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REIKALAVO ATLEISTI 18 MINISTERS, 
PAVARĖ PREMJERA TANIN KRAIVIXIEN 

Karalius ir generolai nori, kad krašte greičiau 
įgyvendinty demokratinę santvarką 

BANGKOKAS, Tajus. — Įšakingesnieji Tajaus kariuomenės 
generolai praeitą, savaitę pareikalavo, kad dabartinis premjeras 
Tanin Kraivixien tuojau atleistų 18 ministerių, kurie nepajėgia 
žingsniuoti kartu su moderniu' gyvenimu. Ne tik generolai, bet 
ir pats karalius Runiibor nori,; kad'demokratinė santvarka visame 
krašte būtų greičiau įvesta. Praeitais metais tie patys generolai, 
greičiausiai su-karaliaus žinia, -nuvertė buvusią vyriausybę ir 
premjeru pakvietė. Tanin Kraivixien, įsakydami jam paruošti 
kraštą demokratiniams rinkimams ir demokratinei santvarkai.
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Premjeras Kraivixien ištisus 
metus valdė kraštą, o praeitą 
savaitę^ pasitaręs su kabineto na 
riais, paskelbė kad vyriausybė 
paruoš kraštą rinkimams tik 
1982 metais, šis oficialus val
džios pranešimas sukėlė nerimo 
ne tik gyventojų tarpe, bet ir 
šeimoje. Generolai pareikalavo' 
premjerą tuojau atleisti 18 jni- 
nisterių, 'kurie tokiam „ilgam lai 

. kotarpiui atidėdinėjodemokrati- . . .
, nius rinkimus. Premjeras.buvo rorištų pagrobtus žmones iš So- 

pakviestas ir jąm-aiškiai paša-, mali j oje nusileidusio lėktuvo 
' - - . kyta, kad ln^šte rinkimai priva- degalų pasipildyti.

HI
P

fe-

į. :

'C

fe t

ar ■

. -?A-

fo.'įh

•<

& 1

St

JAV turi savo
oro komandas

NEW YORK. — Newsday 
pranešimų, Pentagono pareigū
nai pasakė, kad Jungtinės vals
tybės turi savo vyrus — oro Į 
komahdas ir visa kas reikalin
ga panaudoti: žmonių gelbėji- 
ųnųi tokiais atvejais, kaip kada 
Vakarų Vokietija panaudojo te-
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Nikaraguoj mėgino 
nuversti prezidentą

Nikaraguoje kairieji part 'ga
utai (guerrillas) kėsinosi tre- 
ėia<i:enį ’ nuversti prezidento 
Anastasio Somozos valdžią ir 
sūdanti naują iš 12 žymių- pi
liečių, jų tarpe du Romos ka
talikų kunigai. Toks planas bu
vo raštas konfiskuotas iš San
dinista Laisvinimo Fronto re- 

'Voliucionierių, kurie jau pirma
dieni buvo pradėję sukilimą, ata 

/kuodami visa seriją vietovių.1 
Opozicijos laikraštis La Pręnsa 
paskelbė! atsišaukimą, pasira-f 
syta .tų 12 žym’ųjų piliečių, Į
kviečiant ^išlaikyti tautos har-f medali, 
moniją^ ir- suorganizuoti dialo-Į į os Angcies mieste jis jrra Amerikos Lietuvių Tarybos sky- 
gą visų žymiųjų valstybės ele- riaus pirmininkas. Turi Įtakos į miesto savivaldybę. Dalyvauja 
mentų; Įskaitant ir Sandinistų Amerikos ir lietuviu visuomeniniame gyvenime^

V. ČEKANAUSKAS - LIETUVOS GARBĖS
KONSULAS LOS ANGELES MIESTE
Praeitą antradienį Valstybės Departamentas 

patvirtino naują garbės konsulą
WASHINGTON, D. C. Ih-anešimas iš Washington© sako, 
antradieni valstybės departamentas patvirtino inžinierių Vy-kad

tautą Čekanauską Lietuvos garbės konsulu Los Angeles mieste. 
Alinis konsului Bielskui. Lietuvos konsulo, Kalifornijoje nebuvo- 
Buvo pasiūlyti keli kandidatai, bet valstybės departamentas pasi
rinko ir patvirtino veikėją Vytautą Čekanauską.

