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TRUMPA! iŠ VISUR

Giorgio saloje posėdžiauja Eu-

— Nebrasko'je, Valley srityje

laimėje žuvo 12 žmonių.

laoarvias none J()s })US statomos laip pat Tcx 
eiškė, kad Amerika . x- . . ...

nijoje išryškėjo šie dalykai:

dar nebuvo nuri-

neužmegztų glau
sti Irano pasienio—Kinijos atstovas Huang Hua 

atvyko j Norvegiją. Jis nori išsi
kalbėti su suvažiavusiais Socia
listų konferencijos atstovais.

Ugnikalnis pylė 
kas dvi minutes

JAUNUOLIAI TURĖS 
REGISTRUOTIS

— Pektadienį aukso uncijos 
kaina Europoje prašoko 600 
dolerių..............- .

i gaminamą Anglijoje, ir Puerto 
Rikoje gaminamą India Beer.

PATEIKTAS DEGALU
NORMAVIMO PLANAS

WASHINGTON, D.C. — Pre
keivi rtadienį

PeąktadĮen.0, ryte šv. Elenos' laboravi‘^ " Iran0 s,a'>,a fj*

Buvusio Irano premjero šafur 
į Bacbtiari šalininkai praeitą ket- 
Įvirtadienį suruošė didelę de- 
«monstraciją Teherano’ sporto 
j aikštėje. Policija apskaičiuoja.

— Irano policija išaiškir 
kad viename kurdų puT : 
susidaręs komitetas perves 
prieš Chomeini ruošti. Įtarumi 
kariai suimti ir bus teisiami.
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KABULE AFGANISTANIEČIAI KOVOJA 
PRIEŠ B. KARMALO ŠALININKUS

. VAIKŲ NUODIJIMAS KABULO MOKYKLOSE 
SUKĖLĖ didelį, pasipiktinimą

Iš Sa»vo’ kariams rusai maišią veža 
lėktuvais. :Į Kabulo aerodromą 
kiekvieną dieną atskrenda gru
pės kariškų transporto lėktuvų. 
Pradžioje kariai pirkdavo mais
tą Afganistane, bet dabar parsi
veža lėktuvais.

NEW DELHI, .Indija.
Kabulo atskridę keleiviai tvirti
na, kad pačiame Kabule eina 
kovos tarp Babrako Karmalo 
šalininkų ir -kitos afganistanie
čių grupės. Susirėmimai tokie 
kruvini, kad žudynėms nesimato 
ga!o. y, ■ -

ketvirtadienį paaiškėjo, kad 
afganistaniečių dalinys buvo įjo
jęs į Jalalabado miestą ir piovė 
visus B. Karmalo šalininkus. 
Įsiveržusięji afganistaniečiai ne
kreipė jokio dėmesio Turakio, 
Amino ar Karmalo šalininkams. 
Jie net neklausė, kuriai šių trijų 
grupių priklauso,: bet visus val
džios • šalininkus organizuotai 
naikino. Jalalabade buvusieji 
rusai užsidarė j užmiestyje esan
čias kareivines ir niekur ’nesiro
dė.. Afganistaniečiai išžudė daug 
valdžios bendradarbių:

RASTĄ ’ RUSŲ’ KARĮ" ’" . 
UŽKAPOJO

Iš Jalalabado raiti afganista
niečiai pasiekė Kabulo > pakraš
čius. Jie labai pasipitkino žinia,

VĖL SLAUČIA ŠV. ELENOS 
UGNIKALNIS

VANCOUVER, Wash. — Ket
virtadienio vakare, truputį prieš 
9 vai., šv. Elenos ugnikalnis 
smarkiai sugriaudė ir išmetė
į orą didelį dujų, pelenų ir ak-J 
menų kiekį. Pirmosios dujos iš-’ 
kilo 50,000 pėdų aukštumon, Į 
nors nuo vykusio sprogimo jos; 
buvo' iškilusios tik apie. 10,000 
Pėdų. 1

Dideiio vėjo nebuvo, tai pele
nai ir degantieji akmenys dau- 
.giausia krito Jcalno apylinkėje, *

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
šeštadienis-pirmadienis"— Satunjay-Monday, June 11-16, 1980

Bėgančių Sovietų policininkų išžudytų belaisvių lavonai Katyne 
Karo eigoje jie buvo surasti ir gydyto’jų patikrinti.

' ANDERSONAS ATSIPRAŠYTU IRANĄ,
. kalnio apylinkėje sargai patarė! n-om rimui A HTFTTIT H A T PTOTHT TTZ A TTTT0

žmonėms trauktis tolyn, nes ne-j DLi nniiiA i uni raLLidii mni 
buvo aišku, ar kartais neprasidės j

kad Ėuvm .nunuodytas -didokas i dar didėlis prasiverži^. BEI ĮKAITŲ KLAUSIMAS NEĮEINA I RIN-
mokyklirfio amžiaus Vaikų bū-į PėpUdi^fe:.ry’tą '' " RIMINĖS KAMPANIJOS DEBATUS
rys. Pradžioje manyta, kad vav dėjo i nešti ir ”
kai žuvo nuo karišku dujų, bet rūkstančius- chemikus P<srĮJW| 
vėliau paaiškėjo, kad buvo do ^rypŲini, jžmoūlms Suva - ° L
užnuodyti maistu. Bandomą-nu- Patarta mskoU,saugesn^ vfetos, j kampanij
statyti, kas galėjo apnuodyti Į kad prasiveržę pelenai neūžklup-1 ^kimmes kampamj 
vaikams atvežtą maistą, ’.'.f- gyventų nauduose.

■ Kabulą valdo B. Karmalo va
dovaujama policija. Jai padeda 
so'stinėn perkelti keli Afganista
no militarinės policijos daliniai 
Sovietu kariai v;

PORTLAND, Oregon. — Ne-j 
prįkl&uspmas kandidatas prezi- 

Andersonas 
jos tikslais 

lankosi Oregono, Washingtdno 
ir Kalifornijos valstijose. Trečia
dienį Portlando mieste pareiškė, Į

ATEINANČIA SAVAITĘ PRASIDĖS 
NAUJI KARO TEISMAI

KRUVINAS SUSIŠAUDYMAS TARP CHOMEINI 
IR BACHTIARI ŠALININKŲ

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą ketvirtadienį įvyko kruvini 
susirėmimai tarp dviejų Irano 
tikybinių sektų, kovojančių del 
įtakos planuojamoje Irano vals
tybinėje sistemoje.

EGIPTAS GAVO DVYLIKA 
KOVOS BOMBONEŠIŲ

WASHINGTON, D.C. — Ad
ministracijos pareigūnas prane
šė, kad sekantį mėnesį Amerika 
pasiųs Egiptui 12 F-4 kovos bom
bonešių. Kartu su jais skris 560 
Įvairių specialistų, kurie rekor
diniu greičiu įrengs aviacijos 
bazę dideliame nuotolyje. Kariai 
bus Egipte tik 90 dienų. Jie ap
mokys Egipto lakūnus taktikos 
skraidyti moderniausiais F-4 
lėktuvais, kurie yra laikomi mo
dernios aviacijos nugarkauliu. 
Taip pat apmokys mechanikus

kad buvo susirinkę apie 100,009 
žmonių. Jie reikalavo, kad Ira
nas būtų valdomas pagal veikiau 

j čius krašto įstatymus, o ne pa
gal mulos Chomeini užgaidas.

Dalis demonstrantų, besirink-
dama j Takhti sporto aikštę, į juos aptarnauti.
praėjo pro Amerikos ambasados j JAV aviacijos gen. Allen pa- 
rūmus. Tuo tarpu dar neišaiš- Į reiškė, kad Saudi Arabijai par- 
kinta ,kas paleido pirmąjį šūvį duota 60 F-5 ir F-15 lėktuvų.
— Mujahideen sąjūdžio šalinin-ĮJis daleidžia, kad panašiu būdu

WASHINGTON, D.C. — Kon
gresui priėmus įstatymą ir pre
zidentui Cartcriui jį pasirašius, 
visi Amerikos jaunuoliai turės 
registruotis karo tarnybai-

Registruotis privalės visi vy
rai, gimę 1960 ir 1961 metais. 
Prezidentas registravimo dienų 
dar nenustatė, bet manoma, kad 

I jauni vyrai turės registruotis
— Italijoje, Venecijoje, St. (apie liepos vidurį. Ateinančių 

_ _ metų pradžioje visi 18 metų
j kad jis atsiprašytų Iraną už ko-, ropos premjerai. Pirmiausia sa- berniukai taip pat privalės re-

olicijos aanmai. A r. . ■ cija, bet Irano valdžia pirma turi
______ aido aerodromo ugmfcalnis jausunormalėjo. Visą ? J ’ laikomus įkaitus, 

apylinkes ir tankais saugo kelis naktį “šaudymai” įfeųvo nenor-!T. x , cu
tiltus. Bušų kariai iš kareivinių j malūs. Kartais labai smarkiai 
neišleidžiami. Baiteliams pavy- j sutrenkdavo ir iškeldavo pelenus 
ko priemiestyje sustabdyti klai- labai aukštai, o vėliau kokiai mi-Į
džiojantį vieną rusų karį. Jis 
buvo vietoje užkapotas, tvirtina 
New Delhi pasiekę keleiviai, 
Kabulo’, gyvenimą gerai pažinu- 
sieji. . .

Kabule dar tebeveikia užsie-|^av0 viskas aprimti,
minučių ir vėl šaudavo.

šerifai pranešė, kad tuo tarpu 
didžiausią pavoj ų sudarė Cou
gar-kaimelio gyventojams. Ten 
iškrisdavo dideli gabalai akme- 

. nų. Karšta, nejauku ir pavojin- 
Afganistano sostinėje jaučia-Į ga jjūtj ^2 mylių apylinkėje nuo 

ma maisto stoka. Prasidėjus ko-j ka]jj0 viršūnės. Iš tos apylinkės, 
voros Kabulo šiaurėje, kaimie
čiai bijo vežti maistą į sostinę.

nio ambasados, bet Babrako 
Karmalo valdžia nebando reika
lauti iš jų pripažinimo. Išskristi 
į užsienį B'. Karmalas leidžia tik 
Indijos piliečiams ir ambasados 
tarnautojams. ,

pavyko saugiai išvežti 15,000 gy
ventojų, gyvenusių šv. Filenos 
ugnikalnio pašlaitėse.

Keliais negalima važinėti

Ugnikalnis veikė tiktai 18 va
landų, bet Co’tigar srityje paga
dinta daug kėlių. Visur išversta 
tiek daug pelenų ir pudros, kad 
neįmanoma važiuoti.

j tiek daug pelenų, lai kelias la- Į 
Birželio 14: Digna, Eteras, Al- bai slidus. Dar pasitaiko nemaža 

ka, švendrė, Eivilis, Butrimas.

Birželio 15: Leonidė, Vitas, 
Barinta, Naktožydė, Tanvilas, 
Gudris. .

Birželio 16: Julita, Benas, Jū
ra, Mūšfių Tolminas, Viesulas.

Saulė, teka 5:13, leidžiasi 8:27.
Oras vėjuotas, šiltas, gali lyti.

‘ Jis taip pat paskelbtų ČIA doku- 
1 mentus, jei rastų, kad pagal ko- 
. laboravimą Irano slaptoji poli- 

nutei aprimdavo ir išmušdavo t e^a kankino ir žudė suimtuo 
ne tokius smarkius šūvius.. Tik-;slus* 
tai paryčiu iš pramuštos kainoj 
viršūnės kas dvi minutes prasi-Įšaukė spaudos konferenciją ir 
verždavo smarkus šūvis. Nespė- aiškino savo pareiškimą, suma- 

už poros žindamas kolaboravimo galimy
bes ir abejodamas ar bet kokie 
dokumentai tuo reikalu egzis
tuoja. Vienok jis pripažino vy
riausybės padarytas Irane klai-’ 
das ir pan 
yra tvirta šalis ir pajėgi sutikti 
tiesą. Jis pakartojo savo nusista
tymą atsiprašyti, bet turėtų būti 
pagrįsta dokumentiniais įrody
mais, kad ofięialios JAV agen
tūros kojabora^o su Irano slapta 
policija ir tos kolaboracijos pa
sėkoje žmonės buvo kankinami 
ir žudomi.

Tud tarpu rinkiminėje kampa-

lon atskrido Vokietijos kancleris gistruotis.
Helmut Srhmidt ir britų prem- užregistruoti ir jaunas 
jerė Margaret Thatcher. Jie po
sėdžiaus dvi dienas ir aptars Eu
ropos ekonomijos reikalus.

— Europe’s valstybių užsienio 
reikalų ministerial priėjo įsiti
kinimo, kad Palestinos atstovai

Prezidentas norėjo 
mergi

nas, bot Kongresas nenori, kad 
moterys būtų mobilizuojamos 
karo reikalams.

šis jaunuolių registravimas 
nereiškia karo tarnybon šauki
mo. Prezidentas neturi teisės 
šaukti tarnybon registruotų jau
nuolių. Jis galėtų tai padaryti 
tiktai tuo atveju, jei būtų pri
imtas įstatymas karo tarnybon 
šaukti.

Naujokų ėmimo komisija pra- 
laik raš

Tačiau ketvirtadienį jis su-.privalo dalyvauti Artimųjų Rytų 
taikos pasitarimuose.

— Senato gynybos reikalų ko
mitetas 14-3 balsais nutarė steig
ti MX raketų bazes Utah ir Ne
vada valstijose, liet pusiau su-įneš radijo stotims ir 
mažino statymą joms slėptuvių, čiams, kur jaunuoliai galės užsi 

as registruoti. Laikraščiams nuro- 
j džius adresus, jaunimas galės 
• pasirinkti artimiausią registra
cijos stotį ir ten užsiregistruoti.

