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MULA D
IZRAELIS IR VĖL BOMBARDAVO

IZRAELIO KOLONISTAI PRIEŠINOSI KARIAMS, 
O VĖLIAU IŠBĖGIOJO PO LAUKUS

Prasidėjus žaidynių sezonui, jaunimas visame krašte žaidžia 
mėgiamiausią Sviedinį — baseball.

BAZARGANAS PRAŠO PAGALBOS, 
0 MULA KRITIKUOJA

CHOMEINI LABAI NEPATENKINTAS
GAUSIAIS PROTESTO LAIŠKAIS

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio aviacija penktadienį ir 
vėl bombardavo Libane įsikū
rusius palestiniečius. Aviacija 
naudoja galingas bombas ir ne
duoda galimybės gyventojams' 
pabėgti. Izraelis pranešė, kad jis 
kiekvieną dieną bpmbarduos 
palestiniečių partizanų centrus, 
kol palestiniečiai sutiks tartis 
su Izraelio karo vadais, bombar
davimams sustabdyti. Izraelis- 
nori, kad partizanai sustabdytų 
sproginti bombas Izraelio mies
tuose. Tuo tarpu. partizanai ne-; 
pareiškė jokio noro tartįsvsu Iz
raeliu.

KOLONISTAI BĖGA 
NUO KARIŲ

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae
lio transporto dalinys bandę su
dėti pietų Sinajaus pašlaitėj e;
įsikūrusius kolonistiig įr parvež-1 ji gali būti kiek giliau, bet jos

Manoma, kad i Ei Ariš miesteli 
atvyks ir premjeras Beginąs. Iz
raelio kariai perduoda Egiptui 
Sinajaus dykumose Įsteigtas Iz
raelio kolonijas, namus, šuli
nius, daržoves ir kitokį turtą, 
kurio nespėja išvežti.

Aliaskoje yra daug 
naftos

KODIAK, Aliaska. — Jauni 
biznieriai, gerai pažįstantieji I 
Aliaską, tvirtina, kad Aliaska Į 
yra pats didžiausias praturtę  j i-{ 
mo šatlinis. Dabartiniu metu > 
nafta keliama į paviršių Prudoe Į 
įlankoje, kur amerikiečiai su
rado pačius didžiausius energi
jos šaltinius. Bet reikia neuž
miršti, kad kitose Aliaskos vie
tose -yra labai geros naftos. Vie
tomis jos gali būti mažiau, kitur

pavyko.-.-Kolonistaflabai griežtai 
pasipriešino kolonijos hafflus 
apsupusiems kariams. Kariai 
ginklų nevartojo, bet buvo pri
versti vartoti jėgą prieš neno
rinčius iš -kolonijos ūkio išva
žiuoti- izraelitus. Dali kolonistų 
kariai susodino i sunkvežimi ir 
išvežė, .bet dalis kolonijos gy
ventojų išbėgiojo į: ’ laukus. ir 
kalnus.- č :

•’ ŠADATAS ’IŠVAŽIAVO

1

f TEHERANAS. Iranas.—Penk
tadienis buvo šventė visame Ira
ne, todėl mula Chomeini Įsakė 
suruošti dideles protesto de
monstracijas prieš JAV. Kalbų 
metu paaiškėjo, kad ne tik vy
riausybė. bet ir pats mula buvo

SEKR. VANCE TARIASI SU IZRAELIO

NORI IŠAIŠKINTI IZRAELIO POZICIJĄ SIRIJOS 
IR JORDANIJOS TAIKOS KLAUSIMAIS

TEL AVIVAS; Izraelis.—.Sek-savo karo jėgas Izraelis siunčiaka neapgyventus platus, kad ga- reį'Oriuš Cyrus R. Vance, pen-iį
lėtų panaudoti Aliaskos gilumo- kias dienas praleidęs Londone, 

, .. • penktadienį atskrido į Izraelį,
.y ' i ’ ‘ kad galėtų išsiaiškinti Izraelio

je esančius turtus.

Libano ir Sirijos pasieni.
GALI KILTI KONFLIK

TAS DĖL LIBANO

Niksonas pardavė 
savo vila

j SAN CLEMENTE, Calif. —
Prez. Richard M. Niksonas par-

| davė savo didelę vilą San Cle
mente . miestelyje, esančiame
veik ■ juros, pakraštyje. Lz vdą j^ini amerikiečiūs vadina Irano

Krikščionys ir žydai
CHICAGO. — Krikščionių ir 

žydų lyderiai susikirto, negalė
dami rasti bendros kalbos apie 

nausyoe, oei ir pats muia ouvo , palestiniečius. Nauja Chicagos 
užverstas protesto telegramomis ' Presbll;erionų deklaracija remia 
prieš žmonių žudymą Teherane, i "Politinio apsisprendimo teise ir 

Miesto centre susirinko apie ■ teisingumą palestiniečių tautoj 
keturi tūkstančiai iraniečių, ku
rie atmetė JAV kišimąsi į Irano 
“vidaus reikalus”. Pats premje
ras prašo Ameriką teikti mate
rialinę ir finansinę pagalbą Ira
no gyventojams, tuo tarpu pats 
mula kritikuoja JAV. Bazarga
nas sako, kad Iranui reikalinga 
duona ir doleriai, tuo tarpu mu
la susirinkusiai miniai aiškina, 
kad Amerikos “imperializmas” 
nori pavergti Iraną.

Bazarganas prašo amerikie
čius padėti pertvarkyti Irano 
karo jėgas, tuo tarpu pats Cho-

teisingumą palestiniečių tautoj 
Į žmonėms, esantiems ginčijamo

se Izraelio dalyse”. Deklaracija 
sekmadienį buvo pasirašyta 60 
presbiterionų lyderių Chicagoje 
ir kitos grupės Washingtone, 
reikalaujant žmogaus teisių pa
lestiniečiams.

g Į^ĮlRĄ^^Ėgiptas. — Prezi- 
dertas ' Shdatas. įvairių karo 
ginklų atstovų, lydįmąs, penkta
dienį iš Kaito išvažiavo:į Sina- 
jaus EI Ariš sritį.. EI Ariš jau 
perduotas Egipto kariams, bet 
prežidentas ir kiti valstybės at
stovai atgautose srityse dar ne
buvo. Iš EI Ariš apylinkės Egip
to kariai įsiveržė į Izraelį, kur 
vėliau buvo sumušti ir išvaryti 
iš Sinajaus pusiasalio.

Sinajuje Egiptas neteko labai 
daug karių’ir karo medžiagos. 
Egiptiečiai -tikėjosi sumušti' iz
raelitus visiems laikams, bet’ 
karo veiksmai nėjo pagal jų pla
ną. Juos labai skaudžiai suklai
dino rusų žvalgyba. Pradžioje 
patarė pradėti karo veiksmus, 
o už poros dienų patarė juos su
stabdyti. Sinajaus pusiasalio 
perdavimas vyksta tvarkingai.

Šoferių unijos algos
WASHINGTON — Teamster' 

(sunkvežimių-< šoferių), unijos’ 
j nariams . ratifįkąvo. naują 3 me- 
1 tams- darbo kontraktą. Už kon
traktąpasisakę 5,899, o prieš ji 
pasisakė 2.324.

Naujuoju kontraktu, unijos 
ir transporto kompanijų susita
rimu, .'algų pakėlimas ’apims be
veik -300,000 šoferių7-ir prekių 
sandėlių operatorių. Iki šiol al
gos buvo $9.75 valandai, o kai j 
šis kontraktas pilnai įsigalios,1 
atlyginimas už darbo valandą} 
jau sieks $12.25.

Negana to, pragyvenimo bran
gumo priedai (fringe benefits) 
vertinami nuo $1,50 iki $2.90 va
landai.

O------------------C ------------------------ ----------------- '*•* —-------- — -

'i poziciją tolimesnių taikos dery-j. Tarp Izraelio
reikalu.

ir Sirijos gali
Sekretoriui pir- kilti konfliktas dėl Libano. Iz- 

miausia rūpi patirti Izraelio vy- raelio karo vadovybė labai ne- 
1 ri'ausybės' pozicija

: klausimu, o vėliau nori 'žinoti, 1 čiais, besiveržiančiais į Izraelį 
kaip Izraelis rengiasi pradėti

' taikos derybas su Sirija ir Jor
danija. Sekretorių pasitiko Be
ginąs ir Weizmanas.

PASITARIMUS VES 
KARO MINISTERIS

Pagal veikiančius susitarimus 
j visus taikos klausimus spren- 
I džia premjeras Begin, bet jis 
pats Įgaliojo karo ministerį 
Weizmana tartis su sekretoriu
mi Vance apie Izraelio poziciją 
ir planuojamus pasiūlymus. Be
ginąs siūlė kabinetui griežtesnes 
pozicijas, bet karo ministeris ir 
keli kiti ministerial griežtai pa
sisakė. Izraelis negali siekti tai
kos ir neleisti palestiniečiams 
tvarkyti savo reikalų. Izraelis

Palestinos patenkinta karingais palestinie-

arba i jų laikomas Jordanijos 
sritis.

Izraelis labai lengvai galėtų 
užimti visą Libaną. Jis galėtų 
poros dienų laikotarpyje pasiek
ti šiaurės Libano sienas, sunai
kinti visus palestiniečių centrus, 
perduoti krašto valdymą pa
tiems libaniečiams ir pasitrauk
ti. Būtų sunkiau susitarti su Si
rijos kariais, bet jei Izraelis leis
tų jiems grįžti į Siriją, tai jie 
priimtų šį įsakymą ir pasitrauk- 

iš Libano.tų

I

- — Keturi serbai pripažinti 
kaltais už 1975 m. bombų mėty
mą. Samdė gerus advokatus, 
kad išsisuktų, bet nepavyko, jau informavo Jordaniją ir Si- 
Borrtbų mėtymas Amerikoj bau- riją apie norą pradėti taikos pa- 
džiamas. sitarimus, bet tuo pačiu metu

| '
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KALENDORfiLIS
Gegužės 26: Peladija, Pilypas, 

Žydrė, Malonė, Algimantas.

Gegužės 27: Restitutą, Augus
tinas, Neringa, Saulytė, Gindas, 
Augmantas.

Gegužės 28: Kapų Diena, Mar
garita, Emilijus, Rima, 'Jdgir- 
dAš, Augis. . ų !

Saulę teka 5:06, leidžiiai
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Čhicagos Lietuvių Moterų Klubo ruošiamo Gintaro Baliaus , 
komiteto narės svarsto, rengimo detales. Iš kąirės. L.deąmę:}. 
Irena Norbutienė, Bęverly Brazytė-Opelkienė ir Marija 
L JCraųchunienė., • Balius įvyks, birželio 9., di^ą ConraH^ j.

prezidentas gavo $1.600,000. Jis 
tuojau nusipirko ’..ą
miai mažesne .. pigesnę, toje 
pačioje vritjveje.
prezidentas mokėjo 
įsigytą nuosavybę.

United sumažinos 
kelionių kainas

NEW YORK, N.Y. •— United 
Airlines, norėdamos sustiprinti 
savo finansinę poziciją, planuo
ja sumažinti skridimo kelionių 
kainas. Ji norėtų kirsti dabarti
nes kainas 50%. Jai labai svar
bu atgauti prarastus keleivius, 
kad galėtų sėkmingai operuoti. 
Jeigu ji negaus didesnio kelei
vių skaičiaus, tai viskas nueis 
niekais, bendrovė nepajėgs atsi
gauti. United Airlines buvo vie
na galingiausiu aviacijos bend
rovių, bet streikas ekonomiškai 
ją sugniuždė.

—Libano - kariuorhenė nesi
priešintų Izraeliui, bet arabų 
partizanai bandytų-.'nušauti Iz
raelio ' karius. Visus Sirijos ka
rius Izraelis nuvežtų prie Sirijos 
sienos ir lieptų-eiti namo.

A — Praeitą penktadienį Ame
rikos akcijos šiek tiek pakilo. 
Paskutinėmis sakaitėmis jos kri
to/ ir kritd, d penktadienį stab
telėjo di-ųpradėjokilti.* -

Žydu B’nai B'rith antidefama- 
cijos lygos direktorius Abbot 
Rosen pareiškė nustebimą ir 
pasipiktinimą, kad kalbėdami 
dėl teisių arabams, visiškai ig
noruoja Izraelio saugumo ir 
žmogaus teisių žydams klausi
mą. Lygos lyderis tokią rezoliu
ciją pavadino “vienašališku pro
pagandos darbu”.

Tą rezoliuciją užgyrė ir pasi
rašė visa eilė krikščionių orga
nizacijų lyderių — kun. Ralph 
Abernathv, kun. Donald Wag- 
nėr. kun. Paul Tarazi, Wes 
Michaelson ir kiti.

priešais, kartu su šachu, išnau- 
Atrodo, kad 

konfliktas tarp mulos ir prem
jero aštrėja, bet premjeras ne
drįsta imtis jokio žingsnio mu
los partizanams ir sargams nu
ginkluoti.

Irano karo vadams įsakyta 
neduoti ginklų partizanams^ ir 
nepasiduoti nelaisvėn. Partiza
nai prie kareivių nesikabinėja. 
Demonstracijų metu karių nesi
matė. Premjeras Bazarganas 
ėmėsi žingsnių apsaugoti karius.

.Pats Bazarganas prašė . JAV 
galimai greičiau atsiųsti amba- 
sdorių į Teheraną, bet JAV ne
skuba naujo ambasadoriaus ten 
siųsti. JAV nori pirma tiksliai 
patirti, ką reiškia ruošiamos de
monstracijos su plakatais, nu
kreiptais prieš Ameriką, ir ko
kia iš tikrųjų yra Irano vyriau
sybės pozicija JAV atžvilgiu. 
Pagaliau, kokią galią turi mula 
Chomeini.