Čekanauskas 1929 metų kovo 7 dieną gimė Kaune, nepriklau
somoje Lietuvoje. Amerikon atvyko tuojau po Antrojo Pasauli
nio karo.

Jis tarnavo JAV kariuomenėje ir užsitarnavo Purple Heart

sąjūdi1

Kaip teroristai 
įsinešė ginklus

PAL^A. .Maliorka. dabar 
jau nustatyta, kaip keturi teo
rištai įsmešeTginkius į vokie-čhr 
lėktuvą, ąkrendantį .į Madridą,

Somali ja darosi i
’;: imperialistinė ..’

NAIROĘI,nįĘĮęnija. — Keni-J'. 

jos prezidentas Jomo Kenyat
ta perspėjo Somai ją atšaukti 
savo pretenzijas į Kenijos te- x, ,... .. ■- .valandų pasi&vaite po Nebras-ratorijos-ddlis.. -. i . r,.;. t-

Lėktuvo grobikas 
pats nusižudė

ATLANTA,- Ga. — Thomas 
M. Hannan. 2'9 metu amžiaus ge 
rai nusiteikęs vyrukas, dvylika

o visi tię, ministerial, kurie rei
kalą ■ stengėsi atidėdinėtų - atleis ■ 
tį iš.pareigų. L'

Premjeras Kraivixien'naują, 
įsakymą iš. pagrindų apgalvojo 
ir atsisakė atleisti minėtus minis' 
teraus. Kraivixien -mano :kad pa
žįsta krašto gyventojus,-žino jų 
nuotaikas įr.jam. aišku,-Įdėk Im- 
ko užtruks kol'bus sūrašyti-bai 
suoti turį teisę žmonės.. Tajuje. 
toks sąrašas sunku sudaryti, nes 
žmonės bijo sąrašų ir nenoribal 
savimų, kurie, jiemsj ne toki. jau. 
aiškūs. Premjerui, išdėsčius šias 
savo , mintis karo . vadams, jįę 
pasitarė ir nutarė atleisti Kreivi 
-xiena. iš pareigų. _ . . ‘

Tuo tarpu naujas, premjeras 
dar nežinomas. Sostinėje paskelb 
tas karo stovis, o nuo 1 valan
dos nakties iki pusės penktos 
paskelbtas apgulos stovis. Nie
kas naktį negali vaikščioti gat
vėmis. Visus' valstybės pastatus 
ir tiltus saugo-gikluoti kareiviai.

JA\ -bese tokie; parimk [i ir 
ištreniruoti^ Armijoje jvą^nąsi 
Airbornf Rangers.riJie; buvo ai> 
mokiirti • įspėcialių -. operačij ų ko
mandų .pareigoms, s nepaisant 
laiko, vietos, klimato iri kliūčių 
■jas atlikti..-Jų treniravimas pri
pažįstamas sunkiausiu pasauly
je.. Airborne Rangers yra batą- 
Jijonaiviso 800 vyrų, turi 
skirtingus . ženklus, „dėvi juo- 
juodas beretes ir taip paruošti, 
'kad-gavę pranešimą valandos 
bėgyje atsiranda į bet kurią vie 
tą pasaulyje.

pavojingiausia takais rr parodo piritą" VĮsbĮė jerš nuogumoje ArKua*s t s 
mėgsta jpti mokančias moteris. “Jas neša švelniau,- negu .joit 
'{ ' : F* n į šokusius, vyrus. .. .. .

ta

Dis-

“Transcendentinė
• - meditacija”

NEW JERSEY. - U.S. 
trikto teismo teisėjas uždrau
dė New Jersey visose viešose 
gimnazijose dėstyti “Trans
cendentalinės Meditacijos “mo 
kslą”, kurį šiame krašte orga
nizuoja guru (išminčius) Ma1- 
harishi Maheshi Yogi, bet

Generolų taryba paskelbė, kad -iam nepavyko įtikinti teismą, 
naujam premjerui bus duotas ta TM nėra Hinduizmo 
įsakymas pravesti demokrati
nius rinkimus vienerių metų lai
kotarpyje. ' . v

religija. Ta pati tik kitokia 
.forma skleidžiama.

