
20$^

THE LITH DAILY NEWS .
vol. Lxm Price 20 c. Chicago, II.. Hday.^lay 2(5. 1978

4

ur'd‘
/aShir>9'0

'he First and Greater 
uanian Daily in America > 

••••••••••••••••••••••••••••e

The Lithoaniao Daily New* 
Published by The Lithuanian New* PubuJiio* Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60C08 
HAymarket 1-6100

••••••••••••••••••v 
Over One Million Lithuanian 

In The United State#

121

RUSAI PUL
./

BNU SAKO MONOALE

9

JAUNUOLIS TIMAŠIUKOV NORĖJO 
IŠVYKTI IŠ SOVIETŲ “ROJAUS”

MASKVA. — Gegužės 24 d. Sovietų Sąjungos pilietis M. Ti- 
mošiukov, 22 m. amžiaus, apsiginklavęs mažu ginklu ir ryšulėliu, 
kuriame sakęs yra bomba, įsibrovė į kelionių biurą Finnair Mas
kvos senamiestyje ir pareikalavo lėktuvo; kuris jį išskraidintų iš 
sovietiško “rojaus” i kitą valstybę. Ją jis nurodytų jau skris
imas.

Laisvės ieškantis jaunuolis 
Suomijos kelionių biure buvo 
sulaikęs du asmenis, apsisaugo- 
jant sąvę, bet atsiradusiai mili
cijai paleidus šūvius per biurb 
langą, “pagrobtieji” asmens su
gebėjo pabėgti.

» Tuomet milicija įmetė J biurą 
ąjarinę; bombą, kuri privertė 
jaunuolį pasiduoti. Jis pasidavė 
milicijai iškėlęs rankas.

Kaip ir įprasta Sovietu Sąjun 
goję, visi laisvės ieškantieji as
menys yra vadinami banditais 
ir kriminaliniais nusikaltėliais. 
Taip, ir šiuo atveju. Maskvoje 
oficiali žinių agentūra paskelbė, 
kad įsibrovėlis Timošiukoy yra 
kriminalistas, kurio jau milici- 
ja ieškojusi, <

Pasakojfaiiai frykį nufin^ųių
. A 4 1. •’zoje/ir uzma^n nraugisKus eup

Jaunuolis Timošiukov iėųęsQ Somatinius sankytius.su Peki- 
Finnair biura prisidengęs veidą.
Jis turėjo mažą ginklą ir ryšu
lėlį. / Būdamas biure, jis kelis 
kartus7 kalbėjęs telefonu su Šuo 
•nujosi-"pąsibntmybės “patarėju 
Heikki Tahdtie ir reikalavęs lėk

. tuvo. Jaunuolis pakartotinai rei 
k^^vęs:IČkttrvo ir grąrinęs nu- 
'žūtlyti du ’sulaikytus ^asmenis, 
Suomijos pasiuntinybės tarnau- 
tojus, kurie kaip tik buvo kelio
nių Kure.

.v/''?/; • _
Jaunuoliui pasidavus ir ve

dant jį į milicijos uždarą kamio 
netę. milicininkai pradėjo skirs
tyti susirinkusius smalsuolius. 
Vienas, milicininkas pasakęs ten 
atsiradusiems reporteriams — 
‘"Nieko neatsitiko. Mes sukame 
filmą iš milicijos gyvenimo”...

Narys Rusijos iSaisvinimo 
armijos *

Jaunuolis Timošiukov Finn- 
biure pasisakęs esąs nariu 

Rusijos Išlaisvinimo Armijos ir 
tuomet pareikalavęs lėktuvo.

Tuo tarpu United Press Inter
national, galbūt atsitiktinai, su
sijungė telefonu su Finnair biu
ru ir kalbėjosi su vyriškiu, ku
ris irgi pasisakęs, kad jis yra 
Rusijos Išlaisvinimo Armijos na 
rys, bet negalįs kalbėti, kadan
gi vykstąs susišaudymas.

Greičiausiai tai bus buvęs jau 
nuolis Timošiukov.

Brzezinski Japonijoj
TOKYO. — Prez. patarėjas Z. 

Brzezinski saugumo reikalams, 
po vizito Kinijoj, pasuko į Japo
niją pranešti Japonijos vyriau
sybei apie pokalbius su raudo
nosios Kinijos vadais.

Brzezinskis plačiau paaiškino 
Japonijos ministeriui pirminiu’ 
kui apie santykius us Kinija ir 
reikalą sumegsti artimesnius 
diplomatinius santykius su. Japo 
nijos kaimynu Kinija.

Kongreso dešimts - atstovų, 
kurie lankėsi raudonoje Kinijo
je š. m. sausio mėnesyje, yra 
nuomonės, kad JAV turi nutrau 
kti visus ryšius su tautine Kini
jos vyriausybe, esančia Formo-

nu.

XALENDOMLB

Gepižės 28: Paladi ja, 
pas, žydrė, Malonė, Almantas, 
Vienvaldis.

Saulė teka — 5:24, leidžiasi

Pily

Vėjuotas,-*atiw.

X.

ši sexmad*ėnį. geg. 28 dieną, didelė lietuvių dauguma vyks j Lietuvių^ Tautinių Kapinių su
ruoštas Kapų I?uošimo Dienos iškilmes. Visos ka pi nes žalios, o kapai papuošti gėlėmis. Daugeli* 
vykstsH kapne*^'pasiklausyti kalbų, pasižiūrėk /kapinėse -esančių paminklų ir garsių lietuvių ka
pų. Paveiksle matome kapinių administracijos’’ namą.

TARIASI SU AMERIKA, BET RUOŠIASI 
PULTI VAKARU EUROPA ..

Viceprezidentas Mondale pranešė Jungtinėms 
Tautoms apie rūsy pasiruošimus karui

NEW YORK, — N.Y . — Viceprezidentas Mondale trečiadienio 
popietę Jungtinių Tautų asamblėjai JAV vardu pareiškė, kad So
vietų Sąjunga iš vienos nusės tariasi su JAV dėl atomo ginklams 
‘įprėžti sutarties, o iš kitos pusės gabena į pasienį galingas ato
mo bombas, kuriomis ruošiasi pulti Vakarų Europą.

Savo tvirtinimus jis parėmė 
skaičiais ir nurodė kokios ato
mo bombos ruošiamos Europos 
miestams ir pramonės cent
rams griauti.

Sovietų karo vadovybė yra 
paruošusi didoką skaičių strate
ginių SS’2O. raketų, kuriomis 
gali pasiekti ristis Vakarų Euro 
pos strateginius centrus.

Viceprezidentas paaiškino Jun 
gtinių Tautų atstovams, kad 
kiekviena SS-20 atominė raketa

Prezidento admini
stracijos Įspėjimas 
WASHINGTON, D. C. — Ne

žiūrint balandžio mėn. skaičių 
ir raminančių ekonominių pra
našysčių, administracijos algų 
ir kainų priežiūros tarybos di
rektoriaus Barry Bosworth pa
reiškė spaudos reporteriams,kad 
1979 metų pabaigoje recesija

J

»yra neišvengiama. jei darbinin- ^ur* kiloton ų pajėgumą. Jas
kija ir jos unijos neparems pre
zidento Carterio antiinfliacinę 
programą.

yra 25 kartus galingesnės, nr 
gu Antrojo Pasaulinio karo me
tu vartotos bombos Hirosimai

mmas,

WASHINGTON, D. C.— Jei
gu senatas nepatvritins šios stra 
teginių atomo ginklų sutarties, 
tai prasidės nepaprastai greitas 
ir brangus naujų ginklų gami- 

senato komitetui tre
čiadienio vakarą pareiškė Paul 
Wamke, Amerikos strateginių 
ginklų, komiai jos pirmininkas, 
vedęs Ženevoje derybas su so
vietų valdžios paskirtais atsto
vais. . <

Jeigu prasidėtų naujų atomo 
ginklų gamybos lenktyvnės, tai 
kas tas lenktynes laimės? — pa 
klausė senatoriai Varnkės. Jis 
pareiškė, savo įsitikinimą, kad 
lenktynes laimės amerikiečiai, 
bet tokio dalyko jis neturi tei
sės pareikšti.
Senatoriai plačiau Amerikos at

stovo neklausinėjo. Jiems aiš
ku, kad sovietų valdžia darys vi 
ską ir sieks naujų ginklų, bet A- 
merikos mokslas ir pramonė 
yra daugiau pažengusi, negu so
vietinė, tai jiems būtų lengviau 
pasigaminti galingesnius ir nau 
jesnius ginklus. Daugelis sena
torių nėra linkę tvirtinti dabar 
paruoštą susitarimo projek
tą. 1 J

— Aliaskos parlamentas, 210 
halsų prieš 119, nutarė nepar
duodamos 20 milijonų akrų že 
mes skirti žvėrims ir žolėms. 
Vyriausybė norėjo, kad tiems 
tikslams būtų paskirta 30 mi
lijonų akru.

— Keli Etiopijos karo laivai 
apšaudė visus Raudonosios jū 
ros pakraštyje, buvusius Erit
rėjos kaimus ir miestelius, šito 
kiu būdu nužudė tūkstančius 
nekaltu /

KANADA NUTRAUKĖ EKONOMINE Kaip Castro gelbsti 
PARAMA KUBAI . / Brežnevą

.OTTAWA (UPI). — Kanados ministerio pirmininko Pierres WASHINGTON. D. C. — Pas 
Trudeau “meilė” Kubos diktatoriui Castro po truputį ima ąt-^kutmių metų bėgyje Kubos dik- 
šalti. f tątprius \Castro savo kareivių

v ?.• ... akįič.ų Afrikoje daugiau kaip
Tai pasakęs pats ministeris santykius’ su Kubos*prezidentutribugai padidino.

Ateinančiais 1979 m. daugelio S^auti.
darbininkų ir tarnautojų^ darbo | jįįu atominių raketų atgabe- 
sutartys. baigiasi. Tuomet pra- ^nimas ir .įrengimą^ Byh? Furd- 
sidės ’ 'Streikai ir kitokios bė-^g pasienyje žymiai padidino

< j sovietų valdžios karo pajėgu-
Vyriausybė jau dabar stengia mą.

si mažinti pinigų kiekį apyvar-Į 
toje, kad privertus gaminių, 
kainoms mažėti, kas, turės įta-į 
kos į uždarbius — nebus reika
laujama tokio didelio uždarbių 
pakėlimo. Bet kredito pabrangi
mas, sumažins pinigų kiekį, 
šauks ekonominę stagnaciją 
didins nedarbą.

.'Žiu atominiu raketų atgabe

is
ir

pirmininkas Trudeau Kanados 
parlamente, kai' konservatyvūs 
Kanados parlam. atstovai ėmė 
reikalautiJcad Kanada sustabdy 
tų Kubai teikiamą ekonom. pa
galbą. būdami nepatenkinti Ca
stro karių “žygiais” Angoloje. 
Etiopijoj ir Kubos “patarėjais”, 
paruošusiais įsibrovėlius į Zai
res turtingas vario kasyklas.

Kanados parlaemento> nariai 
įsitikinę, kad Kubos kariai va- 
dovauvo įsibrovėliams J Zairę, 
kurie sukėlė žudynes ir “kraujo 
puotą”.

Trudeau pasakęs parlamento 
nepatenkintiems nariams, kad 
Kanados milijoninė pągalbą Ku
bai yra prasidėjusi daug anks
čiau. negu Castro pasiuntęs ka
riuomenę į Afriką. Ministeris 
pirmininkas priminė, kad toji 
10-ties milijonų pagalba, suteik 
ta prieš 2-jus metus, jau išsi
semia ir nėra jokių kitokių pla
nų tai pagalbos programai pra
tęsti ar atnaujinti.

Iš tos 10-ties milijonų dolerių 
programos sveikatos tbei gyvu
lių gydymo reikalams išleista di 
džiausią suma ir tik 3 pronceir 
tai pagalbos tesudaro trisdeŠim 
čiai metų paskola Be to, 2,7 mil. 
dol. išleista technologijos reika
lams.

