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PERSIJOS ĮLANKOJ PADEGTAS 
“TIBAR0NAIS” DAR TEBELIEPSNOJA

8 jūreiviai užmušti, 3 labai sunkiai sužeisti. 
Mašinų skyrius baigia degti.

MANOMA, Bachrem. — Prą- skiratynias dar' galioja. I^aive 
eitą Trečiadienį Persijos įlankoj dar yra daug aliejaus, 
apšaudytas didelis šveicarų tan ye tik šveicarai “Tibaron” sa>- ■ 
keris "Tibaron” dar - tebeliepš-] vininkai, bet ir statytojai domi- ; 
noja. ; .’ j si tahkerio likjmu. Jeigu jis iš- Į

silaikė 3 dienas ir dar nenusken- ■ • . , * 
do, tai gali kartkis ir nenuskęsti. ! 
Penktadienį liepsnos buvo zy- 
miaį mažesnės, feuvo daug dū-.l 
mų, bet sumažėjo liepsnos. Be 
to, tankeris nepaikrypo ir labai1 
mažai nuskendo..

Mediterranean Sea ——Haifa2?
—---------------

įE^Tel Aviv4

-------- - - - - ------------ rry 

t-EB/Damascu! 

y'^^Golan
Heights

SYRIA

Irako lakūnas paleido nedide
lį “Exocet” šovinį, kuris patai
kė.} mašinų'Skyrių ir sukėlė di
delį gaisrą. Tankeris jau pra
dėjo skęsti, bet dar turi daug 
aliejaus.

Nuo balandžio pradžios Per
sijos įlankoj jau nukentėjo 15 
tankerių.-./Dešimt tankerių .pa
lietė Irako karo lakūnai, o pen
kis pakete Irano lakūnai. Irakie
čiai paskelbia^.kada jų lakūnai 
puola Irano’ ąliėjų.’ vežančius 
transporteriai vu$, tuo tarpu ira-

- mėčiai ijiekd besako.
-v/ -s" * -

Birželio’ 3 čL buvo apšaudytas, 
turkų aliejaus -' laivas J^Bujak 
Haii”. Trys jūreiviai buvo už
mušti. ~Irakiečiai prisipažino, 
kad jų lakūnai padegė, turkų 
laivą. ' A - - . ; , - . <

Prancūzų gaminami ^E^oeet” 
yra nedidelė,-bet kai-ji pataikė,

PASIKEITĖ BELAISVIAIS 
GOLANO AUKŠTUMOJE i 

\ JERUZALĖ,. Izr, — Iš Golą-į 
no. aukštumu ateinančios žinios ! 
sako, kad. vakar Sirija ir Izraelis ■ 
pasikeitė. belaisviais.

Viską tvarkė Raudonasis Kry 
žius. Buvo pasiektas Golano t 
aukštumų Kundręita. miestelis, Į 
esantis .visai .Sirijos pasienyje.! 
Sargybas ėjo . Sirijįs -ir Izraelio Į 
kariai.

I Kun deitra - izraelitai atvežė 
72 sirijiečių lavonus. Kiekvienas 
žuvusio Sirijos kario vardas bu- 
■vo ant karst&j Kas Į
netup^į-^^^, tai an. 
hujvo^kario Z ASijieris. 

anelij 'gūlės iš- .
__ ^Įojo vardą, 

Švei^.įąį'i'^ę^į^ęt'iišiu sąrašą 
.'ir' Į^ę^veJ Sitybš'; jkąro atsto- 
'.yains,_ sIpvėju^i^S~įj>.&utra lioje 
'žemėje .tatrpt/a^^ri^i^tybių.

. .Izraelis^ gavo? -^A^Vo karių .į 
-karštus, kuriuos atvedė Sirijos' 
kareiviai. '-Vėliau Sirija prie šie/ 
hos atvėde'5 Izraelio'karius ir- 

Kulkai pralaužus"luobą? tuojiau leido’ Raūdotiojė Kryžiaus atsto- 
užsįdar^'-Visos durys einančios, .vui po Vieną! vesti p Izraelio pu- 

Dar' vėliau" buvo pervesti

šveicarams riaSariC-dąuir žalos
■ ■ ■ ■ ;

Speeiafi&aTi lęįd pa-
tarky^iąį^lS^ro^^ięėisIfams 
padarė j. labai <faag', jž^S^Fai 
buvo psttS/dįrižįaųšii^. s^lę^rų 
transporfe’čiaiyaąs-jįi Jį. supiS|a-. 
vo la bm. ('daii g •^e^iūš. • : Te|gt.; 
‘‘Exoce^t-bųtų.
'šoną, W,ę^ri<bQlū’.buvę, puse 
bėdos.. Set kai kulka ’ pramuša 
laivo luobą toje vietoje,' kur-bu
vo pačios ;svarbiaų§įos. mašinos.

karsto 1

į mašinų(/įkyrių. “Tibaron"’ tū- sę. ' Dar' vėliau ' buvp pervesti 
ii labai ’ stiprius suskirstymus. 284 Sirijos ’fcsųiai betaisviai. 
Statytojavtaip viską statė, kad ---------- — ——
ugnis iš vieno skyriaus neperei- —- Penktadienį aukso uncija
tų į kitąr Atrodo, kad tas su- kainavo $375.

Romoje netrūku 
padėjęs Mohom

rintis bulgaras, 
i pasikėsinimą 

JT *
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! Cairo 
i 3

Suez & JORDAN

ARABIA

Occupied

Golano aukštun^se Siriją atidavė į nelaisvę paimtus karininkus, 
Šjpi Izraeliu atidavė 284 belaisvius

BULGARIJA NEPATENKINTA 
ITALIJOS PROKURATŪRA ' 

k < •’ . r ; • f.-’;.' ’/< ‘ c- i

Jie pradėjo Įtarinėti Italijos vyriausybę dėl 
pasikėsinimo prieš popiežių

VIENA, Austrija. — Bulga- šiandien iš Vietnamo sostinės 
rijos vyriausybė vakar paskel- išvyko 69 vaikai Į Bangkoką, 
bė oficialų pranešimą, kuriuo Tailando- sostiię. Vaikai jau su
kaitina Italijos prokoratūrą dėl augę po 14-151 melų, 
bylos popiežiui Jonui Pauliui II 
nužudyti. Bulgarai tvirtina, kad 
italai, neturėdami jokių duome
nų, kaltę nori primesti bulga
rams. Italijos prokoratūra ne
kreipianti dėmesio į spaudoje 
pąsirodžiąsias žinias, bando kal
tę primesti bulgarams. Didžiau
sias kaltinimas metamas proku
rorui Antonio Albano.

Italų teisino pirmininkas pra
eitais metais specialiai važinė
jo į Sofiją, bandė susitikti su 
Romoje pasikėsinimo metu bu
vusiais bulgarais, bet niekur jis 
negalėjo surasti.

Amerikos žurnalistė Claire 
Sterling labai atidžiai seka šios 
bylos eigą. Ji stebisi tokiu bul
garų pareiškimu.

69 AMERIKIEČIŲ VAIKAI 
VYKSTA Į JAV

HO CHI MIN, Vietnamas/^-

I

1
I

Ameriką 
broliai ir 
išvyko j

Kartu su vhikais į 
vyksta ir xaikų tėvai, 
kiti giminės. Iš viso 
Bangkoką, be vaikų 121 vietna
miečiai. Tėvai, grižo kartu su 
Amerikos marinais ir kareiviais, 
o vaikai pasiliko Vietname. Juos 
prižiūrėjo motinos. Dabar su 
vaikais atvažiuoja motinos ir ki
ti vaikai.

Tie vietnamiečiai išvyko į ■ 
Bangkoką. Ten turės laukti, 
kad pasitaikytų vieta lėktuve ir 
galėtų išskristi į Ameriką. Ten 
vaikams ir tėvams reikia gyven
ti. Daugiausia ten visais rūpina
si Raudonasis Kryžius. Yra ame
rikiečių, kurie savo vaikams pa
siunčia pinigų, kad galėtų gy
venti. Anksčiau atvažiavusieji 
priprato prie Amerikos gyveni
mo, pramoko angliškai ir m o-1 
kosi amatų.

KALENDORfcLIS

Birželio 30: §y. Teobaldas,

Liepos 1: Šv. .Arenas, Jutvara
GGendrutis, liepa

Liepos 2: šv.'Aristonas, Mone- 
gunda, Lengvini s, Žilvine
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29 I

Šiltas ■ . • '• į ' J i m

mėsos. Inž. Pr. Surasavadė su
darė- pačias geriausias sąlygas 
piranėms veistis. Paaiškėjo, kad 
labais to rijoj e piranės labai grei 
tai veisiasi. Per vieną dieną pri- 
siveisia 500 piranių.

Miesto valdyba išsigando, kad 
jos nepabėgtų į labai vandenin
gas gatves ir nenueitų į šlapius 
daržus. Tailando vyriausybė iš
leido įstatymą, kuris draudžia jav aprėžė Kubos 
specialistams išleisti piranes.

kad piranės gali sukelti pavojų 
Bankoku!. Jeigu kas paleistų 
piranes į Bankoko vandenis, tai 
už metų vanduo būtų piranėni-s 
užleistas. Priimtas labai griež
tas įstatymas prieš piranių pa
leidimą.

TAILANDAS BANDO 
APSISAUGOTI NUO PIRANIŲ

BANKOKAS, 
Visi'žino, k;
Pietų Amerikos upėse. Tai pe-Į 
didelė žir 
nes žuvis 
nė puola ne viena, bet didžiau
siais būriais. Jos nužudo bet 
kokį gyvį upėje, o vėliau jį ėda.

Tailando žuvų departamen
tai nutarė ištirti piranes Suda
rė pakankamai giltas vandens 
sątypn ir prileido pakankamai

Tailandas/ — 
ad piranios ^veisiasi,

ė, kuri puola žmo- i 
kitus gyvius. Pira-

PREZIDENTAS RE AG ANAS ATSISAKĖ' 
PRIIMTI JESSIE JACKSON

Castro atsisakė kalbėti apie skolas, grąžinimą
■ pagrobtų Amerikos bankų

WASHINTGON, D. C. — Ke- Castro paleistuosius, bet nieko 
; tvirtadienio vakare grįžo į Ame-j nenori žinoti apie Amerikoj esan 
į riką Jessie Jackson ir parvežė! 
J namo 48 Castro išleistus ameri-j 
kiečius ir politinius kalinius.

Jessie Jackson sutiko didokas i 
■būrys Washington atvežtų kali- į 
nių'artimųjų. Jie buvo dėkingi' 
Jacksonui už kslinių išlaisvini
mą ir parvežimą į \Vashingtoną. i 
Praeitą ketvirtadienį iš Hava-j 
nos buvo atėjusi žinia, kad pats! 
Castro norėjęs įsakyti Kubos lėk- j 
tuvui atvežti paleistus-kalinius' 
į Washingtoną, Dūles aerodre- į 
mą, bet Castro negavo leidinio! 
siųsti Kubos lėktuvo į Washing- 
toną.