KALENDORELIS

- Senatorius Adlai Stevenson, 
i- „ . i demokratas iš Illinojaus, pareiš- 

! kė. kad jis rimtai svarsto remti 
John Andersono kandidatūrą į 

, , . , . t. Baltuosius Rūmus, kai tik jisakmenų, kurie apsunkina važia- „ . . , . , .1 formaliai sutvarkvs kandidatavi-vimą. , mo reikalus.
Namų nebetekusiems žmo-i ♦ Senatorius Edward M. Ken- 

nėms reikia atvežti maisto. Avi- nedy lieka ir toliau rinkiminėje 
ganiai bando galiniai toliau nu 
varyti savo kaimenes.

kampanijoje ir tebeorganizuoja 
rinkimams jėgas bei lėšas. Tais 
reikalais jis ketvirtadienį kalbė
josi su darbo unijų vadais.

• Buvęs kandidatas George 
Busb indorsavo Ronald Reaganą.

ir New Mexico valstijose.

— Masajoši Ito, vieną dieną 
pavaldęs kraštą, įtikino ministe- 
rius, kad jis galės valdyti Japo
niją iki rinkimų. Jį buvo parin
kęs buv. premjeras Ohira. Ito' 
moka paruošti labai trumpus ir) 
aiškius pranešimus apie kiek- zidentas Karteris 
vienos dienos japonų valdžios pasiuntė Kongresui benzino nor- 
darbus. ' mavimo planą, sudarytą Ener

gijos departamento trūkumo bei 
kitokio netikėtumo atveju. Ener
gijos sekretorius Charles W. 
Duncan Jr. pareiškė .kad plano 
įgyvendinimas būtų brangus 
apie du bilijonai dolerių per 
metus.

I’lano pagrinduose kiekvienas 
vairuotojas savo turimai maši
nai gautų 10 galonų kuponą mė
nesiui. Detalėse būtų atsižvel
giama į mašinos dydį bei svorį 
ir mašinas, naudojamas bizniui. 
Kuponus būtų galima parduoti 
kitiems. Jiems išduoti būtų 
įsteigia apie 60,000 centrų.

— Vis dažnėjantieji afganis
taniečių užpuolimai rodo, kad 
85,000 Sovietų karių savo valios 
neprimes afganistaniečiams. Ru
sai turės atsiųsti daugiau karių.

— Khmer Rouge partizanai 
puolė keleivinį traukinį apie 12 
mylios į šiaurę nuo Phnom 
Penh. Jie nužudė virš 150 kelei
viu ir virš 300 sužeidė. C-

kai, ar mulos Chomeini šalinin-' bus apmokomi to krašto lakūnai 
kai. Ambasadoje buvo Chomei- (technikai.
ni šalininkai, o į sporto aikštę; -------------------
rinkosi Mujahideen sąjūdžio ša-į UŽDRAUDĖ PARDAVINĖTI 
liniukai, norėjusieji įstatymais • 
valdomo Irano. Jiems nepatiko 
Chomeini sauvalė.

Pirmieji šūviai pasigirdo ties 
Amerikos ambasada, o 
susišaudymas praplito 

•sporto aikštės apylinkėje. Į pro- gaminama Filipinuose,
testus prisidėjo ir Irano kariai, i s Sinith ()W Brewerv Paje Ale, 
tuo — ’ ... , .
net 
mą 
nės

Maisto ir Vaistų administnv 
. cija tikrino 260 rūšių alų ir tik 
i trijuose rado pavojingą kiekį 
nitrosamino,, galinčio-sukelti vė- 

\ėliau—j0 Amerikoje uždrausta 
xlsojc pardavinėti San Miguel Dark 

gaminamą Filipinuose,

inėtu buvusieji mieste arba į 
sporto aikštėje. Susišaudy- j 
apramino atvykęs karinome-* 

_ dalinys. |
Ketvirtadienio vakare ir naktį1 

žuvo 12 žmonių. Maište dalyva
vo didokas skaičius karių, bet 
suimta tiktai vienuolika. Bus 
teisiami 6 karininkai ir penki 
kareiviai kurdai. Jie labai ašt
riai kritikavo mulą Chomeini. nukrito keleivinis lėktuvas. Ne 
Sužeistų skaiičus siekia iki 300. ,>nv„ 19 znmnin

Jau prieš tris dienas pats Cho
meini pareiškė savo nepasiten
kinimą nerimaujančiais iranie
čiais. Jiems nepatinka mulos) 
Chomeini sauvalė, nes jis nekrei
pia dėmesio į veikiančius įsta
tymus. Valstybės aparatą šian
dien kontroliuoja Chomeini ša
lininkai, kurie visiškai ignoruo
ja vadinamą Revoliucinę Islamo 
tarybą, nors joje d'd Jės įtakos 
turi patys šijitai.

Karo teismų pirmininkas Rey 
sari pareiškė, kad ateinančia 
savaitę prasidės karo teismas 
suimtiems 6 karininkams, šafur 
Baibtiari šalininkams. Į teismą 
eis ir keli kareiviai kurdai, ku
rie dalyvavo Takhti aikštės de
monstracijoje ir reikalavo vai 
dyti kraštą įstatymais.

Prezidentas Bani Sadr sten
gėsi apraminti ketvirtadienį pra
sidėjusius tarpusavio iraniečių 
mūšius. Jis bijo, kad neatsiskir-

I tų Kurdistane esantieji Irano 
į pulkai. Kurdistano kareivinėse 
, jau yra didokas Chomeini šali
ninkų skaičius, bet jie vis dėlto 
sudaro mažumą. Prezidentas 
bijo, kad Kurdistane esantieji 
Irano kariai 
dėsnių ryšių 
daliniais.

Teheranas 
męs nuo ketvirtadienio įvykių,

kai vakare visus nustebino i'c- 
į herano radijo pranešimas iš Os
lo. Užsienio reikalų minisle.is 
Gotbzadė buvo susitikęs su kon- 
ferencijon suvažiavusiais atsto
vais ir ilgai tarėsi su Austrijos 
kancleriu Kreisky bei suvažiavi
mo pirmininku Willy Brandt.

Gotbzadė pareiškė, kad už po
ras savaičių Irano parlamentas 
gaus raštą, patariantį svarstyti 
suimtu amerikiečiu likimą. Mi- 

'nisteris Gotbzadė pareiškė Įsiti
kinimą, kad bus pasiūlyta leisti 
amerikiečiams išvažiuoti, bet 
galutinas žodis priklausys nuo 
Chomeini.

sitas Golbzadės radijo prane
šimas, paruoštas pranešti Ame
rikos radijo klausytojams, buvo 
perduotas visiems iraniečiams. 
.Jis nustebino klausytojus labiau 
negu įvykęs nepatenkintų kurdų 
maišias. Manoma, kad preziden
tas Bani Sadr nori galimai grei
čiau rasti bendra kalbą su JAV. 
Jis prieina įsitikinimo, kad ne
susikalbės su prezidentu Carte- 
riu. kol neišleis laikomų ameri
kiečių. Prezidentui Bani Sadr 
labai nepatiko kairiojo Mujahi
deen sąjūdžio protesto demonst
racija. Irano aviacija yra bejėgė 
be atsarginių lėktuvų dalių.
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V. I. JONYNŲ sodyboje, Chesterton, Indiana

Kaina į abi puses — 5 doleriai asmeniui.

LIETUVIŲ VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI
IR PAREMTI LABDARINGĄ DARBĄ.. _

MIŠKAS IR UOSIS

Socialinis draudimas ir aprūpinimas

Klausimus ir m&diiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Dis- š’
(£*• £

Ml

Redaguoja PRANAS ŠULAS

IV sietai Birželio 14, 19.30 Nr.30 (132)

BAITO CHICAGOS ATSKB1T1K IK SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

TRADICINĘ VASARINĘ GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ
1980 M. BIRŽELIO 22 DIENA (SEKMADIENI). PRADŽIA 12 VALANDĄ.

Užsiregistravusius piknikautojuj vykti f BALPb gegužinf, kuri 
vyks birželio 22 dieną V. L Jonynų sodyboje, autobusas paima 
šiose vietose: Ciceroje — prie iv. Antano parapijos bažnyčios 
11.30 vai. ryto; prie Brighton Parko parapijos bažnyčios ll.tt vaL • 
ir prie Marquette Parko parapijos bažnyčios 12 valandą, Iš čia 
važiuos tiesiog į pikniką. Keleiviai malonėkite būti paskirtu laiku 
virš minėtose vietose. t -l 1

Veiks: virtuvė su karštais ir šaltais valgiais, kavine su saldumynais, baras sų įvairiais gėrimais, 
turtinga loterija, "LAIMES ŠULINYS". Šokiams gros Z U C* S

V'S0

Rinkis draugus rūpestingai, 
Kai nauda draugystę dengia, 
Nes pastaroji gali būt žalinga 
Kad tą suprasti, pasakėčia ši paęmgįą.

KADA BEDARBIUI, IŠVYKUSIAM KITON VALSTI 
JON MOKAMA PAŠALPA? ~

Tie darbininkai, kurie išvyksta iš valstijos, kurioje 
anksčiau dirbo, privalo užpildyti spec, formas, kad gautų 
nedarbo pašalpą bet kurioje valstijoje, Columbijos 
trikte arba Kanadoje.

Illinojaus valstija, kur jūs dabar užpildote savo 
mas (claim) veikia, kaip valstijos atstovas (Agent 
te) tai valstijai, kur jūs prieš tai dirbote ir atstovas tai

for-
Sta-
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valstijai, iš kurios jūs dabar reikalaujate (claiming) turite teisę paduoti apeliaciją. Jeigu jūs pageidaujate, PirmiIun ’u u\° .m° ’\\.j *‘
. sJ ’ m ' A- 57 Womovimn letaiera era H iiims nadpf.i Galinis (tuometines valdžiosIllinojaus Darbo patarnavimo Įstaiga gali jums padėti 

apeliacijai užpildyti.
Išsamesnių informacijų galite gauti Illinojaus vai

si jos aukščiau išvardintoje įstaigoje, kuri veikia- kaip 
jūsų valstijos agentas. Jeigu jūs kooperuosite įrodymus 
pristatant, jūs tuo būdu pagreitinsite greitesnį preten- 
sijos (claim) nustatymą.

Apie savo uždarbius, algą, jūsturite pranešti Darbo 
patarnavimo įstaigai. Jeigu jūs gaunate iš Įmonės pensi
ją arba Social Security benefitus, apie tai taip pat reikia 
pranešti. .

Visų valstijų Įstatymai numato tam tikras pabau
das (penalties) už klaidingus arba melagingus išskaity
mus, norint gauti bedarbio pašalpą. pr. petitas

pašalpos. Ta valstija, iš kuris jūs prašote pašalpos, va
dinama atsakinga valstija (angliškai Liable State).

Pirmiausia jūs privalote nuvykti Į vad. U.S. Employ
ment ofisą; ten registruojatės darbui gauti; vėliau jūs 
užpildote fonnas, vadin.. Claims for Interstate Benefits, 
kitoje valstijoje bedarbio pašalpai gauti.'

Illinojaus valstija priima jūsų pareiškimą (claim) ir 
siunčia Į vadinamą “Liable State” ir toji valstija nusta
to, kokio dydžio jūs galite gauti pašalpą. “The Liable” 
valstija taip pat paseklbia kokią pašalpos sumą jūs ga
lėsite gauti. “The Liable” valstija praneš jums tiesiogi
niai kokią pašalpos sumą ir per kuri laiką jūs turite tei
sę gauti ir taip pat praneša, jei esate diskva'i-fikuotas ar 
kad neturite teisės bedarbio pašalpą gauti. Daugelis 
“Liable” valstijų turi nustatytą laukimo (wait, c g) lai
kotarpi, (paprastai 1—2 savaites), per kuri bedarbiui 
nemokama pašalpa.

Prieš tai, kol “The Liable) valstija jums pradės m< 
keti pašalpą, kai kurias informacijas jūsų valstija turi 
pristatyti, ši valstija (Ilinojaus) privalo pristatyti vad.r 
“The Liable” valstijai, kad jūs esate užsiregistravęs Illi
nojaus valstijos Employment Service Įstaigoje; iš jūsų 
reikalaujama, kad jūs galėtumėte (able) dirbti ir pasi-, 
ruošęs (available) darbui, kad turėtumėte teisę gauti 
pašalpą.

“Able to work” vadinasi, kad jūs esate pasiruošęs atlik 
ti darbą, panašiai, Į tą darbą, kuri jas atlikdavote ank- 1 
čiau kitą darbą, kuri jūs galite atlikti pagal savo patyri
mą (experience, training) arba išsilavinimą.

“Available for work” vadinasi, kad jus esate pasi?įmąją medicinos pagalbą, 
ruošęs priimti tuojau darbą, kad nėra priežasčių, asms-1 kuriais atvejais ir nedarbingus 
niškų arba kitokios rūšies, kurie kliudytų jums priimti (,no pašalpas.
bet kuri jums tinkantį pasiūlytą darbą. I Neprikta usomoje Lietuvoje

Pažymėtina, kad daugelis “The Liauble) valstijų rci-; Ligonių kasų įstatymas buvo 
kalauja, kad darote atatinkamas (reasonable) pas-' paskelbtas 1926 m., o Ligonių 
tangas, kad darbą sau surastumėt, prie tos darbui regis-'kasos P'adetos steigt: 1928 m. 
tracijoje, kurioje atlikote savo valstijos Employment Ser- pdba,gO1 
vice Įstaigoje.