Visas Iranas žino, kad ne tik 
premjeras Bazarganas, bet vy
riausybė ir pats Chomeini gavo 
labai daug protesto telegramų 
prieš įtakingų valstybės 
gūnų žudymą. Ypatingai 
kiai protestuojama prieš 
milijonierių suėmimą ir 
šaudymą. Jokio oficialaus teis
mo suimtiesiems nebuvo. Ban
kininkai atsisakė skolinti pinigų 
Chomeini partizanams, o milijo- ■ 
nierius žydas buvo sušaudytas 
už prieš pusmeti Izraeliui pa
siųstus plastikinių lėkščių užsa
kymus. Telegramose mula Cho
meini vadinamas didžiausiu šio 
šimtmečio žmonių žudiku. Cho
meini arčiau pažinusieji užsie
niečiai tvirtina, kad jis esąs 
psichopatas. Iš viso jis esąs la
bai žiaurus žmogus. Kišenėje jis 
visą laiką nešiojasi revolverį, o 
savo namuose visuomet į ran
kas paima ant sienos kabančius 
kelis kardus.

Premjeras Bazarganas prašė

!iit> ZY“ Jojusiais Iraną.

Kiek bmųs 
ri naujai 
tarpu dar 

nežinia, nes dokumentai dar ne
baigti, Niksonas su šeima nega
lėjo prižiūrėti dabartinės vilos, 
nes ji buvo labai didelė. Be to, 
jo žmona serga, prie namų 
šos darbų negali dirbti.

Šachui leis gyventi

ruo-

Uždaro Ziono

ZION. III. — Komisija atomo 
krosnims prižiūrėti įsakė tuojau 
uždaryti vieną krosnį, atomo 
energija gaminančią elektrą. Pa
aiškėjo, kad vakar sugedo vie
nos krosnies klapanas, reikalin
gas krosniai uždaryti.

Kaip jie galėjo taip greitai 
uždaryti krosnį, kurios uždary
mo klapanas neveikė, taip žmo
nėms ir neaišku. Bet visi džiau
giasi, kad Ziono krosnies prižiū
rėtojai pastebėjo netvarką 
uždarė klapaną.

Bert Lance tikisi 
išsisukti

ir

WASHINGTON, D.C. — Ma
noma. kad šachas Rėza Pahlevi 
gaus teisę apsigyventi Ameri
koje. Irano teismui nutarus nu
teisti mirtimi ne tik patį šachą, 
bet ir visą jo šeimą, šachas pasi
juto nesaugus Bahamų saloie. 
Tuo tarpu šacho pasirinkta sala 
yra saugi, jokio pavojaus toje 
saloje nėra, bet tai nereiškia, 
kad grupė žmonių negali pasikė
sinti prieš jo gyvybę. Visa eflė 
Kongreso atstovų kreipėsi į pre
zidentą ir į Valstybės departa
mentą. kad būtų apsaugota ša
cho ir jo šeimos gyvybė. Juo 
daugiau Irane savavaliaus Cho
meini. tuo didesnis amerikiečių 
skaičius pritars šachui.

ATLANTA, Ga.— Bert Lance, 
buvęs biudžeto direktorius, pa
skaitęs spaudoje apie prisieku
siųjų teisėjų apkaltinimą, pa
reiškė, kad tai yra juokingiau
sias dalykas. Jis kaltinamas 32 
nusižengimais, kai nei vienas 
jam nepareiškė jokių pretenzi
jų. Jo valdytas bankas sumokė
jo visas paskolas ir nuošimčius, 
o dabar norima jam kelti bylą, 
kai nėra nusikalstamo darbo. 
Jeigu paskolos nebūtų sumokė
tos, tai kitas reikalas. Lance ma
no, kad visą šitą reikalą iškėlė 
jo arba kieno kito politiniai 
priešai.

- Delta bendrovė gerokai i už*

parei- 
smar- 
trijų 

greitą

— Jane Byme atleido tris pa
reigūnus, dirbusius Sanitarinio 
distrikto vadovybėje.

— Izraelis paneigė paleistą 
gandą, kao T—•’elio kariuomenė 
isiverš i Libaną.

— Idi Amin policijos vadas 
turės ai Skintis Ugandos teisme 
apie žudymus.

— Libano radijas paskelbė, 
kad Izraelio lėktuvai penkta
dienį užmušė 24 palestiniečius.

žinti žudomu iraniečiu skaičių, 
bet jis nori ir toliau teisti šacho 
bendradarbius. Pradžioje buvo 
nužudyti kelt šimtai kariu o ė- 
Irau buvo žudomi, polko^n-tar 
nautojai. Nuteista LOO Šacl.o 
nautojų, bet į šį ska’v.ų ne 
kotbt&<?tu ?UVuRiėjl.7lM6vų 
.tu suįrųi^psĮųs- pąiri?^^

’dirbo; kai kitos bendrovės tari- rnulą Chomeihl sustabdyti iri-4 
nautojai štrėikąvo.’-Niekad -jos: pĮęČi^žų^mą ir paskelbti am- * 
lėktuvai nebūto1-tokie pilni. rūžžtiją'. Chomeini sutik® suma^* %t>je sušaudydavo.lėktuvai nebuėo’tokie pilni.

a»-
;iia

vie-
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ra**KAIP IŠVENGTI NELAIMIŲ VASAROS METU ip

»iv

Jūs turite, pavyzdžiu, vasaros metu būti labai at
sargūs, nepalikite savo prie namų esančiose pievelėse 
aš irių Įrankių, kadangi tiek suaugę, tiek vaikai lengvai 
gali susižeisti.

Taip pat nepalikite sugedusių šaldytuvų ir frizerių 
savo namų kiemuose, kur vaikai žaizdami gali Į juos 
Įlindę slapstytis. Kad neįvyktų nelaimių, fatališkų ak- 
cidentų, prieš išnešant Į kiemą tokius pagedusius šaldy
tuvus ir frizerius, išimkite jų duris.

Vyresnio amžiaus asmenys plaudami žolę savo kie
muose turi būti atsargūs, kad vaikai prie jų nesiartin
tų, nes iš po plaunamų mašinų pasitaikę akmenukai, 
gelžgaliai lėkdami gali sužeisti arti stovinčius vaikus.

Pažymėtina, kad daugelio augalų lapai yra nuodin-j 
gi ir tėvai privalo Įspėti vaikus, kad vaikai jų nekram-| 
tytų, nes lengvai gali apsinuodyti. Pavyzdžiui, rubar-j 
barų, rūkščių žolių, “taro” ar “draumblio ausų (”ele-į 
phant ears”).

Jeigu jūs vasaros metu verdate ar ką nors kepate 
lauko virtuvėje, tai reikia taip pat -prisilaikyti atsargu
mo taisyklių. Nepalikite karštų anglių, kuriomis vaikai 
gali apsideginti rankas, Geriausia apsauga, tai karštas 
anglis apiberti smėliu arba apdėti šlapiu purvu. Jeigu! 
jūs karštas anglis užpilsite vandeniu, tai būkite atsar-j 
gūsį kad garai jūsų nesužeistų.

Laikykite savo namų kiemą švarų, surinkite stiklų 
šukes ir palaidas vinis; pataisykite porčiaus laiptus ir 
sutvirtinkite rankenas, kad išvengtumėte nelaimingų 
atsitikimų.

Debiutante SIMONETTA LENORE GIEDRAITYTĖ, Alvi- 
nos ir Antano Pauliaus Giedraičių dukra, .Chicago, ill., 
šįmet baigia Marijos aukštesniąją mokyklą, kur yra įtraukta 
į garbės studentų sąrašus už pasiekimą aukšto akademinio 
lygio. Lanko Jaunučio Puodžiūno baleto studiją. Yra Lie
tuvos Vyčių tautinių šokių grupės narė. Dainuoja ir skam
bina gitara. Pasižymėjusi plaukime. Ateičiai pasirinko 
baleto studijas. Simonetta Giedraitytė — jau ketvirta Gied

raičių šeimos debiutante — bus pristatyta visuomenei 
birželio 9 dieną Gintaro Baliaus metu.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI ANGLIJOJE 
IR ŠKOTIJOJE

Anglijoj testatorius gali pa
likti testamentu tik tokią, nuo- 

I savybę, kurią jis turi ar turės 
Pagaliau, išmokykite savo vaikus, kad jie būtų atsar-|pr,es sav° Ealrti" atsau’^a

1 Testamentas turi būti aiški
namas iš apsupančių apliny- 
bių , kad galima būų nustatyti 
jo tikrumą.

Paveldėjimo mokesčiai An^ 
lijoje uždedami visoms nunsa- 
vyVėnfe, pėgal testamentą ar- 
ba’< su$it^fciiBią arba patiki- 
maūą;'

Mokesčiai mokami pagal 
nuosavybės vertę nuo £3,(J00— 
1%> ir toliau iki 80>ž, kurių 
vertė £1,000,000 ar daugiau.

Testamento patikrinimas ne 
gali būti daromas ausčiau 3 
dienų po testatoriaus mirties. 
Tačiau testamentas privalo bū 
1 įvykdytas 6 mėnesių laiko
tarpyje. Priešingu atveju,testa
mento vykdytojas (executor) 
gali būti nubaustas.

Kai asmuo miršta, nepalikęs 
testamento, pasilikęs sutuokti
nis arba artimi giminės priva
lo kreiptis gauti administraci
jos įgaliojimą (Letter of Ad 
ministration).

Jeigu nepadaręs testamehto, 
paliko sutuoktinį, tai jam ten
ka: a) visa asmeniška nuosa-j 
yybė, b) statutinė dovana £5,0 
000 plius 4% nua mirties iki 
išmokėjimo datos, c) iki gyvos 
galvos nekilnojamo turto. 
Kita pusė tenka vaikams lygio
mis dalimis.
Jeigu neliktų sutuoktinio, pa- 

I likimas dalinamas {sekančiai: 
■ 1) tarp vaikų, 2) tėvų, 3) tikrų 
brolių - seserų, 4) pusbrolių ir 
t.t Dažnai pagal testamentą 
duodamos dovanos padaromos 
priklausomos nuo tam tikrų 
sąlygų. Jei sąlyga yra neįvyk
doma, tuo atveju nekiln. turto 
dovana nebus gaunama. Bet jei

• dovana yra asmenis, nuosav; 
t ir sąlyga iš pat pradžių buvo

KAPINĖSEJŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

(Kapinių Puošimo Dienai)

Lauke šėlsta pikta
Audružėlė,

1 Viena verkia kapuos
.. Mergužėlė.As nezi-- °

KL. Manę atleido iš darbo 
kompanija, kurioj aš buvau iš 
dirbęs keletą metų, 
nau tikros atleidimo pirežas-į Jaunystėlėj močios 
ties. Aš darbe buvau stropus ir 
savo pareigas gerai atlikda
vau, Psakykite, ką aš turiu da 
ryti, kad mane priimtų atgal į 
darbą arba mokėtų nedarbo 
kompensaciją? Rimas G-tis

ATSI. Jeigu jūs jaučiatės, 
kad esate neteisingai atleistas 
iš darbo ir būti su savo vaikais 
bo departamento įstaigą, 901 
S. Michigan Ave., Room 1823, 
Chicago,, Ill. 60605.

Ji neteko,
Ir gyveninis rūsčiai
Jai prašneko:

Kur tik eina — vargai,
Nedalelė,
Nuo verksmų daug graudžių 
Skaud’ akelės;

Nėra kam pasiguost, 
Tart žodelį —
Nėra kam prisiglaust 
Prie širdelės.

gūs nuo didžiausios nelaimės — nuo automobilių. Vai
kus Įspėkite, kad jie eidami į kitą gatvės pusę, žiūrėtų Į 
abi puses ir saugotųsi važiuojančių automobilių.

Tik prisilaikant čia išvardintų Įspėjimo taisyklių, 
jūs galite išvengti nelaimių ir pasidžiaugti vasaros me
tu teikiamu gamtos džiaugsmu, ko ypatingai tiek vai
kai, tiek vyresnio amžiaus žmonės pasiilgę.

(Pasinaudota Chicagps Sveikatos dep-to prisiųsta 
informacija “Summer Accidents). Magd. Š-nė

PAŠALPOS GAVĖJAI 
PRIVALĖS DIBBTI

Springfield, 111. — Gaunan
tieji iš Welfare pašalpas turės 
atidirbti, kad uždirbtų viešo, 
sios pagalbos duodamus če
kius. Tokį įstatymą vienbal 
šiai priėmė praeitą pirmądie- 
nį Illinois Senatas.

Bilius suteiks teisę vietos 
savivaldybėms išrinkti iš viešą 
ją pagalbą gaunančių sąrašų 
asmenis darbams. Bet kuris as
muo atsisakęs dirbti, jei bus 
įpareigotas, galės būti išbrauk 
tas iš viešosios pagalbos 
kų (benefits) sąrašo.

šio biliaus sponsorius 
kė. kad žmonės gauną
ją pašalpą, privalo ją uždirbti.

išmo,

pasa- 
vieša-

Ir sunki, ir pikta 
Jos dalužė 
Ją atvarė čio'nai 
Per audružę.

KL. Aš planuoju pasitraukti 
iš darbo ir būti s usavo vaikais 
namuose. Ar aš galėčiau gau
ti nedarbo pašalpą, kol nutar
siu grįžti darban? Alė M-nienė

ATS. Ne, jūs neturite tei. 
sės gauti nedarbo pašalpą, jei

Kur gi dėsis jauna
Našlaitėlė ? •. -
Kur nuvargus priglaus 
Galvužėlę? • . .

kai katastrofoje žūva abu su
tuoktiniai, pirmiau mirusis lai
komas pagal natūralų seniori-
tetą. .^,o_ - XT— jr------ ----------

Beraštis testatorius gali pa-j visaį negalima' įvykdyti, dova-

^Jpati pasįtrauksite iš darbo be 
Į svarbios priežasties. Jūs netu

rėsite teisės, kol jūs surasite
Nėr motutės mielos 
O, vargelis 1. ..savo sudarytą testamentą, kai 

pareiškia raštu tuo reikalu in
tenciją (norą) ,kai jis susituo
kiu arba parašo naują testa
menta. V

Asmuo, gyvenąs Pietų Pran
cūzijoje, turįs nuosavybę Ang
lijoje, darydamas testamentą, 
privalo prisilaikyti angliško 
-stiliaus ____ —.■ t : •

Tačiau, jei patikėjas turi tik 
kilnojamą nuosavybę, tai testa 

i mentą gali surašyti angliška 
j forma arba tokios šalies for. 
ma, kurioje testatorius turi A 
gyvenamą vietą tuo laiku, kai 
daro testamentą.