Kanados parlamento seniau
sias narys ir buv. ministeris pir 
mininkas John Diefenbaker ‘ap
kaltino” dabartinį minister/- pir

Fidel Castro ir■: kuri, esą, prasi* 
•dėjusi baidarėje indėnų vai

Dabar Castro karių jau yra 
beveik visuose Afrikos valsty-

telėje. Diefenbaker tai pasakęs. 3^^4210 mėnesyje 1977
A_____ _________________r-rl ___ _ _ ' . .turėdamas omenyje 1961 m.Tm 
deau planus'— pasiųsti laive-

metais Kubos kareivių buvo tik 
16,000. dabargi daugiau kaip

liuose susodinta Kanados jauni- 42,000. Tai sudaro vieną treč- 
mą į Kubą.

Kanada, Anglija ir JAV 
irgi ruošias

Kanada jau turi vieną bri
gadą Norvegijos gynybai ir iš- 

- dirba kartu su norvegais pla- 
> rus sunkiųjų ginklų sandėlia

vimui Norvegijoje. Britų - da
nų jūrini akai, treniruoj ami
žiemos metu šiaurė Norvegijo 
je, o Amerikos kariai dažnai 
atlieka išsikėlnno pratybas Nor 
vegijos pakraščiais. Aerodro
mai pagerinami, didinami. Nor 
vegija skiria daug pinigų oro 
gynybai. Ji gauna iš Amerikos 
naujausio tipo 72 naikintu
vus. Oro pajėgos 16.000 mylių 
ilgio Norvegijos teritorijoj ap 
ginti turi labai didelės svarbos.

Be to, Norvegijos pcvandeni p;
niai laivai ir -greitieji krantų dėjusių nuo Mao Cetungo laikų., 
apsaugos laiveliai, ginkluoti, Jeigu jie dar kartą nusikals 
raketomis ir torpedomis, padi-| tai bus baudžiami griežtesnė- 
dintu skaičiumi ir stropumu 
saugo šiaurės Atlante žibalo 
šaltinius., Pakraščiu 
artilerija vra sustiprinta ir išp 
lesta slaptieji gvmybos taškai ėiusių nurodytuose 
pakelėse, slėniuose ir kalnų pa ‘ 
pėdėse.

Čaplino, karsto vagilius po* 
mininką Trudeau, lad t jie: jatthfayai išdavi ilgai
J6 metei kafe palaiko- TwSte

1 c
36 ffivtvi lota palaiko-

Sugudrėjo Italijos 
policija

MILAN.— Gegužės 25 d. Ita
lijos policija Milane išgelbėjo iš 
grobikų 25 metų amžiaus turtin 
go tekstilės fabrikanto dukterį 
Eriką Ratti. Penki g 
Vo policijos suimti. įskaitant 
pietų Italijos mafijos bosą.

Keturiasdešimt aštuntoje

Antrodienio vakare Jungti- 
i niu Tautu asamblėjai, suside- 
! dančiai iš 149 valstybių atstovų 
’ patarė imtis nusiginklavimo žin 
gsnių. jeigu nenori patekti į di- 

.| džiausią žmonijos nelaimę.
Praeitais metais valstybės sek 

retorius Cyrus Vance taip pat 
siūlė sumažinti atominių ginklų 

; skačių. Komunistų partijos pir- 
’ masis sekretorius Brežnevas 
tuo metu atmetė sekretoriaus 
Vancės ir prezidento Carterio 
šiuo reikalu padarytus pasiūly
mus. Brežnevas tuos pasiūly
mus paskaitė įžeidžiančiais.

Dabar sovietų valdžia jau no
rėtų pradėti pasitarimus atomo

dali viso Kubos karių skaičiaus. 
Svarbiausioje strateginiu atžvil 
giu Etiopijoje jų pkriskaitoma 
jau 17.000.

Pentagonas ir prez. Carterio 
administracija nepatenkinta' ir 
kartu baiminasi, kad toks dide- j
lis Kubos karių skaičius Afrikoj brikanto dukters pagrobimo 
ir kurie yra rusų žinioje, gali į- noje, policija sučiupo pietų Ita- 
žiebti didesnį karą ir Įmaišyti 1;^ mafijos bosą Antonio Seo- 
JAV. šiuo momentu Maskva, — * 
Vašingtono pavojingiausi susi’ 
kirtimo taškai Afrikoje yra Zai 
re ir Etiopijoje.

grobikai bu-j ginklams sumažinti, bet patys 
ir j nenori trauktis b?nt vienu žing- 

j sniu.
fa-j
die į

Viceprezidento Mondale kal- 
bba padarė gilų įspūdį Jungti
niu Tautų atstovams. Nei vie
nas JAV pareigūnas neišdėstė 
JAV pozicijos taikos klausimu, 
kaip tai padarė vicprezidentas

pellitį, kuris buvo mafijos bo
su Calabria regione. Jis 1975 m. i
yra nužudęs Calabria prokuro-j ^j0^dale Kiekvienam buvo ais-
rą.. Jo suėmimas ir padėjo poli- ku, kas nenori taikQiĮ ir ruo§ia3i

— Dominikonų .prezidentas Ba 
laguer pareiškė, kad jis perleis 
vyriausybę kitam žmogui, jei
gu kitas gaus daugiau balsų, 
negu jis.

cijai išaiškinti fabrikanto duk
ters grobikų lizdą bei rieto-!
vę.

— Kinijos vyriausybe paleido 
s kalėjimų 100.000 kalinių, sė

Nerimsta radikalai
Japonjoje

naujam karui.
Nustebo net kakurie Euro- 

I pos valstybių atstovai, nežino- 
I jusieji 

vežri 
mo

/c sovietų valdžios at-
• įrengtas galingas ato- 

raketas pačiame pasienyje.

JAV prezidento 
strategai

mis bausmėmis.

sunkioji — Romos policijai papyko sc 
čiupti 10 teroristų, besislaps- 

! slaptuose 
butuose. Teroristai pradėjo vie 
ni kitus išdavinėti.

Praeitą ketvirtadieni Romo
je suimtos dvi moterys, kurios 
dalydavo A’do • Moro pagro 

y/* *5

WASHINGTON, T). C. -Prez. 
Carterio administracijos strate
gai tvirtina, jog JAV senatas da 
bar tiek labai nepasitiki Sovietų

— TOKYO. — Gegužės 23 d.
buvo išsprogdintos bombas kai-
kurių naujojo Narita aerodro
mo Japonijoje, netoli sostinės 
Tokyo, viršininkų namuose ir 
siurblių stotyje.

Bombas padėjo radikalai. Jie;
sako, kad vyriausybė neteisėtai j Sąjungos vyriausybe, net tuo 
atėmė iš ūkininkų žemę naujojoj atveju, jei Kremlius kapituliuo- 
aerodromo statybai. [ tų ginklų apribojimo sutarties

Narita' aerodrome lėktuvų ir. klausimuose, dėlei kurių dabar 
keleivių judėjimas yra norma- Maskvos ponai yra labai užsis
ius. Dideli b**riai policijos jį iš senatas vistiek nepasiti- 
vtsų protų saugos. , . k^tų ir* atmestų suUrtį SALT

sankytius.su
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Gegužės 26. 1978. &r. 19(29)
MUosfrm* fr ntfėta WMhttnaw Avs., ehW*0Q, HI. 60631

ATPIGINTOS SENELIAMS 
KEUONtS

Washingtons, D. C.— Visa 
eilė JAV lėktuvų bendrovių — 
Amerjean. Delta. United—pla
nuoja numažinti vienu trečda
liu lėktuvų bilietų kainas — vi-} 
sems s.irokaris ii- ssniokėms Į 
seniorams-ėms), turintiem! 
motus ir daugiau.

į kontaktą su tos įstaigos Šefu 
C. Thompson Ross, kuris parei- l 
škė, kad tie bedarbių prašymai ’ 
bus koreguoti, patikrinti ir si
tuacija pasitaisys. Pasirėmę ne! 
darbo įstaigos istorija, mes ne
norime tuo tikėti, tačiau dalei- 

Į ūžiame, kad viltis gali laimėti.
65 Ar gaunantis pašalpą gali 

dirbi Įmonėje?

KL. Paiškinkite ar nedarbin
gas asmuo, gaunąs soc. see. Če
kius, gali dar dirbti? N. K-nė

ATSį Taip, gali dirbti. Tokie 
asmenys priklauso • nuo tam tik- 

Į rų patvarkymų ir prieš grįž- 

cialų raportą soc. see. įstaigai 
ir turi paskaityti brošiūrą, va
dinamą “If Your Became Dis-! 
abled“, nemokamai 
soc. sec. ofise.

Kokia aukščiausia pensija, 
yra šiemet?

KL. 65-kių metų vyrui išei-’tant darban privalo įtęikti spe- 
nančiam į pensiją 1977 metais 
aukščiausia pensija buvo 412.70 
dol. Kokia aukščiausia pensija 
yra išeinančiam pensijon šie
met? L. K.

’ ATS. Jeigu jūs tui’ėsite paja
mų per $10,000 per metus, tai 
soc. srx. pensijos čekis galėtų 
būti $445.00 per mėn. (žiur. len 
telę-“Your Social Security” S.
S. leidiny. Publication no. (S- 
SA) 76-10035).

Čikaga gali džiaugtis gražiais pastatais, čia matomas Grant Parkas

įlinkai negrąžinę paskolų, ar jos ATS. Asmenys yirš 65 mėtų. 
panaikinamos? D. T 1 amžiaus ar nedarbingi: turį - fi-

ATS. Skolos savaime nepasi-i nan?’nius nedateklius gali pra- 
naSūna; Testamento vykdyto-} syti papildomos paramos pagal 

gaunamai jas išeiško paskolas ir perduoda

kią finansinę pagalbą, 7) jeigu 
įvyks pasikeitimas butų — at
sikels ar išsikels^švykus iš JA 
Valstybių.

(Tęsinys)

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Sonata ir redagavo teisininkas Jonas Was

Kodai aš negaunu bedarbio 
čekfo?

XL. Noriu paklausti, kodėl 
inan nmioka nedarbo pašai-' 
pos? Ai kelia kartus kreipiausi 
linoix Beaureau of Emplay- 
džiau, kad turiu teisę į bedar
bio pašalpą, o man įtaiga nieko 
neatsako. Petars Č.

ATS. Mes ‘sužinojoms, kad Il
linois Beacreau of Eemploy- 
ment Security daugelį bedarbių- 
Ignoruoja ir neatsako į klausi- : 
fną, kodėl turintiem* teisę, ne
išmoka pašaipu. ^Ie« tikimės 
kad vilką* pa>iks». Suėjom testatomu* mirtie* liko skoli-

Bolševizmo metai
Vertimas.

t

Visai slaptai. Egz N r. I
SPRENDIMAS NR. 002

■Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 
1941 metais sausio 14 d'enų.

XI Armijos Karo Tribunolas išvažiuojamdjė Sesijoje 
Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2. rango 
karo juristo šeinemano >r narių: 5 rango karo jurišto 
Osokino ir jaunesniojo karo juristo Kuzmenkovo, sekre
toriaujant karo juristui Sizovui, nedalyvaujant kaltini
mui ir gynybai, uždarome teismo pasėdyje išnagrinėjo 
kaltinamąją bylą Nr. 0033 buvusių 29 šaulių korpo 615, 
artilerijos pulko karių:

1. Bekerio Jono, Petro sūnaus, gimusio 1916 metais
Nakiškėlių kaime, Joniškėlio valsčiuje, Biržų apskrityje, 
socialine padėtimi moksleivio (po socialpoložehfjų učaš' 
čegosia), lietuvio, nepartinio, raštingo, nevedus’^, Anks
čiau neteisto, kariuomenėn pašaukto 1938 nr., liktinių į>us 
karininko; . f ’ r-v.*; A, , > y- ' .fz

2. Kazlausko Broniaus, Leono sūnaus,, gimusjo ff^l.8
metais čekių kaime, Viekšnių valsčiuje, Mažeikių apsk
rityje, valstiečio, lietuvio, nepartnio, raštžigo^ rrevedu- 
šio, anksčiau neteisto, kariuomenėje nuo 1940 mitų ko
vo mėnesio, raudonarmiečio; ''

3. Miliausko Emiliaus, Martyno sūnaus, gimusio 1918
metais Lazdūnėnų karine, Vainuto valsčiuje, Tauragės 
apskrityje, valstiečio, lietuvio, nepartinio,, raštingo, neųe- 
dusio, anksčau neteisto, kaniomėnėje nuo -1940, metų.‘ko
vo mėneso, raudonarmiečio; -

4. ščepano Mečiaus, Jono sūnaus, gimusio 1921 me
tais Šaukėnų miestelyje, Šaukėnų v^s$ū|^. Ži.aų^U'apsk
rityje, valstiečio, lietuvio, nepartinio, raštingo, vedusio 
anksčiau neteisto, kariuomenėje nuo 1940 metų kovo <fiiė 
nėšio, raudonarmiečio;. :

5. Dropaicio Juozo, Antano s,ūnaus>. gimusio 1948 me 
tais BSSR Minsko mieste, Juljanovos karino, GarliavDS 
valsčiaus, Kauno apskrities gyventojo, darbininko, lietu
vio, nepartinio, raštingo,.
kariudnSėftėjev nuo 1940 nfetųlidvo menėaojl'^raud^iai' 
miečio;' r ... .. .