Didžioji Amerikos spauda la
bai plačiai rašė apie Jessie Jsck- 
sono kelione i Salvadora, Kuba. ! 
Nicaragua, ir vėl į Kubą ir net į 
į AVashingtoną. Fotografai pa
darė visą eilę nuotraukų apie I 
Jessie Ja-cksono susitikimą su • 
Fidel Castro, Salvadoro prezi-J 
dentu Napoleonu Duarte, Nica- ’ 
maguos- karo ministeriu ir visa : 
eile kitu žmonių, i *

- - Fidel Castro nutarimas iš- 
įkąsti 22 Amerikiečius, prijungti;
.26 pelitinius kalinius Ir leisti{ 

’’ dvasiškiui" Jessie Jackson juos i 
išvežti yrą didelis projiagandcs; 
laimėjimas, — pareiškė sekre-; 
torius George Shultz. Kubos va t 
dovas neparodė nė vieno ženk.i.

į lo, kad jis nori keisti maišlin-! patenkintas 
gają savo politiką Ontro ir Pi e j 
tu Amerikoje. . . - - į

Sekretorius Schultz pareiškė, j 
kad JAV veda griežtą politiką Į 
Kubos ir Nicaraguos klausimais.

; diplomatų 
Nicaraguoj, kada abi valstybės- 
ir agentų judėjimą Amerikoj ir 
baigs įsiveržimus į kitas valsty-j 
bes ir pradės tolerancijos poli-:

čių 125.000 kubiečių.

ARGENTINOS PREZIDENTAS
BIGNONE IŠTEISINTAS

BUENOS AIRES. Arg. — Vy
riausias Argentinos kariuome
nės teismas vakar išteisino gen. 
Raynol-do B. Bignone.

Civiliai patraukė teisman gen. 
Bignone už tai, kad jo valdy
toj kariuomenės architektūros 
srityje dingo du jauni kareiviai. 
Be to, civiliai jį laikė atsakingu 
už prezidentavimą karo valdžios 
metu.

Argentinos Karių chąrta Įpa
reigojo prez. Bignone pravesti 
krašte rinkimus ir perduoti vy- 
ria/usybę rinkinius laimėjusiai 
grupei. Rinkimus laimėjo adv. 
Raul Alfonsin. Gen. Bignone 
perdavė adv. Alfonsin vyriausy
bę ir prižadėjo netraukti teis
man jo paties ir kitų jo kabineto 
narių. .

Civiliai patraukė teisman at- 
sista lydinusį Bignone. Pradžio
je jis buvo pasiruošęs - bėgti i 
užsienį, bet prezidentas patarė 
jam nebijoti, bet eiti į teismą, 
aiškintis ir prašyti, kad 
sintų. Jis paklausė prezidento 
ir nuėjo į teismą. Jis buvo ištei
sintas. Jį pasiliko Argentines 
prez. Alfonsin. Bignone labai 

ezideiito padrąsi
nimu ir buvo išteisintas.'

vandens ir jūros pakraščiu.
— Britų Kolumbijoj helikop

teris bando gelbėti salose už
kliuvusius gyventojus. - Laivai 
prie pakrančių negali privažiuo
ti, labia didelės bangos’

— Aukso šventykloje rasti 
Kinijoje gaminti ginklai, bet jie 
buvo atvežti j Amricaną per 
Pakistaną.

SALVADORE BUVO 
PAGROBĘ UŽTVANKĄ

SAN SALVADORE, Sal. 
Ketvirtadienio ryte kairieji mai 
štininkai pagrobė Lompa upės 
užtvanką. Jie sutraukė 600 ko
votojų, nukirto elektros laidus 
ir rengėsi sugadinti užtvanką. • 

i

Prez. Duarte įsakė karo va
dovybei pasiųsti karius į Lam- 
pos upę ir likviduoti įsibrovėlius. ’ 
Karo vadovybė pasiuntė 900 ge
rai ginkluotų karių. Tuojau pra
sidėjo kovos prie užtvankos.

Žuvo 60 karių. Galvas prie 
užtvankos paklojo 63 maištinin
kai, bet 10 valandą ryte užtvan
kos kontrolė jau buvo karių ran
kose. Maištininkai bandė pa
sitraukti į kalnus, l>et kariai, 
ypatingai aviacija juos seka ir 
kulkosvaidžiais kapoja.

Prez. Duartė pareiškė, kad 
tokį užpuolimai nepakenks vy
riausybei. Ji yra pasiryžusi gin
tis nuo visų įsibrovėlių.

nekreipdamas jokio dėmesio i 
abiejų vaistytų santykius, skren

, da į Kubą, bei Nicaragua, kai-i 
į basi su abiejų kraštų vyriausy-[
i bes atstovais ir tvirtina, kad ga-;
I Įima su šiomis valstybėm s drau šventykloje buvo įsteigęs kelis

- Sichai labai pasipiktinę si 
ch u Bindranvalc, kuris pačioj t

giškai susitarti. Jis parvežė 48 ginklų sandėlius.

Sekretorius Shultz pareiškė, kad Fidel Castro nekeičia tavo 
1 politikos, bet planuoja ir toliau sėti nerimą Centro Amerikoje
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Biriem ekretų partija ir L ri kslui- Ksi trasi laiko jG- 
Valstiecių Liaudininkų partija, sų nuosavybę, jis jokių jums 

(Elta) nuostolių, skriaudos arba *'šu- 
P. S. Gaila, kad dr. K. J. Če ; nybės” nepadarys. Jis, privatus

JAV DARBININKIJA IR NETIKROS 
PROFSĄJUNGOS

ginskas nieko neparašė apie 
Lietuvos darbininkų profesines 
sąjungas, jų veiklą ir kova dėl 
laisvės. Čia turime gaivoje apie 
Geralinę Darbininkų Atsto
vybę ir Darbo Rūmų veiklą ko
voje dėl laisvės ir geresnio gy
venimo. Pr- Fabius

JŪS KLAUSIATE.
Prieš porą men. Vilniuje lau

kėsi JAV — TSRS draugystės 
naciotiaunė' tarnybos delegaci
ja vardu, pasivadinusi ameri
kiečių grirpslė. Trumpai apsi- 
žvadghiai. ji paskelbė, jog ’Ta
rybų Sąjungoje sudarytos visos 
sąlygos vystytis nacionalinei 

, kultūrai” (Apie tai skelbia Gim 
tasis Kraštas, 1984, nr. 5).

Tokie. egzotiški pareiškimai 
neturėtų nieko nustebinti, nes 
nuo pat jos Įsteigimo 1943 m- to
ji ’draugystės”' organizacija te
buvo paprasta Maskvos marrjo- 
netė.

’’Draugystės” delegacijos na
riai ypač susidomėjo vadinamo
mis Lietuvos profsąjungom:-'. 
Tasai jų dėmesys neatsčtikti-

JAV-bių AFL-CIO užsienio 
politika remiasi šiuo principu: 
Amerikiečių unijos atsisako kon 
taktu su bet kuria šalimi, kuri 
’paneigi? savo darbininkams 
reise laisvai jungtis bei organi
zuotis, kolektyviai derėtis su 
darbdaviais, ir streikuoti”

JAV unijų vadovybes nuo- 
mo»e„ tok;e kontaktai: i) su
teikia valstybinėms darbdavių 
profsąjungom neužtarnautą mo 
ralinį orumą ir 2) klaidina lais
vojo paasulio darbininkus. 3) 

? palengvina sov. infiltruoti lais- 
■vąjj pasauli ir jame plėsti savo 
chversitę veiklą ir 4) padeda 
sovietinio imperializmo ekspan 
sijai.

Punklukas Anykščiuose

uis.

Po 
džio.

lenkų ’’Solidarumo” sąjū- 
Sovietų Sąjungas ir Rytų

bai <usrrūpino savo valdiškųjų 
profsąjunga” reputacija ir dar 
uoliau pradėjo įtikinėti užsienį 
kad: tos kompartijos pagelbinė^ 
organizacijos tikrai, rūpinasi 
darbininkų reikalais ir nusipel
no proffsąjungos vardo.

Toje dvasioj, ’’Draugystės” de 
legacijos nariai Vilniuje apgai 
testavo, kari aliejų šalių pasi
keitimas profesinėmis delegaci
jomis yra nutrūkęs ir už tokią 
padėtį kaltino amerikiečių uni
jų vadovus. -'K
Kokia gi iš tdzruju JAV uniju, 

pozicija Sov. ’’profsąjungų
atžvilgiu? APIE JALTOS SUSITARIMUS

JAV unijų vaidmuo žinomas 
:ir Ryui europiečiams. Netrukus 
oo savo atvykimo i Vakarus. A. 
Solženycinas pasakė kalbą JAV 
unijų suvažiavime, kur jis tei- 
cė* ’’Amerikiečių darbininki
jos, sąjūdis niekad nesileido bū- 

. ti apakinamu ir atsisakė laikyti 
vergija laisve. Kai žodžio ’’lais
vė” reikšmę pamiršę Vakarų li
beraliniai intelektualai ir išmin 
čiai tvrrtno,kari; Sovietų Sąjun
goje visa nėra koncentracijos 
stovyklų, JAV Darbo Federa
cija 1949 -t ai s metais išspausdino 
avietiniu konclageiįij' žemėla
pį. Visų tuometinių kaliriių var- 

-du aš už tai dėkoju Amerikos 
darbininkų sąjungai”

(Elta)

CURZONO LINIJĄ

. Lietuva Jaltos susitarimuose 
tiesioginiai neminima. Tik pa
liečiama pravedant sieną tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos: 
Trys vyriausybių galvos laiko, 
kad rytinė Lenkijos siena tu- 

5.8

gruodžio 786 d.
Vyr-Lietuvos Išleisvinimo Ko

mitetas. priimdamas dėmesin 
Jaltos susitarimo nuostatus pa
reiškia:

1. Teisink* požiūriu, Jaltos su 
sitarim i yra tik gairės, ir sais- 

tre-
atžvilgiu, būtent ir Lie
pė yra re 
t. v. aktai, 
nesuteikia teeisiu ar

retų eiti Cūrzono linija su
to tik susitariančias šafis; 
čiujų

MES ATSAKOMI j
KL. Pasakykite kokius Liet- 

Darbo Rūmai išleido leidinius, 
kad darbininkai būtų informuo
ti kokie veikia darbo apsaugos} 
įstatymai ir kekių dar reikia.

Petr. Ank.

asmuo, negali nei skolų užtrauk 
ti, nei jūsų nuosavybės par
duoti.

Aiškumo 'dėlei, turiu pasaky
ti. jeigu bankas arba pavienis 
asmuo būtų jūsų nuosavybės 
irustistas, tuo atveju, jei jūs su- 
žeistumėt kitą žmogų, kuris lai
mėtu tęisme prieš jus bylą, ne
žiūrint ar turite apdraudą, ar 
ne, nukentėjęs asmuo gavęs 
iš teismo vadin. ’’judgementą” 
Ė20.000 — $50,000, gali privers
ti banką, kad išduotų savininke 
pavardę ir adresą, kur jis gyvg- 
na.

Turint mažą nuesavybt, ją 
Įdėti į trestą, neapsimoka, ka
dangi ir tą pati tikslą galite at
siekti ir su privatišku trustu.

