
žuvų. Kai vyras buvo sveikas, 
vieną diena pagavo net 350 
white bass. Naujieniečius kvie
čiame atvažiuoti pažuvauti”.

. < • ’3

— J. Ramančionis iš "Palos 
Hills, Ill., išsikėlė į Culver, Indi
anoje.

— Hamiltono Lietuvių žuvau- 
tojų ir Medžiotojų klubas “Gie
draitis” perrinko byvusią valdy
bą: J. Stonkus — pirm., A. Bui- 
nys — vicepirin., A. Poviląus- 
kas — ižd. ir sekr., V. Svitas — 
šaudyklos vadovas, A. Žilinskas 
ir A. Kontrimas — jo pavaduo
tojai, A. Pintulis — medžioklių! bloke Artesian Ave. Pradžia 
vadovas, M. Trumpickas — žu-|12 vai. Dalyvaus sen. Frank D. 
vavimo vadovas, A. Paulius —rl Savickas, aldermanąs Ken. Jak- 
visuomenės ir spaudos reika-ų ^y, Cook Apskr. šerifas Richard 
lajus, P. Babinas — ūkvedys.": Elrod,‘ demokratų kandidatas į 
Revizijos komisijon išrinkti: A^ 
Strasevičius (pirm.), B. Bajo
raitis ir J. Krištolaitis.

į
*

KAIP SUDAROAU
L'ESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali dau^< 
padėti tetaininko ^rano Aulo dh 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
perziureta, >u<juvos” išieiau 
knyga —

legaiiškomis formomis
K f . ‘

Knyga su formomis gauna 
ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina* ^3.. legaliAko 
mis formomis — 5350.

| Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S- 
llatated SL. Chicagc HJ. 60608.

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SAL B

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAžANAUSKAS, Prez'dentas

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

-Juozo Šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

. Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, I1L 60619

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

— Illinois valstijos loterijoj ninkai, Policijos Departamento 
birželio 22 d. Big Pay Day h ši- raiteliai ir šunų vienetai, gros 
me laimėjo 761, 29, 5 ir 3044. Algis Modestas ir Neo-Dtuanu 
Gold Strike lošime laimėjo 23, orkestras. Bus vaišės ir įvairių 
12, 18 ir 34. „ (dovanų vaikams ir suaugusiems.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

— Gyvenime dažnai atsitin-: 
ka, kad kol sužinote, kas reikia 
daryti, esate persenas tai pada
ryti.

— Juozas Kulis kviečia daly-
vauti 56-to precinko piknike šį 
šeštadienį, birželio 24 d. 68~ta-

Lt. Gubernatoriaus postą, lietu
vių kilmės Dick Durbin. Prog
ramoje dalyvaus Čikagos gaisri-

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell llA aukšto naujes
nis mūrinis namas. Įrengtas rūsys. 
S65.000.

10^2 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

1951 W. 63rd St Tel. 436-7878

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

— Bostono lietuanistinę mo
kyklą baigė septyni abiturien
tai: Tomas Budreika, Paulius 
Banevičius, Zigmas Gavelis, A- 
rūnas Kleinas, Tomas štuopis, 
Rimas Nenortas ir Vytenis Vei- 
tas. Mokyklos vedėjas yra Anta-: 
nas Gustaitis.

— Vladas Peleckas iš Brigh
ton Parko be raginimo pratęsė 
savo Prenumeratą ir įteikė $7 
Naujienų paramai. Dėkui. Taip 
pat dėkui M. Vasiliauskienei iš 
Montrealio už gerus, linkėjimus 
ir už auką, atsiųstą prenumera
tos pratęsimo proga.

— Ponia C. Gausienė, gyv. Rt.
1, Arrowhead Rd., Fremont, Alšėnas ir P. Palūnas. Moky- 
Wis., tarp kita taip rašo: “Sma- klos vedėja yra V. Augulytė.

