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PABALTIECIŲ PASTANGOS DĖL R ADIO LIBERTY
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Komiteto delegacija š. m. • 

gegužės 22 dieną buvo susitikusi su Tarptautinės Radijos Tarybos 
(Board for International Broadcasting) vadovaujančiais pareigū
nais pasitarti dėl Radio Liberty transliacijų.

Šiuo metu Radio Liberty bal
tų kalbomis transliacijos yra 
perduodamos 100 kilovatų ban
gomis, kurios nėra užtenkamai 
stiprios, kad nugalėtų Sovietų 
Sąjungos trukdymus, kuriuos 
jie ligšiol daro pažeidžiant Hel
sinkio Akto principus dėl lais
vos informacijos.

Pabaltiečių delegacija, prašė, 
kad transliacijos baltų kalbomis 
būtų perduodamos 250 kilovatų 
bangomis, ką jie pažadėjo iš
kelti artimiausiame Radijo ta
rybos posėdyje. . , ’

Be to, buvo' iškeltas’-klausi
mas, kad ištisą parą transliuo
jamos rusų kalba programos 

. retai duoda žinių apie kitas So
vietų Sąjungos tautybes.

. Pabaltiečių- delegaciją sudarė 
Gunars Meirovics, dr. Jonas Ge
nys, Juozas Laučka, Maido Kari 
ir John Bolsteins. '

ruošimo, banketo, spaudos, man
datų, finansų, transportacijos.

Ižd. J. . Skorubskas painfor
mavo, kad ALTa gauna Lietu
vos reikalams aukų daugiau ne
gu anksčiau ir iždo stovis gears.

Kun. J. Prunskis pranešė, kad 
leidinio “Lithuania’s Jew's and 
the Holocaust” susidaro 39 ma
šinraščio puslapiai. Rankraštį 
peržiūrėjo pirm. dr. K. šidlaus- j 
kas, gen. kons. J. Daužvardienė. 
Atiduodama spaudai ir tikimasi 
išleisti liepos mėn. pabaigoje.

Be suminėtųjų, posėdyje da
lyvavo: dr. J. Valaitis, P. Bu
čas, Gr, Lazauskas, K. P. Dirkis,' 
V. Kutkus, E. Vilimaitė ir I. 
Blinstrubienė. •

(ALTos informacija)
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 228 kuopa globoja vyrų beisbolo ko

mandą, kuri rungtyniauja kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
Marquette parko centrinėje aikštėje.
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KRAŠTO BANKU
JAV REIKALAUJA SUTVARKYTI VISAS 

SKOLAS UŽ GAUTAS PREKES

Sukileliai valdo 
Leono provinciją

MANAGUA, Nikaragva. — 
Penktadienio rytą nacionalinės 
gvardijos daliniai smarkiai puo
lė Leono provinciją, bet nepa
jėgė išmušti sukilėlių, šiandien 
visiems aišku, kad sukilėliai val
do visus 26 Leono provincijos 
miestelius, kelius ir startegines 
pozicijas. Somoza turi lėktuvų,

PLAČIAI RUOŠIAMASI
, KONGRESUI

“Juo- 
visus’

santaupas iš bankų ėmė. Keli 
bankai palikti visai be pinigų, 
nes taupytojai išėmė visas savo 
santaupas. Ima ne tik Irano va
liutą, bet išima visą užsienio va
liutą. Doleriai jau seniai išimti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba birželio 1 dieną savo 
būstinėje buvo sušaukusi posė
dį, kurį pravedė pirm. dr. K. 
Šidlauskas. Pirmininkas pain
formavo valdybos narius, kad 
buvo kreiptasi į prezidentą Car- 
terį ir į Valstybės sekt/ Vince, 
prašant išlaisvinti kalinamus lie
tuvius disidentus. Painformavo 
apie Jungtinio Amerikos Pabal- 
tiečių komiteto pastangas pra
vesti ’ kongrese rezoliuciją, kad 
Madrido konferencijoje būtų iš
keltas Lietuvos klausimas. Pra
nešė, kad jau yra anglų kalba 
kun. J. Prūnskio paruoštas lei
dinys apie žydų likimą Lietu
voje. Nutarta tą leidinį išleisti. 
Pranešė, kad dalyvavo St. Kai
rio ir K Bielinio paminklų ati
dengime, kur pasakė kalbą. 
Taip pat pasveikino Tautinės 
Sąjungos seimą.

Vicep. T. Blinstrubas painfor
mavo apie dedamas pastangas 
pagyvinti ryšius su skyriais ir 
rūpestį steigti naujus bei rasti 
ALTos atstovus kolonijose, kur 
skyrių nėra. Kun. A. Stašys 
pranešė, kad Lietuvių kongreso 
paruošiamieji darbai sėkmingai 
vyksta kaip Clevelande, taip ir 
Chicagoje. Sudarytos specialios 
komisijos: patalpų, kongreso

Pradėjo skaityti 
lakūnų kalbą

WASHINGTON, D.C.— 
' doji dėžė**/užregistravusi

mechaniškus DC-10 lėktuvo ma
šinerijos judesius, viską turi 
tiksliai įrašyta. Pradžioje vyra
vo įsitikinimas, kad lėktuvo 
motoras, krisdamas per sparną, 
palietęs laidus, vedančius į 
“juodąją dėžę”, bet dabar paaiš
kėjo, kad laidai nebuvo suga
dinti ir užregistruotos visos la
kūnų kalbos ir kapitono Įsa
kymai.

“Juodąją dėžę” specialistai iš
tiria labai atsargiai. Ji sudėtin- 

. ga ir jautri. Nurašius magneto
fone užregistruotas kalbas, spe
cialistams bus daug aiškesnės 
lėktuvo nelaimės priežastys.

Dabar aiškėja, kad sustabdyti 
lėktuvai iš dirbtuvių galės išrie
dėti anksčiau, negu pradžioje 
buvo apskaičiuota. Elektromag
netinės fotografijos aiškiai nu
rodo supleišėjusius motorų sos
tus. Nustatyta, kad ne visų lėk
tuvų motorų sostai supleišėję. 
Vyrauja įsitikinimas, kad sun
kesnes Važmas vežę lėktuvai 
greičiau nuvargino sostų meta- saus karo. Popiežius prašė visus 
lą._ Trumpiau skraidžiusių lėk
tuvų metalas nepervargęs. šios 
žinios palengvins tikrinimą. 1

Praskridus nustatytą mylių 
skaičių ir nunešus nustatytą 
svorį, lėktuvų sostų metalo nu- 
vargimas turės būti tikrinamas. 
Iki šio meto šių priemonių ne
siimta.

ŽUDYTUOSIUS AUSCHWITZ STOVYKOJ
PRAŠĖ GALIMAI GREIČIAU BAIGTI 

AUSCHWITZE PRADĖTA NEAPYKANTA
KROKUVA, Lenkija. — Po- .----

piežius Jonas Paulius Antrasis į 
ketvirtadienį buvo nuvykęs į Į 
Vokietijos nacių pastatytą i 
Auschwitz koncentracijos sto-.

nešvarią alyvą
SPRINGFIELD. Ill. — Pajų-j

kruvinos kovas pietų 
Nikaraęr' jt?

MANAGU N ikaragva. — 
Maištinink-i, nepajėgę dėti 
Esteli provincijos .Heliams 
dėl ginklų stokos sukilo visu 
stiprumu Leono provincijoje ir 
užėmė visus 25 didesnius mies
tus. Nacionalinės gvardijos ka
riai bandė juos išmušti, bet ne- 

i pajėgė. Pats prezidentas Somo- 
rei-

TEHERANAS, Iranas.—Prem- ( 
jeras Bazarganas penktadienio 
rytą pranešė visiems krašto gy
ventojams. kad jis, vykdydamas 

I islamizmo programą, penktadie
nį perėmė visus Irano bankus, 

i Jis priminė, kad turtingesnieji 
• Irano sluoksniai nepasitikėjo 
dabartine vyriausybe ir, nežiū- 

j rint užtikrinimų, neįtikino žmo
nių neimti savo santaupų iš 
bankų, žmonės valdžios įspėji
mų nepaklausė, bet nuolat savo į

bet šiandien nepajėgė bombar
duoti maištininkų. Vėliau artėjo 
tankai, bet ir jie nepaiė-'ė pra
siveržti. Pora tankų sudegė nuo 
paprastos gazolino bombos, o 
kiti buvo priversti grįžti, gero-

bet dabar išima šveicarų, pran- ,kai šlubuodami. Maištininkai 
cūzų ir net britų svarus. Bankus į turi gerus šautuvus ir prieštan- 
perėmė valstybė. Į kinius ginklus.

Penktadienis Irane buvo šven
tadienis. Visi bankai buvo už
daryti, todėl į bankus paskirti 
valdžios Įgaliotiniai penktadie
nio rytą perėmė me.Jtįk sostinės 
bankus, bet visus bankus kituo
se miestuose ir uostuose.

Vyriausybė žino, kad bankai, 
netekę santaupų, nebus naudin
gi. bet jie negalės atlikti ir kitų

Waukeganas priešingas 
"gyvy atomu kapinėms0
WAUKEGANAS, Ill. — Mies

to.-tar, La 6 prieš 2 nubalsavo 
priešintis dauginimui vietos, 
kur galima sukrauti iki 2.112 
Ziono jėgainės panaudotų ato
minių ‘‘agregatų".

kraštui reikalingų bankų funk-1 Commonwealth Edison kem-

vyklą ir labai karštai meldėsi į tus alyvos stoka, visa eilė Tlli- za nuvyko Į pafrontę, bet
už toje stovykloje nužudytus 
keturis milijonus aukų.

Auschwitz liepsnose sudegė 
Vokietijos, Lenkijos, Austrijos 
ir kitų kraštų žydai, socialistai, 
humanistai ir kiti nekalti žmo
nės — vyrai, moterys, vaikai ir 
seneliai. Ten buvo įrengta žu
dymo ir naikinimo krosnis.

APGAILESTAVO AUSCH- 
WITZO DVASIĄ

Popiežius Jonas Paulius labai 
apgailestavo, kad Auschwitzo 
žmonių žudymo ir neapykantos 
dvasia dar tęsiama ir po šio bai-

kalo nepakeitė.
Penktadieni maištininkai 

artėjo prie sostinės iš rytų

,nois miestelių pradėjo valyti
vartotą mašinų alyvą. Alyva pa
juosta nuo nusinešiojusiu mo- ai
toro dalių ir dulkių. Naujai pa- {sės' ° vakare ia« buvo apsupę
gamintos priemonės vartotą juo
dą alyvą taip gražiai išvalo, kad 
ji pagelsta taip, kaip gintaras.

Alyvos valymo metu kelios 
alyvos uncijos “nusivalo”, bet 
didelė alyvos dauguma tampa 
vėl tinakama automobilių mo
torams vairuoti. Valymas ne
brangus, o alyva atrodo nauja. 
Alyvą iš motorų išleidžiantieji 
mechanikai galės naujai ją pilti 

motorus.i c

pri- 
pu-

visą sostinę. Abejojama, kad 
nacionalinė gvardija pajėgtų su
kilėlius atmušti, nes nepajėgė 
to padaryti Leono provincijos 
miesteliuose.

Atrodo, kad sukilėliai turi pa
kankamai modernių ginklų, ku
riais pajėgia išmušti gvardie
čius. Nacionalinė gvardija nepa
jėgs persitvarkyti, jeigu nepa
jėgs apginti sostinės.

1

panija paskelbė, kad Zion jėgai
nė per ištisus metus sunaudoja 
iki 126 degalų agregatų, kurių 
kiekviename telpa po 264 karš
tų radioaktyvių agregatų. Tie 
agregatai palaikomi nuo 6 mėn. 
iki 1 metų atvėsinimui ir tuo
met siunčiami perdirbimui.