Adv. C. P. Kai
* * *

ATS. Liet. Darbo Rūmai iš
leido šiuos leWSnitis: 1) Dar
bininkų ir tarnautojų 1938 m. 
kalendorių su plačiomis infor
macijomis, 2) Pramonės darbi
ninkų įstatymas su paaiškini-, 
ma-is, Spaudai paruošė Kauno 
apygardos darbo inspektorius J. 
Grabauskas, 3) Generalinė Dar
bininkų Atstovybė ir Darbo Rū 
mai. Leidinį redagavo Pranas 
Fabius, 4) Darbo Sutartis. Spau 
dai paruošė P- Švlaitis. Plačiau | 
dėl šių leidinių atsakysime kit.J 
numery. Pr. Petitas

INFORMACIJA APIE 
OCI KGB BENDRADAR

BIAVIMĄ

R-sa Razgahiene pranešė Ame- 
rican įor Due Process organiza- 
pijos.vardu, kad š. m. kovo 28 d- 
Washrngtone, OSI/KGB ben- 
dradarbiavimą dokumentuojanti j 
medžiaga buvo įteikta kiekvie-1

dai kai kuriose vietose

Curzono Linija buvo nuties- - 
ta sąjungininku .ir santarvini n-Į 
kų aukščiausios tarybos spren- j 
dimu per taikos konferenciją 
Paryžiuje, 1919 m. gruodžio S 
d. Linija prasideda toje vietoje, 
kur buvusi siena tarp Rusijos* 
ir Austro - Vengrijos pasiekia 
Būgų upę ir eina' šiaurės • link 
buvusios sienos tarp Rusijos ir 
Rytų Prūsų. Į

šįandžen Curzono Linija ne
beturi reikšmės, nes-ji- buvo pa
keista Sovietų Sąjungos ir Len 
kijos sienų sutartimi 1945 m.

inter alios, 
kurie tretie. 

už

nė- 
pu-

«

kinu r.uokrypbmis Lenkijos nau tavos 
'aktai, 
siems 
deda pareigų.

2. Guržono linija Lietuvai 
ra nauding , nes Lenkijos 
sėje palieka Seinai, Punskas ir 
kitos grynai lietuviškos že
mės.

3. Sovietų prievarta įvykdy
ta Rytų ir Centre Europos so
vietizacija, pasiremfent Jaltos 
susitarimais, sufofrmuojant lai
kinas vyri usybes ir rinkimų į- 
vykdymą, yra jjri^inga Atlan
to Chcrtai ir tautų tautų apsi
sprendimo principams.

(Eltos inform.)

nam kongresmenui, senatoriui, 
Baltiesiems Rūmams, Vyriau
siam Amerikos teisėjui Warren 
Burger, Attorney General Wil
liam French Smith ir Americ
an Bar Association pirmininkui 
Reilly.

Žurnalistai, drauge su šia 140} 
p. dokumentų knyga, gavo ir| 
pilną komplektą laiškų. Vienas 
egz. buvo -įteiktas ir TASŠ’o ži
nių agentūrai. Šią privačią ak
ciją suplanavo ir tvarkė adv- 
Povilas Žumbakis iš Chicagos. .

(Elta)

KL. Pasakykite kaip įdėti sa
vo nuosavybę ir laikyti truąte. 
Iš anksto dėkoju.

Vladas Š-tis MEDICINOS MOKSLAS

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ FESTIVALIS

SAVININKŲ VALDYBA SU PIRMIBRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ
NINKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARD ALDER3IANU ALOYSIUS -MAJER 
CZYK. KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTU

BRIGHTON PARKO LIE TUVIŲ FESTIVALYJE

šeštadienį, liepos 7 d. 11 vai. ryte iki 11 vai. nakties 
4300—4700 South Western in the midway.

DALYVAUJA RESTORANAI:

Daina, Paradise.

Talman Deli, Royal Pacific,
Startos

Chesdans,
DALYVAUS: vitražų dailininkas ir dauA kitu, lietuvių dailininkų. Bus> didelė pala
pinė sveikatos patikrinti. Daktarai iš Uni versity of Chicago Medical Center. Tikrins 
kraujo spaudimą, diabetą, plaučius ir širdį, ..■•••■— ■ .
Dalyvaus Holy Cross Hospital, jo Chicagos Sveikatos Departamentas turės pirmosios 
pageibos palapinę, z

.AJdermanas A. Majerczyk yra Miesto Sveikatos Komiteto pirmininkas. Jiš tvarko

< hieagos. policija tvrė* Community ServF ee,Vau. Darys piršti}, nuospaudas vaikams/ 
bus raitoji policija ir pasirodys policininkai su treniruotais šunims. Ghicfeges ug- 
niagesiai. Turėa pirmosios pagalbos tiekius (Fhramedie). 'Auto ‘.Rescue Team ir - 
water fight show. Bio penki orkestrai, muzika 
Bus vaikam: klounai, dlUinu žaislus. Cttfcagos-

Tos. dfeną nr naktį 
y£ynas organizuos 
umpįnu Jack.

žydimus dai-

VISUS KVIEČIAM

JOS KULYS,
General Chairman

LIETUVOS POLITINĖS
PARTIJOS VOKIEČIŲ

LEKSIKONE

g Nepriklausomos Lietuvos po- 
,< litinės partijos aprašytos
X m. Stuttgarte Alfred Kroener 
$ leidyklos išleistame Europos par

Ii jų istorijos leksikone. Įvadą 
“Lietuvos” skyreliui parašė dr. 

$1 K.J-Čeginskas, pasak kurio ”mo- 
dėmioji lietuvių daugiapartinė 

vj Jstema susikūrė 40-metinės ko- A
$ vos prieš carinį lietuviško rašto 
į j uždraudimą bėgyje, dar prieš 

"aliai issikovojant savo politinį 
mvarankiškumą.

’’Kaip tautos valios įrankis ko
voje už tautinę tapatybę, ši si
ti sterna daug prisidėjo prie sa
vos valstybės atstatymo 1918- 
tais metais.” -

Įvadas užbaigiamas šiais žo
džiais: ’’Pogrindyje veikiančios 
partijos ir naujai susikūrusios 
organizacijos 1943 met įsteigė 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, kuris 1945 m. atsistatė 
Vakarų Vokietijoje ir nuo 1955 
m. veikia JAV-bėse. Jame at- 
stovaugamos visos 15 egzilio po 
litinių partijų ir kovos organi
zacijų.”

Leksikone pristatomos šio> 
partijos: Liet.. Darbo Federaci
ja, Lietuvos Ūkininkų Sąjunga, 
Ūkininkų Partija, Liet. Valstie
čių S-ga. Liet. Taut. S-ga., Liet-

• i 
Ši

ATS. Daugelis žmonių perka 
nuosavybes ir kait kurie bankai 
pataria įdėti nuosavybes į tru
stą.' Kai pirkėjas* paklausia, ką 
jam trustas pagelbės? Kai ku
rie žinovai atkako, jei turėtum 
su automobiliu nelaimę, tuo 
metu vieną asmenį užmuštu ar 
kelis žmones sužeistų; vėliau 
nukentėję asmens užvestų prieš 
tamcta bylą su ieškiniu 200,000 
ar daugiau, gi automobdio ap- 
drauda siekia gal tik $50,000.

Visi šie ir panašūs atvejai yra 
naudingi tiems bankams, kurie 

H į turi trustu skyrių. Kada savi- 
1981 ninkas įdeda savo nuosavybę į 

trustą.bankui turi sumokėti 850 
ar Idlaugiau. o vėliau po $20 ar 
daugiau reikia mokėti per me
tus.

Iš praktiško gyvenimo žino
me, kad dauguma didelių na
mų yra įdėti į trustą. Nors ir 
norėdamas sužinoti, kas yra tų 
dideliu namu savininkas, bet 
miesto rekorduose to nerasi.Ta
čiau rekordai parodys,kad nuo
savybė yra įdėta į trustą.,

Tenka uasakvti kad aš nieko 
neturiu prieš šią trust o sistemą, 
bet norime pagelbėtiu lietuviui 
grynai iš finansinės srities.

Pirkdamas mažą nuosavybę, 
gali padaryti privatų trustą, tai 
yra, pavesti savo broliui, sese
riai arba geram pažįstamam.ku- 
kurie patarnaus tam pačiam

Kaip jis pritaikornSsgįįvenime 
Gydytojas teirautasi, bobu

lės apie- jos senio sveikatą — 
kaip jis laikosi?

— Šiaip taip^.ąiąktare^tfesilai
ko- Tris su ■dideliu, v^rgu prai 
lijo gyvas, o dvi teko iškepti — 
nebeįstengė gyvų praryti.

Taip bobulė atsakė į gydyto
jo klausimą, bet gydytojas to
kio jos atsakymo nesuprato.

— Apie ką tamsta kalbi, bo
bule? — jis pasiteiravo.

—Na gi apie tas dieies, kurias 
ponas daktare buvote prirašęs...

Arėjas (Leonas) Vitkauskas* * *
GARNYS

Vienas menkos išvaizdos ne
kaltas bernelis apsiveda irgi 
su negražia mergele.

Po kurio laiko jiems gimsta 
dukrelė, bet labai graži.
Su sveikinimais atsilankę drau 

gas pažiūri į tėvą;, motiną, kū
dikį ir sako:

— Dabar ir aš pradėsiu tikė
ti. j°g garnys atneša vaikus!

* * * vr
— Ministeris pirmininkas už

draudė medžioti valdininkams 
privatiniuose miškuose. Ar tai 
ne geras dalykas?

—Kas čia tokio! Geriau, kad 
jis būtų uždraudęs medžioti sve
timose kišenėse, renkant taksas.
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40 METŲ BE NAMŲ
Nedaug linksmų jubiliejų te- tik kaip stogą ant galvos ir ke

tinime švęsti. Ir šiemet 40 me- 
tų l’lldž^ojo bėgimo iš Lietuvos 
sukaktis apgaubta liūdesio šy
du.

Lietuvos vokiečiai ir vokie
čių kilmėm lietuviai šią sukak
tį minėjo prieš trejetą metų 
Jų repatriacija į Vokietiją buvo 
vykdoma dar prieš vokiečių — 
sovietų karo pradžią 19441 m. 
Ja pasinaudojo ir daugelis gry
nų lietuvių, traukdamiesi nuo 
bolšev’kinio teroro Atskiri bė
gimai į Vokietiją prasidėjo dar 
1940 m-, sovietams okupavus

Pžrmas’š ir pats žymiausias pa 
bėgėlis buvo prezidentas Anta
nas Smetona su šeima, perėjęs 
Lietuvos — Vokietijos sieną 
1940; m. birželio 16 d. Bet tai 
buvo tik atskiri atvejai. Masi
nis lietuvių egzodas, vyko 1944 
m. vasarą ir rudenį, priartėjus 
Rytų frohtud.kai per 66,000 tau
tiečių pasitraukė į Vakarus.

