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IRANU! LEKTUVUJJALYS
VICEPREMJERAS TENGAS PATARIA 

T VISAI NEPASITIKĖTI KREMLIUMI
REIKALAUJA NESIKIŠTI Į ŠACHO 

IR JO ŠEIMOS REIKALUS
• GAVUSI AMERIKOS IR JAPONUOS PAGALBĄ, 

KINIJA GALĖTŲ GINTIS NUO RUSŲ
miri SĄLYGAS IŠDĖSTĖ PREZIDENTAS BANĮ SADR, 

JAS TURĖS PATVIRTINTI MULA CHOMEINI

PEKINAS, Kinija. — Kinijos tiriami/maištai, sukelti šanclia-j 
vicepremjeras Teng Hsiaopingas juje ir kituose miestuose, kur j 
patarė amerikiečiams visai ne-‘i maištininkų įtaka buvo didesnė. • 
pasitikėti Kremliumi; nes dabar
tiniai Sovietų Sąjungos valdovai 
planuoja plėšti savo teritorijas 
ir valdyti- kitas tautas. Rusijos 
carai ištisus - šimtmečius grobė 

_ kaimynines žemes,- tos pačios 
politikos laikosi ir vadinama ko
munistinė Sovietų valdžia. Af- 

\ ganistano-pagrobimas yra nau
jas- Sovietų hegemonijos žings
nis, pareiškė 76 metų viceprem-

■ -jeras-- Tepgas, tikrasis į dabarti
nės Kinijos valdovas.

. ’ REIKALINGA AMERI-
’ f KIEČIŲ PAGALBA .

Kinijos, vicepremjeras Tengas 
pareiškė, kad dabartinė Kinija 
žengia pirmyn, bet jai dar.reikar 

- lingą Amerikos ir Japonijds pa- 
-V-gaia? galėtų vykusiai pasi-

Teismui liudys ir Hua Guofen- 
gas, pirmas pasiūlęs i m t is prie
monių prieš perversmą. i

NETIKRO PAVOJAUS ; 
SIGNALAI ;

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį koinpiuteris pradėjo leis
ti signalus, rodančius artėjančią 
Sovietų sviedinių atakąiy— pa
reiškė Pentagono kalbėtojas 
Thomas: B. 'Ross. Tuoj užaliąr- 
muoti bomEonėšiai, kurie buvo 
pasiruošę numatytiems veiks
mams, .ibet į., orę. nepakilo. Taip 
pat buvo užalia/muoti raketų t. 
centrai. .. > .

Tačiau, tikrinant k.tais elekt
ronikos įrąigimais, ganu neigia-'' 
mi signalai. Po’ trijų Įtampos mi- 
nučių aliarmas atšauktas. lai

flOii

Baltųjų Rūmų pievos ir tvenkinys, kurį .prezidentas su pasitenkinimu 
■ ■ - - kartais parodo atšiląnkiusiems svečiams.

SENATO KOMITETAS KALTINA VADUS BEGINĄS IŠPLEPĖJO 
SVARBŲ POKALBĮ

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae-

pasiryžusioms grobti naujus plo
tus Azijoje; Vicepremjeras Ten
gas pritaria prezidento Carierio 
politikai Afgąnistane, bet jos 
’neužtenka. Grl ‘.V« y - •*» * ** * .

- MAO ŽMONĄ TEIS:
? - ŠIĄIS--METAISt

da septynių mėnesių bėgyje.

SUDARYTA KARINĖ j 
SUEITIS SU OMĄiįU 

r A ( A Dvi- Ck.Erįnž/Į WA§HlNG^^r
J gai užtrukusios :'įįerybos
JAV iriOhiano valstybės bŠijgĮsi 

:VicepremjerašvTengas pareis- susitarimu); Orhano'-' p^ė- 
kė, kad “keturi' dkhįi .gefagste- Į gos bu& ^jpginkliiotos; Amerikos 
riai”, kurių skafSuje tebėra-ir „ . 7,... ..~
Mao Cetungo žmona*, bus teisia- kiniais ir priešlėktuviniais svie- 
mi šįmet. Paskutiniais metais diniais ir kitais moderniais .įren- 
šie keturi politbiūro nariai ture-: gimais bei priemonėmis, kurios 
j d, daugiausia*'įtakos į Mao Ce- bus parduodamos palankiausi o- 
tungą.' Jie privertė ir Tengą mis sąlygomis. .- .
Hsiaopirigą atsistatydinti iš vice- Panašios sutartys yra suda- 
premjero pareigų ir įsakė jį lai- rytos su Afrikos valstybėmis — 
kyti namų .arešte. Tengas, nebu- Kenija ir Somaliu. Šių valstybių 
va teisiamas tik todėl, kad vy- , .
rijusias Kinijos karo vadas pa- rikos kariuomenės bei laivyno 
tarė Mao Cetungūi nesiimti jo-' bazėmis.
kių represijų prieš buvusį val
dytoją.

Kada buvo nustatyta, kad rĮnjus motorus automobiliams.

vo teisiamas tik todėl, kad vy-

gamybos šarvuočiais, , prieštan-
- r -___a -■ - . *•

Panašios sutartys yra . suda-

kariniai Įrengimai nebus Ame-

— Gulf & Western Industries 
pagamino bandomuosius elekt-

“keturių gengė” ruošė pervers- 
mą prieš vyriausybę ir ruošėsi 
suimti vidaus reikalų ministerįj 
Hua Guofengą, tai militarinėj 
policija suėmė visus perversmo j 
kūrėjus. Jiems buvo, galima teis=l— 
mą anksčiau suruošti, bet teis-Į 
mai turi savo nuostatus ir buvo į 
siekta jų prisilaikyti.

Manoma, kad pats Tengas i 
Hsiaopingas liudys teismui. Bus j

■ ’ ■ ' <i
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• KALENDORELIS

Birželio 7: Paulina, Robertas, 
Milda, žiedūna, Rdmantas, Dar
butas. ;

Birželio 8: Kaliopė, Medardas, Į 
Germinė, Gina, Žostautas, Me-į 
riinas.

Birželio 9:-Pelagija, Efremas,I 
Virilė, Gintas, Barvydas.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:26.

’ Oras šiltas, tvankus, lis.

ei jos,pradejo-tiesioginius pokal
bius su Jordanijos karaliumi Hu
seinu. Beginąs buvo pasiruošęs 

j padaryti kelias nuolaidas, bet 
ninkas mjr, gen. James B. į reikalai nesiklojo taip, kaip Jis

NEPASISEKIMO PRIEŽASČIŲ NENURODĖ

WASIflINGTONAS (UPI). — bloga organizacija, kurią sukū- 
ipat&'ksn^nių reikalų komitę- rė vyriausias pasiruošimo virši-

t^^ud/lugrtiai tyrinėjo nepavy
kusią akciją išlaisvinti Įkaitus Vaught, paskirtas Armijos gen.' norėjo.

l štabo viršininko gen. Edward, _____ _______
apkasinėjo visus akcijos daly- Meyerio. Gen. Vaught, nežiūrint» |On^ Beginąs prasitarė
iVane^,- Trijų asmenų komisija

viųVbei su ta akcija surištus as
menis. Tyrimo duomenys bei iš
vados buvo surašytos Į slaptą 
devynią lapų raportą. Tačiau tą 
slaptą raportą nežinia kokiais 
būdais gavo United Press Inter- 

1 national korespondentas. Antra
dienį UPI paskelbė kai kurias to 
raporto detales ir išvadas. Pen
tagono kalbėtojas Thomas Ross 
paneigė kaltinimus ir davė kai 
kuriuos paaiškinimus. Raportą 
-rašė atsargos marinu korpo pik. 
Bud MacFariand. Jame yra iš
reikštos svarbiausios nepasise
kimo priežastys:

— Nepavykusios akcijos buvo

' I•XvZ-Xv.v>

Buvęs prezidentas Gerald Ford prižadėjo padėti 
respublikdnų kandidatui Ronald Reagan 

laimėti rinkimus lapkričio mėnesį. ’

štabo viršininko gen. Edward; prfe§ ^vykdamas į Washing- 
j apie 

kai kurių ydų,‘turi patirties mū- įuos ryšius su Jordanijoj kara- 
šiuose, bet nėra patyręs specia-j linini. Opozicija sučiupo netikė- 
lios misijos uždaviniams. Vietoj-įaį prasitartą Begino leptelėsimą 
vieno akcijos vado jis paskyrė - jr pradėjo’ jį klausinėti, o jis pri- 
tris: žemyno pajėgoms vadova-jsipažino. Dabar pasakojama, 
vo armijos pik. Charles Beck-j^^ §įuo savo elgesiu Beginąs 
with, oro — aviacijos pik. James : tiktai pakenkė Jordanijos kara- 
H. Kyle, gi helikopteriams |liui, kuris taip pat nori taikos 
marinų pik. Charies Pitman. Jie su izrae]įUj bet nenori daryti 
neturėjo bendro viršininko, gi didesniu nuolaidų palestinie- 
Baltieji Rūmai buvo perdaug g 
toli. T. Ross pareiškė, kad to, 
klausimo akcijoje visai neiškilo.

lios misijos uždaviniams. Vi 
vieno akcijos vado jis paskyrė į į 
tris: žemyno pajėgoms vadova-

su Izraeliu, bet nenori daryti

ciams.
= Glaudžiau su Beginu dirbu- 
Į:šieji politikai, įskaitant ir Mnšę 

_ ." Aviacijos oro tamy-bai ne- Dajaną. nenori su juo toliau 
pavyko atspėti bei nustatyti oro 
sąlygų. Misija pateko Į 200 my
liu smėlio audra. Kodėl nebuvo 
tai numatyta, oro tarnyba netu-j 
rėjo kuo paaiškinti. Ross pareiš
kė, kad atspėC dulkių debesų 
koncentraciją nėra įmanoma.

bendradarbiauti.

KENNEDY NEŽADA 
PADĖTI CARTERIUI

WASHINGTON, D.C. - Sena
torius Edward Kennedy visą va
landą kalbėjosi su prezidenk.

— Misijos vadai neturėjo jo- carįerįu rinkimu reikalais, bei *l 1 • 5 • 1 vkitf plano,- ką reikės daryti, išti
kus netikėtumams bei nenuma- 
tvtiems dalykams. Į tai Ross 
nieko neatsakė.

Raporte taip-pal
aštuoni malūnsparniai, dalyvavę 
akcijoje, nebuvo tinkamai pri
žiūrėti, tačiau laivyno operacijų 
viršininkas adm. Thomas Hay
ward tai paneigė.

senatorius neprižadėjo preziden- 
■ tui suvienyti demokratų parti
jos. Jis prezidentui pareiškė, kad 
jis ir toliau kovosiąs demokratų 

rašoma, kad tarpe, nes jis nesutinka su da
bartinės administracijos ekono
mine politika.

Senatorius Kennedy vis vien 
dėkojo prezidentui, kad jį pa
kvietęs į Baltuosius Rūmus ap
tarti rinkimų reikalus ir neban
dė palenkti jo pusėn, o tik pasi
keitė nuomonėmis Įvairiais rū-

VANCE MOKO GARTERĮ, 
REAGANĄ 

a\miHnrr »» o j pimais klausimais.CAMBRIDGE, Mass. — Buvęs 11___________ ______
JAV Valstybės sekretorius Cy-J ———————— 
rus R. Vance, kalbėdamas pro- vienam raudonam ar juodam 
fesoriams ir baigiantiems md- diktatoriui, bet jis galėjo pasi- 
kyklą studentams, paskelliė ke- girti, kad padarė didelę paž.an- 
lis dėsnius, kurie šiandien labai t gą ne lik Artimuose Rytuose, 
reikalingi ne tik prez. Cartcriui, j bet ir kituose kraštuose. Kas lie- 
bet ir respublikonų kandidatuf čia nepavykusią ekspediciją į 
R. Reaganui.

Sekretorius Vance, pusketvir
tų metų valdydamas Valstybės tų ir aptartų diplomatinių žings- 
departamentą, nepadarė nei vie- .nių, nepritardavo skubai, kuri

Iraną, jis jai priešinosi. Jis tik 
patarė imtis tiktai gerai paruoš-

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no prezidentas Bani Sadr ket
virtadienį sukvietė Amerikos de 
legacijos pirmininką Ramsey- 
Clark, teisininką Leonard Wein 
glass ir trijų valandų laikotar 
py j e amerikiečiams išdėstė nau 
ją planą suimtiems 53 £merikie 

j čiams paleisti. Pasitarimui pir 
[mininkavo Irano užsienio reika 
llų ministeris Sadeg Gotbzadė.

Irano prezidentas palietė dar 
• gelį klausimų, liečiančių JAV i 
Irano' santykius, liet 53 JAV dip 
lomatams ir Amerikos ambasa 
dos tarnautojams paleisti trum 
pai šitaip suglaudė dabar galio 
jaučius Irano valdžios reikalą 
vimus:
- 1) Jungtinės Valstijos tur 
baigti bet kokią paramą Iran 
šacho R. Pahievi šeimai.

2) JAV turi teikti Iranui rei
kalingas išsinešiojusias masių 
dĄKšKrTmrihš ASuvo pasižadėj’. 
si3s teikti, bet paskutiniu meti“ 
tiekimą nutraukė. '

3) Užtikrinimas, kad JAV a'
eityje nesikiš Į Irano vidaus re' 
kalus, t'?/. •

•Los Angeles advokatas Leor 
ard Weinglass, patekęs į Ram 
sey Clark delegaciją ir pakvies 
tas j pasitarimą su Irano prez 
dentu Bani Sadr, pareiškė, ka< 
pasitarimo metu buvo" paliest 
keli kiti reikalavimai, bet jie es 
antraeiliai. Irano šacho klaus 
mas taip pat nebuvo atvirai nf 
nimas, nes Irano vyriausybė ž’ 
no, kad šachas sunkiai serga i 
kad iš Panamos jis persikėlė gy 
venti į Egiptą. Prezidentui pa 
sitarime pats šachas visai ne 
rūpėjo, nes jo vardas nebuvo pf 
minėtas. Minima šacho šeima 
kurion—Irina—sergančio—šaeh— 
žmona, vaikai ir kiti gimina 
ėiai. Manoma, kad Irano vyriau 
sybė yra pasiryžusi siekti šach 
šeimai priklausančio turto. Ir? 
no vyriausybė jau anksčiau bu 
vo reiškusi pretenzijų j Irano š< 
cho šeimos turtą, to paties j 
planuoja siekti ir ateityje.

Pasitarimu melu R. Clark ni- 
stebęs paklausė, kodėl prez 
dentas nepaminėjo Amerikc 
diplomatų paleidimo, bet užsi< 
nio reikalų ministras pastebėja 
kad visi 53 amerikiečiai bus pa 
leisti, kai JAV sutiks patenkin' 
prezidento Bani Sadr išdėstyta 
sąlygas.

Bani Sadr pasikalbėjimo me 
tu pažymėjo, kad Irano vyriau 
sybė rengiasi sudaryti komisi 
ją, kuri bandys ištirti JAV’ pa 
darytą Ivanui žalą per paskuti 
nius 27 metus. Buvęs gen. pre 
kuroras Clark čia pat pasteliėjc 
kad apie amerikiečių komisijo* 
sudarymą* seniems JAN nusikal 
timams Irane ištirti jis šiuo’ me 
tu nieko negalįs pasakyti, ne: 
jam labiausiai rūpi prez. Carte , 
rio paskelbti nuostatai, draudzif j 
amerikiečiams vykti į Iraną. Jū: 
gali būti nubaustas 10 metų-ka Į 
Įėjimu ir stambia pinigine pa Į 
bauda.

GERALD R. FORDAS 
PADĖS REAGANUI

RANCHO MIRAGE, Cal. — 
h-aeitą peSktadienį Ronald Rea- 
;an buvo užvažiavęs pas buvusį 
irezidentą Gerald R. Fo’rd ir ke- 
ias valandas tarėsi artėjančių 
•inkimų reikalais. Pokalbiui pa
rbaigus, Fordas pareiškė, kad 
is padės Respublikonų partijos 
candidatui laimėti rinkimus, 
is sakys kalbas ir ragins ame- 
•ikiečius balsuoti už. Reaganą. 
Juvo pasklidęs gandas, kad For- 
las bandys Įtikinti Reaganą pa
brinkti Fordą viceprezidento 
lareigoms, bet jis tai paneigė, 
'is patars J. Andersono drau
gams /feskaldyti respublikonų 
■artijos balsų.

BENZINO MOKESČIAI
- KENKIA PREZIDENTUI

CARTERIUI

WASHINGTON, D.C. — Ket- 
•irtadienį Kongresas atmetė 
rezidento Carterio pakartotiną 
eikalavimą apdėti 10 centų mo
kesčiu kiekvieną benzino gąlo- 
:ą net 335 :34 balsų dauguma. 
rai laikoma dideliu smūgiu 
>rez. Carterio ekonominei poli- 
;kai ir sumažins jo Įtaką sep- 
vnių valstybių ekonominėje 
konferencijoje, kuri Įvyks bir
elio 22 dieną Italijoje, Veneci- 
os mieste.

Energijos departamentas, pro
paguodamas mokesčių pakėlimą, 
šleido benzino kainų bei mo
kesčių už jį lentelę. JAV gyven- 
ojai moka $1.25 už benzino ga- 
oną. Kainoje yna įskaičiuota 

’ 4 centų federalinių mokesčių.
Kitose valstybėse tie mokes- 

■iai vra daug didesni. Britai uz 
penzino galoną moka $2.50. Rai
loje yra įskaičiuota $1.02 mo
kesčių: vokiečiai — $2.50, japo- 
įai $2.56. prancūzai ir italai 
moka po $3 už galoną. Visur 
mama virš dolerio mokesčių, 
uric įeina į benzino kainą, tik 
aponai moka 86 centus.

SMARKIOS KAUTYNĖS 
AFGANISTANE

Pranešama, kad rytų Afganis- 
me. Kunar upės slėnyje, buvo 
markios kautynės tarp partiza- 
ų ir Sovietų parašiutininkų, 
uvo 64 partizanai, bet Sovietų 

• uostoliai yra didesni. Pravda 
>raneša apie didesnį Afganista
no partizanų aktyvumą. Ten ra- 
onia, kad jie gauna žmonių ir 
fmklų iš Pakistano.

nos. nuolaidos nei rusams, nei I vėliau tik komphkudja reikalus. Į Jeigu prezidento Bani Sadr iš-

lėstytos sąlygos būtų priimtos, 
ai jas dar turėtų patvirtinti 
nula Chomeini ir naujai išrink
ąs parlamentas, bet šiaip pats 
parlamentas gali šio klausimo 
laugiau nebesvarstyti.

Ramsey Clark planuoja grįžti 
■ Washingtona ir informuoti vy- 
iausvbę apie prezidento Bani 
Sadr naujas sąlygas diploma
tams išleisti.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
kad savaitinis nedarbo pašai* į RT-. AŠ nustojau dirbti' 

pos vidurkis bus $130; tos ne» 1 m. lapkri&o 23 dL ir šiais me- 
darbo pašalpos išmokėjimas 
paskiram darbininkui gali tę
stis iki 52 savaičių. pr. pet.

PARAŠYTAS TESTAMENTAS REIKALAUJA 
DAŽNO PATIKRINIMO

Seniau padarytas testamentas dažnai gali gyvena
mam laikotarpiui neatitikti dėl to, kad pagal aplinkybes 
keičiasi įstatymai ir šeimos padėtis.

štai konkretus pavyzdys: šeimos nariui mirus, už
rašyta turto dalis tenka paskirti kitam asmeniui. Taigi 
turint sudarytą testamentą, reikia tikrinti, ar jis ati
tinka gyvenamo meto sąlygoms ir šeimos narių skai
čiui. Iš to prašosi išvada, kad reikia nueiti pas teisi
ninką ir paprašyti, kad jis patikrintų turimo testamen
to tekstą pagal susidariusią padėtį.

Turime pastebėti, kad niekada negalima pačiam as
meniškai sudarytą testamentą taisyti. Toks asmeniš
kas testamento teksto pataisymas, išbraukiant ar ką 
nors įrašai visą testamentą padaro neteisėtu. Kada 
toks testamento sudarytojas numiršta, o testamento 
originalas atnešamas patikrinti teisininkui, kuris pa
matęs subraukytą testamentą, pasako vykdytojui, kad 
toks testamentas neturi teisinės galios.

Panašių atvejų labai dažnai įvyksta, ypatingai lie
tuvių tarpe.

Testamento sudarymas, tai savo turto paskirsty
mas pagal testamento sudarytojo norą.- Savo parašu 
testamento sudarytojas turto paskirstymą išreiškia, o du- 
trys liudininkai patvirtina, kad sudarytojas niekeno ne
verčiamas ir būdamas svfeiko proto po tuo dokumentu 
pasirašė. Tokiais veiksmais testamentas pasidaro teisi
niu dokumentu. Pažymėtina, kad turint taip sudalytą 
testamentą, asmeniškai ntegalima jo keisti, išbraukiant 
ar įrašant kokį sakinį.

Testamento sudarytojas turi pilną teisę, savo testa
mentą pakeisti, bet turi tai padaryti pagal veikiančių 
įstatymų noustatų reikalavimus. Taigi testamento su
darytojas turi teisę: a) jis gali sudaryti naują testa
mentą, kai pasikeitė aplinkybės, b) jis gali parašyti va
dinamą “codicilį” (tam tikros testamento dalies pakei
timą), kaip Įstatymų nustatai nurodo ir vieną arba> dū 
lapus prisegti prie testamento originalo.

Tenka pabrėžti, kad pataisos prie testamento tūri 
būti padarytas taip, kad pats testamento sudarytojas pa
sirašytų, kaip originaliame testamente, su dviejų — 
trijų liudininkų parašais^ pažymint mėnesi, dieną ir 
metus.

Tie asmenys, kurie turi tudarytą testamentą, turė
tų, patikrinti, ar testamento turinys atitinka gyve
nimo laikotarpiui. Labai dažnai atsitinka, kad testamente Biuletenio 2 nr. Tame leidinė-

nėra įrašytos datos, kada jis buvo sudarytas ir pasi
rašytas. • ■ MsiaaSfc

Testamentas yra testamento surašytojo teisinis do
kumentas. Tuo metu, kada testamento surašytojas nu
miršta, tai jo originalus testamentas reikia perduoti į 
angliškai vadinamą “Probate” teismą patvirtinimui. 
Nuo to laiko tas testamentas pasidaro viešu dokumentu, 
jai yra bet kuris asmuo tą testamento originalą gali 
pamatyti arba sumokėjus nustatytą mokestį, gali gauti 
jo fotostatinę kopiją. Testamento sudarytojo vaikai, 
žmona bei giminės gali tą testamentą kontestuoti, jei
gu tam yra pagrįstos priežastys. Tokių priežasčių gali 
būti kelios, būtent: a) testamento surašytojas nežinojo 
ir negalėjo pasirašyti; b) testamento sudarytojas neį
rašė savo giminių, bet turtas buvo paliktas svetimiems 
žmonėms; s) skolininkas sū gerais įrodymais gali pa
reikšti pretenzijų (angliškai vad. claim) •- d) jei ligos 
metu testatorių!-kas nors patarnavo, tai su rimtais įro
dymais gali gau-ū .apmokėjimą už tą patarnavimą. Pre
tenziją reikia ' teismui įteikti penkerių metų- -laiko- - 
tarpyje. ; ,

JAUTRUS LIGONIU LANKY
TOJŲ ŽODIS

Šiomis dienomis Chicagoje 
pasirodė Brighton Parko Lie
tuvių Namų Savininkų D-jos

pr. s

pašalinami nuo gatvės, prie jū
sų namų, medžiai.Nemokamai 
galima gauti šiukšlėms dėti 
statinę (vieną per metus.). 
Tais reikalais patariama kreip 
tis į apylinkės seniūnus (pre
cinct capitain). y

#

CHICAGOS MIESTO TEIKIA
MA PAGALBA BEI PATAR

NAVIMAI. 
■ - S j

Tame pat biuletenyje skel
biami adresai ir telefonai įs
taigų! nors ir pilnai), kurios 
teikia žmonėms įvairius pa
tarnavimus, būtent:

Senior Central Southwest 
Center — 2353 W. 63 St, tel. 
436-3431.

Greitoji, pagalba - anihulan- 
sąs gali iššaukti dienų ir nak 

t£ tel 911.
Finansinė pagalba (nekilno- 

limas, b) dalis šių mokesčių 
ar nuomos atgavimas, c) RTA 
pasų — autobusams . važinėti 
gvi nias nei adresų nei telefo- 
jamo turto mokesčių sumaži
nimas.

Maisto pagalba: valgyklos
ir maisto pristatvmas i namus! . . , . ,
(nepaskelbta kokiems asme-j kur> Patarnavimą, kuri paden 
nimš ir nenurodyta kur kreip.j Medlcare ligoninės ap- 

| tis tais reikalais).

JEI JŪS NORITE SlUSTi

- SUMINĮ - DOVANĄ Į LIETUVA IR USSR DALIS!
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ,.

ŽINOMOS FIRMOS nc

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED B* Vn Cs?OSYl1ORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL: 581-6590--581-7729-
Si imtiniai, siunčianti pet^ musų-firmą, |>askyrimo vietų-pasiek<a trumpiausiu lai

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki (i valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, rA. — 126 Tilghman Sti«et______....
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Fleet Street_______ ——
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. _ 7$1 Fillmore Avenue_______
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue----------
CHICAGO, ILL. 60629 — 2eu8 West 69 Street _____
CHICAGO, ILL. 60609 — 1B55 West 47 Street______
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 State Rd............... ......
CHESTER, Pa. 19013 — 2319 W. 3 St.................. .................
DETROIT 12, Mich. — 11 oOl Jos Campau Avenue...^.... 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
-LOS ANGELES 4. Calif. —• 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. MckENHAN RO............................. . ......
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St.................
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue__ .............
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St._____________ . —.--------
PHILADELPHIA, Pa, 19123 4013 N. Marshal St. 

■’MTENIX, Arii. 8SO27 — 22047 N. Black Canyor' Hwy 
AMWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue --:j- 

SOUTH RIVER N. J — 41 Whitehead AvehoS . 
SILVER SPRING. Md. — 1002 Kennebec Ave. ...
SYRACUSE, N. Y. 13204 _ 515 Marcellus Street-------

— 435-1654
— 342-4240
— 633-0090
— 8*5-0700
— 486-2818
— 925-2787 
_ 376-6755

... 216-845-6078
— 215-497-2382

_ 365-6780
— 365-6740 
—i 385-6550

— 315-866 3939
— 305-6734220

— 674-1540
— 475-7430 

215-WA-5-8878
_ 602-9424770 

38T-8800 
1574320 
589-4464 
475-9746

1

metų j paiuiją. PoakykiU. ko 
kia bus mano panama, fdga 
aš uždirbau soc «mg> darbe e*“ 
kančiai (seka išdarbių lento* 

• iė). y. co.

ATS. Pagal prisiųstus jŪS9 
uždaibių duomenis, jūsų pen« 
sija būtų (esant 65 m. ant" 
žiaus apie ^426.70), esant*- 62 
m. amžiaus būtų apie $341.40. 
(Prie šios sumosreiktų pridėti 
7% pabrangimo priedų).

Iš VOKIETIJOS PENSIJOS 
REIKALAIS i

Adv. Elena Armo'nienė, gyv. 
3 E. Lexington St., Baltimore, 
Maryland 21202, pensijos iš V. 
Vokietijos reikalu, tarp kitko 
rašo:

“V. V okietijos įstaigos gavau 
laiškų, apiie V. K. sužeidimus, t. 
y. galvos, krūtinės, rankos ir ko
jos... Paprašiau, kad paskirtų gy
dytojų komisijų V. K. sveikatai 
patikrinti ir prašiau per Vokieti
jos generalinio kdnsulo įstaigų 
be to pastebėjau, kad V. K. gy
vendamas Vokietijoje gavo Inva- 
liden Versicherung pensijų, gal 
toje įstaigoje būtų kokių davinių. 
Taip pat jie prašo, kad V. K.kiua piauco<x> 
duotų dar papildomų parodymų, l mietas iš vad. May apple plant 

šaknų esųs pažadėtas ginklas 
prieš vaikų leukemijų, — pra 
eitų penktadienį pasakė dr. A.

-- MES ATSAKOME •Mauer. “Mes pasiruošę priim
ti šįo vaisto programų, kurio

KL. Malonėkite pasakyti kų .pagalba gydjysime didėlės, ri- 
Medicare ligoninės apdraiida zikos atveju”, pasakė Dr- Al- 
(hospital insurance) paden- yin Mauer, medicinos direkto- 

A. B. rius iš St Jude Children’s Re- 
search ligoninės, šį pranešimų 

j jis paskelbė spaudos konfe- 
..rencijoje.

Dr. Mauer pasakė, kad- šis 
vaistas yra žinomas kaip VM" 
26, yra išbandytas, kad būtų 
daugiau efektyvus, negu stan
dartiniai antileukeinia vais
tai; jie yra išbandyti nuo.1973 
m. su 150 pacientų.
Kaip anticaiicer agentas VM- 

26 buvo pirmiausią pagamin
tas Šveičarijoxe l960 mjey pa-

gia?

ATS. Ta ligoninės apdrauda 
apmoka patarnavimų, kai esi 
senelių, vad. skilled nursing 
facility namuose. Ji apmoka 
tokias išlaidas.

* Už pirmas 3 kraujo pan- 
private room) kambarį (2—4 
lovų) ir už visų maistą, Iškai

TYRINĖJIMAI
LEUKEMIA NUGALĖTI

stai šiame krašte, leukemijai 
nugalėti?; Malonėkite tuo 
reikalu paskelbti platesnių in
formacijų. '

ATS. A|P agentūra iš Memp
his praneša, kad vaistas paga-

ii šįo vaisto programą, kurio

lyje išspausdintas tos d-jos li
gonių lankymo k-jos p-ko Vik 
toro Galecko jautrus žodis, čia 
patiekiame svarbesnes minus:

“Bet kuriam žmogui susir
gus ir jam būnant ligoninėje 
ar sergant namuose, kuomet 
jo draugai aplanko jį, paguo-y Sveikatos patarnavimas: kli

nikos: 5607 S. Pulaski, telefo
nas 582-4038; kita klinika mū
šų žiniomis yra 18 ir Ashland 
gatvės kampe.

Pigesnių butų suradimas: 
407 South Dearborn St., telef. 
Cok County Housing Autho- 
nikos: 5607 S. Pulaski ( telefo. 
939-0742.

Teisiniai patarnavimai: ne
mokami advokatai — Legal 
Aid Bureau, United Charities 
of Chicago central service, 64 
£ Jackson Blvd., tel. 922-5625.

Prie šios žinios pridurtina, 
kad nemokamą teisinį patar
navimą^ gali gauti tik neturtin

tant specialią dietų;
* už reguliarią sen. 

(nursing) tarnybų;
*) Už rehabilitacijos patar

navimų, kaip a. fizikalinę, už
siėmimo (occupational), ir 
kalbos (speech) terapiją,

* Už senelių namų patei
kiamus vaistus, kai jūs- esate 
jų pacientas (inpatient),

*) Už mediciniškus priemo
nes, k. a. gipsas ir kitų, —- ~

* Už įrankius ir priemones, 
senelių namų suteikiamas, k. 
a. ratai (wheelchair), krukiai.

Ligoninės apdrauda apmo
ka už visus įrankius ir priemo 
nes, kurias suteikia senelių 
namai. Tie namai negali p“a- 
tiekti jums sąskaitos už bet

namų

namas iš žydinčių .“perenial’’, 
kurie auga daugelyje vietų, jų 
tarpe lytinėse JAV-vių vieto
vėse. Jis yra naudoj amas -. Eu
ropoje ja& keletas^metų*

Tos ligos paliestiems pašyei- 
kimo’ rata pradžioje buvo fha- 
žesnė negu 4%, bet ji dabar pa 
kilo iki apie 50%, padidėjus 
vaistų tyrimams pėr'paskuti-/ 
nius 20 metų.

džaa ir užjaučia — kiekvienas 
jaučiasi patenkintas. . Tuomet 
ligonis nesijaučia vienišas, 
ypač tųi įvertina tie sergantie
ji, kurie neturi artimųjų.

Tuomet ligonio savijauta 
pagerėja, kartais ir liga leng- 
viau pergyvenamą.Todėl.drau 
gija laiko savo obalsiu, susir
gusį narį ar narę, sumalonu- 

’ mu aplankyti, paguosti, užjau- 
I sti, palinkėti sveikatos, atgau

ti jėgas. O iškeliavusiems am
žinybėn, suteikti paskutinį pa 
tarnavimų, pagarbą, atsisvei

kinimų...’’
Tp?. d-jo? kasininkas ^ikto-

ras Kelmelis tame pat Biule
tenyje tarp kitko sako: “Val
dybos pastangos — apsaugoti 
mūsų namus nuo gamtos, api
plėšimo nelaimių ir “nepagei
dautino elemento.-.”**

I « * *
| KAS GALI GAUTI NUOSA

VYBIŲ MOKESČIU SUMA- 
ŽININIĄ

Briglitvn Parko Nartių Savi
ninkų D-jos Biuletenio 2 nr. 
J. Tamoševičius skelbia, kad 
namų savininkių sulaukę gar
bingo 65 metų amžiaus galį 
gauti nuosavybių rtiokfcstių su 
mažinimas, taipgi galimas es- 
nų garažų nugriovimas, be at- 

t ū/j/ininio per niiesto.yaldžios 
Įstaigas. Tuo reikalu prašomi 
į jį kreiptis.

I Sayaijpe prašosi jį>ri<Įėli pas- 
- labų, kad lųkiąs lengvatas’ ga

li gauti ne vien namų savinin- 
' kai, bet visi vyresnio amžiaus 
i ismenys.

I »Tblten tnutetėny rsV>ma. 
J kad taip pat nemokamai yra

gi asmenys ir -vyresnio am
žiaus žmonės.

Informacija papigintiems 
vaistams gauti: Chicago area 
Council of Senior Citizens, Or 
ganizatidn Inc., 43 W. Jackson 
Blvd., tel. 341-7176. (Tik vy
resnio amžiaus žmonėms ir ne 
turteliams). 

* * ♦
ILLINOIS BUREAU OF 
EMPLOYMENT SECU

RITY
praneša, kad Amerkos Jungti
nė Auto Darbininkų Unija, pa 
siremdaina 1974 m. Trade Re
adjustment Įstatymu, federali
nės valdžios prašė, kad mokė
tų bedarbiams pašalpas,

JAV Darbo Departamentas 
patenkino Auto Darbo Uni- 
jcs paršymą. • .■

Pagal veikiantį minimą'•< įs
tatymą, jų nedarbo ap<lraudos 
pašalpa bus padidinta iki 80% 
jų gautų uždarbių.

Regionalinė valstijos Darbo 
Departamento įstaiga pranešė,

drauda.
* * *

KL. Malonėkite pasakyti
už ką Medicare ligoninės ap
drauda neapmoka? H. P-nas

ATS. Medicares ligoninės ap 
drauda neapmoka už šiuos 
dalvkus: V

* I
ar komforto dalykus, k. a. už
telefoną, radiją ar televiziją, 
įruoštą pagal jūsų reikalavi
mą,

*) Už privačios nursės
tarnavimų,

* Už privatų kambarį,
ir gydytojo patartų,

* Už pirmus-3 kraujo pan-j bet be pinigų nei žingsnio ne
tęs, kurias jūs gaunate bene- galėsiu žengti.

Be to išgyvensiu

Plėšikas iššoko iš tamsios ker- 
tės ir atstatė revolverį į aukos 

Už asmeniškų patogumų šonkaulius- _______ .

pa-

nors

— Atiduok tučtuojau savo,. 
pinigus, — užpuolikas prašnabž
dėjo, — priešingai ištėkšiu tavo 
smegenis!

— Daužyk greičiau man gal
vų, bičiuli! — suriko užpulta
sis. — šiame mieste be smėgc-

• nų aš sugebėsiu puikiai gyventi, . . - - •* < * c
šiame mieste be smėgc-

fito laikotarpyje. į
Smulkesnių informacijų so-| 

cialinės apdraudos reikalais
L** Soc- kluhe:_^- derėjęs, jis dar syki klausia, ar 

Čepulis, 3261 S. Halsted Street,’ karvė tikrai yra gera.
Vertimų, palikimų, testamen- _ Sakiau gi, kad ge’ra. 71 tik 
tų sudarymo ir pakeitimo rei- vieną ydą turi, melžiama — ji 
kalais — skambinkite telefo- spardosi.
nu CL 4-7965 arba užeikite as_l _• o tai tikrai nieko nėfeiš- 
nieniškai (4436 S. -Washtenaw kia, —- nusiramina pirkėjas.- — 
Ave., Chicago, Ill. 60632, po 6 Juk melžti teks ne man, bet ma- '

nd žmonai. Y. .

Vertinių, palikimų, testamen-

kalais
nu CL 4-7965 arba užeikite as_

val. vakaro).

k

Senų laikų jomarke

Kaimietis perka karvę. Pasi- 
įjir

PASKUTINĖ PROGA
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kūnų 

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ......
Vinco Krėvės Raštai, 6 tctmai . ■ .
Iš mano atsiminimų — Petras Klima’s

- $350.00 
r._$i£5$0 u'.
...J $30.00 r
... $12.00 ; 1

Kreiplis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA.02127-4
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

įeštadicnis-pirmųdicnis Sciurda^-Monday, June (Biri.) 7-9, 1980
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SUOMIJOS KARO AVIACIJA

(40 mėty sukakties proga)
/ TRUPUTI ISTORIJOS 

" * *Del karinių nesėkmių ir nuo
vargio I-me, Pas.kare, 1917 me
tais caristinėje Rusijoje prasi
dėjo perversmas. Suomiai, iki 
tcd Rusijos imperijoje turėję au
tonomy os. statusą, šią progą iš
naudojo, ir paskelbė valstybinę 
nepriklausomybę. Nėpriklauso- 
mybės metų pradžioje. Suomija 
tūrėjo apie;tris su puse mil. gy
ventojų ’ ir. virš 380 tūkst- kv. 
km. teritorijos plotą (taigi pen
keriopai: didesnį už Lietuvos, su 
Viįjiaus' kraštu).

Suomijos aviacijai pradžią da
vė Švedijoje gyvenusio grafo 
Eric von Rosen padovanoti du 
lėktuvai, gauti 1918 m. vasario 
rr kOvo mėn; Lėktuvai buvo at- 
žytnėti mėlynos spalvos svasti
ka baltame fone — tai buvo pa
ties grafo ; asmeninis geros lai
mėsi ženklas. Nuo to laiko visi 
Suomijos lėktuvai buvo atžymi
mi-šiuo ženklu. L-

- Tolimesnė Suomijos aviacijos 
istorija’ yra labai daug kuo pa
naši į Lietuvos. Iš skubiai įsi
gytų ar kovose su rusais paimtų 
pasenusio tipo lėktuvų buvo su
darytos dvi aviacinės grupės, o

1926-30 m. laikotarpyje, suo
miai užsienyje pirko apie 50, ir 
savose dirbtuvėse pagal licenzi
jas pasistatė dar apie 50 lėktu
vų. Buvo pradėti gaminti ir sa
vos konstrukcijos lėktuvai. Dėl 
daugybės ežerų (Suomijoje yra 
virš 70 tūkst. ežerų), didelė lėktų 
vų dalis buvo hidroplanai, ku
rių plūdės žiemos metu būda
vo pakeičiamos slidėmis.

Po 1930 metų Suomijos avia
cija buvo smarkiai sumodernin
ta: pirkta dvimotorių bombone
šių iš Vokietijos ir Anglijos, ir 
naikintojų iš Olandijos.

“ŽIEMOS” KARAS

1939 m. lapkričio mėn.

Laivai pajūryjeJONAS TRIČYS

Sov.

Į gas sustiprino iki l-c00 lėktuvų.
Vakarų Europos, valstybės, 

matydamos herojišką suomių 
kovą su. užpuolėju; nuošaliai ne
pasiliko ir skubėjo į pagalbą.

:- Rusva, pasinaudodama praside- io.n T n * ■ ~ ~ j,f . \ „ . J 1940. I. 11 atvvro grupe švedu
■ ‘ T I z—X U-S r* Ijr V*XX - m i 1 »•! 1 T ZA - * *jusio II-jo Pas. karo suirute, į 

neva Leningrado miesto apsau- Į 
gai, pareikalavo savo kariuome- Į 
nei bazių ir aerodromų Suomijos ’ 
teritorijoje. Suomiams rusų įgu
las įsileisti atsisakius, šie suvai
dino pasienio incidentą, ir, ne
bodami 1932 m. su suomiais su-

j savanorių lakūnų su Švedijos ka 
! ro aviacijos Gloster-Gladiator 
j ir Hawker tipo naikintojais (ir 
! Lietuvos karo aviacija turėjo įsi 

gijusi 14 GI. — Glad, tipo lėktu
vų). Prancūzija, kaipo dovaną, 
atsiuntė 30 Morane-Saulnier 406

Amerikos lietuviai respublikonai
Amerikos Lietuvių .Respųbli- publikonų partijos pirmininkas 

konų Federacija gegužės 17 d. Bill vBnxJcq lietuviu atstovui pa- 
Clevelande, Ohio, Tautinių Gru- reiškė,5 jog lieturių pasirodymas 
pių metinėj konferenčij'oj iškil- buvo vienas iš stipriausių ir ga

mingame, bankete istorinėj “Ar- 
cadoje” buvo’ pripažinta kaip 
iškiliausia Tautinių Grupių res
publikonų organizacija. Tūks
tančiui delegatų ir svečių stebint 
atžymėjimą lietuvių respubli
konų federacijos pirmininkui

Lietuvių krikščioniu demokratų sąjungos
konferencijos nutarimai

į Lietuvių Krikščionių Demo- 
jkratų Sąjungos atstovai, susi
rinkę konferencijon 1980 m. 
•gegužės 24-25 dienomis Čikago
je, apsvarstę aktualiuosius Lie- 
jtuvos laisvinimo, lietuvių poli
tikos bei krikščioniškosios demo
kratijos veiklos klausimus; jaus 
jdami atsakomybę prieš kenčian
čią ir kovojančią tautą ir neat
šaukiamą pareigą dirbti už jos 
laisvę, nepriklausomybę ir gero 
vę bei įvertindami esamą padė
tį, taria:

1) Lietuvos laisvinimo parei- 
įga yra šventa kiekvienam lietu- 
iviui. Ji yra mūsų didysis užda- 
ivinys išeivijoje. Krikščionys de- 
imokratai aktyviai dalyvauja 
‘laisvinimo darbe remdami Vy- 
įriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
! Komitetą, Amerikos Lietuvių 
|Tarybą, Lietuvos , Diplomatinę 
j Tarnybą ir reiškia jiems savo 
į solidarumą.
i
!• 2) Krikščionys demokratai svei 
į kiną pavergtą, bet nenugalėtą 
(lietuvių tautą ir kovojančius se-

riausiai paruoštų.
* * *

Čikagos Concord konferenci
joje5' gegiižėl 23-25 ’dienomis .
Lake Bluff, E1U d^įr^jlĮV^ -sen's ir brolius, lenkdami galvas 
nis. Milūnas, šių’stas Illinois Lie. jįprieš žuvusius didvyrius, mels-
tuvių Respublikonų Lygos.h>• , • ... ; tipo na:xmtojų (Lietuvos karo *—**-» -—*—•»-“ «-------------- J ’ ‘ ‘ .. . ' L " ’V-daryto nepuolimo pakto, lapkn- I Anatolijui Milanui įteikė arhba- Konferencijoje- dafyvAyo. eile

čio 30 d. Suomiją užpuolė. Ru
sams laikas buvo labai patogus: 
prieš tris mėnesius slaptai pa- 

naciuskraidymo instruktoriais buvot sirašytas bolševikų 
samdomi pradžioje vokiečių, vė- į (Molotovo — Ribentropo) pak- 
liau prancūzų lakūnai. Iki nepri- 
klausomybės kovų su rusais pa
baigos, suomių aviacija tegalė- 
joT;labai mažai pasireikšti; ■

vps: aviacijos ^dirbtuvės. 1919-23 
m. laikotarpyje suomiai iš Pran
cūzijos' irAnglijos pirko apie 
130 lėktuvų, jų tarpe 15 angliš- 
kų: apmokymo tipų naikintojų 
Martinsyde F4 (du tokio tipo 
lėktuvai 1921 m. Lietuvoje besi- 
•lahkančiog amerikiečių lietuvių 
grupės buvo padovanoti ‘Lietu
vos karo aviacijai; ir pavadinti 
“ĄmerikietŠ” ir “Ainerikietė”).

tas, o Suomijos ežerai ir pelkės, 
pavasarį, vasarą ir rudenį suda
rą natūralią kliūti rusų tankams, 
jau buvo užšalę. Rusai nesitikė
jo, kad mažoji Suomija rimtai] 

’ ryžtųsi ginti savo 1500 km. ii- 5 
gurno su dižiuoju kaimynu sie
ną.

Suomijos karo aviacija užpuo-f r . 
t •• i ?! r* i • i a. i narni,limo metu teturėjo 14a lėktuvus b 
(Lietuva 1940. VI. 15 turėjo 
virš 200). Sov. Rusijos kariuo
menę rėmė apie 900 lėktuvu, 
daugiausia pasenusio tipo. Suti
kę netikėtai didelį suomiu pasi-

av. buvo Prancūzijoje užsokiusi 
13 tokio tipo lėktuvų, kurie, dėl 
prasidėjusio H-jo Pas. karo, ne
buvo pristatyti). Anglija dova
nojo 10 Gloster-Gladiotor II ir 
24 Gloster-Gaunlet II. Kitus 20 
Gladiatorių ir 12 Bristol Blen
heim TV bombonešių anglai suo
miams pardavė. Oro kovose pa
aiškėjo, kad Gladiatoriai nebu
vo pakankamai šarvuoti ir netu
rėjo savaime užsitraukiančių 

: (self sealing) benzino tankuose 
1 skylių, todėl buvo lengvai pašau-

1940 m. vasario mėn. pradėta 
gauti Italijoje užsakytų naikin
tojų siunta. Anglijoje papildo-

priešinimą, rusai savo oro pajė-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
už Dešimt dolerių naujienos siun- 
į CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
1 - Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

^vo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

“Žiemos” karo paskutinės 
metu rusai prieš suomius 
sutraukę apie du tūkstan-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
už io dolerių. -

. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talką! ------- ---------- t----------------

; J Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  dol.
Pavardė ir vardas_______________ ’___ _____________________
Adresas ——____________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede _____ dol. 
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas _______________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ___________________________ ____________
Adresas--------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas --------------------------------------------------------------------------

žymių partijos pareigūnų, o pro-

inmifikas Bill Brock, Virginia - 
. gubernatorius John Dolton, Dėf 
■ laware gube'matorius ^ierxe Si!

• DuPont -ir Illinois gubernatorius 
i Janies Thompson.

Įkurtame fiktyviniąnąė<Jiįiėš-į' 
' ‘ : “Concordia”, kurio isto-

", darni Viešpaties palaimos ken
kiantiems ir ištvermės kovojan
tiems ir jungdamiesi į visos tau 
tos laisvės žygį.

sadorius George Bush.
* * * , . p

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacijos paliudijimą 
Respublikonų platformos komi
tetui gegužės 23 d. Čikagoje Fe
deracijos vardu pristatė Algis 
Regis, Illinois Lietuvių Respub-j 
likdnų lygos pirmininkas. Tuo telyje 
pačiu metu savo pareiškimus rija “eina” iki 1820 metų, su sa- įma įjungti ne tik tautines gru- 
padarė dr. Kazys Šidlauskas, vita istorija ir kitais daviniais, jpes?. jr kitas amerikiečių or-
ALT pirmininkas, ir Saulius 
Kuprys Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardu.

Sekančią dieną Amerikos Res-

pabaltiečius paskatinti pasiprie
šinti jų užmačioms. • ' -v-

Per “žiemos” karo veiksmus 
suomių aviacija-buvo nepapras
tai sėkminga: jų’lakūnai turėjo 
apie 200 tikrų, ir . apie 80 nepat
virtintų oro pergalių. Kiti 314 
rusų lėktuvu buvo numušti prieš 
lėktuvinės artilerijos, ir.105 su
naikinti žemėje.- Vien kpt. J. K. 
Sarvanto numušė 13 rusų lėktu
vų. Kiti 11 lakūnų numušė po 
5 lėktuvus ar daugiau. Patys 
suomiai neteko' 67 lėktuvų, ku
rių 42 buvo numušti oro kovo
se. Iš šių 12 oro didvyrių, 3 žu-

JAV-se nupirkti, modernaus ti
po naikintojai. Pradėjo atvykti 

■ ir daugiau savanorių-lakūnų: 
danų, amerikiečių, anglų, kana
diečių, italų, ispanų ir lenkų 

Į (lietuvių, latvių ir estų, deja, 
nebuvo). Iš jų buvo sudarytas 
atskiras aviacinis vienetas, ku
ris nesuspėjo žymiau pasireikš
ti.

Šio 
fazės

• buvo
čius lėktuvų, o suomiai teturėjo 
nepilnai du šimtus. 1940. III.13 
suomiai buvo priversti priimti • bėjau Aikalos, lietuvių taip pa
karo paliaubų sąlygas ir rusams I mėgto suomių lakūno, pasižy- 
perleisti apie penktadalį savo 
teritorijos. Iš atiduotų sričių, iš
sikėlė apie 400 tūkst. suomių- 
Ir rusams karo paliaubos buvo

riui Suomijos ežerai ir pelkės 
vėl sudarė gamtines kliūtis, o 
be to, už trijų mėnesių jie jau 
buvo suplanavę okupuoti tris 
Pabaltijo valstybes-Lietuvą, Lat 
viją ir Estiją. Besitęsiančios šuo 
mių su rusais kovos galėjo ir

dėmesį į pavergtų tautų klausi
mą ir išnaudoti šią progą, at
kreipiant pasaulio dėmesį į mū
sų ir kitų kraštų situaciją ir jų 
problemas, reikalaujant laisvės. 
: Į šią demonstraciją planuoja
ma įjungti ne tik tautines gru-

buvo problema 8 grupėms pa- ganizacijas, kaip veteranus ir 
ruošti rinkiminę, kampaniją ir 
išrinkti miestelio majorą. Vyte-}^_________________ ____ ____
nio grupė panaudojo skirtingą | me krašte, kur bus įjungti vals- 

. . .. i •• • • • •

pan. Tuo pat metu planuojama 
i panašios demonstracijo’s ir visa-

3) Konferencija kviečia vien
minčius ir visą išeiviją budėti 
krikščioniškosios kultūros sar
gyboje; pritaria visų demokrati
nių sluogsnių pastangoms švel
ninti visuomeninius santykius; 
remia prasmingos visuomeninio 
darbo padalos principą- pritaria 
ir siekia darnios politinės veik
los, bet nepritaria savitarpio, 
ypač tarporganizaciniams, gin
čams ir siūlo visiems dirbti vie
nybėje.

4) Santykiuose su pavergtai
siais broliais mąstu turi būti tau 
tinis solidarumas ir tautinė iš
tikimybė. Santykiuose su kito
mis organizacijomis išeivijoje — 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
dvasia. Santykiuose su pasaulio 
vienminčiais ir jų organizacijo
mis — ideologinis ir politinis so
lidarumas ir ypatingai aktyvais 
tarnavimas lietuviškiems inte
resams.
5) Krikščionys demokratai tei

gia, ;kad komunizmas yra di
džiausias lietuvių ir Lietuvos 
priešas ir įpareigoja visus vien
minčius bei kviečia visus lietu
vius j besąlyginę kovą su juo. 
Kol Lietuva yra pavergta bet 
koks bendradarbiavimas su ko
munizmu yra prieš geriausius 
lietuvių tautos interesūs.

6) Konferencija dėkoja buvu
siam Centro Komitetui ir ki
tiems Sąjungos organams už 

’ prasmingą . darbą bei - visiems 
vienminčiams, kurie bet kokiu 
būdu prisidėjo prie šios konfe
rencijos ruošos. Konferenccija 
išskirtinai dėkoja garbingiems 
svečiams, konferencijoje daly
vavusiems ir visiems ją sveiki
nusiems.

Konferencijos Prezidiumas

rinkiminę strategiją ir “laimė 
jo” rinkimus. : ‘ .•. , * * *

Amerikos lietuviai jungiasi 
j rinkiminę veiklą

Anatolijus Milūnas, Amerikos dieną prasidedančią konvenciją, 
lietuvių respublikonu federaci- Jai būtų graži proga pademonst-. 
jos pirmininkas, gegužės 23 die-Į duoti mūsų krašto bylą ir tuo 
na paskirtas “Reagan for Presi- reikalu gerai pasirodai. Turime 
dent” komiteto National Assis- [nepraleisti geros progos prista
tant Director rinkiminėj kampa- lyti mūsų pavergtos Lietuvos si-, 
nijoj tautinių grupių “field oper-j ^naciją ir gauti dėmesio mūsų 
ations” reikalams, čia puola didelė naš-

tijų gubernatoriai su proklama
cijomis ir demonstracijomis.

Kadangi sekmadienį į Detroi
tą atvyks spaudos ir televizijos 
korespondentai dengti sekančią

na paskirtas “Reagan for Presi- reikalu gerai pasirodyti. Turime

Pataisė
Svečias: — Tai tamsta esi 

muzikas? Kokiu instrumentu 
tamsta groji?

Muzikas: — Esu simfonijos 
orkestro pirmas smuikininkas.

Muziko.žmona (pabrėždama):
— Bet, deja, tik orkestre.

♦ Jungtinių Valstijų konsti
tucijoje yra pažymėta, jog visi 
žmonės gimsta lygūs. Bet taip 

Kazimieras Oksas paskirtas 4a lietuviams respublikonams', iš tikro nebūna. Vieni kūdikiai 
Dlinois valstijoj Associate Co-1 Detroite,, bet mes esame tikri, | gimsta 8 arba net 9 svarų, o kiti 
ordinator; dr. Jonas Genys —l-j°g Fe tinkamai mūsų reikalus daug menkesni — kartais net 

___ ________ j Maryland valstijos Co-Coordina-1 atstovaus. A. M. trejetas svarų. ;
vo. Lakūnų sąrašuose nepaste- j tor; /Anthony Npvositis, Jr. - -

* ’ ’• ■ ' x-'- — Pensjlvąnijos Ccf-Coordinator.
Į patariamą tarybą yrąĄ)&^kir- 

ta eilė lietuvių -Tespubl^įį^vei- 
kėjų: iš Illinois Algis Regis. Illi
nois Lietuvių Re?pul^|oKų Ly
gos pirmininkas, JobaSj urbsiąs 
iš Michigan ir eilė kit<jj..Q || į__

Gubernatoriui Ronald Rėš.g?n 
likus vieninteliam kandidatui 
respublikonų sąraše,’ į rinkimine 
kampaniją jungsis ir kiti, kurie 
ligi šiol dirbo kitų kandidatų 
kampanijoje^

mėjusio aukštojo pilotažo var
žybose Pabaltijo Olompijados 
metu, 1939 metais Kaune.

Šio “Žiemos” karo metu suo- 
miai užsieniuose nirko 145 lėk-
tuvus, daugiausiai naikintojus 
ir bombonešius, o iš užsienių 
dovanų forma gavo 79 lėktuvus. 
Iš rusų suomiai- gerame stovyje 
paėmė 14 naikintojų ir 11 bom
bonešių.

(Bus daugiau)

| JAY DRUGS VAISTINĖ
i 2759 W. 71st St, Chicago, DL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

Išėjusi U »paudos ir galima gauti knygų nnkoft

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į kraite politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 lekia arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu edraau: 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St, Chlcam, H.

——--- TE-r—... ...u-

Laisvės Diena planuojama 
Detroite sekmadienį prieš pra
sidedant respublikonų konvenci-
jai. Tai bus pavergtų tautų žy
gis, organizuojamas Tautinių 
grupių respublikdnų tarybos ry
šium su Pavergtų ■ tautų savaite 
ir su respublikonų vykstančia 
partijos konvencija.

Liepos 13 dieną norima at
kreipti spaudos ir televizijos at
stovų, atvykusių į konvenciją

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relict for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal (issues, 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.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m.’metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J^-Raukčio, dr. Kazio-Griniaus,—taip-pat-K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

- ♦VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETLiA IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
.lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik ?3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskcf knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ?2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

’ šeštadienis-pirmadienis—Saturday-Monday, June (ftirž.) 7-9, 1980
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tuojau po.karo, kai Lietuvos kaimus valė Mich^lo Šualovo VL. B.1KCNAS 
daliniai, dar labiau jis buvo reikalingas, kai, tuojau po t 
karo, buvo duotas įsakymas pertvarkyti visą lietuvių tau
tos istoriją. Kostas Navickas buvo išvežtas į Maskvą ke
liems komunistų partijos kursams baigti, paruošta? bet 
kokiam tvirtinimui, kad ir neteisingiausiam, klastingiau- f 
šiam padaryti,-jis tapo istorijos dėstytojų. Vėliau tapo 
istorijos mokslų “daktaru”, o netrukus jis buvo paskelb
tas istorijos mokslų profesoriumi. ...

Bet kurios mokslo šakos daktaras privalo prisilai
kyti tiesos, privalo teisingai išreikšti tvirtinimą, privalo 
komentuoti, prisilaikydamas pagrindinių idėjų, bet “dak
tarui” Kostui Navickui šie mokytojų įkalti tvirtinimai 
visai nerūpi Jis gali nesilaikyti ųė vieno mokslo įstai
gos dėsnio, nes jam “daktaro” laipsnis reikalingas ne 
tiesai skelbti, bet didžiausiai klastai tvirtinti, jog tai 
esanti tiesa. , \

Bet kuriam laisvojo pasaulio universiteto profesoriui, 
melą skelbti yra didelė gėda. Sąžinė neleidžia melo pa
vadinti tiesa, tuo tarpu “profesrius” Navickas visai ne
rausdamas gali skelbti biauriausią melą, pridengdamas jį 
profesoriaus titulu. Jis žino, kad melas netaps tiesa, jei 
jį skelbs Kostas Naviękas, bet jis taip pat žino, kad Ame-

PASTABOS B TOLO

Kristupas Plonaitis

, Už kopų saulė leidžiasi. PJačio- 
• siose marėse, be Ventės, Nidos 
ir Pervalkos švyturių, jokių ki
tu vandens ženklų nesiranda.

ąal dingsta— kuriems galaJns Je " 

, mums baidytis į Kintus! Ten
juk nei uosto, nei krantinių rasi, 
kur nors tankiam trušyne at
siras:. ..

Gilmė kas kartų didėja, o vy
rų įtampa lyg tai mažėja. Bet

' . . _ . - . . jvai, io ruiiuj guiud, vi Ui z, - >• •
Pereinama pne junnes nayiga-1 lyg laivo. o ne_ 
ėjos - kompaso, jūrlapio, logo. ; trušyne. kažkas iy vėl
Jau jr pagiris Kįntiškis kažkur j O] 
pradingsta. Laivas šliaužia tarp 
seklumų — povandenių kalvų. 
Užsodiųt laivą ant seklumos, tai 
menkas daiktas, bet, ak, paju
dink tu jį man paskui. Užsėdęs 
ir sėdėk, o toks sėdėjimas ant 
laivo — ant seklumos — tikram 
buriuotojui ne pakeliui. Du .vy
rai priekin, abipus rago, atraity- 
tom rankovėm gilumą matuoja, 
kiti ant rūriapio užgulę atidžiai 
kelią seka, o vairininkas mažiau
siu rankos mostelėjimu į naują 
kryptį krenta. Bet ir srovė, ta 
išilginė, kažkur tai laivą neša

« pradėjo baubti.
’ mis šypsosi — ak, vyrai, mes 
jau Kintuose! Gal pats Baublys 
trušynų mus kviečia į nakvynę. 
Budys šonu prašliaužia kažkokį 
varpstį. Vyraj, ailis. Vairą ap
link! Bures žemyn! Inkarą lau
kan! Valtelę į marias! O kur „tas 

O ten!, 
— ten

Tik vienas šel-

a

Tik sovietinis “profesorius” gali 
per akis meluoti

Vakarykščiose Naujienose supažindinome Amerikoj 
lietuvius su aukštojo mokslo nebaigusiu, bet “profeso
riaus” ir “daktaro” titulais apsikarčiusiu Kostu Navicku, 
1917 metais gimusiu Maskvoje, tėvų parvežtu Lietuvoj 
ir auklėtu Ukmergės gimnazijoje. Visi atsimename, kad 
Ukmergės gimnazijoje buvo susuktas pats didžiausias 
komunistinio jaunimo lizdas. Daugelis jų gimnazijos ne
baigė, bet jie jau mokyklos suole įsitraukė į Maskvos 
agentų eiles, susižavėjo “komunistine” santvarka ir me
tėsi kovon prieš lietuvių, tautos laisvę, prieš demokratinę 
Lietuvos santvarką ir aukojosi sovietiniam imperializ
mui.. Tiktai labai maža tų užsikrėtusių mokinių dalelytė 
pajėgė rusiškojo “komunizmo” idėjos atsikratyti, bet ikį

- šio meto jie dar nedrįso viešai savo išgyvenimų paskelbti; 
Nuoširdus papasakojimas būtų naudingas visiems lietu, 
viams, nes dalis jaunimo vėl pradeda ieškoti “idealisti
nės” santvarkos didžiausioje vergijoje.

“Profesorius” Navickas aukštuosius mokslus ėjo nę 
aukštesnėse mokslo įstaigose, bet. Sniečkaus ir Guzevii- 
čiaus daliniuose. Ne Kaimo universitetan jis -stojo, bet 

' tapo čekistu. Ukmergės apylinkėse jis tapo glaudžiausiu 
Sovietų policijos bendradarbiu. Jis rusus vežiojo po kai- 

-mus ir miškus, bružgynus ir balas “partizanų” ieškoti, 
-Jis padėjo geriausius lietuvius mokytojus areštuoti ir 
H Rusijos šiaurę sunkiausiems darbams siųsti. Jis įstojo 
Z į raudonąją armiją, bet visą laiką priklausė užfręntėję
- nuolat bestovinčiam pulkininko Prano Petronio daliniui, 
< kuris buvo įpareigotas tvarką palaikyti, bet ne prieš

nacius kovoti. Kaip 19-tais metais bolševikams buvo 
;. svarbiau latvio Lacio vadovaujamos policininkų kuopos l 

• V r • 5 • 1 • W • • 1 j e 1 • —ištikimybė, taip čia ir buvo svarbesnė Petronio vadoyau- i 
* jamos žvalgybos ištikimybė, negu kovos jr laimėjimai 

prieš nacius.
Pilietinio karo metu Kostui Navickui viskas buvo 

galima. Jis nesilaikė jokių įstatymų, jam neveikė pagrin
dinės žmogaus teisės, jąm nesvarbus buvo įrodymai ar 
teismų sprendimai. Jam buvo svarbiau įvykdyti Snieč- 
kaus ir Guzevičiaus įsakymus, negu policijos veiksmus

krantas?, klausia kas. 
numcįo kažkas ranka, 
Kristupužio tėviškė, ten ir Jonu
žio ir Mikužio kūtės. Kas liks 
laive budėti? Vladužis savano
riškai pakelia ranką vyriškai — 
Aš! O jūs kiti į valtį sėskit, į 
kranją irkit — nakvynėn!

Budžiu apsilankymas. Kintis- 
kių jau buvo lauktas, todėl, ne

... , . - - . , Kristupo Plonaičio atminimui skersomis. ’ Ir šviesos švyturių
rikoje atsiras tokių intelektualų , kurie ta “tiesa pa- perspausdiname jo straipsnį, til- kažkur pradingsta, ir žvaigždės 
tikės, jei ją paskelbs profesorius”"Navickas. Be jau va- Skautų Aide, 19(<2 m. Nr, 3, | dangaus pranyksta. Vyrai, 
i------- x------------------------------- y:—- - ------ navadinfo J migla! Visur tamsa, tik laivo ži-{ nuostabu, kad tokį rėtą paukš-

buriai tešviečia. Ne, miels bro-1 tį — jūrinę įjachtą, daug kas no- 
lau, ne žaislas plaukt Budžiu į 

‘ Kintiis! Vienam kitam galvoj

kar minėtų dalykų, tame pačiame Gimtojo Krašto nume
ryje K. Navickas šitaip rašo:

“Liaudies vyriausybė vykdė darbininkų klasės ir 
visų krašto darbo žmonių valią, ėmė įgyvendinti svar
bius demokratinius, revoliucinius pertvarkymus.

Lietuvos darbo liaudis intensyviai ruošėsi ir so
cializmo kūrimui, reikalavo paskelbti Lietuvą tary
bine ir įsijungti į tarybinių tautų sąjungą. Antai 
1940 m. liepos 11 d. įvyko daugiatūkstantinė Kauno 
miesto darbo žmonių manifestacija, Demonstrantai 
nešė.transparantus su šūkiais: ‘^Tegyvuoja socialis
tinė Lietuva — 13 TSRS respublikai”, “Tegyvuoja 
Lietuvos ir TSRS tautų draugystė I”

Tokie mitingai ir. demonstracijos vyko' visame 
krašte. Jie nesibaigė ir išrinkus Glaudies, seimą, 
1940 m. liepos 19 d. “Tiesos” laikraštis rašė: “Lietu
vos liaudis šimtuose mitingų ir susirinkimų kreipiasi 
prie Lietuvos liaudies atstovybės Liaudies seimo”, 
kad jis “Lietuvos liaudies vardu prašytų Aukščiau- > 
šią ją Tarybų Sąjungos Tarybą leisti susijungti Lie
tuvai su didinga Tarybų Sąjunga”.

Kaip entuziastingai krašto;.: darbo žmonės prii 
įminėjo šiuo klausimu 'bėzbliucijas, rodo, pavyzdžiu^ 
darbo žmonių mitingas, įvykęs 1940 m. liepos 19 d';* 
Rokiškyje. Valstybės sąųgumo ir kriminalinės poli?:; 
cijos Panevėžio apygardos biuletenyje pažymėta, kad 
tiek oratorius, tiek ir rezoliucijos projektą susirin
kusieji sukilo didelėmis ir džiaugsmingomis ovaci
jomis, o “pakvietus pasirašyti rezoliuciją, mitingo 
dalyviai grūste grūdosi, kad tik galėtų padėti savo 
parašą”.

1940 m. liepos 21 d. Liaudies seimas, pasirem
damas visuotinai pareikštu krašto darbo žmonių ap- 

. sisprendimu, priėmė du istorinės reikšmės doku, 
mentus — Deklaraciją, kad Lietuva skelbiama Ta
rybų Socialistine Respublika, ir Deklaraciją apie sa
vanorišką Lietuvos įsijungimą į Tarybų Sąjungos 
padėtį lygiateisės sąjunginės respublikos teisėmis.”

(Gimtasis Kraštas, 1980 m. geg. 20 d., 4 pusi.)

pavadintą ’

Kelionė į Kintus
(Tęsinys)

nautojų, teisininkų, profesorių, mokytojų ir paprastų 
lietuvių. Jie žino, ką Sovietų karo jėgos darė Lietuvoje, 
kaip buvo pravesti “rinkiniai” į “Liaudies seimą” ir ko 
rusai siekė. Lietuviai žino, kad grupelė jaunų lietuvių 
karininkų, ūžgniaužė demokratinę tvarką, tikėdamiesi ge
riau sutvarkyti , krašto reikalus, bet tiktai “profesorius* 
Navickas gali tvirtinti, kad rusų primesta “liaudies vy
riausybė”,kaip ir Sniečkaus primestas “liaudies seimas” 
vykdė Lietuvos darbininkų valią. Rusų okupacijos metų 
lietuvis, darbininkas neturėjo teisės žodžio tarti apie vals
tybės reikalų tvarkymą, - kąip tos teisės šiandien neturi 
ir Rusijos darbininkas. Sprendimus Rusijoje daro>komu- 
nistų pąrtijos veiklesnieji nariai, tie patys rusai oku
pantai darbininkų vardu sprendimus darė ir daro ru
sų pavergtoje Lietuvoje. ' ,

Kaip rusai galėjo padėti Lietuvos darbininkams, jei
gu jie viską, kas darbininkams labiausiai buvo reikalin
ga, vežė-iš-Lietu vos? Kaip Kauno darbininkai galėjo 
džiaugtis 1940 m. liepos II d. Kaune sušauktame mitinge, 
jeigu darbininkai buvo varomi-į-minėtą mitingą? Joks 
prievarta varomas žmogus nesidžiaugia.

. “Liaudies seimo” rinkimų metu niekas neprasitarė 
apie Lietuvos įjungimą į “Sovietų Sąjungą,”, o kai seimas 
buvo išrinktas, tai Rokiškyje ir kitur buvo ruošiami di
deli mitingai apie reikalą įsijungti į Sovietų Sąjungą.

Jeigu liaudis būtų norėjusi įsijungimo į Sovietų Są
jungą, tai kuriam galui pats Sniečkus prašė Staliną 
•įjungti Lietuvą į Rusiją? Komunistai būtų turėję įrody
mą, jei būtų į Maskvą nuvežę tą lietuvį, kuris būtų įjun
gimo prašęs. Bet tokio lietuvio tuo metu Lietuvoje ne
buvo. Lietuviai vienbalsiai norėjo, kad jiems būtų leista 
likti nepriklausomais. Jie labai norėjo būti nepriklausomi 
nuo sovietinės Rusijos.
. < “Profesorius” Navickas per akis meluoja, kai tvir
tina, kad patys lietuviai prašė įjungti Lietuvą į Sovietų 

Karo pabaigoje Amerikon atvažiavo dešimtys tūks- Sąjungą. Prašė Antanas Sniečkus, kuris tuo metu buvo

jūrinę įjachtą, daug kas no
rėtų pamatyti — iš arti. Vladu
žis, jau iš anksto ryto, prikeltas 
tapo — dviejų vyrų. Labs ryts, 
jūreivi! — dovanoki, mes du — 
Jonužis ir Mikužis, norėtum lai
vą apžiūrėti. Labs ryts, labs ryts^ 
į laivą lipkit, nes viens likau lai- 
-ve budėti. Ak tu vištaki! Miku
ži! — tai bent laivas, tai ne Po- 
zingelio klumpis! Mikužis dėjo
si žinovu, pats save laikė —• štur 
monu. Tuojau užkliuvo už kom
paso budelės viršuje. O ten vi
dun-dar; kits kompasas... Miku
žis žiūri,L stebisi — ‘-juk -nevieno
dą kryptį rodo. Vien juda Bam- 
blės rago link, kits vėl į ’Uogali- 
nį spindį krypstė, Matai drau
guži — Vladas tarė — tas viens 
judrūs, o kits rambesnis, Žat> 
kryptis kartais nevienoda. Jonu
žis ilgai klausęsis, alkūne kumš 
tėlėjo Vladą. Paimk tabak, drau
guži, pasrėbk iš šios “senos ragi
nės — nuŠVieškime''akis! Mątai, 
drauguži ’ mano, Mikužis ėda tik 
lapus — dėl'to jam akyš'raibs- 
ta ir tauzija niekus! Eik šen, Mi
kuži, priekin — žiūrėk! Juk stie 
bąs, — trigubas bradinės, o kar
tais tai ne šienui vežti, o virvės 
virvės begalinės, apčiuopti ne
gali, tai tikras jūrų laivas — ar 
nesakiau —.Mikuži! O kur man 
Kristupužis, klausia Jonužis’? 
Krante, namuose pusryčiauja, su 
visa įgula — sptyni vyrai! Mi
kuži, klausyk — į krantą kum- 
brinam, ten gal jau Kristupužis 
mūsų laukia...

(Bus daugiau) .
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tvarkantieji nuostatai. Navickas buvo reikalingas. Palec- tąnčių Lietuvos vyrų ir moterų. Jų tarpe buvo didokas Sovietų Sąjungos pilietis ir aukštas Sovietų saugumo 
K kio ir Gedvilos valdymo laikotarpiu, jis buvo paklusnus skaičius aukštus mokslus baigusių žmonių, valstybės tar- pareigūnas.

— Prancūzijoje studentai, pa
siklausę R. Niksono paskaitų, 
apgailestauja, kad respublikonai 
pareikalavę jį iš Baltųjų Rūmų 
prašalinti.

PETRAS TARULĮS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Buvo atneštos dvi kėdės. Atsisėdo vyriau
sias direktorius, o buhalteris, kaip pūkas, nusi
leido į savąją kėdę, bet ši nepaisydama buhalte
rio pastangų apgauti aplinką, gailiai sugirgždė
jo po jo sunkiu kūnu. Aplink stalą sėdintieji pasi
taisė savo vietose, ištiesė kaklus ir laukė, ką ypa
tingo jie dabar išgirs. Bet vyriausias direktorius, 
tur būt, manė, kad pakanka jiems vienos šyp
senos.

Gražu buvo pažiūrėti: tie veidai, kurie kas
dien būdavo susiraukę, nuo to veiduose, matyt, 
ir raukšlės atsirado, dabar spindėjo nerūpestin
gumu. Visi pakėlė savo stikliukus, suglaudė juos 
vieną minutę ir su noru visi, net tie, kurie visą 
vakarą susilaikydavo, su diduomene dabar uoliai 
išgėrė. *

Vyriausias direktorius palankiai ir lętąi per
žvelgė visus paklusnius veidus, išskyrus Stasiulį, 

kaip tik dabar buvo užimtas savo papirosu 
ir jį degda mas įdėmiai žiūrėjo į dėgtūK^ lieps
nelę. Ir staiga ponui direktoriui atėjo nauja 
mintis:

. — Gerbiamieji b— atsistojęs ir laikydamas

rankoje mažytę krupniko taurelę, prabilo jisai, 
— mes šiandien gėrėme į daugelio sveikatą! Mes 
šį vakarą atsiminėme praeities nors ir neleng-f 
vus, bet vaisingus darbus, kurie tiek buvo našūs, 
kad įpūsų bankas, kaip teikėsi ponas ministeris 
išreikšti, išaugo į tikrą pinigų tvirtovę... Mes 
negalime užmiršti... — čia jis padarė apgalvotą 
pauzę,.— negalime užmiršti tų mažų mūsų dide
lio ir.sudėtingo mechanizmo ratelių, tų mažų vyk
dytoją, nuo kurių kartais labai ir labai daug kas 
priklauso. Aš keliu šią taurę... !

Pritarimas buvo didžiausias: visi šaukė “va
lio”, visi sustojo. Visi buvo patenkinti, o ypač šią 
minutę, savim buvo patenkintos, net linkęs save, 
gerbti, pats vyriausias direktorius. Spindinčiu 
veidu jis atsigrįžo į Kurkulgį ir, kaip su arti
miausiu kaimynu, sudaužė stikliukus.

kurkulgį ši aplinkybė staigiai ir smarkiai 
paveikė. Jis pajuto, kad dabar tuojau jis turi kaž
ką pądaryti. Taip pilna buvo jo širdis! Jis paėmė 
savo mažą šaukštuką ir, kaip skęstantis griebia
si už šalia plūduriuojančių kokių žolelių, paskam
bino į savo kavos puoduką.

Buhalteris tuojau išsigando ir čia pat pa
galvojo:

— Prasideda,’velniai griebtų!...
Jis panertė galvą ir, lyg arklys, pasiryžęs iš 

klampynės vežimą ištraukti, pečiais priekin nė
rė Kurkulgio linkui. Bet, atsidūręs prie jo, staiga

susilaikė,. ir pasilenkęs prie jo ausies, švelnus, 
lyg pavasarį uodo dainelė, kurią girdi įsimylėju
sieji, tyliai prašyte paprašė:

Ponas Kurkulgi, pakaks, jei paspausi po
nui direktoriui ranką ir padėkosi...

Tik Kurkulgis buvo jau tokiame pagavime, 
kad net buhalterį ir tai, sakytum, uodą, ranka tik 
pamojo, tikėdamas, kad jis savaime išnyks.

— Gerbiamieji, — pasigirdo netikras, ne kal
bėtojų — skambus, bet neužtikrintas, virpąs bal
sas. Tai buvo Kurkulgio balsas. — Mes čia gir
dime. .. daug linkėjimų...

Šiuo tarpu Kurkulgiui atrodė, kad visos šį va
karą girdėtos kalbos buvo nepakankamai nuošir
džios, kad jos neapibūdino tos ypatingos nuotai
kos, kuri šį vakarą Kurkulgį buvo apėmusi. Kur
kulgis šiuo pietų norėjo pasakyti ką nors... na, 
ką nors, ko visi kiti nepasakė, pavyzdžiui — kaip 
kilnu ir gražu šitaip bičiuliškai sugyventi... 
Ypač, kad greta Kurkulgio sėdėjo Stasiulis, jis, 
žinoma, suprastų, ką jis savo širdies gilumoje 
turi...

t — Mes girdime daug linkėjimų, — pasikar
tojo Kurkulgis, — ir daug žodžių!...

Ot, tų žodžių Kurkulgiui, rodos, tik vieną 
minutėlę ir pritrūko!... čia buvo katastrofa! 
Jei pradžioje daugelis ir buvo Kurkulgio pusėn 
atsigrįžę, tai dabar paniekinamai vėl nusisuko 
prie savo kaimynų Jr savo nebaigtų mažų po-

kalbėlių. Juk daug kas džiaugėsi, kad šį vakarą 
turi progos greta įtakingesnių asmenų pasėdėti. 
Kurkulgiui nepraslydo nepastebėta, kaip ir mi- 
nisteris į jį vieną akimirką dirstelėjo, o paskui 
pasilenkęs prie kaimyno kažką pasakė. Kurkulgis 
negalėjo girdėti, kai ministeris teiravosi:

— Sakykit, kur aš mačiau, tą žmogelytį?
— Ar štai tą, kuris beviltiškai stengiasi pra

kalbą pasakyti? Nagi, Stasiulis šį vakarą jums 
jį pristatė. Ak, tas nepataisomas Stasiulis!

— A! — net ranka numoti patingėjo minįs- 
I teris ir nusigrįžo.

Salės gilumoje suskambėjo atviras juokas, 
kuris rėžė tiesiai į veidą Kurkulgiui. čia juokėsi 
mažas, plikas, apvalus, smarkiai įraudęs ponulis. 
Jis pats sau pasidarė juoką, ir kaip dažnai su juo 
atsitinka pobūviuos, kai jis daugiau negu reikia 
išmeta stikliukų, sau vienas kvatojos pilna burna, 
į kitus nekreipdamas jokio dėmesio. Visa salė pa
mažu vėl pradėjo ūžti, dar garsiau, kaip prieš 
direktoriaus kalbą. Matyt, visiems nusibodo tos 
kalbos. Prieš minutę jie visi šaukė “valio” tik to
dėl, kad tuo metu kalbėjo pats vyriausias direk
torius. Bet dabar jie savo pareigą jautėsi atlikę.

(Bus daugiau) . /
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

bę. Bet tuo mūsų

“SugrįŽk mano siela į stivo atilsio vietą, nes
Viešpats padarė tau gera.” — Psa. 116:7.

Jei norime turėti tobulą ramybę, tai turime turėti pilną ir 
nesvyruojant tikėjimą ir būti ištiki dangiškam Tėvui. Pažiū
rėję’į žvaigždėtąjį dangų, mes matome Dievo galybę ir dideny- 

!ys ir mintys dar nebūtų pilnai nuramin- ’
tos, jei ū epą gintumėm jo gerumo, duosnvmo ir ištikimumo. Bet 
tyrinėdami mūsų dangiškojo Tėvo Žodį, šventąjį Raštą, mes pa- į 
žinome jo medę, labdaringumą, mielaširdmgumą, gatavumą at--j 
leisti mums mūsų nusidėjimus. Tyrinėdami jo Žodį mes persi- j 
tikrinome ir pinai įtikėjome jo aukščiausiems ir brangiausiems 
pažadams, ir taip sudarome tikrą ir pilną ramybę ir atilsį. Ištik
tųjų Viešpats padarė mums daug gero.

tV. RAITO TYRINžTOJA1
J. Munkant* 195 Van Pelt Avenue,.Staten Island, N.Y. 10303

A. J. KASULAITIS

DR. K. G. BALUKAS 
akUMRUA IR moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE CHKURGUA

6449 ta. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TaL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susit&rŪM«.

Jei heatsi begia, sMamtrinti TZ4-8uO4

SUSIRINKIMU

GRADO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE
(Iš paskutinio 1979 m. Tėvynės Sargo numerio) 

(Tęsinys)

-- Anksčiau geležinė siena 
per Europą ir Aziją — nuo Ber-

Bridgeport Lietuviu Namu Savi-’I1*™ ^i Paciftko buvo nutiesta

vietai nuo pat Strateginių Gink-:! 
lų Apribojimo Sutarties (SALT) 

tpasir?8ynio sistemingai -laužė 
pbs nuostatus.
Į — Solženicyno raštai ir kal- 
bes liudija komunizmo iihpėria- 

hsUniUs tiksus bei nežmoniškus 
•metodus.
' — Pats disidencijos faktas 
liudiją nesiliaujančią vergiją 
Kremliaus imperijoje.

, C. Iš kitos pusės yra dalykų 
žmogaus ir jo’ telkinių gyveni
me ir struktūroje, kurie nepri
klauso jo valios. Jie gali keistis 
ir kaip paprastai keičiasi. Kei
sis ir kai kurie sovietiniai fak
toriai: ‘

— Visų pirmiausiai keisis : 
personalinė Kremliaus vadų su-, 
dėtis. Jau dabar patys svarbiau
si Kremliaus scenos aktoriai yra; 
senvvo amžiaus. Po ateinančiu-

* -j ‘
dešimties metų 80 procentų jų- 
jau scenoje nebebus. Kas jų vie-r 
tas užims — ir įdomu, ir svar
bu. Dr. Štromas sako, kad so-i 
vietinėje imperijoje nėra ko-- 
munistų. Gal ir nėra, bet grėb
čiau tai bent kiek per dptiiriiš-| 
tiškas teigimas. O gal semantiš- , 
kas teiginys, reikalingas tiksles-' 
nio išsiaiškinimo. Vienaip ar kį-i 
taip svarbu kas scenoje bus: val
dančios partijos ideologai, gal 
technokratai, gal generolai, gal 
amerikietiški “menagerių” ti-- 
pai? .... . ■ !

, — Nuo to priklausys ir sate
litų vadų asmeninė sudėtis. Iri 

ijų nei viehd jau nebus. Bus kiti.
Mūsų Dexidradarbiavimo su Koki?

D. Ateinanti dekada bus žy- 
ekohbnriniais sunkumais, 

.ženklai jau šiandien aiškiai ma
tomi. Ekonominio augimo sulė-

Mažeika 87 Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

— Dar daugiau. Prieš

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

20-30 
metų tuolaikinių, V. Europos (o 
ir Rytų Europos) kdiriuništų va
dų kalbos yra beveik žodis žo- 
din tos pačios, kurias šiandien 
girdime iš jų palikuonių. Ta
čiau tos kalbos nesustabdė nei 
Poznanės,- nei Budapešto, nei 
Progos; neuždarė nei Gulago 
salyno likučių, nei psichiatrinių 
ligoninių; nenuvertė Berlyno 
šieno® . .. (Plg. Henry Kissin-1 
ger. NliG Interview, 1.13. 78)

tankais ir durtuvais; dabar ko
munistai bando užkariauti civi
lizuotos V. Eūfdpos “protus idė
jine (ideologine) politine inva
zija. Vieton tanko — detante!.

— Neužmirškite, jog niekad 
istorijoje jokio krašto komunis
tų partija nesidalino ir riesida- 
lina valdžia ir galia su kitomis 
politinėmis partijomis.

— Niekada istorijoje jokia 
komunistų partija neišsivystė 
nei viduje nei išvystė valdan- 

Lietuviy Motery draugijos Apšvie- čiame krašte demokratijos.
Atydžiau pastudijavus

ninku draugijos pusmetinis susirinki-

1 vaL’popiet 3808 S. Union Avė. (įėji
mas iš Kiemo-) Nariai malonėkite atsi
lankyti ir užsimokėti duokles, nes va
sarą susirinkimų nebus. Po susirinki
mo bus vaišės, kviečia Valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

a ninKy araugi os pusmetinis susinusi
DR. PAUL V. DARGIb imas įvyks šeštadienį, Dirželio 7 d.

1 vai tvriniaat Q iTninn Ava /iait

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicines diiekrerius

VALANDOS; 3—9 dart» dienomla ir

TeL: M2-2727 aite 562-2728

M 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPRCIALYBt AKIŲ LIGŲ* 

3907 Wwt 103rd Strwt

Amerikos Lietuvių Piliečiu Pašal
pos klubo pusmetinis narių susinrki- 

* mas įvyks sekmadienį, biržeLo 8 d., 
1 vai. popiet Anelės Ko j ak salėje, 

į 4500 So. Talman Ave. Nanai praso- 
J’mi atsilankyti, nes yra svarbių rei-
Ikalų aptarti. Bus ir vaišės.
Į Rožė Didžgalvis, rast.

tos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 14 d., 1 vai.D&'ERA^ PLĖCKAS ^t^a'^’uSAve. (ĮėjiS■ Prancūzų bei italų komunistų
• « * —-v «... ____  •»' - J _ Y _ • * < J _ - J—

OPTOMETR1STAS -j
KAIAA UETUVlfiKAI 

26W W.71 St. TeL 737-514?
Tikrina akža. Pritaiko akiniua ir

—* ^cbnta-ct lept*#**
VaL asai MMitarims. Uždaryta tret

puolei, OOVO OV. ULUUU nvt. j X *-

iš kiemo.) Narės prašomos dalyvauti partijas, aiškiai matyti iš’jų pa
ir užsimokėti duokles, nes vasarą su- ... ..., .
girinkimų nebus. Po šio susirinkimo C1U rastų, jog jos nėra esineje 
bus vaišės. Rožė Didžgalvis’ nej trupučio pasikeitę per de-
ir užsimokėti duokles, nes vasarą su- 
< 
bus vaišės.

pavergėjais apologetai turėtų 
daugiau šiais klausimais pamą- m i 
styti.

Dar keletas pavyzdžių:
— 1977 iri. lapkričio 21 d. bu- tėjimas jau visai nepaslepia- 

vęs JAV gjnybos sekretorius 
Melvin Laird pareiškė, kad so-

, .M-b,'

mas.
(Bus daugiau)

■ir • į...,.-i :

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR.LEONAS SEIBUTIS 
s.- INKSTU, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
VaL uitnd. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 v*L vak. 
Ofiso telefu 776 ^880 

Rezidoodies Mlefj 448-5545

šimtmečius.
Lietuviu Pansininku Š-gos narių •

Dietinis susirinkimas ivyks birželio!
12 d., ketvirtadienį, 2 vai. popiet Šau-1 Našliu, Našliukiu ir Pavieniu klu- 
lių namuose, 2417 W. 43rd St. Bus'tas birželio 13 d. 6 vai. vak. šaukia 
renkama nauja valdyga ir revizijos narių susirmkihią,-kurisJvyks Vyčių 
komisija. Po susirinkimo bus kava su salėje, 2455 W. 47th St. Po susirin- 
pyragaičiais. - ' * .5?-A Valdyba -.kimo — vaišės-1--. V. Cinką, rast.

2533 W. 71st Street
5 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, 9*. MOTERŲ »«<£. 
OfisM 265? WEFT 59ta FriflET 

Tol. PR 5-1H3

tr pukt. M ir M nl nk. KMdl. 
«L ir ktol 

nayil MritiSiMG.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

Mielai mamytei

TATJANAI DARGIENEI
amžinybėn iškeliavus,

ir jos sūnui -r- visuomenės veikėjui dr. VYTAU 
TUI P. DARGIUI ir jo šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

p. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAB-PBOTEZISTAf 

, Aparatai - Protezai. Med. ban-

taU Waat iMrd it, CSUc*«*. VL 4*a»;
■ , T*l*f.; PRm^ 9-SM4

FL OKIDA

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PA TENKINTI. 4
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. H
GARANTUOTAS. ŠKUBL’S IR TIKSLUS r

PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kieki Įvairiu aukš-r. 
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis. * i

Informacijų i1** nemokaniy katalogu prašykite fnfk3 
vyriausioje įstaigoje ir visuose musu skyriuose.

naujienų Redakcija
ir AbMlXlSTBACIJA

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir flapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL <813) 321-420Q

COSMOS PAHCELŠ EXPRESS
CORPORATION _

^488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-Ves)
FLOOR 21st. JUOZAPAS PLANKIS

' PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. BIRINAS 
ToL WA

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-115071

MOVING
Apdrawfa. partrau^yma.

S (valriv oHtumv.
, ___ ANTANAI VILIMAS
, m. VMlfc aite 87M994

V, _ . ----  ---~

Apple-Valley, Minn. 55124 ' 762$ W. 150 St. 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, 111. 60622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, OMo 44134 
Fort Wayrte, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. 4. 07601 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. G8701 
Los Angeles, CaGf 90022 
New Haven, Corm. 06511 
Newark, N. J. 0?10$ 
New York, N. Y. 100Č3 
Naw York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

339 West Broadway 
188d 
222Ž 
2501

Seaview 
West Chicago Avenue 
West 69 Street 
State Road 
Berneke Ro^d 

636-38 Bridge St. N. W. 
112 Main St. 
1082 Springfield Ave. 
518? Park. St., * 
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Šovlevėrd 
698; Sanford Ave. 
45 Second Ave. 
135 West 14 St 
121< N. 5th Street 
492$ Old Vork Rd. 
1307 E. Carson Street 
555‘Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

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-T446 

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

756-1668
SW 8-2868 

Rl 3-0440

t
A
&

Gyveno West Pullman apylinkėje, Chicago, III.

Mirė 11)80 in. gegužės 6 <1. Gimęs Lietuvoje. Ukmergės 
apskr., Pagiri!) valse., žegūnų kaime. Palaidotas gegužės

D dieną šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Mės, atmindami ir apgailėdami jo atsiskyrimą iš 

mūsų tarpo, reiškiame padėką visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už atsilankymą į koplyčią šerme
nų metu, pamaldose bažnyčioje ir laidotuvėse kaj>inėsc. 
Ypatinga padėka kun. kleb. Bruno Griniui už gedulin
gas pamaldas.

Dėkojame visiems, kurie aukojote šv. Mišioms, irgi 
tiems, kurie atsiuntėte gėlių.

Dėkojame karsto nešėjams už jų patantavimą ir vi- 
siems, kurie užjautė mus šiose nuliūdimo dienose.

Pagaliau dėkojame laidotuvių direktoriams I-eonar- 
dui Bukauskai ir Sūnui už tvarkingą patarnavimą.
, « •-* * Atmindami liekame:

Žmona Esther (Shapkus) Bicliūnaitė, 
Sūnus Joseph V. su žmona Judith 
ir anūkai. »

‘i * ‘ . e ... . ,t... _ ,. , _ ,

NARIAI: .j

ChieogM ;;

Lietuvių ii , 1

Laidotuvių ;
Direktorių '

A i 3 ’

1 ’

> AMSULANSO
1 PATARNAVIMAS

! *

i TURIME

; KOPLYČIAS

1 VISOSE MIESTO

i DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sb.' LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-3401

1 BLTKUS - VASAl'flS į
’ 1446 ?»• 50th Av®* Cicero’ Tel: OLympic 2-1003'

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sb. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

t P. J. RIDIKAS
| S3S4 So. HALSTED STREET Tel TArt, 74911

RADIX) MINOS VALANDOS
Viam iaragratMi Ii WOPA. 1

A “Lietuvos Aidai*
. —KAZt BRAZDilONYTB

Programo, v»84|«

Liatuvię kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

V.dė|a Aldona Daukvt

MlmUek 4-MU

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
tMTCA^O, ILL. 60629

Viso, laidos ii WOPA rtoCLw. 
b*nga 1400 AM.

St Petersburg. Fla., 12:30 vaL P-p. 
ii WHS stoties 1110—AM banga. {

2646 W. 71»t Street
Chicago, HHnois 60629

TeleL 778-5374

-iestadienis-pirmadicnis—Saturday-Moudav, June 7 TJ6U



FONDAS “NAUJIENOMS” REMTI ’'4 -*r   ■ t - - - -- ~  ---. . - - - - - -= -

Į “NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS IR RĖMĖJUS
Išeivijos spauda visuomet buvo 

pasišventimo ir sąmoningų tautiečių 
ir liks pačia pagrindinio tautinio išlikimo 
des tautinis išeivijos ryšys nutrūksta ir 
svetimųjų trąša. • t , »

“Naujienos” 65 su viršum metų a 
tūros skleidėjo, ryšininko ir kovotojo už 
pavus Lietuvą, “Naujienos”, kaip ir kita patn 
kovon už tautos laisvę, informuodamos per lietuvius pasaulį apie 
tautai daromas skriaudas, šaukdamos kovoti su okupanto agen
tais ir jų skleidžiamu melu. “Naujienos” rėmė ir besąlyginiai re
mia tautos laisvinimo veiksnius. Kai dalis lietuviškos spaudos 
“suminkštėjo” okupanto atžvilgiu, o kita net išdavė, laisvinimd 
kovą, “Naujienos” — lyg ta uola —■ išliko pastoviai kovingos.

Laiko ir gyvenamo meto sunkumai yra palietę “Naujienas”. 
•Kaip akcinė bendrovė,-“Naujienos” neturi religinių ar labdaros 
priedangų nuo vis didėjančių mokesčių. Užtat, būrys skaitytojų 
ir rėmėjų, susijungę į šį Fondą, ateiname į talką “Naujienoms”, Į 
tikėdamiesi, kad ir kiti prisidės. I

Fondo tikslas yra sudaryti atsarginį kapitalą šalia normalių 
la.kraščio pajamų, kuris užtikrintų “Naujienų” lęidimą ir reikia
mus — neišvengiamus pagerinimus. Siekdamas palengvinti “Nau
jienų” vadovybės darbą, Fondas taip pat skatina savo narius 
ieškoti naujų prenumeratorių bei skelbimų.

Fondo valdybon dviems metams yra išrinkti penki nariai 
•ir du kandidatai. Fondo nariais, su teise rinkti ir būti renka- * 
miems, yra visi aukotojai, paaukoję Fondui per metus ne ma
žiau $10. Paaukoję $100 — skelbiami “Naujienų” Rėmėjais, d 
paaukoję $1000 ar daugiau — “Naujienų” Mecenatais. Aukos ir 
Fondo apyskaitos bus skelbiamos “Naujienose”.

Fondas kreipiasi j lietuvius visose kolonijose, kviesdamas' paramą ir už $5 auką, atsiųstą 
sudaryti Fondo skyrius ar išsirinkti bent įgaliotinius, kurie pa- kartu su prenumerata. Dėkui 
laikytų ryšius su Fondo Centru. Fo’ndo raštinė — “Naujienose”, tos apylinkės tautietei, pasinau-

Su Internal Revenue Service išsiaiškinta, kad mokestinių dojusiai platinimo’ vajaus leng- 
lengvatų Fondas negali .turėti, užtat, jo veikimo teisinis pagrin-! vatomis ir užsisakiusiai Naujie- 

nas trečdaliui metų, bet pavar-
“Naujienos Pašiusiai neskelbti. Visi 

_ [- skaitytojai prašomi remti Nau- 
Assn., kurios centras .yra 8929 So. Harlem Ave., Bridgeview, Ill.1 Penas ir platinti. Visi lie-1

i . . .z. . trivial kvip/'innii npVrpinH ‘

idealistų spaudos žmonių 
paramos vaisius.: Ji buvo 
mo sąlyga. Be savęs spau-

išeivijos švietėjo, kul- 
iesą uždavinius Oku- 
triolinė spauda, stojo

TRUMPA!

— Penia Elena Jankauskas, 
St. Petersburg, Fla., pratęsdama 
prenumei'atą, savo komplimen
tus ir gerus, linkėjimus -atlydėjo 
$10 auka. Dėkui. Taip pat dėkui

(tas apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
.melams ir atsiuntusiam $5 au- 
«ką, bet pavardės prašiusiam ne- 
'skeltbi.

•H
i — Dėkui Antanui Zumarui iš 
kCicero apylinkės už nuolatinę

das, viso krašto apimtimi, lieka “Naujienų” čafteris.
i "

Fondas “Naujienoms” Remti (angliškai —į-
Fund”) atidarė savo sąskaitą Nr. 33221-0 Midland Savings & Loan

60455, o skyriai — 4040 Archer Avenue, Chicago, Ill. 60632 ir. kviečiami nekreipti 'dė- 
2657 W. Lithuanian Plaza Court; Chicago, Ill. 60629. Tam lietu-’ mes'° I bendradarbiautojų, tilti- 
viškam bankui vadovauja advokatas Frank Zogas. čekius rašyti: nm^ ir pseudopolitikieriu sklei- 
“Naujienos Fund” vardu. džiamus gandus apie Naujienas,

Kviečiame paskubėti su savo auka. Kviečiame aukoti Fondui - 0 sus'Pažinti su jomis ir pareikš- 
* ti savo asmenišką nuomonę jas 
I užsisakant. Naujienos siunčia- 
’ mos susipažinimui dvi savaites 
nemokamai, J

‘’Naujienoms’.’ Remti.
Fondo “Naujienoms” Remti Valdyba

Stasys Dubauskas, pirmininkas 
Antanina Repšienė, sekretorė

Kybartiečiai įsteigė savo draugiją, 
bet be statuto

I

925-8392. Professional Member 
Americas Federation of Astro-Į 
2-Jgers. (Pr.) g .

— A. Jurgučio pianino, akdr- 
deono ir vargonų studentų kon
certas įvyks birželio 8 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet, Jaunimo 
Centro kavinėje. Atvykite pasi
klausyti jaunųjų talentų. (Pr.)

— Patyręs lietuvis kirpėjas 
atidarė kirpyklą Marquette Par-'

• ke, 69-ta (Lithuanian Plaza Ct.) 
ir Artesian. (Pr-)
— Dengiame ir taisome visų

REAL ESTATE
Namai, Žema — Fardavimul 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, iami — Pardavime* 
KKAL ESTAT1 FOR SALI

ralę. prie j« pridėjo 10 dolerių1 A““'
auką. Dėkui.

— Juozas Dilys iš St. Catha
rines, Ont., pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui. Taip 
pat dėkui Kaziui Balsevičiui iš 
Lockporto, atsiuntusiam $3 ūž 
kalendorių.'

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM \IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

tuo jame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

HOT SPRINGS, ARK.
Vietos ALTos skyrius ruošia 

birželio tragiškų dienų minėjimą 
birželio 14 d. 2 vai. popiet YMČA 
salėje, 500 Quapaw, Hot Springs,

— Sandaros piknikas įvyks šį Ark Programos' meninę dalį at-J
sekmadienį, birželio 8 d., 12 vai. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 471h St. Rengėjų komisija 
sudaro Ona Jagelienė, Hildė Ku-

liks D. L. Lapinskų šeima iš 
Chicagds.

Maloniai kviečiame visus Hot
zienė, Elena Lazauskienė, An ta- {Springs ir apylinkėje gyvenan- 
nina Liorentąitė, Emma Petrai- čius lietuvius minėjime daly- 
tienė, Edita Rimkus, Elena Rū- vauti. Valdyba
kienė, Julius Kuzas ir Edvardas 
Boreiša. Komisijos pirmininkė) 
yra Teodora Kuzienė.

— Tėvų Dienos proga Chica
gos Parkų distriktas ruošia Jau-1

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS . j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIAAAS • VALDYMAS 1 

' • NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY "
INCOME TAX SERVICE

- 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood- Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

J _ ___________ ___________

PRISIMINIMAS
Cicero šv. Antano bažnyčioje 

nimo orkestro koncertą birželio 1 Uirželio mėn. 15 d., sekmadienį, 
15 d. 3 vai. popiet Grant Parke.!10 vaJ- 30r™in- atnašauja- 
Šiuo koncertu pradedamas va
saros .sezonas. ;

— Audrą Dabšyte ir Jonas pavergėjų vykdyto ir tebevyk-

LIETUVIU TRAGEDIJOS !• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
oDieiMikiiH At 1 Parke, 15 metų. Reikia skubiai par

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C hi ca gos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

duoti. Neaukšta kaina.

mos šv. Mišios už okupuotoje 
Lietuvoje žuvusius, nužudytus 
ir nukentėjusius dėl per 40 metų

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

DĖMESIO
62-S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

Aras sėkmingai baigė Los Ange
les lietuvių parap. mokyklą.

— Livija Lipaitė baigė meno 
studijas Kalifornijos universite-į

domo tautcfe naikinimo. Bažny
čioje giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Antano 
Skridulio.

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

Luiui sdvalics te, Lobg Beach, Cal. Ji daly-i Tuojau po pamaldų, parapijos 
be to, platinimo | vau j a grupinėje kūrybos paro-Įsa]gje kalbės dr. Jonas Adoma- 

vajaus proga naujiems skaity- doje Lietuvių Dienose birželio vičius ir sovietinio genocido gy- 
tojams jo's siunčiamos trečdalį 22 d. šv. Kazimiero parapijos vųjų vaizdų liudininkė. Meninę 
metų tik už $10.

I — Sofija ir Jonas Girdžiūnai,

’ GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medSo 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-8505
- REALTY group

U.S.A7
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-

salėje. dalį atliks sol. Aldona Buntinai-
_________ ________ , — Ponia Agnes Utakis iš Co-'tė vm?k: ^J*03 Palionienės 

Union Pier, Mich., vietoj gėlių raopolis, Pa., išsikėlė į Houston, paruoštas jaunimas.
Dalyvaus Amerikos veteranų ^i^jFhr^S hmprie a.a. Katrynoš Karvelienės1 Texas. J. Pikšilingis iš Toronto

dalį atliks sol. Aldona Buntinai-

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
TeL REpubllc 7-1941

liečiu išvyką, gegužinę. Na ir karsto, paaukojo. $10 spaudai pa-1 vasaros metui išvyko į Stayner, 
šį pasiūlymą kybartiečiai plo- ' remti. Pinigai atsiųsti j Naujie- Ont. Ponia Ą. Sedlickas iš Pent- 
jimais priėmė. Po susirinkimo' nų Fondą, sąskaitos nr. 33221-D, water išvyko Į Ludington, Mich.

iš iniciatorių užklaus; c/o Midland Savings and Loan Į J. Ballramonaitis su žmona iš 
Brighton Parko vasarai išvyko 
į Union Pier, Mic^į. Ponia Anna 
,Gaushas iš Hot ^fmgs, Ark., 
atvyko ir laikinai?'gyvens pas 
sūnų ir marčią Lemonte. Dan 
Lucas, Clinton, Ind., pakeitė bu
to adresą. |

— Illinois valstijos. loterijoje Į 
■birželio 5 d. Pot of Gold lošime; 
. laimėjo 531637. Ųijęky Stars lo- 
1 Šime laimėjo 30, 25,- 091, 929 
ir 10402.

, - -» .<■
— Horoscopes or Astrologies 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR -JAKŠTO, 17 N. 
STATE St.; Rm. 1717. Mes kal-- 
bame lietuviškai. 782-3777 or

vienas
tas, kodėl neišrinkta komisija Assn.,.2657 W. 69th St.? Chica- 
draugijos įstattams paruošti. Už go,. IL 60629., Dėkui. :
klaustasis atsakė, kad “gal bus., . . . „ i-u- i — Aleksas Žulys is Hamilto-genau be įstatų , nes esą Cm-1 . / .t . . • i .. i no, siusdamas metine prenume- cagoje su įstatais draugijų, ku ’ v r

š.m. birželio 1 d. kelių kybar- 
tięčių iniciatyva Jėzuitų kop
lyčioje buvo atlaikytos-šv. mi
šios, kurias atnašavo vysk. V. 
Brizgj’s. Po pamaldų kybartie
čiai buvo pakviesti kavinėn. 
Inž. Al.Kerelis inicitorių var
du pasakė, kad jų grupė surin
kusi sumą pinigų ir nupirko j
Kybartų bažnyčiai kieliką, atųrios neveikia, o ši draugija gal 
žymėti 50 metų sukaktį nuo jos. be įstatų daugiau veiksianti...’ 
įsikūrimo. Mokytojas Senkus Kai kurie sueigoje dalyvavę 
pasveikino iniciatorius ir kvie-. teisininkai suabejojo tokia keis
to įkurti kybartiečių draugiją.1 ta pažiūra...
Ad. Vilušfs palaikė inok. Sen
kaus pasiūlymą, gi iniciatorius 
pasiūlė, kad jie sudarytų Kybar
tų draugijos valdybą. Aklama
cijos būdu išrink tosios valdybos 
vardu inž. A. Kerelis pasiūk 
išrinkti revizijos komisiją To
kiu pat būdu išrinktą ir revizi
jos komisija. ■

Valdybon pateko E. Pake-' 
turienė, A. Martienė, E. Rožė- 
nienė, A. Kerelis ir J. šulaitis. 
Rev. komisijom E. Andriušis, 
Z. Dailydė ir A. Karaitis.

Valdyba pasiūlė už mirusius 
ir gyvus kybartiečius birželio 
15 d. atlaikyti pamaldas, o vė
liau ruošti į Union Pier kybar-' larė padėti j banką.

9115 postas, jo pagalbinis mote
rų vienetas ir j'š. kuopa “Klai
pėda” su vėliavomis. Kviečiamos 
visos vietos organizacijos su vė ; 
liavomis ir visuomenė gausia . 
dalyvauti ’ šiame mūsų tautos ■ 
didžidsios • gedulo dienos susi j 
kaupime.

Dr. Petras Atkočiūnas.;
’ ' 7 I

ALT Cicero skyriaus ;
• ’ . - . pirmininkas :

Amerikoje, prašome skambinti 
ar

Beje iniciatoriai visus ky- 
bartiečius pakvietė prie Nėžiį 
nomo Kario paminklo įsiam
žinti. šis pasiūlymas priimtas 
vienbalsiai, nes, atrodė, kad 
visi norėjo atminimui turėti 
kybariečių sueigos nuotrauką.

.Toje sueigoje dalyvavo apie 
p [ 100 kybartiečių, kurių daugu

mą sudarė moterys. Mgd, S-nė

Priežastis

— Dėl ko tu pasitraukei iš 
.mūsų klubo?

— Tik įsivaizduok! Išrinko 
mane iždininku, o pinigus nu-

DIAMONDHEAD I
RESTORANAS I

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems Šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vaL po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, III.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS = •’* , -v V4-» r * ' S

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. •"?

Darbas garantuotas-^

4612 S. Paulina St.
. (Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Atsiųsta paminėti

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

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

J" * 1 “ Telef. 312 238-9787
*1 • * .

> Nemoknmis patanuvliMs užtekant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio 
alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
aie kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kraštus. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
macijes visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietų 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

SIUNTINIAI J LIETUVA

2M8 Woot I9tk St, Chicago, HL 90629 • TeL WA 1-1717 ’ 
Didelia paatrlnktmai gero* rūšfeo įvairių prekig. i 

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 

W01 W. 19th St, Chicago, HL I0S29. — TeL WA M717

užeiti j mūsų įstaigą. i- 
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
66005. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
Independently owned and operated

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus Į

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

--

SKAUTŲ AIDAS, leidžia Lie-> 
tuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmija, vyr. redaktorius Juozą? i 
Toliušis, balandžio numeris gau•• 
tas praeitą savaitę, šie meta 
yrą paskelbti Jaunųjų _vadovx 
metais, šis numeris yra skirtar 
mažiausio vieneto — skilties — 
veiklai bei skautavimui skiltyje 
Apie tą sistemą rašo Gintaras 
Plačas. Yra įdomių nuotraukų iš 
veiklos skiltyse bei sąjungoje. 
Nežinantiems verta susipažinti 
Atskiras numeris kainuoja 5C 
centų, metinė prenumerata $5... 
Administratorė yra Malvina Jo
nikienė, 6346 Sd. Washtenav 
Ave., Chicago, IL 60629.

DĖMESIO!

Skubiai parduodama mūrinė 7 kam
barių rezidencija, labai gerame sto
vyje. Naujas šildymas, garažas. Prie 
70-tos ir Maplewood. Tiktai $37,500, 
Skambinkite

VAINA REAL ESTATE

TeL 925-6565 ,

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, simlnltf 
Ekvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
II! I

HOMEOWNERS POLICY

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

SISTER BESSIE
SPIRITUALIST

Indian Beader & Advisor.
Advises on all affairs of life.

735-3447
Chicago

Į J, ■

RENTING IN GENERAL
N n o m o g

NAUJAI DEKORUOTAS 4 kambarh 
butas su kilimais, krosnim ir Saldy 
tuvu; suaugusiems be vaikų, be gyvu
lių. $250 į mėn. Skambinti po 7 vai 

vakare — 925-9116.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
BRIGHTON PARKE. 
Teirautis tel. 254-7^36 .

NELP-WANTED—MALS
Darbininku Reikia

F. Zapolic, Agent

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI

Chicagos Lietuvių Tautinėms 
kapinėms reikalingas užveizda- 
manager, nes dabartinis (esa
mas) užveizda Stanley Kasias 
greitu laiku išeina į pensiją. Pa
geidaujame lietuvio,.’ gerai mo
kančio anglų kalbą ir rašybą, 
taipgi šiek tiek susipažinusio 
su knygvedyste. Darbas pasto
vus ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų 
teiraukitės pas Stanley Kasią, 
Lithuanian National Cemetery, 
$201 So. Kean Ave., Justice, 
L 60458. Tel.: (312) 458-0638.

1ELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Raikla Darbininku Ir Darbinlnklp

TELEPHONE SOLICITING 
TOP DOLLAR

Jur phone people earn top dollar. 
Salary plus bonus. No selling, just 
-naking appt’s, for our representative, 
flexible hours. Friendly confines.

Call Mr. Jay —• 966-2050

Everg. Park, Ill, 
60542, - 42*4654

State Farm Fire and Casualty Company,

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai i
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
_ Ir pagal susitarimą. , 
TeL 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, Ill. 60629

DENTURE WEARERS 
j A major - *

■ advancement ' n 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days