Bet vietos panaudotiems agre
gatams sukrauti lieka dar tik 
2*2 metams. Tai reiškia, kad ne
gavus leidimo padidinti vietos 
sukrovimui arba agregatu O O v 
siuntimo perdirbimui. Ziono 

kol gainė apie 1982 metus turės 
bankuose dar buvo santaupų, siškai užsidarvti.

cijų. Premjeras neaiškino, kodėl 
bankai pratuštėjo, bet jis tik 
pastebėjo, kad tušti bankai vals
tybei nenaudingi. Jis apgailes
tavo, kad valstybė pavėlavo. 
Du Irano bankininkai buvo su
šaudyti, bet premjeras nemano, 
kad tas sušaudymas būtų pa
dėjęs. žmonės pradėjo dar 
smarkiau traukti iš bankų pi
nigus.

Mula Chomeini jaučia, kad 
bankų nusavinimas padarytas 
labai vėlai. Jis turėjo būti pa
darytas žymiai anksčiau.

iš

vi-

KALENDORtLIS

Birželio 9: Pelagija, Ef rėmas, 
Virile, žolinė, Gintas, Barvydas, 
Almantas.

Birželio 10: Maksima, Getuli- 
jus, Vingailė, Vingė, Vainius, 
Kentminaa,

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:27.
Oras, drėgnas, lis.

Atstovas Daniel Flood 
išteisintas

WASHINGTON, D.C.— Kon
greso atstovas Daniel Flood, ga
na gerai pažįstamas lietuviams, 
dar kartą prisiekusiųjų teisėjų 
buvo teisiamas ir išteisintas.

būti žmoniškesniais ir užmiršti 
neapykantos dvasią.

i Prie Auschwitz stovyklos po
piežių pasitiko tūkstančiai žmo
nių, kuriejns teko būti stovyklo
je ir išlikti gyviems. Bet dau
giausia popiežių norėjo pama
tyti tos apylinkės gyventojai, 
kurią naciai buvo parinkę dide
lei stovyklai.

Vadovičių kaimelio gyvento
jai, pažinę popiežių kaime ir 
jaunatvėje, tvirtina, kad jis iš
augęs į labai rimtą vyrą, tin
kantį eiti popiežiaus pareigas ir 
įtikinti klausytojus.

Carteris nepripažįsta 
/Muzorewos "rinkimu"
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Carteris oficialiai pra
nešė naujam Zimbabvės-Rode- 
zijos premjerui Abel Muzore- 
wai, kad jį premjeru paskelbu
sieji rinkimai nebuvę pravesti 
pagal žmogaus ir piliečio teisių 
nuostatus.

— James Schlesingeris paręiš-
Kongreso atstovą Flood kaltino I kė, kad gazolino pabrangimas 
buvęs jo ofiso tarnautojas. Jis I bus ištirtas ir pasipinigautojai 
aiškino prisiekusiems teisėjams, {turės aiškintis teisme, 
kad buvęs jo ofiso tarnautojas J 
yra įgimtas melagis, todėl jį ir J 
atleidęs, o tada pastarasis pra
dėjęs jį skųsti.

Rinkėjai kongresmaną pažįs
ta, todėl ir išrinko į Kongresą.

J Jis paprašė jį išteisinti, kad ga
lėtų eiti pareigas Kongrese. Tei
sėjai taip ir padarė. Kongreso 
komitetas dar gali apklausinėti 
kongresmaną D. Flood.

Sekretorius Vance, besikalbė
damas su naujai išrinktu Zim
babvės premjeru, britam nuro
dė padarytas klaidas. Vancės 
duomenys rodė, kad visa eilė 
grupių neturėjo progos pasta
tyti kandidatų ir negalėjo būti 
išrinkti į parlamentą. Amerikie
čiai yra įsitikinę, kad tiktai tei
sėti rinkimai gali atnešti vals
tybei taiką.

— Jauniems Lenkijos kuni
gams buvo įsakyta atidžiai klau
syti popiežiaus kalbų, bet jam 
nekliudyti kalbėti.

TRUMPAI iŠ VISUR

Chomeini, pajutęs, kad bankai 
tuštėja, vieną dieną pasiuntė Į 
banką ištikimus savo partiza
nus. du pareigūnus suėmė, o ant 
rytojaus abu sušaudė. Jie turėjo 
laiku įspėti premjerą arba pati 

t Chomeinj. bet jie to nepadarė ir 
leido taupytojams išsinešti savo 
santaupas. Chomeini labiausiai 
pyko už tai. kad leido savinin
kams išsinešti sačo santaupas.

Nei mulai Chomeini. nei

— Kalbantį popiežių girdėju- 
sieji lenkai pripažįsta, kad sa
kąs labai geras kalbas. Valdžios 
atstovams pasako teisybę, o ku-1 premjerui nepatiko JAV prezi- 
nigams liepia kovoti už žmonių 
ir savo pilietines teises.

— Iš Nikaragvos ateinančios 
paskutinės žinios sako, kad 
maištininkai penktadienį jau ap
supo sostinę.

— Charles Barret, buvęs Illi
nois apeliacijos teismo teisėjas, 
mirė praeitą penktadienį.

— Ant Kudirkos kapo rusai 
uždėjo kitą paminklą. Aplink jį 
nupiauta žolė.

— Amerikos advokatų grupė 
paruošė skundą prieš autorių, 
parašiusį straipsnį apie vande
nilio bombą. Teisėjas patarė

dento prašymas sutvarkyti Ira
no skolas Amerikai. Irano ban
kuose buvo didelės sumos Ame
rikos valiutos. Iranas buvo sko
lingas Amerikai už atvežtą 
maistą, ginklus ir ivanausias 
mašinas, šachas mokėdavo ame
rikiečiams sutartas sumas, bet 
nuo jo išvykimo niekas nieko 
nemoka. Prezidentas Carteris 
du kartus prašė sutvarkyti visą 
skolų reikalą ir nustatyti, kada 
Iranas galės mokėti.

Mulai Chomeini labai nepati
kęs JAV prezidento priminimas 
sutvarkyti valstybės skolas, to-1 
dėl jis ir įsakęs nusavinti visus 
krašto bankus, tame skaičiuje 

nekišti nosies, kur nereikia, ir Į ir amerikiečių. Chomeini nie- 
atsiimti skundą. Jie taip ir;kem nenori mokėti skolų, bet 
padarė. '

Keleiviai prisitaikė 
prie lėktuvu

CHICAGO. Ill. — Federalinei 
aviacijos administracijai sustab
džius visus DC-10 lėktuvus, apie 
50.000 keleivių turėjo sėsti į ki
tų linijų lėktuvus ir bandyti 
pasiekti paskyrimo vietą. Lėk
tuvą pakeisti nėra taip sunku, 
bet juos turi keisti toks didelis 
keleivių skaičius, tai reikalai 
komplikuoj~s' Peikia pasirinkti 
tokį lėktuvą, kuris skrenda į 
pa<-’ -o vietą, reikia pakeisti 
keliones apdraudas. reikia pra
nešti koi i u lėktuvu ir kada ke
leivis išskrenda. Tuo tarpu 
“Jumbo jet" DC-10 lėktuvai ke
leivių nebevežios.

— Keturi jaunuoliai greitai 
važiuodami Lake County, ne
suvaldė automobiliu ir užsi
mušė.

Irano bankus valdys vyriau
sybės paskirti komisarai, kulių 
sprendimas bus gaiutinaą apie 
užsieniečių laikytus pinigus Ira
no bankuose — tuo tarpu kalbos 
negali būti. Indėliai konfiskuoti

Lpirmorr eilėri—a metiki ėčiafris. kartu su visais Iraho bankais.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas

Y*- KODĖL TAUTIEČIAI VENGIA SUDARYTI x 
SAVO TETAMENTUS?

Redafueji PRANAS iULAS

UI M«tau Birželio X 1979, Nr. 22 (82)
Klausimus ir mecJitaga 44€6 So. Washtenaw, Chi«a>ov IL 60632

KONSERVUOKITE, TA.UPY-

Patyrėme, kad yra tam tik, 
ų būdų taupyti vandenį, dra- 
tiškai neigiamai nepaveikiant

Serapinas — vonių, sinkų I 
vandens šildytuvų, virtuvės ka- į 
bilietų specialistas—636.-2960.

A. Banys — šildymo pečių j 
specialistas — tek 447-8806.

J. Bubnys — baldų ir kilimų 
valytojas — RE 7-5168.

Al. Linga — karpenterią ir | 
plumberis — 523-9667.

Stasys šakinis — dažytojas — l 
tel. YA 7-9107.

Kostas Butkus — namų pa- 
aluminiai langai,

į jūsų standartinį gyvenimą. 
Tokiu veiksmu jūs galite su
mažinti savo vandens sąskaitą. 
Čia patieksime k^is vandens 
taupymu pavyzdžius:

1) Jeigu iš vamzdžio vanduo
po lašą nubėga, tai reikia pa- gerinimai, 
taisyti tą vazdelį. Jeigu toks durys, tvoros ir kt — tel. PR 
po lašą vanduo lašą, tai vidų- 8-2781.
tiniškai per mėnesį vandens nu Arvydas Kiela — įvairių rū- 
teka apie 5,000 galionų, kas šių stogų dengimas— telefonas 
per metu gali kainuoti $40. J©i Į 434-9656.

P. Grigaliūnas — naujų na
mų, garažų statyba — telefo-. 
nas 925.1518.

H. Dgckis — skalbimo, džio 
vinimo bei šaldriuvų taisymas 
—tel. 585-6624.

Butų nuomavimo reikalais 
prašoma kreiptis į J. Tamoše- 
vičių tel. 523-0886.

Taip pat nemokamai yra 
pašalinami nuo gatvės, prie sa 
vininko namų, medžiai. Nemo 
Kamai galima gauti šiukšlėms 
dėti statinę (vieną per metus), 
šiais reikalais kreiptis į apy
linkės seniūną (precinct cap
tain) . pet.

gu laša karštas vanduo, tai ga_ į 
Ii nubėgti berikalingai vandens1 
dar papildomai už $40 per me
tus.

2) Naudokite pilną vandens 
kiekį lėkštes ar skalbinius plau 
nant. Jūs galite sutapyti 
vandenį, bet ir degalus

3) Jeigu wanduo yra 
įrenkite minkštintuvą 
softener).

4) Jeigu iš tualeto lankelio 
laša vanduo, tai per mėnesį ga 
Ii nulašėti nuo 3,000 iki 5,000 
galionų, kas per metus kainuo
tų apie $50. Tokį lašėjimą pap 
rastai galima pataisytu

(Informacija paimti iš Brid- 
egporto News, Senior Citizen s 
Corner). pr. pet

ne tik 
(fuel), 
kietas, 
(water

SENJORAMS LENGVATOS

Gustuve Dore, 18 šimt. pranzuzy dail. gbiimas

raštinę ir nuolatos yra budintis sumokėjau mokesčius. Tuo me 
asmuo, ši draugija registruoja" tu aš buvau 62 m., o dabar esu
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vyresnio amžiaus asmenis — 
senjorus, ieškančius darbų, o 
taip pat priima įvairių darbų 
pasiūlymus. Suinteresuotieji 
tais reikaalis prašomi kreiptis 
asmeniškai.

