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IZRAELIS UŽPUOLĖ IR SUNAIKINO PLO STOVYKLA
AQIBIYEN, Lib., — Birželio

9 zd. Izraelio jūrų daliniai užpuo- < Dentistai prašo daugiau pin/gų 
lė palestiniečių partizanų karinę { 
stovyklą be kaimelį vos 35 my
lių atstume nuo Beirut.

Izraelitai vietovę visiškai su
griovė. Kovos buvo gyvos ir, 
matyti, žiaurios. Pirmieji prane 
Šimai iš kovos vietos mini tryli
ka užmuštų, kurių tarpe yra 
moteris ir penki jos vaikai Už
muštųjų skaičius vėliau tikriau 
šiai padidės, kadangi abi pusės 
dabai’ nenori .prisipažinti prie 
savo “nuostolių”. Jie juos sle
pia. ............. ’

Vietovės užpuolimas įvyko ke 
turiomis dienomis anksčiau prieš 
datą, kuomet Izraelio jėgos turi 
pradėti kraustytis iš pietų Li
bano. Al Fatah palestiniečių par 
tižanų vietovę Dahar d Burj 
sunaikinti nuspręsta, kai Izrae
lio žvalgyba surinkusi tikras ži
nias, kad palestiniečiai artimo-

Washington, — Amerikos 
dantų daktarų sąjunga ragina 
sen. Ed. M. Kennedy, kad jis pa
sistengtų daugiau piigų paskirti 
Amerikoje geriamojo vandens 
floridacijai. Dabar tam reika
lui iš valstybės iždo skiriama 5 
mil. doL j metus. Dantistų są
junga prašo, kad ta suma bū
tų padvigubinta. Dantistai įsi
tikinę, kad floriduotas vanduo 
(padeda apsaugoti dantis nuo su 
gedimo. Galbūt tai yra ir tiesa, 
bet je nekreipia dėmesio į tai, 
jog floro bei florido chemikalas 
yra pats didžiausias kaltininkas 
kraujo takų užsikimšimui — at
sirasti sklerozei. Jau gerai ži
noma, kad fluoro chemikalas 
kartu su maiste esančiu cukru
mi, riebalais ir panašiai ir su
daro tą sukalbėjimo medžiagą, 
kuri lengvai užkiša kraujo.

vės jura išsikelti į Izraeli tero- 
~ rištiniams ve Seimams. Antra ver 

tus, palestiniečių vietovės sunai 
kinimas galbūt turi ryšio ir su 
huso išsprogdinimu Jeruzalėje, 
kur žuvo šeši asmenys, įskaitant 
vieną -medicinos studentą ame
rikieti. ' ‘ ‘ ;
.-'Sunaikinta vietovė buvo priėji

čk>. Pasak izraelitų pranešimo, 
buvo-sunaikinta jūros pakrašty
je du palestiniečių motorlaiviai 
ir visi.sandėliai.bei pastatai iki; 
pusės mylios atstumo nuo jūros. 
Esą, koks 30-40 palestiniečių žu 
vo stovykloje. Kovos laukuose 
suskaityta 8 žuvę palestiniečių 
teroristai. Palestiniečiai gi sa
ko, kad jų 5 vyrai žuvo ir kiti 
7 buvo sužeisti.

Viena išlikusi kyva moteris 
namų griuvėsiuose stovėdama 
šaukė: “Neklauskite manęs. Aš 
pamečiau atmintį”. Jos duktė 
ir penki anūkai buvo užgriauti 
griuvėsių.

Atšaukiami automobifai
Washington, — Ford Motor 

Co. ruošiasi pašaukti į “ligoni
nę” 1,5 milijono Ford Pinto ir 
Mercury Bobcat markės auto
mobilių, ’ ‘kurių labai pavojingi 
gazolino tankai. Įvyksta gais
ras, kai į minėtos markės au
tomobilių užpakalį suduoda ki
tas automobilius^

Moderni vergija 
okupuotoje Lietuvoje

Maskva yra sugalvojusi ir jau 
stato toli Sibiro šiaurėje 1,800 
mylių ilgio geležinkelį, kuris 
nuo Baikalo ežro nusitęs net 
iki Amūro. Tai daugiau strate
giniams reikalams skirtas gele 
žinke’is, Kld greičiau to geležiu 
kelio tęsimo darbus užbaigus, 
Kremlių * rona; sugalvojo nau 
doti ne tik kacctinlnkus bei ka- 

but *r okupuotų kraštų 
jaunimą kiekvienai okupuotai 
tautai paskirdama pastatyti bei 
nutęsti tiek ir tiek mllių gele
žinkelio. pastatyti reikiamus til 
tus ir pastatus bei stotis. Oku
puotai Lietuvai bei jos jauni- 

-mui skirtas kontingentas turi 
200 kilometrų bei 120 mylių.

•Visa bėda, kad geležinkelio 
tęsimo laukuose nuolat dreba 
žemė ir ji .pati yra visą laiką 
giliai įšalusi, nes žiemą tempe
ratūra nukrinta* iki 40 laipsnių 
Celsijaus žemiau nulio., O vasarą 

] darbininkus kamuoja dieną ir 
r-naktį aibės uodų bi įklrių ma

žų musicių.

PERU GAVO ARTILERIJOS, TANKU, LĖKTUI'Ų IR ŠOVINIU
Bandė pardavinėti ginklus Čilei, Argentinai, 

o Kuba apginklavo iki ausy
WASHINGTON. D. C — Sovietų Sąjunga jau ištisas dešimt 

metis stengiasi apginkluoti Pietų Amerikos valstybes, kad jos 
pradėtų tarpusavi karą, o vėliau organizuotai patrauktų prieš 
šiaurės Ameriką. Argentinos diktatorius Peronas buvo pirmas, 
kuris planavo įsigyti Rusijoje gamintų naujų ginklų.

Sovietų agentai koncentra
vo savo jėgas Čilėje kad galėtų 
paimli vyriausybę į savo ran
kas. bet ir ten rusams nepavy
ko. Salvador Allende tapo išrin
ktas krašto tprezidentu, bet neil 
gai prezidentavo. Prezidentas 
Allende jau buvo pradedąs pasi
tarimus dideliam ginklų kiekiui 
užsakyti, bet jam nepavyko. Vi i 
su Čilės ginklų rūšių vadai su
kilo prieš prez. Allende, išvijo &o 
vietų atstovus ir nedave progos 
rusams apginkluoti Čilės.

Zairės prezidentas 
ginkluos partizanus

Zairės prezidentas Mobutu 
Sese Seko birželio j pareiškė 
spaudai, kad jis manąs treniruo 
ti ir apginkluoti prieš marksis
tinį elementą, pabėgėlius iš An
golos, kurie nepatenkinti mark
sistiniu Angolos rėžimu, atsily
ginant Angolos vyriausybei, ku 
ri pasiuntė į Zairės Shabą pro
vinciją ginkluotus įsibrovėlius, 
kad jie sunaikintų vario kasyk-

Arkansas valstijoje buvo dideli potvyniai; apsėmė ne tik 
karių, bet ir išsigelbėjusių žmonių patalpas, žmonės bėga ne 
vieni, jie nešasi ir vežasi savo mėgiamus gyvulėlius. Paveiksle 
matome šeimą nešasi j palapinę seną triušį, kuris prie šeimos 
narių yrą pripratęs, i

bams važiuoja savanoriškai, bet 
ištikrųjų, tai viets komunistų 
partijos pareigūna? tiems dar
bams parenka jaunimą, kuris 
turi “savanoriškai” išvažiuoti — 
nori ar nenori

Politinė konferencija

Chicago, — Pasaulio, ' JAV 
ir Kanada lietuviu jaunimo or
ganizacijos ruošia Čikagoje bir 
želio 17*18 d. politinę konferen
ciją, kurioje dalyvaus Adamkus 
ir A. Bandera —Avienas iš Mo
roz Defense Committee vadu ir 
“Ukrainian Echo” redaktorius, 
ir taipgi Valstybės departamen 
to sovietų skyriaus pareigūnas; 
kuris rūpinasi ir Pabaltijo rei
kalais, Mahlon Henderson.

Nužudė teisėją
Charioitte Amalie, — JAV 

Virgin saloje nakties metu nu
dūrė besvaikščiojiantį pajūryje 
teisėją Martin Travers iš Nut- 
ley, N. Y. Jis vakare vaikščiojo 
netoli pajūrio prie viešbučio She 
raton Hotel, kai ji užpuolė neži
nomi asmenys, apiplėšė ir suba
dė peiliais. Teisėjas mirė vieto
je, o nežinomi piktadariai ieško 
mi policijos.

Paskutiniu laiku Amerikai 
priklausaničiose Virgin salose 
kriminaliniai veiksmai yra la
bai išsiplėtę, kurie sudaro daug 
rūpesčio salos vyriausybei ir te
nai besilankantiems turistams.

Amerika nepasiruošusi

Washington, — Jau oficialiai 
kad į JA Valstybes vis daugiau 
ir daugiau įvažiuoja iš užsienio 
teroristų. Tuo klausimu, Kongre 
so komitete kalbėdamas buvęs 
CA agentas pasakė, kad Ameri 
ka kovoti su teroristais dar nė
ra pasiruošusi.

KALENDORIUS
Birželio 12: Kunara, Onufras> 

Rūta, Vadulis, Uosis.
Saulė teka 5:16, leidžias 8:24

Komunistai žudo Ta jaus 
po Vein inkus

Bangkokas. Tajus. Penktadie
nio rytą 250 kareivių ir 300 par
tizanų įsiveržė į Tajaus terito
riją, apsupo Švilpanhot mieste
lį, nušovę 12 poHetnirikų ir 13 
sunkiai sužeidė, praneša vi
daus reikalų ministerija. Tajaus 
vyriausybė saugo savo sienas, 
bet pasienyje nėra tide jėgų, 
kad jos galėtų sustabdyti gerai 
organizuotą ir ginkluotą 500 vy
rų grupę. Tajus turės imtis prie 
monių sienoms saugoti. Pasienio 
gyventojai bijo įsiveržėlių, ku
rie kiekvieną savaitę veržiasi vis

KREMLIUS UŽSIUNDĖi VIETNAMĄ PRIEŠ KINUS
BANGKOK, — Tailandijos' 

dienraščiai birželio . 9 d: rasoj 
kad Kinijos vice premjeras Teng 
Hsiao-ping pareiškęs, jog Kini- 
jos-Vietnamo iškilias nesan
taikos priežasčių ręikia ieškoti 
Kremliuje. Jis, neminėdamas So 
vietų, priminė, kad nesantaikos 
užnugaryje yra trecioji jėga, 
kuri ir davė drąsos Vietnamu! 
pradėti persekioti Vietname gi“ 
musius ir augusius Kinijos tau
tiečius. Kinijos premjeras pa
brėžė, kad Kinija nemananti de
rybomis išlyginti nesantaiką nei 
su Vietnamu, nei su trečiąja 
valstybe, bet ji pasistengs tuo 
pačiu atlyginti nesiskubindama 
— palengva.

“Mes kantriai laukiame Viet
namo tolimesnių žingsnių, sa
kė premjeras. — Jei jis pradės 
tai ir mes neatsilikshne”.

Vice premjeras pakartojo, 
kad Vetnamas persekioja kinie 
čius ir kad per 110,000 buvo pri 
versti apleisti kraštą ir atbėgti 
į Kiniją, Vietnamas taip elgias 
turbūt todėl, kad Kinija Vietna
mo karo metu jį rėmusi ir toji 
pagalba siekianti 18 bilijonų do
lerių. Tai ir buvo Kinijos di
džiausia klaida, kad ji perdaug 
gerai parėmusi Bet jau toji pa 
galba yra nutraukta ir svarsto
ma tolimesni “atsiskaitymo” 
būdai?

Vietnamas, iš savo pusės, sa
ko, kad jis kiniečių nepersekio
jęs. Su jais elgiamasi, kaip ir 
su visais kitaip Vietnamiečiais.

Tailandijos'

Kova" kairiųjų su komunistais

Roma, — Italijos1 komunistų, 
partijos delegatai suvažiavę įį 
Boloniją susimušė su ultra kai
riųjų partijos nariais. Peštynės 
buvo tokios žiaurios, kad kovosi 
lauke gulėja iš abejų pusių ne-- 
mažai sužeistųjų. Tik didelis 
skaičius policijos tgalėjo suval
dyti kovojančius Italijos ‘/‘patri- 
jotus”.

Ultrakairieji kaltina komunis
tus, kad ji parduoda darbininkų 
reikalus.