Teisėtas Dareiškė. kad TM
Premjeras Kraivixien įsakė_ (transeedentihės meditacijos) 

kabineto nariams eitii pareigas, mokymas ' mokyklose paže<- 
kol bus paskirti nsuji rniniste- bcįžnvčios ir 
riai ir jiems perduotos visos mi perskyrimą ir yalstijos garan-

valstybcs

KANCLERIS ŠCIMM jsake policijai 
IŠAIŠKINTI IR SUIMTI ŽUDIKUS

Policija turi duomenų,' kdd pramonininką Schleyerį 
7 / saugojo 10 motery ir 6'vyrai

BONA, Vokietija — Vokietijos policija n- pasienio sargai- 
gavo įsakymą visomis priemonėmis suimti 10 moterų ir 6 vyrus, 
kurie dalyvavo Hanns M- Schleyerio pagrobime, jį visą laiką sau
gojo, nužudė ir išvežė lavoną į Prancūziją. Vokiečių policija jau 
atmušė reikalingas informacijas, -nusikaltėlių vardus ir fotogrą-. 
fijas, ir išsiuntinėjo visoms krašto nuovadoms ir pasienio punk
tams, 'kad atidžiai, sektų pasikėsinime dalyvavusius jaunuolius. 
Prancūzų policija glaudžiai bendradarbiauja su vokiečių policija 
ir stengiasi padėti išaiškinti ir surasti-pramonininko Schleyerio 
žudikus.

Schleyerio žudikai vokišku au Nori suimti 16 teroristų 
tomobiliu atvyko į Prancūziją, 
pasiekė Mulhouse miesto centrą, 
paliko automobilį ir dingo. Bet 
atsirado liudininkų, mačiusių 
tris jaunuolius, atvykusius į 
Mulhouse ir išlipusius iš maši
nos. Tiktai sekančios dienos 
vakarą, kai nusikaltėliai turėjo 
progos pabėgti, telefonu jie pra
nešė Mulhouse policijai, patar
dami ieškoti tame automobilyje 
Schleyerio lavono.

;j lėktuvai! sėdantieji keleiviai 
tikffharni. iHIvb"^tikrinami ir kfr-j 
leiviai, skridusiėji vokiečiir Luji 
hansbs. lėktuvų-j 'L' " L

Bet''jie'taiplpav^ąvo, kad ti
krintojai negalėtų jų patikrinti. 
Jie sąmoningai jątvyko į aerodro 
mą, kai 'lėktuvas jau rengėsi iš
skristi. Jie buvo nusipirkę :bile- 
tusirturėjo išskristi. Jų .vardai 
jau buvo?antrą kartą šaukiami, 
jjie- atbėgo .paskutinį momentą, 
-kai tikrintojai ranka numojo ir 
•leido jiems lipti i lėktuvą-.

-• z.- ' - - .J', tešsjšrippi, fkorgia ir ki-
- j — ~ , ta^ valstybes, . grasindamas nu- 

P31^ _ ; ^paįSoma žudyti '-lėktuve buvusius loke-
fokiam dar- 

bui reikalingos drąsos? ■ 
_ . 1 • j . .

Jis reikalavo paleisti iš Ne- 
braskos kalėjimo draugą David 
-Stewart, bet-advokatas jį įtiki
no. kad iš tokio reikalavimo nie
ko neišeis. Lėktuvas atskrido į 
Atlantą, nusileido nurodytoj vie 
toj. Grobikas atidarė lėktuvo du
ris ir liepė visiem lėktuve buvu
siems įkaitams išeiti, kai lėktu
vas buvo tuščias, tai savo gink
lą jis atsuko į širdį ir vienu šu-

Ogaden ■ dykumą prieš ; trejetą, 
mėnesių, ’;Kęnyatta •. pareiškė, 
kad Kenijos valdžia.;jdų turi 
sudarytą planą, atremti agre
singus grasinimus iš.- bet ku
rios pusės.” ■

Keniją; yra Etiopijos šalinin
kė ir jos santyka su Somalija 
yra įtempti.