PAGALBOS ER TARPININ
KAVIMO SKYRIAI

Brighton Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Draugijos Biu
letenis praneša, kad prie drau
gijos valdybos veikia pagalbos 
ir tarpininkavimo skyriai, ku
rie padeda draugijos nariams 
įvairiuose reikaluose. Čja skel 
biame tų specialistu sąrašą:

P. Peleckas —elektrikas, te
lefonas 927-3281.

S. Grumstelis — elektrikas, 
tel. 927-3281.

P. Tomkus — namų remon
tas ir dažymo darbai — tele.

Vyresnio amžiaus asmenys, 
sulaukę 65 metą amžiaus, ga
lite gauti nousavybės mokes
čių sumažinimą, o taip pat ga
limas senų garažų nugriovi
mas, be atlyginimo, per miesto 
valdines įstaigas, šiais ^ reika
lais galite kreiptis į Socialinio 
klubo reikalų vedėja A. Če
pulį, 3261 S. Halsted St, Chi
cago, DL Testamentų reikalais 
galite skambinti (vakarais nuc 
8 vi.) tel CL. 4.7865. fab._

Nemokamai duodama 
informacinė knygelė

Ig Atstovų rūmų nario 
bert Tezich (D-25th) raštinės
dabar, galite nemokamai gau
ti informacinę knygelę, vadin.

Ro-

LIET. DUKTERŲ DRAUGIJA 
PADEDA SURASTI DARBĄ

Chicagoje veikianti Lietuvos 
Dukterų draugija savo namuo
se 2735 West 71 st Street, ’turi

65 m. amž. Ar aš galiu dabar 
gauti mokestinę lengvatą už 
perduotą rezidenciją? H.

ATS. Mokestinės 
vyresnio amžiaus 
duodamos tuo metu 
yra 65 m. amžiaus, 
jūsų klausimas yra gana kom
plikuotas, patariame kreiptis 
į. lietuvi advokatą, kuris galės 
jums padėti.

lengvatos 
asmenims

Kadangi

KL Aš neseniai iš valdžios
State of Illinois Informations | gavau permokėtus nekilnoja' 
d i rectory.

Tą knygelę galite gauti užė
ję į atstovo raštinę arba paštu, 
parašius laiškelį 5838 Archer 
Ave., Chicago, Ill, 60638,

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME;

KL. Prieš pora metų aš par
daviau navo 'gy venamus na
mus ir gavau keletą tūkstan
čių dolerių pelno. Už tą pelną

mo turto mokesčius. Ar tie grą 
žinti pinigai gąli atsiliepti į 

i mano gaunamas Supplementa 
tary Income išmokas? J. Sim.

ATS. Pasiteiravus vald. įs
taigą, sužinojonfe, kad neatsi
lieps, nes nekilnojamo turto 

I mokesčių grąžinimas, nei mo- 
j kėjimai už nupirktą maistą ne
įskaitomi į pajamų sumą, nu
statant Sup. Sec. Income iš
mokoms gauti*.i.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ-DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU 1’LACiAl 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING.
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais it sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:

! KL. Pasakykite per kiek lai
ko Medicare apmoka paciento 
asmeniškai sumokėtą gydytoB 
jui honorarą? Marta J.

1j ATS. Pirmiausia reikia pa
sakyti, kad pacientas privalo 
kasmet įmokėti nustatytą su. 
mą, vadinama “deduciMe”;

Su g}’dytojais, Medicare .atsi
skaito tiesioginiai* jei jie . su-< 
tinka su Medicare taisyklėmis. 
Chicagoje yra 50-% tokių gy
dytojų, kurie pasirašę, su Me
dicare įstaiga susitarimą. Va- 

j dinasi daugelis* pacientų patys 
turi atlikti daug -popierizmo, t. 
yra užpildyti formuliarus išti
sai ir juos asmeniškai pasiųsti 
į Mgdicarę įstaigą, kad gautų
gydytojui paskirtą honorarą, kad dabar viskas ssutvarkyta

ALLENTOWN, t>A. — 126 Tilghman Street............................................... ............... ............... — <55-1654
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Flee* Street........................................................................... ............. — 342-4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ............................................................... — 633-0090
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ---------- --------- -- ---- -------------------- ----- ------- -- — 895-0700
CHICAGO 22, H|. — 1241 No. Ashland Avenue —.......... .............. ................ ....................... . — 486-2818
CHICAGO, ILL. 60629 — 26«8 West 69 Street ....................................—-------------------- ------- — 925-2787
CHICAGO, ILL. 60609 — 1»55 West 47 Street............ .......-________________ ____ _____  — 376-6755
CLEVELAND. OHIO 44134 — 5639 Slate Rd. ....................-...................................................... 216-845-4078
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue------ -------------------------------------------- -------- — Joo-6780
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ------- --------------------- ------- -------------- _ 365-6740
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St..................... ....... ........... .......... —----------------- -..... .. — 363-0494...
LOS ANGELES 4, Catif, — 159 So. Vermont Avenue----------------------------------------------------- — 385-6550
HERKIMER. N. Y. MckENNAN RD........... ....... ............... ................ .............................. .............. . — 315-866 3939
MIAMI BfeACH, Flo. 33139 1201-17 St..................... ........ .................... ............ ..... ..........................- 305-673-8220
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue —. ----------------- ------ ------------------------- ----------- — 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. _ _______ _____—..... .........—-------------------- ----------------------------- — 475-7430
PHILADELPHIA. 19123 M>13 N. Marshal St. — 215-WA-5-8878

, JENIX, Arl*. *85027 — 22047 N. Bieck Canyon Hwy ...............     — 602-942-8770

VAHWAY, N. J. __ 47 East MHton Avenue ... -------- ---------------------------------------------------- — 381-8800
SOUTH RIVER. N. J. — 41 Whitehead Avenue------------------------------ ———-------- :—------ -  — 257-6320
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave.  ............ ............. ......... ....... ..... ...........................— 589-4464
SYRACUSE, N. Y. 1320* — 515 Marcellus Street  .......... ..... ........ ........................................... — 475-9746
69-40 FLEET ST. Forest Hills, N. Y. 11375 ------------------------ — — 212-268-1594

Kai-kurie mūsų tautiečiai nori apkaltinti lietuvius 
teisininkus, kad jie vengia ar nenori žmonėms plačiau 
paaiškinti, kad testamentas nėra niekam pavojingas, o 
greičiau naudingas dokumentas savo turtą paskirstant

Kada tautiečiai ateina pas teisės žinovą pasiterau- 
ti^dėl testamento sudarymo, atrodo, kad jie jau būna 
kieno nors įbauginti, kad teismai bei advokatai paims jų 
pusę turimo turto.

Turiu pasakyti, kad tokia pažiūra yra visiškai klai
dinga ir absurdiška.

Iš tikrųjų į testamentą reikia įrašyti ir išdėstyti 
kokį turi turtą testatorius, kam norime jį padalyti. 

J Kuomet testatorius miršta, tai tik tada testamentas 
ikalbą už to testamento sudarytoją. Žinoma, tą testa
mento vykdymą teismas prižiūri ir tvirtina išlaidų apy
skaitą. i

Pagal veikiančius įstatymus, pirmiausia reikia ap
mokėti visas išlaidų sąskaitas, pvz., gydytojų, ligoni
nės, laidotuvių bei įvairias skolas (jei tokios būtų).

Jeigu testatorius paliktų didesnį turtą, tai testa
mento vykdytojas (angliškai vadinamas executor) tu
rėtų mokokėti valstijos ir federalinės valdžios palikimo 
mokesčius. U

Čia noriu pavaizduoti konkretų pavyzdį. Jei-Myko
las mirtų ir paliktų turto vertės, pvz., $60,000. Laido
tuvių direktoriui reiktų sumokėti $2,000. gydytojui — 
$1,000, ligoninei — $5,000; kitų mažesnių išlaidų, dalei- 
skim būtų $1,500. Vedusiam vyrui mirus, jo žmona gau
tų mokesčių išimtinės (exemption) — $40,000. Advoka
tui ir testamento vykdytojui — 700—$1,000. Tokiu; būtų 
išlaidų susidarytų $10,500. Iš palikimo $60,000 atskai
čius $10,500 ir išimtinės $40,000, tai liktų apmokestina
ma suma tik $8,500, nuo kurios palikimo mokesčių ne
reikia mokėti.

Advokatui ir testamento vykdytojui teismas nus-

Formų pradžią užpildo pa
tys pacientai (įrašo savo var
dą, pavardę, amžių ir kt), o gy 
dytojas užpilto tos formos apa 
tinę dalį, nurodydamas ko
kį medicinišką patarnavimą 
pacientui suteikė.

Tokių sąskaitų apmokėjimas 
paprastai užtrunka iki 2 mė
nesių. Jei per tą laiką negau-|įaį0 atlyginimą, bet jis pagal taisykles nėra didesnis 
tiunėte apmokėjimo, tada galL :

(Šokią informacija šią savai 
tę par TV paskelbė Medicare 
įstaigos atstovė). pr. pet.

Reikia tikrinti elektros kompa
nijos sąskaitas.

KL. Aš keletą kartą prašiau : 
Commonwealth Edison kompa ■ 
nijos tinkamo paaiškinimo, k° 
dėl mano sąskaita už - elektrą 
dvigubai padidėjtvkaip aš per 
sikėliau į kitą vietovę gyventi. 
Ag apie 6 mėnesius gyvenau 
West Bloomingdale Avenue. 
Už 62 dienas už eilektros patar 
Davimą sumokėjau sąskaitą 

.$18.18. Kai aš apsigyvenau 
North Humbold. Boulevard, tai. 
už 24 dienų elektros tiekimą, 
atėjo man sąskaita $15.85. ’ 
Elektros srovės aš sunaudojau 
beveik tiek pat. Aš nuėjau į 
Edisono kompanijos įstaigą iš 
siaiškinti, bet.negavau pakan
kamo paaiškinimo. Vėliau ag 
iš- tos kompanijos gavau įspė
jimą, kad už sąskaitos nesu
mokė jimą man išjungs etekt-. 
ros srovę. Prašau man padėti 
ir gauti teigiamą atsakymą.

M. Candelarlo, North Side i

ATS. “Tribune” parašė laiš
ką Edicono kompanijai, kad 
ištirtų reikalą ir giomis dieno- 
-mis gavo atsakymą, kad Al 
Westbrooks, Commonwealth’s 
viešųjų reikalų ofisas pranešė,

Foryour headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

•z

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

Importuoti krntolai. porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir Žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus l«ei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkus šeimos vedamas btznis)

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081 
HgFMFi' -S~T ’ ■

kaip 5% nuo pilikto turto.
KaMbyla būna užbaigta, Probate teisme' apyskai

tą patvirtinus, tad paveldėtojas(ja) gauna "užtikrinimą ir 
jų baimė pasibaigia. > •

Reikia apgailestauti, kad mūsų tautiečiai yra taip 
bereikalingai įbauginti ir vengia sudaryti testamentus. 
Gi be testamento paliktas turtas, nesant giminių, daž
niausiai tenka miestui; kai kuriais atvejais sovietiniai 
advokatai “suranda” giminių okup. Lietuvoje, o jų ad
vokatai JAV teismuose pristato neva giminių “įgalioji
mus” ir labai dažnai.be testamento'mūsų tautiečių pali
kimas patenka į mūsų priešų rankas“

Advokatas Charles P. Kat

ir sąskaitos-naujai apskaičiuo-, fanatiškų musulmonų, kurie at- 
čiuotos. (žinia paimta iš 
cagos Tribūną”}.

Chi- sirado mulai. Chomeini įvedus 
“islamišką Irano respubliką’’.