6. Stulgos Prano, PranO sūnaus, gi'mtfefd I9t? mėtkfe 
Gorainių kaime, Vainuto valšSuje, TSūra^ėš ūp^kri^je, 
žemės ūkio darbininko, lietuvio, nepartinio, nėvėŽūžSo, 
ankščiau neteisto, kariuomenėje nuo 1939 metų gegužės 
mėnesio, lik’tiūio pu^karinriiko i ' ’

Viši šeši padarę nusikaltimą, numatytą ĖTFSįl.!BK 
58-10 štr. 1 dalyje ri 58-11 štr. .' į -

1. Narvydo Leono, Leonfo Šūh'ž’tis, grirfū^o ^jf6;9ū'e- 
tfciš Joniškėlio miestelyje, Biržų apskrityje, d^rbiriirtko. 
lietuvio, nepartinio, raštingo, riėvedušfo, ^nk^šfu tfeteiš 
to, karrijomėnėje nifo l^ST ritėtų, Kktfhfd ‘į/it^šariū’riko;

2. Kriaučiūno Alfonso, Aleksandro sūsans,-gimusio

“Supplemental Security Income 
(angliškai sutrumpintai vadina
ma SSI) programą. Pensinin- 

Gydantzs pas chiropraktiką akheji ir rįedarbiijgi asme- 
rgotiti ‘papildomą para-

palfkonims.

darban gaus žmonai ir vai
kams mažesnius čekius. S. W.

ATS. Taip, Pensininko už
darbiai gali sumažinti žmonai 
ir vaikams čekių didumą.

KL. Ar asmuo, gaunąs soc.
čekius po vyro ar tėvo mir

ties. grįžęs darban gaus suma
žintus čekius? B. V.

ATS. Taip. Asmuo gaunąs če
kius po darbininko mirties: vy-, 
ro ar tėvo, gaus savo soc. ____ ____ _________ z ___
mažesnį čeki priklausomai nuo. jei šį trūkumą, rodo Rentgeno 
uždarbių didumo. Tačiau kiti as
menys gauną čekius to paties 
darbininko sąskaiton gauna ne
sumažintus čekius, kol patys ne 
uždirbi virt 4,000 dol. A. č.

KL. Buvau dvi savaites pa& 
chiropraktiką gydymui. Girdė
jau, kad dabar Medicare padenr- ’i _ _____
gia tokio gydymo išlaidas. Ta- žygi^dėl ’ piįuZ’ buto 
čiau Medicare gręzino sąskaitą miesto pastatytuose . namuose,

sec.

Ar skolos panaikinamos?

sti pastaba, kad neapmoką už 
tokį gydymą. Kaip yra iš tikrų
jų? ?. Magd. M.

ATS. Medicare padengia gy
dymo kastus pas chiropraktorių 
tačiau tik dalinai, stuburio dis
lokacijos (subluxation) atveju,

maisto kbrtelių, Medicaid kor
teles su visais nemokamo gy-

/ I ' < *=■ -- - r

dymo' gydytojų patarnavi
mais ir kt (Tais reikalais for
mas padeda užpildyti Boc. klu
bo įsikalu vedėjas A. Čepulis, 
paskambinus tol. LA 3-1348).

..Ar specialus testamentas 
šiame krašte galioja?

KL. Ar surašytas testamen
tas pagal Anglų Apgaulės statu 
.to 'nuostatus, atsižvelgiant į 
“nuncupative’ testamentus ga- 

. liovė JA Valstypėse? Birutė Z.
ATS. Taip, visose valstijose, 

išskiriant keletą. Daugelyje in
stitucijų nuostatai bemaž vie
nodi, kaip ir Anglų statute. 
Smulkesnes detales galite suži
noti pas lietuvį advokatą, prak
tikuojantį šiame krašte.

peršvietimas (X;ray) .

Dėl papildomos pagalbos <4
KL. Ar be soc. sėc. pensinin

kams ir nedarbingiesiems (dis
abled) yra kitos programos,, ku 
rių dėka duodama asmenims pa
tekusiems sunkion finansinėn- 
būklėn.. Sigis Tar.

Kas (un įteikti praneSmus?

r KL. Ar turi įteikti specialius 
raportus asmenys, kurie gauna 
mokėjimus iš SSI programos? *

ė Cezaris P.

' ATS. Taip, jie turi pranešti 
tokiais atvejais, būtent: 1) jei-

KL. Pasakykite, koks yra ka
riškas testamentas ir -kuo jis 
skiriasi nuo paprasto testamen
to? Jonas K-kus

ĄTS. Pagal anglų teisę, kariš
kas testamentas, vadinamas — 
Nuncupative Will or Testament, 
yra toks, kuris padaromas žodi
niu pareiškimu, tuo karys gali 
paskirstyti savo turtą, atlygi
nimą, ir kita judomą nuosavy
bę, be įstsatymo nustatytų ki
tais atvejais formalumų ir iškil
mingumo. pr. š.

nas,-2) jei asmuo persikelia ki- 
*tur g^ent^
ligoninėn arbž^j^ąenefių nandus 
(Nursing home), arba Į kitas 
instilūaja^/'^r'frigii: apsives (iš 
tekės) , 5) jeigu vedę persiskirs 
arba vienas iš sutuoktinių išsi
kels, 6} jeigu pradės uždirbti 
laimės loterijoje -arba gau£ ko

• šilčiausias vanduo yra Rau- 
donoje jūroje. Vidutinė van
dens temperatūra ten yra apie. 
95 ’ laipsniu Farenheito.

Ncrt E p<y 5' ( wh«s b»ld
BwtnXty af 5 y**ra. 10 tnontM (4*5 tW» 
year). Bond* are if kM. atnim. «r
d*^myad. twadad they ha casMd ♦ 

w At your bank. InUmrt b not wbjeet to *at» t

?

Now Bonds mature iri lesa than dx yenrx.

1 ®

Great

America It the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bondi have been helping to make 
happy dreams come true for years. 
. Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your drdams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you b«nk.

Before you know it, your Amencan 
' ' am will be a reality.

BALZĖKAS MOTOR’S '
4030 Archer Avę., Tel. VI 7-1515 i

Seniausias automobilių pardavėjas Hefuvis

yolare Premier Coupe

■ ’Chrysler -;I^yfn6Uth •-Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už. $3,570 ir daugiau. 
(Vartotdis mašinos — urmo kaiftofrilš)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

} tu vidurinės mokyklos išsilavlnrinu, V^tttš’io,
! ankščiau neteisto, kariuoirtenėje nuo ^959 mėtų gėgūzės 

ftėriėšid, graridinid (kfofeahdir zvėria); ;
3. Jakubausko Kazio, Stask) sūnaus, ^gimusio -19jfe 

► metais Polenių kaime, Luokės valsčiuje, Teisių apskrity 
. je,z valstiečio, lietuvio, nepširiritid, taštiri^o, Uevedtišio, 
‘ anksčiau neteisto, karruomtenėjė riūb 199? riretų, lifctiriio 

pūskariiiinko. i _ ‘ ,
Visi trys padarė nusikaltimą, numatytu RTFSft Bk 

: 58-10 sti\ 1 dalyje.

Lietuviai kariai- bolševikų teisine

Parengtinio ir teišnrin'o tardymo diiomenii^ nus
tatyta: ' ■ V f

1940 met rugsėjo 26 dieną 29 šaulių kribpo "615 artile
rijos pulke įvyko karių dalies masinis antisovritihis įąšto 
jimas (vystuplenije), kuriame dolyvavo pulko eiliniai ir 
puskarin inkai. ‘ 4 ’ . •

* > w f

Šiame išstojime dalyvavo teisiamieji Bekėris it Stul 
ga iš išstojimo dalyvių suorganizavę dvi karių grupes, 
joms pasiėmė vadovauti ir, surikiavę jas, giedant Sfne* 
tonos himną ir, iš tų grupių tarpo sklindant astasoviel/ 
niams šūkiams, mėgino tas grupes išvesti ir karinio rajo
no ribų (pytalis vyvesti eti grupy iz raspoložemja yojvir 
nogo gorodka).

(Bus daugiau)

» - NAUnCNOS, CHKA4O % MX Friday, May-36, 1578



Įvyks š m. gegužės mėn 27 d.
7 v. v., šv. Antano parapijos 
sąlėje 1500 et.

Bus scenos programa: dainos 
— šių dienų nuotaikų aktualijos 
šilta, šalta vakarienė, šokiams 
gros gera europinio stiliaus mu
zika, laimės šaltinis ir kt^

i PAVASARIO NUOTAIKU BALIUS CICERO J ' VISI KVIEČIAMI —LAUKIAMI!
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAIWORCESTERIO NAUJIENOS

Iš Worcester, Mass., praeities..
Worcesterio kolonija buvo la

bai lietuviška. Jau ne kartą ra
siąs lietuvaites Worcestery gi- 
sias lietuvaites Worsesteryje gi
musias ir augusias.

Dabar noriu prisiminti apie 
pasižymėjusius Worcesteryje gi
musius ir augusius vyrus. Jų lė Parulį, Pūrą ir šiugždini, 
vai buvo pirmi Worcesterio pi<rjvisi baigė kolegijas.
nierrai. Jau seniai mirė jų tėvai, Į jo 11-k^ vaikaičių

lie
ge-

• Biletai gauna mi Chicagoje. 
2513 West 69th St., tel. L 737- 
12X6; Cicrroj — 1516 S. 51 Gt., 
tri. 65<>-2550. arba 511-5880. 
Bileto knia SIOJMI asmeniui.

K. LIETUVIU EEXiHU’OVEXT.

It engia ir kviečia

Dar netolimoje praeityje 
tuvybė žydėjo. Pavyzdžiu?, 
gūžės 3-cią d. palaidotas į Not
re Dame kapinės Aleksandras 
Žvaliauskas. Jų šeima buvo lie
tuviška, patrioti nga. išauklėjo 
tris gražias dukreles ir visos 
susirado sau mylima l etuvi —

Net
ir išauklė- 

i—anūkų.
Worcesteryj? buvo žymūs pa 

rupijų * klebonai — patrietingi 
lietuviai: Kunigas Jonas J. Ja
kaitis. Martini klebonas kun. 
Konstantinas Vasys- Vasiliau
skas. Kunigas Jonas Gutt-Gut- 
kevičius, žymus Worcesteryje 
didelis veikėjas, gilią vagą išva
ręs Worcesterio lietuviškame 
gyvenime Jonas Dirvelis, apie 
30 metų vadovavęs Aušrelės 
chorui,‘27 metus buvęs Lietuvių 
Piliečių klubo pirmininku- vado
vu. Jo dėka suruošta daugybė 
koncertų — vaidinimų.

Mūsų Worcesteryje buvo daž

bet ir sūnūs, štai pavyzdžiui:
Vargonininkas švento Kazi

miero. parapijoje ilgus metus. 
Juozas žemaitaitis, buvęs Wor
cesterio miesto tarybos narys 
ir Juozas Grigaitis — abu buvo 
baipę kolegijas, buvo partneriai 
aipdraudos agentūros. Prisiunčiu 
jų atspausdintą dainų brošiūrė
le, ją duodavo lietuviams klien
tams, kad dainuotų.

Warcesteryje yra daugybė gi 
musių ir augusių.