Turine įsiveržė į dr. G. G. 
Ferrero priėmimo kambarį du 
vyrai ir viena moteris. Jie dak
tarą stipriai sudaužė pistolietais 
ir tik po to jį nušovė. Sakoma, 
kad daktaras simpatizavo nau
jiesiems fašistams. Po to, tele
fonu kažkas pasigyrė, kad dak
tarą nušovė proletarų kovojanti 
brigada.

kyrt $260 DainųĮvairiai Toi&rta.

JAV parduoda Kinijai 
(vairius įtaisus

Washington, — Prez. Carte- 
rio administracija, pabuvojus 
saugumo patarėjui Brzezinskiui

| Pekinge. apsisprendė parduoti 
( Kinijai Įvairius svarbius elek
tronikos įtaisus, kurie gali būti 
.panaudoti civiliniams, tiek ir ka 
ro reikalams. Bet JA Valstybių 
administrasija liko patenkinta, 
kai Pekingas užtikrino, jog tie 
įtaisai bus vartijamiti tik civili
niams reikalams.

Įtaisus gamina Deadalus En
terprises b-vė Mičigane, kuriais 
galima, įtaisius juos lėktuvuose, 
susekti šilimą, šviesą, drėgmę, 
žodžiu, sekama visą tai, kas tik, 
spinduliuoja nuo žemės. Susek
ti padeda įtaisuose esantieji in
fraraudoni spinduliai.

Kinija sako, kad ji įtaisus nau 
dosianti susekti žemės drebėji
mą ir žemės alyvos laukus. Bet 
JAV administracija jų anksčiau 
nenorėjo lesti parduoti Kinijai, 
kadangi baiminos jog kinai juos 
panaudis karo reikalams, kaip, 
pavyzdžiui Amerikos karinio kad draudimas neišsprendė grei 
signalų sekimui.

Įtaisus gaminanti b-vė sako, 
jog toks galvojimas yra nesą
monė, kadangi tie įtaisai yra iš
rasti daugiau kaip prieš 20 me
tų ir kad kiniečiai gali papras
tesnėmis priemonėmis sekti ka
rinius Amerikos signalus bei ži- 
ių perdavinėjimus.

žinoma, kad tuos infrarauder 
nūs spindulius karo reikalams 
ptarrieji pritaikė vokiečiai ąpt

Geriausiai gnkluota yra Kuba.! las ir žudytų civilius.
Sovietų valdžia yra davus Kubai j Prez.. Mobutu užsienio korės- 
modernių kulkosvaidžių, gero- poetams tvirtino, kad 6,000 
ką kiekį artilerijos «r tankų. ’ Vyrų invazinė armija buvo mo- 
Kubos kareiviai .mpka naxidoti^ dinama. Ang^oje. Ją .treuiravo 

■servietų tankus, artileriją ir kul Kubos karirirnkaV kuriems 
kosvaidžius. Sovietų valdžia yra vadovavo gen. De Jose, 
prižadėjus duoti kulkosvaidžius!
ir lėktuvų. Pirmuosius Castro j 
gavo, o lėktuvų iki šio meto vis; 
dar nebeturi. Rusai labiau pasi
tiki savais lakūnais, negu ku
biečiais. Jie aiškina, kad kubie-.r*s suvažiavusiems į Vašingto- 
čius tektų ilgai mokyti, kol jie;™* seniams, kurių buvo 4,000, 
pramoktų vairuoti sovietinį kaflP&sakęs: “Jus negyvenkite pra 
rp lėktuvą.

Apie transporto lėktuvų per
leidimą kubiečiams sovietų val
džia visai negalvoja. Angoton. 
Eiopįjon ir Zairės pasienin Ku
bos kareivius vežė sovietų lėk
tuvai ir lakūnai.

Paskutiniais mėnesiais Peru 
kariuomenė įsigijo didoką kie
kį modernių ginklų iš Sovietų 
Sąjungos. Praeitos savaitės pra 
džioje Peru vyriausybė gavo iš 
Sovietų Sąjungos 22 modernius 
sprausminius sovietų karo lėtu-j

Prezidentas prašo 
senių pagalbos

Washington, — Prez. Carte-

eitimi, bet žiūrėkite Į ateiti 
Prezidentas prašęs suvažiavu
sių pensininkų delegatų, kad jie 
padėtų įgyvendinti pasiūlytus 
įstatymo projektus, kurie suma 
fintų. ligoninėse gulinčių ligo
nių gydymo išlaidas, ir kad jie 
padėtų pravesti mokesčių refor
mą.

Skokie žydai nepasiduoda

Skokie. — Skokie gyvenan
tieji izraelitai prašo JAV-vy
riausio teismo teisėjo John Paul

Prezidentas ve] prašo

Washington, — Prez. Carteris 
pasikvietęs visus savo kabineto 
narius ir Kongreso abejų parti
jų vadus, vėl priminė ginklų par 
davimo draudimą Turkijai ir 
primygtinai prašė tą draudimą 
panaikinti. Prezidentas pabrėžė,

kų-turkų ginčo, bet tik susilpni* 
no pietinį NATO sparną.

Įdomu, kad sen. McGovern ir 
s?n. Church pažadėjo pareipti 
rezoliuciją kuri panaikins drau 
dimą parduoti ginklus Turkijai 
Tačiau jie stato sąlygą, kad ta 
rezoliucija būtų suformuluota* 
jems palankia prasme..

vus. Sovietų valdžia tuos lėkiu- Stevens, kad jis sulaikytų 25 
vus jau seniai buvo pagaminusi, dienai planuojamą nacių žygį į 
bet tiktai praeitą savaitę perda- Skokie, iki vyriausias teismas 
vė Peni aviacijai. Specialistai neišspręs šio klausimo, 
apskaičiavo, kad būtų praktiš- Skokie gyvena 10,000 gy^en 
kiausia is Odessos srlsti į Perų tojų, kurių tarpe yra 40,500 žy- 
per Kanadą, JAV ir kitas Cent- du. Dauguma Skokįe žydai, ren- 
_l a---- Amon'- giasi tinkamai “pavaišinti at-

___  _____ žygiuojančius nacius. Skokie vy- 
skristi karo lėktuvais per Ame- riausybė jau S anksto ruošia 
rika, leido jiems pasiimti re>ka- ambulansus ir medicinos pagal-

apskaičiavo, kad būtų praktiš
kiausia is

ro Amerikos valstybes. Ameri
kiečiai le:do Peru lakūnams

Skokie gyvena 70.000 gyven-

bos personalą. Taipgi mobilizuo-lingu degalų ir Išskrido Į 'Peru.
Be to. Peru vyriausybė pirko j ja aPsau£a-

iš Rusijos tanku, kulkosvaidžių..1 “** . . ,Prienai™., patranki, pakraė re.ka.awa, kad
aTearpb,™; Sublu laivn. pa- Brežnevas duotu d.deane prra 
Siu Seiati galinga raketas m, Knbn. gyvento,™... .r, ą

1 * _ X/virekAm a AntTAlfll 1V* r.tlOO 101°ip didoką skaičių malūnsparnių. 
Peru kontroliuoja didoką Pac- 
fiko pakraštį, . . , 
ir Ecuadoro. Vakarinę* Peru sau 
go Brazilija.

šeimoms. Angoloj ir Etiopijoj? 
žuvo didokas skaičius Kubos ka

, esantį tarp čilęst reivių.

galėtų įkelti savo koją į Ame- 
val-i Sovietų ginklų pardavėjai, dip kontinentą. Sovietų 

loma tai ir komunistų partijos ‘ Jau dabar laisvai gali nau- 
agentai važinėja po visas P’etų jo^s Kubos aerodromais ir va- 
Axnerikos valstybes ir siūlo dik kariniame salos pakraštyje pas 
tator ams ir kitems kariams So fatytu sovietų uostu, tinkančiu 
vietų Sąjungoje gamintus gink sovįetų karo laivams taisyti ir 
bis. Kiekvienam aišku, kad ge-j aprūpinti reikalingomis atsar- 
rsi įginkluoti kariuomenės dali- J gGmį<ų Amerikos kariai atidžiai

” Į anlzn ortvtetii vjiIrHins man’evTUs 
‘ Antwikofe. kud sovietu valdžia įsistiprinti Pietų Amerikoje.

sydami juos nakties metu veh bandys pradėti karą Piety sovietų valdžios man evrus 
k:anauo^Ju^ll#lf^M^er.'j‘'‘ Amerikoje, kad sovietų valdžia' įgjjtipnnti Pietų Amerikoje.

j v j * . ... t
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JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

jo pasiimti, 
Pet. M

į Teisiamieji Čelius, Kučinskas irVeteikis, būdami ne
patenkinti sovietų valdžia, tarp savęs susitarę, spalių' 
gruodžio mėnesių laikotarpyje nutarė išduoti tėvynę ir

- L.B. Socialiniu klubo reikalų 
vedėjo A. čepulio adresas ir tek

see us for 
financing 

AT OUS LOW RATS

jo teisiamasis Bružas.
1940 metais gruodžio 26 dieną atvykę j Luokės mies

teli, teisiamieji išsiskyrė, susitarę susitikti 1940 metų 
gruodžio 29 dieną galutinai nutarti valstybės sienos pe
rėjimo vietą ir laiką. . .• z

j Pensijų padidinimas
Kaip ir praeitais metais, taip 

ir šiemet, liepos 3 dieną JAV 
pensininkai automatiškai gaus 
61ž>% pensijų padidinimą au
tomatiškai dėl pragyvenimo ka 
štų padidėjimo. Pensijų pakėli
mas numatomas padidinti nuo 
brutto (gros) mėnesinio čekio 
sumos.

Nuo liepos 1 d. teks kiekvie
nam pensininkui mokėti 50 
centų daugiau už Medicarę (bu 
vp 7.20 dol., dabar bus 7.70 5. Mačiulio Petro, Onos sūnaus, gimusio 19^8, metais 

Tmtelių kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje, 
Kretingos miesto gyventojo, socialine kilme žemės ūkio 
darbininko, lietuvio, raštingoj nepartinio, nevedusio, prie 
sovietų valdžios neteisto, kariuomenėn pašaukto 1940 
metais kovo mėnesį, 29 šaulių korpo 615. korpusiaib. arti
lerijos pulko raudonarmiečio,, 1 -
visų trijų už nusikaltimus, numatytus /RTFSR BK 19- 
58-lb ir 58-11 str. str.

1. čeliaus Juozo, Juozo sūnaus, gimusio 1919 metais 
Luokės miestelyje, Telšių apskrityje, Pribitkos kaimo, 
Tvėrių valsčiaus, Telšių apskrities- gyventojo, pagal so
cialinę padėtį darbininko, lietuvio, raštingo, nepartinio, 
nevedusio, prie sovietų valdžios neteisto, kariuomenėje 
savanoriu nuo 1940 metų kovo mėnesio, 29 šaulių korpo, 
615 korpusinio artilerijos pulko raudonarmiečio.

2. Bružo Stasio, Sofijos sūnaus, gimusio 1918 metais 
Patumšabų kaime, Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje, 
Pupinių kaimo, Varnių valsčiaus, Telšių apskrities gyven 
tojo, pagal socialinę padėtį žemės ūkio darbininko, lietu' 
vio, raštingo, nepartinio, nevedusio, prie sovietų valdžios 
neteisto, kariuomenėn pašaukto 1940 metais kovo mene' 
sį, 29 šaulių korpo, 615 korpusinio artilerijos pulko rau
donarmiečio, —z - i _

abiejų už nusikaltimus, nustatytus RTFSR-BK 58'1b ir 
58-11 str. str. 1 .

3. Kučinsko Antano, Antano sūnaus, gimusio 1918 
metais Kermošių kaime, Tvėrių valsčiaus, Telšių apskri 
ties ir ten gyvenusio, pagal socialinę padėtį valstiečio lie
tuvio, raštingo, sovietų valdžios neteisto, kariuomenėn pa 
šaukto 1940 metais kovo mėnesį, 29 šaulių korpo 615. kor 
pusinio artilerijos pulko raudonarmiečio,

4. Veteikio Antano, Adomo sūnaus, gimusio 1918 me
tais Kimenų kaime, Utenos valsčiaus ir apskrities ir ten 
gyvenusio, pagal socialinę padėtį valstiečio, lietuvio, ras 
tingo, nepartinio, nevedusio, prie sovietų valdžios neteis
to, kariuomenėn pašaukto 1940 metais kovo mėnesį, 29 
šaulių korpo 615 korpusinio artilerijos pulko raudonar
miečio, " 4.'