Kai kurios valstijos mano, kad jūs išvykote iš apygar- nno 1929 m., išskiriant 
dos, kurioj galėtumėt dribti ir išvykote Į apygardą, ku-Įūkio darbininkus. Med. pagal-1 
rioje panašių darbų nėra, tai jūs persikraustėte iš darbo ■ ha susirguisems buvo teikia- 
vietovės (labor market) ir nesate pasiruošęs darbui. |ina >r ^'kinai (iki 1 mėn.) pa- 
(not available for work). samdytiems asmenims, valsty-

, ... ., , . , , .... . oės ir savivaktvbės tamauto-Visos valstijos reikalauja, kad jūs sutiktumėte
imti panašų darbą toje vietovėje, Nuriję jūs užpildėte į 
savo pretenziją (claim) su “prevailing” uždarbiu ir pa
gal darbo sąlygas, kurios ten praktikuojamos.

Jeigu jūs pats išeisite iš darbo arba jeigu jūs būsite dėl 
jūsų kaltės atleistas (discharged because of misconduct) 
arba darbo ginčo (labor dispute) arba jei jūs atsisakysi
te priimti panašų darbą (refuse to accept suitable work), 
šioje apygardoje, tai jus gali būsite diskvalifikuotas gau-l^w* kąvo renkama į tarybą 
ti pašalpą šioje (The Liable) valstijoje.

Jeigu jūs nesate bedarbis, esąs pajėgus ir galintis dirb-jv 
ti (able and avaiable for work) ir sutikąs priimti pana-l demokratu

Duomenys iš ligonių kasų 
istorijos Europoj

Vii- 
įmo- 

Li-

Europoje Ligonių kasos prą 
dėtos steigti pirmiausia 1884 
m. Vokietijoje, o po 4 metų — 
(1888 m.) Austrijoje.

Lietuvoje kai kurie
! niaus, Katino ir Šiaulių 
nių savininkai privatines 
genių kasas Įsteigė 1896—1900. 
m. ir a įskaitinė jo Ligonių ka
sos fondui po 1—2ę iš darbi
ninkų uždarbio.

Tos Ligonių kasos teikė pir-
. kai

Medicinos pagalbą 
Ligonių kasos pradėjo teigti 
darbininkams ir

1934 m. valdžia išleido nau
ją Ligonių kasų įstatymą, pa
didino darbdavių atstovų skai 
čių L. k. tarybose iki 50%, be 
to buvo skiriamas ir ’-aidžios 
atstovas, paprastai, vietos dar
bo inspektorius (Kauno m. — 
Liutermoza, apygardoje — J. 
Grabauskas). i

Iš darbininkų bei tarnauto
jų patiekiamų kandidatų są
rašų vyr. darbo inspektija su
darydavo vieną 30 asmenų są
rašą, iš kurio per rinkinius rin 
kėjai turėjo teisę pasirinkti' 
10 kandidatų.

Lietuvos Ligonių kasos lei
do žurnalą “Darbo Sveikata” 
nuo 1934 m. “Sveikata ir Dar
bas”), paskelbė “Socialinio 
draudimo statistikos, metraš
čio 3 tomus (1939-38-39). Re

suimtas, kalintas, vėliau amne 
Šluotas, bet Į ligonių kasos val
domus organus negrįžo. Ant- 
ruoju tarybos ir valdybos pir-Į 
mininku buvo išrinktas social-! 
demokratas Kipras Bielinis (mi J 
ręs JAV-se). Trečiuoju tary*! 
bos ir valdybos pirm, buvo iš- j 
rinktas Pranas Šulaitis (buv. ‘ 

.Darbo Rūmų pirm.).
Kauno m. ligonių kasos 

pirmuoju direktorium buvo iš 
rinktas mokyt. Jonas Vilkaitis- 
(soc. dem., miręs JAV). Ant
ruoju direktoriumi buvo iŠBįnk 
tas Daugirdas (miręs Lietuvo
je). Šiaulių ligonių kasos dir.1 

, buvo, išrinktas Sonda-Sondec- ’ 
kis (soc. dem., buv. “Kelei
vio” redaktoriumi). Marijam-* 
polės ligonių kasos direkto- 

: riumi buvo Jonas Pikas ‘ (mi
ręs Lietuvoje). pr. š.

... j
100 METŲ SULAUKUSI, PA-Į 

GALĮAU GAVO ŠIO KRAŠTO,

šų darbą pagal egzistuojamas sądygas toje apygardoje, 
kurioje jūs užpildėte pretenziją (claim) jūs galite būti 
paskelbtas neturįs teisės “The Liable”) valstijoje, kurio
je pareiškėte pretenziją gauti pašalpą.

Šiuo atveju jūs privaolte'taip pat Įrodyti, kad jūs ieš- 
kte darbo savo pastangomis.

Jeigu fūs nepatenkinti su bet kuriuo sprendimu są
ryšyje su jūsų pretenzija (claim) pašalpai gauti, jūs

j samdytiems asmenims, valsty- 
1 bės ir savivaldybės tarnauto
jams.

Ligonių kasos darbininkų ir 
tarnautojų mokesčiai sudarė 
3pį~ jų uždarbio, o darbdavių 
■— pradžioje 2* , o 1931 m.— 
3fį. Pagal 'įsta’Tyuią. 2 3 Ligo
nių kasos narių (darbininkų - 
tarnautojų) atstovų ir 1/3 dar-t

11928 m j Kauno Ligonių kasos
I tarybą buvo išrinkta 20 atsto- 
I vų, iš darbo gederaeijos, social 

U nepartinių ir 6
“kairiųjų”.

1936 metais dėl kairiųjų iš- 
rinktų tarybų. Kanu., ir Pane
vėžio Ligonių karos tada .būvi 
paleistos ir paskirti 1933 m. 
jom valdytoją^. (Kaune Ug. 
kasos valdytnijų Vidans rei
kalu ininistcrija paskyrė dar- 
f>o ispėktdril) Kazį Kasakaifį.)

žiemą pamiškėj ugnelė smilko; 
Matomai ji buvo keleivio palikta. 
Ji pagaliau visai nusilpo;
Kuro trūko, ruseno tik žarija viena, kita.
Jausdama, kad ji jau šąla-
Ir matydama savo galą,
Ji tarė: “Sakyk, miške tu brangus, 
Kodėl tavo likimas toks žiaurus, 
Kodėl nei lapelio ant medžio neturi 
Ir tu visai apnuogintas sali?"
— “Todėl, kad sniege aš guliu
Ir žiemą žaliuoti aš negaliu”.
— “Tai menkniekis”, atsakė jam ugnis/
“Tik susidraugaukim ir tavo būklė tuoj pakibs. 
Aš saulės brolis ir žiemą nemažiau.
Įvairių stebuklų pridarau.
Paklausk tu šiltnamių, kurie mane užjaučia. 
Žiemą, kada aplinkui sinegas, pūgos siaučia,. 
Ten viskas žydi arba noksta 54
Ir medžiai taip anksti ten sprogsta, ; i 
Užtikrinu, kad girtis,aš’ •’ 
Bet saulės, galią aš tikrat prašokti?'- • • 
Nors dieną ji stipriai šviečia, 
Bet naktį josios spinduliai mūsų neliečia, 
Nes apima ją mięgas, : ’
O aplink mane ii* naktį tirpsta sniegas. f / 
Tad, jei nori tu žiemos metu žaliuot, ..
Šakas nuo vėjo palinguot, 
Duok pas save tu man kampelį”.
Jie sutarė; maža ugnelė
Jau virsta miške ugnim; ji nesnaudžią, 
Bėga šakom; miškas gaudžia, 
Medžiai svyla, 
Juodi dūmai Į padanges kyla, 
Liepsnos visur siaučia;
Ngnis gailesčio nejaučia.
Miškas išdegė galutinai;.
Neliko nieko, tik rūkstantie kelmai.
To galima buvo ir laukti, ......
Nes medis su ugnim negali draugauti

I

IIf
I/i

Bronsville, N. Y. — Prieš 
80 metų, 1899 metais, į JAV- 
bes iš Austrijos atvyko 20 m.* 
turėdama Veronika Luscher. • 
Ji norėjo pasilikti Amerikoje' tik dabar gauna malonesnį pa 

■ir svajojo gauti šio krašto pi-'tarnavimą. Daugelis spėlioja, 
lietybę. Jos viltys tada neišsi-' kad sąryšyje su naujai patvir- 
pildė. Ji rimtai susirgo ir buvo' tintu Cook apskr. ligoninės su 
priversta grįžti Į tėvynę. Liga * turimomis klinikomis biudže- 
užsitęsė, tuo metu prasidėjo tas padarė didelės įtakos į nie- 
I-sis pas. kara. 1930 m. jai dicinos pagelbinio personalo 

■pavyko grįžti į JAV-bes. Ilgus'samdymo proporciją, kai ben- 
metus ji ieškojo sau I 
darbo, bet be pasekmių. Ir vėl giau i 

•Veronika grįžo į Austriją, kur! žmonių, 
ji gavo darbą farmoje. Ir vėl 
iškilo Il-tras pas. karas.

Tačiau Veronika nepametė 
vilties. Kai tik pasibaigė ka
ras, jį vėl išvyko į JAV-bes. 
Šį kartą jog viltis išsipildė, 
šiomis dinomis, kai jai suka
ko šimtas metų, ji gavo JAV 
pilietybę.
“Aš visą gyvenimą stengiau

si gyventi laisvės šalyje” — 
su džiaugsmo ašaromis pareiš
kė šimtametė Veronika. M. S.

...

PADIDĖJO ISPANIŠKAI 
KALBANČIŲ FANTUS 

KLINIKOJE

šią vasarą visi pacientai pa
stebėjo, kad Fantus klinikoje 
(esančioje Cook apskr. ligoni-! 
nės žinioje) daugiau medici
nos personalo iš ispanškai kal
bančių kraštų. Jki šiol šioje 
klhMiioje viešpatavo juodos 
spalvos pagelbinis nled. perso
nalas,Auris daugiau arogantiš
kai elgdavosi su baltaisiais 
ateinančiais ligoniais.

Pacientai džiaugiasi, J?ad,

1

Wiliam Skidmore, iš. Natū
ralizacijos Tarnybos deporta
cijos direktoriaus, asistentas, 
pranešė, kad 67 nelegalus imi
grantai. buvo užtikti Sports
men Parke, kur jie dirbo įvai
rius 
bus.

arklių treniravimo dfcr-

t VF tumus \ 1 rtc-rnautojamsĮ . . T- » •, . j dagavo ekonom. Šimanskis.—t žemes t . .1938 m. pabaigoje , apdrau- 
I stųjų Kauno m. būvą 28,800, 
apygardose — 37,200; įstaigų 
ir įmonių L. k.—‘ 7,700; Klai
pėdos krašte —,38,700; Vil
niuje —28,300.

KLAIPĖDOS KRAŠTE į drau 
dnno fondą ligos atveju iš dar 
bininkų beį tarnautojų buvo 
atskaitoma 5-6rį, o visų drau
dimo rūšių atveju — 10-11 yc 
i>uo uždarbio. *.

VILNIAUS KRAŠTE Ligo
nių kasos veikė nuo 1921 me
tų (mirt 1934 m. vadinosi So
cialinio. draudimo Įstaiga). 
Apdrauda veikė ligos, nelai
mingų atsiŲkinuj, invalidtuuo, 

į senatvės ir nedarbo atveju. Ji 
I teikė pensijas valstybės tar- 
naųtojams.įstaigai įnašai stula 
rė ' 12-13C nuo dirbančiųjų^ 
uždarbių, kurių pusė jų buvo 
išskaitoma iš apdraustųjų as
menų uždarbių. *5 *

Kauno miesto ligonių kasęs 
tarybas ir valdybos pirmuoju

tinkamo1 tirai Chicagoje apsigyveno dau 
ispaniškai kalbančių 

M<tgd- S.nė 
* * *

SUĖMĖ 150 SVETIMŠALIŲ

Imigracijos Tarnybos agen
tai suėmė 150 nelegalių imig
rantų, kurie dirbo Sportsmens 
Parke, Cicero, III., ir priemies
čiuose esančiose įmonėse.

Kaip žinia, Illinois, valstijos 
Generalinė Asamblėja -nese 
niai priėmė įstatymą, pagal 
kurį didelėmis baudomis bau
džiami tie darbdaviai,kuriepri 
ima darban nelegaličkus imig
rantus

TRUMPAM LAIKUI

— Kaip bus su dešimke, J?u_ 
rią aš tamstai paskolinau? Kai 
prašei paskolinti, sakei, kad 
tik labai trumpam laikui sko- 
liniesi.-?-

— Taip ir yra. Neprąėjų nei 
penkios minutės, kaip aš ..tą 
dešimkę praleidau.

— Petrai, tu vežikui dąvei 
dolerį? ’

— Cit, tylėk, aš jam daviau 
netikrą dolerį! • t

— Air gi tu neturėjai netikto 
pusdolerio? f

PASKUTINĖ PROGA
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuvių Enciklopedija,
Encyclopedia Lituaaica,

1 Vinco Krovės Raštai, 6 tokiai _ $30.00'*-
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas__ ___ $12^00

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759^--^“^
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'Motinos Diena Saare krašte ‘
Šįųiet Motinos Dieną saarlan- retas dalykas, kai netikėtumas : 

diečiai lietuviai vėl minėjo kartu, sukelia pasigėrėjimo jausmą. Į
į t A- O -

su - kaimyninę apylinke, Ham- Nesiimsiu aprašyti kun. Skėrio 
bu^go mieste. Rinkomės bemaž minčių — jas tik sugadinčiau — 

pasiklausyti, pasigėrėti, visadajau įpraston vieton ,kur jau eilė 
mėtų renkamės, kur mūsiškiai, I lengviau, nei atpasakoti.
lie^uyskį; susirinkimai gegužės 
mėnesį virto jau tradicija.