Augštus mokslus baigusių: 
Vytautas Bernotas, Jonas Em- 
kus, Juozas Jablonskis, Stasys
Vaškevičius - Wockell, tai buvę na viešnia, puiki kalbėtoja Ale- 
žymūs universitetų, kolegijų jna Vileišytė - Devenienė. 
sportininkai, Raukčių sūnus ir 
dukra -r- Lietuvos gen. konsule, cesteryje operos solistė garbin- 
Chicagoje J. Daužvafdienė. rga viešnia Elzbieta Kardelienė,

clyti. Dabar Worcesteris pašiii- 
ko tokis. -

.Telšių — Kretingos geležinkelis, kuris buvo pastatytos 
’ laikais, suiungė Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kraštu lt 
, žinkalis buvo gražiai PMftįrįfr kjl {yj* fe p—tatytao

Lankėsi ir koncertavo Wor-

IGNAS PETRAUSKASDĖL LIETUVIŲ FONDO PELNO
Jau praėjo 15-tas Lietuvių ro, bankrutuoja, fondas ture-’ 

fondo narių suvažiavimas. Ti- jo 7.58 proc. pelno. Garbė jiems, 
krai reikia džiaugtis to fondo Už tą visą rū|>esrį ir atsakomy-P 
kūrėjais, dr. Batuku, dr. Razina bę, 
ir kitais kurie negailėjo nei sa-jski

rus nepriklausomos 
vyriausybei. Auti 
gautos palūkanos 
mus švietimui ir 
lūros reikalams.

Lietuvos 
o fondo 

būtu skiria- 
littuvių kul- 

Reiškia, fon-

Hair formula JIB is Paienldd-GuAranteed in Switzerland and* ig 
Registered in USA, Canada ^Htope. It cures Dandruff. Falling 
Hair, Itching scalp, Splitting ends,' strengthening HAIR, Boot 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. 100% Guaranteed. Listed in' 
Druggist Red-Blue. Bock. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.; J J, 2557 W. 49th St, 1940 W. 47th SL, So. 5001 
Ave. & 141h SC, Cicero, HL,J1147 N. Ashland Ave^ 2834 Na, 
MHwaukee Ave*. CMcffafrft- I1L • JTH Medicine lAauld S oz- 
16 week supply -r- $6.00.:Jioney Crder, postpaid. Sena Today:

JIB LABORATORY, 1437 SO. 49tfa Ave^ CICERO, ILL. 60650

su pianistu Smilgevičium. Daug 
kartų mus lankė augšti, garbin
gi žmonės — Sidzikauskas, Dr. 
J.Pajaujis, miręs ir daugybė ki
tų. Dabar jau nebėra Worceste- 
ryje ramų, nieko naujo.

Visokį prajovai — parengi
mai dabar vyksta Shresbury, 
Mass.

Senieji lietuviai kūrėsi prie 
šv. Kazimiero bažnyčios. Dabar 
jau iš ten lietuviai bendruome- 
nininkai bėga kur visi turčiai 
gyvena.

Kartą pravažiuojant pro tą 
vietą, kur stotomas už laisvę žu 
vaisiems paminklas Kazimiero 
bažnyčios šventoriuje, tik gai
la pažvelgus... būriai portori- 
kiečiii ir juodukai vaikai akme
nis svaido. Vadinasi tas žuvu-

DĖDĖS ŠERNO GYVENTO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

• - lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną
menflfiS pdBno, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gaH paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jtegs bui Jdomu prisiminti senus laikusJr paskaityti gražių istorijų. 
Naujai stryĘir^etuvis'^alėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymains'nu- 
pirkti Antute Bfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Seno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
tžateca fr ptfiiojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- »

J NO BŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
dios progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antinai Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACUOJE

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 

rią gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cil suminėta! knygai galima užsisakyti Naujienose.

Jmm KapeEIfttkii, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplef 
dfiant Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 
ktee Vokietijoje. 273 peL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvam KapeEintkasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje be|si- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai lliu- 
gtruota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje,.Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbai girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat 
liverata i anglu kalba.

K Zaiė*nice, SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusu rašytojo 
60 ntyriniu novelių. 199 pusU kaina S2.

D. KvrattU, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
tfiriaui pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda M

FrW. F. PitaritljA KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 17B psL dokumentuot* tatortnė ftudlj* api« prfisq likimu. 
SAlm SŽ

VImm tamalfH. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIM PARAITRJL

V. lz.kra MdfriUi m rramaf
MAUJIVWO**, 17M fa. MALITBD ST, CMKAOO, 1U, M(M- 1 9 * . - ‘ *

das jau kūrimosi pr adžioje ga- 
‘ vo tam tikrą suvaržymų, ma
nau. teisinį jam privaloma nuo- 

• sjata. lyg kokį statutą. Gal tas 
_____ _ nėra aiškiai įrašy- 

Prašytojų daug, prašoma suma las i I<>R<1<> registiacijos foi- 
labai didelė, o skirstvniui fon-!inas* ^<)n<^(> ^Li^čjų ii jo 
das, gal tik trečdalį gali paten-frė,nė-ilH (,avėjlF bl,v0 a1’ 
kinti. Ir čia ta komisija atliko škiai žin0,na’ ka(l f?ndo Pelnu 
didelį saliamonišką darbą. Nie-j ne*^abnla remti jokių okupan- 
kas, atrądo, nebuvo labai nu-Jto užina^bL 
skriaustas. Dauguma reikalin-5 Todėl aš manau, kad \al< . 
ginusiu buvo patenkinta. t pirm. dr. Batuko pareiškimas, 

Viskas buvo palyginamai;kad fon<ias tik skiria *)ini«us 
sklandžiai, kol nebuvo įsigalė-, 
j e bendradarbiautojai su oku
panto agentais. Visi nesusipra
timai prasidėjo, kada tas pašal
pas gavusieji, jas sunaudojo ne 
taip, kaip fondo tikslai reika
lautų.

šiemet Fondo valdybos pirm, 
dr. Balukas pareiškė kad pa
tys pirmieji fondo aukotojai ir 
didesnę f<ąndo dalį suaukavo, 
tai asmenys pasitraukę nuo ko
munistų teroro. Steigiant tą mi
lijoninį lietuvių fondą, pagrin
diniai buvo du tikslai. Pirma, 
kad tas milijoninis fondas tu-i 
ri būti perduotas tik atsaku-1

itlyginirno negauna. Pelno f 
ir kitais kurie negailėjo nei sa-į skirstymo komisija irgi turėjo’ 
v.\ laiko nei energijos tą kūdi-i labai daug sau nervų sugadinti * nno', a!'a^ 11 
kj globodami, prižiūrėdami. Ir 
štai, tas kūdikis išaugo į tikrą 
vyrą. Garbė fondo valdybai ir 
tarybai. Taipat tenka didelė pa
garba fondo investacijos komi
sijai, kuri turėjo labai sunkų 
uždavinį investuoti fondo ka
pitalą ir saugiai ir tuo pačiu, 
kad duotų didesnį pelną. O tas 
atlikti tai labai sunku. Ameri
kiečiai1 sako, kad negali val
gyti pyrago ir jį turėti. Įnves- 
tadjos komisija padarė šį ste
buklą. Ir kapitalas saugus ir

J. Krasinskas1 pelnas didelis, šiais inflacijcs

PAGERBTOS LIETUVES 
MOTERYS

JAV (R) LB Marquette Parko 
apylinkės Valdyba š. m. geguįr 
žės 14 dieną surengė, lietuvių 
Motinų pogerhimą, Marquette 
parko parapijos bažnyčioje, 
buvo užsakytos pamaldos už 
mirusias lietuves motinas.

10 vai. 30 min. ryto buvo ak 
našautos iškilmingos pamal
dos, kurias atnašavo parapijos 
klebonas kun. Ant. Zakaraus
kas, ir pasakė tai dienai pritai
kyta pamokslą. Iškeldamas ne
paprastą motinos reikšme šei
moje, religijoje ir tautybės iš- 

siems Už Laisvę paminklas bus laikyme lietuvių gyvenime.
geras taikinys akmenims svai- Prieš pamaldas buvo Įneštos

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAsAUSKG .

puslapiai! w žemėlapiu Ir pavatalah apraše Pamarį aanos > 
gyvento|us Ir gamtą. 1^X) Ileturišky vlefovardEHv Knyaor
kaina $&0C, minkšti vlriallaL j i

Persiuntimui paštu reikia, pridėti dar 50 tentų, */.
N.AUJIENOS-lfe:';^

17S3 So. Rallied St, Chicago, UL SOWS 7

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Ntulltftett fillmi ftvff yottJą knff?, farriw WVfl W kdtią 

spintą ar lentyną. j
AlfbindTi Pikilnffldt, MES GRĮSTAME. Įdomtb punra Cecą 

itrimurLmal Ir įvyktą bei rietą aprašymai, skaitosi kaip ro- - 
manas. 367 psL Kaina 15.

A. PikiInJlklf. METAI PRAEITYJE. Netolimu tntfą pririmM- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymiie rakira-

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tofSM, Gr> 
___ fiala riršeliai* ©8 p«L Kaina M00. Mfaikštaii ilriL IMf 

Pnrf. Vacį. ^Irfiška, SBNŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 pat, įrišta — »P0, minkštai! rir- 
lėliai! — $2,00; D dalis, 223 p«L, įrišta — 33,00. minkš
tais viršeliais____________________ • - tUl

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys sn įdomiais aprašypudi, Dfo 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina M

P. Kasi Ona*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvai 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $1. 

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atafantoiaaž
170 psL H*

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografija! bruošai m 
puslapiai__________________________ —-------- L- $MI

Knygas užsakant reikli pridėti 25 et pašto fflalArai

NAU JIXNOS,

173S S. HaJM^ SC, Chfcws HL SOWS. — T< HA 141W

I

laikais, kuomet firmos užsida-

į bažnyčią Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos, kurias lydėjo ponios 
ir panelės, pasipuošusios tauti
niais rūbais 10 asmenų palyda. 
Motinų garbei, bažnyčioje prie 
šv. Antano altoriaus buvo pa
dėtas gyvų gėlių puošnus vai
nikas. Vainikų padėjo dvi jau
nus mergytės, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, tai Chicago^ 
Marijos aiškūlės mokinės: Ra
munė Tričytė ir Rūta česnaus- 
kaitė. šios dvi jaunuolės lie 
tuvaitės, nėra minėjimo ar tau
tinių švenčių, kad jos nedaly
vautų ar neprisidėtų savo dar
bais prie ruošiamų iškilmių. 
Pagarba joms ir jų tėvams, kad 
sugebėjo taip giliai patriotiniai 
išauklėti savo dukreles. Labai 
Jiūtu gražu ir tautiška, jei ir ki
tos jaunos mergytės, o ypatin
gai mokinės, pasektų jų pavyz
džiu.

ir jam visai nerūpi kaip ir kur 
tie pinigai gavėjo bus sunaudo
ti, prieštarauja pagrindiniams 
to fondo paskirties nuostatams.

Prieš kelis metus, fondo pni- 
gais išleistame vadovėlyje bu
vo pilna prokomunistinių nuo
traukų. žeminančių nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį. Fon
do valdyba į tai nereagavo.

Pernai rašytojų draugija nu
ėjo toliau. Fondo tūkstantinę 
paskyrė už veikalą, kuris buvo 
išleistas okupanto, okup. Lie
tuvoj, parašyta ne lietuvio ir 
nieko bendro neturintis nei su

(Nukelta į 5 psl.)

Rp. J. K.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATS IMI N IMU S_ 
Dr. A J. Guisen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Hė&ančiusW1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______________________________ _

Dr. A J. Gussan — DANTYS, ju priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- SX0C
Minkštais viršeliais tik ___ __________ —-------------- I2.X

Dr. A. J. Gossan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ——-------- $2.06

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1733 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

Tau py Kite dabar
pas mus

Fu nu UzpomI JIsf piziral 11- < 
lieka dideliu darbui. Pirma, jie pa- -į 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
uidmojimus. Antra, jie padeda su- B 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę į 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
u iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąakaitot 
neša w

Jau kurti laiku atspausdintą Ir galimi gauti knygą rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrote mygi aprašanti paskutiniu W (W1O) metą 

Chicago! lietuvių gyvenimą Ir jn tuflrtui darbo/ EB4 paL Kaina 
$10. Išleido Amerikoe Lietuvių Ištari j oe Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavę* BMuria, ptraaof 
Beturiu kotoulloa ju suorganizuoto! šalpai draugUca, Statytes WL
Ryčio*, (įteigti 
pasaulietiški chorai, 9 
jo* Duoti dokumentai 
kitų organizacijų atlikti darbai, 
kai irki

Norintieji šią knygą įriJCTti. prašomi parašyti ėakj arta Honoy 
Orderi '. x . .

