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LĖKTUVO GROBI
“ŠVENTO, KARO” FANATIKAI RENKASI 

PRIE JAV AMBASADOS TEHERANE
AIRIU POLICIJA NUGINKLAVO 
SERBA. SURAKINO IR TEISĖ

įsitikino, kad atsargines dalis, 
reikia užsakyti Amerikoje. JAV 
neatsisako minėtas dalis iranie
čiams pagaminti, bet nori žino
ti, kas už jas mokės, kaip bus 
vedama atskaitomybė.

Su Amerikos pramonės atsto
vais" pasitarimus vedė Irano 
naftos pramonės direktoriai, 
pažįstan tieji- amerikiečius.

TURKAI NELEIS MULOMS 
ĮSIGALĖTI
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šanon aerodromas, Airija. —
rių teismas, išnagrinėjęs te

roristo Nikolos Kavajos bylą, 
atmetė jo prašymą duoti jam 
politinio pabėgėlio teises ir leis
ti pasilikti Airijoje -ir įsakė iš- i zidentas Carteris kreipsis į Kon- 
vežti į tą valstybę, kurioje jis . gresą paskirti didesnes sumas 
pagrobė keleivinį lėktuvą, gra- j tremtinių pagalbai, 
sino lakūnams ir keleiviams ir 
buvo_ pasiryžęs išsprogdinti di
delį keleivinį lėktuvą.

ANKARAI Turkija. — Prieš 
porą mėnesių Turkijos mulos, 
įsiklausę Irano “šventą žmo
gų-’. pradėjo nerimą pačiame 
•krašte ir bandė suskaldyti ka- 

Prieš amerikiečius

SLA 60-ojo seimo rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: I. Stankus, N. Braziulienė, L. Ja- 
kųbaitis, J. Kazėnas; stovi: B. Bernotas, K. Gaižutis. O. Jakubaitienė, J. Stempužis. K. 

į; Degesys ir K. Vaičeliūnienė. Nuotraukoj trūksta P. Šukio, A. Jonaičio ir dr. H. Brazaičio.

TEHERANAS, Iranas.— šian
dien prie JAV ambasados pra
dėjo rinktis kardais ginkluoti 
iraniečiai, kurie save vadina 
“šventojo karo” kariais. Atrodo, 
kad šių “šventojo karo” karei-’ 
vių svarbiausias tikslas-- nu
traukti santykius su JAV. '• - ■ 

Mula Chomeini kelis kartus 
skelbė, kad ' Amerika' -yrd - pats; 
didžiausias Irano: priešas. - Ame
rikiečiai- pirko- pačią- geriausią: 
Irano naftą, o šachą* įtikino,.

'fkad jis pirktų pačius gęriausiuš> 
Amerikos ginklas ųjeĄĮ^-^anui 
ginti, bet ir vadovauti visai Per-; 
sijos įlankos gyhybaii.’Nuvertus 
Irano šachą ir -išžudžius Irano’
karo vadus, Persijos įlankos gy-‘ riuomenę.
nimas paliktas be vadovybės, puvo panaudotas Kipro konflik- 
Rusaį-neįsiveržė į Iraną, neš jie , tas. kurį pradėjo keli seni grai- 
nenpri, kad Amėrikos karo jė-: kų kariai. Jie planavo pašalinti 
gos ten įsiveržtų. Rlįsąį naudoja ^ nepriklausomą vyskupą Maka- 
mulą Chomeinį, suįa'fytą;-!^] 
lamo respubliką,,' ^ guri visais _at-j 
vėjais smerkia Ameriką ir - jos 
ryšius' su Irano šachu.

Tuo tarpu dar nežinia, ką 
“šventojo karo” kariai planuoja. 
Amerikos ambasadą saugo Ira
no kariai. Jeigu jie neapsižiū
rėtu, ta'i “šventieji- kariM’’'galijy-: - •.... v,. 1- -v.. :"... „„ /benaudodamas k o m unistmiusįsiveržti j • vidų, ir 'sukelti: sker-' 
dyiaes.- Reikia rnaftyti,? kad lrano 
fanatikai gali pašitėrflč&tl-rtik 
derhonstracijomiš prieš ameri
kiečius, bet i ambasados rūmus 
nesiveržtų; • •

Amerikos- • ambasada7- <j au du 
kartu kreipėsi į; dabartinę Irano 
vyriausybę, prašydama sutvar
kyti skolų ' reikalą. Iranas ne
parduoda naftos Amerikai, nes 
dabartiniu metu jos neturi. Ira
nas yra gavęs daug karo me
džiagos iš Amerikos, bet už ją 
nieko nemoka. JAV nori skolų 
reikalą aptarti ir sutvarkyti. 
JAV nesutinka su Chomeinio 
skelbiamomis mintimis. Be to, 
yra visa eilė pažadų, kuriuos 
turėjo pildyti Irano vyriausybė 
ir kariai, bet kiekvienam aišku, 
kad dabar, mulai Chomeini įve
dus “Islamo respubliką”, santy
kiai su Amerika keičiasi. Šitas 
klausimas kasdien darosi jaut
resnis.

IRANUI REIKIA MA
ŠINŲ DALIŲ

Dabar aiškėja, kad Irano naf
tos ir alyvos pramonei būtinai 
reikalingos Amerikoje gamintų 
mašinų dalys. Patys iraniečiai

•mos.
I - Turkų karo.- vadovybė .yra. pa
siruošusi perimti vyriausybę; jei 
dabartinis premjeras nepajėgs 
suvaldyti galvas keliančių mu
lų. Turkų kariai mato, ką mulos 
daro Irane. Pažangus kraštas 
grįžta Į viduramžius. Be to, yra 
pavojus, kad mula Chomeini;

metodus, gali sukomunistinti 
kraštą, lengvai pasiduodanti 
vietinei įtakai.
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Siūlo $131,000 
už šacho šeimą

TEHERANAS, Iranas. — 
riausias revoliucinio teismo pir
mininkas Sheik Sadeq Khal- 
khali, kuris už akių yra nutei
sęs mirties bausme nuverstąjį 
Irano šachą Mohammed Reza 
Pahlavi, jo žmoną ir motiną, 
pasiūlė $131.000 atlyginimo už 
jų nužudymą, bet iki šiol tokio 
savanorio nesulaukęs, paskelbė 
per Bandad laikraštį, kad impe- 
ratorienė Farah gali grįžti į Ira
ną, jei nužudys savo vyrą arba 
pagelbės jį areštuoti. Pahlavių 
šeima šiuo metu gyvena Mek
sikoje.

Naujasis Irano teisingumo mi- 
nisteris paskelbė, kad jis ruošia 
bendrą amnestiją tūkstančiams 
buvusių šacho Pahlavi valdinin
kų, kurių daugumas yra kaltina
mi mažais prasižengimais.

r. JAV PATARĖ DIKTATORIUI 
SOMOZAI ATSISTATYDINTI
Ujj ŽURNALISTO STEWART NUŽUDYMĄ 

. KARO. TEISMUI ATIDUOTAS' KAIŠETVIS

‘WASHINGTON. D.C. — Sek
retorius Cyrus R. Vance vakar 
patarė diktatoriui Anastazij'ui 
Somozai atsistatydinti, ’ kad 
krašte būtų Įvesta kokia teisinė j

Jautiena pradeda 
atpigti

WASHINGTON. D.C. — Pas-
tvarka. Jeigu kovos ir toliau' kutintais dviem mėnesiais jau-1 
bus tęsiamos, tai ne tik Niką- tiena atpigo 9%.
ragvos ūkis nueis niekais, bet ! vartoja daug jautienos, bet pir- 
kovų metu dar žus daug žmo
nių. Vietoj destrukcijos ir žmo
nių žudynių, JAV’ vvriausvbė 
pataria atsistatydinti. Tvirtina
ma, kad Somoza yra pasiruošęs 
ši klausima svarstyti.

Nikaragvos spaudai. diktato
rius pareiškė, kad jis nesirengia 
atsistatydinti, bet gerai infor
muoti asmenys tvirtina, kad pa
dėtis yra bloga. Somoza gal dar 
ir galėtų sudaryti didelį skaičių 
norinčiu mestis kovon, bet la
bai sumažėjo amunicijos atsar
gos. Aviacija likusi be bombų.

kulkosvaidžiai liko be šovinių.

kėjai pastebėjo, kad paskuti
niais dviem mėnesiais josios kai
na ne tik nepakilo, bet sumažėjo. Į

Daugelis amerikiečių, turin į 
čiu didesnius šaldytuvus, pirko 
mėsos didesniais kiekiais. Buvo 
parduota daugiau jautienos, bet 
ji išėjo pigesnė, perkant dides
niais kiekiais.

o
TEISMAN ATIDUOTAS 

KAREIVIS

Ugandoje įtempta 
nuotaika

Šio-KAMPALA. Uganda. — 
mis dienomis Ugandoje nuotai
ka labr-; Įtempta. Pirmiausia 
buvo paskelbta žinia, kad atleis
tas i pareigų krašto preziden-, 
tas. Vėliau paskelbei. Vd, at

leisti du minister .± Krašto ka
ro vadovybė t^vale visą krašta 
nuo dikta.oriaus šalinink>* Įta
riai nesikišo į vidaus .eikalus, 

Amerikiečiai. k01 teko vesti k' 'd- Prieš Idi 
| Amino pareigūnus ir jo vado-. 
I vaujamą karo policiją, šiam 
j konfliktui pasibaigus, nori tarti 
įžodį ir vidaus reikalu. Oficialiai 

skelbiama, kad nei vienas atleis- 
pareigūnas nesušaudytas.tas

KALENDOR«LIS
Birželio 23: Vanda, Zenonas, 

Vaida, Undė, Arvydas.
Birželio 24: Simplicija, Jonas 

Krikšt., Budytė, Mintė, Arūnas, 
Algimantas.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.

Qras šiltas.

Šlesingeris pritaria 
naftos bendrovėms

WASHINGTON. D.C.— Ener
gijos tvarkytojas James Schle
singer pritaria didelėms Ame
rikos naftos bendrovėms. Jos 
turinčius plačius ryšius su naf
tos gamintojais, žino jų atsar
gas ir gali lengvai naftą įsigyti. 
Schlesingeris pažymėjo, kad 
naftos bendrovės nekaltos už 
čia pasireiškusią gazolino prob
lemą, nes ji kilusi užsienyje. 
Jos bendradarbiauja su prezi
dentu Carteriu ir nori, kad 
krašte gazolino nestigtų.

Vakar iš Managuos atėjusios 
žinios sakė, kad Amerikos laik
raštininką Bill Stewart nušovęs 
Nikaragvos nacionalinės gvardi
jos pulkininkas, norėjęs paro
dyti kariams, kaip reikia valyti 
Managuos priemiesčius nuo ne
pageidaujamo elemento.

Prezidęntas Somoza norėjęs 
parodyti, kad nacionalinė gvar
dija galinti ne tik apvalyti pa
čią Managua, bet ir kitus svar
besnius Nikaragvos miestus. 
Somoza pareiškė, kad jis turįs 
pakankamai žmonių Leon pro
vincijai išvalyti, bet jis turi 
gauti daugiau amunicijų. Jis 
tvirtina, kad jis turįs pasiryžu
sių karių, bet neturįs priemonių.

Tvarkys Panamos 
kanalo reikalus

Atstovų rūmai gavo įstatymo 
projektą, kuris verčia Kongresą 
skirti Panamos kanalo reika
lams didesnes sumas.

Tos sumos yra reikalingos ka
nalo užtvankų taisymui ir pa
gerinimams. Kongreso atstovai 
pripažįsta, kad šitas įstatymas 
privalo būti priimtas.

—Saudi Arabijos naftos minis- 
teris pataria nedidinti gamybą.

— Gydytojai anksčiau nepajė
gė gydyti nuo vėžio, nes manė, 
kad yra tik viena vėžio liga. 
Dabar nuo kai kurių vėžio ligų 
jau gali pagelbėti.

Volkswagen nori 
pirkti Chrysler

DETROITAS. Mich. — Tvirti
nama. kad galinga vokiečių 
bendrovė mažiems automobi
liams gaminti nori pirkti Ame
rikoje gana plačiai žinomą 
Chrysler bendrovę. Paskutiniais 
metais Chrysler biznis sulėtėjo. 
Praeitais metais ir praeitą sezo
ną Chrysler bendrovė mažai te
uždirbo. Volkswagen naudojasi 
proga ir pasiūlė Chrysler bend
rovei 990 milijonų dolerių už 
visas dirbtuves ir patentus. Vo
kiečiai duotų Chryslerio maši
noms mažus dyzelio motorus, 
kurie bus tinkamesni šiam ga
zolino brangymečio laikotarpiui.

Pasiūlymas rimtas. Chrysler 
vadovybė jį svarsto. Jai teks 
atsiklausti šėrininkų.

— Kai kurie gydytojai pata
ria žmonėms valgyti mažiau 
duonos, nes jį tukina, o; riebalai

Vietnamo 
tremtiniai jau pora metų plau
kioja įvairiais vandenimis, bet 
niekas negali rasti vietos pasto
vesniam gyvenimui.

Malaizija sutikusi palikti tuos 
Vietnamiečius. Jkurie. pajėgė pra
simanyti darbo ar biznio, bet ji 
negali priimti jokio amato ne
mokančio ir mokytis nenorinčių 
žmonių.

JAV padėjo vietnamiečiams, 
bet nedideliam ju skaičiui. Pa
likti neturtingesnieji. Preziden
tas jaučia, kad JAV turi ir jiems 
padėti.

! Paskutinis Kavajos prašymas 
— leisti jam pasimatyti su Ai
rijos vyskupu, išaiškinti sunkią 
Serbijos gyventojų būklę ir pra
šyti jo užtarimo. Policija jam 
atsakiusi, kad Airijos bažnyčios 
reikalus tvarko vyskupas, bet 
teisę įvažiuoti į Airijos aerodro
mą tvarko aerodromų policija 
ir teismai. Jis be vizos įvažiavęs 
į Airiją ir be leidimo nusileidęs 
Airijos aerodrome, tai jo reika
lus sprendžia ne vyskupas, bet 
teismas. Kol jam buvo. aiškina- 

i mas teismo sprendimas, jam bu
vo užrakyti retežiai, kurie ap 
sunkina progas pabėgti, ir ne
klausyti airiu. . .

Teisėjas teroristui išaiškinoį 
kad tarp tautiniai įstatymai 
draudžia bet kam pagrobti ne 

gra- 
sinti lakūnams ir keleiviams. 
Kavaja tai padarė ne tik Chica- 
goje. bet ir New Yorke. Jis su
trukdė 1 .keleivių . susisiekimą 
Amerikoje, grąsinų kapitonui ir 
lakūnams, nemokėdamas už ga
zoliną ir lėktuvo apdraudą, at
skrido į Airiją ir prašo protek
cijos.

Airių teismas, pildydamas Ai
rijos tarptautinius Įsipareigoji
mus. nutarė išreikalauti iš tero
risto Airijai padarytus nuos'c 
liūs, grąžinti ji į Ameriką ir at’-

• ’jam priklausanti lėktuvą, arn j r . <-■

1

Neierdo vietnamiečiams 
priplaukti

KŲĄLA LUMPUR. Malaizija. 
—: Vietnamiečių. laivas, kupinai 
pilnas jūromis neplaukiojančių 
tremtiniu, norėjo priplaukti 
prie Malaizijos pakraščių, bei 
jis buvo sulaikytas ir jam įsa
kyta plaukti toliau. Malaiziją 
negalinti įsileisti .daugiau trem
tiniu. . • . .2

At-

Atstovai turkams 
ginklu neduos

WASHINGTON, D.C. - 
stovų rūmų komitetas svarstė
pasiūlymą teikti dabartinei Tur
kijos vyriausybei daugiau gink
lų, kaip juos duodavo anksčiau. 
Komiteto dauguma atmetė pa-' 
siūlymą. 1 
minė, kad Turkija buvo gavusi Į 
ginklų gintis nuo priešų, bet ji 
tuos ginklus naudojo Kipro sa
lai pavergti. Je;gu duos daugiau 
ginklų, tai juos naudo; ’.?.'s pa-i 
čiais sumetimai. Į

Turkai gali pirkti ginklus. {teroristų bendradarbius ii advo- 
eigu r-r.i. bet veltui nepataria | kalą privertė liudyti teisme. Kai 

duoti. Turkai aiškina, kad K i p-; byla pasibaigė ir buvo paskelb
to ‘■'’loję jie gynėsi nuo graikų 1 tas sprendimas, 
generolų perversmininkų, bet 
negrobė svetimu žemiu, o *■ *•

Komiteto nariai pri-Įduoti teismui už padarytą nusi
kaltimą ir žalą žmonėms.

Amerikos lakūnai, nuvežę te
roristą į Airiją, planavo gauti 
degalų. apsisukti ir skristi na
mo. bet airiai amerikiečių neiš
leido. Lakūnus, šešis palydovus.

Amerikos 
. lakūnams Įsakyta supančiotą te

roristą padėti į tą pati lėktuvą 
ir nuvežti i Ameriką.

Advokatas pradėjo aiškinti 
• Amerikos lakūnams, kad tero

risto byla pradėta teisėjo Will 
teisme ir kad reikia jj nuvežti 
į Chicagą. tačiau lakūnai gavo 
kitokį įsakymą. Nusikaltėlis gy
veno New Jersey valstijoje, ten 
kiekvieną dieną registravosi po
licijoje. todėl aviacijos bendro 
vei pakaks, jeigu ji grąžins Į 
New Yorką ir praneš New Jer
sey policijai apie žmogų, pabė
gusi nuo teismo.

Chicagos teisme jis privalėjo 
i dieną, kai 

Chicagą. Serbai mano, kad Chi- J šokdino Chicagos aeroporto po- 
cagos teisėjas sunkiai jo nebaus.liciją ir FBI agentus. Jis plana-

LĖKTUVŲ GROBIKAS 
ATVEŽTAS CHICAGON
CHICAGO, Ill. — Lėktuvų 

grobikas Nikola Kava j a penkta
dieni atvežtas į Chicago ir ant
rą valandą nuvežtas į teisėjo 
rūmus. Jis turėjo būti teisme 
.trečadienį, bet tą dieną pagro
bė dar vieną lėktuvą ir išskrido 
į New Yorką. Ketvirtadienį 
Airijos policija jį nuvedė į teis
mą. kur nutarta tuojau grąžinti 
jį į Ameriką, o čia advokatas 
išsiderėjo leidimą grąžinti jį į • pasirodyti tą pačią

— Chicagos apylinkėse 
tiek mažiau gazolino, betžmonėms gero neduoda. Didelis 

bulvių kiekis taip pat tukina. Į mobilistai gali jo gauti.

šiek 
auto

vo susprogdinti lėktuvą ir ke
leivius. jeigu jo reikalavimai 
nebus pildomi Ruošėsi skristi į 
Pietų Amėrife ir centrinę- Afrl-

Rengiasi racionuoti' 
gazoliną J

WASHINGTON^ D.C. — Pre
zidentas Carteris leido kiekvie
nai valstijai tvarkyti gazolino 
re’kalą pagal pareikalavimus. 
Yra valst'jų. turinčių pakanka
mai gazolino, tai joms raciona- 
vimas nereikalingas, bet 
consin gubernatorius pirmas pa-? 
skelbė, kad jis priverstas račių- 
nuoti gazoliną.

ką. bet’kelionę baigė’šanon ae-’ 
rodrome. kur jam buvo pasaky
ta. kad jis turės stoti teisman 
už lėktuvo pagrobimą.''

Dešimt Airijos policininkų, 
atiduodami teroristą FBI agen- 

amerikiečių, 
nuginkluoti

tams.
kad jie
teroristo.

juokėsi iš
nepajėgė

Nikolo 
sa vintas, 
rvta ■

’•aios užstatas nų- 
'i bus suda- 

. bjia. Jis vieną kartą 
. ieną lėktuvą, o šį kar- 

•jgrobęs net du.
Airijoje

tą buvo
Kavaja Airijoje aiškiųosj, 

kad jis tisas didelis. SfeFbijoš 
laisvės šalininkas, jis nbrįs,4naft- 
tyti Serb^ą‘.laisvą ir nepriklai^ 
somą. Jis negalėjo išaiškintu 
kodėl 
Serbijai, 
kiečius.

Airiai 
teroristo 
amerikiečiai, tuo tarpu Gar 
žinia. Dabar jam buvo sud 
tos kelios bylos už panašius, bet 
kitus nusikaltimus. Kaip teroris
tui. taip ir jo draugams, dabar 
aišku, kad užstato 'jam' neskirs.

Jis negalėjo
jis. norėdamas laisvės 

kovoja prieš amen-

greitai sprendė serbo 
byla, bei kada ją sixes

ne-



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

HI Birželio 2ii, 1979. Xr.. ‘25 (85)

Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 
5 ___ -1

ir net $190 per xnėn. Apie pa. Už normalų gimdymą: ima 
didinimą nuomos iš ankstoj nuo $330 iki $910 (150%).

Už hernijos operaciją skaito 
7nuo $275 iki 700 (155%).

X 1
Už Heinon+ioideurtviniją:—

nuomininkams nebuvo parneš
ta. Komitetas prašo merės Ja_ 

' ne Burne intervencijos.
I_________________________

I PATARNAUS VYRESNIO 
AMŽIAUS ASMENIMS

i
Standard! Federal Taupymo 

bendrovė praneša, kad kiek-

Už lensų Lritaikyiną (už ka-
M50 iki

TEISINĖS PATABOS
. KAIP SUNKIAI ĮGYJAMA JAV-BIŲ PIIETYBĖ

Kiekvienais metais į JAV-bių Imigracijos ir Piliety
bės Tarnybos skyrius Paryžiuje, Romoj, Madride, Hong- 
kenge kreipiasi dešimtys tūkstančių pabėgėlių iš dauge
lio pasaulio kraštų, kad gautų vizas Įvažiuoti Į JAV-bes. 
Tie pabėgėliai Įvažiavimo leidimus Į šį kraštą gauna ne- 
tuojau,. bet. jų laukimas užsitęsia kelerius metus.

Tačiau kitaip yra su pabėgėliais iš Sovietų Sąjun
gos. Jie lengviau gauna Įvažiavimo vizas Į JAV-bes pa
gal Kongreso priimtą specialaus Įstatymo 203(a) str., 

' pagal kurį i juos atsižvelgiama kaip pabėgėlius iš komu
nizmo režimo. _ • . .

Romoje ir, Vienoje veikia kelių humanistinių orga
nizacijų/-^ Katalikų Konferencijos (NCWC) HALAS, 
Tolstojaus Fondo ir Tarptautinės Pabėgėlių1 Pagalbos 
Komiteto —' bendradarbiai, kurie būną iš .pušų kalbos 
vertėjais, padeda pabėgėliams užpildyti daugeli., anketų 
ir jų vardu kreipiasi Į JĄV-bių Imigracijos ir Pilietybės 
Tarnybą sų .pr.ąšymu, kad. .išduotų jiems leidimus Įva
žiuoti i-, ši kraštą. Prašymas; pagrindžiamas minėto spe- 
cialaus Įstatymo 212fa) nustatu-dėl imigracijos į" JAV-, 
bes, būtent, prieš tai ištiriant ar pąĮ^egėlią buy o tofąĮi-. 
tarinės partijos narys, ar įvykdė didyj.į; ..nu^jkaltįmą. ąr, 
serga apkixdiamamisJigomis.ir kt. ’.q <. •: <■ = ■vi.

.] - z- . ■ >: n i;j ■;<■ ■'
Jeigu-atsaJ^jiai lankėtos 32 “juodus.pųnkfus”.f,e-. 

deralines vąĮdgįbs tąrįįaųfojų ištirti ii; i aprobuoti tai. pa
gal 203įa) .(S)?ir 2i3(^)jX5) imigrantai iš Sovietų Są
jungos ^auiia-lęmimm^įžiųoti i JAVbes. ~~

Ta iipačiaHJrogai be^ąLibūbų bkyraų^)^kartytc^ifis 
išaiškinti kokių^ra rūšių Įvįžiavimo ’ leidimų -' ir 5kaip 
jie atsiliepia 4 ■ šio 'krašto pilietybės gavimą; ’‘'Daugelis' 
Įvažiavusių į Jšj?'kraštą’kaip Imigrantai dažflžrF paklau
sia:
laukti, fcaČTgaučiau’ TAV^bių‘pilietybė?.-7u >ju

Iš TfltrtĮ j^’iyažiayusiej?Y šLki^štS; Tmi^i%Įįtąr;gąųf)Ą' 
dviejų rūšių" leidimus Įvažiuoti Į šį kraštą. Imigrantas 
perėjęs uoste imigrą'cii^/liohffbl^.atvykęs Į^si • (.kraštą 
gauna baltą kortelę. Šioje kortelėje pažymima įleidimo 
rūšis.?:Vienais atvejais’’-’kortelėje*’‘pąžymibMi^c&idition 
entraįce’-^itanyBa pagal imigrapnę kvotą- Įrašomas': mu- 
meri^' Kitais atvejais' Įrašomas1 žodelis “paimi”, Tėidimas 
įvažiuoti i JAV-bes be-ifiurnėrio?1 rt

• aC *" , -X ą- 4 J- t Ik
Ęirmu atveju, imigFantaš gavęs leidimą sų numerių,, 

po divejų mėtų nuolatihio'šihme rašte’ gyvehimių tūla Tėi-' 
sę prašyti (negauti;-o .tiktai prašyti) Imigracijos tarnybą 
Alienų-egistration card —^ižąlia^Įįdrtelėt Po bylos laimin
go ajfklausimėjimo (hearing) ,tas imigrantas gaunažalią 
kovele sū nurodyta data, kada Į ši kraštą ąt\įko^ PoAįįV

O.-* i iki 2 val. p. p. ,Irena Regis lie
tuvių kalba suteiks reikiamą 
pagalbą bet kurias valdinėms 
įstaigoms, formas užpildant. 
Įstaigos adresas: 4192' S. Ar
cher (prie Sacramento). Dar
bo valandos: nuo 2 v. p. p. iki

tai akto gvdym-ų):
$900 (100%).''

Už Prostatetomiją (išėmimą 
prostatos glaudų)'. — $550 iki 
$1,070 (95%). /.

Už apuedicito operaciją,: —

*\ ilETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJĄ,

taip pat gąii. kmpti^^.^niigt|aęijos Tarnybą, kąd gauth 
žalią kortelę, kurią/gaūiia špagai tas pačias sąlygas, beJ 
dokumento' -data-bus Aoji, kada-imigrantas kreipėsi—į- 
Imigrącijos Tarnybą, t y. jaip nebus užskaityta . :dviejų 

■metų; laikas, kai atvyko Į šį: kraštą. Vadinasi, tuo būdu 
natūralizacijos- laikas užsitęsia keliems metams. ■-

Tokia nevierida-tvarka iššaukė imigrantų tarpe di
delį nepasitenkinimą.. Neseniai Kongresąš ' priėmė įsta
tymo papildymą."'Pagal 1'978‘X/ ^. priimtą Publip”JLąw 
95^412.4^ yisiiimįgratnąį,.-.kurie įvažiavo ’į šį kraštą,pa-,

< gal--“parody sistemą,, galės įgauti J-žalią kortelę-ą.iįgreep: 
card) toriliš pačiomis sąlygomis, kaip; ir'atvykusieji stK 
‘‘contidibhsd. entrance"’ Šita' jbataiąžr bus •pritaikoth'a; iihi-' 
grantąms,^ ' atvykųsiems' iki 1930 j m,'rugsėjo ŠO 'd.’ \'’ši 

:jnstrufįjją,l-kąįp‘įąudotis .šią Jiąudinga fjįątąisąTftuVo. 
paskelbta ^praeitą, mėnesį. cU.e-u * -=ą -;£ -4 o-o pb-% ;•

Tie i-imigrahtaip-kuriė';-‘jau-<yra-/gav^ižalihs korteles 
’ir kurie;nori-'dabar'pakeišti įvažiavimo7datą; tMi jie tė£ 
įrėtų kręįptjš: Į’Iniigrącijos ir' Pįii^tybėe'Tai’hybą (Tihig-. 
ration and' į^ąjufąlizątiop £qyįcę)., bet, tai reįkjtų, atlik-" 

Kpki-ąrųšies-yra-man'o-yizal-Kiefcman:metų reikia* s4 kuį'ie-nprs speęįąljstoz.paga|bą^.5;Ai:?ę4j -ą
. -,Ta pačia^proga:-norime!-pažymėtii kąd imigrantai,.
4?trriė įgauna- 'Welfare-; 'SSIi^aiba'^ bėtdkuH0Sjr rūšlėė 
VaTstybin^ pašalpą/ m'ėgali tikėtis/ 'kad -jiė^'^gaūti^ •izšlią- 

kartėlę?ir‘, tuoJpą^rn"'krašto pilietybę1 ’■ ~'■ .pr.j's.'

tas ghli-prasyti-pilietybės, gi išlaikius sįfedsmttsx<i^U- 
minusįįjis tampa šio krašto piliečiu. __ <7^^—

Antruoju atveju, imigrantas \

SO^ETŲ’.ADVGKATAIoPARĘĮšKĖ ‘PRETENZIJŲ- Į
ŠOFERIO PALIKIMĄ1

I^msi-ng, r rfeaeir?
tų ffetų gj'ttodtžro ii.iėa..<pabai- ; 
goj<| DelwSrpiuiire 89-nr 
buvieš taksi šoferis

aniž. 
imigrair-

Pigai \su rašytą hęštauienįą, 
visįi'i turtą jjf,, užrašė šeiininin- 
&F'Iianio, kuria me jis gyveno 

"Jos sūnuVCo-

.i

r esu i. RriųVbuvo 
pridėta tūrio sąrašas —'namų 
ūki,; reikmenys ir grynais pi-

s 100.

Tackle New Adventures 
On The Barbecue Grill

; Backyard barbecue chefs 
who hesitate to tackle any
thing more ambitious than 
hamburgers or steak are miss- 

/: ing a lot of the fun and 
. adventure of outdoor cooking.

Though barbecuing orig* 
inally meant roasting a large 

m j, animal over an open fire, 
; . today it refers to a broad 

range of cooking techniques, 
. both indoors and out, and 

a variety of ingredients in 
recipes. Grilling, rotisserie 
cooking, skewer cooking, and 
foil cooking are the most 
popular. The common element 
is the savory, open-air flavor 
of barbecued foods that comes 
from basting with barbecue 
sauce.

Simple tricks such as mari
nating economy-cuts of meat 
in barbecde sauce overnight, 
or adding the sauce as a spicy 

• * ingredient in vegetable side- 
dishes, relishes, and dips add 
flavor and versatility to any 

- * ? outdoor menu.
This recipe from the Kraft 

Kitchens for Barbecued 
Pin wheels demonstrates the 

7 Hair barbecuing can give to 
transform ordinary round 
steak into a special “roulade.** 
Round steak is first seasoned 
and topped with bacon strips. 
Then it's rolled, cut, and 
lied into pinwheels. The pin- 
wheels are grilled on skewers 
to facilitate turning and brush
ing with barbecue sauce.

Barbecued Pinwheels
2-1/2 to 3 lbs. round steak, 

1/2-inch thick, 
trimmed, boned 

Salt and pepper 
ft bacon slices

Ki>ft berbccsas wjoee

? •

§ 

twist to outdoor cooking.Barbecued Pinwheels add a new
Round steak is topped with bacon strips, rolled, cut, tied 
and skewered, then brushed with barbecue sauce on the grill.

Sprinkle with salt and 
pepper; pound into meat with 
meat mallet. Lay bacon slices 
on meal along short side. 
Rail tip meat Orting at long 
side. Tie with string at each 
bacon strip. C0t into eight 
pieces. Place two pinwheels 
on each skewer,

Outdbbrs: * ovrr
cxxaL (toa-i hay*

a slight glow) 25 to 3b 
minutei or until desired done 
ness, turning and brushing 
frequently with barbecue 
sauce. - *

Indoors: Broil 25 to 30 
minutes or until desired done
ness, turning and brushing 
f req uenUy w i th ba r becue 
satire, -
4 to 6 sercirtp

jaus .Royąljen^p—i>robo Dumi 
no vaikučio,„vard.ą,; gyv_ .Char
kove,- Ukrainoje.** •<» u "

Į-šią bylą-netrukus įsijungė 
Sovietų psiuritihybė Washing- 
tone. jiė‘ Įgaliojo NėW Yorko 
advokatų firmą; :kad dintų ve-' 
Monies giminaičio Dūmino in
teresus'. ‘Tie advokatai', pfigal 

' Sovietų Sąjungos'' vicekonsulo 
’Vaikri4" Kiibahovo p'arėiškiiuą, 
rįįošia (lo^uiiiėiitdčfj a, “kad 
apsaugomų tautos1 'interesus”.

T'TkėžiūrinV to” kad ' v'ra keli 
rasti tąstanientai.šu 
tųiio pąskįmyniū, sovietų kon

;ątrp%%U'^auti, jei- sveikalo^ 
gu nevisą, tai nors. huto da 1 • 'j r.-;.ji.'u-'-X! J, t
Ii zXQ. Diimino palikimo.. Mas‘ 

?kyaį reikia, ui^iepio' y^iiijp

Tarp kitų lomių ji padės 
užpildyti “Homestead Exemp- 
ptions ir Circuit Breakers for
muliarus.

Ji taip pat padės užpildyti 
, aplikacijas seniorams dėl apši 
gyveninio savivaldybės laiko
muose hamuosė ir padės apsi- 
gyvnti senelių -namuose (nurs
ing home).* Ten pat bus gali
ama gauti RTA'karteles papi
gintam važiavimui ‘Chicagos 
autobusais ir- traukinėliais.

! Nėra reikalo iš anksto užsire
gistruoti išvardintai pagalbai 
gauti. ' '•

,, T: Mary F. Svorsky |
..,.: ---------------- :— 1
PREZ. ...CAKL'ERLO_JSYEIKA.

'■ T0S.4Wr^A^AP*MTU-
; 4ffISUS ŽMONES”
* •* TT-* ■ m > «T .4 Č ♦» W

Pre-
* 1 iJLZKięntb

■’ '■ planas
Aledi-

10 
ąe svei 

ie tai

HRG skelbdama tuos duome 
nis fed. valdinių įstaigų sure- 
gulnoti už operacijas imamus 
honorarus. ‘i’-‘

Mcd. gyd, D<d,d Sultenė

ar yra būtinas reika
las UŽPILDYTI • FORAMS ?

K E. Malonėkite paaiškinti ar 
yra būtinas,, reikalas užjuldyti 
neaiškią -Soc. See. fornijįįvku- 
rįą. duodą Taup.,- skol. behdro- 
;vitį raštinės,. esą. dėl Mirtjair 
čiųjų kreditų užskąityino? .

'ATS.- Tų fortrių nemačius, 
jų" 'tūrinio ' Tfėpaskąlči uST ^nieko ' 
konkretaus negalime atsakyti. 
Jei£tf ką nori* is socialinei srr 
ties pąkįąpjitrunurėrfįfkite fak= 
tus jų ytes, Juos, Ea^dy^me iš- 
aiškiriti. ' ; ‘ ‘ ■ ' Pi * ‘ ’

I. MWZ1KH 
Malonėkite pasakyti, kurie 

. _ i IjfesajilvjX kjiišt^. jra tlaikouji'
iŠ'-: ji /‘w (P^^IMkatos klb^įėbiiįžaė-ATie rai neiurim^aAsieit? i. JR^.i 
.pyetehzijąs ų .užsienyje iųji-u^o.1 nra^ z^iėitmo iri - * ry.,. .. -..-j.'• .-i. t.pianese ,J«eiKątts,s tįy^tnno n # T/' N^taHrafflattsnliši .tfišau

proc. žu
r, *■* įg

į

^quigijajjlo; palikiptą.. tKi&k . .Jš, 
.{91pajik<ipio,;gąus!.yR,a;sili Jyovu- 
lęą^oįJai: kį,ta^, jilą ųsi inąs.,; .

, -Velionis George Dunpų J;tų» , 
rėjp;ljupiB.faigyslelę. Taip,. p.\z. 
j v; advykątąsirpasakųja, .j-i&no- ; 
<rcjo yi-eųąuĮ sąvąfdrūugui^pa-! 
JikU.j klizmai balioną. Tas ad-

: ^Tačiau, kai advokatai ątii: 
:darė veiiwmui:;xpHįslaiu|a£K§us 
•seifui,-.jie -ten-jrdtto?.pirnrosf rū-£ 
‘ šiesr? koirįpaui j ų '•akcij.Hj .t kurių: 
visų, yartč siekiaidpieM)3&,000 
dobilų-; i'S;^:į,p;,(ja -.'ris;/

/ V^čĮjau paaiŠKeįo1;^ą<l 19į7^' 
h;, sausio im n, . (į, .Dumiii pa-

ąšytąj tęst^ni^ntą^Ąiiaipp 
■ ^^ninkeĮi’ l\ųhko. $20,p^0r ,o. 
visįįųš vertingas ąkąija^. pąsky- 
i'ė j^tipendjjus foųxlųisXicorge 
D tš^iih ”. v a r d ų;; tą, f opdą;. tuyc-. 
jo ^ąrkyd vienas .Detreųjp Ipm 
ka^tDar, pjJeš„Jaiy;L973u«n. G- 
Dupųn surast’; kitą tęsįameiįlą,- 
pagal kurį jis dalį pmjgų pafi- 
ko??Detix)ho meno iusilatųi;

: l
PjĮibatc teišhie • ■ 'paaiškėjo 

k ad-V iena mė’ i š saX^i t ėstam c nl
I.. ♦> J ■''V’'

. - 7-r.; ^Sffi^nyihūyTtifigmr'Si-' 
Ajo^bąiĮiliams jis užrašė virtu- 

uodą, pagamintą su ug-
1 ’ ' i, Įjotam —

■. ATf Nptuftrngiaiisiiiši -pašau 
l'yje kraštai. Jąikctfm tie, kurių 

. metinės brutto pajamos 1576 
!,aU^IKb.T’h tme^U fcuvo 200 doleriųrvię- 
i -a ūtų ap r3u Į gyventojui.

Bankas pateikia tokias- S statis
tinius duomenis iš eilės:

i Gerovės dep-to .st 
seph ūtalifanS-GžiU

i įPagąl tą planą 
•moterys ir vaikaVbū 
•gti. Aplanas apimtu iri Medi- 

:‘čdrės; Įteikiamą pagelbinp
iKstiidą, tkų^Įrnaudoj 

sijonai -seoiorų ~4r--^vent«aliai

■yiių: pi _ _ _ .
Uitai ’atspariu Mklu 
-harmd^iką 
ri-šutėi 

?ro.
minui plikomo Jiylą* sva rstys š. 
mįi>blinelio mėn. pabaigoje.
^:>-(:l?4|inaudota , “N. R. SlovoĮ’ 
1979 i|t kovo ^!<^Xj^atiektūJ§. 
duofnėiimis). /u'b.

„ 't?

o| dar 
natų... F

tątjaUtos
. jger Parko, TZhTcagoj, 

' nŪohiiĮUnkų komitetas nesc- 
iliaT si^-o posėdy nutarė pra- 
š\li - pagelbėti sen-iorajųis i—-- 

' ifubmipinkams, gyv. 1631 W. 
Howard St. didžiuliuose 
muosę. į Tuos namus- yulcįo up
ward iS't. ^.sSn4 kuri ^i^didino 

ligoni^ Ighcwt Įtž stųdib 
ąpairtųįęnlą nuo $135 iki $180 

•<-f • • i;. C' h ■ •?* .

na-

luiportuoU kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro karoliai
* * • * ’1’1
A' ir žiedai, China Rosenthal hį įeitos dovanos.

;?!, perkam pašta.žeųklųs bei monetl) kolekcijas.

: (Prekybininko E'sfkos-šeimos'vedamas biznis)

"T. • *T )' * ’■'•t ’

1207 & Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) c

inmc •/?■< . »<, r.y. * t?*

4030 Archer Ąve», A, „ “, / A
Svni»ii$iasvl%tbmoJ>fnų pardavėj

Volare Premier Coupe lu® .'
* t y *

■ Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ix\ 
Station \Vagon’s ,už«$3,570. ir daugiai!.'?i

..U Vartotai masinosurmo kainoipjs) (
oierhwrwkai'tafcytoo ir priežiūros depsrUmcote

;.iš »

kurie šios Medicare apdraudios 
neturi. Ta programa apimtų ir 
Medic-tūdr-km’i rūpinasi.- netus- 
^įgak ir yra sun^i jjfogrania 
’achniiSsttTitM. X|į>r. fab.

I ” a__ & < f

BEDARBIŲ SKAIČIŲ

Washingtonas (AP). — 
i^AV-jjčs 

los valsžvbeš, kūrink tūri

Ka- 
yrą

džiaus^^a?rbii§^aiČTU. To
ki pranešimą šioį^ąs dienomis 
paskleidė JAV Darbo Statisti
kos biuras.

Tw pąčiu Rietu Švedija^ 
spoUįtą ( Vokietija^
mažesni ^bedarbiu skaiči ū c c <- •

.TRUMPAI .. į 
i X J f r

r A ,v._ >
!* f* A \ X ■ A- 4* 4" ’

Piisč akiuino atvejų galė
tų būtį išvengta, jei žniopės iš 
anksto sttsipiržiRtti ■ su - š5ų die-' 
nų medicinos žiniomis ir lek- 

Tffkš/ — 'sako žinovai; ■ v

—Kataraktas yra svarbiau
sia aklumo priežastis šiame 
krašte. Statistika paskelbėjcad 
pr .m. buvo: 7(^500 aklumo at
vejų. Patirta, kad tie žmonės, 

j kurie turėjo katarakto opera
cijas,
daugiau, negu 95%. ;

Apskaičiuojama, kad du 
miltjdnai asmenų JAV-se turi

atgavo tikrą regoj totą,

^Ęk^IVąĮsklnkįre, ar kitos' 
vglšTybts ■
nansavimu savo socialinės 5p- 
draudos išmokomis?

•M A

ATS. jikip, tmi oįroblėlnų. 
Pas^hlyj|^siaučian^riif  liacįja 
padidini * išmokų išl a+d as, -tuo 
pat metu recesija labai padidi
no nedarbą daugelyje valsįy- 
bių^ėtgŽHĮ. p^žas^ų--ųžda^ 
bių molSįsčių Uųritfkimįk 

v.. y y aJj, t* 4 4maželi alsuose it r

jef|U juš turite kokr^t“krau
simų,'. liėcmnčnj "Soc. ^c.‘ rei
kalais, tai gadite kreiptis į S. S, 
Ądjministrątionj -c/pyYour So- 

jcĮa^ Security, A&jS Ashland 
Ave., Chicago^ III. ^X>09. Tais 
pat reikalais lietuvhj kalba 
infprmacij ų_^r fprmų įĮŽjoĮdyt 

-mdreikąlaiSvSa'hė kreipds.A So 
cia|įnio !KI^bq reikalų ved^a 
A. Čepulį, 3261 S. Halsted SI., 
Chicggo, UI, M- š-

J H ________
NORI IŠLEISTI MAGNETO. 

FONO ĮRAŠUS

“■Sudūvos” knygų leidykla 
po II pasaulinio karo Vak. Vo- 
kietioje išleido per 60 groži
nės literatūros^ vądorelių, žo
dynų ir /kitokių leidinių. Gi 
šiame krašte — kjek mažesnį 
skaičių. A’isiems žiopmas kaip 
bi’angus 1ieCuviškas’Sjpitjsdui-< 

tas "žodis, tai dar ture tų buk 
brangesnis gtvas, kŪKČjm ra-'- 
šytzvjų žodis, kuris gąHildas gir 
dėti,iš jubstelšs. 
rėdauią'platarnautt mūs’ų tau. 
tiečiahisįfj dabar planuoja 
leisti ir be pelno 
netoODOj, (kasečių) juostelių; 
įrašus sveika tos, 'memo, litera
tūros ir., kitomis temomis No
rima sužinoti kiek lietuvių tuo 
domisi, prašomi atsiliepti šiais 
adresais; Pr..šulas, 1 K)6 South 
Wasbtenaiw Ave,, Chicago, Ui. 
60632, lėlėj. CL 1-7965. arba

Ik! jpątys nežino. Ankstyba dia 
gnb»ė ir gydymas gali gluko- 
mą Sukontroliuoti.; priešingų 
atveju glukoma gali būti regė- 
jiyio tnislojimo rezultatas.;

— Su paprastu akių apsau
gos įrankiu (eye.wear), 90%’

' darbininkų akių sužeidimų 
pramonėje gali būti išvengta.

Public Citizen's ifcalt Re
search (ji’UįM' iš W ashingtoųo. hcmm

paskelbė, kad šio krašto clu. Aleksas bulaitis, 168 ’ Mauyer 
rurgaį iiž operacijas Ijoiuh’žmi^Sf., Apt. 1,19, BruekJyivN.^Y.

g■■■!_■ Ill JM .R I 1^3X1
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Kanados naujienos
DEMONSTRAVOME PRIEŠ LIETUVOS OKUPANTĄ — 

SOVIETUS IR REIKALAVOME LIETUVIAMS
IR LIETUVAI LAISVĖS

š. 'm. birželio 10 d. Kanados birželio 9 d. budėtuvėse buvo 
žmogaus apsirengęs kalinių drabužiais, 

teisėms ginti suorganizavo de- basi, su ant balto storo popic- 
rnonstracijas prie Sovietų Są- į riaus užrašylųniis lietuvių kai? 
jungos pasiuntinybės Kanados 
sostinėje Otavoje.

Šiose demonstracijose dalyva
vo apie 6G0 asmenų! kurių tarpe 
buvo daug jaunimo.; Į demonst
racijas iš Toronto atvyko auto
busas pilnas. Jaunimų jau birže
lio 9 dieną. Otavos jaunimas 
pradėjo budėjimą prie Sovietų 
Sąjungos ambasados kaip įžan
gą į sekmadienio, birželio 10 d., 
pagrindinę demonstraciją.

Birželio 9ĮL nuo tt vaL vak, iki 
vilurnakčįo budėjo būrys jauni
mo s h - Lietuvės : trispalve ir

Lietuvių komitetas

Kila ,dalis jaunimo miesto 
centre platino anglų kalba at
spausdintus lapelius “An Appeal 
from Siberia’’'su Viktoro Pel- 
kaus ii’ Balio Gajausko nuo
traukomis ir biografijomis. La
peliuose* buvo Otavos gyvento
jai kviečiami prisidėti prie de
monstracijos. Labai erzino So
vietų ambasadą, .kąd jaunimas

niu pavardėmis.
Sovietų ambasados tarnauto

jas, išvažiuodamas iš ambasa
dos, pasakė budintiems de- i 
monstrantams: “Go home” (Ei
kite namo).

Į demonstraciją iš St. Catha
rines automobiliu vykome To- 
rontan, o iš Toronto 8 vai. ryto 
vykome autobusais. Jų išvyko 
penki autobusai, o_Jš Hamiltono, 
Londono ir Montrealio — po 
vieną. Daug vyko savo auto
mobiliais.

Į Otavą nuvykome 1:30 vai. 
Autobusų šoferiai, nežinodami 
pagrindinės sustojimo vietos, 
sustojo ne vienoje vietoje. Pa
mačiusi mus viena augusi mo
terėlė pareiškė: “O Jėzau, ar 
mūsų tik tiek tebus, kada ten, 
okupuotoje Lietuvoje, lietuviai. 
yra žudomi ir badu marinami 
Sibire už lietuvišką žodį ir 
tiesą”.

Vėliau, kai paaiškėjo, kur yra

Z.

Passfq $ 
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~ ~ ■**'! FORM 1

VELTLU ĮVERTINAME
. JŪSŲ NAMA 

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J. s:MICHAELS

4637 So. Archer Ave.
•> (Prie 47-tos)

member ■ •< ' TEIRAUKITĖS MAGIŠKU

REL® TELEFONU
IMTI. ČITV.ILOCAHO. S r. Vi e e 254-8500 •

pagrindinė demonstrantų susi- žiuojantieji daug kas sustoję pjorėjo pasikalbėti su Sovietų 
rinkimo vieta, vėl visi sėdome į teiravosi kokios demonstracijos (-iųnbasada. bet bandant telefonu 
autobusus ir nuvykome ten, kur ir prieš ką jos vyksta. Visiems' susisiekti, niekas neatsakė.

j jau buvo dar keli šimtai de
monstrantų. ir jų tarpe daug 
jaunimo ir policijos.

Lietuvių demonstracija buvo 
kultūringa. ..Demonstruojančius 
saugojo daug,, policijos, kąd 
juos Maskvos tarnai neužpultų 
prie Sovietų ambasados. De
monstracijos prasidėjo pamal
domis netoli Sovietų ambasados, kiantis plakatas buvo Montrea- 
esančiame parke. 2 vąl. Mišias , lio L.K. Mindaugo šaulių kuo- 
laikė ir reikšmingą pamokslą pos, apie 8 dėdų ilgio ir 2^ pė- 
pasakė lietuvių, anglų ir pran
cūzų kalbomis kuri. dr. V. Ski? 
landžiūnas, taip garsiai primin
damas sovietų okupuotos Lietu
vos, lietuvių kančias ir trėmi
mus į Sibirą, kad tą-viską ga
lėjo girdėti ir Sovietų ambasa
dos tarnautojai.

Per pamaldas visi 
rantai, kurie turėjo 
laikė aukštai iškėlę

susidomėjusiems buvo paaiškin
ta kas suruošė šias demonstraci
jas, ir įteikta informacinė 
džiaga su V. Petkaus ir B.

; jaųsko nuotraukomis-
Be to, pamaldose buvo ir sve- 

. timtaučių, kurių vienį po pąmal- 
■ du fotografavo, kiti nusirašė 
• plakatų šūkius. Labai aki trąų-

me-
Ga-

demonst- 
plakatus, 
ir prava-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

» ??*. - > .t ■ -. r ’ * • *’ ■ ■ *• *' - *- - — — • • —

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28d

WOSNIAKOįj SODE]
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas J rytus nuo 9. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanoą. -
ilĄMyju

į ties intelektualas, sugebantis 
Pasibaigus demonstracijoms, aprėpti ir giliau pažvelgti į iie- 

ir vėl policija sulaikė mašinų! luviško gyvenimo įvairias sri
tis. šio laikraščio 21 nr. savo 
skiltyje “šis bei tas” rašo, kad 
!.B neatlieka sjvo uždavinių, 
nors veržli veržiasi į poli! ką. 
visai neturėdami a ;ie ją supra 
ūmo. l ai p įstebėjo ne 
.įjos lietuviai:

Jr.u ir

gų stovykla.

/Jaudinantis momentas buvo 
.kąda, sustojus demonstracijų ei
senai, Kanados Lietuvių komi-, 
tėto Žmogaus teisėms ginti pir-j 
mininkė advokatė J. Kuraitė per 
garsiakalbį pranešė, kad yra pa
ruošta siunta V. Petkui į Sibirą: 

■$v. Raštas ir rožinis. Sovietų 
ambasada bus prašoma šią siun
tą perduoti adresatui. Kadangi 
.Sovietų ambasadą telefonu pri
sišaukti nebuvo galima, tai bu- 
vusi Sibiro kalinė Teklė Beno-

judėjimą, leisdama demonstran 
i tams laisvai žygiuoti prie stovė
jusių autobusų, kurie visus nu
vežė toliau į miestą ar artimes
nį restoraną bei viešbuti. Kas 
buvo ’šalkę galėjo pasistiprinti 
ir troškuli nuraminti.

Grįžtant iš Otavos reikėję 
(daug;au laiko, nes tarpais užei
davo toks smarkus lietus. ---
autobusas vos judėjo. Iš Toron
to savo automobiliu į St. Catha
rines parvažiavau sekančią die
ną 2 vai. ryto.

Bendrai paėmus, reikia ver
tinti šį Kanados Lietuvių komi
tetą žmogaus teisėms ginti, nes 
šis komitetas yra plačios apim
ties. o dar svarbiau, kad šio ko
miteto pirmininkė yra jauno
sios kartos aktyvi veikėja adv. 
J. Kuraitė, kuri yra populiari 
jaunimo tarpe. Į šią demonstra

ciją ji viena Įtraukė apie porą 
šimtų vien tik jaunimo ir būda- 
ma teisininkė žinojo ką pasa- 

. kyti Lietuvos okupantui už nesi
laikymą Helsinkio konferencijos 
įsipareigojimų.

i J. Šarapnickas

dos pločio — “LITHUANIA;
WANTS FREEDOM”, kurio vie-Įtienė ir jaunimo atstovė Jūratė 
name kampe nupiešta spygliuo- Uleckaitė prisiartino prie So
fa viela. į vietų ambasados vartų ir padėjo

Deirionstracijų diena buvo ap- siuntinį anapus geležinės tvoros 
siniaukusi ir dušni. Retkarčiąisi ambasados kieme. Tas momen- 
užeidavo stipresnis vėjas ir pla
katų nešėjai turėjo stiprią! su
kaupti jėgas, kad išląikytų pla
katą tinkamoje pozicijoje.

šioje demonstracijoje dalyva
vo ir daugiau Montrealio uni
formuotų moterų ir vyrų šau- 

Įlių; jų tarpe buvo įr Kanądos 
šaulių rinktinės pirmininkas J. 
Šiaučiulis.

Kaip Naujienų bendradarbis
- sveikinu brolius šaulius už da

lyvavimą uniformuotiems Ka-
1 nados Lietuviųkomiteto Žmo- _
į gaus" teisėms ginti suorganizuo-/atrodė kaip kalėjimas su gele

vietų ambasados vartų ir padėjo

Mūsų 
prakalba apie 

mūsų apsileidimą kultūros ir 
švietimo srityje: “šaukiamės 
patriotais, o jaunimas nutausta, 
lietuviškose mokyklose jo nė
ra”. Girdi, LB. kaip visa api
mantis telkinys, teįkuria komi
siją ištirti priežastį tokio greito 
nutaulimo jau II kartoje. Tai 
realus pasiūlymas, ar LB išgirs? 
O kiek mes girdim iš patyrusių 
jaunimo auklėtojų, priežastis ai
ški: nė lituan. mokyklų moki
niai nėra Įpratinami skaityti sa
vą knygą bei spaudą . . . Čia 
esanti pagrindinė mūsų klaida.

Tas klaidas mato ir žino dau
gelis tautiečių, tačiu LB. vadų 
noras sunaikinti kitas išeivijos 
institucijas ir dominuoti visai 
išeivijai yra daug didesnis už 
savo pareigų sąžiningą sirprati.- 
iną. Lai prie PLB kuria mini
mą, o ne politinę komisiją.

K. Petrokaitis

. kadlPas'°"ė :

PATIKSLINIMAS
St. Catharines (Canada) žinių 

autorius J. šarapnickas praneša, 
kad jo rašinyje, atspausdintame 
š.m. Naujienų 129 numeryje pir
moje pastraipoje, 7-oje eilutėje 
po žodžio — raudonąją, buvo jo 
paties išleistas antras žodis — 
armiją.

■tas buvo reporterių nufotogra
fuotas ir ne vienam iš susijau
dinimo nuriedėjo ašara.
’/Po to, pasibaigus demonstra
cijoms, adv. J. Kuraitė pasakė 
atitinkamą kalbą angliškai ir 
padėkojo Otavos lietuviams už 
visokeriopą paramą, ruošiant 
demonstracijas. Po to visi daly
viai sugiedojo Kanados ir Lie

tuvos himnus, o V. Petkui ir ki
tiems kaliniams — “Ilgiausių 
•metų”.
^Sovietų Sąjungos ambasada;

toje demonstracijo prie Sovietų Į 
ambasados, Otavoje, reikalau- j 
jant Lietuvos-kaliniams ir Lie-/, 
tu vai laisvės. Jūsų ryžtas su- : 
stiprino -patriotų šaulių gretas, • 
išblaškė'kai kur besireiškiančius Jj 
abejonių debesėlius. Dabar iri 
ateityj e' šaulės' į r. šąųlįąi, ra nka ] 
rankon susikibę, visuomet de- j 
monstracijose dalyvausime, dar j 
garsiau šauksime prie Sovietų 
ambasados lietuviams kaliniams j 
ir Lietuvai laisvės!

Taip pat dienraščiui Naujie
noms ir redaktoriams tenka di- | 
dėlė garbė už talpinimą kores
pondencijų, pasisakančių prieš 
sovietų vykdomą genocidą oku- 1 
puotoje Lietuvoje. Jeigu nebūtų 
dienraščio kaip Naujienos, kur 
gi plačiai iškelsime okupuotoje 
Lietuvoje sovietų vykdomą lie
tuvių persekiojimą ir terorą?

Pamaldoms pasibaigus, poli
cijai sulaikius masinį judėjimą, 
demonstracijos organizatoriai - 
vadovai per nešiojamus garsia
kalbius prašė žygiuoti po tris 
prie Sovietų ambasados. Iki So*i 
vietų ambasados reikėjo eiti 2-3 
minutes. Ambasados pastatas 
didelis ir ilgas. Apie 600 jauni
mo ir senimo sudarėme po 3-4 
asmenų vainiką, kuris ištisą va
landą žygiavo prie Sovietų am
basados. Garsiakalbiais reikala
vo laisvės V. Petkui. B. Gajaus
kui, N. Sadūnaitei, visiems ka
liniams ir Pabaltijos kraštams. 
Buvo visą laiką girdėti šūkiai: 
“Sovietai, apleiskite Lietuvą!”, 
“Lietuva nori būti laisva!” ir 1.1

Prie demonstracijų gyvumo 
daug prisidėjo jaunosios kartos 
adv. J. Kuraitė, kuri, tarsi cho
ro dirigentė, pati garsiai šaukė 
ir kitiems davė tos ęnąrgijos su
tartinai šaukti įvaįrjua jaisvės1 
reikąląujančius šūkius.

Demonstracijų metu yądov^i

Sergeants

Mūsų spaudoje
Bendruomenė neatlieka 

savo pareigu

Dirvos bendradarbis Skirps
tas matomai yra plačios apim-

•Žine tvora. Langai iš vidaus už-, 
dangstyti, atrodo lyg būtų ver-.

J

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use
A Sergeant's

the pet care people
c t979 MiHef-Morton Company, a subsidiary cf

A H Robins Co. Richmond. Virginia 23230

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:80 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

< Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

$10.00

| - •, HU Saturday, Jųnę 23, 1921

„ $10.00

__ $10.00

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidoms.

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai..

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

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl...........

w
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Didelis “šnypšt” politikos nepakeitė
\ *

Birželio 4 dienos DRAUGO vedamajame b. 
(Bromus Kviklys) džiūgavo dėl JAV LB rinkimų
sisekimo. Tą jo vedamąjį puikiai aprašė ir to vedamojo 
menkystę aikštėn iškėlė A. Svilonis birželio 19 iri 20-tos 
dienos NAUJIENOSE. Svilonio -straipsnis vertas ati
daus dėmesio, nes jis nurodo tikrąjį Kviklio-.-“patar
navimą” savo tautai. U j ,

Kviklys savo birželio 4 dienos vedamajame, kaip 
primityvios laukinių genties Afrikos medžiotojas, “nu
kovęs” savo politinius priešus “žaviais” JAV LB rinki- 
mais”^ jpįaleidžią . pergalės šūkį. iš- pačios krūtinės gilu
mos!Taip ,ir ..matai Kviklį, stovintį su viena koja ant 
žemės, o kita — užremta ant nukauto žvėries krūtinės 
ir bedžiūgaūjantįI Bet’— mielas Kvikly, apsižiūrėk ar 
tik tas žvėris neatgis ir tau į koją aštrių dantų ne- 
suleis! ' .

Šiauriausia, kad Kviklys, na — ir kiti DRAUGO 
redaktoriai; taip> neturi skonio.- Biaurus yra jų keiki- 
masis, pravardžiavimas biauriausiais vardais savoj 
politinių priešų, ir

kieno kito, tad atsiprašome, kad vadinsime tik “agen
tas Kviklys”. Gal bus lengviau susikalbėti.

Agentas Kviklys džiūgauja, kad JAV LB rinkimai 
'tokie sėkmingi, kad paskelbus rezultatus, pagal ku
riuos 8360 lietuvių balsavo jų rinkimuose, opozicija taip 
jau ir sumušta! Tai vaikiškas svaičiojimas! Juk ir aš 
iš LB išmestas (nors ir neteisingai) ir Kviklio vadina
mas “reorgų” agentu, — ir aš gavau raginimą balsuoti 
ir vesti visą savo šeimą prie ūmų! Manęs tas šaukimas 
nepaveikė, bet kiek Jiitų “sąmoningų” lietuvių, ypatin
gai nepilnamečių ir nebesuvokiančių senelių buvo ši

taip prie urnų sukviesti? Ar jie žinojo3 už ką jie bal
suoja, ką jie tuo pasieks? Iš viso, gerai apsvarsčius, tie 
Kviklio patiekti “pergalės” skaičiai man yra labai abe
jotini, iš tikro — bereikšmiai.

Na gerai. Daleiskime, kad buvo didelis “šnypšt”. 
Tad kas iš to? Ar pasikeitė JAV LB politika? Pažiūrė
kime į kelis faktus.

Tuoj po rinkimų paskelbta, kad LB sudaro “visuo
meninės veiklos komisiją”. Reiškia, kaip žadėta, jei 
VLIKo pirmininku bus Dr. K. Bobelis, išeiti į konku
renciją su VLIKu, taip ir padaryta! O kas gi tos ko
misijos nariai? Gal dideli tarptautinės politikos žino
vai? Mano noumone, tik mėgėjų būrys. Ar bus iš jos 
daug naudos? Jau šiandien matome pirmus “gudrius” 
žingsnius. Jau nulindo į Jungtines Tautas, kurios mums 
gali vien tik okupacijos užtvirtinimą atnešti. Juk Jung
tinėse Tautose ’ aiški komunistinių kraštų ir jų “smil
kytojų” persvara.

O.gal po rinkimų JAV LB pakeitė savo griaunamą 
pažiūrą į VLIKą ir ALTą? Pažiūrėkite į baisią • kari
katūrą, įdėtą PASAULIO LIETUVIO paskutiniame 
numeryje. Joje frontininkas Kojelis išreiškia fronti
ninkų ir JAV LB pažiūrą į mūsų veiksnius. Jie. pavaiz-- 
duoti, kaip persenę invalidai, sėdį invalidų vežimėliuo
se, ir belaukiu kažkokio daktaro sprendimo? Tai išreiš
kia žiaurią nepagarbą ir šlykštų pasityčiojimą mūsų 
veiksniams. Ar tai yra tikroji naujai išrinktos LB va
dovybės politika? Nenuostabu! Juk išrinkti visi fronti
ninkai ir patikimi jų tarnai. Kito ko negalėtumėme ir 
laukti! , ■ ' • - ■

Dar vienas Įdomus atsitikimas. Neseniai viename 
posėdyje VLIKo pirmininkas tiesiai ir nuoširdžiai nu
rodė, kad deja yra dvi Bendruomenės lietuviškoje vi
suomenėje žiūrėkte, kaip prieš tą "pasakymą "šoko 
frontininkai. Naudžius, Kuprys, Žadeika ir kiti bandė

Dotnuvos Žemės ūkio akademija

Šešiolika žymiųjų 
pasirašė po peticija

CHICAGO. šešiolika vadi
namų “iškiliųjų juodžių” (prom
inent blacks) čikagiečių pasiun
tė IHinojaus seimui peticiją, 
prašant “iškilti aukščiau frakci
jų ir partizanų politikos” ir rem
ti tokią į 
konsoliduotų valstijos žmogaus me

mendaciją sušvelninti darbo • samdomas vokiečių technikas ir 
įstatymus, kuriais varžomas juo
džių migravimas į miestus. Ko
misija nustatė, kad įstatymai, 
kuriais juodžiams draudžiama 
pasilikti mieste be leidimo il
giau kaip 72 valandas, yra dis
kriminacija prieš juodžius ir 
daugybės areštų priežastis. '

vienas civilinis tarnautojas. Visi 
trys įtariami šnipinėjimu Rytų 
Vokietijos karinės slaptosios po
licijos naudai. *'

___ ______ir rodymas baisiosios^ netolerancijos priešai parodyti, kad tai buvo baisus VLIKo pirmininko 
visiems, kurie, kad ir'geriausi lietuviai “būdami, bet j nusikaltimas! Kodėl? Juk yra dvi Bendroumenės, JAV 
Kviklio. linijos Mesupranta arba jai ^nepritaria. Kviklys I LB ir R.Bendruomenė. Reikėtų, kad jos išsikalbėtų apie 
savo: priešus vadina “reorgų” agentais^ tarnaujančiais juos skiriančius ideologinius principus, reikėtų, kad jos 

kurio tikra kaltė yra tik ta, kad susijungtų. Reikėtų, nepaniekinus LB opozicijos, leisti 
re- ir jiems pasisakyti. Bet tai ne “naujos-porinkiminės” 

Q- LB politika. Pagal ją ir pagal agentą Kviklį, R. Ben
druomenė visai neegzistuoja, tik jos “agentai” veikia it 
erzina LB ’’idealistus”. Tai yra niekšiška tikrovės pa
neigimo politika, už kurią kada nors istorija pasmerks 
„ir LB ir agento Kviklio rašinius.

Pagaliau, pažiūrėkite į birželio 20 dienos Kviklio 
[Vedamąjį DRAUGE. Saldžiu patriotizmu ir religiniu 
saldliežuvavimu paslėpta, jame glūdi gili provokaton-

baisiam Teroristui”, 
jis Lietuvą myli,, komunistams nesilanksto, ir yra 
daktorius laikraščio, konkuruojančio DRAUGUI, 
jau konkurentams niekinti DRAUGO sąžinė ir etika 
yra tąsi ir šlykšti, , už purvus bjauresnė.

Kadangi Kviklys' ’nepaprastai mėgsta .dėti savo 
oponentams* įvairius ėkžotimus, daugiausia -sovietinės 
milicijos naudojamus epitetus, kaip taH.fTeorgai” 
’’agentai” ’’teroristai”, tad aš manau, kad iš’ mandagu- , C ’’ ,” -r, - r

Chicagoje prasidėjo. . 
Simfonijos sezonas

■ Šios vasaros 
pa_ ■ simfonijos koncertų sezonas

įstatymdavystę, kuri' Tačiau parlamento paskelbta- j CHICAGO. ■— 
_______ Z o-— ._______________ “baltame popieriuje” pa. Į-"*“ . 
teisių institucijas —■„ Lygių pro- reiškiama, kad vyriausybė da- į prasideda jau šio šeštadienio ir 
gų komisiją (Equal Opportunity barttnėje padėtyje įstatymų ne- 
Commission), Sąžiningos -sam 
dyino praktikos (Fair Employ
ment Practices) komisiją ir 
Žmogaus teisių (Human Rights)

“baltame popieriuje”

kaitalios. Parlamento “baltąjį 
popierių” ]
die ji, taip ir baltieji

J - ‘ ’ ■■ - ■' - -

sekmadienio vakarais, birželio
22 ir 23 d., nuo 7 vai, vakaro.

kritikuoja kaip - juo- Sezono .atidarymo Chicagos 
Simfoninio -orkestro • koncertusI ' ' J s - K
diriguos Gaėtaho Delogu, kurio 
programa sudaryta’ iš Dvdrako 

'Šmuiko serenades' ir Prokofjevo 

met koncertai jau antri metai 
naujoje, vietoj e,... lame pąčį^ine 
Grant Parke, nąu j o j ę James.-. .Ų. 
Petrillo.. muzikos aikštėje, But
ler Field;'-’tarp Monroe- ir Jack- 
son gatvių prie Columbus;- Dr., 
tuojau už Art ^Institute. Auto
mobiliai statomi naujame Męp- 
roe St- požeminiame gafaže.rii^'a 
atvažiuojamą j CTA .autobusais 
iki Michigan. Avenue,

- Brazilija atsisakė" ’ 
į išduoti nacį

BRASILIA.— Brazilijos aukš
čiausias teismas atmetė keturių 
valstybių (Izraelio, „V. SVOkieti- 
jos, Lenkijos -ir, Austrijos) rei
kalavimą išduoti buvusį nacį 
Franz Gūstav Wagneri,, kaltina
mą žudžius žmonfek1 koncentra
cijos lageriuose'■•'Lenkijoje ir 
Austrijoje. ' r , - T’

komisiją, — visas jas konsoli- Tikroji daktarų galia
duoti į vieną galingą įrankį vi"j y ,s,
sų piliečių teisėms ginti”. > BOSTONAS. Naujosios Ang, baleto &omęo ar. "Džiuljeta”. Šį- 

Tas bilius, pagarsėjęs kaip Hjos Medicinos žurnalas paskel
bė Beth. Izraėl ligoninėj e Bosto
ne baigtus 13 eksperimentą su: 
1,187 pa'ciehtaiš, kur nustatyta, 
kad’82% žmdriių sveikata page
rėja ne vien dėl vaistų.

Tyrinėtojai rado, kad :’dakta- 
! ro entuziazmas, o nė placebo 
(cukraus tabletės) yra tas aks
tinas, kuris pacientą skatina ge
riau jaustis. "

duoti į vieną galingą įrankį vH
sų piliečių tėišėiriš ginti”.

Illinois Žmonių Santykių Aktas, 
Senate jau priimtas, bet grupė 
legislatorių pagrasino, kad, tas 
bilius' riebūs \ praleistas, per At
stovų Butą.

Tą'peticiją — pasargą įstatym- 
daviams pasirašiųjų tarpe yra 
Chicago Urban League direkto
rius James Compton, Woodlawn 
Organization . prezidėritas alder- 
mariaš LėOri Finney, 20-toš apy- 
Vnkės seniūnas Clifford KellSy 
ir kuri. Ješse Jačksofi, Opera
tion PUSH nacionalinis pirmi
ninkas,' n ~ ‘ ' ‘t

: • ' i-‘‘ y-.”:- ■ : . . .

. Šnipų medžioklė
- Vokietijoje

BONA. Vakarų Vokietijos 
federalinio prokuroro įstaiga 
ketvirtadienį paskelbė, kad pa
darius naują 'Ę-ytų Vokietijos 
šnipų medžioklę, areštuotas vie- 

• nas Vak. Vokietijos armijos pul-. 
metė oficialios komisijos teko- kininkaš, vienas JAV armijos

Piety Afrikoje
Pietų Afrikos vyriaušybė ąt-

rią kiekviena proga Kviklys dergia, tai kur kreiptis-?
1- Jei ne Į Vakarus, reiškia į Rytus! Tai gal Į Lietuvos

mo -ir mes turėtume Kviklį pagerbti, turėtumėme ir jam t _
duoti gerą ir tinkamą epitetą. - Gal; paprasčiausią busjška mintis, sakanti, kad jau nebegalima pasitikėti VŠ- 
kreiptis į jį titulu “agentas Kviklys”. Jis agento titulą Į karų valstybėmis, kad jos Lietuvos reikalui nepadės . 
visiems, kitiems lengvai skiria, tad lengvai turėtų ir ^Tai Kviklio senas kromelis,, jau mums ir manau vi- 
sau prisimti. Gaila, mes tikrai nežinome, kieno jis yra siems lietuviams, labai nusibodęs. — Jeigu nebepriva= 
agentas, ar LFB, ar tik LB ar DRAUGO, o gal ir dar lome kreiptis į Vakarų valstybes, ypač į Ameriką, kū-

okupantą? Tai “graži” mintis, labai tinkama okupanto 
liaudies milicijai, bet visai nepriimtina patriotiškai nu
siteikusiems, antikomunistiniams kovotojams už Lietu
vos laisvės atgavimu.

Ar tik nepamatėme dar aiškiau, kaip tas viskas de
rinasi su “nekalta” bendradarbiavimo su okupantu po
litika? \ A

ATIDAROMA VAIKŲ 
\ AIKŠTELE

Onos Vaikų Aikštelę pradės 
veikti birželio 25 ČT. 10 Vai. ryto. 
Viši vaikai nUo 3 iki- 10 metu 
amžiaus laukiami. Aikštelė veiks 
penkias dienas savaitėje nuo 10 
vai. ryto iki 2 vak popiet Mar- 

J ąūette Parke prie, švento Kry- 
Dr. Z. Danilevičius žiaus ligoninės.

“Po Damoklo kardu” V. Karoso 
komentarų komentarai

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

, ... (Tęsinys)
Jau savaime aišku, kad kalbėdami apie žydus, 

lietuviai turi galvoje tiktai Lietuvos žydus, Bet 
ne Visą po pasaulį išsimėčiusią jų tautą. Su tokia 
jų “visa” tauta lietuviai net neturėjo sąlygų turėti 
ką nors bendro. Todėl nėra tiksli, o tik gudri žydų 
gynėjų pastanga ginti žydus nukreipiant reikalą 
kita linkme: aiškinant, kad žydų tauta nenusikalto 
lietuviams, ir dėl to nėra atsakinga už okup. Lie
tuvoje komunistų atliktus darbus. Nors ir kam 
nepatiktų, aš esu priversta pabrėžti faktą, kad 
Lietuvos žydai yra nepateisinamai kalti dėl daly
vavimo lietuvių tautos genocide komunistinei Ru
sijai okupavus Lietuvą ir už to laikotarpio darbus 
kartu su rusais yra atsakingi. Tokiu būdu žydų- 
lietUvių problemą sukūrė ne kas kitas, o patys 
žydai. Ir kaip dar jiems ne gėda, vietoje, kad mūsų 
atsiprašytų ir savo darbus apgailėtų, dar išeina 
mūsų (neįrodomais kaltinimais) kaltinti. Vien 
dėl to žydai nėra verti mūsų atleidimo ir drau
giškumo.

Tačiau patys žydai žino, kad vokiečių-žydų 
groblemos lietuv.ai nepadarė ir nieko bendro su 
ia neturi. Juk žvdų persekiojimas, ir šaudymas

prasidėjo Vokietijoje. Lietuviai neprašė vokiečių, 
kad Lietuvą okupuotų ir šaudytų žydus. Nuo Vo
kietijos nacių ir lietuviai kentėjo. Vokiečių pa
vergto lietuvio apsigynimo galia nebuvo nei kiek 
didesnė, negu žydo. Bet nėra nei garbinga, nei 
gražu ant svarstyklių svarstyti, kurių mirtis yra 
baisesnė: nuo kulkos prie duobės kritusių Žydų, 
ar vokiečių kacetuose ir Sibiro lageriuose nukan
kintų lietuvių, kaip savo romane padarė A. Kai
rys. Teisingai,’ nevisi Lietuvos žydai buvo komu= 
nistai ir nevisi talkino lietuvių tautos naikinimui) 
bet tokių buvo labai mažas skaičius. Sprendimai, 
paprastai, yra daromi remiantis žmonių daugu
ma, bet ne išimtimis.

Žydai lietuvius stengiasi Į vokiečių-žydų prob
lemą ir jos konfliktą įmaišyti tiktai todėl, kad 
nuo pasaulio akių nuslėptų savo nusikaltimus pa
darytus Lietuvai: pirmieji mus (nors ir nepagris
tai) kaltindami paverstų tik besiginančiais nusi
kaltėliais. Tad ar verta su jais leistis į kokias nors 
diskusijas? Kodėl žydai su lietuviais nenori dis
kutuoti žydų nusikaltusių Lietuvai klausimu, bet 
tuoj pereina į vokiečių-žydų problemą?

Aš labai abejoju ar nors vienas “žydšaudis” 
yra išlikęs gyvas. Juk vokiečiams einant prie pra
laimėjimo ir grįžtant antrajai rusų okupacijai, 
patys žydai, išlindę iš slėptuvių, vykdė tokių lie
tuvių egzekucijas. Jie turėjo net sąrašus, kuriuose 
buvo daugiausia nekaltų žmonių pavardės, tyčia

kieno nors iš keršto žydams paduotos, štai, viena 
tokia egzekucija, kurios aš pati buvau liudininke.

Grįžtant antrai rusų okupacijai, iš Kauno 
mane draugė parsivežė į savo tėviškę, esančią ne= 
toli Raudonės, kurią iš vienos pusės supo tankus 
miškas. Vienos rugpiūčio dienos pavakarėje, 
mums sėdint lauke prie namų, pamatėme, kai iš 
miško išėję keli automatais ginkluoti vyrai pasu
ko tiesiai į mus. Mano draugės šeima juos tuoj 
pat atpažino, nes jie buvo tos apylinkės žydai. 
Pareikalavę maisto ir pagrasinę, kad visi lietu
viai, net mažiausiai žydams nusikaltę, bus jų pa
čių nubausti, nuėjo savais kėliais. Mes šį grasi
nimą supratome tiktai kaip perspėjimą jų neiš
duoti vokiečiams. Tačiau kitos dienos rytmetyje 
mano draugė, jos sesuo, brolis ir aš, bevaikščio
dami toje miškelio vietoje, iš kur buvo išėję tie 
žydai, staiga užėjome medžio šakomis pridengtą 
vyro lavoną. Jis nebuvo nušautas, bet greičiausia 
užmuštas šautuvų buožėmis. Veide ir kitose kūno 
dalyse matėsi daug mėlynų dėmių, krauju apkre- 
kėjusių prakirtimų ir kitokių kankinimo žymių. 
JO veidas ir kūnas buvo sutinę. Mano draugai net 
apsiverkė, pamatę šitaip nukankintą savo kaimy
ną. Vėliau sutikome žmonių, mačiusių, kai tie 
patys (pas mus buvę) žydai, paėmę jį iš namų, 
varėsi miško link. Kadangi toji mkho draugė ir 
jos sesuo dabar gyvena išeivijoje, tai manau man

Savo ‘ komentaruose V. Karosas cituoja aki- 
ratlninko prof. Z. Rekašiaus žodžius, “Msrrlabai 
nejauku pagalvojus, kad per visą išeivijos gyve
nimo laikotarpį mes- nei vieną kartą nepaminėjom 
nekaltai nužudytų Lietuvos žydų.”

Įdomu, kišk kartų žydai paminėjo savo pačių 
rankomis nužudytus ar į Sibirą ištremtus lietu
vius? Kiek kartų ir kur pats Rekašius juos mi
nėjo? Šitas garsusis profesorius savo tautinio in- 
tęlękto egzaminą išlaikė Tėvų Jėzuitų Jaunimo 
centre skaitytoje paskaitoje: “Kalantos susidegi
nimas dvejų metų perspektyvoje” kur, pritarda
mas okup. Lietuvos komunistams, Kalantą ap
šaukė nepilno proto jaunuoliu, šitaip buvo sunie
kintas “Laisvės Lietuvai” šauksmas, gyvybės 
auka, ir mūsų visų išeivių toks pat siekimas?.. 
Bet po tokio Lietuvos didvyrio apšmeižimo, žydų 
garbintojas Rekašius nedejavo, kad jam nejauku. 
Ir dabar, šaukdamasis pagalbos, V. Karosas siūlo 
ąkiratininkams, tokius Raseinių Magdės sampro
tavimus turintiems žmonėms, gelbėti lietuvių 
tautą?!

Aš esu labai dėkinga V. Karosui, kad savo 
komentarais mane išprovokavo pasisakyti dau
giau apie žydų-lietuvių konfliktą, ko padaryti 
“Po Damoklo Kardu” savo literatūrinėje kritikoje 
beturėjau "progos. Kieno pasisakymai yra teisin
gesni: mano ar Karoso, paremti akirantininkų 
Citatomis, tegul sprendžia patys skaitytojai.

(Pabaiga) ' *—
pasiseks sužinoti tų žmogžudžių žydų ir to nu 
žudyto lietuvio pavardes.
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jų

— Penktadienį Idaho valsli-
| joje nacionalinė gvardija sužei-

ALDONAI ŠIMAITIENEI

ALEX RAMAŠAUSKAS - RAMAS

—3:30 vaL popiet Šeštadieniais

Proęrimoi vedifa

V«tof» Aidam DtvkiM
HMxt AMU

7W $•. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL 60629

SOPHIE BARČUS
RADUO ŪMOS VALANDOS
Vkee ^roframef A W0PA,

Chiouro, IHinoU 60629 
; Tekrf. 778-5374

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandara nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats", — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žmo ko

DR.A.MHJUS\
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
"St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

AKU6ERMA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. Pvlaski Rd. (Crawford 
modical Building Tol. LU 5-6446 
Arunu ūgooius pagal susitarimą.

Jei neaUuMsp^a, snamuinu

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

DH.LEONAS SElBUTlb 
; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
- PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrai. 1—4 popiet,

UR. PAUL V. DARGlb 
GYDYTOJAS m chirurgas 

Community * kUniKoc 
MeėtcmiM diroo^rtus 

Wesicrwror, ri. 
vAWUWUb; 3—y ohtoo dienomis h 

jus antrą sesiadiem d—3 vaL

0fi»9 falai.*. 776-2360
Raxidancijoa falais 446-5545

Kasdien nuo pirmadieni® iki 
penktadienio 9 vai vak. 
šeštadieniais 7—B vaL vak.

Viaos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Ha., 5:30 vaL p.p. 
iž WTIS stoties 1110—AM banga

DK. VYT. TALKAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tonor* praktika, sp®«. MOTERĄ ilgęs.
Ofisas 2*52 WEST 5vm Fl R'JET

T*l. PR Ė-1223

"A “Lietuvos Aidar^ 
— -KAZĖ BRAZDilONYTĖ

Apvwtm - rroiezai. atėu. bau-
- urtAUi. apačia* maiM kJ|oma. 

ixiicu oupporu; ir t. L

' UK. HtANK PLECKAs 
QPTQMETRJSTA5 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tel. 737-514$ 

llkxina akš. Pritaiko akininy 
“contact lenses’” 

VaL afai susitarimą. Uždaryta

Puvis de Chavannes Žvejo šeima'’

tree

apygar

p PIKIU OP ik4aus^ paminklp^tatymo naštą buvusios 
a nuaanuij w. a . įnešė sąjungos pirmininkas K;'x j- s

sakydavo; kad kirsti vra žmo-

LIETUVIŲ DIENA WHITE SOX PARKE
Tel.: Y Ards 7-3401

*

i

TeL YArds 7-1911
-V....------------------------

— NAUJIENOS. CHICAGO i, ILL.
A .

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

M 
f

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tel. 737-8601

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

M ilkovaiU s. nušviesdama Kalami 
bos kilnią asmenybę, ir padėko-1 
jo visuomenei, kad gausiai pri-

šuolini pritarimą, Centro Valdy
ba ryžosi-užsitraukti paskolą ir 
sjin^gegužės mėn. 20 d., per .vi
suotinį. dalinių atstovų suvažia-

vęs
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnus, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas H visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas, Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

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

tintas.”
Iki šiai buvo žinoma, kad R.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANTCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 - HM

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

jo Šaulių Rinktinės Vadovybei, 
nei vienu žodžiu neįbrisi minda
mas Sąjungos Centro Vaidybą.

Toliau-dar gražiau rašot “Kal
bėjo visų- šaulių vardu Apygar-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNLA AVE. Tet: LAfayette 3-35VJ

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th. Ave., Cicero, DI. TeL: OLympic 2-1003

UF1SO VAL.. pirą- mhuml, ttečiao. j Kalantai paniinklą pastatė Lie- 
jr penKt. 2-t ir o-tt vai. vai. swuaie 1 - ‘ • —
omus i-4 vaL'popiet ir jctu Talat 

a i si Lšrtyną ’

.*rr6 ir o—<i. ąe*ęamemai> >—11 į^an0 išiaidoms padengti. Kai • 
to., cmtogo. WL j surinko ir aĮsiun.

•. ■■■ . Į & Centro Valdybai, gana stam-
| bias pinigu sumas.. TurėdamaFLORIDA Išiam reikalui šaulių dalinių vi-

TEI------BE 3-5893

UK. A. t>. UuE V ECKAfe 
WYUllUUAd IK LriiKWKWA» 
Skeliąs.ybc akių ligos 

2YO7 Wut luJrd StrLt 
VGUUKRM pe&ai jiUStlariiTL^

WASHINGTON,D.C.—P. Ame- i dė dar du sunkvežimių šoferius, 
r kos valstybių atstovai svarsto J atsisak;us'us trauktis iš kelia 
pasiūlymą siųsti JAV karius i

Kelios pastabos dėl p. Kreivėno straipsnio
Š.m. birželio mėn. t15 d. dien- sidėjo savo aukomis prie pa- 

raštyje “Naujienos” Nr. 138 p/ minklo statymo”.
J. Kreivėnas savo straipsnyje Iš, kur p. J. Kreivėnas rado 

į “Išmokime gerbti mirusius tau- šaulių padaliniuose “apygar- 
jlos didvyrius” (tęsinys) rašo:’das”, matyt jis neskiria Šaulių 
1 Didelė . padėka ir garbė tenka‘Sąjungos nuo Bendruomenės, 
; Vytauto Didžiojo Šaulių Rinkti- nes “apygardos” yva Bendruo- 
|nės Vadovybei, kad ji savana- menėje. Visų šaulių vardu kai
riškei ryžosi pastatyti Kalantos bėjo ir paminklo atidengimo ir 
jamažinimui gražų ir prasmingą pašventinimo iškilmėm vado- 
paminklą kuris š./m. gegužės vavo -ne “Apygardos Valdybos 
mėn. 20 d. Šv._ Kazimiero kapi-1 pirmininkas”, bet šaulių Sąjun- 
nėse buvo.atidengtas ir pašven- gos pirmininkas K. Milkovaitis. | Mylimai Žmonai ir motinai

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų-ir šlapumo 

takų ■ chirurgija.
' 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel.. (813) 321-4200 ■■

Toliau p. J. Kreivėnas rašo, 
kad buvo padėkota visuomenei 
už gausų prisidėjimą savo aur 

. a - • koipis prie, paminklo statymo.^luvos Sai*s .sąjunga 1 remtyje, Kiek r
’ado'-aujaat Sąjungos Centro minklo slat I
Valdvbai. Tur but, pačią sun- t • ■ i'i-■ J - nebųyo gausios. Jei jos butų;

; gausios, tai šiandien ; 
r v c. . .. Šaulių... Sąjungos Centro . Valdv- i.thlkęvaiįs.. VK1 saulrų Sajuu- b nesukl alv6s dėl k()los i 

gos datarai būro prasonn pagal sr5Žinilno Visuomenė h.
.sgales aukoti paminklo paslar n,zMijcSi prisinięiia ^u].p

jungą tik tuouieV kuomet jos 
noęi gauti aukų, bet, kai jie yra 
prąšc.ni prisidėti savo, aukomis 
prie ša ulių. Sąjungos kilnių dar
bu, tuomet jie to prašymo ne
girdi, tarsi būtų ne į juos ki^i- ir . • pisiiiasi.

Jei p. J: Kreivėnas nėpriklau- 
ęimą, šis opus reikalas tapę, re-JSo Šaulių. Sąjungai -lai jam dėl 
.alybe-ipaniinklas buvo su islčil- -i0 klaidingos informacijos gali- 
mėm atiilenglas ir-pašventintas. n’a devanolL Senovės romėnai 
Kiek, girdėti, paminklo statymo sak'davo, kad klysti yra žnio-. 
skola dar ir dabar nėra visiškai niška._ Bet, jei p. J. Kreivėnas 
apmokėta, tą naštą neša Centro Nra šaulių Sąjungos narys, tai 
Valdyba. Tuo tarpu p. J. Krei- J’3?1 turėtų būti žinoma kas R, 
venas, tarsi tas “gerasis dėdė iš Kalantai paminklą pastatė ir 
Amerikos” visus pamink k)' pas* į kam už tokį darbą, padėka ir i 
tatymo darbus, vargns ir nuo- &ar^ė priklauso. xaip pat turėtų j 
pelnus pabiria Vytauto Didžio-Įbūli žinoma, kad šaulių Sąjun- .

t«i. w* s-soa

goję jokių “apygardų ar apylin
kių” nebuvo; nėra ir tur būt 
greitu laiku nebus. O jei i visa tai 
nežinoma, tai, prieš rašant į 
s]>audą, reikėtų pasitikrinti, nes 
tokios žinios yra ne informavi
mas, bet klaidinimas.

Alt, Gailius.

ŠEŠTADIENIS - Š.M. BIRŽELIO 23 D.
PROGRAMOS PRADŽIA 12:30 VAL. POPIET

1. Darius-Ginėnas ir Don Varnas postai įneša vėliavas.
Didžiule Lietuvos vėliavą įneša skautai.

2. Įvažiuoja papuoštas vežimas “Lithuania” su Ąžuolo Stel
moko orkestru.

3. Įžygiuoja astuonios tautiškų šokėjų grupės. Vadovauja 
Faustas Strolia ir Nijolė Pupienė.

4. Solistas Algirdas Brazis dainuoja lietuvišką dainą.
5. Solistė Nelė Paulauskaitė dainuoja antrą lietuvišką dainą.
6. šokėjai šoks “Malūną” ir “Vėdarą”.
7. Nelė Paulauskaitė giedos Lietuvos himną, visiems pritariant.

Algirdas Brazis gieiios Amerikos himną.
8. Pakviestas lietuvis, garbės svečias, išmeta pirmą beisbolę.

Su radijo pranešėju bus Kazė Brazdžionytė.
Autobusai išvažiuoja nuo Dariaus-Girėno salės -11 valandą. Dėl • 
rezervacijų šaukite LA 3-8484. Kelionė $2. Bilietus įsigykite iš 

anksto Sox parke. Klauskite lietuvių vietos.
I - \ "

Bus išdalinta penki tūkstančiai "“Labas” sagių. Jas išdalins 
tautiniais drabužiais apsirengusios ’lietuvaitės.

Dėl platesnės informacijos Skambinkite Vincei Samaškai. 
darbe: 925-1200 ĖxL 234. nanse; 521-4558.

Carteris pataria 
keisti taisykles

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris pataria kel’ų 
transporto komisijai keisti tai
sykles sunkvežimiams. StreikasV

gali sugadinti visą šių metų dar
žovių derlių. Pomidorai stovi 
laukuose, nes sunkvežimiai 
neveža.

Nikaragvą įsiūbavusioms ko- 
voms baigai. Ten turėtų būti pa- 
s ųstos ’r k tų valstybių karo 
jėgos, bet jos neparuoštas. JAV 
tur paruošusias kelias marinų 
divizijas, kurias gali permesti 
Į Nikaragvą už poros valandų. 
Turi paruoštus vyrus, lėktuvus, 
ginklus ir pasiryžimą įvesti tai
ką. JAV karo jėgų nesiūs be 
daugumos nutarimą.

Siųs JAV karius 
į Nikaragvą

Lietuvių jaunimo auklėtojai, veikliai patriotei 

A. t A.
ALDONAI ŠIMAITIENEI

mirus, jos vyrui Vladui, ilgamečiu! Altoš vadovybės na 
riui ir vicepirmininkui, jos dukterims Sylvijai ir Audronei 
sūnui Vytautui ir jų šeimoms bei kitiems giminėms reiš 
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

•amžinybėn iškeliavus, jos vyrui Vladui, dukroms - Audro 
nei ir Silvijai, sūnui Vytautui ir jų šeimoms reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

ANTANAS ir MARIA RUDŽIAI

7231 S. California Ave.
Mirė 1979 m. birželio 21 d., sulaukęs 37 metų amžiaus. Gim€ 

Lietuvoj. Šaulių aps^ Rukuižių kaime, Žagarės valse.
Amerikoje išgyveno 70 melų.

nuliūdę: sunūs - Adolph Rainas ir Albert Ramas, jo žmo
na Vi, 4 anūkai - Hairy, jo žmona Nancy, Jeff. Shari, ir Odette bai ki 
n g-Tumes, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo.

Gelių prašonta nesiųsti.
cvaL p’ kūIXas bus Pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 684o S. Western Ave

xLrmadieni, birželio 25 dieną 1G:OO vai. rvto bus lydimas iš kozr- 
iycios^i Lietuvių Tautines kapines. is Kop-

a. a. Alex Ramašousko giminės, drangai ir nažistami nuosL 
Jziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam‘paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, sesuo, giminės.

La'd stuvrų Direktoriai John G. Evans, Jr. ir Stanley Evans.
TeL 737-8600.

Gyv. 6616 So. W ashtenaw Ave., Chicago, IL

Mirė 1«79 m. birželio 21 d., sulaukusi 34 metu amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuLūdę: vyras Vladas, duktė Silvija, žentas Valentinas 

Krump.u» sūnus Vytautas, marti Milda duktė Audronė, žentas Anta
nas FJv kas, 4_anykės, sūnėnas Džiugas Drrmantas su žmona Raminta 
bei kiti g minės draugai ir pažįstami.

Kūnas pašaivotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6645 So. Western 
Ave. Lankymo valandos prasidės šeštadieni, birželio 23 d., 1:00 va! 
popiet.

Pirmadienį, birželio 25 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i šv. M. Marijos Gim mo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Aldonos Šimaitienės giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdž ai kviečiami lalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyrais, dukterys, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans Jr. ir S/»sy* Evans.
Tel. 737-8600.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741—1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523:0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

A I . .

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

. Telef. 476-2345

AMfiULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LiTUANICA AVĖ.

i



t

Ua-

Ri-

moralinę pagalbą ir įteikė sim-

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

suvqzldvime, 1979 m. gegužęs 19 d. Šauliu namuo- j Leonas Bernotas, Kristina šerkš- 
’se Čhičagoje, priimtos REZOLIUCIJOS

Vyt. D:d. šaulių Rinktinė jau I 
per eilę rnetų palaiko glaudžius i 
tarpusav o ryš'us su rockfordie- i 
čiais. Kasmet, Vasario 16-osios 
rn:nėj:mo proga, aplanko ir pa- 
Į-elbsti atšvęsti Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

šauliai taip pat yra kviečia
mi broliu ir ses’ų rockfordiečių 

- atsilankyti j kasmet jų ruošia- 
r -į Joniniu m'nėjimą. prie tra- 

’ dic'nio laužo atšvęsti ir Jonines.
Ir šiais metais, birželio 17 d., 

Šauliu Rinktinė pripildė liuksu- 
Lsinį Air Ways autobusą ir 9:30 
j vai. ryte išvyko nuo Šaulių na- 
'Tnų. Per 2 vai. pasiekė rockfor- 
.. diečių gegužinių vietą: gražia

me ąžuolyne, prie Kishwaukee 
upės, apie 10 mylių nuo Rock- 

. fordo.
Kad nepaklydus bevažiuojant 

mažesniais miškingais keliukais, 
mus pasitiko iš greitkelio. išva= 
ziavimo (į mažesnius kelius) 

-šaulių būrio vadas-p. Pocius ir 
pravedė tarytum žlegiančias 
žąseles įvairiais keliukais i -*ge-' 
gūžinės vietą.

Čia mus pasitiko įvairūs Rock- 
fordo lietuviai pareigūnai. Vice- 
pįrm. Petras šernas, dr. Valen

tinas Plioplys — Liet. Tarybos 
sekretorius, Stasys Surentęs — 
Liet. T. pirmininkas, 

,kės, bąrtendenriai ir 
širdūs rockfordiečiai.

Prasidėjo nuoširdūs

■ nravedė dr. V. Plioplys, kuris’ 
j oak v et ė svečius ir saviškius su- 
tir’nkti prie priruošto laužo 
šviesios ugnelės, kuri mintimis 
nukėlė visus į gimtus namelius.

Dr. V. Plioplys pasakė tai 
progai pritaikytą patriotinę 
kalbą.

L'et. Tarybos pirm. St. Suren
kąs svn’k’no svečius ir dėkojo! 
Vy‘. Did. šaulių Rinktinei už' 
per 10 metų, bendradarbiavimą 
su rockfordiečiais ir teikiamą Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje dalinių atstovų 
moralinę pagalbą ir įteikė sim- , 
bolinę dovanėlę — statulą,, kad 
ir toliau būtume artimi broliai 
ir sesės šauliai*. Dovaną priėmė 
šaulių moterų vadė St.’ Čėcevij- 
čienė, pasakydama padėkos kąr 
bą. Pažadėjo ir toliau pagelbėti

Buvo sugiedota Lietuvos himr 
nas ir kitos patriotinės dainelės:

Po programos, dar kartą su
sirinkę valgė, gėrė ir'smagiai 
joasišokę visi su. dainaT. linksmi, 
patenkinti išvykome į namu
čius, dėkodami rockfordięčiams 
už gražų priėmimą.
-------- - -- • ■ Juozas'Skeivys

niekos: Jadvyga Navakaitė, 
nutė P»aškeviėiūtė, Petraš 
nertas, Tomas Nenortas ir 
mas Simonaitis. Konygoinis bu
vo apdovanotos pažangiausios 
niekinės: Kristina Reškevičiūfė, 
Rūta Virkutytė ir Regina Za- 
bulytė. Mokykloje mokėsi 18 
mokiniai. Juos mokė Marija 
Williams, <tr, Sigita Ramanaus
kienė, Paulius Bernotas, Birutė PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Nenortienė, Dąmitė Grajauskie- IR žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais. 
nė, Irena Jalinskiėnė, Lionė Si- * DĖL VISŲ informacijų KREIPTIS I:
menaitienė/' Gražina Aieksah- , * _ •__ _
.IraviMenė,: Gene ,'Sunkaitytė. MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
Dalia Dzikienė ir kim. Vytautas PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Bitinas. Mokytojus pavadavo , ,„ . . _: 2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Tel. Virginia 7-7747
nienė, Danguolė Banevičienė ir 

... ... . ‘Sigita Banevičiūtė.suvažiavimas Sąjungos narius;
įpareigoja, laikytis vadovauja!)-1. — Čikagos Lietuvių Choras 
čių laisvinimo darbui nurodymų: “Pirmyn” kviečia visus choro 
ar Sąjungos centro valdybos) narius dalyvauti piknike — gę- 
patvarkymų, S uv a ž i a vimasj gūžinėje šį sekmadienį, birželio 
grięžtai pasisako prieš studentų' 24 d., 12 vai. vidudienį jionų 
siuntimą į okupuotoje Lietųvo- Snarskių sodyboje. Informacijų 
je rengiamus tariamus Htuanis- prašoma klausti Ziną Pocienę, 

. tinius’ kursus ir taip pat prieš* tel. 960-0291. * .

.propagandinius reiškinius lais-Į _ Edvardas j. Chesna, Vir- 
vajame pasaulyje išreikštus Ll-jgin;a Ti Valatka ir Philip S. Pa
mais ar koncertais.

U-lrLIEtUVOS~LAISVĖŠ REI
KALU. Lietuvių tautos išlaisvi
nimo ii- nepriklausomybės at
statymo Lietuvos valstybės dar
be ir |<ovoj'e šaulių Sąjunga re
mia Lietuvos diplomatinę tar
nybą ir kovai'Už LiėtūVdš išlais
vinimą vadovaujančias institu
cijas. Sąjungos nariai įpareigo
jami darbu ir aukomis prisidėti 
prie į už Lietuvos išlaisvinimą 
vadovaujančių- institucijų • vyk
domų : uždavinių.‘.

2. LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO
. REIKALU. Ne savo tautos že- 

įnėjė gyvenančiai tautos daliai 
’išlikti tautiniai gyvais'yra sun
kus, Bet būtinas uždavinys. Su- 

Tvažia^imas Sąjungos narius ska- 
Itina Įsipareigoti: išlaikyti gyvą 
t lietuvių kaWd'' papročius, taųti- 
‘nes ir'reli^nėŠ'tradicijas, rem
ti ir' škaiij’ti ?liėiūvių spaudą, 
skatinti jaunimą kurti lietuvis- 

:kas šėthiąs, padėti išlaikyti lųe- 
tuviškdš q rnokyiĮlaš, lituanjsfįL 

i hiuš •’kiirŠtfs ir rūpintįsį kad lie- 
! tuvių vaikai lankytu, remti; liė-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias i visut tSlT j dėti ilprie lietusių .švietimą 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span-į kultūta remiančiu :fondų" ir ap-> 
das pirmūnų pavyzdžiais, platinant- šį-seniausia Amęrikos lietuvių dienraštį * a^„,x- .. ;> J: , -' /•y..-’ r , 
m juo sustoahstant ir ji užsiprenmnerūojant, tiksto sudaryti nenūtrftf- latoai renitl ir daljwauh lietų-; 
štamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos Viu Jaūtitiėjė'veiklBje',' kurta paJ 
taip pat pavergtos Lietuvos* ir'jos žmonių gėrovei,- bendromis jėgom*
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo* ^’visuotino IfetoviSni reijsfreiskia fnusų tautųns-gyveni-, 
kalų renesanso. . *■&•<**’*’*•’•*’ liifiaS;'*,’l”f' : '

šeimmin- 
kiti nuo-

pašneke
siai ir užkandžių-vaišės ir taip 
tęsėsi keletą valandų, kol priei
ta prie Joninių — tradiciniu mi
nėjimų programos. ’’Programą

[JETUVIS
DAŽYTOJAS i- .

4812 S. Pauline St
(Town of Urioj

Dažo namus II lauko Jt II .vidau* 
Darbas garanfuotac

Skambinti YA 7-9107 
SHAW'S‘ŠAKINIS-'

q

ir

1 VIS PLėČIA>niŠ SįMJbiluf' ' KALINGŲ IŠLAISVINIMO
wdtytt Ir. platinti Naujienas, atslra&o’ inečėifatų, kurie priridėjo prie Ha-i RĖiKALŪ.* Sovietinės Rusijos 

okupuotoje Lietuvoje, kovojan- 
Įtieji jjž' tatitoš ir‘religinę lais; 
:vę'- ir esmines žmogaus . ’teises: 
.Uždaromi ‘į ’kbncbhtiačij’.os; sto- 
;vykl^š,' kalėjihiūš ii* psich'iatri-

1 ligonines:‘ *' :Ląisva'jame' pa- 
Kulyje* i^freha&Sų' • pastangos 
jieitiš'* islMyvuitf'yrk-. didelė pas 
i-iama.' SuvažišvifeSs ‘ įpareigoja 
skjungos vądovyf)^ :ir;narius, ;pąn 
gųl vadbvaufandfw veikšiiii^' nu; 
rMymūfe,aktywi^;ldžljvaųti ka
linių išlaisvinrmo'akcijoje.' ■ ‘
5 4J benBravfeife ,ąu’.' pa
vergta 'Oaštų: ‘reikalu: 
Ryšiai su 'okiifiudtoje įLĮetųvbje 
■gyvenančiais yra' būtini ir neiš- 
yengiamŲ Bet 'reikią įsidėmėti, 
kad okupantas tuos ryšius sten
giasi panaudoti savo kėslams 
Įr siekiams. Todėl, palaikant ry
šius -su*’! artimaisiais .gyvenam 
čiais okupuotoje’Lietuvoje, rei
kią naudotis sveika šauliška 
nuovoka, kad nepadėti okupan
tui, nepakenkti artimiesiems ir 
kovai už Lietuvos ; išlaisvinimą; 
Bendravimo su kraštu reikalu

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems ikaltricJarM.
'•T.' ' ; *' 7 '* * ,

Mykolas Karaitis,' sav.* Grand? Shores motelio ir Reridendnftr vleftraJfe. 
17350 GuM Blvd-j St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9758, paskyrf 
trijų dienų atostogas dviems asmenims.. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.' 
žaidimų kambariu, TV,-telefonu Ir kitais moderniais* įrengimais, ri*--' ;

Mūsų bendradarbė, ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mSstį nanšrf’- 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be.abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos- dovanos bus skeli ’ 
niniame Naujienų piknike./ -' Į J ../.J;, b’

Vįras.Jr_ risos ^kviečiame 1 didžiai*, talk*.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoja twxilaBM 
Braioma pasinaudoti žemiau eeančiomii atkarpomis.

•wjJiaHOS 
1739 K>. HAL.ST1D IT. 
CHICAGO, IL WM

nhndiiMi vodraifDėjliDo lilaldis. Priede

PxrartM nrd»

Adresai

» UlaafciQ' Naujlen** kaip dovana tavo _ 
yra naujai įkaityto!**. Priede  doL

F* tardė Ir vardai .______________;______ -___

Adresai

Sponaoriaua pavardė, vardas Ir vietovė

k
i

. r

.-s?

kuria

• Platinimo vajaus proga, palaitvdamas Uetuviik^ ipaud^ Ir Naujienai 
potangas, praJaj jas aiuntnėti už pridedamui doL

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 
Atlieka įvairius namu 

teisymo darbus. 
Tel. 582-7606

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančio] 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

lių tsis baigė Loyolos universite
to Kard. Stridh medicinos mo
kyklą daktarų, laipsniais, šįmet 
ją^baigė 133 gydytojai.

— Illinois valstijos loterijoj] 
birželio 21 Big Pay Day lošime! 
laimėjo 118, 39, 4 ir 4529. Trea^ 
šure Himt'lošime laimėjo 20, 05, 
42, 11, 31 ir 41.

ę; SPECIALI 20% NUOLAI-1B U D R A I T I S RE A LT Y 
IjA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI- įvairi apdrauda —_______ ___

.—-_ Arėjas Vitkauskas, World- 
Wide,. News biuro direktorius, 
309 Varick St., Jersey City, N.J. 
07302, atsiuntė $30 su tokiu 
laišku: “Skaičiau “Keleivio” re- 
laktoriu . - J. Sonda užsisakius 
Naujienas pusei metų. Lyg tik 
tiek tas. spaudos veteranas ir teį-i 
norėtų gyventi . . . Kaipo šiau-Į 
liškis' šiauliškiui čia užsakau nes monetas bei pašto ženklų 
-jam pratęst, kai ateis laikas; kolekcijas, 
vieniems metams* jūsų laikraš- .. s-,
tų.' Tegul' bus mano dovana ko- ramen^°i" -^ck^r. 
kiai nors JĮ Sbndos sukakčiai, 
kurią jis pats tegul nųsištato. 
-Sonda :buvd Šiaulių 'burmistru 
kai aš* redagavau tėti “Šiaulių' 
Naujienas”;(Ak; ‘ tie • šislu- 
Įiai! . . ; ’’’% ‘ ;.' -'

— LB' Los Angeles apylinkės 
valdybą’sudaro:-^irm. R. Buže- 
riaš, Micepirni.. -Švietimui if iri- 
fromacijai ’O. CRažutienė, vicep. 
*kult.‘::reikalaihs D. BarAūskaitė,| 
Stičėpirm; i vimenihiams ' reik. J. 
įMatiilaifiš, ■ Viceirrri. pensininkų 
rėdtalarhs ;A:. ši nikus, sekr. D. 
Žygaitė, ižd. R. Barauskaitė, ižd. 
padėjėjas V.'’'Sirutis; •
...San. Francisco LB apylin
kės; naują valdybą sudaro: pirm. 
.Romas' Terv’ydis,: vicepirm. Pe
tras. šųkelis, kasininkė. Alberta 
Astraitė-Singh, sekretorė Danu- 
tė Janutienė, kultūros parengi
mų vadovė Janina šukelienė, 
kultūriniu.-parengimų vadovas 
Aleksandras Atutis, spaudos in
formacijai Petras' Indreika.

zv .. f- u-ji e- .* ’• • ’ ė ♦ ■F-» “ - t- » .".Jr

; —- XVII Romuvos stovykla 
bus rukpiūčib 4-l& d.d. Registrą; 
cija — iki liepos' 1 d. Ją vykdo 
“Šatrijos” tunt. ps. S. Kazilevi- 
čįūtė, P. O. Box* 120, Concord, 
Ont., L4K, 1B2. Tel. (416) 669- 
1838. Visas informacijas žodžiu 
ar raštu teikia tuntininkai. i - ;■ . .

Į — Hartfordo lituanistinę mo
kyklą baigė 5 abiturientai: Sil-} 
vija Radionovaitė, Jonas Jalins-I 
kas, Paulius Mačiuika, Paulius 
Nenortas ir Paulius šerkšnas. 
Buvo aplovanoti 5 stropūs mo
kiniai, nepraleidę nė vienos pa

!

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

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.

LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės-durys^latskiri* 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 
vertingų priedų. į s • J ' a ę- - Į.? /

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6A000' pajamų: Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu muro namas. 
2 butai, ir profesionalui Eukvus ofi* 
so patalpa. Daug nriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

IJA PRISTAgILS sĮ SKELBI* Įvairi apdrauda —INSURANCE 
MĄ. Auksinėj ir sidabriniai re- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
teželiai,-žiedai/giųtariniąį karo-

£Jliai, auskarai ir kiti" 'papuošalai.
PERKAME sidabrines ir auksir -

Mokame 'ankštas;
kainas. PATRM, 4207 So. Sac-

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street’

TeL 737-7200 arba 737-8534
>*

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

Tel?247-5081 (Pr.) 
*. .-i * / r - •_ . . ■ .

— Horoscopes or Astrologies
Tarot Card Readings. Saturday 
Il to 5; up appointment nėčes 
1--- x, x, =

A * w . .1

karvių : 720 I vimui 2 aukštų modemus mūrinis,Dame * lietuyiskai. /82-3/// or|ūelningas ;ir. tinkamas ivainaus dy-

American ‘Federation of Astro
logers. (Pr )' ‘ 5 ’

I - > j' \ v; i < .• ' g* V ’»>* --

— DENGIAME ir taisome vi-
•sų rūšių'’ stogus.' Garantuojame 
•ūž šavb darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti
tel: 434-9655. ‘ (Pr.) '

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N j sekmadieni birželio 24 d., nuo 
STATE St., Eni. 1717. Mes kai-! 1 iki 5 vai. popiet atidarytas parda- 

1 vimui 2 aukštu modemus mūrinis,

925-8392. Professional Member! džio šeimoms, namas.
7255 So. Fairfield Ave.

Sav. J. Stonkus.

ij

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai . skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
gyvenantieji prašomi užsiss 
‘ryti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

• 7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

6 kamb. didelis mūr. bung, prie 63 
?ir California. 2 auto mūr. gar. Ga 
jlima tuoj užimti S35.900. - 925-6015.

r6 kam. 22 metu mūr. bung, prie
71 ir Troy. Gar. Galima tuoj užimti.

" ” 925-6015.

FOR SALE.-*- BY OWNER
'1st and Francisco - 3 Bedroom Stone, 
"?anch with Den, L Shaped Living & 
Dining Room, Wall to 'Wall Carpet, 2 
fireplaces ‘ &Ėaths. Finished Base
ment, 2 Car Garage, New Roof and 
Appliances, Fenced in'Lanscaped Lot 
(Buildable).

ONLY $79,000 
CALL 776-5355 after 6 

AL or DOROTHY

7 kamb. 23 metu švarus mūr. bung, 
prie 71 ir Richmond. Įruoštas skie
pas.- 2 auto garažas. Galima tuoj užim- 
*i. AnžiūT’ėiimui skambinkit savimn- 
:ui 776-2191.

HELP WANTED — MALĘ-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI . >;

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 

4358 So. Washtenaw .Ąve. .
Tel. 927-3559

dėmesio
62-80 m. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

55 Kreiptis: -? .

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 ’u'-'.J 

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

J

Siuntiniai i Lietuve
Ir kitus krantus 

p. NEDZINSKAS, 4063 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

Pavardė !r vardai

Adresai SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, BL 60629. — Tel WA 5-27J7

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
kleista knyga su legališkomh 
Formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

quality Control Department has open- 
ig for inspector .with good back- 

,round in mechanical inspection of 
precision aircraft parts. Duties wnl 
he first article layout. In process, and 
final inspection to close tolerance 
dimensions. Should Speak Englisn.

CALCO MANUFACTURING CO.
205 Factory Rd.

Addison, II.
628-2300

Equal opportunity employer

Netary Pw*D«
INCOMB TAX MRVICi > 

tįgį I. Maplawaad. TeL 154-74M 
T*te pat daroMl rartimak flMlnlu
Ukrietimai. )tymai ir kitokį blankai. )

K

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenf 

' 320854 W. 95th St.
Everg. Park, III,
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

HELP WANTED — FEMALI 
Darblnlnkly Ralkla

PART-TIME bookkeeper / telephone 
solicitor / some typing. Ideal for mo
ther with children in school. South 
Water Market location. Will train.

DUK BONG CHUNG 
679-3628

CAFETERIA WORKER
Full Time. 10:30 A. M.- to 7 P.M.

nčei needed. Work two consecutive! 
•eek ends off the 3rd week end.! 
ood benefits and salary. Ask for! 
ane Bover. •
WEDISH CONVENANT HOSPITAL’

2745 W. Foster Ave.
784-4318 J

Cashiering and steam table expert-1

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL A AoocUtot 

2649 West 63rd Street, įį
Tel. 776-5162 '

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Rastinė veikia jau daugiau kaip. 

40 meto, patarnaudama klientams. !

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CASHIER WANTED
SOUTH WATER MARKET 

Hours 5 A.A. to 2 P.M.
Must be bondable. 

CONTACT —CRAIG 
829 - 7700

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
2 miegamųjų Čikagos pietvakariu 

pylinkėje prie 63-čios ir California 
we., už $200 per mėnesi.

SKAMBINTI ANGLIŠKAI 
Tel. 636-9437 arba 476-3198.

Apdraustas perkraustymas 
U įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

j —• NAUJUMO!, CHICAGO I, ILL Saturday, June 23, 1979