Rabinas pataria 
žydams bėgti

JERUZALĖ, Izraelis. — Vy
riausias Irano rabinas patarė 
žydam galimai greičiau bėgti, 
nors jis pats nesirengia. Jis esąs 
senas ir pasiruošęs priimti žydų 
likimą. Praeitis rodo, kad mulos 
yra labai žiaurūs, kai juos pa
liečia pamišimas ir neapykanta, 
Jre nesilaiko Įstatymų, papro
čių ir žmoniškumo. Iš Teherano 
ateinančios žinios sako, kad jos 
pačios bute buvo nukirsta galva 
vienai žydaitei. Policija nesuima

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gab dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsr 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knygą su. formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SU Chicą 
go, ILL. 60G08. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

f SOME CHICAGO MOTOR CLUB T^PS ON

tXPRFSSHW MMf/6-
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING" SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

yCX/LU RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IF YOU DRIVE AT THE 
MfN/MUM SPEED STAY IN 
the RfGHT LANE.
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Edward R. Jankus j Air Force akademiją

Edward R. Jankus

Į su tėvais yra pakviestas, kaip 
garbės svečia?, priėmime Con- 
desa del Mar restorane, 11222 S.' 
Cicero Avė. Priėmimą ruošia 
kongresmano M. Russo komi
tetas.

Į Akademiją Edwardas iš
vyksta birželio 24 d. Mokslas tę
sis ketverius metus.

Geros sėkmės, Edwardai! Vi
sada laikyk lietuvio vardą 
aukštai! N. C.

Edward R. Jankus, sūnus Jono 
ir Elsės Jankų, iš Marquette 
Parko, narys National Student 
Honor Society, State Illinois 
Scholar ir narys “Who Is Who 
Among American H.S. 
dents”, baigia Chicagoje 
ney Young Magnet H.S. 
bai aukštais pažymiais.

Edwardas buvo kongresmano 
M. Russo nominuotas, išlaikė 
visus konkursinius egzaminus ir 
yra paskirtas kadetu į U.S. Air 
Force Academy, Colorado.

Š.m. birželio 11 d. Edwardas sados per Bogotos televiziją

Stu- 
Whit- 
su la-'

VILNIAUS LIETUVIŲ 
KVARTETAS

Kaip sovietų ambasada pristato 
lietuvius menininkus

Pietų Amerikoje
Rusai, kaip tautų apiplėšimo 

ir pavergtų žmonių virškinimo 
specai, yra padarę evoliucijoje 
pastebimą progresą — iš homo 
sapiens pasiekė homo sovieticus 
pakopos, bet ir tos dar negana. 
Plati rusiška siela — ten vis-

I kas telpa!
Pradėjus virškinti, auka gau

na apetitą žadinantį pavadini
mą. Lietuva pavadinta “Sovietų 
Sąjunga”. Kadangi tai oficialios 
sovietų įstaigos — SSSR amba-

v**

ITS AMAZING:

V. PRŪSAS

'jį KfiMSAS COvJ SWfiUC^O 
fl FARMERS $5O8RhKR0LL'

Ofcč OF COvTS

Se\/fRRL- SfOMRCHS
Hfio io oPfueD

“Id RčCOVFR
MONčY’ >HE BATTLE OF KCW OR'-EftNS....... RDUGK*

CXjRiNG THE WftR of 1812. ..WflSVtoH
8v AmDCEW XACKTSCSJ. from behind 

A WALL OF C&rTO*J ShLES)

turimus ginklu 
toks ginklų ma-

STB OF A LITTER 
vjaS 8d2h WHU 

8 number 5 cn rfs 
WWWE. HES.

incredvsu*

WvTOout 
ft MOUTH, Pi 

\MUHU, CHiNA, 
Resident cpn

ThE ANCIENT VIKINGS 
BURIED T-fiR KINGS AND 

ęKJEENS IN THEIR 1

dėmesyje politinę dabartinės■ tuštinti dabar 
■.yrlaiKybės ateitį oesianinant sandėlius. Esą, 
linkimams, nejuokais pradėjo žinimas bus ir 
važinėti su prakalbomis, šaukti III. Betgi tikrovė yra tokia, kad 
•pauiios, biznierių bei jų admi-įjau dabar JAV’ apsiginklavimo 
nistratorių, unijų vadovų ir ki-latžvilgiu yra silpnesnio padėty- 
,ų konferencijas, plačiai aiškin
damas SALT II sutarties reikš
mę, jos reikalingumą ir, svar
biausia, kad ji jokiu būdu nepa
žeidžia JAV karinį pajėgumą ir 
jos saugumą, ir kad ji būtinai 
turi būti patvirtinta, nes prie
šingu atveju .JAV bus priverstos 
stipriau ginkluotis, saržytis su 
Sovietų Sąjunga ir jos satelitais, 
kas prives Amerikos ūkį prie 
nusigyveninio ir evatualiai prie 
karo-

■ne j uoka is

apsigynimo raketas, gi
1466 L Sutarties ša-

je: JAV turi tik 2124 puolamą
sias raketas. Ino tarpu Sovietu 
Sąjunga - 3736 ir kurį skaičių 
nuolat papildo naujai patobulin
tais ganuniais, galinčiais pasiek
ti tiksliai ix*tkurj pasaulio taš
ką; antra, JAV’ turi lik 309 stra
tegines 
sovietai
lininkai į tai atsako, kad reikia 
žiūrėti ne į bombų bei raketų 
skaičių, bet į tų raketų išleidi
mo vietas, kiek tokių vietų yra, 
kas, esą, sutartyje yra apribota. 
Bet šalininkai nepasako, kad tas 
vietas pamatyti ir jas suskai
čiuoti nei satelitai, nei sekliai 
Sovietų Sąjungoje neišgali, kai 
jos yra išbarstytos Uralo, Kau
kazo, Karpatų kalnuose ir kai 
jcs paslėptos giliai uolose ir ki
tur miškuose, ir net jx> vande
niu. Be to, visiškai nėra jokios 
galimybės, kad numatyta sutar- 
tis SALT III išlygins tą strategi
nių ginklų balanso persvarą, su
darytą SALT 1 ir SALT II su
tartimis, ir kuri vra Sovietu Są
jungos naudai.

(Bus daugiau)

Be abejonės. !)8,4(4 amerikie- 
ių, kaip ir visas pasaulis nori 
taikos, liet tik tokios, kuri visu 
100(4 būtų saugi. Bet jie taipgi 
gerai supranta, kad šiais laikais, 
ypač turint omenyje Sovietų 

Sąjungos sutarčių nesilaikymą,1 
*jų laužymą, šimtaprocentinio 
. saugumo neįmanoma atsiekti 
net pasirašius iš eilės kelias gin
klų apribojimo sutartis. Todėl 
didelė Amerikos balsuoti teisę 
turinčių piliečių (98,4) daugu
ma pasisako tik už tokią sutar
tį, kuri leistų JA Valstybėms 
išvystyti apsiginklavimo, tech
nikinę ir ūkinę persvarą, arba
bent lygią su Sovietų Sąjungos.! 
Gi SALT I, SALT H aišku, 
busimoji SALT III tokios pers
varos nesuteikia ir nesuteiks.

Tikrumoje SALT II sutartis 
nėra tokia kokią Amerikos vi
suomenei pristato dabartinės 
administracijo's sutarties parda
vėjai. Jie tvirtina, kad sutartis 
teikia neabejotiną tarpusavio 
apsiginklavimo lygybę, kadangi 
sutartis paremta kolektyvine 
bei bendra visų ginklų rūšių 
suma. Taipgi, esą, ginklų apri
bojimo sutartis reikalauja pra-

taip buvo pristatyti Kolumbijos 
gyventojams Vilniaus lietuviai 
menininkai, gal bus įdomi vieno 
Bogotos lietuvio Čikagos lietu
viui šiokia laiško ištrauka:

“Dėl visa ko, Įdomumo bei 
žingeidumo sumetimais, laiškan 
talpinu Vilniaus kvarteto pasi
rodymo atgarsius Medellin mies
te, kur jie publikai buvo prista- 

Įtyti kaip lietuviai, bet televizi- 
i joje iš Bogotos juos kraštui pri
statė kaip sovietus, pasikalbėji
mus verčiant iš rusų kalbos. Ru- 

I su ambasados vertėjui ir kolum- 
bietei pranešėjai buvo leista sta
tyti klausimus tik apie muzikinį 
gyvenimą Sovietinėje Rusijoje 
(ispaniškai — Union Sovietica, 
lietuv. — Sovietų Sąjungoje).

A

SALT SUTARTYS IR KAS TOLIAU?

T—n

MEMBER

INTER-CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254*8500

Dauguma amerikiečių ir ypačiai laisvojo pasaulio politikai 
bei strategai numato, kad SALT II sutrtis yra Amerikos 

nuolaidų ir pasidavimo simboliu.
Dar pilnai neaptarta ir vy-Į80% 

riausybių g
VELTUI ĮVERTINAME 

. JŪSŲ NAMĄ 
KALBAME LIETUVIŠKAI

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-tos)

MAGIŠKU
Keleiviai ir apdraudos 

bendrovės labai patenkintos, 
kad federalinė administracija 
galutinai nutarė nuodugniai pa
tikrinti DC-10 lėktuvus.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

balsuoti teisę turinčiu 
įėlvų nepasirašyta Amerikos piliečių, ne vien visi 

ginklų apribojimo sutartis Salt atsargoje esantieji, buvę Ame- 
sukelia Amerikos visuomenėje rikos kariniu pajėgu viršininkai, 
nepasitenkinimo ir^ net kaiku- vadoYai ir strategai, ne tik apie 
riems baimės. Ir ištikrųjų, jau.50% abiejų partijų kongreso 
dabar iš 95% aptartos sutarties narių, bet ir tokia liberališkai 
žinomų davinių daroma iš va-, nusiteikusi spauda, kaip New

i<la, kad minėta sutartimi JAV 
apsiginklavimo srityje netenka 
reikiamds persvaros prieš So
vietų Sąjungos karinį potencia
lą, jos pajėgumą ir todėl Įstato 
JAV ir viso laisvojo pasaulio 
saugumą į rimta jpavojų, ypač, 
kai sovietai nesiskaito su sutar-į 
timis, jas laužo ir nesivaržyda-] _
mi gnkluojasi. Ryškus to paviz-l (]entaS, administracija ir daugu- 
dys, tai SALT I sutartis, verži- ma liberališko sluoksnio politi- 
masis į Afriką ir kitur.

Jau žinoma, kad SALT II su
tartimi suteikiama sovietams 
strateginių ginklų srityje pers
vara santykiu 2:1, kad sovietai, 
megafonais skaičiuojant, turės, organizacija, kuri pradėjo mul- 
6 kartus daugiau atominiu bom-i kinti Amerikos visuomenę, nie- 
T  T a nrr n < t • ■»-« nA-nocnlrTr/Ta-mc T-ry/lAT

York Times, Washington Post, 
Newsweek ir kiti, ir kurių pir
mieji puslapiai mirga tokiais 
užvardijimais — “SALT II su
tartis vra Amerikos nuolaidu ir 
pasidavimo simboliu”, “SALT 
surakins JA Valstybes”,ir pana
šiai.

Į Bet, kita vertus, JAV prezi-

TheDi-Gel

• Di-Gdaddstoits

’4

t t Di-Gel. į
A The Anti-Gas Antacid. l 
krL -J

kų aktyviai yra sujudę ir varo 
stiprią agitaciją už minėtą SALT 
sutartį, kad tik ji kongreso ne
būtų atmesta. Tam reikalui pas
kutiniu laiku net yra susikūrusi

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
MINIMI

v

bu nekaip JAV kad turi. Be to,;ko nepasakydama kodėl j |
apsigynimo ginklų atžvilgiu so
vietai viršys amerikiečius santy- ir patvirtinta. Net pats 
kiu 47:1 ir tt Todėl nestebėtina,; ^ašto prezidentas, ypač turint 
jogei prieš SALT II sutartį, prieš 
tokią kokia1 ji dabar yra sutar
ta, neigiamai pasisako ne tiki

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

.. $10.30

Čeki reikia išrašyti:

Pridėti doleri palto išlaidoms.

ŠALT II sutartis turi būti >pri-

| — HĄUJIRMoa, CHICAGO I, IkU Saturday, Jun* 9, 19J9

Umit use of dlswasber 
to once a day, after th* 
waning meal, and cut 
•xcesslve use of water 
and electricity.

Swelhng Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup- 
positories. Use only as directed.

(264a gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

o

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

T

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
______________________ _____________________________________________

• — ima! MUliiwr U uri^u. ■■U. IHML1 "* w —------------------------”

ENERGY 
WISE

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. ..

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai ......................  $15.00

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

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

$10.00
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vietų piliečiais. Toliau toje pačioje vietoje aiškinama, 
j kad sovietų piliečiais tampa ne tik nepriklausomoje Lie
tuvoje gimę lietuviai, bet tokiais skaitomi ir tie, kurie 
'gimė caro okupuotoje Lietuvoje. Bet svarbiausia, Brež
nevas sovietų piliečiais skaito ir Amerikoje gimusių lie
tuvių vaikus. Amerikos įstatymai sako, kad kiekvienas 
berniukas ar mergaitė, gimę Amerikoje, automatiškai 
tampa Amerikos piliečiais. Tuo tarpu Brežnevas Ameri
koje gimusius lietuvių vaikus skaito sovietų piliečiais. 
Jis žino, kad Amerikoje gimę lietuvių vaikai yra Ame
rikos piliečiai, bet jis, norėdamas lengvai pasipinigauti. 
Įstatyme paliko didelę sovietinę skylę. Jeigu kas norėtų 
sovietinės pilietybės atsisakyti, tai jis gali tai padaryti — 
rusams sumokėdamas 90 rublių. Tai gali padaryti ne tik 
Amerikoje gimę vaikai, bet ir Amerikos pilietybę gavę 
lietuviai.

Lietuviams nereikia užpildyti sovietinių blankų, nes
lietuviai niekad rusų piliečiais nebuvo. O jeigu kuris ir' 
tarnavo caro armijoje, įsigydamas Amerikos pilietybę 
iau atsisakė visų anksčiau turėtų pilietybių. Jam nereikia 
atsisakinėti sovietinės pilietybės, nes jis niekad sovie- į 
tų piliečiu nebuvo. Visi žinome, kad rublis yra bevertis, 
bet už 90 rublių rusai verčia sumokėti daugiau šimto do
lerių. Rusų pilietybės atsisakymas yra naujas būdas vel
tui pasišienauti dolerių.Maskva bando lietuvius susovietinti

Maskva keliais atvejais bandė susovietinti lietuvius,
Sovietų valdžios pretenzijos primesti Amerikos lietu- b priimti nutarimą,^ veikiantį srityje.' Turbūt, belaisvindami perimti Liet. Bendruomenei. Ir

viams sovietų pilietybe tuščios. Amerikoje gyvenantiems /onstitucijos ribose, išstoii iš ir nežinotų, kas ką
r “ .. . ... . . vietines valstybės ir, J. Gliau- turi laisvinti. Laisvinimo darbas

bet jiems nesiseka. Ji bandė Įsteigti sovietinę Lietuvą, o]lietuviams tušai nieko negali padaryti. Jeigu lietuvis į‘jOg manymu, tai būtų didelis nėra griovio kasimas, kad tokį
lietuvius suvienyti su gudais ir prijungti prie “motuškosi Rusiją arba rusų okupuotas sritis nevažiuos, tai rusai 
Rusijos”, bet nepajėgė. Ji net Kapsuką-Mickevičių padarė nieko padaryti negalės. Bet rusai pradės kabinėtis ir gąs- 
sovietinės Lietuvos premjeru, o lietuvius sovietų piliečiais, dinti, jeigu galės prikibti prie bailaus žmogaus.
bet Kapsukas, palikęs kelis savo kabineto narius, pabėgo 
Į Dvinską, o vėliau su sovietinės armijos likučiais nusuko 
Į Minską ir Maskvą. Jau tada lietuviai buvo paskelbti Ru
sijos piliečiais, bet ta pilietybė buvo trumpalaikė. Išnyko 
“raudonoji armija”, pasibaigė ir rusiška pilietybė.

1940 metais sovietų karo jėgos vėl Įsiveržė Į nepri
klausomą Lietuvą, panaikino Lietuvos Konstituciją, -su
šaukę “liaudies seimą” ir prisijungė Lietuvą, padaryda
mi lietuvius sovietiniais piliečiais. Bet ir šį kartą ta pilie
tybė buvo trumpalaikė. Šis reikalas kiek pasunkėjo, kai 
karo pabaigoje rusai dar kartą okupavo Lietuvą. Tada 
lietuvius ir vėl paskelbė sovietų piliečiais. Pavergti lietu
viai nenorėjo tapti sovietų piliečiais, bet pasipriešinti ne
galėjo. Kas galėjo, tas bėgo nuo tos pilietybės*, bet liku
siems ji buvo primesta prievarta.

Vakarų Europon pabėgusius lietuvius rusai bandė! 
gaudyti. Juos norėjo vežti Rusijos “rojun”, kaip vežė ru
sus, ukrainiečius, gudus ir'kitus pavergtuosius. Washing- 
tonan turėjo važiuoti dr. P. Grigaitis, L. Šimutis ir Po
vilas Dargis, kad prašytų prezidentą išgelbėti lietuvius 
nuo rusų pilietybės. Prez. Trumanas tą patį vakarą Įsakė 
gen. Eisenhoweriui neleisti gaudyti lietuvių tremtinių, !^Ką"reiškia J. Kojelio teigi- 
nes jie nebuvo ir nėra Rusijos piliečiai.

Praeitais metais Brežnevas, pasirašydamas naująĮlįu reikšmingų laimėjimų”. Ne
sovietinę konstituciją, kurios komunistai nepildo, vėl nu-|^nau aPie; koklus .. didell^s 
tarė lietuvius, estus ir latvius padaryti sovietiniais pilie- i 
čiais. Brežnevinė konstitucija tą sako, kai Maskvos pro-. kė ]aimėjimu: mūsų rašytojai 
pagandistai pradėjo gąsdinti laisvame pasaulyje gyve- parašė ir išleido knygų, maži
nančius lietuvius, latvius ir estus. Jie tvirtina, kad nuo kai, menininkai reiškiasi' savo 
liepos 1 dienos visi lietuviai, gimę Lietuvoje, taps Sovietų kūryba, ruošia operas, sukuria 
Sąjungos piliečiais. Tai paskelbė vienas plačiausiai skai- 
tomų Clevelando angliškų laikraščių — The Plain Dealer. 
Per visą pirmą puslapį plačiai skaitomas angliškas Ohio 
dienraštis rašo: “Amerikos piliečius Įstatymas padaro so-

Clevelando ir Kanados lietuviai, dirbdami kartu su 
kitų tautybių žmonėmis, organizavo mitingus ir pasmer
kė sovietų valdžios pastangas pavergti laisvę pasiekusius 
tremtinius. Jie nutarė kreiptis į. Valstybės Departamentą, 
kad išaiškintų, kur ir kaip galima atsikratyti sovietų 
pretenzijų ir neleisti rusams melžti sunkiai uždirbtų 
dolerių. ;

A. TAMULYNAS

PASKLAIDŽRjS spaudos puslapius
(Tęsinys)

ANTANAS RYLIŠKIS

darbą kiekvienas galėtų dirbti,

reikia manyti, kad dabar VLI* 
Kas ir turi pačias geriausias 
darbo jėgas, gal išskyrus vieną 
ar du asmenis, kurie nežino ant 
kokios šakos sėdi: ar eiti iš pa
vergtos Lietuvos atsiųstų daini
ninkų koncertų klausyti, ar 
griauti VLIKo ir ALTos darbą.

Na, o dabar.kaip toj dainoj: 
“Dar toliau, dar bus gražiau”. 
Pagal dr. K Ambrozaičio išmo
nę — ALTa turi jungtis į bendrą 
darbą. Tik, deja, gaila, kad 
p. daktaras savo recepte nenu
rodo, koks tas bendras darbas 
yra? Ar ALTa turi jungtis į 
Lietuvių Bendruomenės dirba
mą darbą, ar savo darbu turi 
glaustis prie VLIKo? Bet iš dr. 
Ambrozaičio pasiūlymų aiški iš
vada — daktaras būtų patenkin
tas ir laimingas, matydamas 
ALTa bedarbių eilėje, o ALTos 
dirbamą darbą perimtų Lietu
vių Bendruomenė ir tuomet, 
masių iniciatyva, užplūstų kon- 
gresmanus, Vašingtono Baltuo
sius rūmus, jei neįeitų "pro du
ris, tai gal kam nors iš masių 
pavyktų pro kaminą pralįsti ir 
pasiekti net patį prezidentą. O 
tuomet, renkant aukas laisvini
mo darbui, taikyti Br. Juodelio 
principą (žiūr. “Draugą” balan
džio 17 d.) :. “Laisvo apsispren
dimo principą laisvinimo darbų 
plotmėje, pagal atliekamus žy
gius ir pastangas”.

(Bus daugiau-*!

žingsnis tautai į laisvę.
Toliau “Drauge” rašoma, kad o ypač masės. Kiekviena organi- 

dr. K. Ambrozaitis padarė “visą zacija turi savo tikslus, bet, pa- 
eilę .konkrečių pasiūlymų Lietu-' gal reikalą, turi talkinti laisvi- 
vos laisvinimo veiklai pagerin- nimo darbą dirbantiems veiks
it”. Štai tie jo pasiūlymai: “Lais- niams.

į vinimo darbą išplėsti į visus lie-J Ką reiškia dr. K. Ambrozaičio 
tuvius, visas organizacijas ir vi- j teigimas: “ALTa- ilgą laiką ma- 
sus kontinentus, ALTa ilgą laiką sįų iniciatyvą stabdė”. Tai yra 
masių iniciatyvą stabdė. Mokyk- tuščias nepagrįstas teigimas, 
lose, organizacijose, kursuose ALTa gerai suprato savo pa
ruošti daugiau darbininkų lais-1 skirtį jp nuo “masių iniciatyvos” 

— meškos patarnavimo atsisakė. 
Be to, politinės veiklos vadova
vimui nereikalinga masių ini
ciatyva, o tik svarbu, kad toji 
masė pritartų ir remtų jų dar
bus. Dar reikia nepamiršti, kad 
ALTą sudaro paskirų organiza
cijų atstovai ir tą masių inicia
tyvą gali pareikšti ir vykdyti 
per savo atstovus ALTe.

Tolimesnis K. Ambrozaičio pa
siūlymas Lietuvos laisvinimo 
veiklai pagerinti: ; “Mokyklose, 
organizacijose, kursuose ruošti 
daugiau darbininkų laisvinimo 

j darbui”.

virtima darbui. Konsolidacijos 
siekti laisvinimo darbų koordi- 

’ nacija, VLIKui duokime geriau
sias jėgas. ALTa turi jungtis į 
bendrą darbą. Lietuvių Bend
ruomenė, siekdama koordinaci

jos-, Į laisvinimo darbą siekia
Daugelio manymu, geriau ne- apie Lietuvos-laisvinimo darbo |trauįti ieškokime įta-

/priklausyti Liet. Bendruomenei j išplėtimą suintensyvmimą, ;kingų draugų ir darykime spau- 
}ir neturėti tokios neapykantos nurodo, kad^Lietuvos pavergė- - ’ -
kitiems lietuviams, kokia buvo 
parodyta ruošiant Amerikos 200 
inętų minėjimą, nors tas rengi
nys tikrai buvo visiems lietu
viams svarbus ir turėjome visi 
prie tokio renginio įvykdymo 
prisidėti.

mas: “Išeivija pasipuošė dauge-

jas stengiasi mažąsias tautas 
praryti ir jas sulydinti vyresnio
jo brolio globoje. Be to, jis pri
minė, kad yra lietuvių okupanto 
tarnyboje, tai “homines neo-so- 
vietici” — prisiurbę prie lovio ir 
slegia lietuvių visuomenę ir 
jiems yra visai nepriimtina su
vereninė Lietuvos sąvoka, ir ka
da susidarys sąlygos atkurti su
vereninę Lietuvą, šio tipo asme
nys kategoriškai atmes savo že
mės suverenumo idėją”.

dimą' į gyvenamų kraštų vyriau-
'sybes. Stiprinkime- ryšį su pa
vergta tauta, bet tebekovojančįa

' tauta. Suintensyvinkime laisvi-- 
Jnimo darbui lėšų telkimą, visur 
ir visada pagerbdami aukotojo 
valią”.

1 Triskart perskaičiau: tuos kon- Sunku suprasti, kaip dr. K. 
krečius dr. K. Ambrozaičio pa- Ambrozaitis įsivaizduoja tokių 
siūlymus Lietuvos laisvinimo laisvinimo darbui darbininkų 
veiklai pagerinti ir. deja, nega-, paruošimą: ar šeštadieninėse li
cėjau tokiu rasti. Ką reiškia j tuanistinėse mokyklose vietoj
laisvinimo darbą išplėsti į visus

___ ; tautinių šokių grupės šios rūšies tipais ir jų sąlygo- 
šoka tautinius šokius, sportinin- mis gali bendradarbiauti su pa-
kai sportuoja. Bet tai vyksta be v.ergta Lietuva-. 
Bendruomenės malonės.

Toliau J. Gliaudą, kalbėdamas

lietuvių k. dėstomų pamokų — 
ruoštų bukimus-, politinės srities 
darbuotojus, ar turėtų įsteigti 
atskirą mokyklą su specialistais 
dėstytojais. Be to, reikėtų su
rasti. jaunuolius, kurie sutiktų 
tuos “mokslus” mokytis.

Toliau dr. K. Ambrozaitis siū-

Reikia pasakyti, kad J. Gliau- lietuvius, visas organizacijas?! 
dos. pareikštos, mintys.yra teisin- Ir kas atsitiktų, jei vis>os orga- 
gos ir čia tenka tik pridėti, kad nizacijos ir net pavieniai asme- 
mūsų bendradarbiauto j ai tik su ! nys pradėtų dirbti laisvinimo 

darbą — jau. dabar tik- Lietuvių, 
Bendruomenei įsijungus laisvi
nimo darban, kiek bereikalingų < ------- - —

Bito J Gtiauda iškėlė prie- ginču ir jėgų eikvojimo įnešta,! te- “VLIKui duokime geriausias 
laidą:' “Kaip gruzinai, taip ir o kas atsitiktų, jei: visos organic jėgas . Ta. dar labai' gerar, kad

apskrities apylinkės kuopos vadu. Organizaci
nio darbo buvo daug, maistas blogas, o čia Įvai
rūs nemalonumai. Plaučių kavernos, jaučiau, 
kad atsivėrė. Po beriamosios Šiltinės apetitas bu
vo geras, bet reikalingas buvo geras maistas, gry 
nas oras ir rimtas poilsis, bet tų sąlygų Krasno
dar nebuvo. Ligoninės daktarai patarė, jei nori 
gyventi ir nenori džiovos išsivystymo, tai vyk į 
gilią provinciją. Bet Sovietų aplinkoje buvo ba
das. Žmonės mirė gatvėse iš bado, tai maisto iš-

(Tęsinys)

Kaip nuodingomis dujomis apnuodytas bu
vau dvejose komisijose: 1919 metų Mcgiliave ir 
tų pačių metų vasarą Gomelio mieste. Abi ypa
tingosios komisijos pripažino Raudonojoje ar
mijoje tinkamu tarnybai tik taikos, laiko sąlygo
se, reiškia 100 km. atstume nuo karo fronto. 1917 Seklių sunku buvo surasti ir provincijose, 
m. vasarą lankiau Irkutsko Škola praporščikov 
(leitenantų mokyklą), nes po apnuodijimo gerokai 
sustiprėjau, todėl paskyrė Į Irkutsko II škola pra 
porščikov. Gyvendamas Mogiliave, -stojau stu 
dentu Į Pedagoginį institutą, bet 1919 m. gruo
džio mėnesį paragino mane vykti į Aukštuosius 
karinio apmokymo organizacinius kursus Mas- 
koje.

Kelionėje, matyt, apsikrėčiau šiltine ir per- 
sirgau gulėdamas ligoninėje netoli. Sucharevo 
bokšto Moskvoje. Po ligos gavau 3 savaites atos
togų ir grįžau Į kursus, kuriuos baigiau 1920 m. 
liepos mėn. 20 d.

Baigęs kursus, buvau išsiųstas Į Šiaurės 
Kaukaze bei Kubanės — Juodmarių sritį. Krasno
dar© mieste ir srityje radau susitelkusius Balto
sios armijos likučius, kurie vėliau buvo išnaikin
ti. Aš ten buvau paskirtas Krasnodar© miesto ir

Todėl vykdamas atostogų 1921 m. užsukau į 
Lietuvos atstovybę Maskvoje ir atstovui Įteikiau 
prašymą, pridėdamas senelio ir tėvo rusiškus vi
daus apsus pagal sutartį, kad nustatytų jų gy
venamą vietovę Utenos apskrityje. 1922 m. pa
vasarį mane pasikvietė pas save Kubanės Juod- 
marių sričių komisaras Zinzia ir pranešė, kad 
man pripažinta Lietuvos pilietybė ir patarė nuo 
josios atsisakyti. Man nesutikus, buvau paže
mintas tarnyboje Į sekretoriaus 7 kategoriją, bet 
demobilizacijai nesą pagrindo. Tuomet mane per
kėlė Į Rostovą, bet sveikata vis blogėjo. Tai 1922 
metais iš ten demobilizavausi ir išvykau Į savo 
gimtąjį kaimą. Pagyvenęs 16 mėnesių kaime ge
rokai sustiprėjau. Sutvarkęs dokumentus Mstis- 
lavio apskrityje iš Smolensko Čekos gavau apy
gardos raštą ir atsiradau Užsienio reikalu komi
sariate. Iš ten nuvykau Maskvos miesto karo ko-

riisariatan. Ten paėmė mano, visus karinius do
kumentus ir davė tarnybos lapo nuorašą. Visa 
tai; sudarė sąlygas man. išvykti į> užsienį; Lietu
vos- ir Latvijos atstovybėse vizas gavau greit.
z Pagaliau aš jau Vindovo stotyje (neš Maskvo
je yra dešimt geležinkelio stočių). Atvykau iš 
Maskvos į Sebeži pasienio geležinkelio stotį, o iš 
ten į Latvijos karantiną Rezeknės geležinkelio 
stotyje, ir iš ten i Obelius ir į Kauną. Apsistojau 
viešbutėlyje prie Kauno geležinkelio stoties ir ap
lankiau pažįstamą Malkavos pr. mokyklos moky
toją p. Kazimierą Gylį, su kuriuo kitą dieną nu- 

(vykau į Švietimo ministeriją. Švietimo minist
ras L. Bistras po ilgesnio pokalbio paskyrė ma- 

> ne Į Alytaus apskritį, nes ten tuomet buvo 17 tuš
čių mokyklų be mokytojų, bet įpareigojo mokyto
jo teisėm Įgyti egzaminus laikyti prie mokytojų 
seminarijos ar prie Švietimo ministerijos.

Alytaus švietimo komisija mane laikinai pas
kyrė mokytoju Pocelonių kaime, Alovės valsčiu
je. Vasarą lankiau lietuvių kalbos kursus ir bu
vau nukeltas į lenkų pasienį Pertojoje, o po pus
mečio Į,Varėną 1.1925 m. įsigijau mokytojo teises 
ir buvau paskirtas, tos mokyklos vedėju. Taigi 
mokyklos vedėjo pareigas gavau prie Krikščio
nių demokratų ir jose išbuvau iki dabą? 1940 m. 
birželio mėn. 15 dienos. Toje pačioje vietoje dir
bau 16 metų, tik todėl, kad turėjau plaučiuose at
viras žaizdas —- kavernas.

Tardytojas nekantriai tarė:

i

— Prez. Carteris nesirengia 
atleisti JAV energijos reikalų 
tvarkytojo James Schlesingerio.

~ Gyvenamų- namų kainos vi
same krašte gerokai pabrango.

— Kur dabar tavo optacijos dokumentai.?
Lietuvoje gyvenau su optacijos dokūmen- 

tais iki 1927 m., o vėliau paduodamas prašymą 
vidaus pasui, prie prašymo pridėjau ir optacijos 
dokumentus. Vidaus pasą I Varėnos valsčiaus 
valdybos Nr. 3830 gavau 1927 metais.

Tardytojas užklausė:
— Tai kodėl, kaip optantas, taip ilgai laukei 

vidaus paso? x

— 1925 metai buvo neramūs. Vyko demons
tracijos, o 1926 metai visai panašėjo Į 1917 metus 
Rusijoje prie Karenskio, todėl maniau, kad So
vietai susitvarkys su Lietuva, kaip su Gruzija.

Tardytojas pagalvojęs, atsakė:
— Aš jaunas, Gruzijos prijungimo nebeprisi

menu, o dabar praeitis manęs nedomina. Kas lie
čia Lietuvą, tai tardytojų paruošiamuose kursuo
se apie jūsų kraštą, tai išvedžiojo, kad Smetonos 
teroristai’išžudė revoliucionierių komitetą ir liau
dies vadovybę 1926 metais. Tamsta revoliucinę 
veiklą supranti

Aš sakau:
— Stalinas ir Molotovas taip įsakmiai pabrė

žė Rusijos neutralitetą, o Molotovas net viešai 
kurstytojais apšaukė tuos, kurie abejoja dėl So
vietų pažadų tęsėjimo, kad mes lietuviai jo -žo
džiais pasitikėjimo ir okupacijos klausimo nepra- 
matėme.

I •

(Bus daugiau)
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TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwt 
Valandos pagal susitarimg.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. T®l. 737-5144 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

ir

• 4

6

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

ai
t1

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

I
■to
IE-'

-

B

I

.’V

i
i

i
I
į.

t

V

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos * 
Medicinos direktorius

x933 S. Minheim RdM Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tekį 562-2727 arba 562-2728

£Detroito naujienos 
štinę ir verčiasi privačiai, 
trojiečiai džiaugėsi sukurta 
tuviska šeima. Sveikinau ir aš 
su šeima jaunuosius linkėda-; 
mas tyro džiaugsmo |>er visą ga
genimą.

Trėmimu j S'birą 
minėjimas > f

(Pabaltiečių išvežtųjų į Sibirą 
minėjimas įvyks birželio mėn. 
17 d. 12:15 vai. Dievo Apvaizdos 
Parapijos salėję, šiais metais 
minėjimui vadovauja latviai. 
Iš lietuvių komitete atstovauja 
Organizacijų Centro pirm. dr. 
Algis Barauskas ir Bernardas 
Brizgys. Minėjime kalbės adv. 
Algirdas’Ambrose. Iš amerikie- 
čiu-Michigano Senatorius Carl 

. Levin. Meninę dalį atliks Detro- 
1 ito mergaičių vokalinis ansamb- 
j lis vadovaujamas muziko Sta- 
jsio Sližio; taip pat pasirodys 
j latvių ir estų meninės pajėgos. 
Kviečiami Detroito ir apylinkių

--------------------------------------- lietuviai skaitlingai atsilankyti.
, DR. VYT. TAURAS *

GYDYTOJAS IR «?flRURGAS j Adv. Robertas Selenis ir Rita 
3«ndra praktika, spae. MOTERŲ Ilges, j išniauskaitė iš Klevelando su- 

Ofisas 2652 WEST 5vth SiftSET 
Tai. PR 8-1223

OFISO VAL^ pirm., antrai, trečiaa. 
L r—. 2 - i ._ ,_L :_____
maia. 2-4 vaL popiet ir kitu laimi’ j °® bažnyčioje, o vaišės-balius 

oagal susitarimą.

kūrė lietuvišką šeimą.

Sutuoktuvės įvyko gegužės
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. SUtadie- j Apvaizdos Parapi-

vakare parąpijos salėje.
V. Petrausko orkestrui gro

jant maršą, Įžyrgiavo trys poros 
: pajaunių barsty-dami saldainius.

Sudarytu saldainių taku įži-Aparatai - Protezai. M&L bau-

Niurembergo teismas
Ugandos piktadariams

NAIROBI, Kenija. — Ugan
dos radijas paskelbė; kad buvęs 

[policijos komisaras Idi Am no 
valdymo melais Kassim Muša , 
Obųra apkaltintas žmonių žudy- ‘ 
mų ir turės stoti prieš teismą. 
Jo procesas, kaip po’itikų rate* i 
l'uose kalbama, pradės v są se
riją teismų procesų, panašių į 

.Niurembergo teismą, kuris pra
dedamas pamėgdžioti teisiant 
nuverstų diktatū’Ai kalVnmkus. 
Oburą sučiupo Tarzanuos ka
riuomenė. Prieš pat Ugandos 
sostinės Kampalos užėmimą jis 
mėgino pabėgt’ Į savo gimtinę 
Ugandos šiaurėje. Buvo narys 
Acholi genties, kuri nuo Amino 

.nežmoniškumo daugiausia nu
kentėjo. Obura despoto! Aminui 

i ro.dęs šunišką klusnumą bet 
pajutęs artėjantį galą, staiga 
pakeitė toną ir atsišaukime į 
Amino rėmėjus skatino juos

i mesti ginklus ir pasiduoti nau- 
Į jai vaMž'aū Cbura dabar ne tik 
paneigia visus savo nusikalti* 
mus, bet gars’ai kalba apie da
lyvavimą konspiracijoje likvi
duoti Aminą, patvirtina tokius 
faktus, kaip Amino inscenizuotą

■ automobilio “nelaimę”, kurioje 
1977 metais buvo užmuštas ang-

i likonų arkivyskupas ir du tuo- 
I metinės Ugandos valdžios nariai.

— Specialistai nustatė, kad 
paskutiniu dešimtmečiu japonai 
padarė didesnę pažangą elektro- 
magnetikos srityje, negu ame
rikiečiai.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Ii tilery j y ai būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime

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

SUSIRINKIMŲl)e-

IRENAI SIRUTAVIČIENEI

Mažeika & Evans

3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

»

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

. STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410 |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAIayeltt 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

1
TeL YArds 7-1911 |

I

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138.1131 I

Dievo Apvaizdos Parapijos 
Festivalis.

Festivalis įvyko birželio 3 d. 
parapijos rajone, salėje ir lauke. 2 
Oras pasitaikė nepaprastei gra- 
žus, publikos atsilankė daug. J 
Maistas ir gėrimai buvo geri- | 
Grojo Padolskio orkestras; ga-'^ 
Įima buvo ir pasišokti. ?

Buvo ir kitų paįvairinimų, net! 
trys laimėjimo stalai. Festivalio 
užbaigia! — meninė- dalis. Dai
navo panelės Butkūnaitės, smui
ku grojo septinmetis Udrys, 
pianas, akrobatika ir bendros 
dainos. ' ė

Anf. Sukauskas-

5* SSŽSJreST,t‘tJ,<,m*‘|giavo j saIę jaunieji Seleniai. 
a-4 ir 6-8. ^ Jaunuosius pasitiko jauhave-

aao West 63rd St, Chicago. |?L 606» jdžiu mamytės - Ponia Višniaus- 
| kienė ir Bronė Selenienė su duo
na ir druska. Vestuvinės puotos 
programos vadovas inž. Linas' 
Mikuiionis pakvietė jaunuosius 

j su palyda už garbės stalo. Pir
masis pabrolys, medicinos dak
taras Kastytis Karvelis paprašė 
pajaunių ii’ svečių prisipilti sti
klus šampano ir išgerti tostą už 
jaunųjų laimingą gyvenimą- 
Vaišiu dalyviai jaunavedžiams: 
sugiedojo, ilgiausių metų.

Prieš valgį maldą sukalbėjo 
kun. K. Simaitis. Programos var' 
dovas L. Mikuiionis papasakojo! 
kaip jaunavedžiai vienas kitą’ 
susipažino ir pamilo. Perstatė 
trumpai pajaunius-nes ir jų ma
mytes. Paprašė atsistoti ir arti
mesnes gimines. Po to perskai-; 
tė sveikinimo telegramas ginai-' 
nių iš pavergtos Lietuvos. Į 

Jaunuosius sveikino buvęs 
Skautu Baltijos Tunto tuntinin-’ 
kas Jonas Asminas ii’ dabartinis 
tuntin. J. Jurgutis ir Įteigė jau
navedžiams dovaną. Sveikino 
Žurnalistų Sąjungos Detroito’ 
Sk. pirm. St. Garliauskas, skau-’ 
tininkas Č. Anužis ir kiti.

Pajaunės mergaitės pašoko 
jaunosios garbei tautinį šokį 
Sadutė. Iš pajaunių ir publikos 
sudarytame ratelyje sėdėjo su 
nuomete gobta jaunoji, šalia sė-l 
Įėjo ir josios mamytė Jaunajai i 
per skruostus riedėjo džiaugsmo 
ašarėlės. !
, Grojant jaunavedžiams valsą 
buvo jiakviesti bendrai šokti ir, 
svečiai.

Vestuvės buvo linksmos, visi 
ūžė dainavo iki vėlumos. Daly, 
vavo per 300 kviestų svečių. 
Kiek teko patirti jaunoji Sele
nienė priklausė tautinių šokių 
ansambliui “Gaivlinėlri” ir ki-! 
toms jaunimo gruj>ėms, gi adv., 
Robertas Sclenis, jaunystėje bu-! 
ves gabus studentas, priklausė! 
Žurnalistų, Sąjungai Detroito! 
Sk. Daug rašė į spaudą, šoko1 
tautinius šokius “šilainės” an
samblyje, priklausė Jaunimo' 
Chdrui. Vienu tarpu priklausė 
Detroito Lietuvių Organizacijų' 
Centrui ir akaulams. žodžiu vi
suomenėje buvo veiklus.

Dabar turi atidaręs Detroito 
vakarinėje dalyje advokato ra-

Talaf.j PRospact 9-50*4F L 0 K1D A
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

. Tel. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

’ ŽEMA KAINA

Tai. WA 5-8063

SOPHIE' BARČUS
RADIJO 1EIMOS VALANDOS 

Vises profremee K WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
madieaio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30

Vedėja Aldone Doukua

Telefa Hlmteck 4-2413 

7159 Se. MAPLIWOOB AVI.
CHICAGO, ILL. 40429

A “Lietuvos Aidai*
W „KAZĖ BRAZDŽIONYTr

Programos vadi Į a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

3o

JONAS

Lietuviu Motery Draugijos “Ad- 
> vieta” pusmetinis narių susirinki
mas Įvyks šeštadieni, biiželio 9 d. 1 
vai, popiet 3808 So. Union Avė., įėji
mas iš kiemo. Narės kviečiamos at
silankyti, nes yra svarbiu reikalu ap
tarti ir po šio susirinkimo bus atos- 
togou. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

mirus, dukrą Ireną Sirutavielutę nuoširdžiai užjaučiame*

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užsienio Delegatūra

Sibiro tremtiniui, pelitiniam kaliniuimuz. MYKOLUI ZAKARAUSKUI
pavergtoje Lietuvoje mirus,

broli, didž. gerb. kan. VACLOVĄ ZAKARAUSKĄ,

Tarybos Prezidiumo vicepirmininką,

nuoširdžiai užjaučiame ir su juo liūdime.

BALČIŪNAS,

JUOZAS BLAŽYS,

JUOZAS ir KAZIMIERA BRIEDŽIAI,

KAROLIS DABULEVIČIUS,

ZENONAS ir JOANA DANILEVIČIAI,

EDMUNDAS ir JŪRATĖ JAŠIŪNAI,

VIKTORAS ir ONA KOžlCAI,

KAZYS KARAZIJA,

JONAS KAVALIAUSKAS,

JONAS KREIVĖNAS,

ANGELINA KATELIENE,

ANTANINA LIORENTAITĖ,

JOANA MIKALAUSKIENI-

JUSTINAS ir MARIJA PALUBINSKAI,

JOANA PAUTIENYTĖ,

KAZYS POVILAITIS,

STASĖ PALĖKIENĖ,

ANTANAS ir LEONORA PLEŠKIAI.

PETRAS ir JADVYGA STRAVINSKAI,

JULIJA STEPONAITIENE,

IGNAS ir TEODORA SERAPINAI,

MYKOLAS ŠILEIKIS,

JONAS TIJŪNAS,

JONAS, DELFINĄ ir RAMUNĖ TRIČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

t

Chic*gos 

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.



Mediniai
Naudingi patarimai ir Įdomus dalykai

® Amerikos ligoninės yra ži- turi apmokėti, todėl gydymo iš- 
. i visiems stengtisnomos savo gera medicinos prie-!laidas reikia 

žiūra ir kitais patarnavimais'mažinti.
.365 dienas metuose. Jos sten
giasi turėti geriausius medici
nos specialistus ir kitus aukštų 
kvalifikacijų tarnautojus. Ky-1 
lant kainoms bei veikiant į vi- 
są ekc’nominį gyvenimą inflia
cijai, iškilo kainos ir ligoninėse- 
Šv. Kryžiaus ligoninės vedėja 
sės. M. Dorotfiea davė šiuos pa
tarimus norintiems mažinti li
goninių išlaidas:

— Stenkis nesinaudoti Greito
sios pagelbos (Emergency room) 
patarnavimais. Ten dirba aukštų 
kvalifikacijų asmenys ir naudo
ja moderniausias priemones. 
Visa tai yra brangu. i

— Prašykite, kad kai kurie 
tyrimai būtų atlikti prieš einant' 
Į ligoninę. Preadmission testing 
programos sumažina 2-3 dienom 
ligoninėje buvimo laiką..

— Kur tik galima, vietoj ligo
ninės naudotina slaugymo namų 
priežiūra, kuri yra daug piges
nė.

— Nėra tokio dalyko, kaip 
veltui gydymas: kas nors už jį

LAWRENCE HOUSE 
PENSININKU VIEŠBUTIS

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

Grožio salionas ir Kirpykla.
• Visos sąkaitos apmokėtos.

Nuo ?206.
Skambinti angliškai.

551-2100 MRS. GREEN

šaukštai, lėkštės
ir dvaržovių dubenėliai reika- Amerikoje ir Kanadoje didžiau- savo karių, geriausią bėgiką Fe- 
lauja specialios priežiūras. Dau- sias lietuviškų valgių bei gėri-1 diniksą, kad šis praneštų žinią 
geliu atvejų pakanka juos nu- nių propagatorius yra Lietuvos 
valyti popieriniu rankšluosčiu, Gen. Konsolės Juzės Daužvar- 
pamirkytu šaltame vandenyje, dienės parašyta knyga “Lithua- 
Jei reikalinga, tai plauti tik nian Recipes”, 
drungname vandenyje. Visais 
atvejais medinius indus reikia 
rūpestingai nusausinti ir duoti 
jiems išdžiūti. Niekuomet 
dūliuose induose nelaikyti pie 
no- Likęs lėkštėse maisto 
pas pianaikinamas drungno van- 11 
dens ir sodefe mišiniu. Jei indai 
praranda blizgesį, reikia, jų pa
viršių patrinti švelniu stiklo 
popierium ir suvilgyti sėmeniniu 
aliejum. Jei indas yra naujas ir 
niekuo nedažytas, reikia jį pa
kartotinai ištepti mineraline aly-(: • Maratono bėgimas yra vie- 
va, kad jis blizgėtų.

. * Lietuvės jau nuo žilos seno- Maratono nugalėtojai, nubėgę 
vės pasižymėjo geru maisto pa- sunkiausia ir ilgiausia distanci- 
ruošimu, jo’ užlaikymų nuo su-'ją _ 42 Ln. 195 m.f gerbiami 
gedimo ir, apskritai, geru šeimi- kaip nacionaliniai didvyriai. Bet 
ninkavimu. Iš Įvairių užsiliku-'kodėl 42 km 195 m?
siu užrašų galime patirti, jog 490 m. prieš Maratono 
lietuvės moterys ir senovės lai- vietovėje, 38—10 km. nuo Atė- 
kais mokėdavo pagaminti įvyko helėnų mūšis su per-
riausį maistą. Atvykę iš sveti- Helenai nugalėjo. Jų karo 
mų kraštų svečiai negalėdavo vadas pasiuntė Į Atėnus viena iš 
atsigerėti rūkytais kumpiais, de-j ;____________ ___________
šromis, skilandžiais, virtiniais! ■_ _______________________
mėsa arba grybais. Daugelis tu"

1 - “ J- VENCKAUSKAS
receptų buvo surašyti 1800 me
tais Vilniuje pasirodžiusioje REMODELING 
knygoje “Lietuviška Virėja”, Atlieka įvairius namų

• 1 , , „ -v , . , . v- į teisymo darbus,kun buvo išversta 1 vokiečiu,: T . coo
., , . , , Tel- 582-/606prancūzų, italu ir kitas kalbas. V

x ‘ -
Į Z 1 1 - - - — " —

apie pergalę. Fediniksas atbėgo 
Į Atėnus ir,. sušukęs: “Džiauki
tės, mes nugalėjome!”, — krito 
negvvas-

me-

kva-

šiam Įvykiui atminti 1896 m. 
___ , v , į 1 Olimpinių žaidynių progra- 
ti konservais. Todėl laikyti juosi mą buvo Įtrauktas maratono 
galima ne ilgiau kaip 1 — 1,5'bėgimas. Iki 1908 m. maratonie- 
paros. Be to, atidarytose skardi- J
nėse nelakuotosė dėžutėse kon
servai genda dėl skardos pavir
šiaus kontakto su dideliu deguo
nies kiekiu. Todėl rekomenduo
jama nesunaudotus konservus 
tuoj pat perdėti į stiklinį ar por
celianinį indą.

• Kai konservų dėžutė atida
roma, konservai jau nustoja bū-

nas iš populiariausių, lengvaat- 
letų varžybų, visame pasaulyje.

čiai bėgdavo r40 kilometrų. Bet 
IV Olimpiadoje, Įvykusioje Lon
done, anglų karalius Eduardas 
IV paprašė įrengti bėgimo star
tą prie savo vasaros pilies var
tų, kad jis su vaikais galėtų ma
tyti bėgimo pradžią. O jo žmo
na paprašė Įrengti finišą, prie
šais karaliaus ložę stadione. Taip 
ši distancija Įgavo naują ilgi —

M, Miškinytė

rios pirmininkė yra ponia Ge
novaitė Vance, apmokėjusi 
miesto centro salėje Įvykusio 
koncerto .visas jšlaidas,..paskyrė 
šimtą dolerių Naujienoms jų 65 
metų sukakties proga. Dėkui.

Į — Antanas Rapšys, Norco, 
Cal., atrašė tokį laišką: “Mano 

' prenumerata baigiasi birželio 
18 d. Kad Jums nereikėtų rašy- 

Įti raginimų, tąi aš siunčiu da- 
(bar $50. Tai $30 prenumeratai, 
i o $20 spaudos paramai, nes da- 
■ bar yra sunkūs laikai — kainos 
Į smark’ai kyla. Aš . esu tikras, 
■kad be aukų joks lietuviškas 
laikraštis, ypač dienraštis, ne
galėtų išsiversti, todėl visiems 
skaitytoi ams reikia aukoti. Svei-

1 kinu Naujienas, sulaukusias 
65 m. amžiaus. Aš esu jau 87 
metų senukas ir Naujienas skai
tau nuo jų 1-mo numerio. Aš 
joms linkiu ilgiausių metų, «o 
darbuotojams ir bendradar
biams geros sveikatos”. Dėkui 
už laišką ir už

— Vytautas P. Janulaitis, 
Morton Grove, Ill., tautinės bei 
patriotinės spaudos rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą, pa
rėmė Naujienų leidimą $15 au
ka. Dėkui. Taip pat dėkui tau
tiečiui iš Čikagos šiaurinio prie
miesčio, užsisakiusiam Naujie
nas vieneriems metams ir at
siuntusiam $5 auką, bet pavar- 

jdės prašiusiam neskelbti.
i — Edvardas R. Jankus, Kon-

Namal, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavlnurf 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747

auką.

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 
Troy.

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namij pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butu namas tr 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke.-$37,000.
NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų. 1

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 muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.

• VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS. , *
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel: (212) 758-1150/1

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington/N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Passaic, N. J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 * 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St.
389 West Broadway 
1880 ‘ 
2222 
2501 
5879 
1807
636-38 Bridge St. N. W.
112 Main St.
1082 Springfield Ave.
518 Park St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
42 Monroe St.
1214 N. 5th Street
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street
144 Millbury Street
309 W. Federal Street

Seaview
West Chicago Avenue
West 69 Street
State Road
Be in eke Road

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756 1668
SW 8-2868 

Rl 3-0440

- ■ ■W.JJSWJSWM
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J. VENCKAUSKAS

REMODELING
Atlieka įvairius namų 

teisymo darbus.
Tel. 582-7606

■ ■

IJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Leke)

Dalo namus Ii lauko /r ii vldaue 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS4

TRUMPAI I komenduotas, Įstojo i JAV Karo
1 “ Aviacijos akademiją. Būdamas

★ taukšt, mokykloje E. R. Jankus
' priklausė Nacionalinei garbės

— Klemas Jurgėla, St. Peters- studentų draugijai, buvo Illinois 
burg, Fla., tapo Naujienų pre- Scholar draugijoje ir Amerikos 
numeratorium, u ž susakydamas Į aukšt. mokyklų mokinių alma- 
jas vieneriems metams. Nauja- tnache. Jo tėvai — Jonas ir Ei
sis mūsų skaitytojas p. K. Jur-]sie Jankus gyvena Marquette 
gėla yra demokratinio nusista- Parke.
tymo ir tolerancijos, aukštos 
kultūros asmenybė. Neveltui jis 
yra išrinktas didžiausios ir pa
čios įtakingiausios organizacijos 1 
— St. Petersburg© Lietuvių Klu- j 
bo pirmininku/Tą klubą vesti ir Į 
sėkmingai jam' vadovauti reika
linga ypatingų kvalifikacijų, 
kurais K. Jurgėla turi, iš prigim
ties ir iš patyrimo gyvenime. 
Dėkojant už.dėmesį ir už pre
numeratą, gerą žinią malonu 
skelbti visiems skaitytojams, 
prašant aktyviau prisidėti prie 
platinimo vajaus.

— Draugija lietuvių muzikos 
kūrėjų veikalams garsinti, ku-

greso atstovo Martin Russo re- BUDRAITIS REALTY 

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737--7200 arba 737-8534

MARIJA NOREIKIENfi

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

— Illinois valstijos loterijoje 
birželio 7 d. Big Pay Day lošime į morgičius.

! laimėjo 640, 33, 8 ir 4694. Trea- j ------ ;-----
sure Hunt lošime laimėjo 28, 48, j

146, 37, 12 ir 35. [
— Southern Illinois universi

tetas paskelbė kandidatų gauti 
bakalauro diplomus sąrašą. Tarp 
kitų, jame yra šie Čikagos piet
vakarių studentai: Irena Juk- 
niutė, Susan Shizas ir Charles 
Venckus.

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

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

SAVININKAS parduoda 8 butu' 
po 4 kamb. mūrinį, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 
71-mos. Savininkas gali duoti 

TeL 778-4690

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559 '

____ ______

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patamaūja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite# 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

________ Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą: ‘ 
ik ' L

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, NL Y. 10001

307 W. 30th St.
T»l. (212) 563-2210

NILES
13 Bedroom Ranch 114 bath, central 
' air-conditioned, finished basement, 

attached car port. Gas Heat. Large 
lot. Asking $97,000.00.

965-3651

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

Kreiptis:

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

UNION PIER, MICHIGAN

Naujas žieminis namas, 3 mie
gami, šildomas. Kilimai, pečius, 
šaldytuvas ir dvigubi langai. % 
bloko nuo ežero, Greenwood 
Ave. $36,500. Chicago tel.: 425- 
6451 po 5-tos vai. p.p.

HELP WANTED — FEMALS 
Darbininkių Reikia

LIVE IN FEMALE COMPANI
ON FOR STROKE PATIENT. 
Room & board + small salary. 

Call 361-0886

4207 So. Sacramento,
HnrnqennM nr A^troloffica 'Near lo°P location. Light typing also Horo ope • - S į accounts payable experience. Good

GENERAL OFFICE

Tarot Card Readings. Saturday)pay _ 5 ^ay week. 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation 
logers. (Pr-)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai. 
PERKAME sidabrines ir auksi-j 
nes monetas bei pašto ženkiip 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Write: 
Naujienos - Box 228 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

of Astro

NUOLAI-
SKELB1-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

A Sergeant’s
ttepet care peop^

• 107Q Company. •
AH RobkfcCo.frierrnorxi.Vkoava23230

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

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

Srautiniai i Lietuvą
Ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, *>65 Archer A». 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5910

Notary PwMW 
INCOM! TAX tltVICi

Yais Mt daroMi vertiaui, slMinin 
l&rlethMl. pildomi pilietybė* pt«- 

iyroal ir kitokį blankai.

WE SMOK OUR OWN>
• Smoked chubs - Sturgeon - Trout

- Eel.
• French Fried Shrimps/
• OUR SPECIALTY - French fried 

smelts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
337-0263. Closed Monday s

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

UNION PIER
| Išnuomojamas vasarinis butas: į 
2 miegami, valgomasis ir virtu- j Į 
vė. Maudyklė ir kiti patogumai.« 
Jei visai vasarai — labai žymi j 
nuolaida. Tik vienas blokas į 
ežerą. Skambinti Chicagoj vidu
dieniais 12-2 vai. p.p. tel. 434-3462

• IŠNUOMOJAMAS 2 kambariu bu
tas su atskiru iėjimu, 3548 So. Eme
rald Ave. - Tel. LA 3-1387.

6. Ryja, ryja, nepriryja? (Ku
liamoji mašina). ? <

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapoiis, Agent 
3208'/j W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 1
* . CHARLES P. KAL & Awodatee 

2649 We«t 63rd Street,

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

40 metu, patarnaudama klientams.

MOVING
Apdraustai parkrauttymat 

U įvairių aHtumv.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376*1881 ariu 37M996

* _ nauiiinoa CHKAQO i, in. fl, 197fl