6. Srebaliaus Juozo, Juozo sūnaus; gimusio 1917'mė“ 
tais Tvėrių miestelyje, Telšių apskrityje, Lepaičių kaimo, 
Tvėrių valsčiaus, Telšių apskrtties gyventojo, .darbiniu 
ko, lietuvio, ‘raštingo, nepartinio, nevedusio, prie sovietų 
valdžios neteisto, kariuomenėn pašaukto 1939 metais ge' 
gūžės mėnesį, 29 už nusikaltimą, numatytą, RTFSR BK 
19-58-lb str.
šaulių korpo 297 šaulių pulko būtinosios tarnybos jaunės 
niojo seržanto, '

Parengtinio ir teisminio- tardymo duomenimis, nūs- 
tatė: . - • * " i’.

StoCK^Z ‘

1 America.

ATS. Bendrai ant žemės

SKAITYTOJŲ NUOMONE

Tapatybės įrodymo reikalu
Gyvendamas šiame krašte 

kiekvienas asmuo savo tapaty
bei įrūdyti darniausiai naudo
jasi automobilio licencija. Ta
čiau man atrodo, kad daugelis 
žmonių turi išsiėmę Social Se
curity korteles, kurios galėtų 
patarnauti asmens tapatybei į- 
r tfyti. Aš manau, kad daugu
ma žmonių tuo reikalu turėjo 
asmenišką patirtį.

kodėl tik valdžios organai ga 
lf išimtinai naudotis šią asme
nine informacija.Mana u Social 
Security rekordai turėtų būti 
naudojami viešam žmonių rei
kalui? Galbūt jau atėjo laikas 
leisti viešųjų šalpų, pavienių as 
menų reikalams naudotis So
cial Security turimais asmenų 
rekordais bei adresais.

\V. Harold Kaniar

Nuosavybė pamesta restęrane
KL. Pasakykite, ar restorano 

savininkas turi atsakyti už ma
no paltą, kuri aš pakabinau ant 
valgy kloje esančio kablio, o kai 
pavalgęs nuėjau 
jo neradau?

ATS. Jeigu jūs pasikabinote 
paltą, nors ir su savininko ži
nia ant kablio, gi vėliau jo ne
radote, įstaigos savininkas nė
ra už jį atsakingas. Tačiau, jei 
jūs paltą atidavėt saugoti į rū
binę, tuomet savininkas yra at
sakingas už jo pražuvimą.
Testamento pasirašymo eiga
KL Malonėkite pasakyti, ko

kia yTa testamento pasirašy
mo eiga? Klemas

ATS. Bendrai testamento pa 
sirašymi eiga skelbiama teisi- 
ninko-advokato dekoruotu ir 
rimtu būdu. Advokatas-teisinin 
kas - ekspertas tai atlieka aki
vaizdoje testatoriaus ir liudi
ninkų, kuriuos pastarasis prašo 
po paruoštu dokumentu pasi
rašyti. Po pasirašymo dažnai 
liudininkų prašomas jų para
šus patvirtina notaras, uždėda-

ar mažiau ir gyvenate Cook ap 
skrityje ($1,000 gyveną* Du Pa
ge apskrityje), sueikite į kon
taktą su URO SE teismu, kur 
jūs galėsite būti sau advokatu. 
Tose civilinėse bylose gali būti 
keliami ieškiniai dėl automobi
lių suS2ūnnio x(kolizijos), dėl 
namų savininkų nenoro (atsi
sakymo) grąžinti užstatą (de
pozitą) ir panašūs ieškiniai.

Sav;< ieškinį jūs galite patiek 
ti kiekviena deina nuo 9:30 vaL 
ryto iki 4 vai. p.p. nuo pirm.— 
penktadienio, Rm. 602, Daley 
Civic Center, kur valdininkas 
užpildo, reikiamą formą bylai 
užvesti. Už fornią reikia su
mokėti $12, be to $2.25 už at
sakovui įteikimą ieškinio, Kai 
ieškinys yra patiektas, po 6 sa
vaitės kviečiamas 'atsakovas į 
teisiną.

Jeigu turite tuo reikalu klau 
simų ir neaiškumu, dėl PRO SE 
teismo <procedūras, tai skam
binkite. telefonu 443-7868. p. š.

pabaigoje. Dar iki susitarimo sų.Čeliaųs — Veteikip, gi;u- 
pe, teisiamasis. Kučinskas, ketino bėgtrper sieną su. tęr 
siamuoju Mačiuliu, kuris taip pat, kaip ir Kučinskas, bū 
damas nepatenkintas savo sovietų valdžia, buvo suma- 
nęs išduoti tėvynę, pabėgdamas į Vokietiją.

Pritapęs prie Čeliaus — Veteikio grupės, teisiama
sis Kučinskas apie tai pranešė teisiamajam Mačiulįui, ku 
ris savo keliu apie Čeliaus sumanymus išduoti tėvynę pra 
nešė kalbėdamasis su teisiamuoju Bružu. Tame pat lai
kotarpyje teisiamasis čelius savo dėdės Indriuškos buvo 
užverbuotas vokiečių žvalgybos agentu ir su savo surink 
tomis špionažo žiniomis apie lietuvių tautinio korpo ir 
615 KAP šaudmenų sandėlio karių nuotaikas 1940 me
tais gruodžio 26 dieną privalėjo prisistatyti Luokės riūes 
telyje IndriuškaL ’• .h

Teisiamasis Bružas būdamas taip pat antispviotiš' 
kai nusiteikęs, patikrinęs pas Celių Mačiulio, jam praneš 
tas žinias apie čeliaus išdavikiškus sumanymus Ir gavęs 
iš jo patvirtinimą, 1940 metais gruodžiu 25 d. abipusiai 
susitarę su čeliumi dezertyravo iš dalies, ketindami- iš
duoti tėvynę, pabėgant į Vokietiją: be to, Čeliusfkad su
laikymo atveju būtų laiduotas pabėgimas, iš pulko dirb
tuvės pagrobė pistoletą su vienu šoviniu, apie tai žino'

žemę. Nekilnojamų,,torto- nuo
savybės klausimai kiekvienoje 
valstijoje yra skirtingai tvar
komi, todėl patari ūme kreiptis 
tuo reikalu į. vietinį advokatą. 
Pvz. Jeigu valdytumėte nekil
nojamą turtą ,. 4įnt .tęnenęy” 
titulu, tai ta nuosavybė prisa 
lausyfų abiems pagal Illinois 

-valstijos įstatymus. “ * ’

pr. šio skyriaus n-ry buvo klai
dingai išspausdintas. Jo tikras 
adresas yra 3548 So. Emerald 
Ave., tel. LA 3-1387.

Reikalų vedėjas priima na
rių mokesčius ir padeda užpil
dyti įvairioms įstaigom^ for
mas (blankus).. KI. inform.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegdariyl

OUR SAYINGS
- CEBtlFICATtS 

EARN UP TO

Jei jūs esate tarp 65 m. 72 
.m. amžiaus, ir jūs uždirbsite 
1978 m. daugiau negu $4,000, 
tai jūs gal būt neturėsite teisės 
Tkai kuriuos soc. see. čekius 
(jšmokėjimuą-benefitus) šiais 
melais. Tuo reikalu teiraukitės 
soc. see. įstaigoje.

Kiekiyenam būtina turėti 
savo šeimos gydytoją

Gyvenimo patirtis sako, kad 
kiekvienas žmogus turi turėti 
savo šeimos ar asmenišką gy
dytoją^ kuris žino jūsų Sveika
tos stsvį

Jeigu jąs tokio gydytojo ne- 
t u rite, nedelsdami tuojau tuo 
pasirūpinkite. ^Nelaukite, kol 
ištiks jus keis staigus susirgi
mas ir jums reikės skubios me 
diciniškos pagalbos.

Jeigu jūs tokio gydytojo ne- 
yertės

Socialinis
Re4a<ū»ja PRANAS ŠULAS

2212 WEST CEKMAK KOAD

Pxxxa Kawucsu%
lOCSSt NMūfM.nri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

kurie yra1 depariyjjami. Jeigu 
jūs estate deportuotas iš JAV 
iiž tam tikras priežastis, jūsų 
išmokėjimai (benefitai) yrasu 
stabdomi ir ir negali būti pra
dėti iš naujo mokėti, kol jūs 
atgausite teisėtą - leidimą įva
žiuoti į JAV nuolatiniam apsi
gyvenimui. jJūsų išlaikomi as
menys (dependentaįk gali gau
ti išpiokėjimus (benefitus), .jei 
jie yra JAV piliečiai ir jei jie 
gyveno JAV ištisą mėnesį. Jei
gu jie nėra JAV piliečiai ar ne-' 
gyvena šiame krašte, jie nega
li -gauti čekių mėnesį,.

(Plačiau skaitykite brošiūrą 
“Your social security, check. 
gaunamą Soc. Sėy. įstaigoje).
Tėvas ir sūnus pirko namą...

KL. Mes pirkome farmą tėvo 
ir sūnaus vardu.-Sūnus apsive
dė-*-^ jo šeima padidėjo- ir-jis 
nori užimti abu liamo -aukštus 
Pensininkams neduoda pinigų 
bankas. Tai sūnus ima savo 
vardu ir pastatys mums vienos 
šeimos namuką. Jis ir mf^rgi- 
čių mokės. Kaip mes stovėsime 
teisiškai:? Jeigu kas atsitiktų 
su sūnum, ar jo žmona galėtų 
mus iškraustyti? Sūnus noru 
kad jam pavesčiau savo pusę, 
Ar jis galėtų užrašyti tą namu
ką ant mūsų ir pats mokėti 
morgičių? Jeigu nemokėtų mupr 
gičių, kaip mums- grįžti į savo 
pirkta namą tada? / -

Vitoldas P. pensininkas

- mas savo antspaudą ir po liu- 
parašu prideda

\ parašą, įrašydamas <qn dienos
- datą. * < L j

Testamentų reikalais
KL Malonėkite paišktoti, ką 

reiškia testamente toks įrašas: 
*‘if he survives nie for a period 
of 30 days”? Visas sakinys at
rodo šiUip: “I give tlie icsidyc1 
of my estate to my husband Jo 
na$, if he survives me for a 
period of daiys.”

Ar toks įrašas yra reikalin
gas bei naudingas? Aleksas

ATSį Mums atrodą, kad toks 
tesfiamentė įrašas nereikalingas 
ir nenaudingas; mums atr do, 
sukomplikuoja pat j testamento 
turinį.

KL. Ar galima vardus tes
tamente rašyti lietuviškai: pvz. 
Jonas, Juozas, Antanas ir t. t. 
Tuo tarpu pilietybės dokumen-. 
tuose tie vardai parašytį 'ameri
koniškai. Ar lietuviškai įrašyti 
vardai leslamenlę Lnesudąęrs 
kliūči'ų vykdant testamentą

ATS. Testąmente reiklų įra- 
šy U vardus, taip, ka ip ,yra . įra-1 
syti pilietybės dokumentuose. 
Galima įrašyti ir pvz. i Jo
nas, also knowT^s as John.

Soc. draudnpd pensijos 
reikalais

KL. Neseniai buvo atimtą^į- 
lietvbė vienam naturalizuotam 
Amerikos piliečiui. Ar jis išva
duodamas iš šio krašto nustos 
nedarbingumo, ^social security 
ar unijos pensijos, jeigu jis to
kią turėtų? , A.

ATS. Bendrar jėigu’ėsi 65 m. 
amžiaus ir galini^soe; serf, ar 
nedarbingumo pensiją ir' uni
jos pensiją, tai išvykdamas ' į 
užsienį, taip pat gautūni, jeigu 
apsigyventum tose valstybėse, 
kur JAV pensijas siunčia.

Kitaip yra su tais žmonėmis,

NSURED

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savingsand Loan



’■ Vlądas rasčiauskas
PASLAPTINGI ŽMONIS

dar keturias dienas prabūti, o vė 
liau išskristi kitu lėktuvu.

Nustatęs dienas ir patikrinęs 
laiką, ryžausi, pasižiūrėti, ką šio 
je saloje gelėčiau pirmiausia pa 
matyti. Bet man visą laiką iš gal 
vos neišėjo mints, kaip aš bū
čiau pusk'tvirtos dienos pramie 
gojęs. Nebuvau girtas, neėmiau 
jokių vaistų, kelionėje pailsėjau, 
o kai kritau, tai atsikelti nepajė 
giau. Toks dalykas man pirmą 
kartą atsitiko, Valytoja man aiš 
kino, kad tai padarė Parifiko * 
bangų paviršiumi skriejąs eti
nis. O kai paklausiau, kas tas 
efiras, tai ir negalėjo pasakyti. 
Manau, kad teks dar kartą skris 
ti į Velykų salą, kad galėčiau 
šią paslaptį išaiškinti. Jaučiausi 
sveikai, buvau išalkęs. i

Užkandęs ir patikrinęs, kad 
galėsiu už keturių dienų gauti 
vietą lėktuve,- paprašiau, kad

• Man nešė valgyti ir gerti; maj tiktai naktį, o dabar aiškėja, 
įe pajudindavo ryte ir pamur- kad aš prapūčiau net tris dię? 
mėdavo kažką vakare, bet aš ti- nas... Galiu 
ktai atsikeldavau, nueidavau į 
prausyklą, išgerdavau man pas
tatytą kavą ir vandenį ir vėl 
krisdavau į lovą. Tikrai žinau, 
kad dvi dienas Velykų saloje 
pramiegojau, o vėliau kitas dvi 
dienas praleidau pusiau miego
damas, pusiau atidaromas aki- 
įiis.