Naujienoms reikalingas
z; LINOTIPININKAS

• Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-.

c v • • ~ .♦•.tefrnu:— Sv. Kazimiero litunanisti-j 
nę mokyklą Cleveland^ baigė 3j* 
abiturientai: V. Juodišiūtė, S.

HA 1-6100,

IJETUVI8
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Dažo namus H lauko It H vidaus 
Darba j garantuotai.

Skambinti Y A 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chlore 
TeL 767-0600.

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie
gamu 20 m. -mūro namas ir garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. $29,700. - -

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas.' geleži
nė tvora, tuoj galite' užimti. Mar
quette Parke. S16.5OO.

MODERNUS 15 metų mūro namas*. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug 'priedų, Marquette * 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug' geru 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi-i visus skri' 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo “ x--.—*«—i --------- -
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant i 
su Juo susipažįstant' ir jį užapren

reipiasM visus skai 
ti knygnešių bei lietuviuos spau
dusią Amerikos lietuvių dienraštį 

___ t _____- -__ -____ ____ tojąnt, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gefbvei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietirrišk 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

Mykolas Karaitis, sav. Grand' Shares motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg,Ft 33708,«.813—991-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems HWnapftnS. Laumarieji tarės progos būti 
svefiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.

.f

žaidimų kambariu, TV, telefonu ŪT Etate moderniais įrengimais.
Mūsų bendradarbė Ir' savaitinei daitleg^Aplink mus ir mūsų namus* 

autorė M. Miškinytė paskyrė $50 pfėfirija. Be abejo, atetras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanot W «e!bUmot ir patitirstytos rude
niniame Naujienų piknike. t; v • .

Visas ir risiu kviečime 1 i

pnšoms pašinai

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 50601

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ ,_.i_ doL -

Pavardė Ir vardas -------------------------- ---------w ,, _____ _

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede____ _  .. doL

Pavardė ir vardu -----------------------------X^,..

kuris

yįiŲiiLjįįįi WA^WHf

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovf

=*WS

Adresas 
L**“*

Pavardė Ir vardai

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

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

Adresas ■ —■ . . ■ — ------- -------- -——— ____ _ -

Pavardė Ir vardai

Adresai ------------

•y.
--- TT*

r
Prnrdė Ir rtrdu

LdretM .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENf

M«8 Weft S9tk St, Chicato, HL W62» • Tel WA 5-2737
DMHto pMlrintiam fMr«< rtlita hrilriy

MAISTAS Ii ĮUROFOf SANDELIŲ.

HELP WANTED — FEMALE 
ParbinfnkjŲ Reik ii

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
rna. Siūlyti Tel. 476-7727.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Ramonta*

TYPIST/STENO
We currently have- an opening 

for an individual with accurate typ
ing & shorthand skills and dicta
phone ability. Well appearing per- 

json, organized and have a pleasing 
' personality. Excellent, starting sala- 

.. į ry, plus a comphrensive benefit pa-
m ckage. For interview appointment

» -r- I Call:

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITTI GIFT PARCELS SERVIC1 

1M1 W. HHt St, Chfcafa, IJL 10629. — Tot WA 54727 
2323 Sa. HabM »t, CNcata, HL COCM. — ToL 2544326

For interview appointment

RON SMITH 
757-6200, ext. 339 
AMSCO 
389 E. 14th St. 
Chicago Heights, Ill 

An equal opportunity employer

ŽEMĖS INVESTAVIMO GALIMYBĖ

8 akrai' apart men tines žemės tik 
2 blokai nuo Westfield miestelio 
centro netoli nuo žinomos Harris 
villa vasarvietės. Ypatingai ^gera ir 
reta investavimo galimybė: išplanuo
ti pardavimui 20 rezidenciiu sklypų. 
Visa kaimyninė žemė yra apstatyta 
rezidenciniais pastatais. Prieinamai 
žema pardavimo kaina tiesiog iš sa
vininko. Teirautis (608 255-8917, Ma 
dison. Wis.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlci^Of miesto taldhną, 
Dirbu Ir užmiesčiuose fraH, ta
ranuotai ir sąžiningai -?