Svetimšalio padarytas testą’ 
mentas galioja, jei prisilaikyta 
anglų įstatymų.

Bet jei anglas, turįs nuosa
vybę Anglijoje, gyvenąs, pvz. 
Prancūzijoje, mirtų, nepalikęs 
testamento, tai jam būtų tai
komi pranūzų palikto turto* 
.aisykiių nuostatai.

Kiekivenas, turįs 21 m. amž., 
pilno proto asmuo, turįs bet 
kurią nousavybę, gali daryti te 
stamentą; Škotijoje — 14 me
tų, o mergaitės — 12 m. amž,, 
Tarp šio amžiaus ir 21 metų 
jie gali skirstyti savo kilnoja
mą turtą, bet ne paveldėtą 
nuosavyl>ę, išskiriant esančius 
aktyvioje tarnyboje karins,la
kūnus, karininkus; jie yra at
leidžianti nuo nustatvtu civi- * e 
iiams testamentams reguliarių 
formalumų.

Piniginiai č kini negali būti 
naudojanti kaip “donatio nior- 
lis sausa'" (mirties atveju do-

I

Bilius priimtas vienbalsiai.
. Kitas Senato priimtas įsta
tymas apsaugti seniorus nuo už1 
puolimų. Bet kuris asmuo tei
smo nubaustas žmogaus virš 
60 metų amž. užpuolimą, yra 
baudžiamas 30 dienų kalėjimo 
bausme, šį bilių taip pat Sena 
tas priėmė vienbalsiai.

Pažymėtina, kad šis bylius 
numato už senioro užpuoliau 
ir sumušimą maksimalinę 
metų kalėjimo baiusmę.

Už vaikų sumušimą priimtas 
bylius numato bausmę mušei
koms iki 9 metų kalėjimo. Tė. 
vai ar globėjai (guardians) 
nubausti pagal šio byliaus nuo
status gali turėį teisę Į bandy
mą (probation).

na galios.
Dovanojimas pasidarytų ne

galiojantis, jei gavėjas protiš
kai susirgų, priimtų kitą tiky
bą, subankrutuotų ir Lt.
Britanijoj darant testamentų^ 
prisilaikytinos ^os taisyklės:

1. Jeigu - jūs i sudarote testa
mentą Didžioje Britanijoje, du 
dalykai reikia įsidėmėti: —

a) įvykdyti legališkus reika
lavimus dėl pasirašymo 
ir liudijimo, ir

sirašyti, padėdamas savo ženk 
lą, akyvaizdoje esant dviem liu
dininkams.

Tais atvejais, kai kitas as
muo pasirašo, turi būti pridėk 
damas mažas prierašas (klau
zulė) angliškai, Pacyzdžiui; Į

‘‘Signed by J, T. ir the pre
sence and by fhfe-ųirection of 
the Tęstatoi' & in'the presence 
together of the witness hereto, 
the Will having first been read 
over to Testator who appeared 
fully to understand: the same”.

Liudininkai tūri būti 21 me
tų amžiaus, pakankamai su
prantą, po kokiu dokumentu 
ie turį pasirašyti.

Legacijos (dovanos), mažes
nės negu 100 Scots (£8 6s. 8d), 
gali būti duodamos be liudinin 
kų ir nebūtinai raštu.

Škotijoje beraščių testamen
tai turi būti patvirtinti notaro, 
dažnai bažnyčios klebono' (va
dinamo “minister”) ir dviejų 
liudininkų, kurie testetatorių 
gerai pažįsta.

Holografinis testamentas tu
ri- būtį paties savininko ranka 
rašytas, išskaitomas, Supran
tamas, pabaigoje. liudininkų 
pasirašytas, žinomas.kaip na. 
minis (home ..‘-ęųacle)- testa
mentas. ./ .r t- - • •

Legatee (kilnoj.'lurtą gau
nąs asmuo) arba deviseė (he- 
kiln. turtą gaunąs asmuo) ne
nustoja teisių dėl testainento 
neaiškumo (“falsa demonstra- 
fio” — inaccuracy), kas loty
niškai išreiškiama: “Nihil fa- 
cit error neininiš lum de cor_ 
pore vėl persona conštat’’, va
dinasi, vardo klaida nieko ne
reiškia, jei tik žinoma asmens 
ir daikto tapatyb&

kitą darbą arba 8 savaites po Su ja būtų lengviau 
pasitraukimo iš darbo. Jūs Nedalelėj . . .
taip pat neturėsite teisės į pa-

j šalpą, nors būsi pajėgi dirbti ir
aktyviai ieškosite darbo.aktyviat ieškosite darbo.

Jeigu jūs norite- smulesnių 
.no reikalu Jnforniaėijų, galite 
kreiptięį" ITflęjdoyinBBnt insin 
rance -įstaigą jūsų' apylinkėje; 
(įstaigos adresą -gatiLe rasti te
lefonų knygoje — telephone di- 
rektorv). Z • - j

(P. S. Jeigu norite gauti pa-
1 bendrai socialinio 

ir paprastai taip, kad ten j draudimo, formų užpildymo 
nebūtų abejonių ką jūs reikalais lietuvių kalba, galite 
galvojate.

b)išreikstį savo v<ilicį aiškia) 1 aiškinimu

kreiptis į Unemployment Insu-
2. Testamento formos viršuj vedėją A. Čepuli, 3249 S. r>al-

} parašykite savo vardą, pavar-|sĮed, Chicago, Ilk (Spaičio na

Girdis verksmas graudus 
Audružėlėj,
Tai — viena, apleista, 
Našlaitėlė ...

' „ Arėjas įVitkauskasj;
i927>vin. r y r ■ -

*
i

Illinois legislatūron 
įstatymo projektas

jnes 
testą-tas

mehtų Probate teisme perziū. 
ros reikalu, kad sutrumpintų 
procedūrą, laiką ir išiaidas- 
tiems palikimams, kurių vertė 
yra iki $150,000.

f

CAT CHAT

Čekiai turėtų būti iškeisti 
dovanotojui gyvam esant.

Esminiai principai pasiliko 
iki šių laiku.kad tuo atveju,

CAUCO CATS ARE S«OT> 
ALWAYS be FEMALE, BUT 
A RARE MALE DOES 
APPEAR OCCASIONAL^ 
THE RATO OF MALES 
TO FEMALES AMONG

■J5 04COU»Mjt 
Ai35 7>U3€ MIS 
SCRATCHING 
TRY PUTTING A 
U7TLE CATW JNGIDE 
THS POST.

KW6 TIPS
5»ME RAW FISH CONTAINS 
TWAMJNAJ5E JkM ENZYME THAT 
IXSTCCYS SOME OFTME 
B VITAMINS. COOKED OR. 
CAKC^D F6H IS SAFER.

3 « rtta*

dę, adresą, užsiėmimą ir datą. 
Po to parašykite pilną vardą, 
pavardę, adresą ir užsiėrrfimą 
jūsų testamento vykdytojo. Jis 
arba ji privalo būti atsakomin. 
gas asmuo, kuriam galite is tik
rųjų pasitikėti, kad jis (jij į- 
vykdys jūsų norus po jūsų mir 
ties. Jūs galite įvardinti du 
arba dar daugiau testamžnto 
vykytojų , (vadinamų subštitut 
executor), jei jūs pageidau
jate.

3) Dabar paimkite atskirą 
gabalą popieriaus ir parašyki
te savo pageidavimus.

4. Jeigu tenka padaryti su
dėtingą testamentą, geriau Ja. 
nueiti pas teisės žinovą, advo
katą, ir tai gali gali būti net 
pigiau. >

5) Neužmirškite testamente 
parašyti, kad paliekate viską, 
geriausia parašykite savo testa 
mente kam tektų dovana, jei 
asmuo ,turįs tą dovaną gauti, 
hurlų anksčiau už jus.

Jeigu asmuo miršta, tai jo 
nuosavybė Anglijoje ir Wales 
negali būti praskirstyla !»e spe
cialaus leidimo, kuris reikia 
gauti Lš.(csmo (l*robate) ar-, 
babe laiško iš administracijos 
(yadirų Letter.' of Administra
tion). Tokių teidimų dvi 
jušys; ‘ ' ,‘i- . .... 7 .

aj probate ten,, kur mi
ręs asmuo pakko testamentą ir 
]>;i4.yrč vykdytoją' (executor), 
kir^ -tra priinftT tą
paskyrimą, kad jis te<ameoto 
AT'kiltirpai gauk#* iš 'teismo lei
dimą.' 1

m ' of

mai, II augš.).

testamento, tada našlė, wras 
arba artimiausias giminė turi 
teisę prašyti teismo administ
racijos laiško. pr. š,

P. S. Apie Anglijos ir Škoti
jos testamentus ir tegalės for
mas medžiagos galite rasti 
knygoje “Kaip Sudaromi Tes
tamentai”. Knyga gaunama 
“Naujienų” administracijoje. Antacti-AntJ-Gas

v r

r

F

CAT ĮSĮCHAT
'UCTMSOtMD v
f ©OS' EARS ARE SO S8NSTIW
, THAT THE SOUND EMITTED
t REMOTE-CONTROL TV DEVICES

BASED ON ULTRASOUND,
. INAUDIBLE IO HUMANS. IS j*
»RMNFUUYAvDIBa
V TO THEM.

'^3

worn ft&to Cm tanai

-■X i-*u

THESOFTtlFE- <
A MICHIGAN ANGORA CAT , 
WANED CHAMPAGNE OttMJE | 
HAS HIS OWN TREE MOUSE 
COMPLETE WITH CARPETED 
WALLS, INFRARED HEAT
ING, AND AN OUTDOOR. 
LEDGE THAT SERVES 
AS A PORCH.

FEEDING TIPS
INCLUDE SOME PREPARED 
DRY FOODS IM YOUR CAT'S r»FT 
THESE CRUNCtA'TCCOS 
PRQVIDe GOOD EXERCISE.

■ rcaiww AND GUMS, ANOA I 
HELP prevent TARTAR 
BLHLMF.



SARA PNIC KAS

Apie kelionės įspūdžius Vancouver, B.C

kad

ERWIN J

$10.00

$10.00

Minkšti viršeliai

$10.00

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

ugnies 
•‘O bai- 
nešvan- 

ištvirkė- 
stabmel- 

melagiams 
kuris dega 
yra antroji

bus metamas 
Į antrąją mirti? 
neištikimiesiems 

žudikams, 
burtininkams 
ir visiems 

ežere.

— Rusai Varšuvos - Briuselio 
valstybių paktą tuoj pasirašytų, 
bet taikos sutarties nenori. Ji 
būtų priešinga sovietų politikai.

fiziniai. “Pati mirtis ir pra

pasijuto sėdįs kėdėje, 
vėl įėjo tas pats tardy 
pasiūlė cigaretę. Kens 
jos atsisakė. Kada tar 
įėjo, abu “masažistai" 
išėjo.

Doctors Sind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets .
or Unfavored -Pills. EX-LAX

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60008

VIbcm ž»-n«fff*. LIURLINO UNIJOE EUKAKTICE FARAfTEJB, 
M P*L Kutina ELM.

tte tr kiti laidiniai yn grraaaA
MAUJIlMOfA. ID, JU. MALSTVOLfT^ CM KA BO, ILL. «MM

>>iIlf arU vtaafrawt pat** Ir »r|<i<aat
kak) ar pteWat parWA.

KAIP GALIMA TAI 
ŽINOTI?

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

VELTUI ĮVERTINAME 
JŪSŲ NAMA 

KALBAME LIETUVIŠKAI

mirus tikrai eisit į dangų
KAIP PATIRIAMAS 

IŠGANYMAS?

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

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

Tei. 476-2206

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU 
TELEFONU 

254-8500

Todėl, kaip per vieną žmogų 
(Adomą) nuodėmė įėjo į pasau
lį, o per nuodėmę mirtis, taip 
mirtis prasiskverbė į visus žmo
nes, nes visi nusidėjo” (Rom. 
5:12).

KAS MŪSŲ LAUKIA?

Šv. Raštas moko, kad nusidė
jimas yra atlyginamas: “Atpil
das už nuodėmę — mirtis” 
(Rom. 6:23a). Mirtis, apie kurią 
čia kalbama, yra fizinė ir dva
sinė. Kai gimstame tik vieną 
kartą — fiziniai, mirštame du 
kartus — fiziniai ir dvasiniai. 
Jei gimstame du kartus — fizi
niai ir dvasiniai (Jono 3:3-18), 
tuomet mirštame tik vieną kartą

ISTORIJA, I ir II dalis
Minkšti viršeliai____

Tad. dabar, padaręs nuospren
dį savo širdyje, sukdamasis ša
lin nuo nuodėmės I nk Jėzaus 
Kristaus, šaukitės JO vardo, 
oriimdamas JĮ tik.ėj'mu į savo 
širdį, padarydamas JĮ savo gy
venimo Viešpačiu.

TAIP MELSKITE:

Tad, dabar, kada jau Įtikėjote, 
drąsiai su Povilu galite sakyti: 
“Kur gi, mirtie, tavoji perga
lė? Kur gi, mirtie, tavasis ge
luonis?! (I korint. 15:55).