į Ketvirtos dienos rytą prie ma 
ūęs prieina toks nedidelis žmo
gelis ir klausia* kada aš rengiuo 
Si apleisti kambarį 
’■— Kodėl? — aš jo paklausiau. 
•: — Todėl, kad aš noriu žinoti, 
kada aš galėsiu šiuos kamba
rius kitiems paruošti.
K

— O kodėl juos turi kitiems 
ruošti ?

L — , r--------- -------- ------- ------------- _ oucio ouvo UKiai vi y a
riom dienom, o tos keturios die-į džiau, o vėliau su tarnautojos mylios Reikėjo traukti j pietus 
ftos šiandien jau pasibaigs...! pagalba nusistačiau tikslų laiką 
Šiandien čia atvažiuos kiti žmof ir paprašiau, kad man? dar bent 
DėS...

yti, kad jeigu 
kas nori gerti išsimiegoti ir pa
ilsėti, tai turi skristi į Rapa Ni- 
ja, mažiausią salą Pacifike, ku
rioje jūros vanduo atpučia ge
riausius mipgo vaistus... Nerei
kia jokių pilių, jokių švirkšty- 
nių... Užtenka tiktai prasidary
ti duris nuo vandenyno, kad ta
ve užliūliuotų kelioms dienoms. 
Tai smagiausiai prarastos tavo 
gyvenimo dienos... Jeigu kada 
nors ir vėl mane kankins nuo
vargis^ ir miegas, tai skrisiu į 
Velykų salą ir tris dienas mie
gosiu, kol atsistosiu ant kojų 
sveikas, kaip ridikas...

Man nepatiko, kai iš lėktuvų
bendrovės man paskambino >r’'man .parodytų kaip patekti j ak
•priminė, kad lėktuvas išskrenda 

į lygiai dvyliktą ir patarė pasi- 
Ponas, paėmei tiktai ketu-1 ruošti. Pradžioje aš nesusigau-

mens statulą dirbtuvę. Iš Han- 
ga — Boa miestelio ir mano vieš * 
bučio buvo tiktai kokios trys

ir i rytus. Drena pa šita ’k ė gra
ži, saulė švietė ir nebuvo karšta.

keturioms dienoms leistų pama- 'Ig Hanga Roa ,būtu nebetoli 
- Šitoks pasiruošimas man ne- tyti Velykų salą. Aš jai PasaJ nueiti nebūtų taip jau leng-
labai patiko. Nenorėjau tikėti,* kiau. kad pirmas keturias die- 
kad. aš Velykų saloje būčiau’nas pramiegojau ir nenoriu iš
bris dienos pramiegojęs. Iš' vi-! skristi, salos paslapčių nepama
to, man nebuvo aišku, kas čia i tęs. Ji pasižiūrėjo į keleivių są

va. čia pakraštys ne toks gilus, 
vietom gali bristi, bet kol pra
eisi visą Haumoana .provinciją

' - i ‘ . \. ir apsuksi Mataueri kalną, tai.
atsitiko. Man atrodė, kad aš vieš, rašą, truputi paabejojo, o vėliau praeis keUos valandos Kalnai i 
butėlyje gerai praleidau vieną; man pasakė, kad •galėsiu saloje’,-a ne toki aulcštij kai rei- 

. ' " kia apie pusantro tūkstančio pė-

SOFIJA PAIAUSKIENĖ Šventadienis

KAIP APSAUGOTI KA1LJ 
NUO SAULĖS SPINDULIU

| Sunkiausia yra kovoti su ma- mas. bet nėr anksti paseninta 
domis, ^rieš madą kovoti, verjoda neheatjaunėja”. skelbia Vė
čiau pasiduoti, nepaisant svei- žio Draug’ia. štai keli tos drau- 

. katai ir gyvybei gresiančių pa- gijos pranešimai su perspėji- 
vojų. ką parodo kova prieš ei- mais:

jgarečiu rūkymą. Perka ir sma-j c ... . ..
L. . . i j 4. r • Saulėta diena taktiškai veikliną, nepaisant kad ant pokebu . x ,- . * . •• ‘ nieko daugiau sveikatai nedueraisk>ai užrašytas perspėjimas,.
rūkymas gali būti pavojingas
sveikatai. 1 Debesuotas (langus ar karstą

TZ. i .! diena vandenyje įsimerkus sė-Kitas pavyzdys yra tkru sau-, .... * J,.. .. .. dėjimas nuo spindulių neapsaur.... .. i. • vitrj nu</ .'U'iiuunu huuųviules kultu pasidaręs saules spin-, . r H; , ... • . Igo. Apie 70-80 nuošimčiu ultra-j dūlių garbinimas: jaum-sem.■ . _ .
(dideli-maži stengiasi ko daugiau • • _• •
j saulėje nudegti, nes ruda spal- 
‘va dabar labai madoje, nors 
Į Amerikos. Vėžio Draugijos pas- 
’kelbimu praėjusiais metais vien 
'jungtinėse Valstybėse 300,000
; žmonių gavo odos vezį. Laime į. v r^o-L-Jsimusa nuo smel'o, vandens ir

violetinių spindulių per debesis 
: praskrenda. Nuo jų galima ap
degti ir būnant vandenyje, sau
lės spinduliai sminga ki 3 pėdų 

! vandens. Net didieji lietsargiai 
! maudyklėse neganėtinai apsau- 
I go. Bendrai saulės spinduliai at

j kad odos vėžys nesunkiai pagy- 
j domas.
} New Jersey Medicinos Mokyk-
įIos Chirurgijos Departamento j 50r; spindulių praleidžia.
f pirmininkas Dr. Rush sako:
'.“Jei esate prate vasaros metu; Saules ^uhų verta pasisau 
| valandomis 'kaitintis saulėje irj Soti nuo 10 iki 2 3 valandų kas- 
! - .... v , Į dien. Kas būtinai non tomis va

landomis- maudytis, tam pata
ria neilgiau kaip 15 minučių.

Dabar rinkoje esą jau gali- 
pacientai beveik visi pagijo. Tie! ma gauti saulės spindulių filtrai 

“ - - (para-
J. Pn

{turite šviesą (baltą) odą, galite 
1 tikėtis sulaukę 50 metų am
žiaus gauti odos vėžį.

Dr. Rush gydytieji odos vėžio

bet kokio ki?to paviršiaus' T- 
marškiniai neapsaugo, nes su
drėkę jie ultravioletinių iki

KNYGOS ANGLU KALBA
4, Jasmfcfts, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Jr intvmių nautykii 

paimu U gyvenimo. Lengva* ctilius. Kyva laiba, gražiai išleist* 
ISO ptk Kaina $2.50.

Dr; Jixsxai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
MUtrauka. nuo pat senųjų amžių Ud pokario metu. Vidutinio formato, 142 
pal. kamuoja $2.00. - £
' Pr. Jums B. Končfos, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniu DLK Vy 
ttuzo bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istorija 
211 paL Kama $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

įinlglaę periižu.

Jis h 
ekį u

•

I7S9 Seith Halfted Street, Chicago, HL

du lipti i kalną, tai pradedi truk 
t i oro. O- dar čia man reikia vilk 
ti gana sunkius foto aparatus. 
Būčiau galėjęs- sunkesnį palik
ti, bet vis noras pasidaryti ge
ras nuotraukas apkrauna mano 
pečius. Pasitariau, kaip būtų 
geriau, tai man pasakė, kad gy
riaus būtų pasiimti automobilių 
ir užlipti tiek, kiek mašina veš, 
o vėliau jau' bus galima ir pės
čiomis įkopti.

Mašina dar gera, nesurūdi- 
usi, 1924 metų Chevrolets. Ma 
tyt, kad j ūros oras ten nesūrus.

Jeigu tai.butų Kalifornijoje ir ir žemesnių, nes kelios yra už- 
Atlanto pakraščiuose, tai surusi 
vandenynų oras ją būtų suėdęs. I 
Mačiau garažėli tokį patį, kaip 
ir lėktuvų angaras.. Jokių sie
nų nebuvo, tiktai nendrių stogas 
nuo saulęs ir lietaus, vėjas gali 
būti didelis, bet smėlio jis ne
pakelia, nes niekur smėlio nesi-^ 
mato. O tas smėlis, kuris matėsi 
prie Hanga Boa miestelio, atro
dė, prilipęs prie žemės. Gal jį 
koks magnetas traukė, kad vėr 
jas nepajėgdavo jo pakelti.

Privažiavome tokią vietą, kur 
mūsų automobilis galėjo apsi
sukti, o toliai jau reikėjo pės

ipacientai buvo žvejai, laivinin-1 -chemihalas vad. P AB A 
kai ir lauko sportininkai, kurie i amino-benzoic acid). 
didesnę dienos dalį pasilieka at-j----------------
virame ore ir saulėje. 

Raminantis dalykas.

silikusios.

Bet man įdomiausia buvo pa
ti dirbtuvė. Aiškėja, kad jas kaldaktaras Rush, yra tasr kad! 
lė tiesiai iš lavos pilko akmens, j Vėžį gavę žmonės nemirs-1 
Atrodo, kad lava vertėsi 14 ar ’ ’ ’ —
16 colių storumo sluoksniais, j p^riigai buvo negydytas”. 
Meistrai kaldavo statulas bene-!
viausiu būdu. Jie greitai, maty- ACS (Amerikos Vėžio Dr-ja) 
to nustatė, kad lengviausia nu
kalti bendroje lavos masėje.

pasakė Į Kalifornijai reikia daug pinigu 
Sacramento, Cal. — Kalifomi 

f___  _ t . jos gubernatorius Jerry Brown
Atrodo, kad lava vertėsi 14 ar yra pagydomas, jei ne! tikėjosi gauti 7 bilijonus dolerių

įvairioms valstybės išlaidoms,

nurodo kad amerikiečiai pasida 
rė dideli saulės garbintojai, ne- 

Pradžioje~jie’nusikaldavo kak-;bodami ar nenorėdami žinoti 
ta, akis ir nosį, ausis. Vėliau kai Per saulės spindulių 
davo patį, biustą. Kalti buvo žalos' ,kuri nebepataiso-
lergva, nes akmuo buvo pridrū ma* stengiamės nudegti, 
tintas prie lavos akmens. Parink ĮParuduoti kad atrodytume pa
tas gabalas buvo stipriai pridrūĮ jaukėję, ‘r": ’ * n~

tiems eiti. Eiti buvo lengva, nes tintas. Darbą baįgus, atpalai-1 priešingai daro,

bet balsuotojai pasisakė prieš 
valstijos mokesčiu padidinimą. 
Praeitą ketvirtadienį gub. Bro
wn kreipėsi į įstatymų leidimo 
įstaigą, prašydamas paskirti pen 
kis bilijonus dolerių, kuriuos 
praeitais metais jam pavyko su 
taupyti. Jeigu įstatymų leidėjai 
neduos jam prašomos sumos, tai 

į jis bus priverstas atleisti labai 
j daug tarnautojų.

NAUJI ENU
PIKNIKAS

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

46-ta GATVE IR ARCE AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS 

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

- >. t .r l - .

tas takas, kuriuo mes lipome į 
viršų, buvo pastatytas statulo
mis. j

Dar kokią 60 pėdų palipėtų, 
kad prieš mano akis prasivertų 

1 pati didžiausioji* akmenų skal
dykla. Mačiau, ką egiptiečiai da 
rė su akmenimis prieš 3,000 
metų,- bet tokios dirbtuvės sa
vo gyvenime nebuvau matęs.

Ten turėjo birbti keli šim
tai žmonių. Ten matėsi visas 
planas, kaip tos salos architek
tai, neturėdami šių dieni instru
mentų, kalė savo “Ahu’r. (Taip 
jie vadino sako stovylas.)