Sėkminga vagių 
medžioklė

WASHINGTON. — Teisingu- viu nusižudė.

nisterijos. Tuo tarpu jis pats 
pranešė įtakingiausiam genero
lui, kad jis pasitraukia iš parei
gų ir išvažiuoja į Bangkoke 
esančius privačius savo namus, 
jis pareiškė įsitikinimą, kad vie 
nerių metų laikotarpyje niekas 
nepajėgs Tajuje pravesti demo
kratinių rinkimų. Jis pats pa
reiškė, kad jis naujai vyriau
sybei nesirengia kliudyti. Jis yra

tavimą Konstitucjps Pirmojo 
Amendment©.

Fundamentalistų kunigų ir 
civilinių laisvamanių koalici
ja praėjusiais metais apskun
dė teismui Maharishi, kad jo 
TM religinė praktika, prieš- 
konstifucinė ir tokiam 
mui nedera teikti 

j mokyklų priemones ir

Vokiečiai nustatę

Schleyerio asmenybę

vvi *«* iviiuMj va. j * v * ------ " '

pasiryžęs jai padėti, jeigu vy-llinius švietimo fondus.
. v • •___ < ... - V.-V4... I

moky- 
viešųjų 
federa-

riausybei jo patarnavimai būtų
reikalinti. »

Iki Šio meto karalius Bumibol

Debesuotas, lis.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:04

valdė kraštą aukštų generolų 
pagalba. Atrodo, kad dabar vi
soje Azijoje bręsta mintis, kad 
j krašto valdymą privalo būti 
įtraukti ir visi krašto gyvento
jai. Pats karalius mato, kad be 
demokratinės santvarkos net ir 
Azijoje bus sunku valdyti žmo
nių apgyventus plotus.

Vokiečeių policija paprašė 
gyventojų padėti surasti Schle
yerio žudikus ir visus teroristų' 
bendradarbius. Vokiečių Apoti- 
cija jau turi vardus 16 jaunų 
moterų ir vyrų dalyvavo keliuo 
se teroro aktuose. Vieni jau su
imti, o kitus valdžia prašo pa
dėti suimti ir atiduoti teismui. 
Kancleris Schmidt pareiškė, kad 
teroro veiksmai nepasibaigs ži
nomu teroristu suėmimu. Atsi
ras kitų, kurie bandys naudoti 
tuos pačius metodus, bet demo
kratinėje santvarkoje teroriz
mas nepateisinamas* nes kiek
vienas gali laisvai išdėstyti sa- 

i vo argumentus ir įtikinti politinį 
savo priešą įsitikinimų lėkštu
mu. Bet negalima argumentuo
ti kulkomis, negalima bandyti 
kitus įtikinti prievartos priemo
nėmis. Kancleris pastebėjo, kad 
teroro veiksmai kartosis tol, kol 
visuomenėje bus teroro šalinin
kų, kol gyventojai padės nusi
kaltėliams slapstytis, kol teiks 
jiems pastogę ir ekonominę pa
galbą. Kiekvienas turi teisę sa
vo mintis dėstyti, niekam ne
reikia vartoti prievartom Kanc- 

. lems prašė" 'gyventojų padėti su-

Prancūzų policija nenorėjo 
kištis prie atvežto ir palikto au-. 
tomobilio. Iš gatvės gyventojų 
jie nestatė, kada tas automobi
lis ten atsirado, kas iš jo išlipo 
ir kuria kryptimi tie jaunuoliai 
nuėjo. Prancūzijos policijos 
vadovybė tuojau pranešė vokie
čiams, pakvietė juos atvykti ir 
visa reikalą ištirti. Vokiečiai 
špecijffistai mašiną atidarė ir 
bagažinėje rado prieš porą die
nų nušautą Schleyerį. Jie turė
jo jo fotografijas ir rankų nuo
spaudas, kad galėtų atpažinti. 
Vokiečiai mašinoje rado daug, 
pirštų ir rankų nuospaudų, ku- rasti, suimti ir atiduoti teismui 
rias nusitraukė ir nusivežė į kiekvieną vokietuką, kuris pa- 
Vokietiją. ■ f dėjo teroristame.