Parašykite mums laiškutį, pa
reikalaudamas knygelės “Kaip 
.atgimti iš naujo” arba “Pragaro 
koridoriais”. Prisiusime dova
nai. Norįs įsigyti lietuvių kalba 
Naująjį Testamentą, su Psalmė
mis, prisiųsklte $2 (Persiunti
mui pridėkite 75c.). Rašykite 
.šiuo adresu: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

Visų pirma reikia suprasti, jog 
kiekvienas žmogus, pagal Dievo 
žodį, yra nuodėmingas. Parašy
ta: “Nėra teisaus, nėra nė vie
no. .. nes visi yra nusidėję ir 
stokoja Dievo garbės (Rom. 
3:10, 23). Tiek aš, tiek mano kai
mynas, tiek jūs, visi esame nusi
dėjėliai.

IŠ KUR KILO NUODĖMĖ?

liepė ap
tvarstyti žaizdas ir paguldyti į 

kamerą. Žaizdų 
pertvarstyti į kamerą ateidavo 

Ar! sanitarai, kurie ligoniams buvo 
labai žiaurūs ir necenzūruotais 
žodžiais koliojo sužeistuosius. 
Šalia A Kenstavičiaus gulėjo iš 
sumušimo Ropininkas ir vienas 
čekos kareivis.

— Dėl žiauraus sumušimo ir 
žaizdų pūliavimo, sveikstančių
jų kameroje išbuvau kol prasi
dėjo vokiečių-rusų karas ir to
kiu būdu išvengiau Červenės 
kelionės ir likau nenužudytas, 
— tarė A. Kenstavičius.

(Bus daugiau)

2759 W. 71st St., Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JttmTMa, A KISS IN THB DARK. Kkaati&ų Ir Intymių nuutykfc 

tpnžyaad, paimti Ii gyvenimo. Lengvai stilių*. gyva kilo*. srafial iileim 
130 p«L Kaina $2 JO.

Dr. Jums B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoa Utorife 
santrauka nuo pat aenųjų tmfių iki pokario metą. Vidutinio formato, _ 143 
pat, kainuoja 33.00. I 1

Dr. Jums B. Kenflvs, VYTAUTAS THB GREAT. Išoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų l»žoriją 
211 paL Kaina $8.00. Kietai! viršeliai! $4.00.

Dauguma tfu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitu knygas garma įsigyti atrilanklu* i Naujienas arba rbduntua čekį k 
piniginę perlaida,

“Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo vienatinį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris Jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą” (Jon. 3:16). “Vi
siems, kurie Jį priėmė, jis davė 
galią tapti Dievo vaikais — 
tiems, kurie tiki jo vardą” (Jon. 
1:12). “Jūs gi esate išgelbėti ma
lone per tikėjimą, ir ne iš sa
vęs, bet tai yra Dievo dovana; 
ir ne darbais, kad kas nors nesi
girtų” (Efez. 2:8’ 9). “Kiekvie
nas, kuris šaukiasi Viešpaties 
vardo, bus išgelbėtas” (Rom. 
10:13). rJuk kiekvienas .protingas žmo
gus nori pereiti mirties duris 
švelniai, palydimas geriausio Bi
čiulio, kuris taip pasakė: “Atei
kite pas mane visi, kurie vargs
tate ir esate prislėgti: aš jus at
gaivinsiu! Imkite ant pečių ma
no jungą ir mokykitės iš manęs,

kėdėje (taburetėje be atlošo), 
kirto “japonišką” kirtį į spran
dą. o kitas čiupo už kalnieriaus 
ir parvertę ant grindų abu mu
šė su gurr.in:ais įrankiais, spar
dė! su batais, kol Kenstavičius 
neteko sąmonės. Sąmonę atga
vus, jautė didelius skausmus vi
same kūne, o labiausiai nuo su- 
spardymo užpakalinės dalies ir 
pilvo. Atgavęs sąmonę A. Kens- 
tav’č’us

Po to 
toj as ir 
tavičius 
(lyto jas 
budeliai

Tardytojas vėl ilgai tardė, kal
tindamas priklausius revoliucio
nieriams, Tarybų Sąjungos ir 
baud’es priešams. A. Kenstavi
čiaus nuneigimu kaltinimų ir 
į klausimus duotais atsakymais 
tardytojas buvo nepatenkintas

“Viešpatie Jėzau, žinau, 
esu nusidėjėlis ir esu vertas 
garo, bet tikiu, kad praliejai sa
vo kraują už mane ant kryžiaus 
•r pergalėjai mirtį savo prisikė
limu iš mirusiųjų. Ateik į mano 
širdį ir būk mano gyvenimo 
Viešpačiu. Ačiū Tau už išgany
mą. Amen.”

Jei taip meldėtės, tai dabar 
pasitikėkite šitais Dievo duotais 
žodžiais: “JIS išgelbėjo mus iš 
tamsybių valdžios ir perkėlė į 
savo mylimojo Sūnaus karalys
tę. O Sūnuje mes turime atpir
kimą, nuodėmių atleidimą (Ko- i 
los. !: 13, 14).

GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena! lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau 1J vardintomis knygomia 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jveas Kapažlnalra*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminiau! aplei
džiant Lietuva, bėginu nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės rifeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačintkat, liEIVIO DALIA Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai llio- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETES JSPODŽ1AI KOMUNISTŲ PAVERGTO*.LIBTUVOj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudalduose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus apražymal, k* ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo Ir ką lai žmonės pasakė. SB pal, S1JO. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalba.

M. ZeUsniro, SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusų račytojo 
30 satyrinių novelių. 19P pust, kaina Ž2.

D. Kursffls, KELIOMS J ANAPUS GBLEŽINtS UŽDANGOS. Ao- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda M 
atmaakavimL AM knygos paralytos lengvu, grasu stiliumi.

P. PakarMIa, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p<L dokumentuota Istorinė studija apie prūsu tikima.

Sen. Edward Kennedy už- 
', priėjęs pirko ilgas radijo valandas rin- 
sėdėjusio Riminėms kalboms.

(Bus daugiau) ▲
Po š o apklausinėjimo per sa

vaitę laiko nebešaukė tardymui. 
Vėliau į kalėjimo kamerą pate- 

| ko venas prancūzas Jul Buajie. 
Tas prancūzas, patekęs į vokie
čių nela'svę, buvo išsiųstas į 
darbus pas vieną ūkininką 
Klaipėdoje ir gavęs iš kur tai 
žinių, kad Sovietų Rusijoje yra 
“t kras rojus”, suplanavo per
bėgti sieną pas sovietus. Šį pran
cūzą sovietai palaikė esant šni
pu ir patalpino į kalėjimą, kur 
kalėjo ir A. Kenstavičius. Pran
cūzas išsitarė, kad prie vokiečių 
ir sovietų sienos pastebima daug 
tankų. Be to. į tą pačią kamerą 
pateko ir vokietis, kuris atrodė 
esąs durnelis. Ar jis buvo toks 
ar va’dino, sunku pasakyti, bet 
jis ta patį pareiškė, kad kariuo
menė koncentruojasi prie sovie
tu zonos. Tokiu būdu kaliniai, 

-v. . grąžino į kameragavę gerų žinių neisreiske savo: s ** i 
džiaugsmo, nes kameroje buvo 
išdavikų, bet savo širdyje turėjo 
vilties išlikti nenužudytiems, jei 
karas greit prasidės. Toje kame
roje, kur A. Kenstavičius sėdėjo, 
nekeitė baltinių, nes buvo mir
ties kategorijos kaliniai.

Po savaitės Kenstavičius vėl ambulatoriją

MEMBER

REL®
INTER-CITY RELOCATION SERVICE

rimi, nenorėdama sk’rtis su gy
venimu, kurį taip brangino.

Gal jūs sakysite, “aš nebijau 
mirt’es, nes žinau, kad vis tiek 
reikės vieną cįieną mirti”. Bet, 
mielasai jei mirtumėt šiandien, 
kur eitumėt, ar tikrai be abejo
nės žinote, kad e’tumėt į dan
gų? Vėl, gal atsakysite: “To nie
kas, kol gyvas, negali žinoti, tai 
nusprendžia tik- Dievas”. Visa
galis D’evas per apaštalą Joną 
1-me jo la;ške 5:13 taip rašo: 
“Aš tai paraš’au jums (įterpkite 
savo vardą), įtikėjusiems Dievo 
•Sūnaus vardą, kad ž motute turį 
amžiną gyvenimą”. Taip, miela
sai, jūs galite sužinoti tai savo 
širdvie. Galite sužinoti patį

į Sėdint kameroje, parai nepra- 
; ėjus, ištino pilvas ir kitos kūno 
! dalys, o užpakalyje buvusios iš 
‘ suspardymo žaizdos ėmė pūliuo- 
i ti. Tada Kenstavičius parašė 
pranešimą kalėjimo viršininkui, 
aiškindamas, kad sunkiai serga 
ir prašydamas, kad pasiųstų į 

Ten ir nuvežė, 
buvo išvestas tardymui į kalėji- j pu žydai nuogai išrengė ir pa- 
mo kieme esantį baraką, kuris • viršutiniškai apžiūrėjo. Pašaukė 
buvo be langų ir taip įrengtas,’ gailestingą seserį 
kad kankinamųjų šauksmo nie 
kas negirdėtų. A. Kenstavičių > SVeikstančiųj 
tardė tas pats vyr. Įeit, rusas 
Pirmas klausimas buvo 
pažįsti pulkininką Tumą?” An-į 
tanas pareiškė: “Iš matymo pa
žįstu, bet niekad nebuvau susi
tikęs”. Rusas pakeltu tonu pra
dėjo keiksmažodžiais rėkti ant 
Kenstavičiaus ir pareiškė turįs 
žinių, kad Tumas yra pasiruo
šęs vadovauti sukilimui.

Tardytojas ėmė kolioti Kens
tavičių už melavimą ir paspau
dė mygtuką. Tuojau įėjo žydų 
kilmės civilis, kuriam rusiškai, 
pasakė “Pašauk masažistus”. Tie! 
“masažistai” buvo budeliai, ku-l w I
rie kankino kalinius.

Už poros minučių įėjo du 
“masažistai”. Vienas iš jų buvo 
žydų tautybės. “Masažistams” 
įėjus, NKVD tardytojas išėjo. 
Tardytojui išėjus, uždarė duris 
ir vienas “masažistas 
prie Kenstavičiaus,

“Man gyvenimas — tai Kris
tus, o mirtis — tai laimėjimas”. 
Taip tvirtino apaštalas Povilas, 
pilnai pasitikėjęs Kristumi, Ku
ris mirtimi ant kryžiaus ir iš 
mirusių prisikėlimu atliko visa, 
kas reikalinga nusidėjėlio išga
nymui. Tuo būdu kiekvienam 
duota Dievo meilės dovana (Fi
lip. 1:21; ir I Korint. 15:1-5).

Nusidėjėliui, p a d a r iusiam 
nuoširdžią atgailą, tikėjimu tą 
Dovaną pasisavinusiam ir įtikė
jusiam Kristų, kaip savo asme
nišką Išganytoją ir Viešpatį, 
mirtis pasidaro ne kaip geluo
nis, bet kaip durys, perėjimui iš 
vieno gyvenimo į kitą — į am
žiną gyvenimą. Durys, atsida
rančios įsileisti į dangų tikintįjį, 
kad šis galėtų tęsti nepertrau
kiamą draugystę su Išganytoju 
amž’nojo gyvenimo namuose.

Knygoje “Trys Mirtini Prie
šai” Henry Durbanville detaliai 
išryškina šią tiesą, taip rašyda
mas: “Prietemoj maža mergaitė 
Įėjo į kapines. Prie vartų sėdė
jęs senyvas žmogus, pamatęs 
pro šalį praeinančią mergaitę, 
kreipėsi į ją šiais žodžiais: ‘Ar 
nebijai prietemoje eiti viena pro 
šias kapines?’ ‘O, ne’, atsakė 
mergaitė, ‘mano namai yra kaip 
tik kitoj kapinių pusėj’.”

Toliau autorius aprašo kitą ' kada mirtis pažvelgė jai tiesiai 
pavyzdį šitais žodžiais: “Prieš 1 į akis, ji blaškėsi ir daužėsi, lyg 
daugelį metų_Kinijoje, boksorie- kovodama su kokiu plėšriu žvė-

imesti i ugnies ežerą 
antroji mirt:s — ugnies ežeras
Kas tik nebuvo rastas Įrašytas 20-30) 
gyveirmo knygoje, tas buvo 
įmestas į ugnies ežerą“ (Apr. 
20:14, 

Kas 
''žera. 
l’ams, 
kebams 
Hams, 
džiams 
skirta dalis 
ugnimi ir siera, tai 
mirtis” (Apr. 21:8).

DIEVAS PARUOŠI:
KELIĄ

“...O Dievo malonės dovana 
— amžinasis gyvenimas mūsų 
V ešpatyje Jėzuje Kristuje” 
(Rom. 6:23b). Jėzus atėjo į pa
saulį panaikinti mūsų bausmę. 
Jis kentėjo už mus, kad mes ga
lėtume Įeiti į dangų, jei tikime, 
kad Jis visa tai atliko už mus.

PsfiriJ* — krip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepti 
ludjTSUl Ižaklelstl mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yn gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. AufutfiltyM - ValEIOnlėni, tVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for 

.mato, 120 pel. Kaina $1.—.
2. Jurųlt BaltruUlflt, ŽEMES PAKOPOS. Elegljoa, giesmė*, poemo* 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
1 Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. Bliu rinktinė. 10F 

pel. Kaina $3.00.
8. Kloopaa Jurųellonla, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 106 P«l. $3.00., 
8. AnetalIJu* Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 pel. $2.0u.
7. Hadas Rastais, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 livietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nada* Rastanls, THE FOREST OF ANYKIČIA1, Antano Baranausko 

“AnyHflų Šilelis
9. Balys Ruk
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 paL, $3.00
11. Stasys Ssstvarss, AUKOS TAURE, B-ji lyrikos knygi
12. Petras Sapatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE.

Ual, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sapalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pat $1.00
14. BupanlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Klės, 70 ' ------
1B. Vtona Tvmlonė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Ellėrašči
18. Alfonsas Tyrvolls, MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 pel $3.00.
17. Jonas Vslafas, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos poemai. 