Iš kur žmonės žino, kad salos 
gyventojai taip tas stovylas va
dino, sunku nustatyti. Taip sa
ko, seni salos gyventojai, tai 
taip ir turėjo būti. Bet jokio įro 
dymo nėra, kad taip turėjo ar 
galėjo būti. Velykų saloje yra 
daug akmeninių statulų. Vienos 
pastatytos ant pedestalo, o ki
tos yra įsodintos į žemę. Statu
los yra penkių ir šešių pėdų 
aukščio. Anksčiau turėjo būti

‘pagražėję”, o saulė
' , “sako ACS:” j

.. Meistram te-!Visk^ daro kad atrodytume se-Į
j nesni — mūsų odą suraukšlėja, Į
• iš jos atima elastiškumą, daž- — Nw Yorko policijai pavy

pagauti piktadarį, kuris padegė

duodavo nugarą, 
ko kalti grivelį siauro nugaros’ *
ruožo, nugarkaulio, sakyzom, o - -
kai darbas eidavo prie galo, tai jTLa* Pa<^aro plėmuotą Beveik 
nulauždavo nugara ir statula 300’000 kiekvienais metais odos Novoje Ruskoje Slovo redakci- 
išsikeldavo iš vietos. ‘[ligomis apsirgimų įvyksta dėl ją ir padarė daug žalos. Jis ren-

’ saulės ultravioletinių spindulių.
-----------  Odos’vėžys daugiausiai išgydo- bius.

Ta v py Kite dabar 
pasėmus

Limit us» of dtevflifcar 
to once a day, after Vw 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

ENERGY 
WISE

Don't be a Bom Laoari____ J

giasi pasakyti savo bendradar

r&t ru usyxal jl*j Jiaisai lt- 
lieka didelius darbu*. Ptan*, jie pa
deda Jonu pasiekti asmenišku* jūsų 
uisimojimus. Antra, jie padeda M- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienoa.

Išduodami Certifikatsd, kurie ne.

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ųskaitot

MENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

ptelgta 1928 metai*. r«L 421-8070
Įataljoa pietuos* kiemas automobdlUma paatatytt

t «. MAUiiaMol, CHKAOO a, iL^Monday, Jun* 12, 1973
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ALGIRDAS GUSTAITIS KAIP DOVANĖLES PASIŲSTI?

HERAKLION MIESTE KRETOS SALOJE

SPALVINGAS MIESTAS

važiuoti nežįnion, tai Cvirka, suabejojo^ ne tik komunis 
tų-partijos/raudonosios , armijos ir pačių čekistų tokia 
didele galią. Jis pajuto, kad padarė-klaidą ir labai jau 
biauriai išsivoliojo purvinėlyje. Rusai ne tik nemokėjo 
pasipriešinti Lietuvos gilumon važiuojantiems vokiečių 
motociklistams, bet jis bėgo ir nuo partizanų, kurie kar
tas nuo karto bėgančius čekistus pašventindavo.

Kitose JAV vietose 
metams _

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio

Jeigu Petras Cvirka būtų gyvenęs, tai ateinančių 
metų kovo mėnesį jis būtų 70 metų amžiaus. Bet jis mi 
rė jaunas, vos 38-tus metus eidamas. Lietuvos komunis 
tų partijos centro komitetas įpareigojo vieną savo sekre
torių suruošti didelę Cvirkos sukaktį. Pradžioje manyta 
šį darbą pavesti pirmajam sekretoriui Petimi Griškevi
čiui, buvo pasiūlyta šokių švenčių rengėją Piliušenkienė, 
bet vėliau apsistota ties antruoju sekretorium Lionginu 
Šepečiu. į

Ruošiant Petro Cvirkos raštus, būtų reikėję surink 
ti visus jo raštus, spausdintus už “trefnus” pinigus. Leis 
darni jo pirmuosius tomus, leidėjai nedrįso rankalioti jo 
raštus, išmėtytus tuometinėje tautininkų spaudoje. Nie 
kas jų nerankalios ir šiandien. Šios sukakties leidėjams 
visai nerūpi Cvirkos raštai, šį kartų šepetys įpareigo-

t Vailokaičio namuose Cvirka griausto griaudavo ant 
kiekvieno rašytojo, kuris drįsdavo suabejoti jo pakarto
tais Sniečkaus įsakymais. Vėliau tie namai, į kuriuos 
Cvirka buvo perkeltas, skambėdavo juoku, kai jis savo 
pažįstamiems, įskaitant ir patį Sniečkų, pakartodavo ra 
šytojams paskelbus įsakimus. Bet kai vokiečiai įlenkė

tų Sąjungos, ypatingai dėl pas
kutiniu įvykiu Afrikoje ir Pie
tų Azijoje. Sovietų strateginės 
pirmenybės siekimas, šiurkščios 
dalelės Orlovo teisme, sovietų 
laužymas Helsinkio sutarties, 
net ir pora dienų prieš suvažia
vimą Sovietų išbandymas sa-

šepetys turėtų apsižiūrėti, kad žinios apie Cvirkos 
žygdarbius pirma nepasiektų Kremliaus. Galėtų būti blo 
gai ne tik garbinti ruošiamam Cvirkai, bet pasidarytų 
karšta fr pačiam Lionginui Šepečiui.

— Batuose ir kelnėse užtik
tas smėlis rodo, kad Aldo Moro 

nužudytas jūros pakraš
tyje, apie 15 mylių nuo Romos.

ląusomo Lietuvos gyvenimo jo parašytus Vaizdelius jau
nimas dar ir šiandien mėgsta. Leidėjams rįpi iš Cvirkos 
padaryti komunistą, kad ir jo rašinėlius skaitantis jauni 
mas taptų partijos nariais. Bet iš Cvirkos padaryti pa
vyzdingą komunistą ne taip jau lengva. Iš jo lengviau pa 
daryti pavyzdingą latrą, labai gnibų politinį nachalą, 
kai Sniečkus buvo pastatytas Lietuvos Rašytojų draugi’ 
jos priešakiu, bet ne komunistą. Cvirka labai norėjo tap 
ti Rašytojų draugijos pirmininku, bet Sniečkus pareika 
lavo, kad tuo pačiu metu jis įstotų į Lietuvių komunistų 
partiją. Cvirka sutiko ir pasižadėjo Sniečkaus klausyti. 
Klausė tol, kol su Sniečkum diribo, o kai darbo vadovybę 
perėmė rusai čekistai ir Cvirką įsodino į savo sunkvežr 
mį, tai Cvirka pasimetė.

— Irake netikėtai nukrto 134 
metu amžiaus senelis Abu Ali. 
Jis mirė nuo sutrenkmo. Jis bu 
vo pats seniausias Irako gyven
tojas.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro. šeštadi^nUi* — iki 12 vaL

Trečiąją sesijos atidarymo die 
na pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas Pranu ūži jos preziden 
to Giscard d’Estaing atsilanky
mui, Jo atvykimas buvo pirmas 
Prancūzijos prezidento vizitas 
Jungtinėse -autose. Iki šiol per 
16 metu prancūzai boikotavo bet 
kokius pasitarimus siekiant nu
siginklavimo, Jo buvimas paro
dė, kad Prancūpija turi noro da 
lyvauti Ženevos nusiginklavimo 
konferencijoj ir kvietė Europos 
kraštu nusiginkiavimi komisi
ją posėdžiauti Prancūzijoje atei
nančiais metais.

Giscard d’Estaing pabrėžė, 
kad pasaulis jau yra persiginkla 
vęs ir siūlė laipsnišką nusigink 
lavimą, tikrinant satelito pagal
ba to sutarimo vykdymą.

(Bus datlgfen)

klek pykdamas. Turbūt šeimininkas, paėmė nieko ne
sakęs, puikiausiai apklijavo, tvirtai surišo gerais šniū 
rais ir šypsodamas padavė.

— Kiek mokėti?
— Nieko. Tik prisiminkite Kretos salą gerais žo

džiais.
' Išsiėmęs duodu popierinį dolerį. Jis neima, dėko

ja, bet neima.
Nosies galu vos siekdama pardavimo stalą žiūrė 

jo maža mergaitė, negražiu veidu, liūdnomis akimis, 
kakliai aprėdyta. Bet ir ji neima, matomai iš manda- 
giano. įdaviau į pirštus, paglosčiau galvutę, šypsojo
si dėkojo graikiškai man jau išeinant

Paštininkas visai šaltas, nesileidžia į jokias dery- 
kainaos, pašto ženklus reikėjo nasipirkti kitame lan
gelyje, tada jam įduoti. Jis priklijavo ir išdavė kvite
lį («ors uębuvo registruota). NeprasKnkus nei porai 
mėMŠių tvarkingai gavau, nereikėto nei amerikie- 
čitms muito mokėti. Vienas tų kilimėlių puošia mūsų 
butriį

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 340

įvairių dalykų. Antikinėse krautuvėse yra senienų, čiai 
Reikia labai atsargiai, nes yra ir puikiai padarytų taip 
gerai, atrodo, tarsi butų tūkstnčių metų senumo,

Heraklion miesto (ar miestelio) gatvių kryžkelė
je yra vandens trykšlys (fontanas). Tenai atskrenda 
ž^rMiai, karveliai atsigerti. šiuo' -apBntaa ‘sese 
dę kelios jaunos studentės
kuprines vos pusgyvės ilsisi Nrinrinfres jėįjųŠri nak
vynės ieškoti. 7

Jaunimui niekis. Kiek pailsėję pakilo, nuėjo.
Prie įplaukimo į uostą gražus, senas tvirloviuis

pusei mehj____
trim« mėnesiams
vienam menesiui

Praėjo daug laiko, kol Cvirka buvo surastas ir atga
bentas į Kuibyševą. Ten prasidėjo patys didžiausi įsaki
nėjančio rašytojų pirmininko vargai. Jis, turėjo pasiaiš" 
kinti, kodėl- jis taip toli įsibėgėjo, ar jis nesirengė bėgti 
į Indiją, b dar vėliau jam teko aiškintis, kur jis nukišo saj 
vo partijos bilėtą. Liudas Gira, norėjęs pats būti rašyto
jų pirmininku, reikalavo mirties bausmės, norėjo pavyz
dinės bausmės, kad ir kiti lietuviai rašytojai taip smal
kiai ir taip toli nuo vokiečių nebėgtų... Nuo karo teisino 
Cvirką išgelbėjo Sniečkus... Liudo Giros jau nėra ir Snieč 
kaus nebėra, bet šią Cvirkos istoriją žino Motiejus šu* 
mauskas. Kaip iš Cvirkos, neturinčio jokios nuovokos 
apie komunistų partiją ir jos politiką, galima padaryti 
“pavyzdingą komunistų”? Kaip Markso nesupratusį ir 
Lenino neskaičiusį žmogų galima padaryti komunistų? 
Šepetys planuoja Cvirką pakelti į “pavyzdinius komunis 
tus” ir Vilniuje, Kaune bei Jurbarke sušaukti masinius 
mitingus Cvirkai garbinti, o kad lietuviai savo pareigą 
atliks, tai apoteozei kompartijos sekretorius šepetys vi
są karavaną nuveš į Maskvą ir parodys partijos vadovy
bei, kokius gabius komunistus augina Lietuvos žemė.

Miestas labai nedaug paliestas modem iškurnu, i 
Pagrindines pramogos be muziejaus, gausybė turisti
nių įstaigų, kur galite nuomoti automobilius, įvairioms 
kelianėms po salą. Gausu viešbučių, restoranų, ban
kų. Mažutės parduotuvės ištisai greta kitų.