Sprendimas pasilikti namie ‘ 
ar trauktis turėjo būti padary
tas labai skubiai. Dažną apsi
spręsti ori vertė ne tik besiar
tinanti antroji/sovietų okupa
cija, bet ir vokiečių žandarai, 
išvarę tūkstančius žmonių ap
kasų kasti ir, gainiodami iš vie
nos vietos į kitą atvykę į Vokie
tiją.

Visas Vokietijos pasienis bu
vo buvo skubotai evakuotas 
Šimtai lietuviu atsidūrė šiame 
krašte vokiečių karių unifor
mose, traukdamiesi kaitų su ka 
ra pralaimėjusia kariuomene. 
Tuo būdu buvo išardytos šei
mos, daug sužeistų ir ligonių. 
Keliauti, dirbti m gyventi Vo
kietijoje teko pusbadžiu po Va
karų sąjungininkų bombų kru
ša.

Tas bėdas ir nelaimes laikė
me laikinėmis. Karui pasibai
gus, tikėjomės grįžti į laisvą 
Lietuvą.

Trečiojo Reicho galas kasdien 
artėjo. Buvome įsitikinę, kad 
Vakarų sąjungininkai leis apsi
spręsti per karą okupuotoms 
tautoms. Juk tą pažadą jie įra
šė ir iškilmingai paskelbė At
lanto Ch arto j e, kurią pasirašė 
ir Sovietų Sąjunga.

Tokie prisiminimai <ir * nūsi 
vylimai šiandien gaubia tuos, 
kurie paliko tėvynę p'nėš 40 
metų. Viltį grįžti į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą tolydžio 
tuo būdu pakeitė bevilte bena
mystė, jei namus suprasime ne

tunas seinas, bet baugiau, kaip 
gimtinę ir tėviškę. Po karo pa
našiai ir buvome vadinami.

Pabėgėlius globojusios tarp-( 
tautinės organizacijos UNRRA 
iri vėliau IRO mums davė DP - 
displace persons — arba išvie- 
tntųjų vardą, t. y. ne laisva va
lia pakeitusių gyvenimą vietą, 
bet prievarta išblokštų iš namų 
ir tėviškių. Ir mes patys vadi
nome save tremtiniais: buvome 
įkūrę Vokietijos lietuvių 
tinių sąjungą ir steigėme 
tremtiniu draugijos.

Vėliau vokiečiai davė 
dar tikslesni pavadinimą—hei- 
matlose Auslaender, t. y. užsie
niečiai be tėvynės. Tai ne pa
prasti užsieniečiai — turistai 
duoneliautojai, vokiečių vadi
nami svečiais darbininkais (Gas POŽĖLA
larbeiter). Jie visi, būdami už-* 
sienyje, naudojasi savo valsty
bių globa. Mes tokios globos 
neturime. Užsienyje esančios 
diplomatinės nepriklausom. Lie 
tuvos atstovybės paveikios glo-* 
bos suteikti negali. j

Jungtinių® Tautii pabėgėlių, 
komisaro teikiama globa dau-J 
giau simbolinė. Kad nebūtume 
ne tik benamiais, bet ir betei
siais žmonėmis, daugelis esą- į 
me apsirūpinę vokiškais pasais.! 
Bet gi svetimos valstybės pilie- • 
tybės priėmimas keičia tik as-, 
mens dokumentus bei

trem
kit as

mums

DARBAS MIESTE

(ATSIMINIMAI)
tas

duoti.

i

1

juodraščių, iš ko būtų 
patikrinti. Teko Micke-

nermio 
nys.

tuvos problemos.
Vok LB Biuletenis

su 
rendez-

vien išeitį 
grasinimų 
Bet visos 

i neoatika

šeimos 
nesako. ’

kė komitetą, bet prisvilęs kva- -7 j
• • N* \ • 4pas vis tiek, lrfe>. Pąknyš buvo* į

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. J 

r MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St, Chicago, CL 60629 ♦ TeL

organizacinio ry- 
Darbas be jo tėra atskirų 

bet ne organi- 
Aš kalbu apie

ir ponui su-

L Sat.-Monday, June 3^2, 19^4

Read label and follow 
directions.
C Ex-Ux, Inc.. W2

Rako va^arv.etės miskas ir ežeras.

(Tęsinys)

Nereikėjo to šimto. Vakare 
susirinko dvarininke šeimos t i
kyba (kaip paprastai būdavo 
šeimos nelaimės atveju — visa 
ponybė su draugais, 
bėjo ir svarstė. Ne 
surado, net ir pono 
policija su lokautu, 
tos priemonės taryb

mens dokumentus bei teisinę į 7“ buvo per kerštingos. Sustota 
padėti, bet nepakeičia ir negali' pagaliau ries viena jų. kuri pa- 
pakeisti pačio asmens — jo kil-. širodė taiidauria.
mės, kraujo ir širdies. Teisingai j . Kitą idlicną PaKnys gavo ži- 
senieji romėnai sakvdavo. kad : nią iš streiko komiteto:
žmonės, kurie per jūras ke-j — Ponas daktaras, — sako, 
liauja, tik dangų ant galvos pa-j —nori pasimatyti su tamsta, 
keičia, bet ne širdį.

.Vaakrų V okietija, 
demokratinė valstybė,, 
dama savo pilietybę, 
Jauja atsižadėti turimos tauty
bės.
Vasario 166 gimnazija, kurioje 
mokosi daugiausia vokiečių pi
lietybę turinčių tėvų vaikai- Ji 
yra Federalinės ir Hesseno kra
što vyriausvbiu remiama, nors 
pagrindinis šios mokyklos už-į 
davinys puoselėti bei ugdyti) 
lietuvybę. į

Didysis egzodas, vykęs prieš- 
40 metų, per 60,000 lietuvių gy- i 
venimą pakreipė nelaukta link! 
mė. Jei pirmomis pokario die-j 
nomis didžiausias visų rūpestis 
buvo kasdieninės duonos ir kū
rimosi klausimai, tai dabar iš
kilo likiminės išeivijos ir Lie-

— U z ką. sakyk. Tamsta: Ar 
už gerą rūpestį, rodomą kume
čiams? Ar už didelę algą, ku
ries apylinke pavydi?

— Nei už \dcną, nei už kitą. 
Visai už ką kita-Kas imasi gink 
lo kiliems mušti, tai rizikuoja 
ir nats gauti. Tai dvaro reika-

se.
Pagaliau 1904 m. gegužės mėn. 

atėjo iš Pi ūsų pirmasis ’’Drau- j 
go” numeris. Peržiūrėjęs jį,Pak į 
nys nustebo ir sako man:

— Na. kas čia dabar. Ne 
"Draugas”.

Abudu versdami lapą po 
po. perži6rėjome laikraštį- 
darnieji — ne tie, kažkokie 
votiški. Taip pat 7savotiški 
kiti straipsniai.

— Vis dėlto nesuprantu,
ir apmautdą icdė Pok-j

la- 
Ve-!
sa- j

• iir .

būdama 
suteik-!

nereika- • j i 
Geriausias pavyzdys yra Į

— Koks daktaras, kur, kada?
Patikrino žinią. Pasirodo, kad 

Joniškėlio ligoninės daktaras L-* 
Petkevičius nori kalbėtis 12 va
landą parke. Paskirtu laiku įvy 
ko pasimatymas.

— Kas per reikalas, daktare?
— Streiko, — netikrai atsakė 

daktaras, lyg būtų sutikęs neti
kėtą žmogų. — Dvare netvarka, 

į dvaras be priežiūros. Daug vi- 
šokių kalbų ir baimės. Gali po
licija įsimaišyti.

— Dvare netvarka? Netiesa, 
daktare: karvės melžiamos, gy
vuliai šeriami. Net lauke buvę 
įrankiai ir tie parvežti ir sudė
ti . pastogę.

O dėl policijos,— tai pono da
lykas. Lazdos yra du galai, an-

kumečių skundo!
— Dvaras tyčiojasi: duodąs, 

girdi, kumečiams didžiausia al
gą. kai tie iš tikro ne kasdien 
turi duonos su bulvėmis pa
valyti! Tyčiojasi dva. 
bąs apie savo 
ners
daktaras

Toliau 
daktaru 
vous sav

s. kal- 
rūpestingumą, 

kumečių vaikams ligoje 
neparūpi n a mas! 
nebebuvo prasmės 
kalbėtis, ir 

ūme nutrūko.

i tarybą istorija nieko
I žinoma tik viena smulkmena, 
svarstau — žiūrėta He tik savo 
dvaro, bet ir kitų dvarų kume
lių ordinarijų. Praėjo diena ir 
kita, iir nutilo dvare kilęs neri- 

j mas — ponas sutiko viską pri
dėti.

Kai viskas buvo laimėta Bai
sogalos Komaro ir jjoniškėlio 
Karpio dvaru streikais, tai pa
kilo kumečių ūpas iii drąsa ir 
kituose tos apylinkės^ dvaruo
se. Lūžo pirmieji ledai. Po jų 

1905 metais pavasarį lūžo le
dai ir Šeduvos ir Pakruojo Rop- 
pų ir Joniškio Komaro dvaro-

>. LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir možA 
13^4 m. metražtls. Jame yri vertingi, niekuomet nesensta, Vin«/ 
.Krėvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoc 
F. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Keliaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Merkio, V. Kašubo*, A. Rūkžtelė* ir A. Vars# 
kūrybos poveikslai*. 365 pust knyga kainuoja tik KL

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos b tin 
finlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint 
fventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlmfe

'• VIeNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spralj 
ta> Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Htt 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfj 
parduodama tik už H ’. f «. f

Pknnkf p&ražyta rtudija apie RytprSiduA, remiantis Pakalni* k 
Labguvos apakrlčitj duomenimis. Apralyma! Jdomūa kiekvienai! 
BetūvfnL Leidinys muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vltovardžfp pavadlnlmaieb Jų vertiniai | vokldHtj kalbą. Laba1 
gandingoje 335 pust knygoje yra Rytprfisbj tamtiapls. Kaina gi

1 K4 LAUMB8 L1MX, ralytojoa Petronėlės Orintaftėt a« 
mhtfaud fr mintyj apie unnenls fr vietas neprflt Lietuvoje Ir plr 
tnaMala bollevikų okupadjoc metais. Knyga turi 234 puslapiu; 
bet kainuoja tfk fS. * i

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionieriui, neaupNB 
Im tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? t£k > 
Vvgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pot 
■IJfa Dabar būtą JJ galima pavadinti kovotoju ui fanogaua tebei 
ĮCayga y*a (fideMo formato, 265 pu&lapią, kainuoja

ba,Al OI
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, 111.

k

.• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MA} SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS : j

Atdara šiokiadieniais nuo
J vai. ryto iki 10 vai vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX*tonight •

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tty it tonight 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’

galima 
vičių klausti.

Dar negreit po to vykdoma
sis komitetas išgirdo visą to 
įvykio istoriją. Mickevičius ta
da pasakojęs.