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 
rantą Ir putgstf:

TUNĄ STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
ptMft* 1923 mirtai*. T«L 421-3070

Įftalfos jrf«tooM kJemx įtrtotnobūUni*
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JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

shyje nurodoma, kad per pasta-

$33.00
$18.00
$ 3.50

$34.00
$18.00
$ 4.00

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

pusei metų-------
trims mėnesiams
vienam menesiui

Užsieniuose: 
metams-------
pusei metų-------
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams ____
pusei metų __
vienam mėnesiui

savo
rusai pa

tai nusispiauti, o jei 
absoliu-

taip tik t/kiu meta, kai Ame
rikos kontrazvalgyba. - vra-^a 
chambles’’. (^A ta FBI taip 
susilpninta ir jų veikimas taip 
grieštai apribotas, kad esą di
delio susirūpinimo dėl tų įstai
gų pajėgumo susidoroti su taip 
labai augančiu sovietiniu šnipi
nėjimu Amerikoje.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia liūsti pašto 
Orderiu kartu m užsakymu.

č’amos, kol pagaliau rusai aiškiai pasakė, kad jie nepra
šys taikos sutarties, kol nesijaus saugūs. Vokiečių armi 
jai gerai įkirtus, sovietų maršalai ir toliau tebebijo Vo
kietijos kario. Jie bijojo vokiečių pramonės ir pareignr 
go vokiečio. Maskva pradėjo kelti dideles pretenzijas dėl 
Berlyno, uždraudė Amerikos kariams naudoti geležinke
lius ir plentus. Maskva manė, kad šitokiu būdu privers 
amerikiečius trauktis iš Berlyno ir atiduoti rusams visą 
Rytų Europą. Bet amerikiečiai nesitraukė. Jie lėktuvai 
vežė anglis į Berlyną, kad gyventojai turėtų kuo apšildy 
ti šaltus butus.- Lėktuvai vežė maistą ir kariams reikJalin 
gus ginklus.

Amerikoje keitėsi administracijos, o Sovietų Šąjun 
goję keitėsi pirmieji partijos sekretoriai, bet įtampa tarp 
abiejų galingų valstybių nemsažėjo. Rusai pasistatė gerus 
lėktuvus, pasigamino atomo bombą, o dabar leidžia di
džiausias sumas neutrono bombai pasigaminti.
Brežnevo maršalai išleido nepaprastai dideles sumas pa
tiems naujausiems tankams gaminti, bet amerikiečiai 
rado priemones tankams sustabdyti. Kai rusai pajėgs 
pasigaminti neutrono bombą, amerikiečiai jau .turės ki
tus ginklus, kuriuos jiems leidžia pasigamJnti mokslinin
ku. patirtos žinios apie kiekvieną suskaldyto atomo dale'NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 

9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

bet kuriuo būdu turi ryšių su 
ta (KGB) tarnyba. Netik kari
nės, bet taip pat ir pramonės, 
mokslo -ir technologijos .paslap
tys yra tai, ko sovietai taip la
bai trokšta. Jų darbą palengvi
na ta aplinkybė, ka£ nesenai 
sovietams Amerikoje paleng
vinta judėjimo sąlygos, o beto 
Amerikos fabrikuose; kurie vy
kdo -slaptus valstybinius gyny
bos užsakymus — kontraktus, 
apsauga yra tiesiog pasibaisė
tina (appalling). ;

Labai taikliai straipsnio auto
rius Marvin Stone pastebi, kad 
•toks fenomenalus . sovietinių

Sovietų inžinieriai taip pat gamina naujus ginklus, 
bet dažniausiai jie tai daro pavogtais Amerikos moksli
ninkų planais ir technikų paruoštomis žiniomis. Ne vieną 
kartą jie pavogė netikslus planus. Turėjo mokėti stam
bias sumas paslapčių vagiliams, b Vėliau nieko jie Tiėpa'- 
jėgė padaryti iš tų planų, nes vagiliams buvo ' pakišti 
klastoti planai. Rusai mano, kad amerikiečiai nieko ne
žino apie sovietų valdžios vadų pastangas “pasivyti ir net 
pralenkti Ameriką”. Atrodo, kad jiems yra žinomos ne 
tik pavogtos paslaptys, bet ir gamybos nesėkmės. Visa 
nelaimė, kad amerikiečiai nestovi vietoje. Jeigu kurioje 
nors srityje sovietų mokslininkai ir pramohirdnkai pa* 

jėgia pasivyti amerikečius, tai tuo pačiu metu amerikie- 
čiai padaro kelis žingsnius tolyn. Sovietų pramonė ir moks 
lininkai ir vėl turi skubėti, kad pasivytų pirmyn žings
niuojančius amerikiečius.

Praeitą trečiadienį senato ginklų komiteto narys pak
lausė Paul Warnke, atomo ginklų kontrolės komisijos 
pirmininką, kas atsitiktų, jeigu jūsų paruošta sutartis 
nebūtų senato patvirtinta. Paul Warnke. senatbriaihs at
sakė, kad tuojau prasidėtų labai brangios -ir didelės lede 
tynės naujiems atomo ginklams gaminti. Visa tai bran
giai kainuotų ne tik'Amerikai, bet ir Sovietų Sąjungai. 
O kai jis buvo paklaustas, kam ši sutartis labiau reikalm 
ga, tai jis labai saliamoniškai atsakė: “Aš galėčiau pasa
kyti, kad ši sutartis labiau reikalinga Sovietų Sąjtthg^i, 
negu Amerikai, b'et tokio dalyko aš negaliu sakyti”.

Sovietų Sąjungai ši sutartis labiąu reikalinga, nes 
.jai reikia gerokai pasitempti, kol ji pasieks amerikiečių 
turimas žinias atomo skaldymo srityje. Rusai jau pajė
gia atomą suskaldyti, bet jie dar nepajėgia panaudoti 
atomo dolelyčių reikalingiems tikslams. Amerikoje ato
mo dalelytes tyrinėją mokslininkai, pasistatė pačias ga
lingiausias jėgaines atomo dalelytėms skaldyti ir gaudy
ti, tuo tarpu Rusijoje tiems darbams vadovauja sovietų 
valdžios specialistai, dirbantieji pagal karių nurodymus.

Amerikos mokslininkai turi nepapi^stai '^kūb^fe 
priemones apskaičiavimams daryti, tuo tai-pū tie apskai
čiavimai rusams sudaro didelių sunkumų.

Fizikoj, ypač elektronikoj, amerikiečiai mokslinm- 
kaš yra padarę didelę pažangą, kuri rusams taip lengvai’ 
nepasiekiama. Jeigu nepasieks amerikiečių elektronikoj, 
tai nepralenks jų kitose srityse. Rusai gali paleisti pirmą iro fa{kS]-ys. ta,
atomo bbmbą, bet jie netikri, ar ta bomba pasieks taikmi. tšas, sovietiniai šnipai elektro

j Pasirašius Antrojo Pasaulinio karo paliaubas, pra
sidėjo kova tarp Sovietų Rusijos ir Amerikos. Karo pra
džioje prezidentas Rooseveltas pasmerkė Stalino ir Rit- 

; lerio susitarimą pradėti naują pasaulinį karą, bet karo 
pabaigoje jis padarė kelias labai dideles nuolaidas Stali- 

; hui Ir sovietų valdžiai, kad tiktai pasiektų taikės pasau
lyje. Jam atrodė, kad Jungtinės tautos bus geriausias tarp 
taurinis instrumentas nesusipratimams aptarti ir taikai 
įgyvendinti. Kad Stalisas patikėtų Amerikos taikos sie
kimais, Roosveltas leido Stalinui turėti tris atstovus Jung 
tmių Tautose, o JAV pasitenkino vienu. Stalino diploma
tai į Jungtines Tautas norėjo įkišti rusų pavergtos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atstovus, bet Amerikos diplo
matai patarė rusams šio klausimo nekelti, nes pirma rei
kėtų ištirti, kaip tos valstybės pateko Į Sovietų Sąjungą, 
ti

Prezidentas Trumanas pradžioje siekė tos pačios Ro 
osevelto taikos politikos. Prezidentas Trumanas buvo ga
lingiausias Amerikos prezidentas. Jis buvo pačios galin
giausios valstybės karo jėgų vadas, laimėjęs karą prieš 
nacių Vokietiją. Be to, jis turėjo atomo bombą, kuri jau 
buvo išbandyta ir paruošta priešui paklupdyti. Potsdame 
prezidentas Trumanas butų galėjęs diktuoti taikos sąly
gas. Bet jis paklausė Amerikos karo vadų, patarusių jam 
būti kuklesniam, nes karas prieš japonus dar nebuvo lai-; 
mėtas. Jis buvo kuklus, bet jis netikėjo, kad su Stalinu 
bus galima taikiai sugyventi. Sovietų karo vadų noras 
įsistiprinti Jugoslavijoje, Graikijoje ir Albanijoje paro
dė Trumanui Stalino užsimojimus. Kai sovietų karo jė
gos nenorėjo pasitraukti iš šiaurės Irano ir bandė palik
ti ten kvislinginę valdžią, tai prezidentui Trumanui užte
ko. Jis pasiuntė Stalinui jau žinomą telegramą, kuria pa 
tarė tuojau atitraukti sovietų karius iš Irano, kaip buvo 
susitarta. Jeigu Stalinas -tokio įsakymo tuojau nepaklus, 
tai prezidentas Trumanas pasiųs Amerikos aviaciją, kuri 
padės rusams iš Irano pasitraukti. Rusai pasitraukė iš 
Irano, bet jie negali užmiršti šio prezidento Trumano 
stipraus paraginimo.

Rusai buvo priversti atšaukti savo karo jėgas iš šiaū 
rėš Irano ir turėjo išsivežti visus paruoštus kvislihgūš.' 
Susitarimą jie išpildė, bet įtampa tarp dviejų valstybių 
vis didėjo. Japonai buvo paklupdyti, naciai nuginkluoti, 
bet Amerikos atstovai negalėjo susitarti dėl Europos tai
kos. Visas reikalas buvo vilkinamas, taikos sąlygos kei* Ji būti išsprogdinta pusiaukelėje

dienos
, Vakarį Vciietija 

Europos EkoBomįnės Sąjungos 
oartnėriams pareiškė, kad 1978 
m. n?bns 'pašsrėk^t nėt nč- 
matytb ekohominio^įaSurnb. Va 
kai^i VbkfeHjbs ekonomijos rei
kalams mihisterio sekretorius 
&tto Schlecht sako, kad dolerio 
stiprus nuvertinimas ir streikai 
Vakarų Vokietijos pramonės 
darbininkų privedė kraštą prie

skaičius Amerikoje padidėjo 
'daugiau kaip 50 % t nuo 1,383 
(prieš 5 metus (1972) 1,898
šiais 1978 metais. Nemažiau 
-kaip 1,266 iš to skhiSauš yra 
-rusai. Labai įdomūs skaičiai 
?yra ir kitose srityse: 1972 me
talais Amerikoje Tankėsi 6,344 
^‘svečia?’ iš Sovietų Rusijos^

VL. BAKUNAS

Pastabos iš tolo

Ryšium Sū totais Lbs Ange
les ir San Francisco didžiųjų 
laikraščių reveliacijomis apie 
sovietinius šnipus Kahfornijo- 
je, kai tik gera proga prisimint- i šnipų veiklos didėjimas vyksta 
ti Marvin -Stone vedamąjį (edi
torial) straipsnį; “Our Door fe 
Open to Spies”, tilpusi š. m. ^ba
landžio mėn. 24 d. žurnalo “UJS. 
NWs aird World Report” lai
doje. Marvin Stone yra to žur
nalo redaktorius, čia patiekia
ma gana įdomios statistiko 
duomenų, kurie risšamū su so
vietinio šnipinėjimo Ameriko-