Tačiau šįkart kiek pajvaįri- 
nom. Panorome ekumeniškų pa
maldų, pasaulietiškosios dalies 
paskaitas praleidome visai, tuo 
palikdami daugiau vietos" ir lai
ko tautiečių asmeniškiems po-’ 
kalbiems ir diskusijoms.

Katalikų Dievo Kūno šventės 
bažnyčioje kunigai Dėdinas ir 
Skėrys laikė, ekumėniškas pa
maldas. :Kūn. Dėdinas — pats 
didelis akustinės ir kitokios apa
ratūros mėgėjas pamaldoms 
panaudojo geros kokybės stereo
foninius giesmių įrašus, kurie, 
beje, ir gerai pritaikyti besimel
džiančių pritarimui.

Maloniai nustebino dalyvius 
sųt savo pamokslu kun. Skėrys. 
Mums jis buvo pažįstamas kaip. 
žmogus, nemėgstąs gilintis įjžėti Vasario 16-sios gimnazijos j 
subtilius, ir. sentimentalius daly
kus.’Bene jd 60-ojo' gimtadienio 
proga rašydamas straipsnelį mi
nėjau, kad jis “nesileidžia į psi
chologijos plonybes”. Ir tai jau
čiau ne aš vienas, o tarp kitko, 
tai .anaiptol ne blogybė, o tik 
charakterio bruožas. Kur jo besi-

Į salę, po pamaldų, rinkomės j 
jau dar gausesnis būrys, prisi
dėjo keli pavėlavę, čia reikia 
pridurti, kad tur būt taip ir ne
pavyks surasti visiems gerai tin
kamo laiko subuvimams praves
ti. Sekmadienis daug kam nepri
imtinas todėl, kad ’ susirinkus 
norisi ir pavakaroti, o daug kam 
reikia pirmadienį gana anksti 
skubėti į darbą, šeštadienis, vėl j 
gi daug kam darbymetis apie' 
privačius namus ir daržus, vieni, 
pageidautų anksčiau, kiti neno-j 
retų rinktis vėliau ir žmonėtis; 
iki išnaktų.

Susirinkusius trumpu žodžiu j 
pasveikino šių eilučių autorius, 
po jd sveikinimo žodį tarė Sa- 
aro Krašto Soc. Reik. Ministeri
jos atstovas. Wiedeman. Susirin-i 
kusieji buvo pakviesti pasigro-!

* i * i

Gen. P. Grigorenkos paskaita Zuericho universitete

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Fr, Skėrio sidabrinis jubiliejus
moksleivių tautiniais šokiais iri 
dainomis. Juos gerai paruošė j 
mokyt. Augustinavičiūtė, Dana, 
pelnytai apdovano'ta komplimen
tais ir gėlėmis. O mokinukams, 
besiruošiantiems vykti į Dainų 
šventę “anapus Atlanto balos”, 
surinkta kad ir kukli sumelė

klausydavom/ar tai Evangelijos piginęs paramos, šokiams grojo 
skilfymus,; aę pamonslą, buvo puiki Petrikaičio muzika, 
kiekvienam aišku: va, čia ar ten 
taip parašyta, taip tą ar aną da
lyką reikia suprasti, ir toliau, 
brcflatįbnei Jcfust; be? jokių ten 
“nebent”, ar “o gal”. Tačiau šį
kart,.. Bent jau aš, girdėjom lyg 
ir “kita” Skėri.

į Savo pamoksle jis trumpai 
papasakojo Motinos Dienos šven
tės atsiradimą, išpopųliarėj imą, 
o paskui, savo ausimis nenorė
jau; i tikėti; motinai^ motinišku
mui, motinystei išreikšti, jis 
pasikyietė j pagalbą..., S. Nėrį. 
Ir priedo, reikią pabrėžti, kad 
neretai kai kas nustebina tokiu

A. Palavinskas

1 ’

j pt.

Fr. Skėrys

1980 m. balandžio mėn. 18 d.

ti sunaikinta, ir šitoje kovoje 
(pagal prelegentą, ne revoliuci
ja, ne ginklais, bet ro išvardyto
mis priemonėmis) padės visi ko
munizmo užpultieji kraštai. To
kia politika, kuri nori visko iš
vengti, kad neužgautų nepaten-- 
kinių sovietų, neatneša vaisių.

Vakarai turi vienytis ir žmo
gaus teises ginti, komunistiniam 
melui kaukę nuplėšti ir ginti ma 
žas tautas, kurios buvo komu
nistų okupuotos. Taigi reikia ne 
nurimti Vakaruose. Tokiu būdu 
galima ir karo išvengti ir totali-

o per paskutinius 15 metų jis 
praveda evangelikams moki
niams advento šventes. Be to jis 
nuo 1955 m. religiniai globoja 
Vasario 16 gimnazijos evange
likus skautus ir skautes.

Spaudoje F. Skėrys labiausiai! 
pasireiškia evangelikų žurnaluo
se “Mūsų Sparnuose” ir “Sve
tyje”, bet jo straipsnių dažnai 
tenka užtikti ir “Europos Lietu
vyje” ir visuose kituose mūsų 
tremties laikraščiuose.

(Tęsinys)

Į Toliau dar būtų reikalavimas. 
Madride bus tariamasi dėl Hel
sinkio baigiamojo dokumento 
vykdomo. Bet yra žinoma, jog 

‘ Sovietų Sąjungoj nebuvo lai- 
; komasi žmogaus teisių (vadina

mojo trečiojo krepšio) deklaraci 
jos sutarimų. Tad labai svarbu 
sovietus dėl to pastatyti į nepa
togią padėtį, ir tai visai nesun
ku: reikia tik juos dėl to pas
merkti. Tokiu būdu Helsinkio 
baigiamasis dokumentas tampa 
negaliojančiu, t. y. Vakarams
duoda galimybę paskelbti jį ne- carizmą iki pralaimėjimo prives- 
galiojančiu, įei nebus Sovietijo- ti, kad paskui galima būtų tai- 
je paskelbta politinė amnestija. įkiai sugyventi ir laisvai, denio- . 
Net jeigu sovietai tai nepadary
tų, svarbus yra pats toks reika
lavimas! Sovietai labai suinte
resuoti, kad baigiamasis doku
mentas ir toliau galiotų. Jiems 
tai yra vienintelė galimybė lai
kyti savo karines pajėgas Rytų 
Europoje- Sovietams juk reika
lingas Vakarų pažadas nepavar
toti jėges sienoms pakeisti! So
vietai dažnai išprievartauja Va
karus, girdi, mes apleisime susi
rinkimų salę, jei jūs naudosite 
kietus žodžius... Tai paveikia 
nesupratėliuš diplomatus. Va
karams Helsinkio baigiamasis 
dokumentas nepadėjo. Bet Va
karai irgi g alipasakyti: mums 
ir gi nėra šis dokumentas įparei- 

_ _į Vakarų 
akivaizdoje Sovietų Sąjunga 
turi nusileisti, kitaip ji morališ- 

•karai irgi gali pasakyti: mums 
kai pralaimi. Tokiu būdu Vaka- 

r^Įrai gali pareikalauti taikos kon
ferencijos, nes iki šiol nebuvo

kratiškai tvarkyti sovietų paverg 
*oms Rytų Europos tautoms. Va 
dinas, reikia nedaryti nuolaidų 
sovietams. Kas šiandien tik “vai 
duokliškos ramybės” įspūdį su
daro tai veda toliau į tautų sus
kaldymą ir vidujinę suirutę ir 
pagaliau į jų okupavimą. So
vietų politikai nedaro jokių nuo
laidų. Reikia Europos tautas 
įtikinti, kad jėga glūdi vienin
gume. Pasipriešinimą reikia or
ganizuoti, moralinį, dorovinį pa 
sipriešinimą. Taip, kaip ir žmo
gaus teisių, nacionalinis ir reli
ginis judėjimas Sovietų Sąjun
goje yra dorovinis judėjimas 
prieš komunistinės valdžios sau
valiavimą. Tas judėjimas nori, 
kad bent esamųjų įstatymų, — 
o yra ir gerų įstatymų, — būtų 
laikomasi. Reikia pakeisti visuo
tinę opiniją, šitą moralinį, iš 
disidentų kylantį judėjimą turi 
paremti Vakarai, kad jis susti
prėtų ir galėtų įvykdyti 
nį perversmą.

Su giliu humanistiniu, 
ginio pajutimo kylančiu 
nimu baigė savo labai 
ir konkrečius išvedžiojimus ge-

laisvę. Apsigyvenęs Mannheime, 
iki 1955 m. jis dirbo tarnautoju 
įmonėje. 195 balandžio mėn- 
18 d. jis pradėjo mokytojo pa
reigas Vasario-16 gimnazijoje, 
dėstydamas vokiečių k. ir mate
matiką žemesnėse klasėse ir 
evangelikų tikybą visose klasė
se, i

1974 m. birželio mėn. 9 d. F. i 
Skėrys Bremene buvo ordinuo-Į 
tas į evangelikų diakonus, ir; 
nuo to laiko jis religiniai aptar
nauja visos pietų Vokietijos lie-. gimnazijos, bet ir lietuvių tau- 
tuvius evangelikus. Nuo 1974-75 tos bei Lietuvos vardą vokiečių 
mokslo metų pradžios F. Skėrys visuomenėje. Su spaudos agen- 
Vasario 16 gimnazijoje tedėsto tūromis palaiko gerus
tik evangelikų tikybą visose kla- » Nuo 1955 kaipo narys, dir-

aisvai mokėdamas vokiečių 11 , L”
ha etroinervpantis! O vieningųkalbą rašo straipsnius vokiečių 

spaudai ir populiarina nė tik

rysius morali

Pardavėjas: Poniute, jūs no
rite pirkti nosinių savo vyrui. 
Kokio dydžio jūs pageidau
jate?

Pirkėja: Viešpatie, ką aš-; sukako 25 metai nuo Fr. Skėrio
galiu pasakyti; mano vyravj Įsidarbinimo Vasario 16 gimna- 
yra mažo ūgio, bet jo nosis la-jziįoje.
bai didelė. | Jonas Frincas Skėdys. gimė

11919 m. liepos mėn- 2 d. Kalenu
kaime, Lauksargių valsčiuje, Pa
gėgių apskrityje, Klaipėdos kraš 
te vidutinio ■ ūkininko šeimoje.

1926-32 m. jis lankė Kalėnuo-
se pradžios mokyklą. 1932-37 m.
Pagėgių Donelaičio gimnaziją,
1937-40 m. Tauragės Valstybinę

1 Mokytojų Seminariją, kurią bai-1 tyviai dirba Vokietijos Lietuvių 
| gė 1940 m.- birželio mėn. 17 d., j Bendruomenėj^:' nuo 1959
i įgydamas atestatą.
pradžios mokyklos mokytojo tei

£ * *
Ponas kelneri, ar tamsta ne

apsirikai? Tamsta užrašei są
skaitoje keptą vištą ir, vyno 
bonką, o padavei man tamsta 
visai atvirkščiai, tai yra vyno

ari kitdkiu .netikėtumu, kur kas bonką ir keptą vištą!

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
4UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
J ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

■ į Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
1TNKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
ŲŽ 10 DOLERIŲ. ; v

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 & HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas ■ ................ ........... .. .........  ,

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo , kuris
yra naujas skaitytojas. Priedė C ;,;L- dot
Pavardė ir vardas ----- --------- --------
Adresas ---------------------------------------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė 

• « Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas - -----------------------------------------------------------
Adresas —-----------------------------------------------------------------------

• . Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites ausipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas---------------- —— --------------------------------------
Adresas — --------------------- ;—------- -----------------------------------

sese. 1977 m? sausio mėn. 1 d. ba Lietuvių Evangeliku £iute. pijos, nes iki šiol vis dar nebuvo
_ _ . ... . . . *" ” n virs X,r4-r> ti'

jis buvo pakeltas į pilnateisius- 
evangelikų kunigus.

šalia savo profesinių pareigų

ronų Vyr. Bažnyčios Taryboje 
iki šiai dienai.