KLAUDIJUS PUMPUTIS
' 4358 So. Washtenaw Ave. _ 

~Tai. 927-3559

m/f. HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

HELP WANTED — MA L k 
Dirbta Inky Reikia

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDEJA
>VOPA 1490 AM Fri. at 9:30—KkOO 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 '

LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO 3
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31

1 9 78 METU 
KELIONĖS I LIETUVA

L ir

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 IŠPARDUOTA 
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.
Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio-

Marius Kiela
6557 So. Tolman Ave 

Chicago, III. 60629 

312-737-1717

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

urnwunu uku • mu

1 SALES
| I
[Inside over the counter wholesaler] 
of General Merchandise is seeking 
experienced salesman. Ref. req.

243-5419

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP.

DOWNERS GROVE
1648 Ogden Ave.

960-1070

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS ‘ CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING •-INTER
IOR & EXTERIOR WORK.- 

FREE ESTIMATES ■ 
BY OWNER NO SALESMAN .

CALL ANYTIME 
878-5632 or 769-0514

WATCHMAN ’
willing to work any shift. 6 da\ 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Must read 
and write English.

R. LAVIN & SOftS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

Liability apdraudimas pemtmn«a«i
Krctptia

A. LAURAITI!
4645 M. ASHLAND AVI.

S9M77S

z
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBEI Į 

PudtvimM Ir TalsysM į
2644 WEST 69* ETRIRT .
T»Mj R1W*<W J

!} SPRAY FINISHER EXPERTS 
j CUSTOM FURNITURE & CABINETS 

Į >Full time, overtime, top wages. Also 
Ė experienced woodworker openings. 
= Hospitalization.
I South Holland 785-6611

ROOFERS

NEEDED 
SKILLED FLAT ROOFERS. MINIMUM 

3 YEARS EXPERIENCE. 
CENTRAL CITY ROOFERS 

Call Mr. Martin 
921-3636 or 344-7767

z

5

|
? 2

JANITOR
Apt. complex in W. suburb 
needs experienced person to 
care for bldgs. Must have know
ledge of plumbing, carpentry, 
H-AC electr., janitorial work 
and have own hand tools. Only 
experienced need apply.

; 449-8789 ’
v - 9 to 5

DENTURE DEPARTMENT 
t

We need waxers, packers and plas-Į 
ter person Top wages and beneZtS. 

SCIENTIFIC LABORATORIES 
ST 2-7453 ' I

. PRINTING OPPORTUNITY i 
To work in Christian literature1 
as a pressman on a 2 color 38r , 
Miehle 2nd shift. Contact Mr. 
Pilcher daily 345-5530 or after 
6 P.M. at 495-2784.,

| LITHOCOLOR PRESS, INC.
9825 W. Roosevelt Rd. , 

Westchester.

M. i 1 M K U f 
NoUry Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Mapltwood. TeL 254-745C 
Taip pat daromi 
iškrietimai, 

symai ir tatoki blankaL

MAINTENANCE
. ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arehar A». 
^hieaffo, III. 60632. T*l. YA 7-5990

[THINGS

ooay, W.vSttx St. 
GA 4-M54

$We Farm Life tn-wrance C*moa**v i

i. m

DIE CUTTERS 
PAPER CUTTERS

Some experience. Good salary 
benefits.

NU-DELL PLASTICS CORP. 
6467 N. Avondale. 

Mr. Cautin 775-6373

I

&

PERSONAL 
- Asmeny laike

PAIEŠKOJIMAS
Capricorn moteris, gimusi 1913 

m- sausio 7 dieną, ieško sau drau
gės Capricorn. Atvykite:

13 Charles St- 
Hot Sprints. AR 71901

„ MAUMBNOS, CWC43O «, ILL Satair&^r, Jud<j 1978