Rado 10 vaistu 
Presley ^raujuje

■MEMPHIS. — Laikraštis 
Commercial Appeal paskelbė 
laboratorijų mediciniško tyrimo 
rezultatus, kuriais rugpiūčio 16 
d. mirusio milijonų jaunimo 
garbinto Elvis Presley, 42, krau 
juje rasta 10 rūšių vaistų ir nar
kotikų. jų tarpe raminančio 
vaisto Valium ir iš opiumo ga
minamo narkotiko — kodeino 
didesniais kiekiais negu norma 
leidžiama pagal receptą; sinte
tinio narkotiko Demerol ir pa
plitusio tariamai nuo šalčio ar 
karščio — antihistemine. Nusta
tyta, kad jo širdis buvo rimtai 
suvargusi nuo sunkaus darbo 
ir kepenos labai padidėjusios.

Tos rūšies vaistai, rasti Presley 
kraujUjei.turi tendenciją veikti 
drauge, ir tuo būdu susidaro 
daug stipresni efektą negu pri
imant pavieniui, o ypač pavo
jingai veikia raminantieji nar
kotikai susijungę su alkoholiu, 
ir ta yra priežastis dėl kurios 
paskutiniais metais tįek daug 
žmonių miršta “be ligos”. El
vis Presley paskutinėmis savai
tėmis ypatingai daug gėręs.

mo departamento pranešimu, 
24 JAV miestii pravestos prieš 
vagis ir plėšikus operacijos j 
buvo sėkmingos: atgauta dau-i 
gan kaip $50 milijonų pini-j 
gaiš ir vertingais daiktais. 7“" 
areštuotųjų piktadarių 98 nuo-Sadūnaitė jau paleista iš sovie- 
šimčiai nuteisti.

Vagis pagauti daug 
“Operation Sting”, 
giimo pareigūnai, į 
civiliškai, suvaidino vogtų da-J Krasnojarsko sritį. Mokytoja 
lykų supirkėjų rolę ir visos?Sadūnaitė negavo teisės būti 
derybos yra slaptai nufotogra- j mokytoja, bet jai paskirta vie

šo- nos Krasnojarsko mokyklis va
lytoja.

Sadūnaitė jau valo 
mokyklas

Amerikos Lietuvių Taryba 
Iš praneša, kad mokytoja Nijolė 

* W — • * • • • S/ •

j tinio kalėjimo- Amerikos lietuvių 
padėjo^ protestai, matyt, jai padėjo. Ji 

kur teisin-| išleista iš kalėjimo, bet, vieton 
persirengę, pavergtos Lietuvos, ji pasiųsta

fuojamos su vaizdais ir 
džiais.

SUNKI KOVA SU
TERšIKAIS

WASHINGTON. — Aplinkos

Krito lėktuvas su 
jaunais muzikais

, McCOMB. Miss. — Nedidelis 
(gamtos) Apsaugos įstaiga E- keleivinis iėktuvas nukrito į Mi
PA ketvirtalieni pranešė 
nuoliktai kitu federalinių 
taisai, kad jų operuojamu 
taigų didokas skaičius visame 
krašte tebeteršia orą ir van-

v,e‘i ssissippi brūzgynus, užmušda- 
;s"’mas tri® pradedančios garsėti 
Is*’muzikų grupes ‘Lynžrf SkynyrF 

. grupes muzikus. Grupei vadova- 
įvo Ronnie Van Sandt. Jis suge- 

denį. kad turi nedelsiant apsi- į^j0 atknnkti gerą klausą tu-
valyti.
EPĄ direktorė Barbara Blum 

pareiškė, kad EPĄ pavartos 
visas jos galioje esančias prie
mones. įskaitant ir teismų ak
cija. kad būtų užtikrinta visų'giami. Jų nelaimė buvo ta, kad 
federalinių įstaigų darna. jjie nusisamdę nepatikima lėktų 

- vėlį kuris juos nunešė mirtin.

rinčius berniukus ir mergaites 
ir apmokė juos sutartinai groti 
ir dainuoti. Jie dainavo vietos 
tarme sustatytas dainas, todėl 
savo apylinkėje buvo labai me-

— Vokiečių komandos mokosi
iš kiekvieno teroristų pagrobto j prižadėjo padalyti Vokietijos 
lėktuvo, kad surastų priemonę: ūkiui milžiniškus nuostolius, jei- 
kaip tuos teroristus nuginkluoti. * gu valdžia juos persekios ir žu- 
Somalijoje išlaisvintas lėktuvas; dys. Vokiečių policija nekreipia 
ir žmonėi skąitomi pavyzdingai dėmesio į grasinimus, bet jrau- 
atliktu darbu,- do įtariamuosius į ' liama* viešumon.