F. Skėrys yra aktyviausias
F. Skėrys-' plačiai pasireiškia“ lietuvių evangelikų veikėjas Vo-

• pasirašyta taikos sutartis Euro- 
[ poje! Europa yra taip padalyta, 

kaip ją Hitleris su Stalinu pa
dalijo. Sovietai Vakarus užliū-

iš reli- 
įsitiki-i 
realius

«• »*»■ suvokietėjęs neroias Grigorenko, palydėtas
Lleiuvo! dauguma kitu Klaipėte pakartotiniu ovadju.

ont™, naoanhm Lietuvo 1 būtų demaskuoti pnes pasauli, į Palyginus su vos prieš kelisantrąj i'pasaulinį karą Lietuvo- l.kalp dauguma kitų Klaipėdos 
je jis priklausė Lietuvos Skau-; ^0 Sėtuvių o visą savo gyve-
tų Sąjungai ir šaulių Sąjungai. 
Tremtyje. F. Skėrys labai ak-

kad jie jos nenori. Reikia įro
dyti, kad komunizmas yra nehu 
maniška sistema” kuri turi bū-

m.
suteikiantį!dabar, išskyrus vieną kaden-

F. Skėrys mokytojavo ki 1941 
m. Žemaičių Naumiestyje. Po 
repatriacijos į Vokietiją jis mo
kytojavo įvairiose repatrijantų 
stovyklose. Bet jam pavyko ap
leisti repatrijantus ir sugrįžti į 
Klaipėdos kraštą. Ten gyvenda
mas, jis gavo mokytojo vietą 
Tilžės apskrityje. Kadangi F. 
Skėrys, nors ir gyvendamas 
Klaipėdos krašte, daugiau linko 
į lietuvius, naciai jį 1943 m. iš
trėmė į Tiuringiją vidurio Vo
kietijoje- Karui pasibaigus, . iki 
1951 m. F. Skėrys dirbo Įvairio
se įmonėse tarnautoju, nuo 1951 
m. iki 1953 m. sporto, vadovu di
delėje Įmonėje". 1953 m. F. Skė
rys pabėgo iš Vokiečių Demo
kratinės Respublikos į Vokieti
jos Federalinę Respubliką į

ciją, jis yra VLB tarybos narys, 
1962-63 m. "ir <1966-67 m. jis 
buvo VLB valdybos narys, 1956 
57 m. ir 1958-59 m. jis priklau
sė. VLB .garbės teismui, o VLB 
kontrolės komisijai jis priklauso 
ligi dabar jau virš dešimtmečio. 
Be savo tiesioginių mokytojo 
pareigu Vasario 16 gimnazijoje 
F. Skėrys daug yra dirbęs ir 
dirba savanoriškai su mokiniais, 
ypač su evangelikais. Nuo 1955 
m. jis sėkmingai vadovauja 
Evangelikų Jaunimo Rateliui. 
Kasmet, per paskutinį dvidešimt 
penkmetį jis kartu su katalikų 
kapelionu yra suorganizavęs ir 
pravedęs Vasario 16 gimnazijos 
mokinių Kalėdų eglutes. Jau 
per 20 metų kasmet jis suorga
nizuoja evangelikų mokinių eks 
kursi jas apžiūrėti artimesnių ar 
tolimesnių Vokietijos įžymybių,
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AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
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nimą, kiek sąlygos leido, tarna
vo ir tarnauja lietuvybės labui. 
1956 m. F. Skėrys savo gyveni
mo tikslą apibrėžė: “Tremtyje 
noriu išlaikyti lietuviškumą, tau 
tinį solidarumą, toleranciją ir 
lygiateisiškumą pagrįstą vieny
be. Pasiryžimas išlaikyti lietu
vybę ir nepriklausomybės lietu- 
vai troškimas yra mano aukš- ronų Bažnyčios atstovas Vasario 
čiausias tikslas. Su giliu tikėji-. 16 gimnazijos Kuratorijoje. 
mu į Dievo pagalbą, F. Skėrys 
šios savo programos laikėsi ir 
tesilaiko iki šios dienos. Nepri
klausydamas. jokiai ir politinei 
partijai ar partiniam' susigrupa- 
vimui, F. Skėrys nedalyvavo 
musų klubuose kasdieniniuose 
ginčuose, bet dirbo lietuvybei, 
stovėdamas virš susiskaldžiusių 
grupių. Jam buvo ir yra svarbi 
lietuvybė savo pilietybe, o ne 
vienos ar kitos Tie tuvių grupe
lės nauda. Konfesiniu- atžvilgiu 
F. Skėrys yra didelis ekumenės 
puoselėtojas, vienas pirmųjų 
įnešęs ekumenės idėjas į Vokie
tijos lietuvių visuomenę.

Vasario 16 gmnazija dėkoja 
F. Skėriui už ištikimybę per dvi 
dešimt penkerius metus, per pil 
ną ketvirtį šimtmečio. F. Skė
rys Vasario 16 gimnazijoje yra 
prisidėjęs prie šimtų mokinių 
lietuvybės įsitikinimo susiforma 
rimo, jis yra vienas pagrindinių 
gimnazijos pamatų. Vasario 16 
gimnazija tikisi, kad jis dar il
gai darbuosis jos naudai. Be F- 
Skėrio Vasario 16 gimnazijos

ateities beveik negalima įsivaiz
duoti.

Petras Veršelis
P. S. Fr. Skėrys yra nuo 1977 

m. Lietuvių Evangelikų Liute-

mėnesius toje pačioje salėje Įvy 
kusia kitų žymių disidentų kon 
ferencija, akivaizdžiai buvo ma- 
tyti, kad naujausieji įvykiai pa
saulyje sujudino Vakaruose vi
suomenę ir daug kam atvėrė 
akis.

Iš Eur. Lietuvio

P. V.

— Gydytojai pataria nemisli 
vien skystu maistu. Turi būti 
ir tirščių.

1
l

I

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
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šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamasausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
Jietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskų knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčcnko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. HaJsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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vusieji buvo bemoksliai Dr. Domaševičius, pamatęs", ru
siškų komunistų veikimą, nuo jų atšalo. Mokyčiausia* bu
vo Aleksas Angarietis, bet ir tas buvo netikęs, nes patys
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egzaminų.
Maskvon patekęs Sniečkus sutiktiems rusams pasakė, 

kad jis nori pramokti revolverį vartoti. Rusams buvo leng
va tokį reikalavimą patenkinti. Jie nuvedė Sniečkų į Lu- 
biankos pogrindžius, davė revolverį ir Kepė šaudyti. Jis 
rusams pasakė, kad niekur jis taip gerai nesijautė, kaip 
Lubiankoje. Rusai ten pat pasiūlė baigti Čekisto kursus. 
Jis taip ir padarė. Už kelių mėnesių Sniečkus ir vėl buvo 
sugrįžęs į Kauną, šį kartą jis jau parsivežė didelį čeko§ 
revolverį. Jis organizavo visą komunistų partijos darbą 
nepriklausomoje Lietuvoje. :

Sovietų valdžiai pasiuntus ultimatumą Lietuvos vy
riausybei ir ministeriams, nepaklausiusiems krašto apsau
gos ministerio pasiūlymo gintis, nutarta Sovietų ultima-

---------------------------------------------------------------------- tuma priimti. Gen. Vitkauskas nuvažiavo į pasienį So- 
naujienų raštinė atdara kasdien^ išskyrus sei^diemus, vietų karo jėgoms sutikti, o Sniečkus nuėjo į saugumo 
nrio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 viL , ‘ į 6 ’ Ji ®, ..... .. ..... —r---- .—r-.- . t departamentą, padėjo dideų savo revolverį ant stalo irBirželio tragiški įvykiai

Lietuvių tauta yra išgyvenusi daug šiurpulingų die
nų, bet 1941 metų birželio įvykiai buvo patys tragiškiausi. 
Tų metų birželio 14 dieną dešimtys tūkstančių Sovietų 
policininkų, karių, komunistų partijos narių pasiruošė 
iš anksto ir užpuolė beginklius Lietuvos gyventojus.

Sovietų valdžia iš anksto pasiruošė lietuvių trėmimui 
į Sovietų Sąjungos šaltas ir tolimas prievartos darbo sri
tis. Tam darbui buvo padarytas Sovietų valdžios nutari
mas ir įpareigoti atitinkami atsakingi pareigūnai, kad 
pasiruoštų ir birželio 14 dienos naktį imtųsi arešto ir iš
vežimo darbo. Svietų valdžia dar prieš krašto okupaciją 
jau pradėjo ruoštis didžiausiam smūgiui. Sovietų valdžios 
ministerių kabinetas. jau kelis kartus svarstė masinius 
lietuvių areštus ir. išvežimą, bet tikrieji žmonių suėmi
mai prasidėjo pagal Antano Sniečkaus Įsakymą. Jo Įsa
kymas lietė visus Lietuvos piliečius, bet Sovietų krašto 
saugumiečiai 1939 metų lapkričio 12 dieną jau turėjo 
pirmas instrukcijas paruošti lietuvių išvežimą Į Sovietų. 
Sąjungos šiaurę. Pirmiausia paruošė ištikimus žmones 
lietuvių suėmimui ir išvežimui Įvykdyti. Areštams vado
vavo Įtakingi Sovietų valdžios pareigūnai, bet juodą areš
to darbą turėjo atlikti paprasti policininkai. Viską tvarkė 
aukšti Sovietų vidaus reikalų valdininkai, bet pačioje 
Lietuvoje jie Įpareigojo Antaną Sniečkų instrukcijoms 
paruošti.

Antanas Sniečkus buvo stambaus ūkininko sūnus, 
tėvų leidžiamas Į mokslą. Jis buvo komunistų paveiktas, 
Įstojo Į komunistų eiles ir tapo slaptu Sovietų policininku. 
Jis praleido daug laiko, bestudijuodamas policinę Sovietų 
sistemą, bet pačioje Lietuvoje jis jau aklai klausė Lietu
voje veikusių rusų čekistų. Sniečkus jau pačioje Rusijoje 
baigė aukštesnius Sovietų policijos kursus. Sovietų val
džiai Sniečkus buvo iškeistas su Rusijoje suimtais lietu
viais. Iš Kauno kalėjimo Sniečkus buvo išleistas ir iš
vežtas Į Rusiją. Ten siųstas Į Maskvą. Lietuvoje jis nepa
jėgė baigti gimnazijos. Vos keturias klases persiritęs, jis 
Įstojo Į komunistų partiją ir tuojau Lietuvos policininkai 
jį įkišo Į kalėjimą. Kauno kalėjime jis tapo dar aklesniu 
komunistu, negu buvo keturklasėje.

Rusijon patekęs jis pradėjo studijuoti partijos kur-. 
suose žinias apie rusų komunistų partiją. Lietuvių ko-1 
munistų nebuvo, iš kurių jis būtų galėjęs pasimokyti. Su

puvusiems departamento direktoriams Įsakė, kur jiems 
reikia vykti ir ką daryti. Išimtį jis padarė tik viena\ 
direktoriui, liepęs jam pasilikti, nes jo žinios Sniečkui- 
buvo reikalingos. ..

Rusai leido Sniečkui ne tik vidaus reikalų ministe
riją pertvarkyti, bet leido jam paruošti pirmus lietuvių 
areštus. Jis buvo sudaręs sąrašą visų politinių partijų Įta
kingesnių veikėjų, paruošė partijos narius ir policinin
kus, ir 1940 metų liepos 10 d. naktį pravedė pirmus lie
tuvių mokytojų, karininkų, policininkų, politinių partijų 
vadų ir inteligentijos areštus. Sniečkus norėjo pagydinti 
lietuvius prieš “liaudies seimo” rinkimus.

Bet kai atėjo 1941 metų birželio 14 diena, tai ir žiau
rusis; Sniečkus rusams buvo per silpnas. Pirmos lietuvių 
medžioklės metų Sniečkus padarė daug klaidų. Rusai ne
norėjo, kad . tos klaidos pasikartotų. Patys rusai čekistai 
organizavo kelių dienų areštus, o Sniečkus visą naktį sė
dėjo saugumo departamente ir atsakinėjo Į klausimus, 
jeigu kas atsišaukdavo ir paklausdavo, ką daryti.

Birželio 14 d. vakarą tūkstančiai rusų -karių, čekistų, 
policininkų, komunistų partijos narių daužė tūkstančius 
lietuvių namų, vertė visus apsirengti ir su jais išvažiuoti.' 
Kur važiuoti — išvežamiems nesakė. Birželio 14 dienos 
naktį pradėti areštai tęsėsi penkias dienas. Kiekvienoje 
geležinkelio stotyje buvo specialiai paruošti galvijiniai 
vagonai. Suimtuosius vežė į stotis, varė Į vagonus ir už
rakinėjo. Vagonus saugojo ne rusai ir ne lietuviai, bet 
mongolai. Nieko jie nežinojo, su lietuviais susikalbėti 
negalėjo. Jie nieko neprileido, niekas nieko paduoti ne
galėjo, o atsisveikinti buvo uždrausta.

Penkias dienas rusai lietuvius gaudė ir Į galvijinius 
vagonus vežė. Ten nebuvo vandens, nebuvo šviesos, ne
buvo išviečių. Vyrai ir moterys, vaikai ir merginos, 
sveiki ir ligoniai buvo grūdami Į vagonus. Rusai čekistai 
buvo kruopštūs ir apdairūs, bet po penkių dienų jie Įsiti
kino, kad 75,000 lietuvių jie nepajėgs išvežti. Jie vos spėjo 
suimti ir išvežti tik 40,000 lietuvių, ; *

Kelione i Rusijos gilumą buvo pati sunkiausioji, ko
kią bet kas gali Įsivaizduoti. Žmonėms- neduodavo maisto, 
paklodžių ar išviečių. Nebuvo gydytojų ar vaistų. Kada 
praeidavo ilgi Sovietų policijos ir karių traukiniai, tai 
lietuvius vežusieji buvo nutraukiami ant kitų bėgių ir 
prastovėdavo po kelias valandas. Jeigu kuris senukas ar 
ligonis nepajėgė gintis nuo mirties ir pakeliuje mirdavo, 
tai rusai, Į šiaurės miškus Įvažiavusieji, sustabdydavo

A. SVILONTS
REIKIA TVIRTŲ PRINCIPŲ“ | 

IR DRĄSOSTikrai, Skirpstas užsitarnauja padėką už jo atspausdintą š. m. birželio mėn. 5 dienos “Dirvoje” keletą palaidų minčių, kurias •'is pavad nęs “Šis bei tas”. Jis rašo, kad pavergėjas Į mus pabėgusius nuo komunizmo rojaus, žiūri labai politiškai: atkakliai veržiasi mus ir mūsų darbus bei pastangas laisvei atgauti — sužlugdyti. Taip mūsų kelionės - j tenai vykdomos tik per Maskvos globą, yra ne vien mielas saviškių ar savo krašto aplankymas. Todėl... ten lankydamiesi patenkam į priešo nagų grėsmę, o antrapus — savo elgesiu ar žodžiais kartais pa- žeidžiam, gal ir nenorėdami, tenykščių tautiečių žūtbūtinę kovą už laisvę... iLig šiol tarp daugelio mūsų turistų nedaug teatsirado drąsių ir nenusilenkiančių Maskvos politikai — juos pirštais suskaičiuotum”. Autorius ^sumini tik du: Dan Kuraitį ir. Andį Akstiną.Jis sumini ir tuos garsius politiškai lituanistinius kursus, kuriuos daugelis užsienio jaunimo yra lankę, vos vienas pasirodė atsparus bolševikų “kryptingam mokslui” ir — jau kursų pradžioje buvo išvarytas at-, gal į savo Australiją. Kitas jau grįžęs į Chicagą, viešai paneigė apie save bolševikų “Gimt. Kraš

te” paskelbtus žodžius, girdi — tai melas!Ar nereik nustebti, kai mūsų aukštųjų LB-nės veikėjų dukros. nuvykusios į pavergtą Lietuvą, tame pačiame bolševikiniame Gimt. Krašte prikalba ’ komplimentų, kurie pasitamau- Į ja tiems tikslams, kurių siekia < “Rodinos” — “Tėviškės” draugija. Pavyzdžiui, Kamanto -itf: Gečio dukros, jei neklystu’, jų tėvai yra mūsų LB-nės aukštieji ’ vadai. Daina Kamantaitė “Gimt. Krašte” reporterei Julijai Mu- šinskienei (žiūr. “GK”, geguž. 22 d.), kurios iš Vakarų Vokietijos nuvyko “Tėviškės’.draugijos nutiestu via Maskva į Vilnių. Ir štai, ką Daina Kamantaitė prišnekėjo minėtajai reporterei: “Įspūdžių gausybė, turbūt galėčiau knygą parašyti... Pabendravau su Lietuvos jaunimu, studentais. Aš manau, kad gyventi ir mokytis'jie turi normales sąlygas. Lankiausi studentų bendrabučiuose — jie patogūs, geri. Kelis kartus buvau universitete. Tai tikra karalystė- Ir universitetui ir Vilniui ir Lietuvai aš sakau iki. pasimatymo. Drįstų taip sakyti, nes viliuos, kad ši mano, kelionė į tėvų gimtinę — pirma, bet ne paskutinė. Mano svajonė dabar — lietuvių kalbos kursai universi-
ešekmą, atidarydavo duris, mirusius išimdavo iš vagonų, 
padėdavo šalia bėgių ir toliau važiuodavo... Išvežtos šei
mos net nežinodavo, kur artimieji būdavo išmesti iš va
gonų ir palikti...