Nusiperku keletą sidabrinių Phaisto skritulio puoš
menų, atmuštų iš originalo. Puikiai atrodo. Tinka mo-’ Paštininkas visai šaltas* nesileidžia į jogids dery 
Icrims prsikabinti ant Retežėlio po kaklu. Nusipirkau bas.
vieną Phahdo skritulį, originalaus didumo, atspaustą J Kur vėl parengti siuntinėlį? Žmonės patarė krrip- 
kietoje masėje. Jis stovi mūsų salioočlyje garbingoje • t is į netoliese esančią spaustuvę ar į popierinių dalykų 
vietoje. Viską pa yko laimingai parvežti j Los Ange- parduotuvę.
les, Calif. . 9 * Jiems išdėsčiau wą reikalų, kiek juokdamasis ir

1 Basirinktas šepetys nes jam duotas specialus dar- 
bas. Visi Cvirką pažinome, kaip lengvos plunksnos neprik 
lausomo lietuviško gyvenimo jumoristiniij vaizdelių ra* 
šytoją. Jeigu partijos centro komitetui būtų rūpėję ver
tingesni Cvirkos rašiniai, tai jis- galėjo juos surinkti ir 
išleisti. Tas jau keliais atvejais buvo padaryta. Buvo iš
leista nepriklausomos Lietuvos laikais. Bandyta sudary 
ti įspūdis, kad po jo mirties buvo išleisti visi jo raštai. Bet 
visų jo raštų niekad okupantas neišleido ir, greičiausiai, 
neišleis. Neišleis todėl, kad Petras Cvirka, kaip ir dau
guma “Trečio Fronto” organizatorių, rašinėjo labai jau 
“nepažangioje” spaudoje. "Reikia neužmiršti, kad Cvirka 
dar nepriklausimos Lietuvos laikais jau nebuvo “cukri
nis avinėlis”. Jam buvo reikalingi pinigai. Kitiems jau
nuoliams pinigai taip pat Tiuvo reikalingi, bet jiems dar 
svarbiau buvo, iš kur tie pinigai atėjo. Jeigu pinigas bu
vo trefnas, tai jaunuolis jo į rankas neimdavo. Jis pa
džiaudavo plunksną ir bandydavo, kad tiktai nereikėtų 
imti į rankas trefnų pinigų. Pradžioje ir Cvirka kurį lai
ką kreipė dėmesį į pinigų kilmę, bet vėliau, kai pradėjo 
garsėti ir kai priprato prie “geros kompanijos”, tai jis 
jau nežiūrėjo iš kur pinigai kildavo. Cvirka, dirbdamas, 
su trečiafrontininkais, jau rašinėji ir Lietuvos aidui. L. 
Aido administracija mokėjo ir jis manė, kad niekas apie 
tai nežinojo. Bet to meto Kaune didžiosios paslaptys ėjo 
iš lūpų į lūpas. Neliko paslaptimi ir ši paslaptis.

JAV, Britų bei Sovietų sutar
ties sustabdymui atominių gink
lų bandymą. Nežiūrint pesimis
tiško jo kalbos tono, Mondale 
š»ą sesiją pavadino vilties sim-

— Gal kur nors mieste.
— O kai atnešiu vėl gražiai supakuotą, ar Teliepsi

te iš naujo atplėšti, nes vėl norėsite patikrinti, kas yra 
viduje? Tokiu būdu galėčiau vaikščioti be pabaigos...

— Jei tuoj atnešite, paimsiu ir pasiųsiu neatplėš

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
m. 60606. Telei 421-6100.

Pinigus reikia čųsti pašto Money

nebuvimas Brežnevo ir ypatin
gai Carterio, kuris norėjo atva
žiuoti ir ginti nusiginklavimo 
principus, bet jo patarėjų nuo
monė iš to nieko neišeis, nes vi
sa tai bus tik retorika.

Britų “Financial Times” pas
tebėjo, kad šiai sesijai yra ga
limybių nusivilti nevaisinga pro 
pagan da

Atidarymo posėdyje Asamblė 
jos prezidentas, Jugoslavijos už
sienio viceministeris Lazar Boj 
sov pabrėžė, kari per 30 metų 
nuo pirmos generalinės asamb
lėjos per visą laiką nusiginkla
vimo klausimu nebuvo nieko kon 
kretaus pasiekta išskyrus rezo
liucijų priėmimą, kurių priskai
čiuojama virš tūkstančio.

J. A. generalinis sekretorius 
Waldheim ragino asamblėją dė 
tti pastangas, kad pasaulis iš 
kiekvieno išleidžiamo ginklavi
muisi bilijono doL, kad vienas 
milijonas būtų skiriamas nusi
ginklavimo pastangoms, nors 
jis neminėjo, kaip toji suma bū
tų sunaudojama.

Gegužės 24 d.' Jugoslavijos 
ministeris pirmininkas V. Dju- 
ranovic perskaitė Tito kalbą ir 
pats pasiūlė visuotinį pilną nu* 
siginklavimą, sušaukti pasauli
nę nusiginklavimo- konferenciją 
ir uždrausti atominius bandy
mus. Tito planavo pafs čia daly
vauti,” bet paskutiniu momentu, 
kaip ir Carter atsiuntė tik savo 
pavaduotoją.

JAV vardu kalbėjo viceprezi
dentas Mondale, kuris ramiai, 
bet griežtai pasisakė pr>2Š so
vietų aktyvų ginklavimąsi, tikė 
damas greitos sutartas su sovie- buvo 
tais įvykdymo SALT reikalu

gražioje vietoje stūksantį rerioraną.
šeimininkai šhioja grendymą išklotą akmeni

mis ir plytomis. Tesu vienintelis valgy tojas. Paprašau 
šviežių geriausių žuvų, bonką gėrimo panašaus j mū
sišką midų. Gavau baltos duonosbulkučių lėkštę, 
salotų su aliejumi. Valgau salotas pasimirkydamas py
ragą j aliahf- Jlusrų, beveik,nėra. Ir tik vienas žvirblis 
alskrmo. ’ " ’ ' ''

Kai čekistai Cvirkos ešaloną nuvežė už Obelių ir lei 
do išvargusiems komisarams, lietuviškų draugijų pirmi
ninkams ir visokiems nerinktiems įsakinėtojams ant šiau 
dinio čiužinio naktį praleisti, tai Petras Cvirka, nežino' 
damas ar pajėgs savo kailį išnešti, išsitraukė naują par
tijos bilėtą ir įkišo į prairusio čiužinio šiaudus. Cvirka ne 
žinojo, ar čekistai ji išgelbės, bet jam buvo aišku, kad 
partizanai paleis kulką į krūtinę, jeigu jį ras su nauju 
partijos bilėtu. Čekistai Cvirką, nuvežė į' artimiausią sto 
tį, kurioje galėjo rasti tuščių vagonų, įsodino ir liepė va
žiuoti į Kuibyševą. Cvirka pravažiavo Maskvą, Kuibyse 
vą ir pasiekė Kaukazą, iš kurio jis nenorėjo atsigrįžti į 
vakarus, nes jam atrodė, kad bėganti raudonoji armija 
jį dar galės pasivyti ir padus pakrapštyti..^

Tautas New Yorke susirinko dau 
gelio valstybių, šefai, aukščiausi 
valstybių’atstovai ir šimtai dele 
gatų iš viso pasaulio, specialion 
asamblėjos sesi j on nusiginklavi
mo klausimui spręstu

Tai sesijai ruoštasi jau nuo 
1976 m. gruodžio mėn., priimant 
rezoliuciją, kad nusiginklavimas

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje 

(Tęsinys)

Nusipirkau du vilnonių kilimėlius, gražiai padary- 
’ tus su senobiniais Kretos simboliais. Paprašyti, parda- 
Į vėjai gerai įpakavo, užklijavo, užrišo.. Ir paštą susira- 
I dau. Atėjus mano eilei, paštininkas taria, turiu atida- 
1 ry ti siuntinį, jis privalo žinoti, ką siunčiu. Aiškinu su- 
į si Tiesdamas, kad tenai tiktai du Kretos salos kiiimė- 
J liai ir keletas knygų, katalogų apie Heraklion muzie*

Heraklion muziejus yra prie pagrindinio judėjimo salą. Tikrai nieko kito nėra.
gatvių to vardo miesto. Pakankamai švarus. Per kele O jisai vistiek tnn pamatyti kas yra, arba negali 
tą valandų nemažai išvaikščiojau, ieškodamas kokių Prūniti. Kaip surišiu, ar turi užklijavimui popierių, 
senobinių daiktų, žemėlapių, knygų liečiančių ir ma- šniūrų? Ne, jie tokių daiktų neturi, (ik žirkles šniū
ro Lietuvą. Deja, neradau. Kai kas buvo uždaryta, gal rams nukirpti.
ne viską aplandžiojau. Tokiame mieste galėtų būti kągi, teko atplėšti siuntinėlį. Paštininkas kraopš- 

viską apžiūrėjo, atidavė.
— Kur dabar suvynioti, kad priimtumėte pashin- 

tiniui?

trijų metų.

Pasisakymai dėl pastangų sus 
tabdyti ginklų lenktynes, nu
kreipti ginklavimo išlaidas ati
taisymui pasaulio (ekonominių ir 
socialinių ligų ir nusiginklavimo 
pastangomis atitaisyti Jungti
nių Tautų autoritetą, buvo kar
tojami debatų metu' visų kalbė
tojų, įskaitant Kipro prezidentą 
ir Švedijos ministerį pirminin-

ilnos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
m e ta mg _ ____________

pusei metu ___________
trinu mėnesiams _______
vienam mėnesiui _______

As of December 1, 1977 
Subscriptkm Rates:

In 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. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year, 
other countries $34.00 per year.

nis tikslas užtikrinti pasaulyje 
tafca. O šio suvažiavimo svar
biausias uždavinys nustatyti ga 
tutiną programą, kaip Jungtinės 
Tautos turėtų to siekti, kad bū
tų galima sumažinti karines iš- 
liidas.
vToje programoje, nors plačiai 

bus kalbama apie atominį nusi 
ginklavimą, numatyta aptarti 
apribojimo zonas, kad būtų nūs 
tatyta, kokįose pasaulio dalyse 
nebūtų naudojama atom nė jė
ga ir jos pramonė.

Generalinė Asamblėja nėra 
galutinas sprendimų organas, 
bet tai naujų nusiginklavimo pas 
tangų pradžia.

Kadang šios idėjos realizavi
mas užtruko T7 metų atkrei
piant viso pasaulio komunikaci
jos dėmesį ir teikiant daug vil
čių, tačiau atidarymas įvyko abe 
jotinoj atmosferojLįr štai kodėl: 
labai lėtai vykstantieji SALT 
pasitarimai, įtempta politinė si-

pastatas, vadinamas Venecijos tvirtove. Storomis mū 
ro sienomis, šaudymui bokšteliais, giliais, plačiais po 
žemiais. Ilgokai vaikštinėjau. Senovėje, be abejonės, 
buvęs tvirtas, nelengvai įveikiamas, dabartinėje sprog 
menų technikoje bematant subyrėtų gavęs stambesnių 
bombų. Išlikęs labai gražiai. Atvykusieji mielai lan
kosi, perkasi atvirukų^ nusitraukia.

Greta kvtjų uostas. Kas begali būti maloniau ste
bėti atplaukusias žvejų laivus, jų laimikiu pardavinė
jimus, tinklų dėstymas1. Spalvingą. , <

Gegužės menesio saule leidžiasi. Tesu vafgęa tnks 
ti ry tą. Bent keletas valandų ant kojų^ vaikitiaiyirnai. 
Susirandu nebrangų, kuklų viešbutį. Raukme nieko 
neturiu. Tik fote aparatą ant kaktai Jį palieku.

Pasiklauainėjau geno graikiška reatemm.?'Jenai. ‘ 
Kad nepakilčiau, leidžia savo vaiką vwdowu. šoki-į
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$16.00 
$ 9.00 
$ 3.00

Kanadoje: 
metams _____________ $33.00
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Užsieniuose:
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Mažeika S/ Evansyra

EUDEIKIS
DA1M1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1742TeL 927-1741

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Didžiam patriotui, Sibiro kankiniui

Dr. MYKOLUI DEVENIUI

NAUJU Nd, CHICAGO a, IU. Monday, June 12,

AMBULANCE 
PATARNAYI* 
MAS DIENA 

IR NAKTL

NARIAI:
.CkiaufOf 
Lietuvių 
Laidotuvių

. Direktorią 
Amoriacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

TURIMI.
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Vedėja Aldona Dau km 

Telef.: HĘmlock 4-24Į3 

7159 So. MAPLEWOOD AVI, 
Chisago, ilk

vyriausybės į šitokį: iššaukimą 
reaguotu. Dar nevėlu! Mes turi 
mę dideles galimybes, bet ne
žiūrint to, turime nedelsiant pra

nūjas. žinomą, tas armijas ir in 
vazijas jie nradina taikos veik
smais

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tel. 37M882 arbą 3764996

^Prezidentas Smetona" Šventosios uoste 1939 m. gegužės mėn.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strec) 
Valandos pagal susnanmą.