Eidamas per. sieną, :pastebė
jose kad ji seką. Bijodamas įk_. 
liūtį, perdavęs .‘voką su raštais 
vienam iš matymo pažįstamai 
žmogui,kuris tai pat per ją ėjęs. 
Tas žmogus kitoj: pusėj turėjęs 
viską jam grąžinti. . . *

— Mano nuojauta buvo teisinį 
ga, — sakė Mickevičius, —Mui- | 
tinė kaip reikiant apžiūrėjo2 
mane, — čia pat ir seklys buvo. 
— bet nieko nerado. Kai pėrė-’ 
jau, savo pažįstamo anoje pu
sėje neberadau. Jis dingo, kaip 
po žeme-

Ką daryti?.Pražudytų straips
nių vietoje, sako, aš parašiau 
naujus. Stengiasi atpasakoti 
viską, nieko savo neprideda
mas

— Blogai atpasakojai! — pik
tai pastebėjo Paknys. — Nieko 
nebeatsiminei — nei kaimo san
tykių, nei kovos jame, nei mū
sų uždavinių tenai. Viską už
miršai!

— Jei taip atsitiko, — kalbė
jau aš, — tai ko mums neprane-

nešcd ir nei a ūkei iš mūsų ži
nios? Juk redakcija čia, o ne 
Tilžėje. Ar galima taip lengva- 
I bėdišku elgtis su organizacijos 
, raštais?

Dar griežtesnis buvo Mažo- 
is^ Jis kreipė daugiau dėmesio 
drausmę.
— Kokios ten buvo aplinky- 

ės, tai neturi reikšmės. Svar
bu p'<t$ faktas—rašinys.

— Sauvalė iškyla ten, kur nė
ra drausmės, 
šio.
žmonių darbas, 
zuoto vieneto.
ją, kad ateityje būtų išvengta 
sauvalės.

Mažomis pasiūlė tokia išva
dą:

1. paaiškinti draugams 1903 
metų Organizacijos konferen- 
sijos nutarimą, kad vykdoma
sis komitetas redaguoja laikra
štį;

2. dėl susidėjusių aplinkybių 
vykdomasis komitetas negalėjo 
suredaguoti laikraščio 1 nr.;-

3. prašyti Mickevičių toliau 
prižiūrŠi laikraščio spaudą ir 
gabentieji mums.

Į priekaištus Mickevičius at
sakė:

— Dabar, po įvykusio fakto, 
lengva taip ar kitaip vertinti 
mano poelgį. Bet tuomet, kai bu
vo susidurta su pavojum... O, 
koks aš tomet būčiau buvęs dė- I 
kingas nors už vieną tų sampro
tavimų. kuriuos šiandien išgir
dau! Deja, tuomet jų nebuvo. 
Pasielgiau, kaip mokėjau ir su
pratau.

Komitetas priėmė Mažonio iš- Į 
vadą.

\Kalbos šiek tiek geriau. liūtei-

visų kiečiausias:
— Žinoma, Mickevičius tei

sino save ir netureju drąąsos 
priU pažinti. Apsirikome, lauk
dami iš o nuoširdesnio bendra
darbiavime-

Jdomus buvo Paknys — sava
rankus nuo stomens iki padų. 
Tok< jis buvo ir Luda, kai rei
kėjo jam mieste rasti kelią į 
tuos, kurie, kaip sakydavome, 
viską uždirba ir patys nieko ne
turi!

Jis neklaus jėkių nurodymų 
ar patarimų, ką susitikti,su kuo 
kalbėtis. Jis pats nepatariamas 
ėjo žiūrėje ir rinkosi sau darbui 
tinkamus žmones.

(Bus dauginu)

fte oil 
f Itara svsry 3,000 tt 
3,000 miles to 
wasting gasoline.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
. yra seniausia, didžiausia ir i turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija/lietuviams'ištikimai-tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius- darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. '
SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONTŠ WJJ0NUS dolerių 

apdraudų savo nariams, j 5
5LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

50 metų studijavę:

Ml

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bei kada Ir 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir proi. E. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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buvo nepasiruošę, todėl rusams komunistams jie nesi
priešino. Rusams nereikėjo vesti kovos prieš afganie- 
čius, nes jie buvo netikėtai užklupti ir nesipriešino. Ru
sų komunistų karo jėgos yra galingos, kai niekas jiems 
nesipriešina. Jie bando paruošti dirvą, kad niekas so
vietų karo jėgoms nesipriešintų. Niekas nesipriešino . 
rusų kariams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, todėl so- j 
viet karo jėgos taip lengvai šių tautų valstybes užėmė. į 
Suomiai vieni nutarė pasipriešinti, todėl rusa niepajėgė I 
Suomijos pavergti. Rusai nepavergė Indonezijos, Egip
to, nes Indonezijos karo vadovybė pasipriešino komunis
tams. Egipto karius kovon metė prieš rusus aviacijos 
gen. Hosni Mubarakas.

Kartu su rusų divizijomis j Afganistaną atvyko so
vietų karo policija ir gerai paruošti kagėbistai. Andro
povas buvo priešingas Afganistano invazijai, bet kai po
litinis biuras nutarė siųsti karius Į kaimyninę valstybę, 
tai ir Andropovas pasiuntė specialiai užsienin paruoštus 
kagėbistus. Rusai buvo įsitikinę, kad į porą mėnesių, o 
vėliausiai į metus Afganistanas bus pavergtas ir galės 
planuoti prijungti jį prie Sovietų Sąjungos.

Bet šis Kremliaus ponų apskaičiavimas buvo netiks
lus. Kagėbistams pradėjus areštuoti įtakingesnius Af
ganistano veikėjus, visame krašte prasidėjo pasiprieši
nimas. Pradžioje pasipriešinimas buvo organizuojamas 
kalnuose, o vėilau afganiečiai pradėjo priešintis ir mies
tuose. Pirmiausia rusai buvo priversti nusileisti nuo kal
nų, o vėliau jie negalėjo naudotis krašto keliais. Rusai 
įsitikino, kad reikės siųsti į Afganistaną daugiau kariuo
menės, ginklų ir aviacijos. Jie ryžosi pramušti kelius,

Pasibaisėtinai žiaurus rusų komunistų 
elgesys Afganistane

Prieš ketveris metus geriausios raudonosios armijos 
divizijos’ įsiveržė į Afganistaną. Pačiame Afganistane, 
niekas negalėjo rusų karių sulaikyti. Pats Afganistano 
štabo viršininkas sušaudė prezidentų., premjerą ir visus 
minisferius bei jų šeimas. Tas pats štabo viršininkas pa
skyrė Maskvoje apmokytą; Kabules policijos vadą. Nau
jas policijos vadas suvarė į priemiestyje esantį kalėjimą 
visus įtakingesnius afganiečius.

1979 metų gruodžio mėnesį sovietų aviacija užėmė 
Kabulo aerodromą. Sekančios dienos rytą sovietų ka
riuomenės dalinys buvo atvežtas prie Kabulo radijo sto
ties. Stotį saugojęs kariuomenės dalinys rusų buvo nu
ginkluotas ir pasiųstas į kareivines. Stotį saugojusieji 
kariai žinojo, jog tai buvo rusų karo jėgų okupacija. Jie 
pranešė savo vadovybei, bet jokio įsakymo priešintis ru
sams Afganistano štabo viršininkas neįsakė.
. Rusai įsakė radijo stoties pranešėjui perskaityti at
neštą pranešimą ir pagroti Afganistano himną. Prane
šime trumpai buvo pasakyta, kad Afganistane tvarkos 
nėra. Nepatikimi elementai planuoja dar didesnę ne
tvarką įvesti. Afganistano vyriausybė, Afganistano ka
ro jėgų pritariama, pakvietė sovietų valdžią pasiųsti į 
Afganistaną, karo jėgas tvarkai įvesti. Visi gyventojai 
buvo kviečiami padėti rusams atlikti savo pareigas, ne
trukdyti jiems pasiekti paskirtus afganiečių miestų cen
trus. Pranešime aiškiai buvo pasakyta nekovoti prieš

kuriais negalėjo pasiekti sovietų pasienio. Paskutiniu 
metu britų, vokiečių ir net prancūzų radijo stotys pra
dėjo siųst į rusų pavergtas R. Europos žemes radijo žinias 
paskutinių savaičių įvykius Afganistane. Afganiečių ne
laisvėn pateko du karo tarnybon paimti jauni rusai. Jie 
buvo pasipiktinę sovietų karo vadovais Afganistane. Jie 
prašė afganiečių sudaryti sąlygas patekti į Vakarų Eu
ropą. 22 metų karys vadinosi Igor F. Rykova, antrasis 
buvo 20 metų Oleg G? dhian.. Europos parlamento kon
servatorius, lordas Bethell parsivežė abu jaunus karius 
į Angliją. Afgane jiedu buvo pripratę prie opiu
mo, todėl britai padėjo juos į ligoninę, kad taptų norma
liais žmonėmis. Tuo tarpu britai pradėjo juos klausinėti 
apie 1983 metais į Afganistaną atsiųstų karių nuotai
kas. Kariai papasakojo, kaip rusai užėmė kaimelį Ba- 
zarčą. Jie suvarė vyrus į vieną vietą., o moteris į kitą. 
Karininkas išrikiavo visus kuopos kareivius ir įsakė nu
žudyti visus vyrus. Jeigu, kuris dar rodė gyvybės žymių, 
tai paties karininko ir puskarininkių buvo revolveriais 
pribaigti. Vėliau kareiviai buvo nuvesti prie suvarytų 
moterų ir buvo kariams įsakyta visas išžudyti. Karinin
kas metė pirmąją granatą į beginkles moteris bei vaikus.

Dar žiauriau sovietų karininkas pasielgė Kabulo 
šiaurėj buvusiame kaime. Jis įsakė kairams iškrėsti vi
sus namus ar kartais nerastų ginklų. Kratą vedant, vie
nas 16 metų berniukas piktai pasišaipė iš rusų karių. Ka
rininkas tuojau pareiškė, kad tas jaunas vyras yra suki
lėlis. Jis nusivedė jauną afganietį, pastatė išrikiuotos 
kuopos priešakyje ir įsakė vienam sovietų kariui paduo
tu peiliu visų akivaizdoje* nužudyti. Afganiečio buvo už
pakalyje surištos rankos. Rusas pradūrė petį, bet nepa
jėgė jo nužudyti. Tada pats karininkas atėmė iš jo peilį 
ir visų akivaizdoje parodė, kaip reikia šaltu krauju nu-; 
žudyti priešą. Karininkas pasukinėjo iškelta peilį ir pra-!