(National Security šte kiekvienais metais, kurie 
_ keliu nuklauso tiesioginiai sovietinės slap

tuos rusus (klausančius telefo- tarnybos KGB tarnyboje ar 
no pasikalbėjimus) ir žino ką 
rusai girdi. Gana, įdomi “istori- 
'jėlė’ — ’mano priėteliau San 
Francisco mieste: kai kalbi iš 
ten su manim, žinok kad mud- 
vr'ejų pasikalbėjimą girdi, s o 
vietai ir amerikiečiai. Kai dėl 
sovietų 
girdi amerikiečiai 
čiai neturiu prieš tai nieko 
•pri^.

tą Amerikos uostuose, kai ru- 
jsų laivai čia atplaukia. Ataeri- 
kos saugumo žinovai teigia, 
kad didelis procentas tų sovie
tinių “svečiui lankytojų, -vai

stančius amerikiečių ilgų dis- dininkų ir jūrininkų yra sovieti- 
tancijų telefoninius pasikalbė- niai šnipai ir dirbą vien tik lo
jimus iš San Francisčo apylin- je srityje arba turi specialias 
kės. Bet, čia pat pastebima, kad užduotis — paskyrimus. Esą 
Amerikos Valstybės Saugumo net 5,000 rusų būna šiame kra- 
Agentūra 
Agency) savo
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Kalifornija — stambus
sovietinių šnipu centras

Kūi po taetų-taetus trirfttaių 
ilgų ir sunkių JAV — SSR de
rybų 1973 m. San Francisco bu
vo apdarytas Sovietų Rusijos 
Generalinis Konsulatas — tada 
rašiau “Naujienose”, kad tanie 
mieste gyveną pabėgėliai iš so
vietų okupuotų kraštų reiškė 
tam tikro susirūpinimo 
saugumu, ypačiai 
-bėgėliai, kurių tea esama gana 
daug iš pačios Rusijos. Jų tarpe 
net pirmosios rusų emigracijos 
'žmonių. Drįsau jau tada spėti, 
kad nfcąjašis (ir iki šiol vienin
telis) sovietų konsulatas (iš
skyrus Washington D.D.) Ame
rikoje, ypačiai jos Vakaruose, 
bus sovietinių šnipų lizdas, pri- 
denglas diplomatinio imuniteto 
Bkirmste.

Taip spėliodamas' — neapsi
rikau. š tai š- m. gegužės mėn. 
21 d. ‘Tjos Angeles T-imes^ lai
doje įdėta stambi žima^ antraš
te: “Major Soviet Spy Base in 
S.F., Paper Reports”, kurioje 
pasiremiant San Francisco lai
kraščiu “San Francisco Chro
nicle”, patiekiama gana įdomių 
davinių is Sovietų Rusijos gen. 
kemsulato veiklos. Tie daviniai, 
sakomą/; gauti iš valdiškų šalti- j e didėjančia tendencija. Straip 
nių.

Nurodoma, kad iš 42 to kon- Tūpsius. penkis metus £1972- 
šulato valdininkų tarpo, 14 ir 1977)_ sovietų bloko valdininkų 
27 esą KGB agentai, sovietiniai 
šnipai. KGB agentai verbuoja 
sau talkininkus net iš vietinių, 
San F’rančfecb apylinkių, gy
ventojų Wpb. Didžiosios, tarp^- 
tautinės, alyvos kompanijos, ty- 
rinėjitaų-labbrat rijų įstaigos, 
ikompiūt^ių bd dėk^onikų 
^pran&Ffcė — to$ė ^yhfckėje yYhĮbet jau 1977 metais lokių lan- 
pirmasis ^sovietinių -šnipų dėme-jįęytojų čia buvo net 12,000. Ne- 
hib fafktays. 5^, pagal tas žr- gana to: pastaraisiais metais 
irias, sovieliniai šnipai elektrų-• nemažiau kaip 20,000 Sovietui ekonominės stagnacijos 
taniais aparėtais nuklauso tuk- Rusijos jūrininkų išeina į kran-1 stingimo.

Ai of Docimbor 1, 1777 
Subscription Kitts:

la Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. ^.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams______
pusei metų __
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV Vietose;
metams______

: ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

: L. Bendruomenės Suskaldymo
: Dokumentai
• (Tęsinys)

Punktas c atpalaiduoja nuo a, b, c ir d punktu 
’ vykdymo, pakanka tik atvykti į L .B. Tarybos rinki-
- mus, užsiregistruoti rinkiminėje komisijoje ir jau re- 
’ gislrilotus L. B, apylinkės narys, bet tai prieštarauja
- L. B. įstatų 83 paragrafo, raidė g kur sako: apylinkės
- valdyba registruoja apylinkės lietuvius ir tvarko apy- 
i linkės kartoteką.

Kam mokėti tautinio solidarumo įnašą ir jsiregisi 
ruoti apylinkės valdyboje, jei registruoto L. B. nario 

s ir ne narto teisės 'ir pri\4fe^ijos ly'gibs? Atsakomybė
* ir pareigi Vk tam, Icuris sąžiningai Tr tvarkingai aTIie 

ka savo rėgistruoto apylinkės nario pareigas.

SKUNDAS L. B. GARBES TEISMUI. RINKIMŲ • 
REIKALU

Nuorašas <
JAV LB Garbės Teismui, per JAV LB Vidjjr- 

vak.’irų Anyg. Rinkiminę Komisiją

Andriaus Juškevičiaus, Jono Švedo ir Al
donos Brusokienės, 1616 So. 49 CL Cicero 
Illinois 60650.

Skundas prieš JAV LB Cicero Rinkiminę Komi

5. Balsavimą laišku rinkiminė komisija galėjosiją, (pirmininkas Antanas Tauginas) 1529 So. i
49 Ct. Cicero, Illinois 60650. I užskaityti tik tam balsuotojui, kuris iki gegužės 10

JAV LB Cicero apylinkės Rinkiminė Komisija — kreipėsi 4 rinkiminį komisiją, prašydamas atausti bal 
pirmininkas Antanas Tauginas, praVesdama balsavi- savimo kertelę (R. T. 30 str.). 
mus į JAV LB VII Tarybą ir PLB Sėimą, 1973 metų T 
gegužės mėn. 19 ir 20 dienomis Cicero mieste, sulaužė 
JAV LB VII Tarybos Rinkinių taisyklės šiais atvejais:

1. Priėmė ir užskaitė balsus dangau kaip 120 as
menų, kurie nėra ir nebuvo apylinkėje registruoti iki 
gegužės 10, patys neprašė Rinkiminės komisijos jiems 
atsiųsti balsavimo lapelių ir niekad patys į rinkikų*?*3 
sąrašą neįsiregrstraVb;

2. Jie savo balsavimo laiškus nesiuntė paštu irt 
neįteikė rinkiminės komisijos narianls, o paliko tie
siog rinkiminėje būstinėje visai k5<i asmenys, visai 
ne taip kaip reikalauja rinkimų taisykSų 19, 20. ir 24 ftės Komisijos narius it Landą ta^auzdienę 1545 Š6. 
str.;

3. Rinkiimta parėmė tų apylinkėje nie-}
kad neregistruotų ir balsavtmb korteSų neprašiusių “bal 1 
suotojų” balsavimo korteles ir jas tainaišė su taisyk-Į- 
liūgai balsavusių balsuotoju balsavimo kortelėmis ir| 
tuo padarė negalimu atskirti tikruosius balsuotojus! / 
nuo tariamųjų, o taip pat dėl to kfcncKdatai gavo Ci-} 
cero apylinkėje klaidingus balsavimo skaičius; r

4. Pagal taisyklių 26 sk. balsu o to jas gauna tik vic menį šioje byloje, liks neįtraukia dėl dienraščio vietos
ną balsavimo kortelę, o rinkiminė komisija ju davė Kyla mintis Šiuo reikalu Išleisti afcAdrą lei-
kick kas norėjo ir tuo sudarė sąlygas netikriems bal-’dinį. 
savimams;

Todėl, įneš žemiau pasirašę JAV LB Cicėro apy
linkės registruoti nariai, maloniai prašome JAV LB 
Garbės Teismą: ~ ,

1. Pripažinti. JAV LB Cicero Apylinkės Rinkimi
nės Komisijos rinkimų pravedimo veiksmus neteisė
tais, balsavimo skaičius netikrais, rinkimus Beteisė

tais;
i -2. Nurodyti atatinkamiems organams pravesti bal 
, savimus iš naujo laikantis balsavimo taisyklių.

Faktaius paliudyti prašdriie apklausinėti Rinkimi-

til CL Cicero, III. Pranas Kogūba, 1837 So. 50 Ct. Ci* 
icero, I1L

Pranas Juškevičius
Jonas ^Švedas
Aldona Prašoki i nė

Chicago, 1973 metų gegužės 22 d.
Rašinį baigiant tenka pastebėti? Jog ,<kir ^augelio 

[asmenų pavardės, snvaūtinusin vienokį ar kAokį, vatd
’  * ** ! — 1 1 — I — 121.— 1 n J-1.A1 JlrtrnrinAXl —,

Pabaiga.
(Bus daugiau)

ALGIRDAS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
Valstybėje

Palieku Egiptą, keistai spalvotą kraštą. »
Prieš lipant į lėktuvą reikia pirštu nurodyti sa4> 

daiktus, išdėstytus prie didžiojo lėktuvo spanų. Tadu 
patarnautojai nutempia ilgojon uodegon.

Atsisėdus gauname po šafranų, turbūt, dykumų 
dulkėms neplauti. Daugumas kelėhūę baltaodžiai, jaii 
tiesi yg “tarp savų”.

Lėktuvų kompanijų žemėlapiuose matau, per V^ 
dnrz.emio jūrą didžiausias judėjimas yre tafrp Kairi) ir 
Atėnų. Bevartydamas kelionės popierius ištraukiu 
prieš keletą dieną, skrendant i Egiptą, užpildytus la- 
peiUs kiek vežu prhig». brangenybių. Arabai, matomai, 
pamiršo paklausti, ar pasilikti kaip stiVėhyriis?

Atėnuose pasitinka išrikiuoti botnbdtfctila

Retkarčiais paskaitome apie Grrikijos nesutari
mus su Ttfrkija dėl Kipro salos. Pasikttfnsfnėjife, jli 
ĄTa daugiau, net nuo senųjų laiką bėsilęstančlų. Grai
kams kiek nepalankūs nesklandumai, be kitko ir dėl 
to, kad turkų gyventojų skaičius kyla nepalyginamai 
greičiau, nei graikų. Jau dabar tutką yra VeTis 
tus daugiau. . *



PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

m. K. G. DALUKAS 
6KVRRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU* 

444? So. PwlMki Rd. (CrwNxd 
•*«•< Mtfnį}. TW. LU 5-6444 
UV”la ‘Tomui pa0d vusitarimv 
M 'Aimhiffti 374-9004.

rifiurv ja įlaIpumo takų 
CHIRURGIJA

TWM. 695-0533
M«d>c«l C»nr»r 

160 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIR iLL'iWofg

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

wettchesfer Community klinikos 
’Medicinos direktorių.

S. Henheim Rdj, Wostchostor, !L 
VAJLVtfciė: 3—8 darbo dienomis ir 

kai litrą šeštadienį 8—3 vai 
TaU "arba 562-2728

TEL. — M 3-5893

Dft. A. A GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Stret) 

Vehmdos pagal suatanmą.