—.Jff HfMHe M0«qK kurie 
gatetq utwaaxyti Naujienas, pra
šoma aiaiųaU jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
vai tęs nemokamai

20 full-rized marshmallows 
H ewp suffer /
1 cup whipping cream or 6 

ounce can evaporated 
mAKduned <

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS- VALANDOS 

Visos programos Ii WOP A, 

1490 kiL A A ' 
Lietuviu kalba: kasdii 

naadienio Iki penkta

Dvi Amerikos vasarvietės 
siges vieno žmogaus. Tai

Sovietą agentūros ir agentai, 
Velionis buvo geriausių norų-kurilį pareigą Vakarų Europoje 

kupinas ir visuomet pasiryžęs jsjkverbt iį valdžią, kaip Itali- 
engiasi ko- 
‘"taikingu” 
niekuomet

Amerikos Lietuvių Tarybos SL Petersburgo 
Skyriaus* valdyba

ANTANAS M. PHILLIPS
tomas ir LAURYNAS LABANAUSKAS

•W» So. l.rrUANTCA AVENUE. Phone: YArdi 7-344b

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bet’d ra praktika, spec. MOT E R J Ilgo;.
Ofisas 2652 WEST 5vth S1R2ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiacL, tfečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- vak. S^tadie- 
nioįsz 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

8awn ta half, they are being | 
mounted on 'rails and. doors 
as decorative elements, used 
aa plant holders or as grfUe 
elements. I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchester Community klinikos 
Medeinos d i raki oriu*

1938 S. Hanhehn Rd., WffSlchosHr, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ka^ antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel: 562-2727 arba 562 2728

mirus, jo žmonai Alenai (Vilcišytei), dukrai Daliai, žentui 
dr. Kaziui Bobeliui, Amerikos Lietuvių Tarybos pirminin
kui, ir visai jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.

ro ir St. Petersburg prie Meksi
kos Įlankos, Floridoje, pasiges 
Prtro Lengvino, kurį š. m. ba
landžio 3 diena sunkvežimis už
mušė...

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

*cx Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 5% ELGIN, ILLINOIS

k traditional in many homes to have at 
and- guests may hive a 
n, mincemeat andpecan

Dr. Igorio Glagoleyo perspėjimas Vakarams
(Tęsinys)

ORTHOPEDAS-PROTEZfSTAS 
K Aparatai - Protezai. Mpa. ban- 
Tj dažai. Speciali pagalba lujoms. 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir- 6—8. ^^adiemais 9—1 
2850 West 63rd. St* Chicago 1IL 60629 

Telaf, ? PRospect 8-5084

PETRAS BIELIŪNAS
448 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

PERKRAUSTYMAI

.■ MOVING
Leidimai — Pilna aparaūda

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

Warfu*the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dee- 
orator Items \n nine different 
styles, three different thicfc- 
nesree and to heights from TU 
tocbe* to eight feet

The gphxfles are made of 
retorted western woo<H fcrnad 
on hopper-fed lathee, aabded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped to dear. protAjChw 
plaattn A brochure on spindis 
dtomcterirtfca and idem for 
wte mtoditoi M artitehto

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

DR. LEONAS SEIBuTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 2 —7 val. vak 
Ofiso telaf.: 776-2880 

Rtzidencijos taleL: 448-5545

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

Itotuvi ^jgr
NORMANĄ

A®kpUR$TElNA 
26M823 

Gstaigo*) ir. 
677-MAfi

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympie 2-1003

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”’

VaL' agal susitarimą, uždaryta treč

Sovietams per eilę metų ne
baudžiamai “veikiant’, jie jau 
tiek įsidrąsino, kad jau viešai 
giriasi savo imperialistiniais

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICS!

2424 WEST 69tn STREKT RKpuMle 7-121J
1314 WEST 23rd PLACE Vilktai* 7-««7>
L1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Filo* Hilh, i'L 974-Ul»

GEORGE F. RUDMINAS 
JUS S«. UTUAMCA AVK Tri.: YAr*« 7-113S-11SS

nuo pir- 
. , ___ ienio 3:b0

>pieL Šeštadieniais 
is nuo 6:30 iki 9:30

Frosty Cranbęny-Orange Relish Pie 
•. ---------- ---------- Martha

"Nes tu esi Vlelpets, mano prieglauda. Aukščiausiai! tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

SWSRRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6M9 So. Pulaski M, (Crowford 
adtoal BuHding). ToL UU 5-6444 
t^p’na *-iomus pagal susitarimą, 
r neatsiliepia, skambinti 374-8004.

FILOMENA MEDUŠAUSKIENĘ
Gyv. 4070 So. Sheridan Rd. Anksčiau gyveno Brighton Parke.

Mirė 1978 m. birželio 7 d., 9.25 vai. vak-, sulaukusi 74 metų am
žiaus Gimusi Latvijoje^

Amerikoje išgyveno. 28 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Stasys, duktė Žibutė Sanders, žentas John, 

ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje ir Amerikoje.
Priklausė DLK Birutės Draugijai ir Lietuvių Pensininkų 

Draugijai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71 St.
Atsisveikinimas bus pirmadienį 7 vaL vak.
Antradienį, biržęlip 13 dieiną 9:00 vaL ryto bus lydima iš kop

lyčios į svn. M-. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bu$ laidojama Šy. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Vsi a. a. Filomenos Medušauskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi nuočirdžiaa kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteilži jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuįiūdą lieka: . :
Vyras, duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald At Petkus. TeL 476-2345.

laiko kai ten buvo įvestas “ko
munizmas”.

Dabar komunistai milijonus 
žmonių tebežudo Indokinijoje 
Vietname, Kambodijoje ir La
ose ir nepaliaujamai tęsdami te 
roro karus Afrikos kraštuose. 
Etiopijoje, Čade, Morroke, Mau- 
retanijo?, Rodezijoje, Pietų Af
rikoje ir Angoloje.

Visa tai reiškia komunistų 
ofenzyvą, tvirtina Dr. Glagole
vas, nors Sovietų propaganda 
tas milijonines žmonių skerdy
nes vadina “tautų Išsilaisvinimo 

tągtų išlaisvinimo są-jir laisvinimo sąjūdžiais” ir “pa
taria” demokratiniams kraš
tams arba tos ofenzyvos netruk 
dyti arba jai padėti!

Paklaustas, kas jo manymu 
darytina komunizmo ekspansi
jai dikatūrų daugėjimui sutruk 
dyti, jis atsakė: Vakarų kraštų 
žmonės turi būtinai ir nebedel- 
siant susivienyti ir pilnai infor-

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengiamės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir palieti* 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 TYRJNiTOJAL

Architectural iptodles—yes, 
fcyYw the Mme prodwcte 
which used to be known at 
balustrades to ttaircareR—now 
are awilable in a variety of 
rims md stytoa. But the aky*» 
the Matt wfien it cornea to 
the decorative uses to which. 
tbeyYe now being pot

Arehftecte, totorior designers 
and *do-it-youneifeEsa find 
the sptndks ėeenatite, rtytfeh 
and texpentove way to acto 
ehmoter to e home or office,

Kiek pasaulyje yra žmonių, 
tiek charakterių. Nors charak
terius pagal panašumą galima 
sugrupuoti į keletą ar keliolika 
kategorijų, bet niekur pasauly
je nebuvo absoliutaus panašu
mo tiek kad vieną asmenį būtų 
galima pavadinti kito asmens 
kopija.

Velionis Extras Lengvinas bu
vo išskirtinas asmuo, priklau
santis pozityviųjų kūrėjų gnr, 
pei. Tokie žmones ir Ameriką daryti gera. Buvo ištikimas Nau 
pasta tė. Tokie žmones nerims- j ienų skaitytoas. . J. Pr. 
ta, jei neturi galimybės kurti- ----------- :--------
statvti r ' RIZNIER1AI KURIE GARSINASI

xr V • ~ "NAUJIENOSE-- TURI GERIAUSIA
Velionis Petras, kilimo nuo r-r.

MARQUETTE FUNERAL HOME

I ,/ 2533 W. 71st Street
t > Telef. 476-2345-6

‘ galimybių Salį kaip ir kiti DP 
— “plikitraki”, bet fiteko n^lau 
kęs pradėjo dairy tin progų, kur- 
ti-statyti, o turėdamas tokią 
darbščią ir ekononršką žmoną 
Mariją fcavolytę, pats nepasiju
to besąs namų Čikagoje ir va- 
iarvielės Union lH?r prie Michi 
Tan exero savininkas. Netrukus 
radėjo sąvo broliui Jonui nupirk 

f ten p-»t Un»on Pi;r jaukų ma- 
’esni. bet su didoku kiemo skly 
ou ir priešais savo namą skersai 
kelią 3 akrus krūmai^ apaugu
sį žemės plotą, planuodamas sta 
tyti kažką nepaprasto.

Išgirdęs apie galimybes Flo-’ 
ridoje. Petras nieko nelaukęs 
nųvąžiavo. St. Petersburg mies 
te. Floridoje, rezidencijų sekto
riuje per pora blokų nuo Cent
rą! Ąvenue nusipirko jaukų po
rai nedidelių šeimų gyventi, ir 
nuo to laiko Lengvinai pasidarė 
dviejų sezonų žmonės, per vasa-, 
rą gyvendami Union Pier, o per^ veiksmais ir savo agentų Rode^ 
žiemą atsikeldami gyventi Flo- ( zijoje, Namibijoje ir Pietų Af- 
ridoje, bet Petras, be darbo ne- piko j ę į valdžią įv^imu. Pats 
imdamas, pradėjo, statyti ir. SSSR komunistų organas Prav- 
pernai baigė jau kitą vasarnamį atvirai giriasi ’ kad Sovietų 
per keletą blokų nuo pirmojo agentai įsigali kaip Rodezioje 
namo. Dabar, našlė likusi Mar* “taip Namibijoje ir Pietų Afri- 
rija, galės atsipusti, nes savo ]ęag respublikoje.. Jie viešai kal- 
darbštumu ir taupumu daug yra * • - •*r-
prisidėjusi Lengvino statybai.

Gaila žmogaus turėjusio ge
riausių intencijų, kurias staiga 
nukirpo negailestingoji Neipe'p^džiais! 
zis.

joje ir Ispanijoje* 
mumstus r persTatyl 
politiniu sajihžiu 
neprasitaria khk žmonijai gy
vybių kaštavo kai kuriuose kraš 
tuose, kur-' komunistai į savo 
rankas gavo valdžią..

Gerai visiems yra žinoma, 
kad vien tik Sovietų Sąungoje 
buvo apie 60 Inūijonų nužudy- Į 
ta iki mirties nukankinta kon-j 
centracijos lageriuose arba mirė: 
nuo bado, .kokį Rusijos komunis-1 

j tai dirbtinai sukėlė iš žmonių 
i atimdami žemę, kolchozų siste- 
imai įyesti.
‘ Tokie pat visokiais būdais — . - 
, 60 milionų žuvo Kinijoje nuo to 1

Dessert* for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it L -----n ‘ *------- -
least two different kinds ao family 
choice — or a sliver of both. Pimpį__ ,
are favorites. A refreshing addition to the pit dewerta ia Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange reTrsh, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cod and fold into whipped 
cream. Finally the acrumptiout mixture ąpoerad into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Oran b^rry-Orange Relish Pic can 
be prepared ahead of time and frozen, so mere h no last 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Oraage Relish Pie 
Yield: 8 inch pie

Baked 94nch Swiftening/ 20 full-sized marshmallows 
Jewel Shortening ptw 
shell

4 10 ounce package frozen 
craft berry-orange 
reHsh, thawed

Combine relish, marshmallows and sugar in heavy nucefMU 
©over and beat slowly until rnimiimellows melt Stir occuiow 
ally. CooL Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 
peaks form. Fold into reiah raiixtuin. Pour toto cooled baked 
pie AdL Wrap for freezing. At sirila< tee, remote pie tea 
teesar sad let stand 10 Dunutse beta* estetu

GIVE HEART fUND



— Regina Piečaitienė, Mont- 
realio lietuvių kredito unijos “Li 
tas” buchaltTė, pakviesta tos 
finansų institucijos vedėja. Pir- 
rhininku yra J. Bernotas. Litas 
pradėjo šiuos metus su $7,336,- 
732 balansu.

— Delhi-Tillsonburgo Ptuanis 
tinę mokyklą baigė 5 mokiniai. 
Ramunė Jaunerkaitė, Nijolė Vy 
ta»tė, Rimantas Jakubickas, Ri
mas Norkus ir Algis Ratavičius. 
Mokslo metu užbaigtuvės buvo

gegužės 7 d. Mokyt. Birutė Vy- 
Aienė įteikė pažymėjimui ir. pa
ruošė program aibėj o KILK 
Apylinks pirm. St. Beržiniu ir 
A. Ratavičienė. *“ . <

— Irena Marozaitė baigė so
cialinius mokslus bakalauro lai
psniu Manitobos universitete, 

Winn ipege.