SS pel $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 118 pel. $3.00.

Norėdami įsigyti Mss *r kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raktini arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

nes aš romus ir nuolankios šir- 
į garas (mriusiųjų pasaulis) buvo' dies, ir jūs ‘ras:te savo sieloms 

Tai yra j atgaivą’. Mano jungas švelnus, 
mano našta lengva” (Mato 11:

čių sukilimo nąetu, vienas misi- 
jonierius buvo visai arti kanki
nio mirt’es. Gyvas išliko tik per 
plauką, kad galėtų papasakoti 
šį baisų įvykį. Šaltas boksorie- 
čio plienas jau buvo palietęs jo 
kaklą, kai budelis, staiga pakei
tęs mintį, numetė kardą ant že
mės. Misijonierius, pasakoda
mas šį atsitikimą vienam iš savo 
draugų, sakė: pirmasis jausmas 
— buvo nusivylimas, kad jis ne
bus įvestas pas Karalių.”

Remiantis Šv. Raštu — Dievo 
duotąja tiesa, ir virš minėtais 
faktais, Henry Durbanville ko
mentuoja toliau: “Tikinčiajam, 
kada ateina mirtis, — ji neat
eina kaip policininkas, kuris nu
tempia siela prievarta į amžinąjį i r-, , 5-, • v ; . . I svarbiausi jusu gyvenime da-kaleiimą, bet kaip švelni ranka,;. . , , \ --, J .. , . . lyką: kol dar gyvas jau žinoti,kuri atidaro narvelio duris ir; / / 
leidžia išpirktąją dvasią skristi 
į gimtuosius namus danguje”.

Jei pažįsti Viešpatį kaip savo 
asmenišką Išganytoją ir žinai, 
kad visos tavo nuodėmės yra at
lėgtos (Rom. 3:23’26), tai gali 
guostis, kad mirtis tau jau nebe 
geluonis, bet geras prietelius.

Vieno mano artimo pažįstamo 
sesuo sirgo vėžio liga. Ji labai 
troško dar gyventi ir darė visa, 
kad tik nukreiptų savo mintis 
nuo greit artėjančios mirties. Ir

152 psl. $2,50 
llluoti kūrinė

CONSTIPATION
Doctor proveningredięnt 
teiiuirę^iioprescriphoiK
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~ ' priemones, kurios jąm padėjo sukaupti reikalingą ener- , 
giją, apsišarvuoti kantrybe ir nustumti Į šalį visus no 
rėjusius VLIKą likviduoti.; Turime prisipažinti, kad

th b Lithuanian DAILY Niwi • 1 • šios nelaimės metu, padėjome VLIKui»atsigauti ir ant .
•ĮMiĮĮ.ryi Daily Exept Sunday by Tho Uxhuiniin Pub. Oo, tnc S3V0 kojų atsistoti. ; f

im S«. Halcted SrrrH, Chic*«o, IIL 66M. 421-4IB*

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
Mums atrodo, kad praeitų metų gale įvykusios kon-• "} * j f 1 “ ***

ferencijos padarė vieną labai svarbų nųtarĮmą, būtent, i 
kad VLIKąs ir ALTa turi benįradąrbiauti. VLIKoį 
prie$akin galėjo pastatyti žmogų, . kuris širdies gilu- Į 
moję norėjo VLIKą išgriauti, kuris turėjo drąsos iš 

I VLIKo pirmininko tyčiotis, jam klampias kalbas pa- 
! kišti, bet VLIKas išsikapsnojo. Šį kartą VLIKui padė
jo ne iš Lietuvos atbėgusieji Fronto Bičiuliai, bet AL- 
Tsl Ne vieną kartą ALTa padėjo lietuviams sunkioje jų 
valandoje. ALTa padėjo ir ŠĮ kartą. Metų galas pąrodę, 
kad VLIKas privalo bendradarbiauti. su ALTa. Šian- j . 
dien niekam ne paslaptis, kad taip bus. Barzdukas ture- į 
tų tai suprasti ir baigti kovas prieš ALTą. Jeigu jis šią 
problemą suprastų, tai jo statinius greičiau pakviestų j 
pasitarimus ir visiems būtų jaukiau bendrą darbą 
dirbti.

Barzdukas turi atsiminti, kad frontininkų noras __ __  ___________ _
išgriauti ALTą buvo viena iš pagrindinių Bendruome- vadeivų yra linkę bendradar° 
nės nelaimių. Gečio sugalvotas planas politinėms parti- biauti su okupanto pastatytais 
joms be laiko laidoti ir Nainio žingsnis Gečį su Barzdų- Maskvai ištikimais tarnais ©ku
ku i politika ivesti ir buvo viena iš pagrindinių Ben- Puoto,je Lietuvoje, kurie tenai 

...... . druomenes suskilimo pnezascių. Frontininkai bandė - vergtą taufc}. 0 auvj.tę į okup;o.
savaitės. Drauge klausia, kodėl VLIKas iki šio meto dar j niekinti ALTą,o tuo tarpu didelė dalis susipratusių Bęn-1 tą Lietuvą garbina okupantą, 
jų nepakvietė pasitartmui. Pasaulio Lietuvių. Bendruo-J druomenes narių pasisakė prieš tokią politiką. Nariai [dėkoja okupantui už atneštą 
menės pasitarimui apie artimesnius bendro darbo, pla- norėjo šį klausimą aptarti, išaiškinti ir gauti teisę sprę- aukštą kultūrą, sotų, gerą ir 
nųs, kaip deklaracijoje tai buvo paskelbta, Jeigu jau 
nesirengė kviesti, tai iš viso nereikėjo nei rašyti. O jei
gu visų deklaracijos, pareiškimas buvo priimtas, tai 
reikėjo- jo ir laikytis.

Teisybę pasakius-,, skundžiasi neatsakingi pareigū
nai, bet pražilę vyriausio vado ginklanešiai. Ghicagon 
atvažiavęs Raulinaitis bent saviesiems prisipažino, kad 
buvo, padarytą klaida, tuo išdidus Barzdukas ir prie to 
nenori, prisipažinti. Jis. nerimauja, kad- jo statytinius 
nekviečia ir nesįtąria. Jam laikas greitai bėga, dar grei
tesnis mūši praradusiems, o rimtesnio paaiškinimo nė
ra. Barzdukas atsimena, kada mūšį pralaimėjo, bet jis 
nenorį ir klausyti apie trijų mėnesių statutines kliūtis.. 
Jis nenori ir klausyti apie, bereikalingas keliones į New 
Yorką, važinėjimus. į Chįcagą, pirmininkų užsispyri
mus VLIKo vadovybės nelinkti, kol nebus. išnagrinėti;paa|gpjn^ įaį galėtų padaryti bet kuris kitas jo pasį&ąitykite ką rašo Akira- 
visi galimi priekabiai. Lapne, kad naujai įgr įėji lu- • bendradarbis, dirbęs su juo porą dešimtmečių. Įtiki- redaktbrius Rekašiua:

• * *' , ... . T_*T ■ 1 — * T T J.*' TT * • • T ' nančiai išaiškinus padarytą klaida, parodžius noro /ra- ^vysčiusi sų Vilniuje
kol jam- nieko kito, nebeliko kaip., balsuoti, Pmnmmkas. Hma ir kitus klausimus spręsti.

. . -r Juo greičiau klausimas bus įsąiskmtas, tuo bus geriau veikiai o Reka«4jė tnno.’ w-
tį liko tiktai pats lengviausias. Jam atrodė^ . jis Esame tikri, kad ir VLIKąs greičiau jus pa- šūj siūlo, aętiį palaikyti, bet-

kvies, jeigu pasižadėsite nedaryti tų pačių klaidų įp ne-Jū: ąteįtyj^ plėsti, kiek- ąk- gąĮR- 
- -- . s.. J-bandysite kenkti ALTai arba VLIKui. Išmokite dirbti'11^ šiuo, metu jie- vykstą,

lyvių ir papasakos kas ir ko siekė, ir kiek kainuos, šita iįetuviu dauguma ir nekartokite klaidų, dėl kurių 
liętųyiškpjį kantrybė ir tuščioj kalbos.,. Barzdukas. no-1 k ™------
ri, kad jį pakviestų, bęt neprisimena ąpie jo, paties, ąr-,• 
ba jo statinių taikytus trukdymus. }

Negalima pasakyti, ką VLIKas nutars ir kada, 
VLIK-o, ir- lį^ųvį^os vienybės trukdytojus pakvies,, bet Į 
bųtų gera, kad ne tik pats Barzdukas ir kiekvienas 
ginki a nešis atidžiai perskaitytų Rąulįnaįčįo, kalbą. Chi-. 
cagos Fronto Bičiuliams atskirai paskaitytą, Ęąulip^i- 
tis nurodė klaidas ir paminėjo kMvs, kuriais, turėtų 
pradėti žygiuotę. Nesame VLIKąs įr nežinome, koks 
bus VLIKo nutarimas šiuo reikalu. Bet žinodami dide
lę. VLIKo nelaimę, ir norą jį likviduoti, turime galvoje

At cdF December 1, 1977 
Subscription lUtw:

I 
a Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
>ther USA localities $30.00 per year, 
H&00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
Hher countries $34.00 per year.

pusei metų --------------------- $16.00
trims mėnesiams _____ $ 9.00
rimam menesiui ________ < 3.00

Kanadoje: |
metame _ _____________ $33.00 i
pusei metų ___________ $18.00
vienam mėnesiui_______ $ $.50

20 cents per copy. Užsieniuose:
metama_______________ $34.00
puaei rnets-------------------- $18.00
rienam mėnesiui —$ 4.00

Mva arvedfia plrmoa d. 
Dienraščio kalaoa:

hicagoja k priemiesčiuose:
metams______________  „. $33.00
pu>ei metų ____ ;______- 418.00
trims mėnesiams _______  >10.00
vienam mėnesiui  _____  | 3J5O

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drove, 1739 So. Existed St, Chicago, 
Hl. 80608. Telef. 431-6100.

Pinižua reikia dusti paJta Money 
Orderių kartu rs nfrtkyiaa.

toae JAV rietoae: 
metams ___ __ _  ___ ^0.00

NAUJIENŲ, raštinė atdaia kasdien, išskyrai sekmadienius, nce
9 vsL ryto iki 5 vai. vikaro. Šeštadieniais — iki U vkL

Kodėl dar nepakvietė?
Stasys Barzdukas, šešių ginklanešių lydimas, šios

pasidžiaugė,. kad sunkiausieji klapsimai: buvo išaiškįn-

lengvas, bent tokiu lengvu atrodo. Reikia manyti, kad 
netolimoje ateityje atsiras drąsesnių tų pasitarimų da-

ANTANAS RYLIŠKIS
FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ(Tęsinys)

VILNIAUS KRAŠTO NAUJOJI 
ADMINISTRACIJA

Lietuva,, vykdydama 1939 m, spąlip> m,. 10 d., 
susitarimą su SSSR, ruošėsi siųsti lietuviškąją 
administraciją pro I Varėną į Ęįšiįškių. ir Šalči
ninkų apskritis ir II Varėną 1989 m. spalių 
mėn. 28 d.

1939 m. spalio mėn. 26 d. vakare atsirado Va
rėnoje I policijos nuovadų viršininkai ir potici- 
nįokų dalis, o> spalio mėn. 27 dieną visa numaty
tą administracija atsirado Varėnoje. Apskričių 
vĖrąininkai apsistojo miestelio viešbučiuose, paš
tą viršininkai — pas pašto viršininką Juozą Les- 
čųąąką ,o visi kiti mokyloje. Kiekviena apskri
ties administracija talpinosi atsirose klasėse. 
Rudens oras pasitaikė lietingas ir diena niūri. 
Spalio mėn. 27 d. pavakarį Varėnoje atsirado 6 
lengvos tanketės su dvięm tamąutojais. Tanke
čių vilkstinė apsistojo šaulių namuose — 
kfepae. v __ .

Spalio mėn, 28 d. (šeštadienį) .anksti ryto 
nąųjoji administ acija pajudėjo prie buvusios

MARUAMĘOLĖS GIMNAZIJĄ

parduota jų pačių rankomis, 
kaip ji buvo parduota 1940 me
tais Hitlerio Stalinui už 8 mil. 
raudonųjų grašių. Niekam nė
ra paslaptis, kad L B-nės daug

kvąi parsidavęs lietuvis, dąbąr-J agentai skaldo ir- naikina patrio-. 
4.:~:-------  ------- 1__ ta—— t,_. tjęęs tautų, organizaciją^, kad,

jos nepasiliktų ta,utiniai stiprios 
ir nereikalautų iš Maskvos, pa
vergtų tautų laisvės ir nepri
klausomybių.

Dėka Maskvos agentų ir mes 
išeivijoje jau turime dvi LB-nes, 
kurių viena jau krypsta Maskvos 
link ir veda rinkimus pagal 
Maskvos šabloną, be jokių tai
syklių ir balsuotojų sąrašų. 
Kas ir kiek kartų gali balsuoti, 
tai nesvarbu, o kas svarbiausia, 
kad paštu galima siųsti balsus, 
kad ir krepšiais. Nesvarbu kas 
balsus siunčia, kad tik būtų 
balsų balansas 99%, iš bendro- 
rinkėjų skaičiaus.

J- ■ Kreivėnas

tįnis rusų generolas Pranas Per 
tronis, kuris priklauso Vilniaus 
NKVD štabui ir veda propagan
dą sų užsienu, jo pavaduotojas 
Vytautas Kazakevičius, kuris 
dažanai lankosi po lietuviškas 
kolonijas užsienyje ir instruk
tuoja savo agentus kaip skaldy
ti ir griauti užsienyje veikenčias 
lietuvių patriotines organizaci
jas, kad jos nevestų jokios pro.- 
pagandos prieš Lietuvės oku
pantą. , ■

Netaip senai, Vytautas Kaza-. 
kevičius lankėsi Chicagoje ir 
aplankė savo patikimus bendra
darbius, ir paliko jiems tolimes
nio. veikimo nurodymus ir in
strukcijas, kaip naikinti ir griau
ti lietuviškas organizacijas ir 
veiksnius: ALTą, VLIKą ir ki
tas, kurios tik remia Lietuvos 
nepriklausomybės a t s t a t y mo 
darbą. Tik po Kazakevičiaus iš
vykimo iš Chicagos, tuoj aus pa
sirodė atvežtų kino filmų iš Vil
niaus reklamos, kad bus rodo
mi “patriotiniai” flimai iš Lie
tuvos.

į Kas bendradarbiauja su oku
pantu ir. siūlo bendradarbiavi
mą, kas nuvykęs į Vilnių gar
bina okupantą ir jo atneštą kul
tūrą, tas nėra lietuvis, o tik lie
tuvio iškamša, nežiūrint kokio 
laipsnio jis turėtų savo kišenėje 
diplomą. Kas šiandien išeivijoje 
griauna Altą, Vliką ir kitas vei
kiančias Lietuvos ir jos tautos 
naudai dirbančias- darbą, tas 
yra visos mūsų tautos, priešas 
ir tautos duobkasys, nes toki 
■asmenys naikina tautos partio-. 
tanius jausmus ir knisasi po tau
tos ir nepriklausomos Lietuvos 
^pamatais, kad ją sunaikintų 
; amžinai.
į,Pažvelkime, kiek platesniu aky- 
• račių į pasaulį, kad Maskvos dė
ka, pasaulis šendien padalintas 
*į du priešingus, lagerius, kad 
Maskvos pastangomis jau yra 
kelios valstybės Į dvi priešingos 
srovės vąlstybęs padalintos, tai 

ę. Nemaža mūsų vadeivų dą- ^bendra darbiau tojų antrą kartą ofganįzaąi'jos vadovu yra Mas-. Vokietija ir Korėja. O Maskvos rubežių.

sti, tuo tarpu reikalas išspręstas b,e jokio referendumo. gyvenimą. Tai pasityčio-
jimas iš pavergtos tautos ir tuo 
pačių Įteisinimas okupacijos ir 

i pateisinimas okupanto savava- 
jliavimo ir rusinimo pavergtos 
[tautos, bei krašto kolonizavimo 

~ j rusais ir kit
Parsidavę okupantui mūsų 

ateityje dar 
į didesnius ir tampresnius rvšius . A V

Nainiui buvo Įsakyta ALTą griauti ir grobti laisvini- 
,mo reikalams skiriamas sumas ir tuo norėta viską į 
baigti, ’

Dabar aiškėja, kad šitokį visuomeninio darbo me-' 
todai nebetinka; jų negalima taikyti praktikoje. Dik-J 
tatūriniame krašte vadas galėjo išakyti, o fronto bičių-' , . „.. . x .. , , ,. x.f , * , y, ; vadeivos rvz-tasiliai turėjo vykdyti. Sį kartą vadų buvo paprašyta argu-; - 
men tų, kodėl taip elgiamasi Nei, Nainys, nei kiti jo bi- i palaikyti su ’ okupantu? “S 
čiuliai nepajėgė Įtikinančiai išaiškinti, kuriems ga-'ryžtas bendradarbiauti su oku- 

lams i lietuvių tarpą nešamas toks skaldymas. Niekas prilygsta tautos kapito
nėj tikino Bendruomenės narių, todėl ir Įvyko skilimas.Racijai ir tuo pačiu Įteisinama 
Rezultatas yra liūdnas Liūdnas, ne tik pačiam Barzdų-; ok^p^clW . . _ 
kui, bet ir visiems kitiems jo ginklanešiams. ; ir. negaiv^ jog nėra pavojausi

Pats. Barzdukas, jau yra susenęs, jam būtų sunku betuyįų tautos- sunaikinimui, tai

. danga “Esą Vilniuje, sėdinčios 
okupacinės valdžios, ryšininku i 
paskirtas Vytautus Kazakevi
čius, ryšių palaikymui su iški-

■ liais FLB.-nės asmenimis”.
Į Qal n,e vĮseiem skaitytojam 
Syjfa žinoma, kas yra Vytautas 
Į^ąząkįeyįčįi^.? Jis yra Maskvos.

Būkime apdiarūs ir atsargūs,.' 1Į% pasuko bendradarbiavimo sn ^Įeigto§, Vilniuje propagandi
nes mūsų vadai ir vadukai, prį-J okupantu keliu ir išeiviją klai- nės lietuviškos organizacijos, 
sidengę skraiste, dideliais mūsiį! dina po, priedangą 
tautos išeivijoje patriotais, nfc bendradarbiavimo. Kad tautą gija ąų Užsįeųiip, Lietuviais Kul- 
nuvestų išeivijos Į tautos bedug- ir-tėvynė Lietuva nebūtų mūsų tūrinių Ryšių Palaikymui-” Tos. 
nę.

pote išstumti iš dirbančių lietuvių daugumos.

KAS MUS VEDA IR KURIAIS 
KELIAIS NUVES?

“neknttov su pavadinimų “Tėviškės Drau

, — Brown universiteto profe
sorius Walter Massey paskirtas 
Argonne laboratorijos direkto
riumi. Iki šio meto Argonne la-' 
borątorijoje ištirta daugelio, ato
mo dalių veikla.-.

— Tėvo milijonus paveldėjęs 
sen. Edward Kennedy pradėjo 
rinkiminę kampaniją krašto pre
zidentūrai gauti. Newsweek žur
nalas įdėjo ilgą raSnį ąęį^sgna^s 
tariaus veiklą. 7 -

— Mula Chomeini negali su
valdyti Irano moterų. Jos ne
nori užsidengti veido. Viešai 
priešinasi “šventam žmogui”:

— Kovojantieji kubiečiai vie 
ni- kitiems bombas deda, o Lie 
tavos ambasados langai byra. 
Kubos ambasada, yra greta Lie
tuvos.

— Vokietijos- gydytojai įtiki
nėja augančius vaikus, kad ge
ras" buterbrodas yra geriausias 
vaistas.

— Jei rusai nori atitraukti sa
vo karo jėgas iš Europos, tai

i administracijos linijos, prie Merkiu upės tilto. 
Viąoą šęšįęs tanketės riedėjo priešakyje, o už jų 
du autobusai su Eišiškių, šalčinipkėlių ir II Va
rėnos administracija, ir galiausią sunkvežimiai: 
perkeldami Alytaus apskrities pasię.nįo kolicijos 
ketvirtąjį rajoną prie Jalos upės nąųjosios sie
nos apsaugai.

Prie Merkio upės tilto buv. lenkų okupuotoje 
zonoje Dimitraukos kaimo lietuvį^ buvo pasta
tyti garbės vartai papuošti žalumynais ir būre
lis lietuvių, sutinkančių naująją administraciją, 
bet vartai ant Merkio upės tilto rųsų buvo uždą- 

į ryti, nors rusų sargybinių jau nebuvo.

į Naujoji ąlministracija atkėlę pereinamo 
į punkto vartus ir piuklu supiovė lenkiškąjį už-' 
j kardą - barjerą. Pasienio policininkai sutempė 
i lenkiškas pasienio gaires su šiaudų gniužuliais ir 
’ čia pat jas suplovę ant Merkio upėę kranto, ne
toli tilto, sudėjo laužą ir užkūrė. Bfuvo sugiedo
tas Lietuvos himnas laužui liepsnęjuįt.

Po to, visi sėdo į mašinas ir pajudėjo plen
tų II Varėnos linkui (6 kilometrai kelio). Raudo
nosios armijos pasienio kariai, buvę lenkiškoje 
sargybų būstinėje ir pamatę riedant mūsų tan
ketes sii dviem sunkvežimiais, pajudėjo pirmyn 
ir laikėsi nuo mūsų tankečių pusės ■ kilometrų 
atstumu.

(Bus daugiau)

ŽEMAIČIŲ DALIA
— Ę&dėl (piliakalnių) dalis

^žemaičiuose?
“=■ žęiųaičiai išlaikė gyvą

L^ĮųvhĮ Tautą.
(Įs vysk. Valančiaus Raštų)

PILYS

(Tęsinys)

Tie kareiviai, palikę be kokio pavojaus ir 
drausmės, nė patys nežinpjp, ką daro. Ne vien 
reikalavo nuo žmonių maisto, bet dar piktino 
jaunas moteris ir jų dukteris, plėšė gyventojų 
turtą, be kokio reikalo kūdikius, ant ragotinių 
nešiojo, kitus gyvus į katilus sudėję virinu, kį- 
tus už vienos kojos sugautus, pusiau kapojo. Kad 
motinos verkė ir vaikus stengėsi apginti, šyedai 
joms krūtis piaustė. žodžiu sakant, darė tą, ką 
vos didžiausias tironas drįstų daryti su baisiu 
kaltininku!

Vaitojo, verkė ir šaukė žmonės, skundėsi 
generolui De-la-Gardžiui, bet tas nė kokio? tei
sybės nedarė. Taip be vaitodami išsigirdą, jog 
maskalių ciesorius Petras ties Poltavos miestų 
sumušė švedų karalių. Lenkų vyriausybė iškėlė Į 
krašto viršininkus generolą kunigaikštį Palu- 
binskį, kurs beregint pradėjo rinkti žmoneę, už
vis Raseinių apskrity. Išleido į Telšių apskritį

pasiuntinius, kurie Įsakė, kad kiekvienas ūkinin- 
- kas vienos nakties būvyje paplautų savo namų 
švedą, o jei kurs to nepadarytų, būtų užmuštas 
ar pakartas. Dar uždraudė, kad apie tą Įsakymą 
nė vienas nepraneštų žydams ir moterims. Žmo
nės tuokart nebuvo toki vambros, ilgaliežuviai, 
kaip šiandien: nė vienas nepranešė švedamsx o 
atėjus paskirtai nakčiai, Kiekvienas savo tiropą 
papiovė. Švedų generolas, Plateliuose gyvenęs, iš
sigirdo Palubinskį su gauja žmonių traukiant į 
Platelius, spėriai išsiuntė įsakymą, kad visi ka
reiviai prie jo susirinktų, bet tie galvų pritrukę, 
nesikrutino, žemaičiai pagaliau pasiuntinius iš
mušė. Persigandęs generolas De-la-Gąrdi surin
ko savuosius,, Plateliuose pasilikusius, įr taisėsi 
remtis. Tuo tarpų užplūdo žemaičiai, vęcĮamį P^.- 
hibmskio. Švedai bėgo į Kuršą; ties Senąją Žaga
re buvo apsikasę, tačiau, užpulti žemaičių, spru 
ko per Mintauja į Rygą ir ten užsidąrę.

žemaičiai perėjo per yisą Kuršą, užėmė pilis 
Gruobyną, Duobelę ir Mintaują, kame tiktai 
švedus rado, visus užmušė, nė vieno gyvo,-nepa
likdami. Taip nusikratė tironus, arba įsįkųnijų- 
sius velnius. Ligšiol yra tarp žmonių giesmių ir 
pasakų apie švedų nedorybę. . , ; ,

Tie patys švedai užkrėtė žemaičius maro,ti< 
ga, kuri paliko* ir nedorųjų netekus. Ji

/ (Pabaiga)
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

Lietuviu

Direktorių

YArds 7-3401

BUTKUS - YASAITIS
Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS

3319 So. LITUANICA AVĖ, Tel.: YArds 7-1138-113!

1979

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

tai omenyje, visai ne- 
ir natūralu, kad mūsų 
sukrėtė iki giliausių

HEmlock 4-2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

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

Doni be a 8om Loeed

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

West 63rd St, Chicago. VI. 6G62? 
Telef.j PRospoct 6-5034

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

GENITO URINARY SURGERY 
BNDD No. .us 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M O VING
Apdraustas perkrausiymas 

iš Jwairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-T882 arba 376-5996

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

1446 So. 50th Avė., Cicero, III

“Lietuvos Aida? 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

your lawnmower and other 
power tools before you use 
them. A few minutes reading 
the operating manual could 
save days in the hospital.

siaukojimo ir meilės keliu.
J. Tijūnas

— Jei žinote asmeola, ku- 
galėtų užsisakyti Naujienas, pn» 
tome atsiųsti jų adresus. Me 
jiem» siusime Naujienas dvi sa 
vaite* nemokamaL

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

. ORTHOPEDa»*’ROTEZJSTAS 
Aparatai - Protezai MtJcL ban.- 
dažai Speciali pagalba kj|omv 
fArea SuoDortt) ir t k

Išleido piešimo 
sąsiuvinius

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio d vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vai vak. 

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Ofisas 2652 WEST 59th S*1 25ET 
Tel. PR 8-1223

JF1SO VAL.: pirm. antrai, trečiaa. 
r pęnkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. štžtadie 
ūaig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

nggaĮ barimu

* Cheek the lawn for 
debris that could be thrown 
by your mower.

If you’re using.® mower 
with a gasoline fueled motor, 
these guidelines should be 
observed:

* Fill the gas tank out
doors with a funnel and stay 
away from possible ignition 
sources. Then replace the gas 
cap firmly when done. ,

* Be sure the Inower is 
on level ground, disengage alt 
dutches, and use the correct 
procedure described in the 
owner's manual foe starting 
your mower.

Electrical tools-present

(LACKAVVICZ)

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

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR wMIRURGAS

JK. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»stch«st*r Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. hUnhoim Rd„ Westchester, ik
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienj 8—3 vai
T»L: 562-2727 arba 562-2728

Šiandien jau suėjo trys metai, kai Mykolas ilsisi šaltoje žemėje, toli nuo savo gimtosios Tėvynės, kurią jis taip karštai mylėjo. Aš noriu pritarti jo žodžiams: “Vienybė — galybė” ir kad meilė turi viešpatauti mūsų tautiečių tarpe. Šie Mykolo ne vieną kartą pareikšti žodžiai turėtų būti mūsų tautiečių širdyje ir veiksmuose. Tik tada mes galėsime iškovoti mūsų brangios Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.Mykolo Vaidylos mūsų tarpe jau nėra, bet jo pasėtas grūdas klesti mūsų tarpe.Mykolas Vaidyla ekonomikai ir fiziškai save skriaudė, siekdamas to, kad mes geriau, negu jis gyventume.Kaip ilgametis

FRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai _ Pilna apdraudė

7FMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. ^(urdav

Graudu ir liūdna darosi m?.-’ tant tokį vadovų apatiškumą,1 [ vienybės ir bendro darbo atgauti Lietuvai laisvę. Dar gal būtų galima kai kam ir “dovanoti” už nedalyvavimą, būtent: Savno-; riams dėl senstelėjimo, L. Bend- romenei užsiėmusiai teismo reikalais, Altui pražuvusiam politikoje, Baltui paskendusiam ar-1 timo meilės darbe. Liet. Fondui milijonus, žurnalistų ■ 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

Turint stebėtina jausmus sielos gelmių, kai prasiskleidu- siame pačiame gyvenimo žydėjime, jaunuolis Romas Kalanta savanoriškai atidavė gyvybę už Lietuvos laisvę. Tai aukščiausia auka po Kristaus pasiaukojimo žmonijai, kuris tapo Dievu, gi tub pačiu Kalanta, Andriuške- Bendrai paėmus, čia kažkas vičius, Stonys, • Kalinauskas ir ir kažkur nežinomasis veikia, kiti paaukojusieji gyvybę už tė- nes iš šalies stebint atrodo — vynę ir Dievą turėtų būti šven- vieni dirba, o kiti meistriškai tieji, ypatingai mums lietu- griauna. Bet nusiminti nereikia, viams. Tam jau turime ir siek- nes blogi, darbai ankščiau ar vė- tiną pavyzdį, kai ; už paaukotą liau išeis aikštėn, o R. Kalantos gyvybę artimui, Jriin. Kolba ke- ir kitų- šventoji auka suteiks liamas Į bažnyčips’ šventuosius- mums stiprybės ir jėgų kovoje šių dienų Pilėnų .didvyrių pa-i už Lietuvos laisvę.gerbimui ir jų įamžinimui, sau-' Neturėdami paskutinių laikų lių iniciatyva ir jiems vadovau-, Lietuvos istorijoje5 šviesesnių, j ant, lietuvių visuomenė pasta- gražesnių ir kilnesnių aukos pate gražų paminklą šv. Kazimie-. vyzdžių, be skirtumo pažiūrose ro lietuvių kapinėse, kurio pa- spieskimės apie skaistų žiburį, šventinimas įvyko gegužės 20 kuris degdamas savo skaisčia dieną skaitlingai dalwaujant ugnimi mus ves lietuvybės pa- visuomenei ir tik kėletai o'rgani- zacijų, kas buvo matyti iš simboliškai oficialaus vainikų padėjimo prie paminklo. Vaini- kus-gėles padėjo: šauliai, Ra- movėnai ir Reg. Liet. B-rtė, kai 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742
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7159 So. MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, ILL. 40429

DR.LEONAS SEIBUTIg
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai vak. 
Ofiso telefi: 776-2880 

Rezidencijos 448-5545

Visiems gerai žinoma, kad moru, bet labai skaudu ir nega- 
nurtis kiekvieną žmogų ankš- Įima pateisinti nedalyvavusį 
čiau ar vėliau aplanko, tad žiū- jaunimą: N’eo-Lithuanų Korp!, 
rlnt logišku nuoseklumu, žmo- Ateitininkai, Skautai, Lituanis- 
gui nereikėtų jos baimintis ir tikos Institutas ir Ut. mokyk- 
ją turėtų sutikti be didelių dva- la, Vyčiai, Sporto khibas Lith-, 
sinių sukrėtimų. Tačiau tikru- Šokėjai “grandis” ir visa eilė ki- 
moje taip nėra, žmogus nieko tų jaunimo sambūrių- 
taip nebijo, kaip savo gyvenimo čia jau tikras apsileidimas 
pabaigos-mirties- Toji baimė vyresniųjų, kurie nerado reikalo 
pas visus yra, bet labai būdin- duoti patarimą, kad nors įau
ga, kad dėl jos niekam ir į gal- nimo atstovai būtų dalyvavę ir 
vą neateina mintis, laikyti čiud pagerbę savd amžininkus ku- 
a(žvilgiu save ar kitą “bailiu”, rie turėjo savyje tokį krikšto- 

linį tėvynės meiles idealą. Jau 
pati aplinka, vaizdas ir ceremo
nialas jaunimui daugiau pasa
kytų ir lengviau paimtų į širdį, 
nei mokykloje ilgi ir sausi aiš
kinimai apie tėvynės meilę. Apart dainų ir šokių jaunimui 
reikia ir gyvų pavyzdžių, kurių 
paminklo šventinimo metu galėjo matyti-

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pafudinta, sako 
tavęs paslgailintis Viešpats*4. — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš dsų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištvrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Is tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Fresh green blades of grass 
springing up from the lawn 
are a sure sign that spring 
has finally arrived. The joy of 
the moment soon loses its 
appeal for many people with 
the realization that their lush 
green lawn needs to be mowed 
and trimmed.

No matter whether you an
ticipate this task with glee, or 
dread the time spent keeping 
the yard neat, Underwriters 
Laboratories Inc. (UL), an in
dependent, "not-for-profit or
ganization testing products for 
public safety, urges you to 
have a positive attitude toward 
safety’ while working in the 
yard. Safety awareness can 
help reduce the number of 
injuries associated with yard 
work. Human carelessness was 
a major factor in many of the 
power lawnmower accidents 
which injured an estimated 
61,000 persons irt 1977, ac
cording to U. S. Consumer 
Product Safety Commission 

‘figures.
To help you enjoy a safer 

spring and summer, UL offers 
these general guidelines for 
working in the yard:

* Wear proper clothing 
and shoes. Loose clothing 
could got caught in moving 
parts; footwear that doesn't 
provide good traction and 
balance could result in falls 
whRe mowing.

• Kepp other people, espe
cially children, away from the 
area being mowed.

Knew hovr to operate

SOPHIE BARČUS
RADIJO 5E1MOS VALANDOS
Viso, programos Ii W0PA

1499 WL A. M.

L i .tuvi y kasdien nuo pir- 
__lj iki penktadienio 3:00 
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Centro Afrikos "imperija"PARYŽIUS.— Prancūzija nutraukė visą militarinę paramą Centrinės Afrikos “imperijai”, tome keletas desėtku su kaupu, kol kitos penkios Afrikos valstybės baigs ištirti žinią, kad tos “imperijos” valdovas, patį Idį Aminą žvėriškumais pralenkęs, Įsakė savo gvardijai nužudyti šimtą mokinių dėl to, kad kai kurie tos mokyklos mokiniai griežtai priešinosi įvestoms taisyklėms dėvėti uniformas.

* Man kartu dirban visuomeni- patarėjas ir bičiulis, -tik galiu j nėję veikloje, prisimenu redak- pasakyti, kad mes turime siekti _ i toriu Miką Vaidylą kaip idealis- atp Idyti jo neužbaigtą darbąą, ’Į tą, pasišventusį tautinei kultu- pa'ys stoti į jo pėdsakus ir rai veikėją. j stengtis jo idėjas realizuoti tau-Per daugelį metų (40) mudu . tarpe.Į buvome artimi bičiuliai, pasida- Nuo savęs aš noriu pareikšti j lindavome sunkumais, bėdomis v:ešą padėką visiems,, kurie su- i ir džiaugsmais. M. Vaidyla buvo. organizavo ir pastatė M. Vaidy- ne tik “sandaros” redaktorius, lai paminklą Lietuvių Tautinėse bet ir rašytojas, tvarkytojas, kapinėse, jį įamžindami.j spaustuvininkas ir korektoriusJ bei skelbimų priėmėjas. Tai yravienas energingiausių žmonių, kuris buvo ir talentingas. Jis

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St Tel. 737-514$ 

Tikriną akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta

some different hazards be
cause of their need for power 
cords. Some suggestions from 
UL when using these tools 
are:

* Wait for dry days before 
using electric lawnmowers, 
trimmers, and other tools.

* Use extension cords de
signed for outdoor work and 
rated for the power needs of 
your tools.

* Start using your elec
tric lawnmower in the area 
nearest the electrical outlet, 
and then mow away from the 
outlet so that you will have 
the cord behind you, reducing 
the risk of cutting it.

* Use the handle to carry 
electrical tools, not the cord; 
and don’t yank the plugs 
from the sockets by the cord.

Some additional tips for 
safe mowing from UL are:

* Mow across an incline 
if you are using a walk-behind 
mower. With a lawn tractor, 
mow up and down the incline 
to prevent the tractor from 
tipping over and pinning you 
underneath.

* Make sure all guards arc 
in place while mowing and 
keep the lawnmower’s blades 
sharp.

* If you do hit a foreign 
object or h£ve a mower mal
function, always remember to 
turn off the mower and dis
connect the power cord or 
spark plug wire before inspect
ing the damage. This will 
eliminate any chance of acci
dental starting.

Caution While Cutting 
Can Reduce Lawnmower Injuries 

A Service of Underwriters Laboratories Inc.

praktika, sp«& MOTERŲ Ilges, mylėjo tautiečius, o tautiečiai jį j j dar labiau pamilo. Jis nė vieną tautietį nebandė įžeisti ar pažeminti. Tokių talentingų žmonių labai mažai randasi mūsų lietu-i I vių tarpe. Jo darbo našta buvo l labai sunki, bet jis su džiaugsmu Į tą lietuvišką dvasią skleidė mū- ; sų tautiečių tarpe.Depresijos laikais dauguma į lietuvių buvo “pailsę” veikti lietuviškoje dirvoje, bet Mykolas, kuris neturėjo nei dviračio,: nei kojas, stiprią širdį ir išmokslintą galvą, mokėjo sugyventi su tautiečiais draugiškoje dvasioje. _ Be turi lietuviškų kortų kalant kalade, automob’liu stikerius,' s-gai susirūpinusiai pirmininko Lietuvos praeities paveikslus, kelione pas Petronį, miegančiam kab namą lėkštę su Vytimi ir Spaudos klubui, Dukterims val- visą eilę k'-tų dalykų. Gintaras gydinant senelius, LTs-gai su- važ’nėja po miestus ir sutik- kant galvą suvažiavimo reika- tiems lietuviams rodo savo lais ir kitiems nesant galimybės prekes. visus išvardinti. ,__________________Laikykime visa tai neva hu-

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Drau-
Lietuvių Žagarės Klubo pusmetinis 

nariu susirinkimas t vyks sekmadienį, 
gegužės 27 i 1 vai. popiet Anelės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir užsimokėti 
duokles. Po šio susirinkimo bus klu
bo 3 mėnesių atstogos. Reikalui esant 
kreipkitės i klubo pirm. Paul Masilio- 

jni, tek 585-5611. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

BOSTON, Mass. — Gintaras Juo tarpu Chicagoje erganiza Ka_rv^s kartu su M.Drunga ' cijų ir kitokių institucijų skai įste' gė “Baltic Enterprises” bendrove įvairiems istoriniams 1‘priiv'u reikalams. Jie išleidodu sąsuvimus piešti mėgstan-1 kurie šiaip garsįai’ kaįb^ dėI riems vaikams. Vieną pavadino1' ’ • ’ ’: M"n<^ lietuviška spalvinimo km’—'*”, n antrąją pavadino tuo n?č u titulu, tiktai vienai davė p:rmą nvomerį, o antrai — antra’’. Kiekviena kainuoja po motociklo, turėjo stiprias ’ S*' 50, +imi po 32 puslapius. Vieno’ ■’’’ršelis mėlynas, o antros — geltonas.



Nuotaikinga šeimyninė popietė
r?

V *3T

ir vieningumą.
K. T-kus

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

Namai, Žam6 — Pardavimui 
REAL ESTATE ^OR SAL»t

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS j:

MUTUAL FEDERAL SAVING S 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ;

Melrose iParko .lįętuvių kolę- Sinkevičienė pareiškė, kad- sū
nija turėjo nepaprastą popietę, sirinkome šeimyniniams pie- 
Popietės sumanytojas ir dair turns praleisti valandėlę laiko, 
ginusia jai pašventęs darbo Al- susipažinti, atnaujinti senas ir 
gis Sinkevičius. Jis sako, kad užmegzti naujas pažintis. No. 
kai apie popietės sukvietinuą rime būti viena šeima, stengia* 
pasakiau vienam kitam, tai su- mės pažinti visus kolonijos be
silaukiau kritikos: pasisakymų, tuvius, todėl šie pietūs ta pras

me ir paruošti.
Popietėje dalyvavo ne vienos

ė*f£- '

^■■■^

kad niekas iš to neišeis. .
A. Sinkevičius nėra iš tokių.

kurie nusimintų ir kapituliuo-, kartos lietuviai. Buvo senelių 
tų, nusilenktų kritikai ir pagąs- ir močiučių, mokančių gerai ir 
dinimui. Jis dirbo, sukosi kaip sunkiau lietuvių kalbą. Visi pie-j 
vijurkas, važinėjo į namus pas tavo, kalbėjosi, susipažino ir 
senesnio amžiaus sen. kartos lie-j nuoširdžiai dalinosi savo ispū- 
tuvius, kvietė į popietės šeimy-!džiais, pergyvenimais. Nuotaika' 
ninius pietus atsilankyti, netu-!pietautojų buvo Isbai pakili ir 
rintiems savo susisiekimo prie-'jautėsi pietų dalyviai vienos šei- 
monių, jas parūpino arba pa
prašė kaimynus atsivežti. Užtai 
1979 m. gegužės mėn. 20 d. 1 
vai. į Eagles salę, 147 N. Broad
way, Melrose Park, susirinko ir 
senesnių ir jaunesnių kolonijos 
lietuvių -14 asmens. Pora buvo 
ir 92 metų amžiaus. Tai senas 
kolonijos gyventojas, ne vienos 
senesnių lietuvių organizacijų 
steigėjas ir narys Augustas Vir
belis ir Rožė Lastauskienė.

Kadangi Chicagoje sekmadie
nį buvo stipresnių renginį ų- 
“Draugo” 70 metų sukakties 
koncertas ir šv- Kazimiero lie
tuvių kapinėse Romui Kalantai 
iškilmės, tai nemažai kolonijos 
gyventojų buvo išvykusių Į Chi- 
cagą- Be to, toks sumanymas 
daromas pirmą kartą, tai reikia 
pripažinti, kad į popietę atsilan
kė labai patenkinama/ žmonių 
skaičius.

Atidarydama popietę Zina naujinti, kas veda į solidarumą' dą. 65 m. sukakties proga jis 
pasveikino Naujienas ir joms 
atsiuntė $10 auką. Vincas Ku
liešius kartu su žmona Onute 
(Joteikaite) šią žiemą praleido 
Brazilijoje, S- Paulo mieste- Ten i 
jis susipažino su Tėvų Salezie- 

j čių leidžiamo “Mūsų Lietuva1’

mos žmonės. Popietės sumany
tojui ir jo talkininkams svečiai 
dėkojo ir reiškė nuomonę, kad 
tokių popiečių būtų ir daugiau. 
Popiečio pietų išlaidas padengė 
keturios organizacijos: Lietu-' 
vių Amerikos piliečių klubas,- 
JAV LB Melrose Parko apylin
kė, Lietuvos Dukterų d.-jos Mel-’ 
rose Parko skyrius ir SLA kuo
pa 125. Labai skanų maistą pa
gamino L. Dukterų Draugijos 
M. P. skyriaus ponios.

Idėja ar bandy-mas pavyko 
puikiai- Rudenį ir vėl laukiama 
tokia pati popietė- Dalyvaudami 
popietėje visų pažiūrų, įsitikini-, 
mų, priklausančių įvairioms or-, 
ganizacijo'ms lietuviai pietauda-į 
mi ir įsikalbėdami savo taqjeJ — Vincas Kuliešius, žinomas 
su savo kaimynais, pažįstamais namų statybos bei remonto kon- 
ir užmegzdami naujas pažintis,)traktorius Čikagoje ir apylinkė- 
pajunta lyg vienos šeimos na-'se, yra aktyvus visuomenėje ir 
riai, suminkštėję prareda atsi-- dosniai remia lietuvišką span- • • A • 1 ’fe • i ’ w —■ 'v w i • • •

Pasvarscyk ancela tykiai piūkiodama ...

I — Skaitytojas ir bendradar
bis, pasivadinęs žemaituku, svei
kindamas Naujienas 65 metų 
sukakties proga ir linkėdamas 
joms ilgiausių metų, savo linkė
jimus parėmė šimto ($100) do- 

' lerių auka. Dėkui už ją ir už laiš- 
i ka.

— Ponia E- A- Bagdonai 11-
• Cesmės, &erKĮri|^ąfeidusi,įGtilf-

!’ ’poFt’ėpynilkėjėį -Sf. Petersburg,
? Eta., -grįžo Į ^namtis? Euclid, Ohio1- 

George JI -Stungis iš -ten -grįžo į 
Louisville, Kentucky.- Juozas 
Balteiinonaills iš Marquette Par- 

. ko išvyko vasaros metui į Union
Pier, Midi. Gamtos ir gryno oro Namai, Žemė — Pardavimui 
mėgėjai ten jau vyksta praleis- *Eal estate for sale 
ti savaitgalius, o dauguma va
sarnamių savininkų ruošiasi 

. priimti vasarotojus. j

— Southwest Real Estate 
Board rudšia metinę Golfo Die
ną Cog Hill Country klube bir
želio 13 d. Laimėto jams paskii- 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7^74' 
ta kelionė į Las Vegas taip pat ___________________________
vertingos d°vanos, gautos iš, j) islruokllc 3av0 namus 
Standard bei Talman laupymo bizni ]s rdavimui jal

26-tus metus veikiančioj įstaibendrovių ir Drovers banko.
— Chicagos Centrinio Pašto1 goj, o pirkdami pasiteiraukite. . 

viršininkas Frank c. Goldie, be-Į Du buta- medinis su sklepu ir ga.

apie Čikagos lietuvių gj-veniraa )os Mtl* lenSvai prieinamos, 
bei veikla. ," ‘ siunta lengvai įdedama. Ypatin

gai atkreipia dėmesį Į pakelėse 
— Jonas Makūnas, Rockford, esančių pašto dėžučių kokyrbę.

III., pratęsdamas prenumeratą,j 
atsiuntė $5 auką: $2 kalendo-' 
riui ir $3 
Dėkui.

Naujienų

Jokubonis,

i

— Illinois valstijos loterijoj 
paramai. SeSužės 24 d- Big Pay Day loši- 

me laimėjo 598- 53, 0, 8789-’ 
I Treasure Hunt lošime laimėjo* 

Lietuvių 43, 13, 46, 17, 42 ir 37.

i RAMI MOTERIS paieško 1

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

DAR SENA KAINA
LABAI SVARUS 2 butu namas t 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga 
zu šildymai, Brighton Parke. §37,000
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar 
quette Parke. 2 butai po 6 kambariu: 
ir trečias gražiame beismante. Dauj 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auti 
garažas. Apie S6.000 pajamų. Nau
jas stogas, gazų šildymas, apsaugi 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

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

Į Marquette Parke.

NAUJŲ SKAITYTO.JŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus sksl’ 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis, 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rd. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
araitytt ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis’dovanomis naujiems skaityt-jams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyj’e prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus”! 
totorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame I didžiąja talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei salimu žkaltytojų reikuamr 
jraioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkzrpomla. I

1

■VOJItiNOS
1739 SO. HALST2D FT. 
CHICAGO, IL 60686

* Ii inksto be rzglniate pratęsiu savo ursnumaratą. taupydamas lažą b 
»£ndanus susirašinėjime iilaidas. Priede  dot

, kurtiw Užsakam Naujienai kaip dovaną savo _ 
yri naujas skaitytoju. Priede doL

Pavardė ir vardas -------------------------- - ----

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastanga, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardas

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė ir vardai .

Adreso

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

(Town of Lake}
Dažo namus Iš lauko /v Iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

— Jonas
Tautiniu kapinių Direktorių ta-. ,, . .. I M. L. S.
rybos pirmininkas ir lietuvis-1 MOTERIS pares o 1. na<rfrinkima.s
kos veiklos veteranas, sveikinda- kambari>! bul° 2"”e aukšte| Gausus na”?™ 
mas Naujienas 65 m. sukakties Bridgeporto arba Brighton Pa.-j pavakariuose

ko apylinkėje- Skambinti po' <> b U D R A I T I S REALTY 
v. v. - Tel. 927-7414. Į „

‘Įvairi apdrauda —INSURANCE
— KRIVŪLĖS KLUBO pava-.g^yŲ NUOMAVIMAS—paren

ka m nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

mas Naujienas 65 m. _______
proga, įteikė $30 auką. Dėkui už 
ją ir už gerus linkėjimus.

— Juozas Bagdžius, LB (R)

REAL ESTATE

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

Marquette Parko Apyl. vykdo-: sar^s piknikas įvyks birželio 
masis vicepirmininkas, reika-P^ sa^Je ir s0‘
lais lankėsi Naujienose. Dėkui, helyje. . Gros . geras orkestras,! 
už vizitą ir už $10 auką. j skanūs valgiai ir gėrimai, tur-j 

į tingas Laimės šulinys. Visus
— Charles Gogelis iš Brighton! kviečia VALDYBA,

Parko lankėsi Naujienose. Dė- ‘ - ------------
__ BRIGHTON PARKO LIE- t’J°j Sahte keltis, priešais Marquette

masis vicepirmininkas, reika-P^ sateje ir so

(Pr.)
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji langai, naujai išdekoruotas.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

kui už vizitą, ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir už Įteiktą TUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ, 

DR AU GI J OS gegužinė-piknikas ’ 
įvyks birželio 3 d., sekmadienį'
Vyčių salėje ir sodelyje- Pradžiai parduodamas 2 aukštu gerai 
12 vai- Gros A. Ramonio orkes-: užlaikytas namas prie 70-tos ir. Rock- 
tras, bus laimės šulinys ir gar-‘^eU- 2 5°J ° sinu garažas. Ypatingai modernus sa- 
dūs lietuviški valgiai. Kviečia' vininko butas. Apynaujė šildymo sis-

$7 auka kalendoriui.

— Ponia Anastazija Klavs, 
Berkeley, HL, pratęsdama pre
numeratą, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus atlydėjo $16 
auka. Dėkui,

parką.
VALDIS REALTY, 

737-7200.

visus dalyvauti draugijos Valdv- tema, naujas namo ir garažo _ į J viskas labai gerame stovyje, tuoj ga-

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 
Atlieka įvairius namų 

teisymo darbus.
Tel. 582-7606 .

i — MUZ. A. JURGUČIO piani
no ir akordeono klasės mokinių 
koncertas įvyks Jaunimo cen
tre birželio 3 d. 2 vai. popiet.

(Pr).

limo užimti, kaina $45.500.
Tel. 636-8557.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 j

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

MAINTENANCE MECHANIC
GENERAL KNOWLEDGE OF 

ELECTRICAL & MECHANICAL
EQUIPMENT PvEQ’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

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

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

-°- ~__

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

— LINKSMAS VYČIŲ PIK
NIKAS įvyks gegužės 27 d., sek
madienį; 12 vai. vidudienį Vy
čių salėje ir sodelyje, 2455 W. 
47 St. Gros A. Ramonio orkes-Į 
tras, veiks virtuvė ir baras, bus| 
Laimės šulinys- Visi maloniai 
kviečiami. įėjimo auka $1.

(Pr).
— PANEVĖŽIEČIŲ POBŪ- 

VIS-VAKARIENĖ su šokiais bus 
gegužės 26 d. K. Aižino (buv. 

į Pakšto) salėje. Kviečiami visį- 
[Įėjimo auka $8 asmeniui. Kvie
timus užsisakyti ir stalus rezer-. dįu io‘coTių^^

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA
ieško pirkti namą Pilzen apylinkė

je. Siūlyti vakarais.
Tel. 226-5892 Siuntiniai į Lietuvą

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikli

CASHIER
4 DAYS A WEEK 

Mature Woman 
Some experience necessary 

Call

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar. 
Chicago, HL 60632. ToL YA 7-5910

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGAS BARTENDER1S — 
vyras arba moteris. Part Time. Skam
binti: 247-0582 arba 247-1804.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Noriu susipažinti moterį - gyveni- 
1 mui rimta draugę. Esu_64 metų. 5 pė- 

vuoti dienos metu tel. 925-3212, tu keliauti, teatrą- kinus ir įvairius 
galima gauti ir prie įėjimo.

(Pr.)
— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME

NŲ. Mokame. $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better

parengimus. Rašyti:
NAUJIENOS BOX 227 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

666-3350 OR 226-3167

condition). Mokame aukščiau- — Horoscopes or Astrologicais y , , —— JLA VJL vO VA vav^*^-***

sias kainas už sidabrines mone- Tarot Card Readings. Saturday 
f ’l v . T 1 • J —tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

4207 So. Sacramento,

Netary PvNIe
INCOME TAX MRVICI

Taip pat darosi vertimai, giminiu 
iškvietimai. pūdomi pilietybė* pra- j

BEST THINGS IN LIFE
iw m*m

Slate Farm Ltfe Insurance Company

ADVOKATAS '
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

- TH. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto suslt*- 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. 
_______________ _ _ —r

2608 West 69th SL, Chicago, Dl. 60629 « Tel WA 5-2787 Į 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. V.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ ; 5 1

A A J* T. L «ĮR *■; *

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ’ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

V. VALANTINAS

— Sekmadienį, gegužės 27 
Lietuvių Tautinės Kapinės ruo-Į 
šią Kapų Puošimo dieną. Iš-' 
kilmės prasidės lygiai 11 vai. ry
to. Busas į kapines eis tais pa
čiais keliais, kaip ir pernai. ;

— Lietuvos ir Amerikos, vė
liavos bus pakeltos Romo Ka
lantos garbei sekmadienį, gegu
žės 27 d., 10 vai. ryto prie Mar
quette Parko lietuvių parapijos 
bažnyčios. Visi kviečiami gau
siai • dalyvauti vėliavų pakėlime 
ir pagerbti R. Kalantą. •. (Pu)

’ - - į

i' 11 to 5 no appointment neces..
jsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N
STATE St. Rm. 1717. Mes kal-
925-8392. Professional Member
American Federation of Astro-1 RENTING IN GENERAL

Rogers. (Pr)
— JAV (R) LB Brighton Par-.

ko Apylinkės Valdyba šaukia River Forest, ill.
................ ...

d Nuomos

^,,CI , ..... išnuomojamas 3
:. ... „•„•„v? ; kambariu butas. Teirautis tel. 77Vvisuotini narių metmi susirinki-1 

mą, kuris įvyks š.m. birželio ~—— —
! mėn. 3 dieną 1 vai. popiet Šau-' IŠNUOMOJAMAS 2 i bu-
,. nA.„ tv nt tukas suaugusiam vynu arba motelių namuose, 2417 W. 43rd Ct _ Emerald.
Visų narių dalyvavimas yra bū- • Tat. 523-1387
tinas. Kviečiam ir naujus narius ( - 
šiame 
Įėjimas 
ko bus

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
ui savo dsrt>ą. Esame ipdrausti.

, . , ARVT^A&dČŠn^Jįfibinti
A. Abrattis, Apyl- 'p’rm.■-'&£ 434^M55. (PrJw ,j

susirinkime dalyvauti, 
visiems laisvas. Po vis- 
kavutė. .

NAUJIENOS, CHICAGO % ILL. Saturday, M, JI79 y. j