Sovietų valdžia planavo birželio 22 dieną baigti areš
tus ir išvežti dar nepaimtus lietuvius, bet jiems nepavyko. 
Vokiečių aviacija pradėjo bombarduoti rusų geležinke
lius ir karo centrus. Rusai patys, jų tarpe ir Sniečkūs, 
bėgo Į rytus, kad vokiečiai jų nesulaikytų. Juos puolė ir 
lietuviai, norėdami atsilyginti už žiaurias 1941 metų bir
želio dienas.

tete”. Taigi, ar nėra propaganda? Teisngai, rašo Skirpstas, kad norint išlikti teisingu ir nepataikaujančiu žmogum, reikalinga tvirti principai — drąsia. Taigi, kiek ji parodė drąsos to kiu pareiškimu?Teisingai Skirpstas rašė: “Kur to jaunimo protestai, bent tylų protestą kokiu nors ženklu — dėl lietuvių kankinamų kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse ir Sibire?” Mums tuo skaudžiau, kad tokią naudingą propagandą atlieka mūsų kamantų, bei ge- čių vaikai kurie ten nuvykę nemato, kad Lietuva pavergta ir kad ji prislėgta baisia vergijos priespauda. Jie nemato, -kad toji žemė yra permirkusi lietuviškuoju krauju ir ašaromis...
____ :___ _ . >

JAPONIŠKAI ATSISVEI-
■ KINA KRIKŠČIONĮTOKIJO, Japonija. —Miręs Japonijos premjeras Masajcši Ohira buvo krikščionis. Jis buvo ue vienas. Turėjo daug jgeį'U bendradarbių, tapusių krikščionimis. <Daugelis Ohiros draugų, krikščionių ir budistų, atvyko atsisveikinti. Pirmiausia į ligoninę atvyko būrys krikščionių. Jie atsisveikino velionį. Vėliau jie išėjo iš ligoninės, sustojo veidu į ligoninę ir nusilenkė, kaip Japonijoje tai -dare’ budistai.Ohirai mirus, jo karstas buvo uždengtas juodu audiniu, kaip tai daro japonai, bet ant viršaus jie uždėjo kryžių, kaip lai daro krikščionys.Ohira mėgdavo melstis, bet kiekvieną kartą jis sukalbėdavo paties sukurtą maldą. Jis prašė Dievą, bet prašė savais žodžiais, nemėgdavo vartoti kitų prašymus. Jis mėgo krikščionis, nes galėdavo jais pasitikėti daugiau negu budistais.Ohiro mirtis pasilaikė kaip tik prieš rinkimus, kurie Japonijoje vyks birželio 22 dieną.

PETRAS TARULISŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Teresė .stovėję miegamojo duryse, užsimetus 
ant pečių šiltą megztą skepetaitę. Nuvargusi, 
raukšlėtu, svetimu jam veidu, tyli -stovėjo du
ryse ir nieko nesakė. “Jos veidas, pagalvojo Kur- 
kulgis, — kaip po laidotuvių”.

Kurkulgis tik vieną akimirką žvilgterėjo Į 
Teresę. Nyku Kurkulgiui buvo ŠĮ rytą, kai vėjo 
taršomas sniegas, lyg senis koks, Į langus čiau
dėjo. O tuo tarpu saulės zuikučiai vis dėlto mė
gino štai sienoje šokinėti. .. 1 ,

Ak, kad jis būtų sugebėjęs ką nors Teresei 
pasakyti! Ji — kaip po laidotuvių. Taip! Mes 
savo vargingame gyvenime daug kartų laidojame 
ir tai kas mums brangu, kas reikalinga, su kuo 
taip graudu skirtis! Ir dabar Kurkulgiui atrodė 
— Įvyko laidotuvės. Ką jis ir ką Teresė dabar pa
laidojo?

- Rūgščių.... man... kopūstų. < . *■ — pats 
nustebo Kurkulgis, išgirdęs’savo tokį prikimusį 
balsą, besakantį šį nesugalvotą sakinį.

Jis atsisėdo prie valgomojo stalo ir be mifi- 
tfeF, be nuovt)><os; te aplinkui dedasi, pasiliko

taip kurį laiką sėdėti. Žiūrėjo priekin, bet nieko 
nematė, kaip tamsioje jaujoje. Vėliau jis tikrai 
pastebėjo, kad ties juo ant stalo stovi pilna lėkšte 
kopūstų. Ir šakutė čia pat. Jis paėmą šakutę, pa
mėgino įdėti Į burną tų kopūstų. Skonis buvo ly
giai toks, neva degtukus jis kramtytų. Pakramtė. 
Nustojo kramtyti. Atsikėlė. Priėjo prie čia pat 
stovėjusios sofos, pažiūrėjo į nusidėvėjusius, taip 
pažįstamus jos pakraščius. Ilgai avėsi batus. At
kakliai žiūrinėjo juos, tarytum ten buhalterinės 
klaidos jis ieškojo. Atsigulė jis iš lėto, vis dar 
norėdamas palaukti, kol kažkas paaiškės, kol bus 
žinoma, ką pradėti veikti ir ką nuspręsti.

Visų svarbiausia — dabar nieko negalvoti. Jis 
ryžtingai merkia akis. Nes negalėjo dabar žiū
rėti net Į seną laibų lazdučių etažerę, kokių visam 
Kaune nedaug terasi. Ten nuo kažkurių laikų 
stačios stovėjo kelios knygos, atvirutės su Palan
gos vaizdais ir kažin kodėl vietos neradęs šepetys 
rūbams. Kurkulgis žvilgteri į tuos kasdienius 
daiktus, kurių, rodos, jis šiaip nepastebėjo, ir jam 
baisu darosi. Kas bus ryt? Argi galėjo taip atsi
tikti ? Bet tai buvo tikrai, neabejotinai (čia gi ne 
piktas sapnas!) buvo dar vakar! Ir viskas dega 
jo atmintyje.

Ar galėjo jis toks ramus, tylus?... Ar ga
lėjo jo tokiame saikiame, nusistovėjusiame gyvę- 
ni<iė taip atsitikti...?

Ne! Negalvoti. Užmigti. Jis dar kartą užsi
merkė. Bet pamažu vagiliais šliaužia prie jo vei
do tos nenumaldomos sunkios mintys. 0 jeigu jau 
kitaip-negalima, jeigu vistiek reikia ką nors gal
voti, tai geriau galvoti “apie bet ką”, apie bet 
kokį mažmožį, nieko nevertą daiktelį.

Ir Kurkulgis greit, greit stveria iš savo at
minties gelmių visokias seniai užmirštas ir nebe
reikalingas smulkmenas.

Seniai, kai jis dar buvo žalias jaunuolis, eida
vo į bažnyčią ir abiem keliais atsikdaupęs, taip 
motutės Įmokytas, melsdavosi. Ir jis dabar atsi
mena, kad jis tada girdėdavo bažnyčios chore 
nuostabiai skambantį mergaitės balsą. Neatsi- 
grįždavo jis Į chorą, niekados neatrinko jaunas 
Kurkulgis, kam priklausė tas balsas. O batai 
kiauri, jau drėgnos kojos. Tikrai krautuvininkas 
tur būt už paties Kurkulgio pinigus kartu su ba
tais parduoda jam ir skyles, per kurias štai van
duo vis sunkias, vis sunkias...

Buhalteris pasilenkia prie Kurkulgio ausies... 
Tada Kurkulgis, kaip kitas varovas avis botagu, 
gena savo padrikusias mintis tolyn., _

O brička? Graži brička: geltonai' da^Ča/riu- 
donom gėlėm. Taip jis ir nepasivažinėjo ta brič
ka. Jis turėjo, jis galėjo pasivažinėti, bet nebuvo 
lemta. .. Ir vėl buhalteris “karves 'akis”.. žiūiT 
Į Kurkulgį prikaišiojamu žvilgsniu. Kurkulgiui

bloga! Jis žino, kad jeigu jis pajudėtų, būtų leng
viau. Bet jis tyčia guli nekrusterėdamas. Ir vis 
kiečiau merkia akis. Ir vis gena savo vaizduotę 
tolyn nuo paovjingų vakar dienos išgyvenimų.

Sarta kumelaitė, čia Kurkulgis pradžiugo, 
kad rado šį skausmingą savo jaunystės tolimą at
siminimą. Jis mato, kaip šiandien, tą vėlyvą va
karą. Jiedu su tėvu iš miško vežė sienojus sude- 
gūsiai trobai atstatyti. -Saulė jau nusileido, bet 
saulolaidžiai dar tebebuvo šaltai raudoni. Naktis 
čia pat, o jie dar toli nuo namų. Ir pasitaikė jiems 
toks klastingas kalniukas, nes toks status, kaip 
tolydžio vis kylantis aukštyn ir aukštyn. Ta sar
toji kumelaitė menkai kaustyta, kelias išvažinė
tas blizga, kaip kareivio diržas.

Pavargusi, iškankinta kumelaitė uoliai kabi
na pirmutinėmis kojomis, bet paskutinės paslys
ta. Ji suklumpa ant kelių, bukai bedasi savo pra
šieptu snukiu Į ledą. Susikruvino kumelaitė kė
lius, susikruvino apšarmojusias, storas, nuo šal
čio nebemiklias lūpas. Sienojas ilgas, sunkus: rau
donoji pušis smalinga ir tiesi, kaip nendrė. Ku- 
męląitės: šonai plasta, plaukai. susim^aįnwūžtc- 
!iais, o ta Ttų gniūžtelių švj’ti vargingą^yvulio 
gelsvą odą.. ‘

------- (Bus dau gi

is-pinnadicnis — Salurd >y-Mor;liy, June 1 ! 16, 1980
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI... 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

7 stl,sittlNKUnj 
PRANEŠIMAI

v* ■■

tilr F1—SVa?bUS. Biblijos mokslas- Daugel nenori IŽJ^rinkŽS
uKeti j prisikėlimą, nes yra įsitikinę, kad mirdamas žomgus ne- J>ssu4d.enį, b.ržeLo 14 d., 1 vai. 
numiršta, o « persimaino. Paaukojama, kad siela palieka gyva
ir nukelia į dangų arba lieka atiduota velnių pragaran. Tikėkime užsimokėti duokles, nes vasarą su- 
Dievui, ^žmogaus Sutvertojo! Jis juk yra pasakęs: "imrdamas 
numirsi”, tapsi negyvas, nieko nebežinąs ir nebejaučiąs; užmigsi 
mirties miegu ir sugrįši į dulkes, nes iš žemės esi paimtas ir
LT? Jei kas netiki i prisikėlimą, kaip jis gali sa- 6iUi la x vaL popiet
kyti, kad tiki Jėzui? Juk Jėzus yra pasakęs: “Aš esu prisikėlimas ; Ąneiės salėje, 4500 So. Talman Avė.