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2613 W. 71 SL T«L 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’” •
VaL asai sositarinu, Uždrryta tree

nas tai nėra koks nors Šaltinė-' a), daug Lietuvos pinigų in- 
lis, iš kurio gali visi eiti ir sem- vestuota Pragos Universitetan, 
ti sau vandenėlį Fondo pini- b.) milijonai Lietuvos pinigų 
gaiš negalima skirti premijų “investuota’* Krokuvos Univer- 
svetimtauėiams. Nobelio pre- sitetan.
miff i skirstytojai tai atlieka.; c), virš $1.000.000 lietuvių 
Kitas reikalas, jeigu su tuo as- pinigų Marijonai “investavo” 
meniu susitarta už specialų vei- lenkams.
kalo parašymų. Aš manyčiau,;6. Koki gai būt garantija, kad 
kad la;kas fondo tarvbai paruojLietuvių Fondo $1.500.000 ne
šti atitinkamą statutą, kuria-• bus investuota Sovietams. Gali 
me butų nusakyta, kokiemsĮtokių “investuotoju” greit da- 
tikslams fondo pinigai gali bū-1 bar atsirast.
ti skiriami Toks statutas turės 17. Jau dauk visokių ‘įtrink
tų boti patvirtintas metiniame liųM suka apie Lietuvių Fondą, 
narių suvažiavime. ikaip apie jaučiamą dveseleną.

AŠ esu fondo narys ir man!Pavojus akyvaizdoje, ypač kad 
rūpi ir manau, kad ir visiems’mus tarpe jau yra daug tokių 
fondo nariams turėtų rūpėti,1 “i n ves ta torių”, kurie labai len- 
kokieins tikslam^ fondo pinigai Jgvai bando žarstyti ne savo pi- 
tarnauja,?

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi Tr tyli v15* žemi, džkugiasi Ir linksmai šūkauja*.
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokj brangų ir Širdį palinksminanti jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1;'Pat. 14:7). IŠ tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta Įmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirris yre žiauri ir palIeCU kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
moka maL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Inigais, be jokios ataskomybės.
. P.'B.

i
— Švedijos sostinėje esantieji 
specialistai apskaičiavo, kad 
dabartiniu metu pasaulyje yra 
ištisas milijonas Hirosimoj iš
mestos bombos pajėgumo bom 
hn.

Mažeika S/ Evans F

Laidotuvių Direktoriai

t)ĖL LtEttMV FONDO 
iNvEšfrAcDV

T. "Lietuvių Fordas vedamas 
bankrotą.

.-2. "Inx'estacijom’ jau pavesta 
$131.000 ir, reik manyt, kad 
tie pinigai j’au prapuolė.
3. Kiekvienas žmogus gali sa
vo nuo'šavus prnųuis investuoti! Viceprezidentas Mondale, 
krrr tik nori, bet visuomenės (kalbėdamas New Yorko žydu 
pinigus investudti negalima,... organizacijos atstovams pareis- 
tai kriminalas.
4. ko greičiausiai reik tuos pi-

kė, kad prezidentas Carteris 
pritaria Izraelio valstybei ir ne 

nigus surinkti, gražini Fondui, atbus Amerikos paramos, 
o nuostolius privalo padengti! 
tie “investuotojai”, jei jie bent* 

Jeigu fondo valdyba nu- kiek padorūs.
‘tartų pusę to fondo pinigų ati- 5. Lietuviai moka taupyt bet ne-įdaryti savo -------- ---- - ---
duoti dabar okuputotos Lietu- moka santaupų saugu. Pažin i simfoninį orkkestrą: jis turėjo 
vos vyriausybei, ar būtų -prasi- 
šengta su f indo dvasia?

2. Fondas skiria sumą L.B.
i ----- : švietime tarybai. Lituanistinės
I Jeigu dr. Balukas, kada f on- mokyklos vadovybė už tuos .pi- .

, das buvo steigiams, būtų parei- nigus suorganizuoja mokinių 
.skęs, kad fondo valdybai bus ekskursiją į pionierių?stovyklą.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta T?. ? • r

EUDEIKISrėkim, ką sako istorija: 20 vaikų.

Q

DAIMIDMYLIMAI -ŽMONAI

“Musu Spartiu” ’vadovybė

E MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET

T»I«f.;PRwHct 6-5034

RĖLEN JOKUB'ONIS

ta

1446 So. 50th Ave„ Cicero, £1L Phone: OLympie 2-1U031/4

2

, 2
*348 So. CALIFORNIA AYE. Phonė: LAfayėUė 3-1571

12

3354 So. HAUSTEU if 1KEE1 Phone: TArde 7-1IU

FRYS MODERNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS 'PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
"DALYSE.

I *

GEORGE F. RUDMINAS 
3C19 So. UTUAMCA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1133

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

Ū nrafrip artsturnv.

Shntfwiches ^re an American traditioK bnce reserved for 
hmchtime, būt now an important part of cM-the-go break- 
fasts or suppers. Golden Grills are ’super saftd>iches fill 
the bin for afiytime eating. They’re quick to "fix, savory*&nd 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Shri&s cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little
onion add the zip. And you can keep the fiMirrįr bn hand in 
the fridge for spur of the moment sprtadfbg ottrye *bread 

‘and grilling. r •'
Why, not hard cook a dozen eggs right now, sb yoh*cav 

stir up Golden Grills, and still have fSrhe on hand tbranacklnį 
or deriKing.

Golden Grills
6 sandwiches ‘

cup shredded Swiss
; cheese
ta bl espoons sweeVpkkfe 

relish
tabtespoOTs tna^-ormaise 

or salad dressing 
teaspoon salt , 
slices rye bread 
Butter .. <

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

307 fo. JJTUANICA AVENUE. Pkcne: YArdi '7-3^01

Dėl Lietuvių Fondo pelno tams.
Porą klausimų fondo vakly- 

(Atkelta iš 3 psl.), bai:

UifcUEONAŠ ŠEIBr/TIS Lietuvą, nei su lietuviais. Toks 
rašytojų draugijos veiksmas 

•yra priešingas fondo tikslams. 
.Šiuo veiksmu, rašytojų draugi
ąja pasidarė mažutė Nobelio pre-j 
• mij os pagelbininkė.ketvirtd. c—7 vaL vat. 

Ofitc Telef.; 776-2880 , 
Rexidehcdos telef^ 448-5545

-J--^UKAS [nesvarbu, kur ir kkip sunaudos ir dar kaip dovaną, Bejųviskam
IR CHIRURGA$ ! pingų gavėjas, tai aš esu tikras, švietimui, per pionierių vado- .

tas f6ndės "ebQtli išaugęs.;v>-bę įteikia $1.000.00. Dabar
T j pr 8-1223 v*et buvo ir Kamanto iš- bendradarbiavimo įdėjai pla-

bmo VAL.?pim., antiad. trema.'Reiškimas, kad fondas neturi čiai bujojant, toks atsitikimas 
‘ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak-katadie- cenzor"J- ĘaiP kel»ta’ ,kad Pllaal fial]mas- fondo ''ad°- 

*2-4 vaL popiet ir kitu laiku asmeny^, kurių įtakoje esanti yybė ir siuj atveju pasakytu, 
pagal susitarimą. spauda; visą laiką cenzūruoja,

- ---- ------------- ---------------:kitaip manantiems savo spau
doje neleidžia pasisakyti, dau-

’06tt£0PEDASPK0TEZlSTAS al>iC

kad ne jos pareiga žiūrėti kur 
ir kaip pinigai sunaudojami ar 
kaip Kaniantas pareiškė, cen
zūruoti kitų veiksmus?

Tikrai, daugeliui fondo na
rių būtu įdomu, kaip fondo va] 
dyba ir taryba atsakytų į šiuos 
klausimus.

Aš manyčiau, kad fondo pd-

• Žinomas kompozitorius Jo- 
Įhann Sebastian Bach galėjo su- 
j---*-• ---- r šeimos chorą bei

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

'Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYčlA 

___ 2443 WEST 63rd STREET 
TlrtfBflĮfc TO 3-0833 T? "PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gan. Drishię 

.. krautuvė.
THE DAISY STORE 

9915 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tai. 499-1310

perkraustymai
OVOg 

VeMfrmd — drauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERtNA^S
: - — a------

-J1-.-

WrANAS VILIMAS
T Vai. 376-1882 arba 376-5996
A / <

.'-L ■ - W

TOMOS VALANDOS 
vtjįn ^rogltaniof Iš WOPA, 

1490 IdL A. M.

Lietuviu kelba: kasdien nuo pir
madienio fki penktadienio ‘3T00 
—3:30 Vai. popiet SeŠtadteniais 
ir sekmadieniai nuo 3:30 iki 9:30

. VadiiĮa Aldana Daulnn 

Talafj HĖmlock 4-24111 

7159 So. MAPLEWOOD Avit, 
CHICAGO, ILL 6062$

A Great Grilled Sandwich ,

6 hard-cooked eggs*1,
A chopped

1/2 cup chopped cooked
. ham

1/3 cup finely chopped 
onion OR 11/2 
tablespoons matant 
minced onion

Thoroughly combine liO ingredlehts except bread ari^ butter. 
Butter 1 side of each thread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet Or in Skillet buttered side šrith
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining breadLshęęp buttered 
side up. Grill on griddle or jn skillet until toasted bn both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven abbtrt 5 to 8 mhMrtea dr 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

* Hird-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come st leist 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boding. Torn off 
heat; if necessary remove pan from healed unit to prevent 

, further boiling. Let stand covered in Kot water 15 ro mites for 
large eggs •- adjust time up or down "by about- aPprox. 3 
minutes for each size larger or smaller. Oddi fa fctfa&y 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remąve wd 
it is less likely you will hhve a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle ivby tapping gently afi Over. Rod dįį 
between hands to loosen shell; &en peek starting M Sarge end. 
Hold egg under running cold water or dtp in bowl o€ Water to 
help ease off shell. x.

;HELEN JOKŪBONIS

mirus, Jonui Jokuboniui, “Mūsų Sparnų“ bendradarbiui.♦
YiuoŠmižiį Vižūojautą reiškia ir kartu liūdi

1&13 S. Sacramento 'Avė., ^Chicajo, /n.
‘ifrrė 1978 nr. įegnfe '^3 (i:, tėrf5 vai. ryto šnlhulcuši 79 Tnetį amži

aus. Gimusi Lietuvoje,-Rokiškio apskr., Čedasu valse., Enikni km.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko liuliūŠį: įiikterys —. Uffiah Gedwjil. žentas

"Edmunci, ir Olga Landon, žentas Stanley, anūkai — John , su žmona 
Mariąnn, Cpt Robert, ir Caroil, sūnęnas Patfl Baron stL.žmona Cecilia 
ir šeima, brolio duktė Helen Hester, brolio sūnus Joseph Stacy, gyv. 
Gary, Ind., ir kiti giminės, draugai bei pažįstami-

Priklausė SLA 134 Mėtern kuopai ir Birželiu klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

‘Šeštadieni, gegužes Žl d iena. 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
j Lietuvių Taūtžtfeš kapines.

Visi a. a. Helen Jokubonienės giminės, draugai ir pažįstami riudšir- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, dukterys, žentai, anūkai, sūnėnai, dukterėčia, giminės.

Laidotuvių Diektorfus Donald A. Petkus, TeL 476-2345

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

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 475-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.-863-2108-9

N AKIAI:
‘Ckicatfoi
Lietuvių į
Lxidotovdu ’
OireKtorrą -J
Asociacijos j

- AMBULANCI 
pataika vi 
‘Aks tftewA 

IR NAKTL

t — naujumo^ CMKAGO K Friday, jfiy 26, 1375'

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69U STREET fUųrobHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vh tfirU 7-W7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hills, £1 974-441B



Juozo Šmotelio

Rengėjai

REAL ESTATE

TOOL & DIE MAN
J3.50.

449-7050

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

PERSONAL 
Asmeny Ieško

auto- 
man

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

Limit usa of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Bom Loserf

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»mv Statyta* Ir Remontą*

trijų dienų 
svečiais pui 
žaidimų kai

Fr*nk Z>po4l« 
posy, w.tsm st 

GA *-4AM

RAMOUĖNAI 
PAGERBS MIRUSIUS

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

— LKS Lituanica mažiukų 
rinktinė rungsis su Real FC ge-

Welles Parke. Gegužės 28 d. 10 
vaL rytą Rezervo komanda žais 
su makedoniečių rezervu Mor
ton West aikštėje, gi 11:30 vai. 
Jaunių rinktinė žais su St. Wil
ly’s rinktine Kensington Parke. 
2 vai. popiet Welles Parke Liths 
pirmoji rinktinė žais su HF 
United.