ANTANAS PLEŠKYS

(Tęsinys)

Sovietų S-goje kiekvienas*, 
žmogus yra vergas, — ja nelei-1 
džiama numirti savo gimtaja
me krašte, jam neleidžiama net i 
galvoti, jam. viskas padiktuotai 
ką jis turi daryti. 1939 m. spa
lio 10 d., Maskvoje Lietuvos de
legaciją buvo pasirašiusi savi- j 
tarpinės pagalbos sutartį, ir jau j 
:uo pačiu metu, 1939 m. spąlioj 
11 d. buvo pasirašyta Serovot 
nstrukcija prieš sovietinio ele-Į 
meato Pabaltijo kraštuos lik-Į 
vidavimą. (Serov Ivan Aleksan-I 
Idrovič gimęs 1905 m. sovieli-l 
nis generolas,‘saugumo viršinin-į 
kas. L. E.). Šitoje instrukcijoje 
buvo pasakyta, kad turi iš-rem-i 
ti 750,000 lietuvių per tris eta-į 
dus po 250,000 kasmet, šimed 
sueina 43 metai nuo tų baisiųjų 
šriupiųjų Birželio .įvykių, kuri-Į 
yra krauju įrašyti Lietuvos isto 
rijoje ir kurių neišildys jokia

rusus, bet padėti jiems, nurodyti artimiausius kelius.
Šitokioj nuotaikoj Afganistane, šimtas tūkstančių 

raudonosios armijos geriausių karių iš Sovietų Sąjungos 
teritorijos įsiveržė į Afganistaną. Sovietų tankai ir šar
vuoti sunkvežimiai į kelias dienas užėmė visus strategi- piovė jam afganiečiui gerklę. Krintantį vyrą peiliu dar' 
nius kelius ir pasiekė svarbiausius miestus. Afganiečiai subadė. Šis elgesys paveikė du karius. Jiedu nutarė pa

jau pirmomis tremties kelionės 
■ dienomis prasidėjo ligos ir mi- 
Į rimai. Daugiausia mirė vaikai 
i ir seneliai. Sustabdydavo trau- 
I kinį ir sargai palydovai atidarę 

duris mirusiojo lavoną išmes
davo į pageležinkelio griovius, 

į Tremtinių eš a Jonai būdavo su- 
1 daromi labai ilgi, iki 150 vago- 
1 nų. Vienas garvežys traukda- 
I vo iš priekio, kitas stumdavo iš 
I užpakalio. Pirmas dvi savaites, 
i kelionės metu, maisto nedavė, 
i lik kibirą vandens vagonui ir 
i retkarčiais kokios tai n ėsk a- 

nlūs,. dvokiančios kosės, kai pri- 
' važiuodavom didesnias stotis.

Kai mūsų ešalcnas pasiekė 
’ Vilnių, Vilniaus geležinkelio sto- 
f ties peronas buvo pilnas prisi

grūdęs žmonių. Aš parašiau 
kelis raštelius ir įlą minią iš
mečiau. Vieną raštelį parašiau 
savo vyrui ir prašiau, kad jis 
saugolusi N’KVDislų ir, kad sau 
gotu mūsų miažytę durelę. Tas 
mano raštelis vis dėlto vyrą pa
siekė. Jis išsisaugojo ir išsaugo
jo mūsų mažytę.

Naujoje Vilnioje visus vyrus 
atskyrė nuo savo šeinių, sudarė 
naują vienų vyrų ešaloną. Ne 
kuii laika su vvrais susitikda- C v
vom, kai jų ešelonas mus pra
lenkdavo, arba mūsų ešelonas 
juos pralenkdavo. Taip lenkti- 
niaudami dar kelis kartus juos 

' matėme .

amžių eiga. Tuos liirželiniuš 
įvykius turime kasmet prisimir 
Ii ir minėti. Laisvajam pasauliu 
taip pat vis^ir vėl reikia ]>rjmjn- 
ti tuos baisiuosius įvykius. Tai 
įvyko 1941 m, birželio 11-1/ 
dienomis. Per tris dienas (arės 
tai daugiausia vyko naktimis) 
buvo areštuota ir ištremia į Si
birą apie 45,000 lietuviu: vyrų 
moterų, nėščių moterų, seneliv 
ii- vaikų. Raudojo ir verkė vi
sa Lietuva. Iš viso Pabaltijo 
tada buvo ištremta 150,000 žm< 
nių.

Kelionė į Sibirą buvo laba. 
sunki ir ilga — 30 dienos. Gy
vuliniuose vagonuose buvo su
grūsta jk) 5000 žmonių (rusiški 
\agenai nedideli). Neturėjome 
vietos nei kur atsisėsti, nei atsi
gulti; langeliai mažyčiai užkal 
ti geležimis, durys užrakintos, 
jokio vėdinimo, trūko gryno 
oro. jokios medicinos pagalimi.

siciucti afganiečiams nelaisvėn ir pateko į Angliją. Dar 
Afganistane su jais pasikalbėjo Amerikos Laisvės radijo 
atstovė Fatima Salkazanova. Ji keliais atvejais pakar
tojo šių karių papasakotus rusų kariuomenės žiaurumus 
Afganistane, šie Pasakojimai vidaus radijo bangoms 
siunčiami Rusijon.

Mūsų ešalonui įvažiavus į Bal 
Ii tarusiją-Gudiją. reikia manyti, 
į kad tai buvo specialiai suorga- 
Į nizuoti 'komjaunuoliai, kurie 
pnūsų ešaloną apmėtė akmeni- 
I mis šūkaudami buržujai, kapi- 
I ‘.alistai, liaudies priešai ir kito- 
Į k:us rūciskus kei^n¥Bs.‘ Buvo 
. irdaug nelaimingesnių įvykių, 
i Toje pačioje Baltarusijoje su- 
j sluLdė viena tremtiniu esalona, 
; virus *š vagonų išvarė ir ten pa i 
į vietoje visus sušaudė. Bet ste- 
j buk lingu būdu, vienas lietuvis 
: po lavonais išliko gvvas ir šiai o j / . • -
j taip pasiekė Lietuvą. Man grį- 
• žus iš tremties į Lietuvą, šį liūd 
’ na, s-kaiulu ir begalo žiauru iv\- 
I papasakojo.
j

Vienintelį kartą, netoli Uralo 
{ kalnų, stepėse, prie vieno nedi

delio ežerėlio, mūsų traukinys 
sustojo ir mums leido išeiti ab 

: sigerti vandens. Mes iš nusilpi
mo bėgdamos griuvome. atsikė
lėm ir vėl gnuvont, vėl kėlėmės 
ir griuvom ir taip pasiekėm tą 
ežerėlį, kad atsigėrus ir pasisė
męs vandens. Pabėgti niekur 
nebuvo galima.

(Bus daugiau)

į
— Britu Kolumbijoj, Kanados 

i vakaruose siautė labai didelės 
| audros, padarė daug žalos elek- 
i tros stulpams, keliams, namams 

ir žmonėms.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Šiandien citrina, kaip neabejotinas ir pati
kimas vaistas, jau triumfuoja ir net skrandžio 
ligas gydant. Prof. N. Capo, kalbėdamas savo 
raštuose apie citriną, kartu pamini svogūno ir 
česnako naudingumą, patardamas juos kasdien 
vartoti mūsų gaminamų valgių sąraše.

Prof. N. Capo tragiškai žuvo Ispanijoje. Bū
damas vyresnio amžiaus, jis jaunai atrodė, pa
grįstai didžiuodamasis savo garbanotais plaukais, 
kurių buvo netekęs jaunystėje, bet, pradėjęs mai
tintis vegetarišku ir augaliniu maistu, kuriame 
būdavo daug svogūnų ir česnakų pobūdžio patie
kalų, tas savo prarastas garbanas vėl iš naujo 
atsiaugino.

Prof.. N. Capo vardas Ispanijoje ir visuose 
pasaulio kraštuose, kur kalbama ispaniškai, pa
liks nemirštamas, nes už jį kalbės jo išleisti moks
liniai veikalai apie vegetarišką-augalinę mitybą 
ir Jo sul.vrioji gydymo sistema.

JUODIEJI JR R/UDONIEJI SERBENTAI
Ji odiejj serbentai

Greta mūsų turimų (jeigu turime) braškių 
lysvių nepamirškime pasodinti ir serbentų krū7 
melius. Kaip juodieji, tai ir raudoniji, baltieji 
ar geltonieji serbentai turi mediciniriių savybių. 
Juodieji serbentai; be kitų medžiagų, labai tur
tingi vitaminų C. Jie šiek tiek giminiuoja^i su 
laukinėmis vynuogėmis. Tai labai paplitęs vaisi
nis augalas ne vien Europoje, bet ir kituos^ pa
saulio kraštuose. Lietuviams šis augalas ir jo 
kvapnios, juodos spalvos uogos gerai pažįstamos, 
nes jie Lietuvoje būdavo auginami beveik kiekvie
name ūkininko sode ar daržų pakraščiuose.

Juodieji serbentai žydi vasaros pradžioje, o 
jų uogos išsirpsta liepos mėnesį ir rugpiūčio pra
džioje. Jų krūmeliai išauga nuo vieno iki dviejų 
metrų aukščio.

Poteriis Forestus, vienas garsiausių .Gydo
mųjų augalų žinovų, 1614 metais pirmą kartą pa
naudojo juodųjų serbentų lapus šlapumo kanalo 
užsiblokavimo pagydymui ir pūslės akmenų pa
šalinimui. Šimtmečiu vėliau abatas Bailly de 
Montaran ištyrė nuostabiai geras serbento gydy
mo savybes ir tuo reikalu buvo parašęs knygą,.

Šiandien augalinėje medicinoje yra žinomos 
šios juodojo sefbepto gydomosios savybės: Paša-: 
liną vidurių užkietėjimą, nuramina dieglius ir 
skrandžio skausmus, pagelbsti sumažinti gaRob 
gėlimą, žemina peraukštą kūno temperatūrą ir 
gydo gerklės užkrėtimus: anginą. faringHis. 
amigdalų uždegimą, ginginitį ir pnš. Re to, pa

lengvina šlapimo pašalinimą ir pagelbsti reuma- | 
tizmą gydant. Reumatizmas gydomas purvo vo- I 
nių pagalba, todėl patartina į tas vonias įdėti 
juodųjų serbentų lapų. To serbento uogos paša- 1 
liną nuovargį, nuramina kepenų skausmus, ir gy
do artričio, šlapimo nenormalumus ir pūslės ligas;

Kaip gydomąją priemonę paruošiant juodųjų 
serbentų lapus, juos reikia nuskinti pavasarį, prieš 
pradedant krūmui žydėti ir tuos nuskintus lapu> 
reikia džiovinti pavėsyje, kur neįšviečia saulės 
spinduliai.

Raudonasis serbentas
Negalima atsigeėrėti, vasaros metu žiūrint į 

raudonųjų serbentu uogų kekes, ir gardžiuojantis 
tų uogų saJdžiai-ūs’ščiu skoniu.

Raudonųjų serbentų kilimo vieta yra Skan
dinavija. To pusiasalio gyventojai švedai raudo* 
nuobJtts serbentus vadina “Rips”, o danai — 
‘ iš to atsirado mokslinis jų pavadinimas 
— “Ribea” ir tuo pačiu jie priskiriami Ribesaeeas 
augalinei šeimai — genčiai.

Laukinių serbentų yra Europoje, Azijoje ir 
Šiąųrėa Afrikoje. O “naminiai” arba kultyvuoti 
serbentai, kuritdbs ir mes valgome, buvo pradėti 
auginti Anglijoje, Belgijoje. Siaurės Prancū>ijtr 
je. o iš šių kraštų pasklido po Daugeli pasaulio 
kraštų. Raudonieji serbentai ž\tii balandžio ir 
gegužės mėnesiais ir jų uogos išsirpsta vidurva
saryje.

Kaip juodieji, taip ir raudonieji serbentai 
yra stiprūs vidurių liuosuotojai. Kartu ir šlapi
mo kanalo valytojai. Serbentų uogas patartina 
valgyti visą jų išsirpimo sezoną ir gan dideliais 
kiekiais. Be šių gydymo savybių, serbentai yra 
stiprūs kraujo valytojai; sutrintomis serbentų 
uogomis sėkmingai būna išgydomi kūno sumuši
mai, įpiovimai ir nudegimai. Turint gerklės 
skausmus, juos reikia gydyti skalaujant gerklę 
juodųjų serbentų sultimis, sumaišytomis su rožių 
vandeniu. Toks mišinys turi būti du ar ir dau
giau valgomojo šaukšto serbentų sulčių ir tiek 
pat šaukštų rožių vandens.'

Karštomis vasaros dienomis patartina nau
doti skanų ir gydomąją galią turintį serbentų 
uogų sulčių gėrimą. Atmiešus tas sultis atitinka
mu vandens saiku ir į jį įdėję, nasiskaninimv1'-, 
šiek tiek cukraus, galime mėe-autfc tuo skaniu ir 
visais atžvilgiais sveiku gėrimu.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ-VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 

iMIlllllllllllllllllllllllllllllii^

DR. PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 

Medicinos direktoriui

PRANEŠIMAI

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

■ Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

Lietuvių Moterų draugijos Ap- 
švietos pusmetinis narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, liepos 
7 dieną, 1 vai. po pietų, 3808 

.So. Union avė. Narės prašomos 
dalyvauti ,nes yra labai svarbus. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko ak-iniu? 

ir “contact lenses”.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

984 Laisves Olimpiados tvarkaraštis

—
2 PM — 5 I'M .— Plaukymo 

varžybos vyrams ii moterims.
3 PM — Futbolo finalas.
4 PM — Krepšinio finalas ir 

dėl 3-č os vietos.
8 PM — Laisvės Olimpiados 

vakaras — šokiai, Constellation 
Hotel, 900 Dixon Rd.. Rexdale,

Ont.n

Varžybų vietos ir adresai
Visos ledo ritulio varžybos 

vyks: Meadewvale Four Rinks 
Arena. 2160 Torquuay Mews. 
Mir>si<sauca.

T'nkliiiio plaukymo ir dau
guma krepšinio varžybų vyks 
Etobicoke Olympium, 590 Rath- 
burn Rd., Etobicoke, Ont.

Visos lauko teniso varžybos 
vyks Sherway Tennis Club,3111 
Universal Drive, Mississauga. 
Ont

Dalis krepšinio varžybų vyks 
Vincent Massey Collegiate In
stitute. 105 Eringate Dr., Eto- 
bieoke, Ont.

Vieos lengvosios atletikos ir 
futbolo varžybos vyks Centen
nial Stadium, Etobicoke, Ont.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Dn LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

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

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla.. 33710 

TeL (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš ivairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
i '

Patiekiame Laisvės Olimpia- 
: dos snortiniu varžvbu ir kitu 
j renmnių bendrąją programą ir 
: tvarkraštį. Taip pat pridedame 
į visus reikalingus adresus. ]vy- 
; kus duodam chronologine tvar- 
. ka:

šeštadienį, birželio 29 d., 8 A.
į M. įvyks Mažojo kalibro šautu- į 
J vu ir medžiokliniu šautuvu sau-’ i ■
j dymo varžybos. Latviu šaudyk- 
Į loję “Berzaine”, apie 40 mylių i 
•į.šiaųrę. nuo Toronto.
•?- šeštadienį, birželio 30 d.,10 A 
-M. — vyks pistoletų 
» caržybos 1oje pačioje ■A i
! *°Je-
I Pirmadienį, liepos
; PM — Summer Gardens, Onta-

. 1 rio Place,Toronto ivvks Laisvėspagaminti balistikos’ v . ,. Olimpiados Festivalis, kuriame paga-‘ -

' į lietuviu, latvių, estu ir ukrai- m . v. . . \. ...i mečių menines pajėgos atliks 
į programą.

Trečiadienį, liepos 4 d.
4:45 PM — Ledo’ritulio pre

liminarinės rungtynės: lietuviai 
prieš latvius.

6 PM — Futbolo (soccer) pre 
liminarinės rungtynės: latviai 
prieš ukrainiečius.

Ketvirtadienį, liepos 5 d.
5:30 PM — Ledo ritulio pre

liminarinės rungtynės: latviai 
prieš ukrainiečius.

6 PM — Iškilmingas atidary
mas ir dalyvių paradas, Centen-

‘ nial stadione.
7 PM — Krepšinio prelimina-

Knyga su formomis gauna- 
ma Naujienų administracijoje.

GENERAL MOTORS CORP.
GAVO UŽ $157.8 MIL Iš

ARMIJOS KONTRAKTĄ
TANKŲ DALIMS. GĄ1MĮNTL

Washington, D. S. — General \ 
Motors Corp, gavo už 157-8 mil.J 
Armijos-kontraktą M-l tankų 
transmisijoms pagaminti. 1

Goodyear Tire & Ruber Co. 
iš Armijos gavo kantraktą už 
$55,3 mil.
s tabilizacij os vienetams 
minti.

Rockwewll International Corp.j 
gavo už 22 mil. Air. Force kon- • 
traktą ‘’Minuteman missle spa-J 
cer dalims gaminti.

Day & Zimmerman Inc., su
teikta teisė už $19.9 mil. Arml-‘ 
jai gaminti reikmenis valdžios 
įmonėje.

McDonald Douglas Corp, ga-- 
vo už $10.5 mil. Air Force kon- į 
traktą lėktuvų dalims gaminti 
(F-15 fighter planes).

PATS SKAITYK IR KITUS

PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge w 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ifilAAOS VALANDOS

Sežitdieniiis ir •eksuUenUlf

Stoties WOPA - 1499 AM 
trtwJiuolamot ii »Oey etvdi^ 

Memuotte Parka.

Vedė|« — Aldone Dtufcw 
ToMu 771-1543

M fa. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL Mm
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i bus įžiebtas Laisvės Fakelas ir rinės:
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į ^Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARE RIBS
Pork tad fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a naturaL
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, •pard

ribs should be precooked by being boiled until tender. This

If yoa are ssnable to devote the time or the refrigerator 
space to the marina tioa procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs wffl taste a fittte less q£ pineapple, but they ’U 
Ctffl be quite delicious.

teger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting s&mce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato cc macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

M

I

rith fcr 74 bocrju
< Mwvhw*, pr~T>*r* th* brt«trnr

molaswn* or *»< peppr-- 'rs a

-r.

sferom of < tr serve thr nhu

rinės rungtynes: ukrainieččiai j 
prieš latvius.
.8:30 PM — Krepšinio preb-» 

minarinės rungtynės: lietuviai! 
prieš latvius.

Penktadienį, liepos 6 d.....
8 AM — 4 PM — Teniso var- Į 

žybos vyrams ir moterims. Į
10 AM — Futbolo prelimina-j 

rinės: lietuviai prieš ukrainie
čius. I
10 AM — Krepšinio prelimina
rinės: lietuviai prieš Ukrainian . 
čius — Etobicoke Olympium,
10 AM — Krepšinio prelimina- Į 
rinės: latviai prieš estus —Vin-į 
cent. Massey C. I.
1 PM — Krepšinio prelimina-j 
rinės: lietuviai, prieš estus —Į 
Etobicoke Odymium.

1 PM — Krepšinio prelimina- j 
latviai, prieš ukrainie-; 

čius — Vincent Massey C.I.
10 — 5 PM — Lengvoji atletika i 
vyrams ir moterims-

4 PM— Ledo ritulio preli
minarinės: lietuviai prieš uk
rainiečius. į

8 PM —Lietuvių sportininkų! 
susipažinimo vakaras— Prisikė-- 
limo parapijos salėje. 1011 Col-į 
lege St., Toronto, Crrt.

Šeštadienį, liepos 7 d.
8 AM — 4 PM —Vyrų ir mo- 

terų tinklinio preliminarinės 
ir baigminės varžybos.

8 AM — 4 PM — Vyrų ir mo-V c 
terų tenisas.

10 AIVI — 3 PM — Lengvoji 
atletika vyrams ir moterims.

10 AM — Ledo ritulio fina-

Esu pavargęs ir sergąs, 
Aušrelė mano temsta.
Dainelė vos be^kamjea, 
Ir greit numirsiu a£.......

Tiktai prašau —
Ant mano kapo 

Sodinkit vyšnią. 
Ji leis šaknis 
In mano širdį 
Ir mano kraujas 
Per jos šakas 
Raudonas uogas 
Nudažys.
O paukščiai uogų.
Kai pales

, : Užgiedos...,
Esu pavargęs ir sergąs.

i Ir spėkos vyste vysta....
! Bet dainą manei laisvą
Į Per amžius paukčiai bečiulbėsi 

Butku Juzė

' BIELIŪNAS - SMITH
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
TeL — 523-3572

------ - ■■■ ’............. ..................................................

/ 'VASAITIS-BUTKUS x.

f ,» LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue I

- Cicero, Illinois >< 
Telefonas — 652-1003 ' I

i - > ’> J I

W- - ....■ --------- ----—------ ------------------------- —----------------------- --------------- .,. , ..

5 — Naajiencs, Chicago, 8, DI Siat.-Mnwhy. Jw .H12. 1<¥U

ONA PAUDENIENĖ

gvros

VAIKAI

» Mrxkytoj a, i Igąnictė šaulė

mire šių metų birželio 29 d. Floridoje.

Josios vyras gydytojas vertėsi praktika Clevelande.

Liko sūnits gydytojas 4r- Kazimieras, sūnus inž. Algir- 
3čų sūnus gyd. Juozapas ir duktė Birutė.

lietuvius gražiuoju prisi-

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠ'I'ĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

. Cicero, ILL 60650
. - . TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

J JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

lakstės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS I

LACKAWICZ

/' _ Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 I

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois I 
TeL 974-4410



ŽUVŲ KARALYSTĖ
Vajulvnynas, 

lygtie, kaip veidrodis, tai 
* lingas ir banguojantis, 
jau įdomauja žmogų.

į Jau seniausiais laikais 
mykštis laukinis žmogus

- lai ramus ir 
aud- 

senai

snių vėl dingsta van'denv

pir- 
pasi-

nuskristi iki 60 sieksnių. Šitos 
žuvytės paprastai skrenda bū
riais ir skrisdanfcs labai gražiai 
išrodo.

Skraidančios žuvys, tiesų pa
sakius, ne retenybė, ypatingai

rptastais tinklais prie krantų ir 
Į negiliose ptinkose, paskui. i£- 
- mokę naudotis vėjo jėgą, buri- . 
Viliu laiveliu apvažiavo savo šs-‘ 
lies krarAus. Bet praėjo daug, 

įamžių iki žmogus pradėjo ty-;
rineti to didelio bekraščio van- 

įdenyno gyvenimą ir susipažino! 
•su tais nepaprastais gyviais, ku-r 
’rials knibždėte knibžda jūrų, 
gelmės. Jų tarpe yra nemaža [ 
'Žuvų, kurios stebina mus savoj 
išvaizda ir spalvomis, savo nuo

stabiais įpročiais ir spalvomis, 
savo nuostabiais įpročiais ir keis 
tais, visai “nežuviškais” savu
mais.

Tekius šposus žuvytės daro 
gaudydamos skraklancias muses 
ir vabzdžius, arba slėpdamosiesj atogrąžų ir paatogražų jūrosi, 
nuo jūros plėšikų — ėdrių ma- 
krelių ir k?tų didelių žuvų; bet 
dažnai jos “nuo meškos bėgda
mos ant vilko užbėga”, nets jos 
dažnai tampa žuvėdrų, albatro
sų ir kilu jūros paukščių gro
biu.

Na, pavyzdžiui, ką jūs pasa
kysit apie skraidančias žuvis?

’ Ar tos žuvys netraukia jūsų dė-i 
mesio ,ar jūs nesistebint jomis! 
matydami, kaip žvilgąs saulės] 
spinduliuose būrys iššoka iš van 
dens ir nuskridęs kelias dešimt

kame sutinkama daug įvairių 
skraidančių žuvų, kurios labai 
skiriasi nuo jau aprašytų Euro
pos rūšių.

Be skraiduolių, savo gerai iš
vystytais krūtinės pelekais, kaip 
sparnais, naudojasi visa eilė ki
tų žuvų, kurios vaitoja pelekus 
ne tik plaukiojimui, bet ir ki
tiems tikslams.

Pilkai, rusvu pilveliu, “trig- 
lai kregždei”, pavyzdžiui, pele
kų priedai yra tartum kojytės, 
kuriomis ji skiria jūros augalus 
ir gaudo vėžiukus ir medūzas, 
savo paprastą maistą. Į

Visai skyrium nuo šitų grei
tųjų jūros žuvų, gerų plaukėjų, 
ir net kartais skraiduolių gy
vena pilkas dumblų šokikas — 
nedidelė žuvis, labiau panaši į 
tritoną, kaip į žuvį.

Šitas įdomus gyvulėlis daž
nai sutinkamas Afrikoj Loange, 
prie Gvinėjo įlankos krantų ir

Yra kelios rūšys sKraidančių 
žuvų. Iš jų sparnuotis gyvenąs 
Viduržemio ir kitose Euraics 
ūrose, skraido aukščiausiai iš 
visų savo giminaič:ų. Gaudy
damas mu.^es, uodus ir kitus 
vabzdžius, jis pakyla 2^ ir 3 
metrus aukštumo ir skrenda *4 
kilometro ir daugiau, plasnoda
mas savo stipriais genii išvys
tytais krūtinės pelekais, pana
šiais į paukščių sparnus. Daž
nai sparnuočiai skraido ir nak
timis; garlaivio šviesos privi
lioti, jie skrenda; prie jo ir krin 
ta ant garlaivio dangčio, diena 
niekad neatsitinka.

Europos skraiduolis neskren
da taip ilgai, bet visgi jis gali į ją įtekančiose upėse. Dumblė-

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS tvr mtn a Inf 
£3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k •<>,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, m. TeL 847-7741

UAL KSTATI FOR lALft | UAL RlTATl K>1 1ALS 
— FarftavtiMi . Mamai, Xam4 — Fareavtmei V

60629, tel. 767-06000.
Brighton Parko Lietuvių Na- 

nys išlenda iš žemės ir padeda! mų Savininkų draugija ruošia 
šitą karnavalą. Robert Zabraus- 
kas yra leidimų pirmi įlinkas. 
Rengimų vadovas yra Juozas 
Kulys, vyriausias pavaduotojas 
dėl 12-to Wardo aldermanoj 
Aloysius A. Majerszyk.

Pranas A. Zailskns

ti upės krantai yra apaugę įvai
riais medžiais, kurių ilgos šak-

LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 25 milijonai dol.

MARQUETTE PARKE: MOKA:

medžiui laikytis toje šlapioje dir
voje. Čia gyvena dumblų šoki
kas. Visą dieną jis ramiai guli 
saulės įkaitintuose purvuose ir 
liūnuose arba išlindęs ant kran
to, vikriai kaip driežas bėgioja 
žeme ir gaudo vabzdžius.

Kartais šokikai, apkabinę pe-| 
lekais medžio šaknį ir stum<U- 
miesi uodega, užlipa ant jo iri 
guli ant medžio kamieno, tyko
dami muses ir uodus.

Alažiausį šlamįėjimą išgirdę, 
jie šoka į dumblą ir įsikasa į jį. 
Be abejo, kaip ir visos tikros 
žuvys šokikai gerai jaučiasi van- i 
denysie, bet iš pripratimo, plau
kioja tik ant paviršiaus.

(Bus daugiau)

2615 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629

Kasdien nuo 
10:00 iki 6:00 vai.

Ketv. iki 7 v. v.
šešt. 10:00-1:00

9% už taupomąsias sąskaitas.

10.5% iki 11.5% už terminuotus indėlius 
(C D). Metinis prieaugis siekia 12.005%.

12.0% už IRA (12.55%).

F & I5 "4 I

BUTŲ NUOMAVIMAS -
ft KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS .

> NOTARIATAS • VERTLMAL

YI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCXA

. BACEVIC1US — BEI .L REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Telef. 737-2110
CICERO:

New Yorko tel. 212-441-6799
Petersburgo tel. 813-367-6304

1445 So. 50th Avė. Antr. 9:00-12:00

Cicero, III. 60650 Ketv. 3:00- 6:00

Telef. 656-2201 šešt. 9:00-12:00

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis

Paskolos namų pirkimui, statybai ir kitiems 
reikalams. -

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

— Antrasis metinis Brighton 
Parko Lietuvių Karnavalas bus 
laikomas šeštadienį, liepos 7 
dieną nuo 11 valandos iš ryto 
iki 11 valandos vakare ant IVLid- 
way, tarp 4300 ir 4500 South 
Western. Tą fdaeną Chicagos po
licija uždarys' Western Boule
vard nuo 4300 iki 4700 ir bus 
leidžiama pastatyti automobi- 

| liūs karnavalo dalyviams. Pra- 
- eitais metais lankėsi virš 10,000 

žmonių, šiais metais bus lietu- 
H visko maisto, gėrimų, orkestru, 
[j dainininkų stalų ir dvi palapi- 
if nės. Bus irgi žaidimų ir žaislų

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
----------- JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ .....-

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

-KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. '(Persiuntiirrd pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

SSES

— KASA, Lietuvių Federal!-Į 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
nė Kredito Unija' praneša, kad 
š. m. liepos mėn. 4 dieną, tre
čiadienį, įstaigos (Chicago ir Ci
cero) bus uždarytos.

— Chicagcs Lietuvių Spau
dos klubo narių susirinkimas! 
įvyks liepos mėn. 6 d., 7 vai J 
vak. Lietuvio Sodyboje, 6515 
So. California Ave. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti. Bus dis
kusijos iškeltais klausimais, ki-J, 
tokie pasitarimai.

Dilelis butas savininkui. ’ Geras invest 
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

Valdyba

— Vakarų Bengalijoje buvo i 
labai didelės audros. Indijos! 
kariai padėjo traukti žmones is

MINISTERIJOJE

— Žinai, brolau, kvailiams 
pasitaiko geriausia-laimė.

— Taip, girdėjau, jog ir pats 
tapai paskirtas depaprtamento 
direktorium.

MICHIANA, MICHIGAN i

FOR SALE BY OWNER
3 bedroom ranch home — 
double lot, one block from 

Lake Michigan. Full basement, 
2 baths, Central Air, fireplace, 

appliances stay.
$69,500.

Plonie 616-469-5908 evenings.

MISCELLANEOUS
Jvairūs Oalvkai

Dirbu ir užmiesčiuose.
^aranžuotai ir sąžiningą L
KLAUDIJUS PUMPUTII 

4514 S. Taimen Avė.
Tai. 927-3559

D Ė; M E.--S'|-įO- .$a
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensinlnkim^ 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave.f

Chicago, III. -
Tel. 523-3775 arba 523-9191 7

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

vaikams. ChLcagos miestas at
sius atstovų: iš policijos, gaisri
ninkų ir kitiT miesto agentūrų.

Būdelių leidimus galite įsigy
ti per Viktorą Utarą, 2616 W. 
Montgomery, Chicago, Ill. 60632 
arba per advokatą Algį dam
ba, 6247 S. Kefcfeie, Chicago, Ill.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVES DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lak<)

Skambinti Y A 7-9107

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

American Travel Service Bureau 
3727 S- Western Ave., Chicago, DL 60643 

Telef. 312 238->787
» Nenzofamas patarnavime* nisat-.nt lėktuvu, traukiniu, lairq keik 

| ah| (erulse*), vienbučių ir automobilių nuomavimo rererv&cija«; Parduodii u. autumuuiuų u nemarumo rezerv&cuas; Farduocu
M ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus 

Sudarome ižkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame hJar
nacljxi v-j8J91» leuoniu reikliai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*. tik l-^Leu reaerruoa rieti. 
0 inksto — prie* 45-60 dieno.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, vtaaomenės veikėjo ir rašytojo ateinirnrmu«

Dr. A. Guaea — MINTYS IR DARBAL 259 pel, liečia 1906 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
tmlrūptaiiiui  18.op

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožia." Kietais riršeJiaia 

MinkitaU viriehaie, tik
Or- A. J. Gowen — AUK4TA KULTŪRA — ŽIAURŪS

CMONftS. Kelionės po Europą įgpūdžiaL Tik

GvHma taip pat užsakyti paMn, atsiuntus Sek) ar
Rftamy orderį prie nurodytog kaiše* pri-

CW1C ICO, tu FMK

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.

493-2945 or 643-2864

j L

4259 S. Maplewcod, TeL 254-7450

Taip pat daromi- vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
i:

Nuomos
RENTING IN GENERAL

Siuntiniai j lietuvi

BRIGHTON PARKE išnuo 
mo j amas 6 kamb. butas, patys 
turėsit šildyti, suaugusiems be 
vaikų, be gyvulių. Skambinti po 
6 vai. vak. 376-5810.

P. N EDAS, 4059 Archer Avene®, 

Chicago, 111. 40632. T.L YA 7-59W

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

Homeowners insuranc 
Good service/Good price

F. Za polis, Agent
320816 W. 95th SL __
£verg. Park, III. 
60642 - 424-8654

n

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 77b-87OO

GINTARAS P.
Darbo valandos: 

9 vai ryto iki 6 
« nuo © vai- ;
Ii pagal

TeL 776-51S2
93rd

Cb.icag^. EH. 50621
Miko šileikio apsakymų knyg 

"Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCI
Autorius pavaixduoja lie 
gyvenimą nuo XX šimtr 
pradžios iki II Pasaulinio 
22 ilgesni ir trumpesni i

Gaunama “Naujienose

k ve., Chica

V. BYLAITTS
Ir V. BRIZGYS

karo, 
apsa-

A. '

<606 S. Avė
Chloro, 606?^

T-L:


