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Irano karo vadai klauso tik

JAV PARDUOS EGIPTUI DVYLIKĄ NAUJŲ SPRAUSMINIŲ LĖKTUVŲ majore 
aimės

SAUDI ARABIJA IR IZRAELIS NORĖJO 
GAUTI GREIČIAUSIUS LĖKTUVUS

Parodė nužu

v z"

Pradžioje manyta, kad bus 
galima atpažinti labai mažas žu
vusių keelivių skaičius, bet da
bar aiškėja, kad vis dėlto bus 
atpažinta žymiai daugiau. Pasi
rodo, kad daugelis turėjo ran
kinius laikrodėlius. Didoką skai
čių bus galima atpažinti pagal 
laikrodžius, peiliukus, turėtus 
pinigus, auskarus, medalikėlius 
ir kitus dalykus. Apavas, kad ir 
apdegęs, gali padėti atpažinti 
žuvusius. Pradžioje manyta vi
sus laidoti neatpažintus, bet da
bar aiškėja, kad daugelį bus ga-

Nužudytos moters palaikai 
vežti į Izraeli ir palaidoti.

• *»i Nikaragimj kariai-Aieima 
ihafštininldi’ “''1

kad jos 
įstatymų gy- 
naudingų in- 
pasakė. kad 
neabejotinas

-?— Zairės Kinšasa miestas 
baigia .'atsrstatyii'v nuo praeitų 
metui atipuoHtto .piselpnių.

Prezidentas neturi galios 
algoms kontroliuoti

WASHINGTON, D.C.— Fede
ralinis teisėjas B.G. Price, svars
tydamas algų ir kainų kontrolės 
reikalus, peržiūrėjęs veikiančius 
Įstatymus, priėjo išvados, kad 
prezidentas Cąrteris neturi tei
sės kontroliuoti algų ir kainų 
reikalų. Prezidentas nustatė ga
limus ir priimtinus algų pasiūly
mus ir daro spaudimą į vieną ir 
kitą pusę, prisilaikyti jo patvar
kymų, bet jis neturi teisės, be 
aiškaus Kongreso nutarimo, nu
statyti; algų ir kainų, kontrolę.

— Irano tankai, sutraiškinę 
21 uosto gyventoją, sukėlė visą 
Iraną. Žmonės bijo išeiti į gatvę.

— Lenkų policija suima žy- 
miąi daugiau, žmonių,-negu pra
džioje. atrodė. PopiežJauą vizite 
,mętu; Gierekui . reikalinga j r*« 
mybė. -jfriv •

KAMPALA. Uganda.— Ugan
dos .gyventojai savo akimis ma
tė kaip buvo nužudyta ligoni
nėje buvusi britų pilietė. 70 me
tų žydė Miriam Block. Entebėje 
kiti pagrobti keleiviai buvo su
sodinti Į tris Izraelio lėktuvus 
ir išvežti į Izraelį, o ligoninėje 
buvusi' sena moteris karo poli
cijos buvo išvežta į laukus ir, 
pagal paties Idi Amino įsakymą, 
laukuose buvo nužudyta ir ap
kasta. Idi Amin taip pat įsakė 
sušaudyti karius, aerodromo 
sargus, nepasipriešinusius at- 
skridusiems Izraelio kariams.

X* Izraelio atstovai tariasi su 
Jungtinių Tautų kariais dėl Lt- 
banO' ’palestiniečių bombarda 
vimų.

— šiaurės Atlanto valstybės 
prtbififf Strateginių atomo gink
lų jfcufąręiai jf ^ątarią^-preziden 
tui Carteriui ją pasirašyti.
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Grįžta žemėn "dausy 
laboratorija" Skylab

šiaurės Amerikos Oro Gyny
bos Komanda pranešė, kad 78.5 
tono sunkumo, ilgą laiką orbito
je skraidžiusi aplink Žemę Dau
sų Laboratorija gavo dar vieną 
savaitę laiko paskraidyti iki pa
skirto termino “grįžti”. Tai tu
rėtų būti birželio 9 dieną. Bet ji 
negrįš kaip grįžta astronautų 
vairuojami erdvėlaiviai, o irda
ma ir žemės paviršiun barsty
dama savo atskiras dalis. NASA 
paaiškina, kad baimei vietos 
nėra, nes būti skeveldrų sužeis
tam yra tik tiek galimybės, kiek 
vra nuo krintančio meteorito.

Gražvydas Lazauskas.
(Fotografavo M. Nagys)

GYVENTOJAI PROTESTUOJA PRIEŠ MULOS 
ĮVESTĄ NETVARKĄ. BADĄ

Išradėjas gaus 
$44 milijonus

Federalin’s D'strikto Teismo 
te sėjas George N. Leighton įsa
kė Sears. Roebuck & Co. išmo
kėti išradėju* Peter M. Roberts, 
34 m., suma p nicu tarp $44 mi
lijonu ir S60 m’lijonų, kiek mi
nėja firma uždirbo už greito už
sukimo ir atsukimo mechanizmą 
(wrench), kurį išgalvojo Rob
erts 1963 meta:s. dar būdamas 
’-en lname^’s, tarnaudamas kler
ku Sears firmoje. Be to, teisėjas 
Leighton įsakė iki šio birželio 
15 d. grąžinti savininkui Peter 
Roberts visas patento teises, ku
rias jis yra gavęs už naudingą 
išradimą.

Jau 1977 metais federalinis 
jury pripažino Sears esant kaltą 
apgavus Robertsą, ir įsakė jam 
išmokėti $1 milijoną už nuosto
lius. nuslepiant ko yra vertas jo 
išradimas ir įkalbant išsižadėti 
visu teisiu i savo išradimo Delno

Teisėjo Leighton sprendimas 
reiškia, kad Roberts gaus visą 
pelną už suktuvą (wrench) nuo 
1963 metų. Teisėjui pateikti už
rašai rod?, kad Sears iš to išra
dimo iki .1976 metų imtinai pa
darė yį4 milijonus pelno.

— Juokdariai elektroninėm 
mašino'fti apskaičiavo, kad 2,025 
metafs Socialinė apdrauda kiek- 
ViėKam ‘išmokės po $64.000.

TEHERANAS. Iranas. — Ira
no gyventojai kiekvieną dieną 
kebą vis didesnius protestus 
orieš mulos Chomeimo įvestą 
bada ir netvarka, praneša kores
pondentai. Ketvirtadieni mula 
Chomeini įsakė išvaikyti “ara
bų" suorganizuotą demonstraci
ja prieš mulos Chomeini planuo
jamas reformas.

Valdžios kontroliuojamas ra
dijas skelbia, kod nerimą kelia 
“Irano arabai”, iki šio meto va
dinti iraniečiais. Kdkns paleis
tos ne i galvas ar krūt'"os. bet 
į kojas.

Apskaičiuojama, kad sužeisti 
2.100 demonstrantu. Jie jokiu 
pretenzijų i mulą ar vyriausybę 
nereiškė, bet prašė atstatyti 
tvarką Irane. Pirma karta mi
nioje pasigirdo balsas, kad val
džia grąžintu kraštui šacha, 
prie kurio buvo duonos, žibalo 
ir tvarkos. Chomeini. patyręs 
apie šiuos reikalavimus, liepė 
šauti į “arabus” ir išvaikyti 
protestuojančius.

Birželio 2:. Blondiną, Mąrce- 
linas, Auksuolė,' Ankstė, Ąžuo
las, Gegužis.

Birželio 3: Oliva, Karolis L., 
Develta, Javinė, Tauikahtas, 
įminąs.

SauŲėtęka 5c05,-leidžiasi 0:18.
* Orai drėgnas, gitt’fyti;’

Ispanijos premjeras 
tris dienas tylėjo

MADRIDAS. — Isapnijos 
nisteris pirmininkas Adolfo 
Suarez, tris dienas ištvėręs tylė
damas. prabilo garsiai pasmerk
damas blogiausią nuo civilinio 
karo laikų ginkluotų partizanų 
siautimą. Kalboje parlamento 
žemutiniuose rūmuose jis pra
nešė, kad vyriausybė panaudos 
visas įstatymais leistas priemo
nes, kad būtų išnaikintas tero
rizmo vėžys, kuris atakuoja 
mūsų kraštą.

Viena teroristų grupė pasigy
rė šiais metais nužudžiusi 38 
žmones ir už juos prisiimanti at
sakomybę. Viena bomba, spro
gusi sekmadienį žmonių pilnoje 
Madrido kavinėje, užmušė aš
tuonis žmones.

SALISBURY, Rodezija. — 
Naujas premjeras Abel Muzo- 
rewa sudarė naują kabinetą iš 
penkiolika ministerių. Dešimt 
ministerių yra juodaodžiai, o 
penki yra baltaodžiai. Buvęs 
premjeras Ian Smithy yra naujo 
kabineto narys, bet jis nevaldo 
jokios ministerijos. Jis bus mi- 
nisteris be portfelio, bet jis da
lyvaus visuose kabineto posė
džiuose ir turės pilnas ministe- 
rio teises. : i.

Pirmas kabineto nutarimas 
t buvo pakeisti valstybės vardą. 
Iki šio meto visi ;šį kraštą vadi
nome. Rodeziją,, bet nuo šįos die
nos kraštas vadinsis Zimbabve. 
Taip minėtas kraštas* vadinosi- 
-anksčiau, taip vadinsis ateityje.

Izraelis sustabdė 
f Libano apšaudymą

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio karo vadovybė, kiekvieną 
dieną bombardavusį kelis pales
tiniečių karo centrus pietų Li
bane, šiandien paskelbė, kad su
stabdys palestiniečių centrų 
bombardavimą. Galimas daik
tas, kad palestiniečių teroristų 
organizacijos vadovybė nutarė 
tartis su Izraelio karo atstovais. 
Nieko palestiniečiai negali pa
daryti Izraelio karo lėktuvams, 
o nuostolius izraelitai kiekvieną 
dieną padarydavo didelius. Ga
limas daiktas, kad Arafatas įsa
kys Jordanijos ir Libano tero- Į 
ristams palestiniečiams neorga
nizuoti puolimų prieš Izraelio 
gyventojus.

Bombomanijos liga 
virsta epidemija

Korsikos nacionalistai praeitą 
trečiadienį sinkronizavo, nusta
tė tuo pačiu laiku sprogti dau
giau kaip 20 bombų, parinkdami 
jų.sprogimui vietas, kur dides
nis judėjimas, prie bankų, auto
mobilių aikštėse, kelionių agen
tūrose, valdžios įstaigose ir pan. 
Sprogimai Įvyko, znustatytu lai
ku, bet.-medžiaginiai nuostoliai 
buvę nežymūs, ąuku nebuvo.

Galinga šautuvų sąjunga
NRA (National Rifle Associa

tion) stengiasi Senate užblokuo
ti, kad. nepraeitų ^ongres'mano 
Abner j. Mik vos' pasiūlymas 
kaip racionaliai sutvarkyti gink
lų turėjimą. Mikva yra užsi
traukęs NRA (Amerikos šautu
vų Sąjungos) pyktį ir dėl to iki 
šiol negali pravesti per Kongre
są įstatymo, kuriuo būtų visiš
kai uždrausta ginklu gamvba. 
pardavinėjimas ir importas.

įstatymas neliestu valdininku, 
kurių užduotis yra ginti įstaty
mus — policija ir kariškiai.

WASHINGTON, D.C. — JAV 
atstovai veda pasitarimus su 
Egipto atstovais dėl dvylikos 
naujausių sprausminių lėktuvų. 
Prezidentas Cąrteris jau anks
čiau buvo prižadėjęs parduoti 
egiptiečiams pačius naujausius 
ir galingiausius lėktuvus, bet 
iki šio meto egiptiečiai jų ne
gavo.

Minėtų lėktuvų labai norėjo 
Izraelis ir Saudi Arabija, bet 
tuo tarpu nė viena valstybė jų 
nebeturi. Saudi Arabija norėjo 
juos pirkti Prancūzijoje, bet ir 
ten minėtu lėktuvu dar 
turi.

400 _'mylių | aerodromą. DC-10 
lėktuve^ lakūnai žinojo apie mo
torą. nukritimą,- bet lėktuvas 
nusileido ir
bėti. Praeito penktadienio po
pieti s- -buvo labai vėjuotas, 
Įėjo.'sparnus Įkirsti ' labai, stipri 
vėjo banga, ėiri arti- žemyn, Spe
cialistai ; ’ bando .-visą” r eik ai ą iš- 
tiTžū. Sparnai nulenkti; .Kori iš- 
aiskįntį nuĮehkimb pįieŽhstis.

WkSHĮ^^TĮįN^-,.I’ĄSJĘKĖ 
INSTRUMENTAI

WASHINGTON^'D.C.—Wash
in gtoną jau pasiekė visa eilė 
nukritusio ir sudegusio lėktuvo 
instrumentų, kurie' gali padėti 
išaiškinti kritimo priežastį. Vie
ni instrumentai neveikė, bet ki
ti veikė.

Daniel Flood teismas 
atidėtas

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso atstovo Daniel Flood teis
mas atidėtas. Paskutiniu metu 
senas Kongreso atstovas turėjo 
bėdos su akimis. Kol akys bus 
ištirtos ir nustatyta negalavimo 
priežastis, teismas atidėtas.

Prisiekusieji teisėjai patraukė 
Kongreso atstovą teisman, pasi
remdami vien tiktai buvusio jo 
asmeniško sekretoriaus parody
mais- Waterbury .rinkėjai ne
kreipė dėmesio į atštovui Flood 
jnestus kaltinimus ir išrinko jį 
Kongreso - atstovo pareigoms.'tai premjero įsakymų, bet-ne 
Visi laukia prisiekusiųjų teismo | mulos Chomeini. '
sprendimo. .-wrib- ‘ V.". - . ....—---------- y

CHICAGO. — Mai-'- Byrne
CHICAGO. —Mcjvre J. Byrne 

ketvirtadienį pasakė turinti pa
sižadėjimą iš 29 Miesto tarybos 
narių, kad balsuos už jos pa
rinktą kandidatą į Chicagos Po
licijos superintendentus Patrick 
V. Murphy, buvusį policijos vir
šininką New Yorke ir Detroite.

Pabrėždama Murphy’o geras 
savybes ir įsitikinimą 
kandidatas įneštų 
nimo institucijoje 
novacijų. Byme 
Murphy yra jos 
pasirinkimas.
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Chicago,. Ill. —, šeštadienis

tas prašo krašto gyventojus, 
darbininkus ir bendroves prisi
laikyti . jo nustatytos normos, 
bę^' jis gili tik prašyti, ne pri
vesti.. ^7' -.

rSUKVIETĖ- NAFTOS 
f . BENDROVIŲ VADUS ’ ’

: prezidentas Cąrteris sukvietė 
naftos bendrovių vadus į Bal
tuosius Rūmus, kad galėtų su 
jais- • pasidalinti nuomonėmis 
apie reikalą valyti daugiau de
galų, tinkamų automobiliams.

‘- Prezidentas žino, kad Kalifor
nija ir kelios'kitos valstijos ne
turi tiek gazolino, kiek jos turė
davo iki šio meto. Energijos ad
ministratorius James Schlesin-i 
gėris žino, kad krašto cisternose 
yra pakankamai nevalytos naf
tos ir gazolino, bet rafinavimo 
procesas sulėtintas. Kalifornijos 
automobilistai turėjo bėdos su 
benzino stoka, jiems teko žy
miai brangiau mokėti už galo
ną. Schlesingeris žino, kad ga
zoliną reikia taupyti, bet jam 
atrodo, kad automobilistai netu
rėtų turėti bėdos automobilius 
aptarnauti.

PREZIDENTAS TAPO 
MILIJONIERIUMI

Praeitų metų pajamos ir išlai
dos, paruoštos mokesčių mokė
jimo reikalu,-, rodo,- kad prezi
dentas Jimmy Cąrteris tapo mi
lijonieriumi. Jis ir anksčiau bu
vo turtingas žmogus, bet milijo
nieriumi nebuvo. Jis buvo Geor
gia valstijos gubernatorius, di
delės žemės riešutų (peanuts)] 
farmos savininkas, bet jam daug 
padėjo prezidento alga.

'--/C.' .c-

’ Vaisingos Indianos : 
mergaites ; Ų r "

INDIANAPOLIS, Ind. — Ofi
cialūs dokumentai - rodo, (kad 
dešimties metų Indianos, mer
gaitė pagimdė dvynukus, lųdia- 
nog, universiteto gydytojai ‘pri
žiūrėjo gimdymą. Jie viską už
registravo, ne. Įimtai, J aunametę 
motiną^ bet ir ąbų. ųąųjagiirtius.

TYRIMAS RODO, KAD BUVO NULENKTI 
DIDŽIOJO LĖKTUVO SPARNAI

WASHINGTON, D.C.— Vyra- l’ma atpažinti ir leisti šeimos 
vo įsitikinimas, kad nulaužtas nariams palaidoti savo sklype. 
DC-10 lėktuVo sraigtas galėjo' žuvusiems atpažinti bus reika- 
būti visos praeitą penktadienį linga artimųjų pagalba. Paskirti 
O’Hare aerodrome įvykusios gydytojai specialistai žuvusiems 
nelaimės priežastimi. Dabąr nu-1 atpažinti.’ 
statyta, kad tas; sraigtas nebuvo 
“nuvargęs”, kaip.pradžioje buvo 
manyta, bet jis buvo nulaužtas. 
Sraigto metalas buvo stiprus, 
nesuplėišėjęs. Specialistai ieško 
kitų nelaimės priežasčių. Spren
dimas bus padarytas, kai visos 
galimos; priežastys bus išaiškin
tos ir tiksliai nustatytos. .

POPIETIS‘BUVO ' 
h vėjuotas

Lėktuvas buyo iškilęs beveik 
600 pėdų aukštumom Jį pakėlė 
du likusieji lėktuvo motorai pa
gal turimus apskaičiavimus, tie 
motorai turėjo lėktuvą pakan
kamai iškelti Irje^ti -iisdcunatos^ 
jį vėl nutupdytf O^Harę aero
drome. Kitose '‘vfadše^lekiuVŽ’ • 
netekdavo vieno motoro, bet jie; ‘

Miko Vaidylos paminklas .Lietuvių Tautinėse kapinėse. Pa
minklą pastatė Juliaus Kuzo vadovaujamašįkomitetas. Prie 
paminklo susirinkusiems lietuviams kalbas pasakė Julius 
Kuzas (dešinėje), ■ Juzė Daužvardienė,_Lietuvos generalinė 
konsule .-.Chicagoje, ir Lietuvos valstiečių kfudininkų sąjun-

Pats Chomeini naudojo de
monstracijas “Irano Islamo reš- 
nubiikai” įvesti, svarbesnėms 
kalboms pasakyti, bet jis negali 
pakęsti, kai protestus reiškia ki
taip galvojantieji krašto pilie
čiai. Mula Chomeini įsakė vi
siems demonstrantams tuoiau 
skirstytis'ir eiti prie darbo. Te
herano, kaip ir kitų vietovių 
demonstrantai reikalauja duo
nos ir tvarkos. Darbminkai eina 
į darbą, bet jie negali, nieko pa
gaminti. Smarkiau nusiskundžia 
žibalo versmių darbininkai. Ira
nas neturi specialistų naftai va
lyti. šachas nupirko pačias ge
riausias mašinas naftai ir dega
lam rafinuoti, bet mula Cho
meini išvaikė specialistus, o ira
niečių nespėjo apmokyti.

Mula reikalauja priimti visus 
jo paskelbtus “islamiškos Irano 
respublikos” dėsnius, bet ne visi 
iraniečiai jiems pritaria. Nepri
tariančius pats mula ir vyriau
sybė vadina arabais, tikinčiais 
kitokia Korano interpretacija.

Irane pasklidęs gandas sako, 
kad mulos Chomeini pasiūlyta 
“islamiška Irano respublika” 
yra rusų sugalvota, kad pa
trauktų kitus musulmoniškus 
kraštus i sc-orbitą. Mulos 
reikalavimai ’aba; panašūs į so- 
viefl- . reikalauja visiškos 
prik^usomybės. Turkai sustab
dė mulę s Ohorrfėini plečiamą 
“islamišką*.-, idėją, bet 'Afganis
tane ffi Pakistane tos mintys 
plinta. Pats muTS CKorrieini nie
kaip šitų klausimu neaiškina. 
Jis save skaito “šventu žmogu
mi" ir reikalauja paklusnumo.

Khoramshahr -uoste kariuo
menės tankai įšlįaužė į protes
tuojančią minią ir daugeli su- 
traiškino; Demonstraciia svui- 
kyta. sužeist) išvežti-i ligonines.



SENIOKAMS TEIKIAMA
PAGALBA BEI PATAR
NAVIMAI NEMOKAMAI

KAS TADĄ ATVEDĖ J SENELIŲ NAMUS?

Jeigu jūs ieškotumėte tipingo vyresnio amžiaus 
žmogaus, apsigyvenusio senelių namuose, tai negalėtu
mėte j a manyti, kad Tadas Į tą kategoriją patektų.

Tadas dar yra tiktai 60 metų amžiaus, tai palygina
mai, jaunas asmuo patekęs į senelių namus, atsidūręs vy
resnio amžiau^ žmonių pasaulyje.

Paaiškėjo, kad Tadas Į senelių namus pateko tik dėl 
to, kad per daug pamėgo alkoholinius gėrimus ir dažnai 
pakeldavo ‘’čerkutę”, sakydamas į ’’sveikatą”, oš išėjo at
virkščiai. Jeigu ne “stiprieji gėrimai” Tadas dar ir da
bar pragyvenimą užsidirbtų taksikebū vairuodamas.

Dabar Tadas, dėl savo fizinio nedarbinpumo, apgy
vendintas St. Augustino enelių namuose, 2358 N. Shei- 
field Avenue. Tadas dalinai pasveiko, kadangi jau al
koholio nevartoja, nes seselės augustinietės rūpinasi jo 
ne tik kūno sveikata, bet ir jo dvasiniu gyvenimu. Ta
čiau dėl savo nedarbingumo, jis priverstas ir toiau gy- 
senti šiuose senelių globos namuose.

Tai ir yra paprasta filosofija, kuri yra pagrindinė 
St. Augustino Senelių namų darbuotės esmė. Ši senelių 
prieglauda per savo 100 metų darbuotę suteikė materia
linę ir dvasinę pagalbą daugiau negu 12,000 vyresnio am’ 
žiaus asmenims. Per visą laiką tą globą ir rūpestį dir
bo ir dabar tebevykdo vadinama katalikų religinė ben-

Sužinojome, kad vyresnio 
amžiaus žmonėms nemokamai’ 
teikiama pagalba šiose Įsrai-1 
gose:

1) Senior Central Southwest 
Center, 2353 West 63rd St., tel. 
434.3-131.

2) Greitąją pagalbą - ambu- 
lansą seniorai g-ali išsišaukti

3) Chicagos m. adm. teikia 
seniorams finansinę pagalba: 
a) nekilnojamo turto mokes
čių (vad. Real Estate) sumaži- Į 
nimą, užpildžius atatinkamas 
formas, b) seniorai gali gauti 
dalį šių mokesčių ar sumokėtos 
nuomos, irgi užpildžius atatin
kamas formas. RTA įstaiga iš-j 
duoda autobusais važinėti su-Į

. I

mažinta kaina pažymėjimus.’ 
Reikia atsinešti savo nuotrauką 
ir amžiaus įrodymo pažymė. 
jimą — metrikus( Medicare 
koi’telę ir kt.

4) Nedarbingi seniorai gali j 
gauti pagamintą maistą į na-j 
mus, paskambinus telef. 435-j 
3431. Gi visi kiti seniorai gali { 
papiginta kaina gauti pietus 
Chicagos miesto išlaikomose 
rajoninėse valgyklose, jų ad
resus galite sužinoti tuo pačiu

Celef. 436.3441.

clruomenė Little Sisters of the Poor (Mažosios vargclie-

n oi j-L a .’

v.

įstaiga, pranęsa, 
kad kiekvienas asmuo, nežiū
rint amžiaus ar gimimo vietos, 
privalo dabar pristatyti savo 
amžiaus įrodymo pažymėjimą, 
savo asmenybę ir JAS piliety
bės certifikatą ar teisėto įva
žiavimo statusą, kai kreipiasi 
Soc. See. numerį gauti,—pasa
kė Social Security Distrikto 
menadžerė Rosa Webber.

Šita procedūra yra nustaty
ta dėl to ,kad apsaugotų apli- 
kanto Soc. See. rekordus,užtik- 
rinti, kad jie yra užbąigt ir tik
ri ir kad apsaugotu nuo falsi
fikavimo Soc. See. kortelių, — 
pasakė Mrs* Webber,

Be to ji pridėjo, kad asmuo 
18 m. amžiaus ar vyresnis, ku
ris kreipiasi Soc. See. kortelę 
gauti pirmą kartą, privalo krei 
ptis asmeniškai.Geriausias am,. .—~~, —
žiaus įrodymui yra JAV pilie. Soc. See, kortelė.

ATMETĖ VAUNEVICIAUS 
IEŠKINĮ, KURĮ POLICIJOS

ARKLYS SUŽEIDĖ
Vlado Valine vičiaus, gyv. 

64OI S. California Ave., ieški
nys dėl sužeidimo, Įvykusio

j 1977 m. Marquette Parke, per 
j juodukų demonstracijas, teme-

tybės pažymėjimas {, (citizen
ship), gimūno pažymėjimas. 
Toki pažymėjimai turi būtį pri 
statyti, jei tai galima. Tačiau, 
jei tai pėra gajimybių. tada ki
ti dokumentai gali būti panau
dojami.

Prie asmens tapatybės įro- , . 
dymo reikia pridėti nuotrau
ką, po kuria reikia pasirašyti 
ir pridėti gimimo pažymėjimą 
arba kitas identifikacijos in- 
fęnnacijas.

Jie aplikantai, kurie nėra 
gimę JAV-bėse, privalo prista- 
tyti įrodymą, kad jie turi įgiję 
šio krašto pilietybę ar kitų imi 
gracijos dokumentą, kuris įro- *. 
rytų, kad jis teisėtai įvažiavo į 
JAV-bes.

Paprastai užtrunka nuo 3—
4 ^sav, laiko, kol išduodama

Šiuose seselių namuose gyvena tiek senjorai vyrai, 
tiek pavienės senesnio amžiaus moterys.

Šiuo metu šių namų Įnamiais rūpinasi 13 seselių au- 
gistiniečių ir 70 štabo narių, kurie (teikia pagalbą ir 
aprūpinimą 110 rezidentams. Tačiau, jau yra^a^u'dšti 
planai praplėsti St. Augustino Senelių namų tarnybą. 
Moderniškos rezidencijos ir 50 mažų pajamų apartamen
tų vyresnio amžiaus žmonėms jau pradėta statyba — 
2325 N. Lakewood Ave. Senelių namų vedėja sesutė Ma
deleine pasakė, kad pagal dabartinius planus minėtos 
rezidencijos ir apartmentai manoma, kad pradės veikti 
dar šiais metais spalio mėrr.*Nors ir įvyks jų atidarymas, 
tačiau persikraustymas iš senų namų į naujuosius namus 
gal būt užtruks iki kitų metų vasario mėnesio.

Kuomet naujas centras pradės veikti, St. Augusti- 
niečių Įstaiga įrengs kliniką, kur vyresnio amžiaus as
menims, gyvenantiems 5 mylių apylinkėje, suteiks fizi- 
kalinę terapiją — gydymą ir pristatinės pagamintą 
maistą seniorams (kurie negali vaikščioti) į namus.

Augustinietės seselės jau yra surinkusios apie 
$6.7 milijonus aukų šiam naujam centrui įkurti, bet 
dar $700.000 trūksta tikslui Įgyvendinti. Seselė. Macle- 
lein tikisi, kad augustinietėms Chicagos gyventojai 
padės šiam senelių centrui greičiau nugalėti finansinius 
trūkumus ir naujoji įstaiga pradės veikti,, teikdama vi
sokeriopą pagalbą seniorams. Magd. š-tienė

5) Chicagos miesto išlaiko
muose sveikatos centruose — 
klinikose susirgę esniorai gali 
gauti pagal Medicare kortelę 
medicinos pagalbą. Tokių kli
nikų adresai yra šie: 5607 So. j 
Pulaski Rr. ,tel. 582.438; Piet
vakarių sveikatos centras —18 
St., ir Ashland Ave. kampas; 
Fantus klinika — Harrison ir 
Winchester St. kampas.

a 1
6) Pigesnių butų suradimas:

Cook County Mousing Authori
ty Įstaigoje užsiregjistravus, 
407 So. Dearborn, telef. 939- 
0742. - '■ ■

7) Teisiniai patarnavimai: 
kai kuriais atvejais Leagal Aid 
Bureau, United Charisties of 
Chicago Central Service, su
teikia neapmokamą advokatą. 
Senjorai tuo reikalu gali kreip-

GINTARĖLĖ RIMĄ MARIA ŽUKAUSKAITĖ, dr. O. Euge
nijos ir Algimanto Bernardo Žukauskų dukra, Hinsdale, Ill., 
baigia Hinsdale Centrinę aukštesniąją mokyklą. įtraukta 
į mokyklos garbės studentų sąrašą. Yra ateitininkų kuopos 
pirmininkė, .$lava rusų- kalbos studijų garbės draugijos, 
rusų kalbės-klubo bei; bėgikų komandos narė. Bendradar
biauja mokyklos leidžiamame laikraštyje ir literatūriniame 
žurnale. Mėgsta slidinėti, čiuožti, plaukti, jodinėti, lošti te
nisą, bėgti. Domisi menu ir poezija. Puikiai kalba lietuviš
kai ir gilina rusų kalbos studijas. Rudenį studijuos Mun
delein universitete pritaikomo meno srityje. Rima Maria 
Žukauskaitė, draugW su septyniomis sesėmis debiutantėmis 
bus pristatyta visuomenei birželio mėn. 9 dieną Conrad 

Hilton viešbutyje rengiamo Gintaro Baliaus metu.

prisiekę posėdininkai (jury) 
sėdėjo šone sudedamuose k., 
dėse ir stebėjo dviejų kalnų 
policininkų pasirodymą ir n>a. 
newravimą Daley Center Pla- 
zoje. r.

V, Valinevičius'teismo spren
dimą mano apeliuoti į aukstgš-

dytoją, Į kliniką ar į krautuvę.
Į visus šiuos patranavimus 

turi teisę visi amenys sulaukę 
60 metų, išskyrus 3 punkte nu
rodytą, kuriuo gaikpasinaudoti 
tik asmenys, sulaukę 65 metus 
amžiaus. Kur nepažymėti tele
fonai .galima skambinti telef. 
436-3471.

.(Medžiaga paimta iš __ nese 
n i ai išleisto Brighton Parko

SENIORAI
Į AKTYVŲ DARBĄ

V. Valinevičius, 79 m. amž., 
policijos arklio per minimas 
demonstracijas buvo smarkiai 
sužeistas, — sulaužytas jam 
klubas. Circuit teismas Cchica- 
goje, jury (prisiekusieji posė
dininkai) nustatė, kad miestas 

= nekaltas';Mr nutarė jo dviejų 
] šimtų tūkstančių dol. ieškįnį 

atmesti.
Valinevičius pareiškė, kad 

jis turėjo $15,000 medikališkų
GALI ĮSIJUNGTI sąskaitų dėl minėto sužeidimo.

Chicagos korporacijos asis
tentas Lawrence Leck, argu- 

vyres-J mentavo, kad Valinevičius ne
matė to arklio, kuris jį partreh 
kė žemėn. .

Al. Valinevičius savo paro
dyme pasirėmė policijos ser
žantu, kuris jam padėjo nuo 
žemės atsikelti ir pasodino

JŪS KLAUSIATE, 
— MES ATSAKOME

Kiekivenas senioras, 
nia negu 60 m. am., norėdamas 
Įsijungti į aktyvų darbą, tesi
kreipia i Walker knygyno sky 
rių, adresu 11071 So. Hoyne.

Knygynas formuoja seni orų
aktyvistų grupę. Si grupė pasi parke jį an, suoIo

tis: 61 East Jackson Blvd., tel.ĮLiet- Namų Savininkų drau- 
922-5625. ’ J gijos Biuletenio).-.v-,--j gijos Biuletenio).- - 

i
8. Informacija papigintiems 

vaistam gauti — Chicago area 
Council of Senior Citizens Or
ganization Inc., 53 W. Jackson 
Blvd., tel 341-9176* ■ 1

9) Maisto kortelių (Food 
Stamps) ir medicinos kortelių 
reikalu seniorai gali skambin
ti tek 663-5470 (Hotline).

Vi SI LIETUVIAI BIZNIERIAI Kaj kuriais atvejais ga- 
1:,,,., transporto pagalbą,

P. S. Kam reiktu šiais ir ki
tais reikalais užpildyti valdi
nėms Įstaigoms formas ar gau
ti lietuvių kalba patarimų ga
lite kreiptis į Socialinio Klubo 
reikalų vedėją A, Čepulį', 3249 
S. Halsted (Spaičio namai, IJ 
aukšt.)

rodys su vaidinimu dar šią va
sarą Chicagos parko scenoje, 
knygyne įr pensininkų centre.

Pimoji šios grupės sueiga 
įvyks birežlio 8 d. 10 vai. ryte 
knygyno patalpose.

Daugiau informacijų galite 
gauti paskambinus telef. Mr- 
Jim Weigel — 233-1020.

Pagal reikalavimą Roberto 
Cooney, V. Valinevičiaus ad
vokato, teisėjas Edwin Ber
man Įsakė raitam sargybos vie 
netui pademonstruoti arklių di 

i durną ir stiprumą. Teisėjai ir

KL. Kai Medicare apdrtmda 
man padengia inkstų ligos g>'- 
dymo išlaidas, tas m«ų-yra ui. 
dėlė’ pragyevnimui parama. 
Mat, aš neturiu papi-domos 
sveikatos apraudos, todėl 
man yra sunku apmokėti tus 
sąskaitas, kurių Medicare ne
padengia. Ar yra kokios ki
tos galimybės gauti piniginę pa 

j šalpą, jsTvaldinių Įstaigų ? s ,ų.
j M. Klem. Į

ATS. Kai kuriose valstijose 
yra agentūros, kurios tam tik
romis sąlygomis padeda pa
dengti Medicare sąskaitas. 7 d- 
los šio krašto valstijos turi m* 
kstų Komisijas, kurios padeda 
sumokėti didėles sąskaitas : J 
Įskiepijinius su pagalba turi
mos JMedicaid ąpdrauda. Illi
nois valstijoje veikia lllinu>s 
Public -Aid, o kitose vietose • 
Welfare įstaigos.

• Simplon geležinkelio tune
lis, jungiantis švencariją su Ita
lija, yra 12.4 mylios ilgumo.

& &

nes tokiu 
palikimai

testamen.

KAIP SUDAROMI TESTA
MENTAI ANGLO-S.YKSŲ 

KRAŠTUOSE
Tęsinys)

Taip pat svarbu įsidėmėti, 
kad liudininkai nebūtų tuo tes
tamentu tegatoriai, 
būdu jiems skirti 
būtų neteisėti.

Pažymėtina* kad.
.tas pasidaro efektingas ir įsi
galioja tik po testatoriaus mir 
ties. Ligi tos dienas testamentą 
galimą atšaukti. Testamenas 
automatiškai atšarkiamas vedy 
bomis, nebent jisai buvo suda
rytas jau tai numatant ir pa
minint žmonos vardą.

Vėlesne data parašytas tes
tamentas atšaukia nkstybesnį; 
taip pat šiuo tikslu sudegini
mas ai- šiaip suplėšymas testa
mento, jeigu norima ką nors 
pakeisti ar išbraukti testamen 
te, būtinai reikalinga, kad tes- 

' talonus ir abn liudininkai apie 
lai pažymėtų 
(vardo ir 
raidėmis).

savo 
pavardės

inicialais 
pirmomis

V.A-iorr/.s’
Cambera, 

(Pabaiga}

Martišius.
Australija

• • Salary tikrumoje yra kilęs
• is senovės romėnų žodžio sala- 

hi rium — “pinigai, duoti Bombs
kareiviams druską pirkti”.

For your headache get . 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. .... —

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

by a panel of experts, used as

- tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label

P SOME CMtCAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSMty DUMMr

r
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Brighton Parko Namų savininkų draugija 3 a į ’ 
di a

pradeda naują darbo etapą !
Toliau yra 1979 m. parengimų 

kalendorius. Pirmasis parengi
mas įvyks birželio 3 dieną Vy-' 
čių salėje ir sodelyje — tai pik
nikas, kurį seks panašus kitas 
liepos 3 dieną ten pat Vyčių 
namuose. O metinis balius su 
programa bus lapkričio 10 dieną 
Šaulių namuose.

Prašomi visi nariai ir kaimy
nai remti šią draugiją, dalyvauti i 
jos parengimuose Ir tarpusavyje 
jaukiai pabendrauti, tuo pare
miant ir pačią draugijos veiklą.

Viktoras Galeckas

Jau keleri metai, kaip ši drau
gija gražiai veikia. Praeitais me
tais buvo išrinkta nauja valdy
ba su pirm. S. Juodžiu, kuris 
yra dar gana jaunas, stiprus ir 
pajėgus dirbti organizacinį dar
bą. Kiti valdybos nariai liko be
veik tie patys ir visi dirba su
tartinai.

Nariams painformuoti Namų 
savininkų draugijos valdyba iš
leido biuletenį su gana praktiš
kais patarimais.

Pirmininkas apibūdina drau
gijos prasmę ir prašo najrius vie
ningai dirbti, išlaikyti švarią, 
jaukią ir saugią gražiąją Brigh
ton Parko apylinkę nuo visokių 
valkatų.

Taip pat surašytas visas tuzi
nas iš narių tarpo gerų amati
ninkų, kurie pasižadėjo padėti 
namų savininkams įvairių namų 
pataisymų darbuose, kaip taip: 
vandentiekio specialistai, elekt
rikai, dailidės ir kiti. Visų jų 
duoti adresai ir tel. numeriai, 
kad, reikalui esant, būtų galima 
prisišaukti reikalingą amatinin
ką. Taip pat pateikti ir visi vai- lietuvių' kolonijoje, 
dybos narių adresai bei telefono 
numeriai.

Socialiniais reikalais, surištais 
su miesto valdyba, informacijas 
teikia Juozas Tamoševičius, tel. 
523-0886. .

Ligonių lankymo komisiją su
daro V. Galeckas ir Dana Stane
vičienė, tel. 376'8095. Mūsų šū
kis — Ligonį aplankyti ir siel
varte jį paguosti.

Taip pat duotas ilgokas sąra
šas ir mūsų prekybininkų, kurie 
mielai patarnauja namų savi
ninkų reikaluose: prašoma jų 
nepamiršti, nes jie remia mūsų 
draugiją.

IS USED IN ACTtiRL 
L BRIDGE" CONSTRUCTION'. 
k SUG5R ADDED To MORTAR / 
^.INCREASES ITS STRE^THjZ

PATIKSLINIMAS

Neujienose gegužės 17 d. Jo-1 
nas Pečiulis iš Munster, Ind., Į 
nusiskundžia Naujienose ir pa
taria Naujienoms netalpinti or
ganizacijas užgaunančias žinias 
iš East Chicagos. Jonelis pamo
kino Naujienas, kaip kokį vie
nos krypties dienrašti. Jis ma
no, kad tas padėtų atstatyti 
vienybę buvusioje darbingoje 

, kuri šiuo 
metu yra subyrėjusi į šipulius, j

Minėtos apylinkės gyventojai f 
visaip spėliodami nežino kam jis 
visa tai taiko, gal prieš trejus 
metus korespondentui, aprašiu
siam apie frontininkus ir pa-. 
klusnią LB valdybą East Chica- j 
goję, o gal Jonelio v_., 
bendradarbiui, kuris 
buvo parašęs pagal sugebėjimą. 
Kiti spėlioja dar apie kitus.

Atrodo, ne Naujienos kaltos, 
ne pas mus vienus East Chica- 
goje vyrauja nesantaika. Jonas' 
Pečiulis, Naujienų skaitytojas,: 
turėtų suvokti, kad visų nesan- (

fiHCIENT GREEKS PLACED 
GIFTS ON THE STATUES OF THEIR

TįJSb'l WO THBS'WWi THEIR FAVOR'į

valdyba: pirmininku — Anato
lijus M lunas. vicepirmininkais 
— Eugenijus žiurys, dr. Jonas 
Genys ir Jonas Talandis; sekre
toriumi — Kazimieras Oksas; 
ižd ninku — Aleksas Jankūnas.

Po Federacijos posėdžio visi 
skubėjo j bendrą suvažiavimo 
posėdį, kur prasidėjo svarbūs 
rink'mai į Amerikos Tautinių 
grupių respublikonų tarybą. 
Į pirm’ninko pavaduotojo postą 
kandidatavo dr. Jonas Genys. 
Į antrą vicepirmininko vietą — 

i Jonas Talandis. kurio kandida- 
i turą suvažiavimui gražiu žo

džiu pristatė buvęs Cleveland© 
burmistras Ralph Perk. Deja, 
abu kandidatai nebuvo sėkmin- 

: gi. Kiek skaudžiau pralaimėta 
j į antro vicepirmininko postą, 
i kur iš trijų kandidatų, likus 
■ dviem, per antrą balsavimą mū- 
i su kandidatas pralaimėjo vienu 
balsu. Iš lietuvių i minėtą val
dybą buvo išrinkti sekantieji: 
Eva M:gonis — iždininko pava
duotoja, Antanas Novositis — 
teisiniu patarėju ir Jurgis Ra
monas — kontrolieriumi. Jurgis 
Ramonas yra jaunas advokatas, 
dirbąs senatoriaus Domenici 
įstaigoje ir atrodo daug žadan
tis politikas. Senatorius Dome
nici kalbėjo šeštadienio priešpie
čių metu. Kalba buvo gerai pa
ruošta ir tema dalyviams ak
tuali. Po jo kalbos, Jurgis Ra
monas supažindino buvusį Lie
tuvių Respublikonų Federacijos 
pirmininką Joną Talandį ir nau
ją pirmininką Anatolijų Milūną 
su senatoriumi, su kuriuo trum
pai pasikalbėta.

šeštadienio popietės progra- 
, I moję pristatytos suvažiavimui 

JlėaLJ" pUeM XnleJkol r«oliucijos._ Nors skaitymas re-

MADAGASCAR, ITS THE" I 
? WHO IS GlFTEO AUD

IS COMPLETELY lėMOREDj

RC^RTISFD IM A LOCAU

OFFERING A ! 
RcVs/ĄRD for

veikėja, gerai susi- 
su lietuvių tikslais

suvažiavime buvo

STOLEN FROM
HIS VJlFFA

Amerikos Tautinių Grupių _ nas. Marylando — dr- Jonas Ge-
I Respublikonų metiniame šuva-1 nys, Connecticut — Eugenijus 

žiavime, kuris Įvyko gegužės ! Žiurys. Pensilvanijos — Anta- 
19-21 dienomis Arlington, Vir- nas Novositis. o Amerikos Lie- 
ginia, dalyvavo gražus skaičius' tuvių Respublikonų Federacijai 
ir lietuvių delegatų. Illinois ■—-Jonas Talandis. Eilė lietuvių 

— ■ • valstijos tautinių grupių delega-
/aldvbos ' cUa’ va(lovavci Anatolijus Milū- 
trumpai

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos-dovanos. ■<*

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

taikų kaltininkas yra bendra
darbiavimas.

Akiratininkai L. B-nės bend
radarbiavimu su Vilniaus val
džia spaudoje didžiuojasi, tai už 
teisybę neturėtų pykti, kad juos 
vadina bendradarbiautojais. Gi 
tikrumoje b e n dradarbiautojai 
minėtą apylinkę skaldo į šipu
lius, kartu su antros jaunystės 
moterėlėmis telefonais ir asme
niškai, nerimtomis, kalbomis 
bando niekinti patriotines orga
nizacijas ir pavienius asmenis, informuoti mums rūpimais klau- 

i tai tas tik daugiausia kenkia simais užsienio politikoje.
sugyvenimui ir bendram darbui.

gingoj rezidencijoj — mansion, 
Chevy Chase, Maryland. Žadė- 

: jusi dalyvauti filmų žvaigždė i 
i Elizabeth Taylor sunegalavo ir j 
jos vyras senatorius John War- } 
nėr atvyko vienas. Su juo irgi j 

i buvo užvesta kalba, kas liečia 1 
artėjanti SALT susitarimą, pra- Į 
šant mūsų politiniams kaliniams 
Sovietų kalėjimuose paramos.
Nusivilta, kad senatorius nesu- [ 
tiko su mūsų pasiūlymu, būk tai į 
SALT sutarties negalima nau
doti Sovietų spaudimui. Buvo 
tada užsiminta, jog Sovietai tai į 

‘ naudoja, išleisdami penkis tūks-j

buvo ir delegacijų-sąstate, kaip 
Jurgis Ramonas iš Ohio, Eva 
Misonis — Lietuviu Federaci- O **
jos. Aušra Zerr ir Algimantas 
Gečys — Pensilvanijos. Aleksas 
Jankūnas ir Gražina Talandis tančius emigrantų, žydų kilmės, 
— Illinois. į, j

Penktadienio priešpečių metu Kongresą. Šiuo klausimu Lietu- 
pagrindinis kalbėtojas buvo gu- j vių 
bernatorius John Connally — 
vienas iš respublikonu kandida
tų i prezidentus. Tautinėms gru
pėms jis mažiau pažįstamas, ta
čiau jo kalbą padarė gerą įspū
dį ;ir dalyvių, buvo- labai šiltai 
priimtas. Lietuviai ■ pažadėjo jį

________ , Po pietų tęsėsi posėdžiai, o 
Vytautas Kaltūnas (vakare įvyko priėmimas ištai-

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THS DARK. HkmtUtai Ir Illtjnh MotyK,

ipniynal, print! ii gyvenimo. Lengvu stiliui, gyvi kiibe. enfiri lileiiu 
ISO p«L Kaina IS JO.

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

Dr. Juans B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* iriorifci 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario Metų. Vidutinio formato, 142

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynu l>ioriją 
211 pat Kaina $8.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

į Respublikonų Federacija 
yra pasiryžusi pasisakyti sena- i 
toriui John Warner ir vėliau. 1

B

Reiktų pasreoeti. kad tiek 
priešpiečiuose, tiek ir priėmime 
su lietuvių delegacija glaudžiai i 
bendravo Illinois Respublikonų 
Partijos pirmininkas Don Adams 
(Adomaitis) atvykęs į Washing-; 
toną partijos reikalais. Į

šeštadienio rytą Įvyko Ameri- j 
kos Lietuvių Respublikonų Fe
deracijos metinis susirinkimas, ; 
kuriame, be anksčiau minėtų, , 
dar dalyvavo ponia Genys ir Jo- i 
nas Bobelis. Po padarytų prane- 
Šimų ir pravestų rezoliucijų, i 
buvo išrinkta nauja Federacijos <

knygų yra tinkamos dovanot Ivalriomla progomis. Ja* Ii 
na Merit ttrilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki u

tertK Halvtoi Strwi, UHc»<R, M. WWS

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lasdyaui išskleirti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. »-

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuvutfattyH - Vaičiūnienė, ŽVAlGtūtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaiti*, ŽEMtS PAKOPOS. Hegljoa, giesmė*, poemoc 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
J. Butitv Juzė, EILSRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI.50.
4. Vlneas Joniką*, LYD t JAU VIEŠNIĄ VtTROJB. Hilu rinktinė. 18F 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopa* Jurgallonl*, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 108 o«I. S2.00.
8. Anafolllu* Kairy*, AUKSIN* S*JA. Eilėraščiai, 86 psL $io».
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis. $5.00.
8. N*da» Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVRJAS. Eilės. 95 psl $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
11. Stasy* Santvara*, AUKOS TAURt, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
12. Patras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

li*!. 92 psL, 31.00.
IS. Patras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 p«L $1.00.
14. Euganl|us Gruodis, AGUONOS IS SM*LIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
UL Stena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIUL Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
M. AUonsa* Tpruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
H. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

M pel. $1.00.
18. Adoma* Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.
Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti { Naujienų 

rašting arba užsakyti poitu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

.^•NAUJIENOS,
ITSf 8o. Stroot. ChJeuro, HMoMs MBM

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU 
TELEFONU 

254-8500

MEMBER

REL®
IWTfR ClTY MLOCATlO* SCRV1CC

T - I .......... m ............... ............

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lletu- 
viq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau Išvardintomis knygomis 
či* suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapvėinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei I 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas KapaSinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dali* 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai ilio- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGJETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LIETUV  O... 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkiose. Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką lai įmonės pasakė. 95 pil $1.50 Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

M ZoUonko. SATYRINES NOVELES Genialaus rusų rašytojo į 
80 satyrinių novelių, 199 pusl„ kaina S2. f

D. Kuraiti*, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINRS UŽDANGOS. An- j 
tariaus pastabumą neapgauna Inturivto ir tgitpropc propaganda W 3 
stmaskaviraai. Abi knygos paraiytov lengvu, gratin rtiJinml.

Fra*. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS I 
BRUOiAI. 176 psl. dokumentuot* irtorinė rtudtj* apie prfttg tikim*. 1 
Kain* ĮX * |

Vincai TamiHlft. LIUBLINO UNIJOJ SUKAKTIBS FAtAiTBJl, 
84 pat Kaina

ir kiti laidiniai yra mnaxcH
NAUJIINOSB, Uti HAIJFT3FD KL, CHJCAtO,

kalus. Rezoliucijos buvo gęrai 
paruoštos, ir suvažiavimas sukė
lė didžiules ovacijas. Plojo atsi
stoję, kol visi rezoliucijų komi
teto nariai pasirodė suvažiavi
mui. Rezohucijos buvo papildy
tos Alekso Jankūno pasiūlymu, 
I’eėiančiu paskutiniu laiku spau
doje pasirodančius paskirų tau
tiniu grupių šme’žimus, jų tar
pe lietuvius. Suvažiavimas pa- 
s:ūlymą priėmė.

Nauja Tautinių Grupių Res
publikonų Tarybos pirmininke 
2 — T AUT. GRUPIŲ ..............
buvo išrinkta ponia Anna Che
nault — generolo Chenault naš
lė. Tai kiniečių kilmės respubli
konų gyva 
pažinusi ir 
ir reikalais.

Lietuviai
skaitlingi. Trumpai pravažiuo
damas pro Washingtoną, suva
žiavime stabtelėjo ir Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės pirmi
ninkas Vytautas Kamantas su
sipažinti su lietuviais respubli
konais ir suvažiavimo eiga.

Artėjant prezidentiniams rin
kimams, jautėsi suvažiavime 
stipresnis judėjimas ir susido
mėjimas.

Konvencija buvo gražiai su
organizuota ir lietuviai tinka
mai atstovaujami.

Lietuviai respublikonai sve
čius priiminėjo jaukiame salio- 
ne, vaišino ir dalino Illinois Res
publikonų Lygos išleistą leidi
nėli “Kas atsitiko su Lietuva”.

Naujai sudarytos pažintys pa
sitarnaus ateities darbams.

Respublikonas

e Visame pasaulyje yra virš 
1.000 obuolių rūšių. Tarp jų yra 
Ievos obuolys, kuris išauga su

zoliucijų užtruko ilgai, tačiau
suvažiavimas jas išklausė labai 
atidžiai. Daug klausimų lietė

j mums lietuviams rūpimus rei-aiškiomis prakandimo žymėmis.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl $10.30

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai ._ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $15.0d

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj p&Sfo išlaidoms.

._ $10.00

| — NAUJIBMM, CHICA9O *, ILL, Saturday, June 2, 1979
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Orderiu karts ss ntnYjMa.BO JO

Ūkininkai vėto javus, kad atskirtų pelus nuo

118.00 
*10.00 
I BJ0

NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien ižakyris sekmadienius, sus
3 vai ryto fld 5 vai. vakaro. Šeštadieniais - Iii U vai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 17S8 So. Existed BL, Chicago, 
m. aoaoB. Tekt ui-aioo.

ižai. Jų pataikavimas, perdėtas 
gerumo demonstravimas Gordo- 
nui, vietomis tiesiog kelia pasi-

‘ j r

kėjus: “Kitą romano veikėjų 
pusę sudaro keturi pagrindiniai 
žydo Gordono slėpėjai: kun. Jo-

M- K. Čiurlionio dekoracijos eskizas |o sumanytai operai Jūratė

verčia geriausius lietuvių 
zacijas.

Dabar tie patys žmonės,

TH I LITHUANIAN DAILY NIW4 .

Nuo gruodžio pirmo* i 
« DiooraUlo įaiooo:

T&icaioje ir priemieočiuooe: 
metam*_______________

puaei metu _____________
trims mėnesiams ________
tiamm Trįrfmpt'riĮ _______________

litose JAV TietoM:

f&Uisd Dally Exept Sunday by The Littuanian Nawg Fob. Co, I»e. kapitalistiškus gydytojus liudijimų ieškoti, kad
1735 Sa. Halcted Straut, ChU^o, III. Mtt. TaUptMiw 411-41H

Aa of Dutmbtr 1, 1*77 
Subscription Rates:

Chicago 333.00 per year, $18.00 per 
iix months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

SO cents per copy.

pusei metu-------------- -
trinu mėnesiams 
vienam menesiui

__ -■ 118.00 i
------ ? s.oo
4___ « 3.00

Kanadoje:
metam* -
pusei metu __ '
risam mėsasiai ____

------ ®3.00
------ >18.00
------ 9 8.50

Užsieniuo**:
metama ____________
puaei metu----------------
vienam mėnesiui

____ 484-00
418.00'

_ | 4.00

Vergtą Lietuvą, šiemet jau nenori važiuot*. Per dešimt' 
privilegijuotų dienų jie labai daug matė, kad galėtų no
rėti dar kartą ten važiuoti. ‘“Rojų” pamatė kartą, ir 
jiems užtenka. Net seni partijos nariai vaikščioja pas

silpna sveikata jiems nereiktų ten važiuoti. Nenori va
žiuoti, nes sovietiniame “rojuje” pačių komunistų pra
šo, kad nuvestų juos į dolerinę krautuvę ir nupirktų ką 
nors reikalingesnio. Prašo todėl, kad rusai viską išve
ža, kas tik Lietuvoje pagaminama.

Frontininkų tarpe atsirado žmonių, kurie nori sū 
okupupantu bendradarbiauti. Jie jau dirba su žvalgy
bos generolo Prano Petronio vadovaujama “Tėviškės” 
paslaugomis. Jie ilgiau pabūna Vilniuje, jie'turi progos 
išsakyti “tėvynės meilę” profesoriams,jie gali nuvažiuo 
ti į Anykščius, pabūti muziejuose, pasiskaityti Pravdą 
ir papasakoti Maskvai atsidavusiems lietuviams, kad 
lietuviškai išversta Pravda yra pats geriausia lietuvis-1 
kas laikraštis.

Už apgaulingas Petronio privilegijas jie pasiduo
da okupantui. Jie spausdina komunistų premijuotas 
knygas, kad galėtų gintis. Šimtmečius nusistovėjusias
tradicijas, priimtus dorinius principus ir niekais pa- nas Ra^vlla, dr. Silvestras, Al- 

nrntus kartais orffani- Daukus ir močiutė AP°’ Plotus, kaltais ergam ,ija Visj
’jai yra nuobodžiai vienodi. Ne

padarę kelias nuolaidas žiūrint jų titulų ir diplomų — 
Ūkininkai vėto javus, kad atskirtų pelus nuo grū-1 okupantams dorovės principuose, nori sueiti į sąlytį su risi žemos erudicijos, naivūs, 

dų. Jiems kartais padeda vėjas, bet dažniausiai apsiei- > okupantu ar jo agentais ir rasti bendrą kalbą ateičiai. Y®.rgl^kl z^d° Gordono padlai- 
nama ir be jo. Pradaro kartais duris, jei kyla rei-]Jie tikisi ir sekančiais metais gauti iš Petraičio tas pa
kalas. -‘čias privilegijas, kurias gavo praeitais ir šiais metais.

Panašiai lietuviai pravalo ir visuomeninį darbą, jie nebekreipia dėmesio į tai, kad turės padėti okupan- ■ šlykštėjimą. jie visi davatkiškai 
Kartais atsiranda gudragalvių, kurie nori pasirodyti, tui ardyti Amerikos lietuvių draugijas, uždarinėti lais-, kalba apie dieviškąją meilę ir 
kartais vienam kitam ateina nors ožius varinėti, bet’ 
kovos metu ne visuomet galima pasirodyti. Kovos metu 
reikia apskaičiuoti visas pajėgas, kad bereikalingai ne
nubyrėtų joks energijos vatas, nenubyrėtų Skatikas ir 
nebūtų prarastas nei vienas kovotojas. Visus reikja 
kaupti, su visais reikia išmokti bendrą kalbą rasti, kad 
bendromis jėgomis galėtume didžiausiam lietuvių tau
tos priešui ne tik kumštį parodyti, bet ir mirtiną smūgį 
kirsti. Jeigu kovotojų tarpe atsiras pelų, tai praveriant 
duris juos atskirsime nuo grūdų.

Kelių lietuvių galvose kilo mintis ne tik ieškoti ry
šių su okupantu, bet rasti su jais bendrą kalbą ir, jeigu 
galima su jais bendradarbiauti. Dauguma lietuvių su 
okupantu vedė kovą. Ne vienas šimtas žuvo, bevejant

vos Amerikos lietuvių spaudą ir niekinti už laisvę, j ties3, pasiaukojimą, atleidimą, 
kovojusius lietuvius. i gailestingumą, sielos jautrumą,

Lietuviai bėgo j Vakarus, kad išliktų gyvi ir galė-' toda"ykįd
tų pasakyti pasauliui rusų užkariautojų daromas įįpareigojo, tikėdami,; kad Gor- 
skriaudas. Jie turėjo būti gyvi liudininkai apie naikini- j donas už tai grąžins iš Sibiro ar- 
mą ir pati žiauriausią žmonių išnaudojimą. j ūmuosius” (Naujienos, -1979-

Dabar tų lietuvių vaikai, lankę mokyklas ir turėję V41 d->- JF
progos susipažinti su žmonių išnaudojimu, planuoja ^el aiškumo tenka pridėti,_žmonių išnaudojimu, planuoja aiškumo tenka pridėti, 
tiesti ranką didžiausiam laisvės priešui. Kas nors, kur <kad Gordono slėpimas, jo gydy- 
nors negerai,jeigu apsisuka galva ir puola į glėbį tų, 
nuo kurių bėgo. Jų galvoje kas nors negerai.

Bet lietuviai ir tokius pelus atskiria nuo 
grūdm

rusus iš Lietuvos. Kiti žuvų Červinėje, Panevėžyje, Rai-i j. -“PO DAMOKLO KARDUnių miškelyje, Lediniuoto vandenyno pakraštyje, Sibi-} 
ro taigose, darbo stovyklose ir Lubiankos rūsiuose. Lie-' 
tuviai dar ir šiandien išnaudojami aršiau, negu bet ku
ri kita rusų pavergta tauta. Rusai pasigrobė visos Lie
tuvos pačią deringiausią žemę, sudarė kolchozus ir išsi
vežė geriausius javus į Rusiją. Rusijon vežamos pirmo
sios bulvės, nes Maskva visą laiką sėdi alkana. Maskvi- į 
niams teikiamos pačios didžiausios pirvilegijos prie pi- rioje šėlo antisemitinės nuotai- 
nigu, prie darbo, atostogose ir ligoninėse. Jie dedasi ikoš, bet autoriui i----------------
vieninteliais -socialistinės statybos”, prižiūrėtojais, -
prie darbo, ypač prie sunkiausio, , siunčiamas paverg- į rezentuojančius visumą.
tos tautos atstovas. ^Didysis broUs” visuomet gauna di-: įstatęs savo romaną į nevyku-

J9 -

(KOMENTARAI)

(Tęsinys) , slapstosi urve, bet visai išsekęs
,. , . , . ir sergąs ieško pagalbos pas sa-

Gahmas dalykas, kad A. Kar vq jaunystės draugą Jona Rad. 
riui teko lankyti gimnaziją, ku- tapusį kunigu.

UIUU“ uuuiai | j^un_ Radvila, gelbėdamas 
neva ia rem is i Qordon^ rėmėsi jam autoriaus 

Įduotu principu: “Man draugys
tės idealas yra pats kilniausias, 
nepakartojamas' ir nepakeičia
mas jokiu kitu idealu”.

Šioje vietoje vėl tenka ati
duoti didelį kreditą B. Keme- 
žaitei. sugebėjusiai 
pagrindinių romano veikėjų be- 
idėj iškurną, naivumą ir net kvai- 
lumą. Kemežaitė sekančiai api-

ikurti situacijas ir veikėjus, rep-

džiausią kąsnį, nors mažesnieji tuos kąsnius uždirbta.; sias vėžes, A. Kairys savaimiai; 
Lietuvis neturi teisės nuo žemės pakelti nukritusio įriedėjo į psichologines ir ideo- 
obuolio nors jis pats savo tėvų žemėje tą obelį SO- .logines klampynes. Nespėjęs pa- 

dilio. . .. . Gordonaš atsiduria pradžioje
Nėra nei vienos lietuviškos senos organizacijos, jei gete> ^ur išbūna dvejus metus, 

neskaityti kelių komunistų, kurie norėtų bendradar- prasidėjo žydų likvidavimas.
biauti. Net ir tie, kurie praeitais metais važinėjo i pa- Pabėgęs iš geto, ilgesnį laiką budina sukurtus A. Kairio vei-

Imas if visas tarp jo ir jo globė
jų “filosofavimas” vyko pasku
tiniąją vasarą, prieš antru kartu 
ateinant bolševikams. Nežiūrint, 
kad nuo Gordono enkavedisti- 
nės rankos buvo žiauriai nuken
tėję visų jo-globėjų artimieji, 
bet jie dėjo visas pastangas pa
dėti jam pabėgti pas “savuosius 
partizanus”. Tam tikslui kun.' 
Radvila paaukojo savo sutaną, 
tik nelaimingai įvykiams susi
klosčius, per klaidą buvo savųjų 
lietuviškų komunistinių parti-. 
zanų nušautas.

‘Šioje romano eigoje, autorius 
to visai nenorėdamas, o kritikai, 
išskyrus Kemežaitę, nepastebė
dami, išryškėjo pilnas tariamai 
patriotinių ir krikščioniškųjų 
veikėjų dvasinis ir idėjinis 
bankrotas. Kaip krikščionys, jie 
turėjo ištiesti pagalbos ranką 
Gordonui, kuris atbėgęs pas 
kun. Radvilą jam atrodė: “žmo- 

atidengti • guS nepanašus į žmogų”. Betgi 
išgydžius, kaip didžiausią nusi
kaltėlį turėjo perduoti Į teisin
gumo rankas, kurie turėjo eg
zistuoti lietuviškame pogrindy-

.Ti
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je. Net pats demokratiškiausias mano ideologija ir tikėjimas, ir 
kraštas žiauriai nubaustų didžių 
kriminalistų slapstytojus, o tuo 
labiau padėjusioms jiems pa
bėgti ir tęsti savo pragaištingą 
darbą.

Tai būtų viena moralinio ir 
idėjinio bankroto pusė. Kita, 
Gordonaš, įrodęs savo intelek
tualinį pranašumą prieš savo 
krikščioniškus globėjus, įtikino 
juos, kad jie, kaip buvo, taip ir 
turi likti jo malonėje, nes mark
sizmas užvaldys pasaulį ir žydai 
turi teisę atkeršyti savo perse
kiotojams.

Visame romane nerasime bent 
vieno tvirto charakterio ar va
karų demokratijų atstovo, kuris 
būtų sugebėjęs priešpastatyti 
tvirtus argumentus prieš Gbrdo- 
no tariamai nesugriaunamą lo
giką ir metamas kaltes visam 
Vakarų pasauliui. A. Kairys, 
įsipainiojęs į teologinius ir ideo
loginius samprotavimus, nesura
do dvasinės atramos prieš siau
čiančią tironiją, ir vietoje kovos 
prieš visuotinį blogį priešpasta
tė draugystės idealą tarp kuni
go ir enkavedisto, kas durian
čiai primena mūsų bendradar
biauto jų ir tiltų statytojų men
talitetą.

Tariamai teigiamai romano 
veikėjai yra neaiškios žmogys
tos, veikiančios ne savo valia ir 
protu, bet stumiamos užgriuvu
sių istorinių įvykių stengiasi 
prisitaikinti prie naujų gyveni
mo sąlygų* tarnaudami net- pa
čiam raudonajam velniui.

Panašiai lieka neaiški Dovy
do Gordono asmenybė, pramin
ta dar gimnazijoje “po Damoklo 
kardu”, nes griausmingai buvo 
pakibęs virš lietuvių galvų.

Kartais autorius Gordoną vaiz
duoja kaip žydų fanatiką, ku
ris, degdamas kerštu ir neapy
kanta prieš savo tautos skriau
dėjus, tuo tikslu įstojo į kom-į — Illinois gubernatorius nori 
partijos gretas. Jo paties žo- sudaryti komisiją valstijos ko- 
džiais: “Keršto revanšas yra mitetų darbams koordinuoti.

taip atsitiko, kad marksizmo 
ideologija visiškai sutampa su 
manąja”.

Kitoje vietoje autorius Gor- 
dorią vaizduoja kaip ištikimą 
komunistą ir enkavedistą, kuris 
nevengia likviduoti savo tautie
čių, jei pastarieji stoja skersai 
kelio komunizmui. Nuo jo ran
kos žuvo jo buvęs rabinas'Ben
jaminas Romanas ir jo jaunys
tės meilės Rebekos tėvas. Jis 
tiki į komunizmo pergalę visa
me pasaulyje ir savo tikėjimą 
drąsiai išpažįsta savo globėjams. 
Pagal autoriaus žodžius: “Gor- 
donas neskyrė rabino nuo kuni
go ar popo. Darbininkų dikta
tūra kompromisų nepripažįsta”.

Į romano galą, prieš pat pa
bėgimą pas “savuosius partiza
nus”, Gordonaš sapne per vizi
jų miglas1 mato savo gyvenimo 
nueitą kelią ir lyg kito akimis 
pažvelgia į save. Ir ką jis pa
mato, autoriaus žodžiais: “Gor- 
donas žydas, bet jo sąmonė ne- 
žydiška. Jis neapkentė, bent iki 
šiol, tų, kurie ieškojo ateities • 
praeityje, nesvarbu kokios. Jis 
nemėgo visko, kas priminė liūd
ną istoriją, tegu ir garbingą, bet 
vis tiek jau seną, atgyventą, ne
benaudingą. Jis bėgo visa savo 
žmoniškąja galia nuo žydo, kaip 
kančios ir neteisybės simbolio, 
nuo žydo, kaip pasmerktųjų ir 
nuskriaustųjų sinonimo..

(Bus daugiau)

— Apdraudos bendrovės turės 
išmokėti mažiausia 110 milijonų 
dolerių O’Hare DC-10 lėktuvo 
nelaimėje nukentėjusiems žmo
nėms ir įstaigoms.

— Kinijos valdžia patvirtino 
prekybos sutartį, pasirašytą 
Pekine.
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ANTANAS RYLIŠKISFRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

— Duokit koki nors naują buvusį visuome
nei žinomą asmenį, — sako rekretorius. — Mat, 
reikia plačiai išnaudoti visi gyventojų sluoks
niai. Aš jus pažįstu, kaip suktą žurnalistą ir re
komenduočiau parinkti spalvingą ir originalų 
tipą.

Tas reporteris sakėsi susitikęs kitų laikraš
čių neporterius, bet jie visi turėjo ‘atgarsių’’ su
darymui uždavinius.

Tuomet tas reporteris iškrėtė juoko vertą iš
daigą Kaune.

Štai tas pasakojimas paprasmiui:
— Drąsiai einu pas universiteto profesorių 

ekonomistą Jurgutį. Jo bute gyvai ir judriai bei 
familiariškai atsirekomenduoju ir prašau “liau
dies seimo” rinkimo klausimu jo nuomonės, kad 
sudarius “atgarsį”.

— Jis reagavo gyvai į “atgarsį”. Pradėjo gin
tis, kad jis esąs ekonomistas, nesidomįs politika, 
mažai skaitąs šių dienų politinę spaudą, nelankąs 
mitingų osusirinkimų, gyvenąs tai Kaurte, tai

— Lietuvių tauta laukia Tamstos žodžių.
Profesorius Jurgutis kažkaip sukumpęs, su

sitraukęs ir tylėjęs.
žurnalistas sakėsi, kad tuo momentu prisimi

nė daug spalvingesnę visuomenininkę moterį,Fe-, 
liciją Bortkevičienę, kurios “atgarsiai”, būtų 
daug spalvingesni, vertingesni ir įdomesni už eko
nomisto Jurgučio.

Tuo momentu jis pasielgęs nenuosekliai, nes* 
ištiesęs ranką ir atsisveikinęs su profesorium. <

Profesorius Jurgutis, kaip vaikas džiaugėsi 
mane išlydėdamas iš buto, — sakė žurnalistas.

Žurnalistas akėsi buvęs akiplėšiškas su pro
fesorium ir jam pasakęs':

Laukiantieji žmonės buvo visokių visuomeni
nių sluoksnių. Jie visi bendrai laukė eilės. Tai bu
vo naujas komunistinis pokštas. Iš laukiančiųjų: 
fabriko darbininkas, bežemis kaimietis ir dar kaž
koks tipelis laikėsi .išdidžiai. Mat, tas sovietinis 
pokštas atrodė jiems stebuklingu dalyku, bet dau
gumos savijauta sujaukta ir veidai paniurę.

LIAUDIES SEIMO UŽKULISIAI
“Liaudies” seimo “rinkimai” įvyko vos mėne

siui praslinkus po okupacijos. Kaune, Vilniuje, 
j Alytuje ir visur kitur, ypač Kaune: Pramonės,

— Iš profesoriaus Jurgučio buto išėjęs, užsu- ‘ kooperacijos įmonėse, kunigų seminarijose ir ki-
- •• įr ant nuošalaus stalelio sustačiau sa-1tuose viešuose pastatuose prigrūsta Raudonosios 

armijos karių.
Prieš rinkimus visur propagandininkai šau

kė, kad turi būti išstatyti “geriausi iš geriausių” 
kandidatai rinkimams. Bet buvo taip, kaip visuo
se sovietiniuose rinkimuose, būtent: sudaryti kan
didatų komunistų partijos, komunistų jaunimo ir 
komunistų profesinių sąjungų sąrašai. Minėtų 
organizacijų kandidatai išstatomi ir renkami mi
tinguose “vienbalsiais” plojimais. Visuose sąra
šuose buvo griežtai prisilaikoma komunistinio 
“tarpsluoksniavimo”.APusė kandidatų buvo komur 
nistų partijos nariai, o kita pūtė hepaffWiaii Pas
tarieji kruopščiai patilmhft, kad į jų eiles neįsi
brautų komunistiniam režimui nepageidaujamas 
elementas. Tokiu būdu, ta kita bepartinių pusė '
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kau į alinę ir---------------
vo nuožiūra trankų reportažą. P. Bortkevičienės 
bute prisistačiau, kaip atgarsių sudarinėtojas- 
žurnalistas ir pakišau surašytą reportažą. Ji ati
džiai perskaičiusi, pasirašyti nenorėjo, teisinosi, 
išsisukinėjo, bet aš nebuvau nuolaidus ir tiejetą 
kartų pakartojau: “Lietuvos liaudis laukia jūsų 
žodžio”. Po to, ji pradėjo derėtis dėl turinio su
švelninimo. Bet matydama mano užsispyrimą pa
sirašė atsišaukimą — atgarsius.

Tuomet paskyriau jai valandą ateiti į radijo 
studiją perskaityti pasirašyto , lapelio tekstą į 
magttetofono juostelę.
' ’Radiofono studijos laukiamajame kambaryje 

susirinkdavo laukiančiųjų eilės įkalbėti reportažu 
tekstams į magnetofono juostelę.

negalėjo sugriauti režimo užmojų. Mat, jų tarpe 
buvo daug kompartijos simpatikų, palaižūnų, bai
lių ir savanaudžių. Taigi, “liaudies’ seimo renka
mų kandidatų sąrašai turėjo gerą komunistinį 
“tarpsluoksnį’,

žodžiu, “liaudies” seimas buvo surežisuotas 
Maskovje ir Pabaltijo valstybėse vyko tik viešas 
vaidinimas — žmonių mulkinimas.

MITINGAI
Į

Vilniaus aikštėse vyko priešseiminiai mitingai 
1940 m. liepos mėn. 1-14 d. Ypatingai gausūs jie 
buvo Lukiškio aikštėje.

Visi kalbėtojai pabrėždavo, kad Lietuva turi 
būti “tautinė forma ir internacionalinė turiniu”. 
Praktiškai reiškia tai suniveliuoti tautinius skir
tumus, sulydinti tautybes į vieną rusiškąją tautą, 
sujungti visas tautybes rusų kalba, rusų kultūra, 
persunkti viską nišų komunistine ideologija.

Balsuotojai neturėjo pasirinkimo, nes kiek
vienos rinkiminės apygardos sąraše buvo tik po 
vieną kandidatą. Balsuotojų sąrašų niekas nesu-- 
darinėjo. Balsuoti turėjo visi už kompartijos iš
statytus sąrašus, nes ant balsuotojų pasų dėjo 
štampą, kad hąlsavo į ‘liaudies seimą”. Nebalsa- 
vnsiemš 1 “liabdiės” seimą buvb žadatnos tepre- | 
sijos.. ji H z ■ h-.

(Bus daugiau)



DK.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. anrrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidendjos telet.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS

Tai.: 562-2727 arba 562-2728

DR. K. G. BALOTAS
AKUiERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pvluki Rd. (Crewford 
Medical BoUding) ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WactchMter Community klinikoe 
Medicinos direktorius

a?38 S. Manheim Rd., Westchoster, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
Wtef 103rd Strwr 

Valandos pagal susitarimu.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W 71 St. Tai. 737-514$
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
VaL agai susuanmą. Uždaryta tree.
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I APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Pipirai yra populiariausi prie-

GYDYTOJAS IR gMIRURGAS ^skoniai. Jie sudaro vieną ket- 
.endra praktika, spee. MOTERJ llgfc virtadalį pasaulinės prieskonių

Ofisas 2652 WES? 5Wi SifcUET
T«i. PR 8-1223

M. Miškinytė

Mula Chomeini prižadėjo 
į kiekvieną demonstraci- 

' jos dalyvį. Ramiai galės de
monstruoti mulos suorganizuo
tos grupės.

— Nikaragvos nacionalinė 
gvard’ja leidžia dujas prieš ko
vojančius maištininkus.

do tamsūs paakiai ir veido oda. jąs fizinės ir dvasinės ištver-
— Priimkite saulės vonias mės. 

palaipsniui. Nenaudokite jokių ‘ 
reflektorių. Atmintina, kad per- 
greitas nudegimas palieka nuo- — 
latines senėjančios odos žymes, šauti

• Kanadiečiai ir amen kiečiai 
mėgsta žuvauti. Jų papročius 
seka Kanados ir Amerikos lie
tuviai. Kiekvienoje didesnėje 
apylinkėje jie įsisteigė Medžio
tojų bei žuvautojų klubas ir tu
ri tų sričių ekspertus. Eksper-1
tai pataria kreipti dėmesį į 5 f . , , .. .. . VT .. .. .. .. — Apdraudos, susijusios sutaisykles meškenojantiems is L^, ,A , , ,• , . .. „.. .. J DC-10 lėktuvo nelaime, gali pa-
aive rų. j milijonų dolerių.

1) Niekuomet nevyk meškerio
ti be plano. Planuodamas tu
rėk galvoje laiką ir kokias žu
vis nori sugauti. Neeikvok vel
tui laiko kelionėms toli nuo 
kranto, jei gali sėkmingai žve
joti arčiau.

! 2) Jei pasitaiko meškerioti 
naujoj, nežinomoj vietoj, sten
kis gauti informacijų iš vietos f O v c
žvejų, žuvavimo vadovo, vietos 
laikraščio.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

e a e
“Jie giedojo Dievo temo Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.

Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 
jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą’’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra linksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau- 
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

— Frontininkai abejoja, kad 
jiems pavyktų sulipdyti “politi
nį komitetą”.

— Iš Lenkijos ateinančios ži
nios sako, kad Lenkijoje labai 
didelė butų stoka. Naujų namų 
valdžia nestato.

— Kiniečiai reikalavo įleisti 
į Ameriką daugiau audinių, bet 
re’kalą aptarus sutarta įsileisti 
labai aprėžtą kiekį.

— Amerikos akcijos nukrito, 
kai paaiškėjo, kiek amerikiečiai

Mažeika Evans
ĮjįįK Laidotuvių Direktoriai

6845SOUTH WESTERNS

jjSBŽjį Trys Modemiškos Koplyčios 

Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tek 737-8601
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prekybos. Senų senovėje drus- 
OFISO VAL: Rto. J “ buvo naudojama ne priesko-
» PHiU. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SUUSi.- |m“' Det malSto apSaUgai nU° 

aulą 2-4 vaL popiet ir kitu laizul gedimo.
oagal suaiurima. • Istorikai tvirtina, kad To

mas Jeffersonas daug prisidė
jo prie amerikiečių mitybos

I

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai.
— Valgyk daugiau vaisių 

daržovių, ypatingai turinčių vi
tamino A, kuris laikomas odos 
vitaminu. Jo daug yra morkose, 
šviežiuose kopūstuose, kantalu- 
pėse ir daugelyje kitų vaisių bei 
daržovių, kurie apsaugo jūsų 
pusiau j į.

— Labai svarbu turėti švarią 
odą. Veido odą reikia valyti 
bent du kartu per dieną, nes

— Meksikos prezidentas nu
tarė paskelbti konkursą naftos 
versmėms pragręžti.

3) Neke’šk meške riejimo vie
tas, kol gerai nėištyrei žuvų lai
kymosi vietą.

4) žvejok tik geriausiose meš
keriojimo vietose, tau jau pažį
stamose. Neieškok netikėtos lai- ' išmokėjo už gazoliną, 
mės.
, 5) Niekuomet navažiuok žve
joti, jei jautiesi blogai, nes žve
jojimas yra sportas, reikalau-

Magdalenai Galdikienei-Draugelytei
5 mirus, jos brolį Bronių Draugelį su šeima nuoširdžiai 
f užjaučiame ir kartu liūdime. 4OMTHGFEDA>PROTEąjSTAS j gerinimo. Apie 1700 metus jis I , j

Aparatai - Protew. MdcLban- * • - tJL. a - i su prakaitu is kūno yra salina- f
oazai. Speciali pagalba kj|oms. . J v 1 .• mi riebalai ir nuosėdos, kurios E
2Y“ STS, f U K , *atmo auginu Carohna vaistu- <
^TTT.‘?T^.™!!01e\Talppat],sTpTv°yaI’ Tačiau veidui niauti nenaudo-5
iAjrcn supports) ir t V

ėitt 63rd Stv Chicago. ifL 60629 į gįu keptuves, atvežtas iš Olan-
Tel«f.: PRoep«ct 8-5084 ! - - . . 7. •
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DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

j dijos. Pas jį buvo patiekti pir- 
Į mieji itališkų pietūs. 1742 m.

, | Williamsburg mieste- buvo Įs
ileistas pirmasis virimo vadovas 
Į— Complete Housewife: Ac

complished . Gentle women’s 
Companion.

• Permainingas pavasario ir 
karštas vasaros oras yra pavo
jingas jautriai moterų odai. To
dėl norinčioms jaunai ir sveikai 
atrodyti taip pat turėti be prie
kaištų atrodančias kūno formas, 
svarbu atminti šiuos dalykus:

Tačiau veidui plauti nenaudo- 
t;nas aštrus muilas, ypač jei oda 
nėra riebi. Visais atvejais ge
riau naudoti Dove Beauty Bar 
muilą.

— Mankštintis kasdien gry
name ore. Tai padeda kraujo 
cirkuliacijai ir kūno grožiui. Jei 
mankštinantis tenka prakaituo
ti, nuplaukite veidą šiltu van
deniu.

— Atmintina, kad miegas yra 
labai svarbus dalykas moters 
veidui ir jo išraiškai. Miegant 
ne tik ilsisi visas kūnas, bet ypa
tingai oda. Stoką miego paro-

KAZYS KARAZIJA

JUOZAS BLAŽYS

12 Metų Mirties Sukaktis

CHARLES KRIŠČIŪNAS
Gyvenęs Beverly Shores, Ind., anksčiau gyveno Chicagoįe, 

Town of Lake apylinkėje.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Peach Time Is Here

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Ave.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leldimri — Pilna apdrtvda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERŽNAS 
Tel. WA 5-3063

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

VIsot program** li WOPA
14pn kiu A M,

Lietuviu c&sdien nuo pir
madienio u penktadienio 3:00 
—3:30 vai *opiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nuo 8130 iki P:30 
vai ryto.

Vedė|< Aidint Deukv* 

lelef.; HEmiock 4-24U 

So. MAPLEWOOD AV> 
CHICAGO, ILU
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Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it's a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream

2

package (4-serving size) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cup* milk 
egg yolk*

r — _ S

£ “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDŽIONYTt

Progr»m«t v*d4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.
Šeštadieniais 7—8 vai. vak.

Visos laidos i3 W0PA stoties, 
banxa 1490 AM.

St Petersburg. Fla, 5:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374 
h >

J ■

2

teaspoon almond 
extract

egg whites, stiffly 
beaten

Sweetened sliced ftesh 
peaehes

. Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occarionally. Spoon into individual de eteri glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if deaired 
Makes 8-1/3 cups or t sarrinpu V .

Mirė 1967 mėtų birželio mėn. 2 dieną sulaukęs 71 
metų amžiaus. ...

■ Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apsk., Krekenavos vaisė.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine (Yuška), dvi duk

terys; Christine Austin, Eleonor Lukas, žentas Leonard, 
.septyni anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko trys seserys.

Sekmadienį, birželio 3 d., 10 vai. ryto bus laikomos 
pamaldos Šv. Chios bažnyčioje, Beveriy Shores, Ind.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mes jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
ŽMONA, DUKTERYS ir GIMINĖS

Future Drivers Of America

Tomorrows dnvers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse ever 1 
scale model of Chemlet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Ahck Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund. Chevrolet general 
manager and General Motors vice president “Auto shows era 
a key barometer for new model sales in every seetkm of be 
country/’ Limd gays. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to meet ever} 
driving need.” An estimated 40 million persons will view tb< 
lifeeas couBtatpeH (m various forms) of the Chevrolet aute 
•how pictured above. ;

I
I

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LzWANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tel: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-35’u

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HUls, Ill. 974*4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

5 - NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. Latuidav. June 2 P79
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— ANTANAS 
’ Marquette Parko 
4 savo g:mtadienį.

jams, įėjusiems j lietuvių taų-
- - -tas bei valstybės iStt>riją."Dėkui 

Si RUBEL iš |jam už nuolatinį* ^endrądąr- t 
vakar šventė biavimą, nuolatinę paramą ir už 

Dvi jo duktė- j g5 jn. .sukakties proga sveikini- >
' rys ir vyrai — Friedrich Baliko mus, atsiųstus kartu su $10 au- 
-ir Kenneth Maderack, norėda- 
_mi jį pradžiuginti, parinko la

bui prasmingą dovaną —‘ meti
nę Naujienų prenumeratą. Dė- , 

-kodami jiems už tokį dovanos 
paiūnk’i.ią brangiausiam pasau
lyje asmeniui, prisidedame prie 
nuoširdžių sveikinimų ir gerų į 
linkėjimų. Pasveikinti savo ge- |k'ui iš Toronto už $3 auką.

— J. VENGRIS iš Hamiltono ' «

ka. *'

— OREGINAS ROVINSKAŠ 
iš Brookf eld, III., kiekvienais 
metais aukomis paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui už $10 au
ką, atsiųstą pratęsiant prenumę- 

• ratą. Taip pat dėkui Stasiui Sa- Neris Voleyball Club -

’Stjmi#. įtekti
bet 'ihtriam vildvbeįį^pafųii.

* c ’ &4 irf i
Visi kviečiami ir lairkiaipu p, š,

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

436- REAL ESTATE
Namai, žema — Pardavimu)
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardevrmrt 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

• • DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: '-Z

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill/ Tel. Virginia 7-7747

rąjį senelį nepamiršo ir anūkai.
— ADOLFAS ČAMPĖ, Wa

terbury, Conn., perėmė L. Kra
sauskienės pageidavimu jos vy
ro Eduardo prenumeratos liku- 
tį. Dėkodami p. Krasauskams 
už ilgametį Naujienų palaiky- 
ma ir už pristatymą naujo skai
tytojo, sveikiname naująjį skai
tytoją p- A- ėampę taip pat jo 
žmoną, besireiškiančią visuo
meninėje bei kultūrinėje vei
kloje.

— Dr. K. PAUTIENIS, Pom-

LAWRENCE HOUSE
PENSININKU VIEŠBUTIS

• Gražiai įrengti salionai
• Labai gera apsauga
• Mergaičių patarnavimas
• 24 valandų centrinė
• Name yra restoranas, 

Grožio sali anas ir Kirpykla. 
Visos sakaites apmokėtos.

Nuo $206.
Skambinti angliškai.

551-2100 MRS. GREEN
V

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

Į tel. 434-9655. (Pr.)

Į — BRIGHTON PARKO LIE
TUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
į DRAUGIJOS gegužinė-piknikas 
I įvyks birželio 3 d., sekmadienį

, m ■, . Vyčių salėje ir sodelvje- PradžiaI Parko Lietuvių parapijos baz- 1 ir 4247. Treasure Hunt losime,J2 va] Gros A Kamonio orkes_ 
nyčios. Po apeigų, 10:30 vai.. , kurnėjo 40, 43, 08, 25, 18 37. šuliny. ir gar.

Lietuvių PensininKų S-gos dūs lietuviški valgiai- Kviečia 
! metinis susirinkimas bus bir-> visus dalyvauti draugijos Valdy- 
želio 6 d., trečiadienį, 2 vai. po- ba, (Pr.) 
piet šaulių namuose, 2417 W, 
43 St. Po susirinkimo bus kava 
ir užkandžiai.

Bridgeporto Lietuvių Namų 
Savininkų Draugijos pusmeti
nis susirinkimas Įvyks šešta
dienį, birželio 2 d. 1 vai. popiet 
3808 So. Union Avė., įėjimas, 
iš kiemo. Nariai kviečiami at- 
silankylti, užsimokėti duokles, 
pasitarti daugeliu dalykų. Po 
susirinkimo bus vaišės. Kvie
čia valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

— Lietuvos Dukterų Drau
gijos patalpose veikiantis biu
ras turi gerai apmokamų vidu
tiniško amžiaus vyrams ir mo
terims darbų. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis asmeniškai: 
2735 W. 71 St., tel. 925-3212.

Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Pašalpos Klubas yra užprašęs 
dvejas mišias už mirusius klubo 
narius birželio 2 d. 8 vai. ryto 
šeštadienį \ir birželio 3 d. 8 v. 
ryto, sekmadienį, Tėvų Jėzui
tų kopličioje. N'ariai malonėki
te dalyvauti mišiose ir pasimel
sti už visus mirusius klubo na* 
rius. Trečios mišios bus liepos 
8 d, 11 yaL ryto, sekmadienį. 

Rožė Didžbalis, rast.

— Brighton ' Parko Namų 
Savininkų parengimas geguži
nė-piknikas įvyks birželio 3 ' 
d. Vyčių salėje" ir darželyje. 
Pradžia 12. vai. d. Gros A. Ra- 
monįo orkestras. Bus dovanų 
paskirstymas ir laimės šulinys. 
Bus gardžių valgių. -Prisidėki
me visi ne tik atsilankydami, 
bet ir aukomis dovanų paskir. '

-T t

« . A V? A V . W VUA.,

praneša, kad jo dėęįė Stasys Se- bažnyčioje įvyks gedulingos pa- 
selgis, uolus Naujienų skaityto- maldos su atitinkamu pamoks-
jas, mirė praeitų metų rugpiū- lu.- Tėviškės parapijos bažny-
čio- Jo našle Juzė gerbdama. čioj pamaldos bus 10:00 vai. ry
mirusį ir vykdydama jo tradici
jas, pratęsė prenumeratą, siųs- ivvauti. 
dama Naujienoms sveikinimus 
ir gerus linkėjimus.

— KONGRESO ATSTOVAS 
HENRY J. HYDE, lietuviams 
gerai pažįstamas demokratas iš 
6-jo distrikto, sąryšyje su pasi
reiškusiu benzino trūkumu, pa
ruošė penkių punktų programą 
bei planą ir jį pasiūlė prez. Car- 
teriui vykdyti. Atst. H.J. Hyde, 
jei tik sąlygos leidžia, visuomet

to. Visi lietuviai kviečiami da-

— METINĖ LIETUVIŲ DIE- 
|NA White. Sox stadijone bus 
šeštadienį, birželio 23 d. Ją glo
boja Lietuvių Prekybos Rūmai. 
Įvykio bei ruošos pirm, yra Vin
cas Samaška, tel. WA 5-1200 
(General Foods Cafeteria) nuo 
9 ryto iki 1 vai. popiet darbo 
dienom.s. Bilietus iš anksto 
įsigyti White Sox kasose bei 
platinimo vietose, reikia prašy-

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, yra at
vykęs į Chicago, kur prabus 
ligi birželio 4 dienos. Kas no-

dalyvauja lietuvių renginiuose:} fi j Lietuvių sekciją. Lygiai 11
bei šventėse.

— VINCENTAS SAMAŠKA 
praneša, kad Chicagos Lietuvių 
Taryba ir (R) LB Marquette 
Parko Apylinkė minės komunis
tų ištremtuosius į Sibirą birže
lio 10 d. 10 vai. ryto pakeliant 523^8484 
iedulo vėliavas prie Marquette

vai. ryto nuo Dariaus-Girėno 
'salės, 4416 So. Western Ave., į 
stadijoną eis autobusai. Jais ke
lionė kainuoja $2. Vietas rezer- 

: vuoti iki birželio 16 d. Dariaus- 
Girėno poste pas Joe MarsikonĮ,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS — ILLINOIS VALSTIJOS 
LOTERIJOJ gegužės 31 d. Big 

j Pay Day lošime laimėjo 197, 46,

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visu* iSaT
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-1 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos j 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis | 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 1 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Nauilenns, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie ?!*■ 
tinimo rajaus labai verting amis dovanomis naujiems *ka’*y*rjang.

Mykolas Karaitls, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnlo TlešbnSs. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji tarės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visai ir visos kviečiame I didžiąją talka.

Pren-umeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoji ^nirei 
įrašoma pasinaudoti žemiau asančiomii atkarpomis.

Pavardė h vardai

Adresai

J. VENCKAUSKAS

REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tek 582-7606

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

(Town ot Lake) 
Daže namus Iš lauko Ir Iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

pritindama* raairašiaėjiino

WAUJISNO9 
1739 SO. HALSTID ST, 
CHICAGO, IL 6O6M

MARU A NOREIKIENž

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

» UEstkiu' Naujienai kaip doviai save _ 
yra nauju skaitytoju. Priede  doL
Pavardė Ir Tardai ._________________ -

kuria

Adresas

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629,

Sponsorlans pavardė, vardai ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška ipaadą ir Nanjlenp 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardai

Adresas

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites cuslpą. 
Hnbnnl nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Pavardė tr vardas

dijos leidinių, prašomas telefo- 
nuoti 858-3837. (Pr.)

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

(Pr). j
— JAV (R) LB Brighton Par-, 

ko Apylinkės Valdyba šaukia: 
visuotinį narių metinį susirinki-; 
mą, kuris įvyks š.m. birželio’ 
mėn. 3 dieną 1 vai. popiet Šau
lių namuose, 2417 W. 43rd Ct. 
Visų narių dalyvavimas yra bū
tinas. Kviečiam ir naujus narius 
šiame 
Įėjimas 
ko bus

susirinkime dalyvauti, 
visiems laisvas. Po vis-; 
kavutė.
A. Abraitis, Apyl. pirm.

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau-1 
sias kainas už sidabrines mone-| 
tas.- Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

4207 So. Sacramento,
I

— Union Pier, Michigan, se-j 
zonui išnuomojamas dviejų mie
gamųjų, virtuvės ir salionėlio 
vasarnamis.

Teirautis telefonu 
616-469-3909

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
1Toy. , ,

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus »
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Savininkas parduoda 7 kamb. 
23 metą gerą mūr. bung, prie 
72 ir Richmond. Įruoštas skie
pas. Garažas.

776-2191.

i’j LEMONT, ILL.
I

3 bedroom bi-level, 2 car garage.
City sewers and water. Walk to 

all conveniences.
WOLSKI REALTY
257-2334 or 257-2815

— Moterys reikalauja 
teisių su vyrais, bet nenori, kad 
jas mobilizuotų karo tarnybon. '

lygių-

SAVININKAS parduoda 8 butų 
oo 4 kamb. mūrinį, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 
71-mos. Savininkas gali duoti 
morgičius. Tel. 778-4690

• Persikas, Amerikoje žino
mas peaches vardu, auga veik: 
visose Amerikos valstijose.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

4 ir 2 kamb. (tinką_ mamai)
22 metų mūr. bung, prie 71 ir 
Tro'y. Galima tuoj užimti.

925-6015.
X • 1

BRIDGEPORTE, ramioje vie. 
toje, išnuomojamas mažas, 
naujai atremontuotas, furnišuo- 
tas butukas dirbančiam vyrui 
arba pensininkui.

Tel. 25'^-7835

PARK RIDGE OPEN HOUSE
430 S. PROSPECT 

SATURDAY and SUNDAY

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

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

EXPERIENCED
MAINTENANCE MECHANIC

Mechanically inclined with general 
knowledge of the following:
★ Building Maintenance
★ Electrical ★ Machinery
Many Company Benefits
Immediate Full Time Employment
APPLY IN PERSON 10 AM — 3 PM

One to 5 P.M. or by appt.
Sensational value. 3 bedrm, 1% 
bath. Charming Colonial on ex
ceptionally deep lot. Formal 
dining rm., screened porch, full 
base. Cov. patio. Exc. cond. ap-, 
^ointments. 3 blocks to train.

CALL 823-4620

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

UNION. PIER, MICHIGAN

Naujas žieminis namas, 3 mie
gami, šildomas. Kilimai, pečius, 
šaldytuvas ir dvigubi langai. % 
bloko nuo ežero, Greenwood 
Yve. $36,500. Chicago tel.: 425- 
5451 po 5-tos vai. p.p.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA
ieško pirkti namą Pilzen apyiinkė- 

i. Siūlyti vakarais.
Tek 226-5892 - --------------

HELP WANTED —.MALI 
Da rb in inky reikia

AUTO BODY AND FENDER 
COMBINATION ^AN 

EXPEDIENCED. sfeAbf.

3518-24 ’WEST 63 STREET

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai* išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką. 2;“ į .

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
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 oriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street^

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Cbicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98* pusmečiui automobllia. 
Liability apdraudimas pensininkam*

Kreiptis: ■

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

Siuntiniai i Lietuvą 
tr kitai kraštui 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-591®

Katery PvMla
INCOM! TAX SIRV1CI

Triįp pat darosi vartlaaL tūriniu 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pn- i 

tymai ir kitokį blankai. J

XI Frank Zap^la

IMJV1A*K<■ r/
Farm Lrfe insurance Company

ADVOKATAS t

CHARLES P. KAL & Associate* į 
2649 West 63rd Strut, 

Ta|. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė reikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. 
-..............   . ',11 f

Apdravata* parkraucfymae 
l ‘ U Ittiriy aHtumv. J 
A*,, ANTANAS , VU-II^AS 
Tel. 376-1182 arba 376-^996
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