— Pavergtų Tautų Komitetas 
praneša, kad Pavargtų tautų mi 
nėjimas Chicagoje bus liepos 14 
ir 15 d. Richard J -D&ley aikštė- 
je. Uepos 14 d. 4:30 vai. popiet 
bus iškeliamos vėliavos, maldos 
ir padėjimas vainikų prie amži
nosios ugnies. Dienos iškilmės 
baigiamos 10 vai, vak. Liepos 
15 d. nuo 9 ryto iki vidudienio

lt 1 * Į
-

O T A SUSIVIENIJIMAS
I /X LIETUVIŲ

AMERIKOJE
-iĮ-‘

SLA — Jau 80 m*ty tarnauja lietuvių visuomenei fr išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA. — didžiausi* lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą Ir Ilgui* pašalpą kuri yra pigi, nea SUSIVIE
NIJIMAS nelaiko paine, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

ŠIA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad 1o apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis šia gaU 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Ta upėms | ą Apdraudė • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo'mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams Ubai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. z

SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir drauglfų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudoa mokestis $2 00 
1 metus. * . • -: z--

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų : 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSTVENUIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

IW

307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

j NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

vėliavų apžiūrėjimas. 12 ’ vai. 
prasidės Žmogaus teisių mitin
gas: vėliavų įnešimas į tribūną, 
atidaromoji malda, atsišaukimu 
ir rezoliucijų skaitymas, chorų 
ir orkestrų programa, svečio ir 
pagrindinio kalbėtojo žodis.

* -‘A’-* F ~

— Arėjas Vitkauskas, World- 
Wide News biuro yjedėjas ir 
American Scene kolumnos Globo 
magazine ir kituose leidiniuose 
autorius, nepraleidžia progos 

! paminėti Lietuvos-padėtį ir jos 
; gyventojų persekiojimą. ABN 
Į Correspondence žurnalo balan- 
fdžio nr., cituodamas TV komen 
HatoriipAlan 'Stanke/ duoda pa- 

sibaksėt inus- vaizdus ' kurie pa
neigi a savanorišką Lietuvos jsr 
jungimą į Sov. Sąjungą. Jo il
gesnį straipsniai apie Lietuvą til 
po Herald of Shenandoah lai
kraštyje. Rašydamas apie savo 
vaikystės dienas, jis įpina daug 
lietuviškų žodžių. A. Vitkauskas 
yra Lietuvos kariuomenės sava 
noris kūrėjas ir viršila-įšleidęs 
pirmąjį kaiStflaikraštį.

1 —Kar. Ar Juozapavičiaus sau 
• Žiu kuopos gegužinė ivyks bir
želio 25 įi?2 vai. popiet 33641 
Vine Ave., ’Eastlake, Ohio, už 

. daktarų pastato. Automobilius 
statyti iš prįėkio. Veiks bufetas, 

> bus vertinga loterija, šaulės ir 
/ šauliai nuoširdžiai kviečia atsi

lankyti gegužinėn ir linksmai 
■ praleisti vasaros popietę su drau

— Balfo 143 skyrius, St. 
lersburg, Fla., paskyrė $20 Nau1 
jienų paramai Ir juos atsiuntė 
per pirm. J. Valauską. Dėkui 
valdybai ir visiems to skyriaus 
nariams. Valdybą si daro: Jo
nas Valauskas — pirm-, Anice
ta Miliauskienė — vicepirm., 
Ona Galvydienė — sekr.r Sta
sys Vaškys * ižd.

popieti Lietuvių na
muose. P6 koncerto kavutė, vi
si kviečiam i: •

1 — Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje (SLA) naujų narių 
vajus vyksta pilnu tempu. Visi 
nariai guli savo apdraudas pa
didinti, "pasihaudoilaini tomis 

(pat lengvatomis, kuriomis nau 
dojasi ntiujięji nariai.

‘ — NL Stonis iš Lawrence, 
Mas&ę, vasaros metui išvyk: > 

ipas savo>sūnų į Hampton, New 
. Į Hampshire valstijoje. Alfonsas 

pv_ Gailius iš Ciceril porai savaičių
Į išvyko į Hot Springs, Ark.

REAL ESTATE
» Namai, Žemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, 2«m4 — P.rd«vlnMil
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Pret'deatu

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Virginia 1?TM1

— Vytautas Beleckas, Win
ter Garden ? svetainės ir poky
liams salės savininkas, 1883 Ma 
dison St, Brooklyn, N, Y., pra
tęsdamas pfenumeratą, atsiun
tė $10 Naujienų paramai. Dė-

Iš čalifornuos
v PADANGĖS

Ponia T. Ktizlenė, žinoma 
Chicagos lietuvių veikėja, lan
kėsi ne tik Los Angeles, bet ir 
Santa Monikoj, Palm Springs, 
Yucaipa ir kitur. Ponia Deve- 
nienė ją supažindino su univer
sitetu ir pajūrio apylinkėmis. 
Ponia Kuzienė čia turi, daug 
draugųį ir maloniai praleidžia 
atostogas.

Birutė Galdikaitė Brindo-
kui. Taip pat dėkui New Yorkoim>ur -Pasižymėjusi antropo-

logė, sutraukė daug klausytojų 
į savo paskaitą USLA universi
tete. 7 metus praleido Borneo 
sąlyne kruopščiai studijavo bez 
džionių evoliuciją ir pricholo- 
giją/Uą- remia Amerikos, Euro- 
po&dr Indonezijos universitetai 
ir National Geografic Society; 
Birutė visur pažymi savo lietu-

tautfečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.
—M. Milkefaitienė, Oak Lawn, 

statybininko a. a. Emilio žmo
na, pratęsdama prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Dėkui. Taip pat dėkui po
niai Marijai. Prakevich; gyv. viską kilmę, Jos tėvai gyveno 
Virginia Beach, VA, už $4 au- Lo$>Angeles ir yra SLA kuopos

'J -

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

Mūrinis bungalow apie 12 
metų. Įrengtas rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

2 po 5 mūrinis. Gražiai atro
do, Marquette Parke.

ŠIMAITISREALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-787b

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai- 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūko 
štamą grandlsę ne tik lietuviškoj.spaudos kiestėjimut bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir . jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. - - -

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, 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, teL 813-381-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. . Laimingieji turės progos" būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink 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.

■ - - - s - . - - ' ’ - •

Visas Ir visus kviečiame 1 diffiąją talką.

Prenumeratos-pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų rrikilin» 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomii.

— V. Viskanta iš Brighton 
Parko vasaros mėtai išvykd į 
savo sodybą ir-bityną Knox* 
Ind., apylinkėje, šiemet anksty
bo pavasario medunešis buvo 

Lsilpnas.

— Albinas Repšys paaukojo 
■-$l(X>0.00.‘ Jknygų v ‘T;aįsvės 
vų Istorija” išleidimui, :kad>još' 
amžiais bylotų^ <mūsųateinan- 
cioms. kartoms apie mūsų/Iaisyės 
kovų žygius ir kurios nepajėgs

dabar naikina lietuvių sodybas.

— Mykolas Kiriejus iš Mar
quette Parko pratęsė be ragini
mo ■■ prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $7 auka. 
Jis prenumeruoja ir daugiau 
►laikraščių ir visus juos remia.. 
Dėkui Taip pat dėkui -tos apy
linkės tautiečiui, užssiakiu- 
siam Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Antanas Mikoliūnas, Cle- 
velando visuomenės veikėjas ir 
.Pensininkų <organizacijos pir
mininkas, mirė birželio 5 die
ną. r-k •

— Birželi© 16 d. S. Kudirka 
kalbės apie savo pergyvenimus 
ir apie JAV užsienio politiką 
Soy^ Sąjungos .atžvilgiu City 
klube, 329 Superior Avė., Cle- 
vekridę, Suinteresuoti prašomi 
teirautis teL 521-0082.

< u . -' ■ ■ -

— Muz. Onos Mikulskienės 
kanklių studijos 'mokinių kon
certas bus birželio 11 d. 5 vai.

vaidyboje. Linkime Birutei gra 
žiausios sėkmės.

u r. Koresp.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — pa renkam

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

4 VIENETU mūras Ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. k -

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
iuette Parke.'

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

REAL ESTATE

2625- West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

4243 W. 63 rd SL, Chlcage 
TeL 767-0600. BUILDERS AND CONTRACTORS 

Nmt>ų Statyba Ir Remontu

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• 15 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidai. Priede _________dol.

Pavardė ir vardas

Adresai

• USatatr Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas________________________

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Patinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką iptudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - doL

Pavardė Ir vardai -___ __—____ _________

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu

Pavardė ir vardas —______________________________

Adresas - - ■ ■■ — ■ _________ -

r
Pavedė ir vardas

Adresu -----------

Pavardė Ir Tardo

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
* atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai-
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
j Chicago, DI, 60629

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti TeL 476-7727. ’

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlciflo. mlMto I.ldlm., 
Dirbu Ir užmiesčiu©** jrolt, H- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw A«.

Tel. 927-3559 . ,

KAIP SUDAROMI

MACHINE ASSEMBLY
Excellent opportunity for mechanic
ally inclined person. Must read blue
prints. Modem factory. N. W. Chi
cago location. Benefits. Salary open.

286-1610

MACHINISTS
General machinists Some background 
in machine building helpful. Excel
lent conditions. JN. W. Chicago loca
tion.

Call RAM-286-1610

TAISAU IR DAŽAU 
' NAMUS

- IR VISKĄ NAME . <•.
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397

I

Naujienoinsre&almgas
LINOTIPININKAS

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

TūordkaluJum^ gali dau$ 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, <*Sūauvos” išleista 
knyga —4 ’

Su legališkotnh formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ^Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — S350.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienom”. 1739 S 
Halsted St, Chicago HL 60608

I

BRICKLAYER

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer

43-80 M. AMŽIAUS WIWOTWjM 
Tiktai putHtaBuI *ot»MobIIU 

LUMRfy ipdnudlmM pantinlntifltt 
Kreiptu - " . ? ' 

A. lAUtAlTU 
U45 W. ASKLAND AVB, i 

n«775

f

HA 1-6100.
►

Don't M a Bom Loeed

mm

Buy t ear no larger or 
more powerful than you

Cosmos Parcels Express Corp. 
. AUROUrm GIFT FAtCSLS«mviCB 

TH. WA M71X 
TU tS44m

Naujienas dvi savaites suslpa.
wage**

MARU A NORI
MB8 W«Kt Mflk SL. ČUeaco, HL W«2f • TeL Wa 5-X787 

DUHIt MtlrlnttoHM rtil* fr»lrfu pruH* 
MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ.

• - . •- •

hi;ii:h

ENERGY 
WISE

DIE MAKERS
All positions available for flat and 

rotary Steel Rule Die Makers. Full 
or part time openings on 1st and 2nd 
shifts. Full benefits, night bonus and 
paid vacation. ■ - 
TRIANGLE DfES & SUPPLIES, INC.

1040 S. 25th Ave. 
Bellwood, III. 

Call in English 544-7901

MACHINE SET UP MAN
Mes išmokysime atsakomin- 

gą asmenį paruošti mašinas ir 
atlikti kitus panašius mašinša- 
pėd darbus.'

Turi suprasti angliškai.
BURNEX CORP.

1460 Landmeier Road 
Elk Grove Village, Ilk 
Skambinkite angliškai

TeL 593-3747

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiy Reikią

REIKALINGA VALYTOJA 
VIENAI DIENAI 

SAVAITĖJE

Reikia susikalbėti angliškai.
Reikalingos rekomendacijos.“LIETUVOS AIDAI”

KAZf BRAZDZlONYTt,
PROGRAMOS VEDSJA

WOPA UM AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 1064 FM Sat at 8:06—10:00 p. m.

2646 W. 7Ht Stroet, Chicago, minais 60629
ToM. - 778-5374

A

Biznio Proga — Mioate 
BUSS. OPP. — IN TOWN

........ ....  .

; IŠNUOMOJAMAS RESTOranas 
t atskirai arba su Cocktail Lounge 
su visais įrengimais ir įrankiais 

J.65-tos ir Western apylinkėje.
1 Ttl 935-5272,

LAIKRODŽIAI Ir BRANG1NYBSS 

pardavimas ir Taiayaua 
IS46 WEST 49* STREET 
T»Kf4 RlpuMk ___ _J
- . --------——

M. ŠIMKUI 
e v Notary PuWfe

INCOME TAX SERVICE 
J 4259 S. Maplawood. TeL 254-7450 
f Taip pat daromi vertimai, U 
I iškvietimai, pildomi P 

Ęymai ir kitoki

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archw Av. 

S^9O, III. 60631. T.L YA 7-5930

BEST THINGS IN LIFE
tun ru«

IltfVUM

i
-----------

Į bute Fan* Lile Insurance Conwy I

Frank lapoIU
1204 ¥1 W.TSfft St 

GA 4-M54

MAUMBNM, OtfGOO d, iLUMouiafr, Jua. ią 197S

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI




