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APIE RUSU STAROVIERŲ POETĄ 
ALEKSANDRA GINZBURGĄ c

Š.m. gegužės 11 dieną JAV Kongreso Helsinkio Komisija ap- 
klausinėjo žinomą sovįetų žmogaus teisių aktyvistą Aleksandrą 
Ginzburgą, neseniai atvykusį į JAV, iškeltus jį į sovietų šnipus. 
Šiame apklausinėjime dalyvavo VLIKo vicepirmininkas politi
niams reikalams dr. Kostas Jurgėla ir Lietuvių žmogaus Teisių 
Komisijos pirmininkas dr. Domas Krivickas. Dr. Jurgėla taip atpa
sakojo šio apklausinėjimo lietuvius sąžinės kalinius liečiančią dalį:

GINZBURGAS, rusas, prakti
kuoją stačiatikis, kalbėjo per 
vertėją. Staigmena buvo, kai jis 
savo žodžius pradėjo taip: “Tu
riu pradėti liūdnu pareiškimu 
— balandžio 5 dieną nuo vėžio 
ligos'mirė Tėvas Karolis Gąruc- 
kaš; katalikų kunigas, Lietuvių 
Helsinkio Grupės narys. Jo pa

prašai’yra ant visų Lietuvių Hel- 
' sinkio Grupės dokųmėntų. Per 
Lietuvių.Helsinkio. Grupės nario 
Viktoro Petkaus- ’teismą 1977 
metais Tėvas Karolis, jau sirg
damas, pareiškė: ‘Mes dirbome 
su juo kartu, tad ir mane turė
tumėt- pasodinti į kaltinamųjų

Europoje Konferencijos Galuti
nio Akto nutarimus ir įsiparei
gojimus. (ELTA)

VIS LABIAU RAGINA 
TAUPYTI GAZOLINĄ

CHICAGO. — Illinois guber-. 
natorius J. Thompson, Spring- 
fielde kalbėdamas spaudos re
porteriams, pasisakė nesupran-: 
tąs kodėl prezidentas Carteris. 
prižadėjo Kalifornijos guberha-- 
toriui Edmund Brown parūpin
ti Kalifornijai daugiau gazolino 
negu visoms kitoms 49 valsti- 

; joms. Thompson pastebėjo, kad
suolą. Aš laikyčiau sau garbe gazolinas darosi politikos įran- 
mirti lageryje, kaip kąd dauge- kiu, ir štai kas atsitikę: Kalifor-

i»M3i

Buvęs Ugandos diktatorius Idi Amin su dviem 
savo jaunom žmonom ir vaikais pabėgo į Libiją 
ir apsigyveno Viduržemio jūros pakraščio viloje.

Ijskit^LiętavoąBažnyčios; tačr-lnijos gubernatorius, nuvažiavęs L 
■nųyramirę.’šimW'Tfetayių(i Washingtona if .’nūsiskundęs, 

kad “mes neturime užtektinai’; 
degalų”, prezidentas tuojau at
sakęs: “Tvarkoj, mes jums duo
sime. Nepykite.”

WASHINGTON— Naftą eks
portuojančios šalys ateinantį 
mėnesį dar daugiau pakels naf
tos kainas, tvirtina Amerikos 
industrijos analistai. Kėlimas 
bus 5 ar net 7 nuoš. ar dar di
desnis. Nepaisant Saudi Arabi
jos užtikrinimo, kad kainų dau
giau nekels, tos. srities žinovai 
tvirtina, kad nevalytos naftos 
statinė iš- $14.55 bus ■ pabrangin
ta’ iki $16.50. Saudi Arabija tei
kia Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms visą ketvirtadalį reika
lingo degalų kiekio, tai yra po 
1.6 milijono statinių kiekvieną 
dieną.

WASHINGTON. — Atstovų 
Rūmų Energijos pakomisijos 
pirmininkas pareiškė, kad jis 
remia Energijos subkomisijos 
ruošiamą Kongreso atstovų de
mokratų gazolino racionavimo 
planą, kur, be kitko, nustatoma, 
kad kiekvieną savaitę viena

atvyko palaidoti Tęvą Karolį^ 
kunigą ir žmogaus teisių gynė
jas Mes irgi liūdime dėl jo mir
gės? -As • prašau - jūs drauge su 
rįjąpimi. jo atminimą; pagerbti, 
tylos; minute”;
’-If”taip Komisijos.’nariai, ko

respondentai ir - visi*- apklaūsinė- 
jimosafejė susi rinkusieji^ilgiau 
kaip ftiihufei pagafinaū Sulenkė 
galvas.. ..L'b .

Ginzburgas toliau paminėjo 
Petrų" Paulaitį,/ kuris ’ jau virš 
30 mėtų; ątkalėjo, o taip pat Lie
tuvių; Helsinkio; Grtjpės narius 
Viktorą Petkų ir Balį Gajauską. 
Ginzburgas paklausė: “Ar turi
me dėti pastangas juos išvaduo
ti?” ir čia pat pats atsakė: “Bū
tinai turime tai daryti”.

Dr. Jurgėla priėjo prie Ginz
burgo ir padėkojo jam VLIKo 
vardu už paminėjimą lietuvių 
sąžinės kalinių.
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VLIKas ragina lietuvius lais
vajame pasaulyje siųsti telegra
mas ir laiškus' savo 'gyvenamų 
kraštų vyriausybių' galvoms, 
parlamentams, spaudai. JAV
lietuvius ragina rašyti Preziden
tui Carteriui, Department '.of 
State, o taip pat JAV Kongre
so Helsinkio Komisijai, kurios 
pirmininkas' yra Congressman 
Dante B. Fascel;

Helsinkio Komisija buvo su
daryta 1976 metais prie JAV 
Kongreso ir jai buvo pavesta 
prižiūrėti ir skatinti Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo

KALENDORIUS
Gegužės 19: Prudencija, Ivas, 

Taura, Gilvydas, Dauginas.
Gegužės 20: Alfreda, Bemar-

diena vairuotojai savo automo
bilius paliktų namie.

Ypač pataria taupyti gazoliną 
Kapų Puošimo dienos savait
galiui.

Mula Chomeini 
sulaukė 79 mėty

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini penktadienį minėjo 
savo 79 metų sukaktį. Mula ne
nori kalbėti su valstybės parei
gūnais, jeigu jie netiki, kad jis 
yra šventas žmogus ir jo nepa
vadina iraniškai “ajatola” — 
šventa žmogumi. - > . .

Šitas titulas jam reikalingas, 
nes jis gali nesilaikyti-jokių 
įstatymų ir skelbti sprendimus 
pagal savo valią.

JAV KARIAI PALAIKYS TAIKĄ 
ARTIMUOSE RYTUOSE

AMERIKA NEGALI LEISTI PALAIDIEMS ARABAMS 
NAIKINTI NAFTOS VAMZDŽIUS

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas yra Įsakęs JAV karo 
vadovybei sudaryti nedidelį, 
bet stiprų ir judrų kariuomenės 
dalinį, kuris turėtų palaikyti 
tvarką Artimuose Rytuose. Pre
zidentas pareiškė, kad JAV ne
gali niekam leisti kenkti naftos

Kinijos kalėjimuose žmo
nės vis dar kankinami ‘

HONGKONG. — Pekine lei
džiamas nepriklausančių politi
kos veikėjų savaitraštis “Tąn 
Šuo’’, pradėtas leisti nuo pernai 

persiuntimui į Vakarus. Egip- (rudens, valdž'ai kiek sušvelnė
tai ir Izraeliui susitarus taikiai 
gyventi, taikos klausimas Arti
muose Rytuose žymiai paleng
vėjo. .Izraelis ir Egiptas galės 
palaikyti tvarką savo teritorijo
se ir gretimose valstybėse, bet 
šios valstybės vargu pajėgs ap
saugoti naftos vamzdžius, jeigu 
galingos valstybės iš toliau ban
dys tuos vamzdžius sprogdinti 
ir naftos tiekimą sustabdyti. 
Dabartiniu metu nafta reikalin
ga Amerikos ir Europos pramo
nei. Jos tiekimas yra laisvojo 
pasaulio gyvybinis reikalas.

NUSTATYTI, IŠ KUR 
GRESIA PAVOJUS

jus, atspausdino strąiosni. kalti
nantį valdžią dėl politiniu kali
nių laikymo senajame Pekino 
kalėjime,. kur jie maitinami su
gedusiais produktais, kankinami 
ir paliekami laukti mirtį be jo
kios daktaro pagalbos.

Vienas iš to savaitraščio re
daktorių Wei Jingsten buvo su
imtas šių metų kovo mėnesį ir 
nuo to laiko niekas nieko nebe
žino. kas su juo padaryta. Ne
paisant, komunistų metodo nu
kankinti ir nužudyti be pėdsako, 
yra savanorių drąsuolių, 
kovą už žmogaus teises 
liau tebetęsia.

kurie 
ir to-

dinas, Aūgmantė, Eidvilas, Ei- 
dimtas, šviedris.

Saulė teka 5:08, leidžiasi 8:06.
(kis šiltas,.gali lyti.

Prezidentas nori nustatyti, iš 
kur gresia pavojus naftos vamz
džiams, o kai šis klausimas bus 
išspręstas, tai kokia jėga bus 
reikalinga taikai. Jeigu Arti
muose Rytuose taika bus pa
siekta be JAV karo jėgų; inter
vencijos, tai specialaus' dalinio 
nereikės organizuoti. •- ’ ;

Prezidentas Carteris ir sekre
torius Vance įtikino Izraelio ir 
Egipto vadus siekti taikos. JAV 
Kongresas Investuos penkis bili
jonus dolerių. Vyriausybė nejr 
gali leisti pasiektos taikos Šil
dyti, sustabdyti pramonei bei 
prekybai reikalingos naftos.-Ka- 
da-bus Sudarytas taikai palai
kyti galingas JAV dalinys, karą 

i.kelti norinčių apetitai-sumažės, 
o žmonės Įsitikins^ - kad taika

— Vyrauja įsitikinimas, kad 
Vienoje bus pasirašyta strategi
nių atomo ginklų sutartis, bet 
niekas nežino, ar JAV senatas 
vėliau ją patvirtins.

J— Prezidentas pakvietė į 
Washingtona didelių automobi
lių bendrovių vadovus, kad pa
tartų jiems statyti žymiai ma
žiau gazolino vartojančius auto
mobilius.

f- Meksikos prezidento pata
rėjai ’pataria prezidentui Por
tillo samdyti Teksaso specialis
tus naftos versmėms gręžti, nes 
jie'vieni <tūri tinkamus grąžtas 
ir vamzdžius. •• "

------------ :-----  I visiems yra naudingesnė.
— Visos Amerikos atomo -------- -——

krosnys bus priverstos prisilai
kyti nustatytų taisyklių, pareiš
kė Kongreso komitetas atomui 
koutrpjįuoti. ., v - «r’j s;

—Penktadienio, vakarą< Castrę 
išskrido į Kubą^.tikėdamas gaus 
ti Meksiko? nąhpęr savo pramo-

** ' • A

* — .Meksikos prezidentas pra-
■šys užsienio reikalų ministerį 
grįžti į darbą, kai Castro išskris. 
Prezidentas diktatoriui nieke 

■ oficialiar neprižadėjo.- nes Mek
sika dar, netari? tinkamos eks
portai ųjdtof. lajžąr- - '

RENGIASI KRISTI ERD
VES LABORATORIJA

CAPE CANAVERAL, Flori
da. — Amerikos erdvių admi
nistracija praneša, kad prieš 
penkerius metus i erdvę iškelta 
•ąbora'.orija netrukus kris į 
<emę.

šiomis d’enom's minėta labo-' 
yator ja nusile:do žemyn ir pa
sekė pati v'ršut nį žemės at
mosferos sluoksnį. Matematikai 
iDskaičiuoja. kad 35 tonas sve
rianti, bet dar labai greitai apie 
Žemę skriejanti laboratorija 
‘’ali daugiau nusUeisti ir nu
kristi ant žemės. Niekas nežino,’ 
kur ir kada ji gali kristi, bet 
matematikai apskaičiavo, kad ji 
ap:e biržei’o pabaigą gali įkristi j 
į Pacifiką. Toks buvo pirminis, 
matematikų apskaičiavimas, tą •• 
patį sako ir šiandieniniai duo-; 
menvs.

Kiekvieną valandą laboratori-: 
ja smarkiau kris žemyn. Pasie*; 
kusi tirštesnį atmosferos sluoks-' 
nį, laboratorija užsidegs. Užsi
liepsnojusį, ji subyrės į tūks
tantį dalelyčių. Jos, skriedamos 
dideliu greičiu, užsidegs, pra- 
skys sudegs. Jos žemės ne
pasieks. Bet bus keli gabalai, 
kūne paraudonuos nesu
degs. Vienas ga* a'.a^ dus tūks
tančio svarų, ous du gabalai nn 
5C0 svarų, bet bus ir ma'-sniu. 
Je'gu jie įkris į F'-rinką, tai 
niekam žalos nepadarys. Bet 
jeigu apdegusios laboratorijos 
dalys kris į žmonių apgyventas 
v’etas, tai žmonės’ gali nuken- 
tėti.

Erdviu admmistracija tvirti
na. kad iose nėra atominių me
džiagų. Jos neužsidegs ir nesu
kels oavoiaus. bet biio, kad de
gančio? dalys nesužalotų žmo
nių. Laboratorija jau nebereika
linga. Iš jos buvo išimtos pačios 
svarbiausios dalys, o per penke
rius metus ji pranešė visas 
jaustas ir matytas erdvės žinias.

— Teismas liepė Peoples Gas 
kompanijams grąžinti dujų var
totojams 65 milijonus dolerių, 
nes vartotojai tiek permokėjo 
kompanijai.

— Nauiai išrink'a Cbicagos 
merė Jane Byme ieško 64 mili
jono doleriu algoms mokėti. 
Mies'as neturi tok’^s sumos. Ji 
ir toliau kaltina Bilandico ad
ministraciją.

— Amerikos finansų sekreto
rius visuomet skaitėsi su Vokie
tijos kanclerio nuomone finan
sų klausimais.

— Tuo tarpu nežinia, ką Fidel 
Castro susitarė su Meksikos pre
zidento Portillo, bet jis pasakė, 
kad naftos gali gauti.

— Libijos valdžia pervežė Idi 
Amino šeimą į Viduržemio jūros 
pakraštį, kad jis galėtų pailsėti.

— Doleris pakilo keliais cen
tais visose Europos biržose.

— Kuboje gazolino vartojimą 
kontroliuoja valdžia.

— P. ‘Afrikos valdžia įsitikino, 
kad spaudos laisvė — ^bs’pMešas.

KARO POLICIJA
DIKTATORIŲ, E

NAUJOJI VYRIAUSYĮ 
TVARKĄ VIS

BOMBOS PASLAPTYS 
VIEŠAI RODOMOS '

WASHINGTON. D.C. — Ato
mas dar turi daug įvairių pa
slapčių. Daugelis atomo dalely
čių jau yra žinomos ir viešai 
skelbiamos. Bet visa eilė atomo 
ginklų dar statoma po valstybi
ne karo paslaptimi. Atomo bom
bos mygtukas — šaunamas prie
taisas — ilgus metus buvo lai
komas paslaptimi. Paslaptį ži
nantiems kariams ir mokslinin
kams buvo uždrausta kalbėti ar 
aiškinti, kaip atomo bomba 
sprogsta.

Dabar paaiškėjo, kad pirmųjų 
atomo bombų mygtukai, naudo
ji pirmoms Amerikos atomo 
bomboms, jau tapo viešu daly
ku. Prieš keturis metus minė
tos bombos ir mygtukas yra ro
domas publikai, kad suprastų 
atomo jėgą iri sprogimo me
chanizmą.

Jau keturi metai, kai ameri
kiečiai laisvai gali žiūrėti Į myg
tuką. susprogdinusį Japonijoje 
iškritusias atomo bombas.

Izraelis sudaužė 
baze Libane

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio partizanų savanorių gru
pė^ įsiveržė į Libano ir išnaikino 
pasienyje įsisteigusią palestinie
čių karo bazę. Užpuolimas buvo 
toks netikėtas, kad palestinie
čiai nesusigaudė, kas čia galėjo 
atsitikti. Izraelitams pavyko 
padaryti palestiniečiams dide
lius nuostolius ir grįžti i savo 
teritoriją. Izraelitai nori privers
ti palestiniečius sustabdyti įsi
veržimus į kitų teritoriją.

Rusai turi galinga 
narlaivį

WASHINGTON. D.C. — So
vietų karo vadovybė pasistatė 
galingiausią ir parankiausią ato
mo jėga varomą karo narlaivį. 
Nei vienas užsienietis dar nėra 
buvęs naujame ir galingame so
vietų narlaivyje. bet amerikie
čiai jau nufotografavo paviršiui 
plaukiantį naują sovietų narlai
vį ir turi šokią tokią nuovoką 
apie jo veikimą.

Castro baigė pasita
rimus Meksikoje

MEKSIKA, sostinė. — Kubos 
diktatorius Fidel Castro penk
tadienį baigė dviejų dienų pasi
tarimus su prezidentu Portillo 
ir išvyko pažiūrėti, kaip atrodo 
Meksikos pavasario gamtovaiz
džiai. •' Castro aiškino žurnalis
tams, kiek JAV yra skolingos 
Meksikai ir patarė skolų Ame
rikai nemokėti.

— Idi Amin atsivežė Libijon 
pakankamai dolerių, paimtų iš 
Ugandos bankų, kad galėtų ge
rai pragyventi ne tik-jis pats, 
bet ir visi jo šeirnb® nąriil -

NORĖJO SUIMTI 
ET JIS PABĖGO
Ė PAMAŽU ATSTATO
S.ME KRAŠTE

NAIROBI. Kenija. — Ugan
dos diktatorius Idi Amin ket
virtadienio vakare pasiekė pa
sienyje esantį Libijos kaimeli ir 
paprašė tremtinio teisių. Idi 
Amin atsivežė i Libiją dvi savo 
jaunesnes žmonas ir 16 vaikų. 
Vyriausioji žmona. vyresnių 
vaiku motina, palikta Ugan
doje.

Idi Amin jaučiasi labai per
vargęs. nori poilsio ir geros li
goninės. Paskutinių dviejų sa
vaičių laikotarpyje jam užaugo 

i ant veido didelis spuogas, kuris 
kiekviena diena vis labiau skatr V C.
da. Idi Amin nori pasiekti pir
mąją geresnę Libijos ligoninę, 
kad galėtų būti operuotas ir jam 
išplautas veido auglys.

Kartu su Idi Aminu sieną 
perėjo keli Ugandos kariai, sau
gojusieji ir prižiūrėjusieji vy
riausią Ugandos karo vadą, 
maršalą, prezidentą ir įstatymų 
leidėją. Idi Amin prašė leisti 
jo šeimai ir prižiūrėtojams pasi
likti Libijoje. Savo laiku Idi 
Amin buvo pareiškęs norą per
sikelti į Iraką, bet Irako valdy
tojas atsisakė duoti jam ginklų 
ir neskuba įsileisti į Iraką.

Iš Kampalos ateinančios ži
nios sako, kad Ugandos karo 
vadovybė vedusi pasitarimus su 
Ugandos karo policijos vadovy
be. Ugandos karo ministeris 
prižadėję amnestuoti visus 
Ugandos karo policijos narius, 
jeigu kaęo policija būtų suėmu
si Idi Aminą ir jį pristačiusi gy
vą Ugandos vyriausybei. Reika
lai taip susidėjo, kad karo poli
cija nepajėgė suimti Idi Aminą. 
Idi Amin. atrodo, kovo pabaigo
je įsit;kino. kad karo policija 
jau nebeskuba diktatoriaus įsa
kymų pildyti. Be to. paskutinė
mis dviem savaitėmis Idi Amin 
neprisileisdavo arčiau karo poli
cijos vadų. Jis bijojo, kad patys 
karo policijos nariai jo nenužu
dytų. Visiems buvo aišku, kad 
karas bus pralaimėtas, nes ne
buvo maisto ir šovinių. Ugandos 
karo vadovybė norėjo įtikinti 
karo policiją suimti Idi Aminą, 
prižadėdama visus karo polici
jos atstovus amnestuoti ir pa
leisti, bet Amin buvo apdaires
nis. Paskutinėmis karo dieno
mis paaiškėjo, kad Idi Amin 
karą pralaimėto, bet karo poli
cija nenajėgė jo suimti. Ugan- 
do' k o vadovybė patarė karo 
policijoj nariams pasiduoti ir 
eiti į tei mą. Kiekvienas belais
vis ture? aiškintis teismui/šio 
karo rpetu vagiliavimas ir prie
vartavimas ęįjo Kampaloje. Jin- 
joje ir kiekvienamę-’ didesniame 
kaime. Belaisviai *būš traukiami 
teisman už "Vagiliavimą ir prie
vartavimą.

Ugandos kariams įvedus tvar
ką visoje teritorijoje ir suėmus 
Idi Amino karius, tuojau pra i- 
dės naujos vyriausylies pripaži
nimas. Dabartiniu meta vyriau
sybė jau yra gavusi vaistų ir 
maišto iš Amerikos. lai Aminui 
pabėgus,-7kariąs rtais'i baigias ir 
pradėtas ūkio atstatymas.
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KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI ANGLOSAKSŲ
KRAŠTUOSE

Anglosaksų kraštuose 
nu-ntas yra įprastas būdas, 
kaip ir kam patikti savo turtą 
po testatoriaus mirties. Ligi tol 
sis dokumentas neturi jokios 
reikšmės. Tik po testatoriaus 
mirties testamentas įsigalioja. 
Seniau anglosaksų kraštuose 
viešpatavo tokios pažiūros, 
kad žmogui mirti be testamen
to buvo lygu tas pats, kaip mir 
ti be paskutinių sakramentų...

Gaila, kad dažniausiai mū-

lesta-. porcijomis ir tuo išvengiama vi 
Į šokių neaiškumų ir nenorimų 
rezultatų.

Nėra didelių sunkumų ir pa
tiems pasidaryti testamentą, 
ypač jeigu įsigyjama specialiai
įšspausdintos testamentinės for 
mos. Tokias formas galima 
gauti raštinės reikmenų par
duotuvėse.

Tačiau, rašant testamentą, 
yra būtinas atsargumsa, nes 
neapdairumas ar įstatų nežino VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

sų tutiečiai, ypač viengungiai, 
visaj nesirūpina, kas atsitiks 
su jų turtu po mirties.Bendroji 
mintis šiuo atveju, atrodo, yra 
‘‘palikti viską Dievo valiai”. 
Sunku suprasti tokį keista kai 
kurių žmonių nusistatymą, bet 
reikia spėti, kad tautiečiuose 
viešpatauja šios priežastys: 1) 
skeptiškas nusistatymas Aust
ralijos teisėi ir 2) baimė prisi-

Čia norėtume išaiškinti, ko
dėl patartina sudaryti kiekvie
nam testamentą, kas turi ga
lios tai padaryti, kokie reika
lavimai, kad tas dokumentas 
būtų teisėtas, ir kokiais būdais 
jį galima atšaukti.

Turime pažymėti, kad Labai 
ilgai užtruktų detališkal apibū 
dinti įstatus, ryšium su paveL 
dėjimu, kada nėra palikta tes
tamento, nės kiekvienoje Aus* 
fralijos Comonwealth valstijo-. 
j e yra didelių tuo klausiniu 
skirtumų.

šiuo reikalu bendrai kalbant, 
jei nepalikta testamento, tai 
daug priklauso nuo palikto 
turto dydžio ir ką mirusysis pa 
Hkęf iš artimųjų giminių.

Pvž, kai kuriose Australi
jos- valstijose, (kaip ir Illinois 
valstijoje) jeigu dar yra vai
kų, žmona gauna tik trečdalį 
palikimo, o likusioji dalis išda
linama vaikams ir kitiems gi
minėms. Arba jeigu paliktas 
turtas siekia daugiau negu 
£1,000 vertės it nėra vaikų, tai 
žmona gauna tik £1,000 ir pū. 
se virš tūkstančio, o visa kHa

M > \
išdalinama giminėms- žinoma, 
jeigu nėra giminių, visas pali
kimas automatiškai tenka val
stybes iždui.

Taigi, musų patarimas — 
V’si tautiečiai tūrėtų surašyti, 
testamentus, nesvarbu.ar vedęs 
ar viengungis, šiuo būdu gali
ma paliki turtą kam nori (le_ 
ga toriais gali būti asmenys, 
<traūgij‘6s) Organizacijos, klu
bai ir t.L), kokiomis nori pro.

j imas gali palikti sudarytą ne- 
stamentą negaliojantį dėl ma
žiausių smulkmenų Iš viso pa 
tartiną komplikuotesnį testa
mentą sudaryti pavesti advo
katui - teisininkui (bet ne par-| 
davėj ui-selsmanui , ar ;
kirpėjui-barberiui).
Kiekvienas pilnaihetis asmuo, 

t.y-. sulaukęs 21 metų amžiaus, 
nors jis ir nebūtų. Australijos 
pilietis, turi teisę, būti testato, 
ritini; v-,. P° .to mirtieties savo 
turto- paskirstytojui

DAR GALIMA Iš VAKARŲ VOKIETIJOS
GAUTI KOMPENSACIJAS

.r - - -
Patirta, kad tam tikrais atvė- 

plaukų’ jais dar galima gauti kompen-
sacijas nukentėjusiems nuo na
cių. Tos kompensacijos išmo
kamos remiantis V ak. Vokie
tijos oficialiais nutarimais, ku 
rie liečia tūkstančius nukentė
jusių, jų tarpe ir prievartos 
darbininkus, ypač nustojusius

** w f---  -y—u— ž * *

Testatorius. turi,būti sveikoj sveikatos ir darbingumo.
Sužinojome, kad V. Vokjg- 

intensįja, .kad sudarytas dokujtjjos finansų ministeris išleido 
ihentas buvo jo testamentas-

Veikiančiuose įstatymuose 
nėra nustatyta, kokius žodžius 
ir kokią kalbą naudoti testa
mentą sudarant Taigi testa
mentą galima surašyti ir lietu
vių kalba. Tačiau reikia konk
rečiai apibūdinti palikimus ir 
paveldėtojus. Thstamfentė pa
tartina taip pat nurodyti, kas 
bus testamento Vykdytoja.
Įstatymai reikalauja, kad te

statorius testamento pabaigoje

proto, Savo .valiai išreikšti ir su

Jeigu . testatorius yra beraš
tis, arba jau taip nusilpęs, kad 
negali pasirašyti, užtenka pa, 
dėti kryžfuką arba antspaudą. 
Be to,, čia išvardintose sąlygo
se galima už testatorių pasira
šyti, jeigu tki yra daroma les- 
tatoriaus akivaizdoje ir jo įpa
reigojimu.

šis- reikalavimas pasirašyti 
testamento pabaigoj yra svar- 
hūš tuo, kad spausdintose for
mose nurodyta pasirašyti pir
mame puslapyje. Bei jeigu tes- 

< ta ntento tekstas tęstųsi ir ant, 
came pulapyje, ai dažnai 
tokie testamentai teismų lau 
k<>mi rrelfeisėtais.

šiam nesusipratimui išveng
ti, reikia l-maine puslapy nu
rodyt prieš pasirašant, kad te- 
tamehta tekstas, liečiąs pali
kimą. buš tęsiamas ir kituose 
kimą, tęsime kt. pusi. (B. d.)