Žemaičiu Kultūroj klubo pusmetinis nariu susuinkimas Įvyks trečia- uužčLo 1b d, I vaL popiet
ir gyvenimas” (Jono 11:25). Atkartoti™ Jėzus yra žadėjęs pri- įSTLita uE
kelti visus, kuriuos mirtis nuvarė į kapus, kuriuos jis atpirko mokėti nario duokles. Bus ir vaišės, 
savo brangiu krauju. Jono Ev. 5:28, 29 skaitome Jėzaus žodžius: I_______________Rožė Didžęalvis, rast.
“Nesistebėkite tuo, kad ateina valanda, kurią visi esantieji ka
puose išgirs Dievo Sūnaus balsą ir išeis, kurie gerą darė, į gyve
nimą, o piktadariai į teismą”.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Lietuvį žagaras kwbo pusmetinis n?rių susirinkimas įvyks sekmadienį, b.ricl.o 22 cL, 1 \ak popiet Anelės sa- ; Įėję, 4503 S. Talman Avė. Nariai pra- i šonu atsilankyti. Yra svarbių reikalų ! aptarti. Primenama, kad jau laikas 1 užsimokėti nario duokles. Bus ir vaišės. Rožė Oi dzgal v is, rast.
DR. R. G. BALUKAS 
akUIERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GWKKOLOGINR CHIRURGU A

6446 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building) TsL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarim*.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR PAUL V. DARGIS’ 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS i 

Wastehsster Community klinikos
Medicinos direktorius 

193* S. Manheim Rd„ Westchester, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 v J.
ToL: 542-2727 arba 542-2728

A. RIMVYDASSOVIETINĖ INDOKTRINACIJA OKUPUOTOJE LIETUVOJE(Tęsinys)Panašių reiškinių galime pastebėti ir švietimo srity. Vadinamos respublikos pastaruoju laiku galėjo šiek tiek laisviau tvarkytis švietimo bei kultūros srity. Tai rodo, kad ir mokyklinių vadovėlių gerėjimas. Tai pasikeitimai į

suprantą, kad tiems varžymams yra ribos, kad negalima pertempti stygos ir kad lengviau valdyti “medauninkais” nei lazda. Todėl ir jie j ieško to aukso vidurio, kuris jiems yra kur nors tarp vergų sukilimo Vorkutoj,

ma prieš propagandinę literatu- patriotinės nuotaikos kiek aiš- rą, t. y- pseudoliteratūrą. Net ir kiau pasireiškia, Sniečkus tuoj Sniečkus teigiamai vertino fak- prikiša “nuslydimą į buržuazi- tą, kad “literatūros moksle ir nio nacionalizmo pozicijos”. Mi- kritikoįe pastebimos teisingos nėtame suvažiavime Sniečkus tendencijos kovoti prieš litera- kalbėjo: “Nihilistinės pažiūros rūros reiškinių suprastin imą, į nacionalinius ypatumus, tų vulgarizavimą, jiėškant giliaus ypatumų ignoravimas, lygiai jų idėjinio turinio ir meninės taip pat kaip tų ypatumų viena- formos ryšio”. {Komį. Tiesa, šališkas išpūtimas yra ne kas 1958. 2. 14). Tačiau kai rašyto- kita, kaip proletarinio intema- iai pasirodė, su nepropagandine cionalizmo principų iškraipy- literatūra, Sniečkus vėl dejuo- mas, pasidavimas buržuazinėms ja, kad “kai kurių, literatūros ir įtakoms” (ibid ). Matyt, Snieč- meno darbuotojų kūryboje pa- kus bijo karštos savo tautos mei- sjreiškė tendencijos per daug lės dėl to, kad nebūtų nustelb- nukrypti į istorinę, tolimą nuo ta meilė rusams. Bet iki kurios šių laikų gyvenimo tematiką ir ribos galima ar reikia savo “na- siaurą intymią lyriką” (ibid.), cionalinius ypatumus” gerbti ar žodžiu, negerai ryškiai propa- mylėtų, kai tai dar nesivadintų gandinę literatūra, negerai ir ‘'išpūtimu”, Sniečkus irgi negali visai be propagandos. Kur tas paaiškinti.komunistų pageidaujamas auk- . Tas pats prieštaravimas ir su so vidurys, nelengva rašyto- tautiniu savatankumu. Iš vienos

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4695-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TEI-------Bi 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYM AKIU LIGP* 

3907 W«< 103rd Strwt 
Vtltfidos PtftI gngitrfrn*

DR. FRANK PLECKASj 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
M18 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikriua Pritaikn ginning lr
“contact lenaea”1

VaL acai aadtarim*. Uždaryta tret.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telefu 448-5545 - \

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, arte. MOTERŲ Upe- 
Oflaae 265? WEST 5W* FrtfllT 

Tol. PR 8-1223

gera. Tačiau pasikeitimai į gerą nereiškia, kad ir vėl nebus pasikeitimų į blogą. Tas kaitaliojimasis rodo tam tikrus neišvengiamus prieštaravimus komunistinėj santvarkoj. Komunis tai mėgsta kalbėti apie vad. prieštaravimus kapitalistiniame pasaulyje, bet nekalba apie labai ryškių prieštaravimų buvimą komunistinėj santvarkoj, čia tie prieštaravimai reiškiasi laisvės ir nelaisvės įtampoje. Demokratiniuose kraštuose laisvės ir nelaisvės Įtampa yra minimali, nes Įstatymai varžo laisvę visiems vienodai daugumai suprantamose ir priimtinose ribose. Komunistiniuose kraštuose laisvės-ne- laisvės Įtampa yra didelė, nes nelaisvė kartais siekia kraštutines ribas — masines deportacijas ir vergų darbo stovyklas. Komunistų valdomuose kraštuose, jei ne Įstatymais, tai faktiš-, kai varžomos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, kurios šiandien visiems žmonėms savaime suprantamos. Komunistai

iš vienos pusės, ir laisvės, ruki- jams įspėti, limo Lenkijoj ir Vengrijoj, ilki- ► tos pusės, čia ir yra didžiausia komunistų bėda, neišbrendama prieštaravimų klampynė: kiek ; spausti vergą, kad jis nesukiltų, • ir kiek duoti žmonėms laisvės, : kad jie nereikalautų jos. dar i daugiau? Iš čia ir blaškymasis, stumdymasis pirmyn ir atgaL Tas blaškymasis, suprantama,- turi atsispindėti ir Lietuvos gyvenime. Griežčiausios formos tironija reiškėsi Stalino laikais. Vėliau, iki -šių metų, reiškėsi tam tikras atoslūgis, arba ‘‘atodrėkis’. Kai Rusijoj, kultūrinįn- kai-rašytojai drįso drąsiau prašnekti (Ehrenburgas su “Atodrė kiu” Dudincevas su “Ne vien duona”, Pasternakas su “Daktaru Živago”)^ jų pėdomis pasekė drąsesnieji- ir- kitur — Lenkijoj Vengrijoj. Neatsiliko ir Lietuva.ypač rašytojų tarpe, prieš “dog-jį matizmą”, “sociąlogizmą”, garizmą” literatūroje, o tuo pačiu ir gyvenime. Tuo pasisako-

pusės, ‘Amžiams su rusų tauta”, Iš kitos pusės, prasitariama apie “sąjunginių respublikų suvere- niteko (!) sustiprinimą”. Nieko sau “suverenitetas”, kai svetimos valstybės enkavedistas ta- ve suima ir tremia kur nori!(Bus daugiau) *
Kalbėdami apie praeitį, komunistai negali apsispręsti, kiek čia kelti “liaudį i kaip istorijos kūrėją” ir kiek, pripažinti nuopelnų istoriniams asmsnims. S. Neris savo poemoje išniekino Lietuvos k ū n igaikščius, bet Sniečkus šių metų kompartijos suvažiavime jau- kalbėjo, kad “Lietuvių tautos istorijoje turi rasti atitinkamą vietą ne tik tie į istoriniai veikėjai, kurie iškilo į kaip liaudies masių vadai, jų ; interesų reiškėjai, bet ir tie vei-'kėjai, jų tarpe ir kunigaikščiai, jis bėga pats! —— Bet aš jo skrybėlę nučiupau!

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1
OHSO VALu pirm- antrai, tračiaa j

Mgg atMttarfan*.

? ŠILEIKIS. O. P.
ORTHOPKD AjsPROTEZIST A 
Aparaui - Protetai. Med. bar 
d^ML Speciali papaiM 
(Areh Sttpporw^ ir t t

— Kur taip skubiai bėgi?—■ kaimvne. !— Tam ponuliui, kuris paskui mane bėga, nulėkė * sky- i bėlė. ' I— Tai kas tau darbo; tegul

Į 2533 W. 71st Street
J j 1410 So. 50th Avė., Cicero 

4r Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI;kurie nors ir atstovavo išnaudotojų klasėms, tačiau objektyviai suvaidino tam'tikrą progresyvų vadmerų lietuvių tautos istorijoje” (ibid.).Kalbėdamas apie patriotizmą,I Sniečkus pasisakė. prieš tuos, | j“kurię yra abejingi tokiems klau |Joje irgi pasigirdo balsų, f“doe fsirnams> kaus nacionalinių kad- lvul } rų ugdymas, gimtosios kalbos 

t vartojimas ir kt^į Bet kai tik

WITH 5LEEP-EIE 
YOU CAN REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep. And 
isn't that all you want? Use 
only as directed.

l

ChicagM

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMK

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pifr they caM “The Overnight Wonder? Just 
one pilk at bedtime safely; surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
Ex-Lax* Pills. That’s right —pi/ls from. 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

About the
* jAįouse

Sylvia K, Lowe^ a member of the National Home FaMone 
League^ ii Floor Fathion Specialist, GAF Corporation,

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors
morning, you’re

FLORIDA

PERKRAUSTYMAl

Tat WA 3-8043(

MOVING
Ap4r*v>te« ^•dtr»urtyw»*« 

ii lualriu atetumę.
ANTANAS VILIMAI

T*l. 376-18RX Mrb« 3764996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

MSO Weet 63rd fU Chlcapa. WL 64er 
TatoL; PRaapacf 8 5486

ar

DR. C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TPS OM 

tXPRlSSMW DIWIMr

THERE'S A SUDDEN STOP WHfLS 
yCK/RE FOLLOWING TOO CLOSEV/—.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED 

THE R/GMT LANS.

Walls between rooms in the home began to disappear in the early 1950’s when the so-called “open floor plan” in interiors enjoyed great popularity. An acceleration of home building was caused by returning veterans of World War II.The desire for something different front the two-story homes many servicemen had left when they went off ta war turned the new “ranchstyle’* houses into a trend. Climbing stairs became passe as all-one-l^vel living was embraced by new families coping with the post-war baby boom.Now as we enW the energy-consceoMs 19S'>’s, the open floor plan reappears, looking fresh and new. However, this time it bears a different name. It is called Tthe. great room.” which incorporates living, dining and

^4 food preparation activities into one huge space.The spacious “great roomH shown here features an eclectic group of contemporary furnishings. The open-plan concept ia further enhanced by joining the kitchen visually with the living and dining areas through the use of the same elegant brick-pattern floor covering. It is GAF’s handsome sheet vinyl in the “Newburgh Brick” pattern in White.This GAFSTAR Softred floor has an easy-care no-waz surface. The deeply textured pattern has the look of real brick, yet retains its •. natural shine with little main- finance. The Qui<4-Cor foam interlayer provides comfort, warmth and noise reduction. Available in 9’ and 12’ widths at your nearest home improvement center or building supply r ; dealer.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVB. Tel: YArds 7-1x38 -1133

P. J. RIDIKAS
3334 S« HALSTED STREET TeL YArte 7-1311

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

SOPHIE BARČUS
RADIJO UlMOS. VALANDOS

1494 ML A. m.
LktiMv kasdiwi nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniai, ri 
sekmadieniais nuo. 8:30 iki 0:30 
▼ai lyto.

VMė|« Aldona Daukva

T.M4 HRmteck 4-14 U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

g| “Lietuvos Aidai’
KAZt 8RAZDŽIONYT8

Program*. v*64]a

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Vlaoa laidos ii W0PA rtottea. 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla.. 12:30 vai. p.pv 
ii WTES stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

TeW- 778-M74

šeštadienis-pirmadienis — SaUudav-Mondav, June 11-16 TJ60 * * 4 —



MŪSŲ SPAUDOJE
LANKYMASIS OKUP. LIETUVOJE BE TILTININKŲ 

IR GEN. PETRONIO PROTEKCIJOS

Jau nėra paslaptis, kad jau-|t:nių kursu, kuriuos daugelis 
nimo ekskursijas į okupuotą užsienio jaunimo yra lankę, vos 
Lietuvą organizuoja tiltininkai vienas pasirodė atsparus bolšė- 
ir gen. Petronis. Apie ekskursi- vikų 
jus ir rezistenciją rašo Skirpstas 
Dirvos 23 nr. savo skiltyje “Šis 
bei tas”:

e Kaip ir, kitas vasaras, šįmet 
nevienas mūsų lankysis paverg
toj tėvjmėj. Norim ar nenorim, 
bet pavergėjas į mus, pabėgu- Į rint išlikti teisingu ir nepataikau 

x sius nuo komunizmo rojaus, žiū 
ri labai politiškai: atkakliai ir 
be perstojo stengiasi savon pu
sėn patraukti, o jei tai neįmano
ma, veržiasi mus ir mūsų dar
bus bei pastangas laisvei atgau
si — sužlugdyti. Taip kelionės 
įj tenai, įvykdomos tik per Mask
avos globą, yra ne vien mielas 
Saviškių ar savo krašto aplan- 
fkymas. Todėl būtinas įžvalgus 
^padėties suvokimas ir net dver 
^jopas atsargumas: ten lankyda- 
įmiesi patenkam į priešo nagų 
’grėsmę, o antrapus — savo el
gesiu ar žodžiais kaltais pažei- 
Icžiam, gal ir nenorėdami, ten- 
nykščių tautiečių žūtbūtinę ko
vą už laisvę. Tad jei kas itin 
baugštus ir nepajėgus atsispirti 
okupanto gundymams, verčiau 
telieka namie. Betgi kas yra pa
jėgus ir grėsmės sąlygose išlikti 
teisingu ir į tautos nelaimes ne
užsimerkiančiu žmogum, tokie 
teneša laisvos dvasios spindulėlį 
broliam sesėm, žiauria priespau
da kamuojamiem.

© Lik šiol tarp daugelio mū
sų turistų nedaug teatsirado drą
sių ir nenusilenkiančių Maskvos 
politikai — juos pirštais suskai
čiuotum. Pats pirmas buvo se
nųjų išeivių lietuvis Dan Ku
raitis. 1977 m. trečios kartos lie
tuvis amerikietis Andy Akstinas 
Vilniuje prabilo studentam apie 
laisvę, jo sportiški marškiniai 
geltona-žalia-raudona spalvų tu
rėjo užrašą: Lietuvos laisvė! 
Dar -jis dalino lapelius: Atmink 
Kalantą! Studentam padarė di
delį įspūdį. Žinoma, kremlinė 
policija jį tuoj išskraidino atgal 
Į Ameriką- Bet jis pareigą atli
ko. ..