LAIKRODŽIAI Ir RRANOlNYBtt

Pardavimo ir Tiiayan 
WEST «Hi STR1ET

RiO*Hc T-1MI

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitos kraštus 

^NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
SSSgo,1IL 60632. Tek YA 7-5980

— Birželio 4 d. 2 vaL Jaunimo 
ęentre įvyks niuz. A. Jurgučio 
pianino klasės mokinių kon
certas. Visi kviečiami pasiklau
syti jaunųjų pianistų. (Pr.)

— Chicagos Medžiotojų-Meš-

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardo - -. . - __

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
Fų įsipareigojimu.

A. G. Auto Rebuilders need 
body and fender combination 

Apply in person at 
3518 - 24 W. 63 St. 

or call 776-5888.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau Jas siuntini
_ i
Pavardė Ir vardas ------------

’damas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pridedamai - - , doL

RENTING IN GENERAL 
No amo a ___

ELECTROS. ĮRENGIMAI, 
. PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, fe
rmiu olai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PIGUMĖLIS: uz $7,700 galite yauti 
visai padorų, kad ir nedideli narna. 
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakykit savo telefonj.^

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

5 K A MB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $38,000.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. , :

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

M. i I M K U S - 
Notary PuWte 

INCOME TAX SERVICE 
4259 5. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

COOK
FOR PRIVATE PARTIES 

40-50 hours a week 
Apply in person: 

2300 N. Narragansett 
622-4310

x DISHWASHER
O'HARE OFFICERS CLUB . 

HIGGINS A MANNHEIM ROAD 
694-2946 or 398-0331

HELP WANTED — MALE 
Darbin inky Reikia

Marquette t Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija ren
gia linksmą. Pavasario Pikniką 
gegužės 28 d. Bruzgulienės- so
dyboje (prie.Tautinių kapinių) 
su visais piknikiškais džiaugs
mais bei malonumais. Jūs lauk
sime! <

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET-UP AND OPERATORS

Experienced on late type B & S auto
matic and Index machine. Excellent 
starting rates. Full Company bene
fits.

344-0033

TAISAU IR DAŽAU 
—NAMUS 
IR VISKĄ NAME

Telefonuoti: 
523-9367 arba 737-03971

ABkKSĄS 5'* ■ • ■ ■*

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum*, gali da^g 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga -L

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma •Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legaližko- 
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS ' •

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

uju kapų lankymas bus vykdo
mus šia tvarka:

D t MISI O 
a—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $T» puwmilvi automofeHlt 
Liability apdraotflmat ponalninwm 

Kreipti*
A. LAURAI TVS 

4*43 S*. ASHLAND AV*.
• 3ZM77S • ' ■

tautų 
2 vaL 
atsto- 
trėmi- 

lietuviško 
Corona

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUrm AIFT PARCELS SVtYKI

Ml W. St, Cftlea*., HL VHM. — TH. WA M7»
U33 Sa. HaMad «, Ckicaaa, HL (MM. — T<

V. V A L A M T t N A S 1

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkui
4243 W. 63rd SL, Chicane 

Tel. 767-0800.

Dldžicuslss knHhj i 
pasirinkimas '

P“-f vlaniBiall
f f .NA 15Kdt| todllulnk* į

^Mj-NORMANĄ I
^URŠTJINĄ | 

263^82c 
'-Siį (jataigos) ir 

677-3469 
ęb^to)

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsneHų mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos, kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Aye.
J Chicago, ILL 60629

-LINKSMAVAKARĮ birželio 3 
d., šeštadienį, 6 vai. vak. šaulių 
namuose, 2417 W. 43 St. Bus 
įvairių valgių ir gėrimų bufetai. 
Gros Ramonio orkestras. Įėji
mas tik $1. (Pr).

KAS YRA JŪSŲ GYVYBĖ?

.Ar yra vilties pamatyti myli- 
muc^iuš po mirties^ Ir kur? 
Pasiklausykite atsakymo penk- 
tadierų. šiandien 9:45 *val. vak. 
per “Gerąją Naujieną. Lietu
viams” radijo banga 1490 A.M. 
kuri skelbiama“ Lietuvos Aidų” 
programoje ir šeštadienį 9:10 
vai. vak. banga 106.3 FM.

Pareikalaukite knygelės 
“Kaip atgimti iš naujo”. Priša
usime dovanai. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries P. O. Box 
321, Oak Lavm, Ill. 60454.
— SPECIALI NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug Įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visus akai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stama grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos t y-įos t žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės -atstatymo ir visuotino lietuviškų rei, 
kalų renesanso. >

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau - 
giau kaip $36,000 metimų paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500į

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

PARDUODAMAS labai patrauklus 
ir puošnus 10 butu namas, idealus 
perdirbti į kondominium.

Tel. 433-3874.

? Šaulių sa 
margas, st 

banke- 
svečių 
nariu

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tet 813—391-9753, paskyrė 

j atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti .likiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
ambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.
bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 

autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be* abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ' ’ ■ ’

ENERGY 
WISE

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-1 ^uz68 27 popiet Mar
ine kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; j quette Parke, gi 3:30 Jaunučių 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.
_ ® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 

prieš 45-60 dienų.

pasakyta gra- 
lenizantei ir ska- 

‘onia Pruden- 
pasirodo 
su savu 
metų p.

— Dail. Vytauto Igno grafi
kos ir tapybos dari jų paroda 
dabar vyksta Jaunimo centre 
ir pasibaigs geg. 28 d. Paroda 
ypatingai gausi ir įvairi. Grafi
ka ypatingai turtinga motyvais, 
daiktiniais simboliais ir tobula 
medžio raižybos. technika, pav. 
”Rūpintojėlis”, “Sapnas’’, “Pa
vasaris”, “(iyvyt^s t medis”, 
“San Benedict”, ir “Scolaslica”. I 
Tapyba, spalvinga ir taip pat j-; 
vairi savo tematika. Tapybos, 
kaip didelio formatu drobės, 
yra tiktai 18. Viso, įskaitant 
grafiką ir įvairią medžiagą, 
55 darbai. Paroda, kurią niekas 
neturėtų praleisti m epą m a tęs. 
Vakarais atdara nuo 7 iki 9 v., 
šeštad. ir sekmadienį -nuo 11 
ryto iki 9 v. v. . į

i GffiiižĮs jįiėi^.^8 d., sekma- 
I dteižjf- O^?“lžutinėse kapinėse 
ll|k>jftu ; įftj * (ifichdiųjų aj>eigų, 
. ramu venai renkasi a.kš lėlėje
prk koplyčios.

Gegužės mėn. 29 d., pirma
dienį, šv. Kazimiero Lie birių

i kapinėse, po pamaldų; nedeisi- 
j ant, raniovėnai renkasi prie 
mūsų Tautines vėliavos.

Abiejose kąpinėse vadovau
ja, kaip ir kas metai, damovė- 
nas J. Bagdžius.

Apie’ iškilmingas apeigas 
Liet; Tautinėse ir pamaldas šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse 
smulkesnį pranešimą (laiką ir 
vietą) matysime spaudoje.

Skyriaus valdyba

■, ». Ilgiausių metų 
žiu kalbų so’ 
niai pasivaišinta, 
rija Bičkienė d; 
musų pair ngim 
dailiu vinį u. Ilgia usių 
Sofijai Adomaitienei.

. — Akt. Tony Mockus, ilgą 
laiką vaidinęs Chicagos Drury 
Lane teatre,-sėkmingai attiko^keriotojų klubas kviečia visus į 
pikčiurnos vairuotojo Tom Hig
gins vaidmenį “F.LS.T.” filme.' 
Ten yra ir lietuviškos buities e- 
pizodų. Lietuvaitę Anną ’berin
kai tę vykusiai vaidina Melinda 
Dillon.

Narnai, Žamf — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

We are searching for reirs 
of Latvian

•JEKABS SPALVITIS

bom 2-6-1900. died in 1974, last 
address 1227 N. Greenview. Chicago, 
IL. We believe his testamentary ben ----
eficiary was a Lithuanian, who has Floor uk Suovl
not collected deceased Spalvitig sav.' 
mgs account Call Erie Erikson 855 
2201 or write to Illinois Latvian Fed
eral Credit Union, 4148 N. Elston 
▲vk. IL ROtlA

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
. MABDA N0REKIEN1

woa We«t IRtk St, Chloro, m. W62J • TeL Wa 5-27S7 
Mali, MiirfnktaM t»rw r<®« fvalri, 

MAISTAI If RUROFOf SANDCLIŲ.

t “LIETUVOS AIDAI”
3, - KAZĮ BRAZDfiONYTS,JZl PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOP A 1490 AM Fit at 9:30—10:00 p. m-

WLNR 106.3 FM Sat at 8.00—10:00 p, m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

— Piknikas-gėgužinė bus Vy
čių sodelyje if salėje š m. gegu
žės 28 <L, sekmadienį. Pradžia 
12 vai. Rengia Clneagos Angli

jos — Britanijos lietuvių klu
bas. Muzika, pietus, baras ir vi
si kiti pikniko įvairumai/

Klubo valdyba
— KeKonių į Vilnių š. m. 

Erž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie- 
lą, 6557 S. Talman Avė., Chi-

- Gegužio 20. d. susituokė 
ponų Petro ir Onos Blekių du
kra hvna su Allan Douglas 
Johnson. Po iškilmingų pamal
dų švč. M. Gimimo bažnyčioje 
ir sliūlm, kurį suteikė klebonas 
Zakarauskas, vakan 
Įėję buvo gražus ir' 
lietuviškom tradicijom, 
tas. Salė buv i pilna 
ypač zarasiškių klubo 
Buvo šokių, žaidimų ir jauna
vedžių pagerbimas suvaidinant 
banketo pabaigtuves. Nežinau, 
kieno maža guri mergytė asis
tavo pamergėms. Visą vakarą 
salėje gražiai atliko savo “tal
ką” jaunavedžunas.

— Ponios Sofijos Adomaitie
nės vardinės buvo panunėtos 
gausiais svečiais Adomaičių na
muose prieš porą savaičių. Sve
čių tarpe buvo solistė Prudenci- 
ja Bičkienė su vyru, daktarė 
Repšienė ir daug kitų, kurių 
pavardžių neatsimenu. Ponia 
Bičkienė ir p. Adomaitienė bu
vo operos solistės, tai buvo pri
siminta dvieju kolegių nuopel
nai muzikos menui. Sugiedotą

• Iš anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doLr w -a- *** - - . ' —

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

LKVS Ramovės Chicagos sk 
cago 60629, tel. (312) 737-1717 i narių ‘‘Memorial Day” mirusi-

rr-.—.nuy

Chicagoje.
— Petras Ci Wytenus, Ame

rikos Lietuvių Tarybos veikė
jas New Yorke, išrinktas Prieš- 
bolševikima Tautų Bloko (Al 
of ABN) vicepirmininku. .Orga 
nizacijoje dalyvaują 34 
atstovai. Birželio 11 d. 
popiet tos organizacijos

— Sol. Arnoldas VoketąitisĮvai dalyvaus Pabaltiečių 
dainuos Adomo partiją Haydnojnų minėjime prie IL 
oratorijoj “The Creation” Chi-Jkryžiaus Meadow —' 
cagos 5>imfRainio orkestro kon-Jparke, Flushing, N. Y. 
certe gegužės 30 d. 8 vai. vak. 
Koncertas bus transliuojamas 
per radijo stotį WFMT-98.7

VELTUI
NAMŲ SAVININKAMS . - .

Mes užpildysime jūsų patalpas visai 
be jokio atlyginimo ir jokiu įsiparei
gojimu.

KREIPKITĖS 
TEL. 745-8712

Nuo ”9 ryto iki 8 vaL vak.

For punch press and cutoff 
dies, roller dies, machinery 
maintenance and repair. Know- 

Halsted St, Chicago Ill. 60608. Į ledge of electrics a definit plus.
■ ______ . _____  ’Small diversified Tool room.

30 year old Company with good 
fringe benefits. Salary open.

JOHNSON BROS.
"METAL FORMING

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMa BIZNYJE

Ilgametis patyrimas — sąžiningas-darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvię Įstaigą:

-■ y- American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, DI- 60643 

Telef. 312 238-9787
» Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinto;

draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir

BEST THINGS IN UFE

W
i