> Dog’s Life
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j patvarkymus dėl atlyginimo 
prievartos darbininkams 11 pa. 
saulinio karo metu.

Veikia nuostatai dėl atly 
ginimo pagal Vokietijos sočia

linį draudimą. Prašymų pada. 
vimo terminas pasibaigė ne 
1967 m., bet 1969 metais. Nors 
nauji prašymai nepriimami, 
bet galima reikalauti kompen
sacijos, jei byla nebuvo už
baigta.

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į Socialinio Klubo val
dybą, 3261 So. Halsted St, 
(Spaičio namai, II auk.), Chi
cago, Ill. 60608. Informacijos 
teikiamos tik klubo nariams, 
prisiuntusiems ..-1 dol. metinio 
nario mokesčio su sau adre
suotu voku ir pašto ženkčlu at- 
slakymui.-

tas Garteris vieton huvvusios 
Kongreso atstovės Bella S. Ab- 
zug (D-N.Y.) paskyrė Lyndą 
Johnson Robb moterų patarė
jų komiteto vadove. Ta proga 
praeitą trečiadienį viceprez. 
Walter F. Mondale su savo 
žmona Joan Washingtone pa
sveikino ir palinkėjo sėkmės 
Lyndai Johnson Robb. (AP)

JŪS KLAUSIATE,

MIRUSIO iMAGNATO
' CONRAD HILTON DUKTĖ 

KONTESTUOJA TESTA
MENTĄ

Cohradas Hiltonąs
š. in. sausio mėnesį

mi- 
būda

ligoninę pacientą gydyti dėl li
gos ar sužeidimo, ..

2) jei jums reikalingas gy
dymas, gali būti attiktas tik li
goninėje :<

3) ligoninė turi priklausyti 
■ Medicarei, ir; j?

4) ligoninės .Utilization Re
view komitetas ar Professio
nal Standards organizacija toj 
apylinkėje turi neprieštarauti

7‘| (sutikti) jūsų buvimui ligo- 
• ninėje !

Kai visos keturios sąlygos

rė
,mas 91 m. amžiaus. Jo bjČiu- 
tiai nuOgastauja, kad jo duktė 
Co hs t a iice Frans-egc a Hlton 
atidaranti “Pandoros skrynią”. 

Miss Hilton, 32 ni. amž., vie
na iš trijų gyvenančių hotelių i 
magnato C. Hiltono dukra, 
kuriai tėvas paliko tjk 100,000 
doj., iš šimtų milijonų dol. ver- yra išlaikytos,ligonines apdrau 
tės nuosavybių.

ši dukra įteikė Los Angeles į vimą esant ligoninėje iki 90 
Superior teismui apeliaciją, dienų kiekvienam benefito lai 
kad jos tėvas 1971 m. ją išsky- kotarpyje.

iš palikimo, da neapmoka pirmos dabar 
motiną aktorę $160 (buvo 144) stintos, va_ 

_ - dinamos hospital insurance de1-
duetibje kiekviename beenfito 
laikotarpyje. Medicare apmo
ka už visus kitus padengtus 
patarnavimus iki 60 dienų. Už 
61-mą iki OO.tos dienos tigoni- 
neje esančio paciento aprūpi
nimą (care kiekvĮenąme bene 
lito laikotarpyje, .ligoninės ap- 
drauda apmoka už padengtą 
aptarnavimą, išškyrtis dabai

rė (renouncet) 
vesdamas jos 
Zsa-Zsa (iabcr, nepanaikinęs sa 
vo pirmųjų vedybų arba nega
vęs iš Katalikų bažnyčios spe 
dalios dispenciji s. Conrad 
Hilton ir Zsa Zsa susituokė 
1911 met., priimdami civilinę 
metrikacija Santa Fe, New 
Mex.

Miss Hjlton kalliiui ičvq 

tarėjus, kad jie ‘’žinodami 
privalėjo žinoti, jog jis 1971 
pasikeitė, iš rūpestingo tėvo
virto į peapykąnios pilną (tear 
ridden) sena žinokit, kur.s išs-
kyrė save dukrą iš p 
.no, kas bnyt) išdava 
amžiaus, ligos ce ebr 
d wn’o įr jo vkslrcnEstinio 
j i mb neigimo. (ob>tssion

da apmoka padengtą patama-

Ligoninės apdraU-

pa
ar
m. i ”< .
paloti (buvo $31), kuriuos apiho

ka pacientas.

Ligoninės apdrauda taip pnf
apmoka už 60 rezervo-dienų to

senyvo paciento, kuris yra iigolfinėje. 
akci- Pažymėtina, kad rezervu die- 
likėjmj skaičius 
bc-

1971
Onrad Hilton pripažino,

1a.inn daug anksčiau 
m

Jei parduodate savo namą ir 
esate vyresnis kaip 55 metų ...

Chicago. —Jei jūs esate 55 
m. amž. ir norite parduoti sa
vo namus, — tais atvejais 
jūs galite gauti mokestinę leng 
vatą. The Revenue Act iš 1978 
m. yra pakeistas ta prasme, 
kad jūs galite gauti lengvatą, 
rezidencinį savo namą parda
vus. Tuo reikalu Internal Re
venue Service įstaiga paruošė 
keletą klausimų Tr į juos atsa
kymų, kuriuos mes čia patie
kiame.

KL. Ar teisybė, kad aš ne
privalau mokėti mokesčių už 
gautą pelną už parduotus na
mus?. Jonas

ATS. Jeigu jūs esate 55 m. 
amž. ar vyresnis, jus galite iš
skirti (exclude) iki $100,000 
($50,000, jei esate vedęs ir mo
kestinį pareiškimą pildote at
skirai) iš gauto pelno, princi- 
palinę rezidencinę pardavus 
po birželio 26, 1978 m.

$35,000 normą. Tačiau, tie mo 
kesčių mokėtojai, kurie pasi
rinko $35,000 išimtinę prieš 
nauja įstat. įsigaliojimo datą, 
pagal naują įstatymo pakeiti
mą, gali išsirnkti $100,000 leng 
vatą (excluson).

Kas gali įpareigoti mano 
kontraktorių?

KL. Aš patyriau, kad mano 
kontraktorius (darbdavys) ku 
riam aš dirbau keletą metų, 
nesumokėjo išmokų (fringle) 
mano unijai ir aš dėl to prara
dau teisę į pensijos kreditus. 
Ar tai yra kontraktoriaus le
galus veiksmas? Kas .galėtų į- 
pareigoti mano kontraktorių 
sumokėti už manę mokestį?

Petras Pal.
ATS, Taip ,tą galį padaryti 

Wage Claim Division, Illinois 
Departamenį of Labar įstaiga, 
kuri yra 910 So. Michigan Av., 
Rm. 1898, Chicago, Ill. 60605. 
Jūs galite tai įstaigai paskam
binti tel. (312) 793-2808. '

KL. Kas atsitiktų, jei 'testa 
: mento vykdytojas - mirtų anks
čiau už testatorių?’Juozas 01.

ATS. Tuo atveju, jei testa
mento vykdyt, mirtų anksčiau 
už testator.,pastarasis turėtų pa 
skirti naują tegtameno vykdy- 
t°ją, jei tame testamente nėra 
pažymėtas jo pavaduotojas 
(angliškai vad. alternate exe» 
eutor).

KL. Malonėkite paaiškinti, ką 
aš turiu daryti, kad nakties 

Į metu mane nekankintų kojų 
skausmai? M- M.

■f ' -

ATS. Nors tai neįeina į mūsų 
skyriaus aiškinimų sritį, tačiau 
iš ekpertų sužinoję patiekiame 
šį paaiškinimą: Po ilgesnio pa-, 
sivaikščipjinio ar gimnastikos, 
geras kojų masažas gali padėti 
jums skausmus pašalinti. Ei
nant gulti po kojom pasidėkite 
mažą pagalvę (pilow), atro
do, ’ta^‘p|bpakenks kraujo cir
kuliacijai. Kojų apvyniojimąs 
karštame vanuenv sumirkytu 
rankšluosčiu taip. pat suteikia, 
kojų Skausmų pašalinimą.

Atsiminkite, kad kojų skaus
mų pašalinimą geriausiai gali 
ištirti ir tinkamus vaistus pri
rašyti tik gydytojas.

KL. Pasakykite, kur aš tu
riu kreiptis, jei aš iš gaunamos

pensijos negaliu apsimokėti už 
gyvenimą senelių namuose?

_ . Simonas - VJds
ATS. Jeigu jūs negalite ap

simokėti išlaidų už gyvenimą 
privačiuose seneliam skirtuose 
namuose, tai galite kreiptis į 
Medicaid įstaigą kad jums pa
dėtų. Tos įstaigos programą fi
nansuoja Valstijos ir Federa. 
linis iždas.

SOC. SEC. PROBLEMŲ 
IŠSPRENDIMAI

KL. Būdamas 62 nu, dėl art- 
ričio ligos ir blogo oro, praeitą 
mėn. išėjau į poilį. Dėl ligos aš 
nepajėgiu nueiti į Soc._ See. 
ofisą užpildyti reikiamų for
mų ,kad išmokas gaučiau. Gal 
aš tuos formalumus galėčiau 
laiškais sutvarkyti? Alė R,

ATS. Mums malonu mūsų 
skyriaus skaitytojam® parneš
ti, kad Soc. See. reikalus dabar 
Chicagoje galima sutvarkyti 
telefonu. Nors reiktų formas 
užpildyti ir pasirašyti, tai Soc. 
See. ofisas jums galės paštu 
reikalingas formas atsiųsti. Gi 
reikiamus duomenis jūs galite 
Soc. See. ofisui pranešti tele
fonu. V ’

čikagiečiai, gyveną į šiaurę 
nuo Madison gatvės gali skam
binti tel.725-8835; tie asmenys, 
kurie gyvena į pietų pusę nuo 
Madison gatvės gali skambinti 
tel. 239.1200.

Jūs galite pasinaudoti Social 
Security “teleservice’* kitiems 
reikalams išpręsti, kaip antai:

Praneštu kada jūs nustojote 
arba pradėjote dirbti ir reika
lais, liecianšaiis čekių siunti
mą arba sustabdymą; praneš
ti, kad pražuvo čekis ar nega
vote laiku išmokų (delayed 
payment); pranešti, kad pa
metėte arba pražuvo Social Se
curity ar Medicare kortelė; pra 
syti, kad padėtų užpildyti Me
dicare formas; prašyti,-kad če , 
kius pasiųstų į jūsų nurodytą 
baiiką4 deponavimui; ' piašyti, T 
kad apskaičiuotų išmokas;--pra » 
syti uždarbių rekordus (state
ment of earnigs record); pra*. 
syti, kad peržiūrėtų jūsų pre
tenzijos sprendimą (review ©f 
decision made on claim); pra
šyti, kad pakeistų jūsų vardą, 
pavardę ar adresą jūsų recor. 
dų ir kt.

(Inf. davė Soc. See. Vadovas 
Jack H. Gustafson), pr. petito^

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with Safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized Safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used es 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
tegular Strength heartache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

KL. Kiek laiko aš privalau 
turėti namus, kad būčiau kva
lifikuotas gauti šią naują išs
kirtinę (exclusion) ?

ATS. Kad turėtumėte teisę 
į šią mokestinę lengvatą, jūs 
turite vaklyti ir gyventi šioje 
nuosavybėje kaip pagrindu 
nėję rezidencijoje iš viso tris 
metus ’ iš 5 metų laikotarpio, 
prieš tą pardavimą* Tačiau, 
mokesčių mokėtojas 65 m. ar 
vyresnio amžiaus, kuris na- 

ihuš partiuuduolų ar pakeistų 
prieš birželio 26, 1981 m., gali 
pasirinkti 5 melus iš 8 metų 
valdymo laikotarpio testą.

nėra atnaujidamas
Cž kiekvieną ivzcrvo diena, 

(are not renewable).
kairią jūs panaudftj&lč „ligoni
nės ąpdrauria apmoka už visus: 

i patarhąv^mūš,. iš-
$30 (buvo $62)

kad jis įsitikinęs, jog Conštan p^dcjlglns į 

kad akytoj, dabar $80 (buvo 
ii buvo įdukrinta vieno iš pa- „i i.,,....

\ tv, . . / Ha Hieną, kurnios'turi mokėti,
]Ąts ligonis. ’ : \\

* ligoninės apdrauda gaij pa. 
dk'^i apuK>kėti sąskaMAs ne dau 
gįau kaip už 190 dięUŲ uz bu- 

| vimą psichiatri jog- ' ligoninėje 
visą parimto gyvenimo la

ką. į
(Fasinaudbla '“YaaTt-- SocitH

• Security Handbook". National 
liesearch Bureau^ Inc. Dueling 

J ton,Iowa, 1979,. l<4dinivL*

co Hilton nėra jo <ftlkch.

KL. Kiek kartų aš galių gau
ti Šią inokeštinę 'eūgL afą, va- 
flin. išskirtinę (e.ychision) ?

Lcoans

tvvių IjC\v Rider arba akto
riaus George Sanders, kurie 
pakeitė (succeeded) Conradą 
lliltoną kaip Zs:i Zsa xyrai. 
Alni uyral jžnf Vra mlrę\

pr. fob.

ATS.Turfhie pabrėžti šią mo
kestinę lengvatą jūs galite gan 
ti tik vieną kaitą (icr visą savo 
■gyvenimą^ angliškoj vadina
mą ‘‘lifetime ekčlnsioli”

MEDICARE L*CONINėS 
APDRAUDOS MOKESTIS

PADIDINTAS
Alcdicare ligoninės nixlrauda 

I aphiokū už patarnavjmą pa- 
<iento esančio ligoninėje tik la 

i da, kai sekančios Sąlygos yra 
,| jšpildylos:

f.'nrtcr p»l’sX,yrr
patdT'K

KL. Aš esu vyresnio- amžiaus 
jteftsniinkas (virš. 65 m.), ir 
prieš metus pardavęs rezi
dencinius namus pasinaudo
jau, $35,00 išimtinę (exclu, 
sinu). Ar aš galiu turėti teię į 
$Į(X),000 išimtinę, jei tiš savo 
rėzidėnciniUs namus parduo- 
čiaųjt* v • (Įlinkas

m

fdhMK>ai'4 rtpii'ėžidiiH^aiųaikino seno įstatyffltf te$fą



Dėl LŽS Garbės Teismo pareiškimo
pa-; 

skaitos, kurioje būtų papasako-' 
jęs apie sunkią dabartinės —j 
rusinamos, persekiojamos, nai-. 
kinamos L’etuvos padėti ir pa-I 
smerkęs okupantą. Laisvosios 
spaudos Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkas turėtų būti tas ru-! 
poras, kuris ne tik pats skelbtų, ; 
bet ir kitus laikraščius ragintų : 
kiekviena proga kelti okupanto 
padarytą ir daromą mums 
skriaudą ir reikalautų Lietuvai 
laisvės.

Ta$ faktas, kad. grįžus prof. J. 
Kuprioniui iš kelionės, du iš
rinkti valdybos nariai pasitrau
kė, du kandidatai nebesutiko 
Įeiti, taip pat daug ką pasako. 
— Jeigu jau prof. J. Kuprionis 
norėjo pasinaudoti okupanto 

su '■ malone ir pasivažinėti po Lietu- 
j vą, galėjo tai padaryti, išstojęs 

Kaip žinia, turime dviejų rū- iš visų lietuviškų organizacijų, 
šių keliones į Lietuvą: vienas — mažiausiai jau atsisakęs 
apribotas, kada leidžiama nu- • pirmininko pareigų, 
vykti tik į Vilnių penkioms die
noms (ir tai su Maskvos žinia), 
ir antras — privilegijuotas, ka
da leidžiama pasivažinėti ar net 
pavežiojama po visą kraštą il
gesniam laikui, šios privilegi
juotos kelionės turi būti arba 
iš anksto užsitarnautos, arba 
atlyginamos viešais pareiškimais 
— okupanto garbinimais, arba 
sutikimu grįžus teikti pageidau
jamų informacijų, o jau mažių 
mažiausia — tylėjimu.

Panašiai, atrodo, ir elgiasi da
bar prof. J. Kuprionis, kada 
grįžęs iš. okupuotos Lietuvos, 
neparašė nei vieno straipsnio,

Kiekvienas Garbės Teismas, nesuruošė nei vienos viešos 
taip pat ir LžS-gos, yra sudaro
mas spręsti iškilusius ginčus ar 
kokius nusižengimus organiza
cijos narių tarpe. Kanadiškis 
LŽS Garbės Teismas šį kartą 
pasišovė teisti ir mokyti išeivi
jos lietuvių spaudą, ko jam jo
kiu Statutu nėra suteikta teisių.

Savo motyvuose Teismas nu
rodo, kad nė vienas redaktorius 
ar korespondentas neturi juri
dinės, nei moralinės teisės atim
ti teisę ar apriboti LŽS nariui 
(šį kartą, atrodo, pirmininkui J. 
Kuprioniui) lankytis okupuoto
je Lietuvoje. Gal ir taip, bet 
Teismas pamiršo, kad laisvosios 
spaudos redaktorius privalo tu
rėti TAUTINĘ ir PATRIOTINĘ 
pareigą perspėti nuo tokio lan
kymosi ir santykiavimo 
Maskvos okupantais.

HX 0DRN V^rWUT 
/ A MOUTH, A 
k WHU, CHINA, 
resident can n

nuo

Prisimena man žinutė, kad 
kun. šarkai Vokietijoje buvo 
pasiūlyta pasivažinėti po visą 
Lietuvą. Kaip gi jis pasielgė? 
Ogi labai sąmoningai atsakė, 
kad jis ta teise pasinaudos, kada 
ir visiems tautiečiams bus su
teiktos tos pačios privilegijos. 
Ar nebūtų buvę gražu, kad ir 
prof. J. Kuprionis būtų pana
šiai reagavęs? J. Ktr.

— Turkijoje nuotaikos keičia
si. Vyriausybė ir karo vadovy
bė neleidžia muloms .kištis i 
valstybės administraciją ir ka
riuomenę.

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER

REL®
INTER CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU
TELEFONU 

254-8500

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. iturAM, A KISS IN THE DARK. PIllDtaklĮ Ir Intymia navtyMl 

ažjmai, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilių*, gyva kalba, srafiai lileiiis

Dr. Jvens B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* IHorifcr
antranki nuo pat *enąją tmžią Iki pokario aetą. Vidutinio formato. 145 
p*L, kainuoja 13.00.

Dr. Juem B. Kenčiu*, VYTAUTAI TH1 GREAT, storiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną Ltoriją 
211 psL Kaina 33.00. Kietais vilteliais 34.00.

Dauguma ttu knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progom!*. Jas ii 
kitas knygas gaurna idgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį c

IH9 feltk HalM Street CWe»K», «.

KftMSAS COvJ SWALLCWW 
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B* AmDREVI TACCSOm. FROM BEHIND
A WAUOF C^TroJ 8fh.es Į I

L. Bendruomenės pasitarimai Vokietijoje
(Tęsinys)

Vasario 10 gimnazijos kuratori- 
joje A. l.ipšvs, vicepii-mininkė 
E. Liicienė. sekretorė dv. A. Ver

rys jaunimo reikalams A Vit
kus.

Kove 1U A. I.ipšitii sveikatos

£\ rVs, 5*2 cf a LrrreR 
OF 5.... 8O2H virsi 
A number 5 oh it's sirs’.

VJPiYUE. NEB.

INCREWB'.Y
ŠMAOMG

LVlOT.V<CT?

Z-dlJ/Uį
ulb.tv*

IhE ATSiClENT viki INGS 
BUQlED TI-IEJQ KING5 AND 

qxjEEMS in their

nevykusiai išsisukinėja ■ Laiškas Redakcijai
Kalbėkime kaip norime, bet iškabinti ir ilgesnį laiką kabojo, 

labai keista ir net baimė ima Gal ir ju nematė? 
matant, kaip okupanto agentai, 
lyg kokios piktosios dvasios, su- skelbimų buvimą, vis tik jautė 
kaliojasi apie Chicagos jėzuitus, pareigą savo nuomonę apie “ne
ieškodami visokius ėjimus bei 
progas gauti paramos savo des
truktyviam darbui vykdyti išei
vijos tarpe.

Ir štai, kaip ten bebūtų, jė- 
I zuitų leidžiamame biuletenyje 

“Mūsų Žinios” gegužės 13 dieną 
broliukas P. Kl. savo padrikų 
minčių straipsnyje “Aisopiški 
reiškiniai išeina į gerą”, pats 
nejučiomis p o s t r i g audamas 
bendraminčių įprastais “filosofi
niais” išvedžiojimais, patvirtina 
bolševikinių agentų užmačių 
rėmimą.

Autorius P.K1. piktai priekaiš
tauja J. Kreivėnui už Naujie
nų 97 nr. iškėlimą įdėto atskiro 
reklaminio lapo į jėzuitų leidžia
mą Mž biuletenį, kad “Play
house”, Chicagoje, bus rodomi 
prokomunistiniai filmai, atvežti 
iš okupuotos Lietuvos. Jis tei
gia, kad buvo įdėtas tik velyki
nis laiškas, bet jokio reklaminio 
laiško apie filmus iš Lietuvos 
nebuvo matęs, nei apie tokių 
filmų rodymą girdėjęs.

štai tau ir Devintinės, dau
giau nei gražūs monai šviesios 
dienos metu — gi tikrumoje 
žmonės reklaminį lapą rado 
įdėtą biuletenyje, skaitė ir dau
guma tuomi pasipiktino. Nėra 
taip svarbu, kas tą darbą pada
rė, bet tvirtinimas, kad to rekla
minio lapo broliukas nematė, 
tai visai neįtikėtina ir naivus 
pasakymas, kai tuo pačiu Jau
nimo centro vestibiulyje ant 
skelbimų stulpo net keli buvo

Gal ir jų nematė?
Toliau, paneigęs reklaminių

matytą” reklamą parašyti, kuri 
labai jau sentimentaliai skam
ba: “Manau, visiems lietuviams, 
kurie dėl bet kokių priežasčių 
į dabartinę okupuotą Lietuvą 
nuvykti negali, įdomu bent fil
muose lietuvišką kalbą išgirsti 
ir kai ko lietuviško pamatyti”.

Tai va, lyg Chicago j e mes ne
girdime lietuvių kalbos, o kas 
svarbiausia — patarimas pama
tyti, kaip okupantas savo paga
mintuose filmuose parodo “gra
žią” ir “laimingą” Lietuvą, kuri 
tikrumoje visais atžvilgiais ne
gailestingai naikinama. Toli
mesni komentarai nereikalingi, 
nes kiekvienam skaitytojui sa
vaime aišku ir suprantama, kas 
tuo norima atsiekti. Gi padariu
siems blogą darbą, lyg tai ka
tei, sunku nuo blaiviai galvi- 
jančio skaitytojo<jį paslėpti ir 
išsisukti.

Teisingai sakoma: kai Dievas 
nori žmogų nubausti, tai pirma 
jam protelį pamaišo ir tuomi jis 
save nubaudžia, nesusigaudyda
mas ką bedaro. Panašiai įvyko 
ir šiuo atveju su broliuku. Rei
kia tikėtis, kad vieną kartą at
bus ir jų sąžinė, ir praregės kur 
einama. J- Tijūnas

— Vokiečių fizikai jau yra 
ištyrinėję visų sudėtinių atomo 
-dalių jėgą ir nuodus žmogaus 
organizmui, kad architektai ga
lėtų pastatyti saugią krosnį. Vo
kiečiai pasinaudos JAV pa
tirtimi.

Patirta, jog PI.B pageidauja, 
kad vasarą “Vasario 10 gimnazi
joje būtų ruošiami lituanisti
niai kursai su kręilitais (įskai
tomis) studentams amerikie
čiams. Jie atsigabentų ir daugu
ma profesorių.

Po trumpų diskusijų nutarta .sumetimais pasitraukus iš Val
dybos, jo vietą užėmė I kandi
datas A. Šmitas. Kiti nariai pa
liko savo pareigose. Vicepirmi
ninkė Eug. Lucienė paskirta at
stove Vasario 10 gimnazijos kn- 
ra to rijoje.

Dienraščio NAUJIENOS
Vyr. Redaktoriui
p. M. Gudeliui

Didž. Gerb. p. Redaktoriau,
: Malonėkite NAUJIENAS skai

tančios visuomenės ir Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje narių 
žiniai ištisai paskelbti mano že
miau pridedamą pareiškimą:

Ryšium su š.m. gegužės mėn. 
17 d. NAUJIENŲ Nr. 114, pas
kutiniame puslapyje, Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
vardu tilpusiu straipsniu “Gen.

J T. Daukanto jūrų šaulių kuopa 
sveikina LŠST suvažiavusius at
stovus”, po kuriuo yra atspaus
dinta mano, E. VENGIANSKO, 
kaip -kuopos pirmininko pavar
dė, turiu pareikšti, kad šio pik
tos valios, kiršinančiai niekšin
go straipsnio nerašiau ir po juo 
nepasirašiau.

Mano parašas,, čia kalbamo 
straipsnio Naujienoms atsiųsta
me fotostatiniame rankraštyje, 
komunistiniu metodu yra su- 

. fabrikuotas — iškirpus iš kuo
pos bendraraščio, fotostatiniai 
ant rankraščio perfotografuotas, 
tikslu tikrąjį sąžinės neturintį 
autorių, nuslėpti.
'Su šauliška pagarba,

1978 pajamų-išlaidų apyskaitą 
patvirtinti 01-257, — DM su
mos, atleidžiant Valdybą nuo 
atsakomybės.

Neilgai truko ir diskusijas 
dėl 1980 sąmatos. Ji priimta 
15.000, DM sumos, kurios 
daugiau kaip pusę (25.000, — 
DM) sudaro Federalinės vokie
čių vyriausybės parama.

i sąmata priimta 
[Taiybos suvažiavime.

M. Landas pateikė Mūncheno metų veiklą.
“Ratuko” prašymą
įsigvti akordeoną už 4.000 DM. t Kadangi tokia parama šių metų 
sąmatoje nenumatyta, lai iš są
matinių sumų žymesnės para
mos šiam reikalui skirti neįma
noma 
remti “Ratuką” tūkstančiu DM 
akordeonui pirkti, jei metų ga
le susidarytu atlieku.

Į Vokietijos LB Valdybą iš
rinkti: Arminas Lipšys, dr. Ali
na

. nas 
nė,

m. vasario 21 čia susirinko 
1979 VLB Saaro krašto apylinkės 

praėjusiame lietuviai. Pirmininkas Alg. Pa- 
lavinskas apžvelgė paskutiniųjų 

Jis ir šakaitienė
padėti jam = pasidalino su susirinkusiais įs

pūdžiais iš lankymosi Lietuvoje ” 
ir parodė nuotraukų bei skai
drių. Susirinkimas vianbalsiai 
paprašė Apylinkės valdybą dar 
vienerius metus eiti savo parei- 

Valdyba paprašyta pa-Įgas. Nutarta š.m. gegužės 5 su
ruošti Motinos dienos minėjimą 
Homburge- Po susirinkimo ge
rokai pasilinksmnita, gaivinau- ” 
tis alučiu bei limonadu-

Veigel-Plechavičiūtė, Justi- 
Lukošius, Eugenija Lucie- 

ir Algis Vitkus. Kandidatai 
Andrius šimtas, Antanas

Veršelis, inž. Juozas Sabas ir 
Ričardas Tendzego’lskis.

Po savaitės Valdybos nariai 
taip pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas ir Valdybos atstovas

Apylinkės visuotinis narių su- • 
sirinkimas buvo kviestas š.m. ... 
balandžio 6 17 vai., bet pusei 
narių nesusirinkus, jis buvo • 
pradėtas 17,30 vai. Atvyko 14 • 
asmenų. Pirmininkavo J. Luko
šius, sekretoriavo R. Valiūnas. ....

(Bus daugiau)

Ed. Vengianskas 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 

kuopos pirmininkas

s Skrynia nepakeliama, nepa- 
nešama ir nepavežama? (Pe
čius)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepi* 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžią šakas 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir mlnaą 
gelme*.

Niujienose yra gausu* pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Av»v«faltyH - ValčIOnlėni, ŽVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jur^Ia Baltrvialtlt, ŽEMSS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
S. Bufky Juzė, EILtRAJčIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 18F 

psl. Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurpollonls, GLODI • LlODl. Lyrikos eilės, 108 rxi- S2.00, I
8. Anatomus Kairys, AUKSINS SSJA. Eilėraščiai. 88 psl. SZOu.
?. Neda* Rastenis, TRIJŲ RO2IŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie | 

S išvletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 55.00. I
8. Medas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko f 

"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, S3.00 į
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. $2.50 f
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- | 

(lai, 02 psl., 31,00.1S. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 pel. 31.00.1 »
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Hlės, 70 psL, 31.00.
U Rlena Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
18. Alfonsas Tyruolls. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. Ė8.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

M psL 31.00.
18. Adomas Jesaa, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti Maa <r kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraito laisvė ir lietu- 

vlq gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau ii vardintomis knygomis. 
Cii ruminėtaj knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvcoa Kapečlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai \ aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietaia drobės virbeliais kaina 4 dot

Juozas Kap>činikak liElVIO DALIA. Atsiminimai, Šelvio Dalia 
ytm natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIMTUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
kalbas gfrdėjo ir ką iai žmonės pasakė. 95 ptl. ii JO. Yra taip pst 
Šventa i anglu kalba.

M ZoKeeko SATYRINIS NOVtLtK Genialaus
60 satyriniu novelių. 190 pust, kaina S2.

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl .. $ie.3o

2. Y. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.09

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. __
Minkšti viršeliai ......................  $13.00

rusų rašytojo

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai ™ $10.00

1730 So. HatatM Street įCNcafo, minėta KM

tyrinių novelių. 10© pu*L, kaina S2.
D. Kuraitis, KILIONt | ANAPUS GKLE1INSS U ID A NCOS. Au

toriaus pastabmna neapgauna Intu*i*to ir agltpropo propaganda M 
dtauukarlmaL AM knygos psraiytoa lengvu, grsfiu stiliumi.

ft-st F. Pakartus, KRY11UOCIŲ VALSTYBES SANTVARKOS Čekį reikia išrašyti:

Vince* žemaiti*. LIUBLINO UNIJOJ HJKAKTIHJ PARAŠTĖJ K, 
M pat Kelne SLM.

Ke Ir kiti leidiniai yra crousš
MAUJI1NOSR, IDf >*. MALFOTO n., CHKLABO, ILL. MM*

aMteskaM darkė valetnAgTrt* ark* e#*ekenf aešte Ir FrMetoeat
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NAUJIENŲ raštinė atdaii kasdien, Išskyrus sekmadienius, nu*
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M Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
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jiher USA localities $30.00 per year, 
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other countries $34.00 per year.

pusei metu ---------------------- 316.00
trims mėnesiams ______ | 9.00
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metams-------------------------$33.00
pusei metu ____________ >18-00
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drovė, 1739 So. Existed St., Chicago, 
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Pinigus reikli dusti pešta Money 
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lai-

tei-
sei-

tuo didesnis nepasitenkinimas krašte augo. Prieš jį bu
vo ruošiami perversmai, areštai, stovyklos, kilo paga
liau tas pats pulk. Brazulevičius, kurį Voldemaras nau
dojo savo, priešams nuteisti, tą patį Voldemaru nuteisė 
kalėti. Perversmininkų primestas kraštui premjeras tų 
pačių perversmininkų buvo uždarytas už grotų...

Pranas Gudynas, tapęs Voldemaro politikos deši
niąja ranka, žuvo pasikėsinimo metu. Gudynas, sulau
žęs priesaiką demokratinei Lietuvos konstitucijai, pri-Į 
siekęs klausyti krašto prezidento Dr. Kazio Griniaus, į 
vyriausio Lietuvos karo jėgų vado, prisiekęs klausyti l 
savo viršininkų aviacijos tarnyboje, sulaužė priesaiką, 
suėmė premjerą, vidaus reikalų ministerį, ir gerokai 
apardęs demokratinės Lietuvos valstybės santvarką.

Grupelė lietuvių politikų, nepajėgusių įtikinti lie
tuvių daugumos, kad perversmas buvo naudingas ir 
perversmininkų parinkti vadai buvo geresni, negu lie
tuvių dauguma išrinko,

, Voldemaro politikos šalininkai dabar bando įtikinti 
Amerikos lietuvius, kad voldemarininkai esą geresni 
lietuviai, negu Amerikos lietuviai, ilgus metus kovoju
sieji prieš rusų caro primestus žandarus, pačiais vadiž- 
mo principais, o ne demokratine santvarka. Nuvertę de
mokratinę santvarką Lietuvoje, jie nori Įtikinti Ameri
kos lietuvius, jie esą jau “atgimę”, geresni “voldema
rininkai”, negu buvęs pats Voldemaras. Tik jų paklau
sus, kodėl Voldemaras, kada lietuvių dauguma, įskai
tant ir patį Šimkų, bėgo i laisvąjį pasaulį, o Voldema
ras traukė į rusų pavergtą Lietuvą?

Įdomiausia, kad keli lietuviai dvasiškiai, prieglau
dą radę Chicagos lietuvių jėzuitų centre, ne tik mel
džiasi už žuvusio aviacijos jaunesnio leitenanto sielą, 
bet sako pamokslus už lietuvį karį, kuris nepasižymėjo 
kovoje prieš lietuvių tautos amžinus priešus, bet laužė 
savo duotas priesaikas, laužė legaliai išrinkto Lietu
vos premjero duris, grąsino jam ginklu ir nusivedė į 
kariuomenės štabą. Ten reikalavo, kad atsistatydintų 
iš vyriausybės, perduotų žmonių nerinktam ir jokio po
litinio svorio neturinčiam Voldemarui.

Lietuviai jėzuitai savo centrą vadina jaunimo cen
tru. Kokį pavyzdį perduoda lietuviškam-jaunimui? Ko
dėl jie neprisimena demokratiniu būdu išrinkto Lietu
vos seimo-? Kodėl jie neprisimena demokratines Lietu
vos konstitucijos? Kodėl jie jaunimui neprimena tų lie
tuvių teisininkų, kurie siūlė ir redagavo Lietuvos1 kon
stituciją? .

Stalinas nužudė. Kodėl UŽ juos 
nerengiamos pamaldos, gal tuo 
nenorima erzinti okupantą? Ko
dėl tiek mažai komentuojamos 
okupuotoje Lietuvoje ašaromis 
ir krauju rašytos kronikos ? 
Kiek mažai spaudoje prisime
nami tūkstančiai nukankintų ir 
žiauriausiai nužudytų Sibire lie
tuvių? Kodėl tiek mažai prisi
menami mūsų partizanai kurių 
tūkstančiai buvo nužudyta. Ar 
už juos nereikia melstis? Ar 
daug kartų prisimenami tie mū
sų broliai ir sesės, kurie Šian
dien yra kalinami Rusijos kalė
jimuose bei Sibiro kacetuose. 

___ Atrodo, tai neaktualu buvusiam
-........ . 1 ~ .... . -—:. universiteto rektoriaus pagelbi-
A SVILONIS , ninkut Bet jam atrodo aktua-NEĮSISAVINfflE OKUPANTO TAKTIKOS

(Tęsinys)
Sakysim, Zigmas Gura prisi

mena ir tokį didelių nuopelnų 
turintį prel. Dambrauską. Jis jį 
pristato kaip buvus pro-rusą. 
Mat jis suradęs viename žurna
le, kad prelatas rašęs, kad gera 
būti caro kampininku. Ar taiProtingesnieji dvasiškiai žino, kad nedera nau

doti religijos politikai. Kiekvienam aišku, kad politikos 
religija nesustiprins, jeigu politika yra atgyvenusi, 
kotarpiui ir tautos kultūrai netinkanti.

Didelei Lietuvos gyventojų daugumai laisvų ir 
sėtų rinkinių metu buvo sudarytas demokratinis
mas, priimta konstitucija, sudaryta Lietuvos kariuome
nė, sutvarkyti pinigai ir pastatytas ant kojų krašto 
ūkis. Rinkimus laimėjo opozicija, vykusiai kritikavusi 
prie valdžios vairo buvusią partiją. Opozicijai buvo ati
duota prezidentūra, vyriausybė ir visas krašto valdy
mo* ir aparatas. Reikia manyti, kad sekančių metu dau
gumą būtų laimėjusi krikščionių demokratų partija ir 
Vėl, kiek pasitaisiusi, vėl būtų sugrįžusi prie preziden
tūros ir vyriausybės. Bet jaunų aviacijos karininkų gru
pė, Įsitikinusi, kad ji daugiau žino, negu vyresnieji ka
rininkai, vyriausybė ir visi Lietuvos gyventojai 1926 m. 
gruodžio 17 d., kai buvo minimas prezidento Dr. Kazio 
Griniaus 65-tas gimtadienis, suruošė perversmą.

Kada vyresnieji karininkai — karo apygardų vir
šininkai ir generolai sveikino savo prezidentą, — 
trys aviacijos karininkai, kaip jau minėjome-Mačiuika, 
Gudynas ir Lintakas, — įsiveržė į kariuomenės štabą, 
suėmė dežiūravusius karininkus, prie telefono pasodi
no Lintaką, Mačiuika užėmė telefono ir telegrafo cen- 
tralinę, o Gudynas areštavo premjerą, vidaus reikalų 
ministerį ir atvežė juos į kariuomenės štabą. Iš dabok
lės išėmė majorą Plechavičių, iš kalėjimo atvedė Griga
liūną - Glovadskį ir vyriausybės priešakiu pakvietė A. 
Voldemarą ir A. Smetoną. Pastarasis buvo paskelbtas 
tautos vadu, o Voldemaras — premjeru.

Krašte buvo didžiausias pasipiktinimas pervers
mu. Visa eilė karininkų pasitraukė iš kariuomenės, o 
kiti ieškojo būdų, kaip atstatyti demokratinę santvar
ką Lietuvoje.

Prof. A. Voldemaras, keliiį karininkų pastatytas; siekia, bet priešakiu stato tų laisvių ardytojus? Ką 
vyriausybės priekin, mėgdavo daug kalbėti, bet jis ne- amerikiečiai pasakys, kai patirs, įad Antįerikoš Metu-- 
pajėgė įtikinti karšto gyventojų daugumos, kad jo po- viai iki šio meto siekė demokratinės Lietuvos, o dabar 
litika Lietuvai naudingesnė. Juo ilgiau jis valdė kraštą, nori įpiršti lietuviams demokratijos priešus?

liau pasiknaisioti po senus lai
kraščius ir ten išknisti buvusius 
nesutarimus, bei piktus pasisa- 

demotratas ar kurios nors kitos vienų prieš kitus ir juos 
politinės partijos atstovas pa- Pas^ribti viešai.
sektų Zigmo Gūros pavyzdžiu Bėt kas dar nežino!, kad tokie 
ir pradėtų rinkti iš senų sudul- ar kitokie įvykiai, sakysim, kad 
kėjusių laikraščių “laisvąsias ir “Draugo” bei “Lais. Liet” 
mintis” ir jas pateiktų mūsų rašėjų iškelti visu aštrumu įvy- 
išeiviškajai visuomenei? kiai jau nuėjo į istoriją. Aš ma-

Toks nekritiškas, vienšahškas nau, kad ateities istorikai ~^~- 
praeities palietimas sukelia tik specialistai juos sugebės objek- 
bereikalingus ir nenaudingus tyviai atskleisti, išstudijavę to 
ginčus, ugdo neapykantą vienų laiko dvasią ir atmosferą ir juos 
kitiems. Tokia taktika naudoja- objektyviai įvertinu 
si šiandien Lietuvos okupantas.
Jo klastinga mintis: “Kelkite TĮk šiandien suvedinėti są- 
erzelį dėl praeities, tik tylėkite ska^^as- Tikrai, Zigmo Gūros ir 
apie dabartį”. Kiek, sakysim, paskelbti kaltinamieji fak-
neapykantos sukėlė vienų prieš n^ra mums naudingi, nes
kitus, kad ir toks faktas. “Drau- JU0S begindami pamiršta- 

čioiihiai kurie prilvūste šiu;gas”’ 6 pasekė, ir “Laisvoji afba nukreipiame kr 
ciojimai, kūne prilygsta siu atspausdino tur.Jai tuo tarpu ^šiandien pa-

prieš penkiasdešimts metų įvy- 
neorganizavo kruvino sukilimo prisiminimus. Ypač buvo 
prieš-carą- Bet ar jis savo poe
zija, daina ir giesme Bežadino 
tautą prisikelt? Ar Zigmas Gu
ra kada nors yra skaitęs ar gir
dėjęs chorą giedant, kad ir šią 
dainą: "Jaii slavai sukilo nuo 
Juodmariu krašto” . . . Juk tai 
Maironio-žodžiai. -•

, , Labai gaila, kad Zigmas Gu-
Amerikos mokyklose jaunimas- auklėjamas pavyz- j ra, tokių svaičiojimų savo “min- 

dingai. Mokiniams gen. G.-Maršalas, kuris išklausęs per- titrus” prirašė ir tokių dalykų, 
buk Lietuvą išgelbėjo tik pir
meiviškas' liaudininkas Mykolas 
Šleževičius. Tiesa, kad šis vals
tybininkas daug patarnavo Lie
tuvos valstybės atstatymui, bet 
ne tiesa, kad jis būtų vienintelis. 
Apie kitus jis atsiliepia taip, kad 
tai buvo gestapininkai, tautos 
judai. Voldemaras nebuvęs di- 
detis mokslininkas. Žodžiu Zig
mo’ Gūros akyse, visi kiti buvo 

[menkaverčiai, nes jie nebuvo 
selėtojtrs, bet pamokslus sako demokratijos priešams? įpfrmeivžii liaudininkai arba

Į bei šališkumu šiij “laisvųjų

galėjo būti caro simpatiku, kai 
jį caro žandarai buvo ištrėmė 
iš Lietuvos? Už ką jis buvo iš
tremtas? Ar už tai, kad jis ca
rui pataikavo? Arba ir vėl, 
kun. Būčys ir Maironis — Ma
ciulevičius nekurstė prieš caro 
valdžią ir nežadėjo skirtis nuo 
Rusijos. Tai Zigmo Gūros svaiš-

garbingų mūsų tautos vyrų ap
šmeižimui. Tiesa, kad Maironis

vergtoji Lietuva kraujuoja, o 
mes: čia ardome vienybę, skal- 

koktu skaityti, kai vienas tų įvy- do1me kov°s J’ė§as' W
kių pasakotojas juos aprašė tik- savo tokiais pri-
rai labai žemo lygo stiliumi, at- blogai Lietuvą pris-
rodo, kad tai rašyta žmogaus, 
labai žemo infelegėntinio pajė
gume. Ir kiausi save, kam tų 
minėtų laikraščių redaktoriai 
patarnavo? Užpylė žibalo ant' 
degančių anglių. Okupantas iš ^. ...
džiaugsmo gali trinti rankas, *žlnieJ11T^- Jau laikas- pagalve

ta.tome mūsų jaunimui? Lietu
vą, kurioje nieko gero nebuvo, 
o tik piautynės, atentatai tai ir 
žadinės. Atrodo lyg nebūt buvę 
ten jokių šviesių prošvaisčių, di- 

degančių anglių. Okupantas iš J“8* bei pelitinių
džiaugsmo gali trinti rankas, Jau laikas-pa^ėlvc
kadangi pavyko gerą dozę nea- apie ^ak0111^- .

versmą ruošusių karių pasiūlymą versti legaliai rinktą 
vyriausybę ir pačiam atsistoti jos priešakyje, jiems pa^ 
sakė, kad važiuotų į savo' paskyrimo vietas ir niekad 
apie perversmą ne tik jam, bet iniekam neprasitartų. 
Jeigu jie dar norėtų tokį pasiūlymą- daryti, tai jis juos 
visus uždarys Į kalėjimą ir atiduos teismui.-

Kodėl keli jėzuitai neprivalėdami kišti religijos į 
politiką,'meldžiasi už lietuviškų priesaikų laižytoją, O 
nesukalba poterių už sąžiningai pareigas ėjttsį karį?
Kodėl jie nepasimeldžia už karius — demokratijos' puo-

r- Kodėl jie laisvai gyvendami žmogaus teisių ir demokra- riciEkai. Tokiu- neobjektyvumu 
Itinių laisvių krašte, lietuviams ne demokratijos laisvių rsll?.

iikimčių’ rasejas sau pasirase ik 
I“testimonium paupertatis!

pykantos įnešti į išeivijos gy~, 
veninių. Ii

Arba ir vėl kitas faktas- Prieš 
penkiasdešimts metų, pareigas 
eidamas, žuvo- karininkas. Jo ; 
ginklo draugai ak*, pa^i. £ 
das. 'Tai kilnu melstis už žuvu- , - “
sį draugą ir pagirtinas dalvkas’ afomo gmklų sutartis y— - — 

dingą žmogaus' laisvei.
Tuo tarpu Pekino vyriausybė 

ir komunistinės Kinijos spauda 
pažymi, kad minėta sutartis yra 

. ne kas kita, kaip Amerikos su
sipainiojimas. Rusai nekreips

SKIRTINGOS NUOMONĖS 
APIE SUTARTĮ

BONA, Vokietija. — Vokieti
jos vyriausybė ir dauguma Vo- 

rp„. , xxxtujwo ojjnuuus mano, kad pa-
. j 1 . U me ,^s 1X2 zuvu‘ ruošta pasirašyti strateginiu 

gdr^gą ir purtinas dalykas. žfomo 4lų
sutartis yra nau- Bet kei B to kyšo nelemtoj ten- V Telūri

dencija kai kam nors įgelti, tai. 
širdyje pajunti koktumą. Kodėl j 
tie draugai neprijungia prie šio 
žuvusio ir bolševikų nukarikin- 
dų ir nužudytų karininkų? De- 
Ja, tokių pamaldų W
šiol neteko nugirsti. Juk tai yra 
Tikrieji mūsų tauto's kankiniai,
šiol neteko nugirsti. Juk tai yra

žuvę už tautą. Kodėl neskelbia
ma pamaldų už prof.- Augusti
ną Voldemarą? Mus pasiekia ži
nios, kad jį Maskvos tironas

tai, kas jiems naudinga, o Ame
rika susitarimą vykdys. Už me
tų rusai bus pasigaminę dau
giau ginklų ir jau galės ruoštis 
puolimui.ŽEMAIČIŲ DALIA

— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 
sukoncentruota Žemaičiuose?

— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 
Lietuvių Tautą.

(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

PILYS

(Tęsinys)

Tas pasakojimas vaikams nepatiko; 
nežiną, kame tie kalnai, žadėjo atminti 
namo.

SENKŲ KALNAS

Vakar tarp kitų kalnų priminiau ir Senkų 
pilį, šiandien noriu dar kitus dalykus apie tą pi
lį papasakoti — klausykite ausis pastatę ir iš
sižioję.

Didžiai seniai žemaičiai ant aukšto sauso 
kalno išpylė sau pilį ant Tenžės upelio, tankiai 
gebėjo ant o melstis, bet niekuomet nesilaikė ten 
įgulę. Todėl gudai, pajūriu atplaukę, leidosi į 
kraštą, rado pilį ir užėmė. 0 kad žemaičiai neiš- 
krapštytų, išmūrijo sau ant kalno aukštą bokštą, 
j pr , tikėsi įgulę, prisiHekę gana maisto.

Būdami , 'lies ponai, norėjo pajūrį valdyti 
ir tarėsi pamuš i dalį Žemaičių. Išgirdęs apie tai 
(dnter.is, auk'-ei; usias kunigas, kuris, paskyręs

sakėsi 
ir

ro bokštą ir užsidarė su geležinėmis durimis. Pro • 
bokšto skyles tačiau treles laidė, nes parako ir 

šrf dar nežinojo. Krito tuokart gu- 
ieshntfe, žemaičių ne mažiau. Kir-

šautuvu tu 
dų į penkis

karvedžiu poną Kirkutį, liepė jam surinkti žmo
nes ir įsigriauti į pilį. Žemaičiai, vadinami aukš
čiausio kunigo vardu, tuojau griebę ginklus, su
sirinko į buri. Buvo jų į tris tūkstančius. Kiek
vienas iš jų turėjo už juostos keletą medžio 
stypų, kalaviją, ragotinę, geelžies bizūną, ant 
kurio galo kybojo dviejų svarų geležies bumba- 
las, o kiti ir saidokus su strėlėmis.

Atsitiko tai birželio mėnesį. Karvedys vedė 
juos prie Senkų kalno. Juos pamatę gudai sukušor 
bokšte it skruzdės šapeliui į skruzdėlyną įkritus,

ėjo . žemaičiai tuojau apgulė kalną, o Kirkutis su
šuko :

— Matot, vyrai, jogei tie nedori atėjūnai įsi
metė į mūsų pilį it širšūnai į svetimą drevę, nori 
mūsų žemę užimti, mus savo vergais padaryti ir 
mūsų dievus išnaikinti! Iškrapštykirhe »as biau- 
rybes, išmeskime iš mūsų žemės ir nepalikime nė 
vieno gyvo. Tegu pažįsta, ką gali stiprūs žemai
čiai padaryti!

— Vis tai beregint padarysime! — atsakė
— Ei, vaikai, — vėl sušuko Kirkutis, — stry

pų tuojau neišmėčiokite, vienas už vieno iš visų 
pusių lipkite į kalną ir muškite gūdus! Kas prie- 
šingaus, tas yra priešas!

— Linksma nelinksma, bet kibsime! — atsi
liepė žemaičiai.

k Tai tarę, op-op pradėjo kabinas į kafną. Gu
dai' gynėsi, bet negalėdami ištverti spruko į mū-

Jiaip šunį rudą!”
Tris kartus vos tą maldą atkalbėjo, perkū

nas spyrė į gudų bokštą! žemė sudrebėjo, o gudų 
bokštas įlindo Į žemę su visais gynėjasi. Į jo vie-

> ir pasidarė ant 
aukšto nuo amžių sausio kalno gili duobė, kuri 

(tebėra ir ligšiol. Nuo to laiko tą pilį žmonės pra
minė B 1 i ū d k a 1 n i u. Audro tuojau psraslin- 
ko . Prasidžiugę žemaičiai keletą sužeistų, bet 

'dar gyvų, gydų sudegino, savo dievų garbei. Apie 
tą atsitikimą pranešė aukščiausiam kunigui, ir 
sugrįžo kiekvienas į savo namus.

Ar tikrai taip atsitiko, nežinau. Kaip man 
vienas senolis pasakojo, taip ir aš jums išdėjau. 

; Vaikams tas apsakymas didžiai patiko. Skrie
jo namo ir žadėjo savr tėvams papasakotu

STASIŲ PILIES KALNAS

Antkely tarp Lietuvos miestelio Šėtos ir Tru
skavos pas sodžių Staigiais vadinamą senais lai
kais lietuviai ant aukšto sauso kalno išpylę sau 
bažnyčią meldėsi ir degino attkas. Kad paskiau 
lietuviai 1386 m. į katalikų pervirto, Stagių kal
nas buvo apleistas. Ilgainiui Stagių, Stagelių, 
Srinbfų it daug kitų sodžių pakliuvo nedorain 
ponui Cistikui, jeurs turėjo savo dvarą ir pil| Ve-1" 
priuose ir ten paprastai gyveno.

(liūs daugiau)

kutis reg&taa^ ūžėjus kaitrai, vyrus pailsus ir tą kliur-kliur iššoko vanduo,
išalktrs liepė pūsti ožragį, kaip ženklą, kad atsto
tų. šie' ttfčjaū rfūlipę toto kalno susėdo valgyti— 
maisto kiekvienas maišely turėjo. Valgydami 
šnekėjosi apie kritusius ir pažeistus. Vienas at-

-

— Kritusieji yra jau amžiname atilsyje, die
vai užmokės jiems, nes gindami tėvynę ir savo 
kraštą padėjo galvas, bet kaip mes įsilaušime į 
gudų mūro bokštą?

— Nėra ko rūpintis, —- kažiakš atsakei -- tu
rime geležies dalbas su bartomis — išmušime ge
ležines dūris, vidus yra medinis — uždegsime ir 
išsvilinsime kaip vapsvas į avilį įsimetusias. Die
vai patys pagaliau mums padėsi

Besėdint gru-gru-gru perkūnas sugrumėjo. 
Visi sušuko:

— Šitai dievas jau eina mums padėti t
— Užslinko iš jūros juodai raudoni debesiai, 

pakilo toks viesulas, jog ir pušis apsukui Jaužė. 
Sustoję žemaičiai stebėjosi j debesius, rankas iš
kėlė ir meldėsi sakydami:

"Perkūne dievaiti, 
Nemušk žemaitį, 
Betjnušk gudą,
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Mažeika & Evans
Atominė idėjaSKAUDI NELAIMĖ VENEZUELOJE

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAMula Chomeini patarė vai-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ftuit-Filled Fantasies

Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos

YArds 7-3401

1446 So. 50th Avė., Cicero, UI Tel.: OLympic 2-100J

4348 So. CALIFORNIA AVE TeL: LAfayette 3-3571

3319 So. LITUANICA AVE.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. Saturda 1379

AM8ULANS0 

PATARNAVIMAS
Chicagos
Lietuviu

‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

K teaspoon Morton 
Nature'll Schbopi 
MMoalnf blend

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

ii /vairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1842 arba 376-5796

— Turkų .krašto apsaugos mi- 
nisteris atleido kelis generolus, 
pradėjusios abejoti Kamai Pa
šos paliktais nuostatais.

» Miške gimęs, miške augęs, 
visiems gerkles maišo? (šaukš-

— -TAV vyr’ausybė įsakė im= 
;s priemonių naftai surasti įvai 
ore Amerikos kainų pašlaitėse

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
gegužės 20 d., 3554 Š. Halsted St., 1:00 
vol. p. p Po susirinkimo bus vaišės.

Sekretorė

SOPHIE BARČUS
RADIJO lElMOS VALANDOS

Visa# ^atramas Ii WOPA,

1490 IdL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio Dtt penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiėL Šeštadieniais 
ir sekmffiėhiab nuo 8:30 iki 9:30 
*al. ryto,

VarfiĮ* Aldona Daukus

Ttlafu HEmlock 4-2413

So. MAPLEWOOD AV«. 
CHICAGO, ILL. 60629

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tfeitčhčtfer Cohnmurtity klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Mertheūn Rd^ Westch«»t>r4 ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
M.: 562-2727 arba 562-2728

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR .rilRURGAŠ

Sandra praktika, spot. MOTERŲ Ilges.
Ofisas 2652 WEST 5vth S*i RSET 

Tai. PR S-1223
OflSO VAL.I pirm.. anttacL, trečiad. 
ir penkt. 2^4 ir 6-8 vbL rak. šfeMadte- 
oiais 24 YiL popiet Ir idtū laixu 

pagal giisitarimą.

le:dėjas ir “Venezuelos Lietu
vis” vieno numerio mecenatas. 
Clevelande “Vilties” d-gijos šim- 
tin’nkas. L’etuvių Centro namų 
“Gan Casimiro” mecenatas. Lie
tuvių Tautos Fondo USA tūks
tančio dolerių aukotojas. Mara- 
cay mieste “Vargo Mokyklos” 
steigėjas. Šiuo metu buvo Lie-

KLAiDOS ATITAISYMAS
Tai.net ne. klaida, o paprastas 

neaūs'žiūtėjimas. Mano Turny- 
’’b Montrealyje aprašyme aš pa
minėjau dabartinį' pasaulio 
me’sterį Karpovą ir informaci- 

odžiau, kaip iš tikrųjų 
jo pavardė (NaUjiėhos, 

ee gūžės 15 d.). Ten pat

Tikroji šių kritiškų Bonko 
etiudų prasmė daugeliui paaiš
kėjo, paskelbus Lietuvių litera
tūrinės <L augi jos (Tilžėje) lei
dimus. ši draugija, subūrusi žy
mesnius XIX a. pabaigos moks
lininkus, tyrinėjusius lietuvių 
niedriaginę kultūrų, buitį, reli
gijų ir liaudies kūrybą, įgalino 
plėtotės ardhedlogijai bei topo- 
ūiniikai, kuri mažiau priklausė 
nuo nacionalistiškai nusiteiku
sių Karaliaučiaus vokiečių mok
slininkų būrelio, ir pradėjo sis- 
teniatinį ir pagilintų prūsų bei 
lietuvių archeologinių ir kalbos 

į paminklų tyrinėjimų. A. Bezzen- 
i bergeris, kuris buvo vienas Lie
tuvių literatūrinės draugijos 
! steigėju, įnešė objektyvizmo 
i srovę į prūsų bei lietuvių topo- 
inikos tyrinėjmų, paskelbęs 
duomenis apie lietuviškų vieto*

■ vardžių paplitimą Rytų 'Prūsijo
je (A. Bėzzenberger, 1882). Iš 
pradžių A- Bezzenbergerio įta
koje atsirado keletas jaunų 

i mokslininkų, vėliau savo moky- 
j tojo atsisakiusių. Jų tarpe išsis
kyrė du filologai — R. Traut- 
mannas ir G. Gerullis.

i (Bus daugiau)

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos ffiDs, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

"Dieva* yra dvasia ir |o garbintoial turi garbinti |Į dvasia ir 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie* sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue. Staten Island, N.Y. 10303

> v Y«WAW.WiVm¥

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

DR.LEONAS SEIBUTl 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5=^-7 vai. vak.
Ofise Nkh 776-2880 

Ruichitdios t«I«f.: 448-5545

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
LtldtttiM — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. 5EU6 NAS
T*L WA 5-8063

® Pakulinis vaikas/ taukų 
sermėgėlė, aukso kepuraitė? 
(Žvakė)

— P-ez. Carteris tariasi su de- 
'“<'k a‘U pariiios pohtika’š. kad 
i ’ėm'M a«*ram prea'dtrth) pa
biru terfnmUi.

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

Telef. 476-2345

TEL. — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akių ligos 
3907 West 103rd Strert 

Valandos pagal su.<utarimą

ę {miežinis, galvutė TUtn 
(Vinis)

GEN1TO-URINARY SURGERY
BNDD No. Ars 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

Teismo pirmininkas, jmi to žodžio galūnę. Vėliau go- 
lietuviškų pamaldų , tai išsikraustė, prūsai patys iš- 

Maracay nreste. j nyko, ir žodis wang buvo pa- 
1 įnirštas. Kai po trisdešimties 
metų karo vokiečiai gavo' gali
mybę valyti apleistas Rytų Prū
sijos žemės, apaugusias piktžo.. džiai nekreipti dėmesio■ į įsaky- 
lėniis ii* mišku, jie nebegalėjo mą užsidengti veidus. 
“atšiminti’1 . senovės vokiečių’ 
(gotų) vardo dykynei .pavadin
ti, ir panašių'vietą pavadino da-|' 
meraū, kas tariamai reiškia dy-1 
kynę (H. Bonk, 1893, psl- 635—-Į 
638). šis fantastinis aiškinimas 
patiko tiems vokiečių moksli-j 
ninkamas, kurie žūtbūt-norėjo 
laikyti gotus tos provincijos 
prūsų bei lietuvių 'pirinatakais. i 
Bėt Bonko paaiškinimai nieko' 
nepaaiškino: damerau pavadini
mas buvo aptinkamas tik tam! 
tikruose rajonuose ir į šiaurę, 
nuo j'ų jis nepasitaikydavo, už
leisdamas vietų žodžiui wangus. 
Kodėl vokiečiai žodį wangus už-, 
miršo tik pietinėse Rytų Prūsi-1 
jos rajonuose? Čia Bonkas ne-j 
besuvedė -galų su galais. Iš tik.! 
rūjų, damerau pavadinimo pa
plitimas siejamas sli lenkų kokr

dėjusių aplinkybių studijas tu
rėjo nutraukti, 1944 metais pa
sitraukė į Vokietiją. 1948 metais 

'Reutlingęnė Textiles Ingeneure 
! Fachriehtung Chemie įsigytą 
į diplomą apvainikavo. Lietuvoje 
(priklausė studentų korporacijai 
‘“Samogitia”, buvo šėulių Są- 
į jungos narys, skautas apdo
vanotas Lelijos Ordinu ir Jau
nosios Lietuvos Narys. 1940 me- 

; metais., kalintas, KSD kalėjime 
lietuvybę ir išlaisvintas tik 

prasidėjus antram pasauliniam 
karui. Čia Venezueloje dirbo 

. •----- ---> ir fabrikuose.
Nuo pirmos atvažiavimo į Ve

nezuela dienos aktyviai pasi
reiškė visuomenės veikloje, tai 
yra nuo 1948 metų spalio mėft. 
30 dienos.

Pats apsimokėjo kelionės iš
laidas ir dalyvavo kaip Vene
zuelos i’etuv:ų atstovas ketu
riuose Pasaulio Lietuviu kon
gresuose: Argentinoje, Brazili
joje Pietų Amerikoje ir Wash
in gtono seime. VLlIČo atstovas 
Venezuela!.

Didelis lietuvių spaudos myi 
lėtoj as, buvo užsisakęs beveik 
visus mūsų išeivijoje išeinan
čius laikraščius ir žurnalus.

Inž. Vladas Venčkus buvo 
vienas iš stambiausių mecenatų 
trijų Lietuvos prezidentų vardo 
literatūros premijai skirti, kuri 
atiteko rašytojui PUlgiUi And
riuliui. žurnalo “Tėvų Kelies’ 
Venezueloje pirmo numėrio iš-

jai nur 
tariama 
š-.m 
nuiodžiaū, ka5p reikia tarti bu
vusio kada’se pasaulio meisterio 
TALIO vardą (ne pavardę!), 
bū’ent MICHAILAS. Deja, bu" 
vo pralėkta -pavardė TALIS, d 
vardu MICHAILAS yra buvęs 
dar vienas pasaulio meisteris, 
būtent, BOTVINIKAS.

L. U.

Nesselmanno išvadas, liečian- nizacija, su lenkų gyventojų 
čias žodį wangus, Bc.ikas bar.- tuose rajonuose atsiradimu dar 
dė paneigti remdamasis savo prieš vokiečių atėjima. Tokie 
mėgiamu geografinio paplitimo tai buvo tie tyrinėjimo metodai, 
metodu. Rasdamas Ranašius pa- kuriuos naudojo “gdtinės” teo- 
vadinimus Austrijoje (Salzbur- rijos šalininkai, 
gc), Bavarijoje, Tirolyje, Sak
sonijoje (Wanghausen, W an
ger, Weiig, Weiigg, Wangen- 
hausen, Wengi, Wehgen, Wen
ger ir t. t.), Bonkas priėjo išva
dą, kad šid žodžio paplitimas 
"grynai vokieč.ų“ srityse taria
mai rodo jų vok’šką kilmę. Ta
me Bonko tvirtinime yra netiks
lumų: jis nė visuoment naudo
josi tuo pačiu žodžiu, bet tik fo
netiškai jam artimu- Bot čia ne 
tjs reikalas: jeigu wangus “gry-

, nai Vokiškas” žddis, tai kaip jis 
i galėjo paplisti prūsų tarpe prieš 
j vokiečių atėjimų į prūsų žemę? 
’ šitokio neatitikimo negalėjo pa- 
' aiškinti nė joks “geografinis pa-Į 
!plitimas”. Tada Bonkas aiškino,! 
kad wangus esąs “gotiškas” žo-į

. dis dang. Jis, tiesa, negalėjo i 
duoti nė vieno šio žodžio pavyz
džio iš gotų kalbos ir net nusta- 

: tyti jo tikros reikšmės, bet “įsi- j 
vaizdavo”, kad tai reiškia dyky-’ 
nę (pūstos)» O prūsai, kurie tu
rėjo daug nedirbamos žemės, 
esą pasisavino dykynės pavadi-

Aparatai - Protezai. M4ČL ban-j uz 
yįt dažai- Speciali pagalba kolonu. 
St* 'Area Suddotk) ir t t. 
vii.; 0—4 if 6^=8. Re^Mdiftniaij 9__1
Mfcv West 63rd Št, Čhicagt. lK 60629 Į Įvairiose įmonėse

Ttiėf.į PRošpec* $-50*4 1 *

AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

— Jei žinote MnHsnte, kurie 
galėtų uišisakyti NktijiSnas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiėtui klųidme Naujiena* (M m* 
vaiteis nemokamai,

1979 metais balandžio mėn.
25 dieną ištiktas širdies smūgio 

■staiga mirė buvęs ilgametis Ve- 
Į nezuelos Lietuvių Bendruome- 
jnės Centro Valdybos pirminin- 
•kas inž. Vladas Venckus, Mara- 
!cay mieste, Venezueloje.

Inž. Vladas Venckus gimė 
1907 metais gruodžio mėn. 20 d.

jLiepojuje. Pradžios ir vidurinį tuvių Bendr. Centro Valdybos nimą iš gotų, truputį pakeisda- 
į mokslą taip pat baigė Liepojoje. ■ Garbės
Nuo 1931 m. iki 1936 metų stu- Nuolatinis 
dijavo Kaune VDU universitete lankytojas 
matematikos, gamtos bei tech- i lnž v]ado Venckaus trys br. 

j nologijos fakultete, bet del susi- liai partizanai žuvo kautynėse į 
194a-19oo metų laikotarpyje uz : 
Lietuvos laisvę. į

Pala;dotas Maracay imfeste . 
naujose kapinėse. Inž. Venckaus j 
žmoną ir gimines Caraco Lietu-» 
vių bendruomenė užjaučia ir . 
kartu s’i ws liūdi. į

Aleksandra Vaisiūnienė į

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

Enjoy the fruits of mimim’i labor — <dth t delectable soar 
eream dressing. Simple to make and delicious to serw, it1* i 
tkhtattie accompaniment to a platter of fresh fruit — grapea, 
strawberries, cherries, applet, pl urna, pears^ pineappla, aprioots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing*! quick, pick-me-up flavor comes from a combi na
tion of brown sugar and MortoG^Nature’s Seasoftk^sAaa^ing 
Wend. ’ * / ' i •'/ .

Other salad tips? To please the eye as weB m the taste buda* 
wry color, shapes and rizea of different fruits (or vegetable*) 
on the serving pietter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedc** 
of apples, peaches, nectarines, pears 
Juica.

- . / Sour Cream Dressing fot FYeah Frulbt
X (8~ounce) carton sour 

eream
M eup firmly packed

brown sugar
Combine all tafredfentti tmall beariu mil velL Store ie

Rasditn htto pirmadienio iki 
penktadienio 9 vat vak.
Šeštadieniais 7—B vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 Al£

St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p.
U WTIS stotie* lllO^AM banga, 

2648 Wi 7Ut Street 
Chicago, Illinois 60629

Tilet 778.5374

Tomorrows drivers — decide today which tirs they’d 
like to drive “bi a couple of yeats” as they enthuse over a 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (Middle), and Jay Byers are as ehthtfdaštic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet gedera) 
manager and General Motors vice president “Auto drows *•.< 
a key barometer for bew model sales in every section or he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to rteet rirM* 
driving need.” An estimated 4Ū mffllon persons wilt View thi 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevroh^ Ėutc 
show pictured abovė. > (

R / H■Lii ™

b> - 4^

Tai.net


Nedera su velniu riešutauti (esmėje) padlaižiavimo poįit:- 
.... , • ika dera mums, už pavergjdsvilius Bražėnas, polemizuo-i. . , , .... ... .... . i Lietuvos nbu atstovaujantiemsdamas su Dirvos politiniu ai>-, . . , . . • . x .• i i Vr » . n -i * garbingą tauta, ir, jeigu taip, arzv.hgin:nku Vytautu Meskaus- . .. . ..... , ,... . • .. . i dabartine politika labiau vedaku ir jam daugeliu atveju pri

tardamas, to laikraščio 19 nr.
tarp kita taip rašo:

"Diskutuojant ALT ir LB po
litinius ėjimus mūsuose per daz-1 
nai nusmunkama į senoviškų' 
“kantiėkų” velnio ir angelo po
būdžio žurnalistiką: vieniems 
LB — angelas, gi ALT — vel
nias, o kitiems — atvirkščiai. 
Todėl buvo" tikra atgaiva užtik
ti jausminiai neįsipareigojantį, 
žurnalisto žvilgsnį i ALT ir JAV 
LB vadovų politinius žygius 
JAV užsienio politikai Kinijos 
atžvilgiu pagaliau formaliai pa
sikeitus.

V. Meškauskas visai teisingai 
neranda nieko pagirtino ar ver
to pasididžiuoti nei LB-nės nei 
ALTo's neva labai jau aukštos 
diplomatijos ėjimuose.

Manding ligi šiol vestoje plačio
je politikoje ir vieniems ir ki
tiems nebūtinai tinka velnio ra
gai, tačiau ir angelo sparnai 
vargu ant kurio labai jau tvir
tai laikytųsi. Nes, kaip medalį 
bevartytume, abi organizacijos 
laikosi State Dpt. linijos ir šoka 
arba pagal ’’tiltų statybos” ar
ba pagal “detentinės” plokšte
lės muziką. Abeji landžioja 
State Dpt. virtuvėn pro šaluti
nes ir užpakalines duris, ir tri
ukšmas kyla tik tada, kai abeji 
bando įsmukti po priekines du
ris, ir drauge belįsdami įstrin
ga tarpdury. “Puodas katilą vai- 
noja . ..”

“Apsigalvoti” reikia ne tik 
veiksnia mis. Visuomjenė turėtų 
viešai pasvarstyti klausimą: ai

prie Lietuvos laisvės atgavimo, 
ar prie jos pavergimo įtvirtini
mo? Į šį klausimą jau seniai pri- 

, valėjome ieškoti atsakymo, ko, 
|deja, vengėme. Mes juk, kaip 
Meškauskas teisingai nurodė, 
neturime net ir to, ką turi iš
duotoji Tautinės Kinijos vyriau
sybė: nei karinių pajėgų, nei 
valstybinės ekonomijos, nei 17 
milijonų tautos, 
ramstis, platforma 
bis yra principas, 
paneigsime laisvės 
mo principą, stovėsime nuogi, 
be balso ir be atramos. i

Mūsų jėga, 
ir garsiakal- 
Jeigu patys 
ir teisingu- .

Namai, Žemi — Pardavimui Namai, žemi — Pardavimui ;
REAL ESTATE FOR SALE į REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ĮŠSIMOKĖJĮMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7/7747

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

Registruokite savo namus,I 
biznius, sklypus pardavimui jau 

„-ui,,icio: garažas, eieKirmės aurys, aisKiri ga- wb-t is metus veikiančio] įstai 2u jj](jymaįi Brighton Parke. $37,000.

Girdime balsų pateisinančių 
beprincipinę politiką prel. Kru
pavičiaus posakiu — “kad ir su 
velniu . . .” Tačiau neteko skai- • 
tyti, kad jis kada būtų uždrau- ' 
dęs “susidėti su . . . angelu”. 
Tad kodėl tie, kurie nebijo “vel
nio”, taip labai bijosi “angelo”
— dešiniųjų, antikomunistų ?
Jeigu dešinieji tiems “politi
kams” atrodo esant “velniu”, 
prašosi kitas klausimas: kodėl' Nejaugi mes ryžtumėmės ant 
dera “susidėti” su komu- tokios kortos statyti Amerikos, 
nistiniu “velniu”, bet nedera, ir Lietuvos ir asmeninę ateitį?” 
ligi šioliai “nesusidėta”, su an-į O kai kurie jau ir pastatė, 
tikomunistiniu “velniu”, kursai'Prisimintina tiltininkų rezoliu- 
jau trys dešimtmečiai maišosi ei j a prieš patriotinius išpuolius 
mūsų pašonėje ir bando mus ir Lietuvių Žurnalistų 
“sugundyti”? Kodėl? i Garbės

Kai dėl R. Kinijos žmogžudiš- : mas iš 
kų diktatorių pagarbos “žino- pu . . . 
gaus teisėms”, ar “tautų laisvei” j
— jų ne tik praeities žodžiai, 
bet ir darbai įrodo, jog kai kas 
mūsų eilėse vaikosi miražus- , 
Tik išgirskime, ką liudija apie

60 milijonų išžudytų kiniečių, 
kambodiečių, okupuotu tibetie- 

patys mūsų “sąjungi- 
kurie šiandien puola 
“hegemonizmą”, dar 

puolė JAV imperializ-

ciu. Tie 
ninkai”, 
sovietinį 
neseniai 
mą. Gal tik laiko klausimas, 
kaip ir Hitlerio-Stalino barniuo
se ir draugystėse, kaip tenai vė
jai apsisuks.

S-gos 
teismo teisėjų išlindi- 
kanapių kartu su iP51y-

K. Petrokaitis

— J. Bigeks, Cicero, III., kiek- . joms. Linkiu geriausios sėk- 
viena proga paremia Naujienų Į mės”. Dėkui už laišką, anks- 
leidimą. Apgailestaudamas, kad > tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
negalėjo dalyvauti Naujienų j u- už $7 auką, 
biliejiniame bankete, atsiuntė 
$20 auką. Dėkui už ją ir už nuo
latinę paramą.

— Ponia Paulina Varneckis, 
anksčiau gyvenusi Brighton 
Parke, o paskutiniu metu Ball-

— Dėkui Bruno Mateliui iš j win, Mo., kartu su dukra ir žen- 
Marquette Parko už ankstyvą tu apsigyveno Prospect Heights, 
prenumeratos pratęsimą ir už III. A. Gražis iš Čikagos piet- 
atsiųstą $7 auką. Taip pat dėkui vakarių išvyko į Phoenix, Ari- 
tos apylinkės tautietei, užsisa- zona. Jonas Kasiulaitis, žiemą 
kiusiai Naujienas vieneriems j praleidęs Miami Beach, 
metams ir atsiuntusiai $5 auką 
už prašomą prisiųsti kalendorių, 
bet pavardės pageidavusiai ne
skelbti.

goj, o pirkdami pasiteiraukite.
Du butai, medinis su skiepu ir ga

ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy. ■

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 

i vertingų priedų.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug oriedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Fla., 
grįžo į Union Pier, Mich. Vladas 
Leikus iš Brighton Parko išvyko 
į savo nuosavybę prie Three 
Lakes, Wis.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE B -*
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- ] 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių drandi-mus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir'kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

i. — Floridos Pietinio Atlanto 
pakraščio šaulių kuopa “Aušra”, 
savo kultūrinės veiklos vienoje 

Į iš daugelio sričių — remti lietu
si višką spaudą, paskyrė Naujienų 
- paramai $10 auką- ir ją atsiuntė 
per J. Korsaką. Dėkui valdybai 
ir visiems to dalinio šauliams.

— J. Jankus iš Marquette 
Parko, pratęsdamas prenume
ratą, tarp kita taip rašo: “Tik
rai yra džiugu, kad Naujienos, 
vienintelis lietuvių laikraštis, 
drąsiai ir nenuilstamai kovoja 
už Lietuvos laisvę be jokių 
kompromisų pavergėjams ru
sams. Taip pat džiugu, kad ton 
kovon kviečia visus vieningai 
dalyvauti, neleisdamos sklisti 
bei dominuoti klaidingoms idė-

LIETUVIS

į
Ę

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 

suvažiuoti į SUNNY HILLS

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606 
\ ■ - ... /

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake}

Daže namui Ii lauko Jr Ii vidun.
Darbas sarontuotav

Skambinti YA 7-9107

i

Gegužes 2G, 27 ir 28 d. d.

Dėl informacijų .kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
R. Kezį, New York — 212—769-3300 
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878 
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717

MAINTENANCE MECHANIC
• '' GENERAL KNOWLEDGE OF 

ELECTRICAL & MECHANICAL
. EQUMENT REQ’D. EXPERIENCE REQ’D.
7—3:30 P.M. EXCELLENT PAY & BENEFITS.

Container Corp, of America 
900 N. OGDEN, CHICAGO 

786.7154 '
EOE M/F

— Illinois valstijos loterijoje 
gegužės 17 d. Big Pay Day lo
šime laimėjo 643, 03, 6 ir 9606. 
Treasure Hunt lošime laimėjo 
11, 05, 07, 29, 33 ir 31.

— Izabelės Motekaitienės dai
navimo studijos studentų ir de- 
biutančių pavasario koncertas 
bus penktadienį, gegužės 25 d., 

.7 vai. vak. Jaunimo centre, 5620 
So. Claremont Ave. Lietuvių ir 
kitų garsių kompozitorių dainas J 
bei arijas dainuos Saulė Bra-Į 

;kauskaitė, George Ferro, Audrė 
Budrytė, Jonas Grąžys, Alek
sandra Gražytė, Teri Lee Ferro, 
Dalia Polikaitytė, Alvyde Eitu- 
tytė, Arūnas Polikaitis, Mary 
Baker, Aldona Pankienė, Onutė 
Požamiukaitė, Danutė Bajalytė, 
Tadas Rūta ir Aušra Baronaity- 
tė. Taip pat bus keletas duetų. 
Visiems akompanuos Manigir- 
das Motekaitis. Po koncerto mo
kinių tėvai ruošia vaišes ir kvie
čia dalyvauti. Vyr. šeimininkė 
yra Kazimiera Požamiukienė.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment necas, 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro-

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Prie 72 ir Mozart parduodamas ne-, 
senas 1% aukšto mūr. namas. ^2 
butai: 5 ir 5 kamb. Gor. Apžiūrėji
mui skambinkit 925-6015.

Savininkas parduoda 7 kambariu 
gerą mūr. bung, prie 72 ir Rich
mond. Įruoštas skiepas. Gar.

776-2191

STEBUKLAS ST. DANIEL 
PARAPIJOJE

kambarių mūrinis , su nepa
prasto grožio dekoracijomis. Forma-' 
lūs valgomasis ir nepaprastai gražus 
plytų išdėstymas kiemo pusėje. Beis- 
mantas iškaltas brangiomis plokštė
mis. 2 Hollywood stiliaus vonios kam
bariai, 1J4 mašinos garažas,, pusė 
bloko nuo Ekspress buso. Laimė ateis 
pašaukus nuostabiuoju telefonu:

254-8500

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
tįjpagerinimai.

Tel. 776-4959

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ, \ 
— 523-8775 %

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas ■- 

2646 West S^th Street 
Tel. REpublic 7-1941V

Siuntmiai i Lietuvą 
tr kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, Archor Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5910

Notary Pwblh 
INCOMB TAX HRVICI

1979 METU KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPC 2 D.

4. RUGPIŪCIO 21 — RUGPC. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) 
— Čikaga — Pilna kaina — $1195.00

2, 3 ir 4 kelionės ♦— 10 dienų — Čikaga — Lixembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

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

P ATRIA CO.
4207 S, Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENfi ‘

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th SC, Chicago, DL 60629. — ' 

V. VALANTINAS

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

— Romo Kalantos susidegini
mo minėjimą ruošia R.L.B. Mar
quette Parko apylinkės valdy
ba. Minėjimas įvyks š.m. gegu
žės mėn. 27 d., sekmadienį, Mar
quette Parko parapijos salsje, 
tuoj po pamaldų, 12 vai. Bus 
trumpa paskaitėlė ir meninė 
programa. Visi kviečiami minė
jime dalyvauti.

— Prof. Vlado ir Olgas Joku- 
bėnų palikimo likučių pardavi
mas įvyks šeštadienį, gegužės 
19 d. nuo 10-tos iki 2-tros vai., 
6506 S. Artesian. (Pr.)

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or bette; 
condition). Mokame aukščiau 
sias kainas už sidabrines monc ■ 
tas. Perkame pašto ženklus i 
pinigų kolekcijas.

UNION PIER, MICH.
Savininkas parduoda namą su b 

miegamaisiais, vonios, didele vir
tuve, salionu, uždaru porčium, 2 ma
šinų garažu ant 3 ¥2 akrų. 75 mylios 
nuo Chicagos, prie 1-94 kelio. įkai
nuotas greitam pardavimui.

Tel. 616-469-2448.

Tai® pat daromi vcrtiaud, glialnln 
iftvietimai. pildami pilietybė* pra

šymai ir kitokį bllinkai.

BEST THINGS IN LIFE

Uit Frwk Zapells run *ami

4207 So. Sacramento,

• Priimami asmenys, reiks 
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436. 
6294. (Pr). . -

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex- * 
perience: Nite Shift - Top Wages - ! 
Company Benefits which include Fam
ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays.. 
Paid Vacations. I

SPRING DIVISION

BORG - WARNER ! 
Madison St at 25th Ave.’ 

IBellwood, Ill.
An Equal Opportunity Employer

SLITTER 
OPERATOR

On stainless steel. For 
leading stainless steel service 

center. Fringe benefits. 
Contact Charlotte Faman

STAINLESS SALES CORP.
5819 W. Ogden Ave. 

Cicero, 111.
Phone: 656-7650 

w Ab jt ■ ' ■ 

GA nttatAMC

State Farm Life Insurance Company j’

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL 4 AMocletee 

2649 West 63rd Street,
' Tel. 776-5162 1
Trečiadieniais iŠ anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047. '
Raštinė Teiki* jau daugiau kaip j

40 metu, patarnaudama klientams. Į

I 
1 Į
I NORIU NUOMOTI dideli 6 kamba
rių butą rytinėje Pilzen apylinkėje 
Nėra vaikų, tik vyras ir-žmona, abu 
dirba. Skambinkite 235-2942 arba ra 
šykite: R. Gilbert, 2224 N. Kenneth, 
Chicago. IL 60639.

WANTED TO RENT

Nuom oij,

• Pusė geležies, pusė medžio, . Rivar Forest, III., išnuomojamas ® 
medį ėda? (Peilis) bUtaS- Tei”Uti8 teL