Iš tų garsių politiškai lituanis-

kryptingam mokslui” ir 
— jau kursu pradžioje buvo iš
varytas atgal į savo Australiją- 
Kitas, jau gcįžęs’j Chicagą, vie
šai paneigė apie ^ave bolševikų 
Gimt. Krašte paskelbtus žodžius, 
girdi — tai melas! Taip tad no-

j ančių, melui nesilenkiančiu žmo 
gum, reikalingi tvirti principai 
ir drąsa.

O Vienas amerikietis vykstan- 
tiem Į -Olinpiadą siūlo užsidėti 
juodą gedulo juostą ant ranko
vės — žmogaus ir tautų teisių 
laužymo protestui, ypač dėl da
bartinių žudynių Afganistane. 
Ar mūsų turistai į ten išdrįstų 
reikšti bent tylų protestą kokiu 
nors ženklu — dėl lietuvių kan
kinamų kalėjimuose, psichiatri
nėse ligoninėse ir Sibire?

K. Petrokaitis
j remia. Dėkui už $15 auką, at-, ir Europoje.'^taleriu buvo susi- 
! siųstą kartu su metine prenume- pažinti sU reto nuoširdumo po- ■ 
j rata. R. Estka yra numizmati- nia Alfreda ię yos tėveliu p. Hen- j 
, kos. pašto ir kitokių ženklų bei riku. Dėkui’jiems už vizitą ir'

^•medalių specialistas, šiais inf-/už malonius pokalbius, taip pat
I TRUMPA! 1 liacijos laikais kiekvienam nau- 

įsa, dingą susipažinti su juo ir jo 
Į šių dalykų bei dovaninių prekių 

" ; krautuve, esančia prie Archer
— Ponia Ona Isbash iš Holly- ir Sacramento Ave., įėjimas iš 

wood apylinkės, Los Angeles, pastarosios, Brighton Parke. 
Cal., atsiuntė tokį, laišką: “Ge- į _ Dėkui poniai DaraSkai 

‘ iš Marquette Parko už ankstybą

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

rai žinau dabartinius kainų ki- j----  * -
limus ir lietuvišką laikraščių prenumeratos pratęsimą ir už 
padėtį. Todėl atsiprašau, kad $5 auka Taip pat dėkui Vincen- 
anksčiau neatsiunčiau savo, au- _ tui Thamui iš Baltimorės už 
ką. Tos ligos ir operacijos pini-, $2 auką kalendoriui. Visi skaity- 
gus ėste ėda, o buna visokių pa-; tojai prašomi remti*Naujienas ir 
sėkmių. Dabar, sveikatai page- ■ jas pjavisi lietuviai kvie- 
rėjus, siunčiu nors trupučiuką,1 čiami į jas atkreipti savo 
linkėdama jums ir Naujienoms nišką dėmesį gerai su jomis 
geriausios sėkmės . Dėkui už sipažinti ir pareikšti savo asme- 
laišką ir už $20 auką. j nį§ką nuomonę jas užsisakant.

— Amerikos Lietuvių Tarybos Platinimo vajaus proga Nąujie- 
Klevelando skyrius paskyrė f nos siunčiamos susipažinimui 2 
Naujienoms $35 auką ir ją at-' savaites nemokamai. Naujiems 
siuntė per valdybos narį K Ka- skaitytojams jos., kainuoja tik 
ralį. Dėkui valdybai ir visoms $10 /už trečdalį metų.
tą junginį sudarančioms organi- j . — Alfreda Lelytė-Meyhoefer 
zacijoms bei jų nariams. į 7y jos Henrikas Lėlys iš

— Aldona Rimienė iš Kelly Hanoverio, Vokietijoje, lankosi
Parko, Vista organizacijos sava-., pas sūnų ir anūką dr. .MeyĮioe- 
norė darbuotoja, pagelbėjusi ler> tarnaujantį JAV aviacijoje, 
daugeliui tautiečių socialiniuose Ta proga jiė lankėsi Naujienose, 
reikaluose bei nedarbingumo'; Puvo reta proga labai nuosir- 
atvėjuose, parėmė Naujienų lei-. džiai pasikalbėti apie gyvenimą 
dimą $5 auka. Dėkui. Ji mielai ir veiklą Vokietijoje, Lietuvoje St, Chicago; Ill. Pradžia 1 vai? 
bendradarbiauja su Lietuvio so-. ■■■, ■ 1 ■=————— 1 —————
dybos gyventojais bei lankyto- ’ 
jais ir kitomis lietuvių organi
zacijomis, kurių nariams paaiš
kina Vista tikslus ir atliekamą; 
darbą. Į

— Ričardas Estka iš Marquet- 
I te Parko prenumeruoja daugelį _•

laikraščių ir juos aukomis pa-

Gros Evaldo Knoll orkestras.
(Pr.)

I © KEIJAUKIME SU BIRŽ£-} 
NAIS. Aplankysime Olandiją, 
Vokietiją, Austriją, Šveicariją,- 
Lichtenšteiną, Prancūziją, Bel
giją ir AngLją. Kaina $1,624 iš. 
Čikagos ir atgal, įskaitant vieš
bučius, pusryčius ir vakarienę. 
Informacijų teirautis tel. (312) 
778-2023. ' (Pr.) .

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday; 
11 to 5 no appointment neces-‘ 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.i 
STATE St, Rm. 1717. Mes kai-! 
baine lietuviškai. 782-3777 orį 
925-8392. Professional Member 
\merican Federation of Astro! 
ngers. (Pr.) į

— Dengiame ir taisome visų, 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti4 

ARVYDAS KIELA, 434-9655 1 
t 

• ! . - i *

— Patyręs lietuvis kirpėjas; 
atidarė kirpyklą Marquette Par-į 
ke, 69-ta (Lithuanian Plaza Ct.) į 
ir Artesian. (Pr.) ;

Namai, žema — Pardavimui Namai, žemė — Pardavime
REAL ESTATE FOR SALI I REAL ESTATS FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, \ DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽFM \TS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKtJTMAK. ■

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS (: i 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel Virginia 7'7741

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIĄTAS • VERTIMAI. . - 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KVIEČIA BALFAS ■
Atėjus ir šiai vasarai, dar daug 

kas prisimena praeitos vasaros 
Balfo gegužinę Jonynų sodybo
je. šįmet Balfas.ir vėl rengia 
tokią pat nuotaikingą' Vasaros 
pramogą. Balfo gegužinė ir šį
met įvyks ten pat, Jonynų sody-; 
boję, birželio 22 dieną. Po žie
mos ir piavasarinių renginių sa-Į 
lėse, savi)jų tarpe, gražioje ap
linkoje ir tyrame kaip kritšolas 
ore bus tikrai malonu praleisti 
dieną.

K. ir K. Repšiams vadovaujant • 
bus gerai paruoštas bufetas ir

už dėmesį lietuviškoms knygoms 
ir už $5 auką — likutį nuo nu- j 
pirktų knygų.,

— Sam Mikšėnas, St. Peters
burg Beach,-Fla., pratęsdamas 
prenumeratą ir keisdamas buto 
adresą, atsiuntė $10 auką. Dė
kui. Dr. P. Tonkūnas, žiemą pra
leidęs St. Petersburg Beach, 
Fla., grįžo į namus Marquette 
Parke. Jonas Kasiulaitis iš Union | 
Pier, Mich., taip pat žiemą pra-| 
leido Miami Beach, Fla. Į

— Illinois valstijos loterijoje į ^>^ras su gėrimais, ,kiek-
birželio 12 d. Pot of Gold lošimef v*enam savo skonį, taip 
laimėjo 008420.'Lucky Stars lo-fPat bus gausi’Isterija, kurioje 
Šime laimėjo 11, 55, 875, 1781 atsilankę galės laimėti ir vertin- 
ir 44108. gų dalykų. Loterijai vaddvaus 

žinomas Balfo veikėjas, 5-ojo

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su / 
namu ir įrengimais Marquette Parko, 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka, giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton <
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina. , 2

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS A 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio . 
Liability apdraudimas:pensininkams

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-2775

’ GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 ;

HM^^NBGHBOeHOOOjM®
SSFS! realty GROUP

U.S.AT
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-

— SLA 134-tos Moterų kuopos ^kynaus pirmininkas . Juozas |
pusmetinis susirinkimas įvyki :Macke1vlČIUS’

Chicago, Savings , bendrovės „ Chicag.Je ar bet kur
talnosP R2M Sd Western Avrfi V1S1 Dl^S ml?U 153110 SVeciaMaba- ___ __________ 2____ _______

vo atsilankymu paremsįmėiĮBal-

šeštadienį, birželio 14 d., ras orkestras.

talpose, 6200 Sb. Western Ave|;
Kviečiame nares gausiai dalvM . , ; . -, vz . > ■»
vauti. y Valdvba | f° veikl* lr J°. k^ius.;s^pos

g.darbus, o patys turėsime'kelias
— šakių Apskr. klubo pikni| malonias sekmadienio popiečic 

kas-gegužinė įvyks šių metų bir| valandas. -i P. Venclova

2605 West 69th St, ChlcxfO, ID. 60629 • Td, WA I-W

salėje ir sodelyje, 2455 W. 47tiy ATOSTOGAUTOJAI!

Siūlome vasarą praleisti sau
lėtoje Floridoje, gražioje Trea 

‘ sure Island Efficiency, vienas ar 
;i du miegamieji, virtuvės, vonioj 
į] ar dušas, su baldais ir kitais pa- 
< togumais,sildymo-saldymo .sis

KAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Amerikoje, prašome skambinti 
ar Užeiti į mūsų ištaigą*

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS
j ir turime kompiuteri.
i Virš 500-tai namu pasirinkimui.
! BUDRAITIS REALTY CO.

6600 S. Pulaski Road
Tel. 767-Č600

Independently owned and operated

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas tr Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 

: Tel. REpublIc 7-194Į

Siuntiniai į Lietuvą ;
ir kitus kraštus Į 

■ P. NEDAŠ, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980 

1 I .f I R....... ■— , /

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

~ American Travel Service Bureau į
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 <

Telef. 312 238-9787 1
* Nemokrjnas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-! I 

cių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-; < 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; ėmė 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
tnacijas visais telionių reikalais. Į —

° Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retais rezervuoti vietas 
S anksto — prieš 43 - 60 dienų. Į •

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

X5C1 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel WA 3-2

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių rraternalinė ar- 
ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui. d-

atlieka kultūrinius darbus, gelbrti ir kitiems, kurie tuos S 
darbus dirba. ‘ a

■■ v- >■ , - * -T? t ‘ ' ’* ■ '
SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nartams. .Ji-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

L’

tema, spalvota televizija kiek
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet. kuriam laikui 
Vasaros mstu didelė nupląįdą 
Laivų prieplauka. Galimybė iš 
plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką. 

■į^

Arti restoranai, valgyklds 
krautuvės ir apsipirkimo cent
ras. švarus balto smėlio paplūdi 
mys, maudymasis ir kiti malo 
numai.. šeimyninė nuotaika, di
delė aikštė automobiliams pa
statyti. t

Dėl informacijos ar rezervaci-1 
jos rašyti ar skambinti: EI Rfej j 
— El Nor Efficiency Apartment, j 
240 108tr Aye., Treasure Is’and 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry..,.

DĖMESIO!j
į Skubiai parduodama. mūrinė 7. kam
barių rezidencija, labai gerame sto- 
įvyje. Naujas šildymas, garažas. Prie 
170-tos ir Maplewood. Tiktai $37,500.
Skambinkite

VAINA REAL ESTATE

Tek. 925 6565
I--------------- --------- ----- -------------
PARDUODAMAS švarus mūrinis 
3 miegamų namas prie 73-čios ir Cali
fornia. Centralinis oro vėsinimas, šva
rus rūsys, 2 masinu garažas.

Tel. 925-4940

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

M. i IM XU S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE ’ 
4259 S. Maplewood.. Td. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
1208*4 w. 95th St 
Everg. Park, 111. 
40642,';-. <24-8654

L 7 f ' ___ -

State Fire and Casualty

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI

Chicagos Lietuvių Tautinėms 
kapinėms reikalingas užveizda- 
manager, nes dabartinis (esa
mas) užveizda Stanley Kasias 
greitu laiku išeina į pensiją. Pa- ■

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai: bud 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Tdefonuoti 778-8000

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam^
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdarai 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir.ju gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdranda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 • 

m W. Mtti 81.
Tol (212) 543-2218

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna
1739 South Halsted St, Chica 
ma Naujienų administracijoje 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

PATS SKAITYK IR DaR K

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

į geidaujame lietuvio, gerai mo
jančio anglų kalbą ir rašybą, 
Jtaipgi šiek tiek susipažinusio Į 
m knygvedyste. Darbas pasto
ms ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų 
‘eiraukitės pas Stanley Kasią, • 
Lithuanian National Cemetery, 
Š201 So. Kean Ave., Justice, 
(L 60458. Tel.; (312) 458-0638.

Advokatas 
GINTARAS P. čEPtNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto

Ir nagai susitarimą. ' 
Tel 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, DI. 60629

MISCELLANEOUS 
(vairūs dalykai

SPIRITUALIST 
Indian Reader & Advisor. 

Advises on all affairs of life, t

735-3447
Chicago

DENTURE WEARERS
> A major -<•«. , 

: advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

|gštadlenis-pirm*dienii — Saturday-Monday, Jun, 14.^ lęšį'