— Vokietijos kairiasparniai
— Liudininkas tvirtina, kad 

Fordo administracijos metu vie
nas aukštas Baltųjų Rūmų pa
reigūnas gavo didelį kyšį iš ko
rėjiečių. šitas klausimas hu« ke



LIETUVOS PAVERGTO DOKUMENTAI .
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys) . y

Germuolių, Pustauniškių ir kitų-kaimų, Šakių aps., 
valstiečių susirinkimo Įgalioti: valst Leponis, Muraus
kas, Narevas. y • -.»

“Kauno Audinių” a. b. darbininkų ir darbininkių 
susirinkimo (300 žmonių) Įgalioti: Čaprauskas, Budrei- 
ka, Sankauskienė, Burokienė, Mikolauskas, Žilinskas.

Laisvamanių sąjungos valdyba: Mackevičius, Žu
kas, Steponavičius, Batkus, Galūnė:

Šančių fabriko “Audimas” darbininkų bei darbinin
kių Įgalioti: Marcnkevičius, Binkauskas; Grajavas.

Lietuvos Liaudies Pagalbos Sąjungos valdybos var-. 
du: Grinbergaitė,- Domeikienė, Abramavičius, Pikaitė, 
Meigelytė, Mitkauskienė, Meškauskienė, adm. Zinionas.

Teks, fabriko “Plukštas” darbininkų ir darbininkių 
Įgalioti: Artėnovas, Pavlauskienė, Rupkutė. ■V —

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas.
■ r ■ '■ ' ' J - \ ■ •

Nacionalizuoja bankus - -
IŠRAŠAS Iš: ; ' \

“DARBO LIETUVA” Nr. 20, psl.-1. Penk
tadienis, 1940, VII. 26. ; . :

BANKŲ NACIONALIZAVIMO- ĮSTATYMAS '
Astuoniems bankams paskirti komisarai. -

Kaunas, VII. 26. Elta. Einąs Respublikos Preziden
to pareigas ministeris pirmininkas,. pasirėmęs; Liaudies 
Seimo 1940 m. liepos 23 d. priimta, deklaracija apie ban
kų ir stambiosios pramonės nacionalizavimą, skelbia šį. 
bankų nacionalizavimo Įstatymą: • -y. -Ųc .

BANKŲ NACIONALIZAVIMO' ĮSTATYMAS '

Nacionalizuojama:’'’ < z

: Visi bankai ir' jiį.kkyriai, 
draudimo
to draugijos..ir lombasdžikj■:G 

į.j£. -.Af Ųs '? Miljręj; ii be#
•’ L. . y..y 1 •-’Vi'-'4Įjcd..?Skinamii?yy^ąųsybęs^ko^^^ę^£^Įi^|^ą^9ą^ 

nalizu0jamuosec-bankiibšco>7 įšąįė'^5 .foiž'

-fe..

*“ , ATS. Asmuo,
gauti išmokėjimus 
sau. ir šeimai turi

C . ; Į

kuris nori

ILHUuO jr selinai turi pirmiausia
v paduoti apjikaciją tai įstai- 

Nr. 30 Taipogi asmuo,
■■t; U-.T73-:—■ -ę- r ■ .<;! ■< . -ri po Įedarbingas del
Klausimus ir mediiaš) siusti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicego, III. 60t>32 uelailllingo jwkio ir

RėtUguoja PRANAS ŠULAS

II. metai

ĮSTATYMAS, TAI NĖRA
.... .. . \J .-.-;.X%.

kuris la- 
ligos ar 
kurio ne 
mažiau- 
kai pa
dauginu 

u* pi lnuoju pasitrūukti pen- 
stenogra- sijon; pabaigę 65 metus prieš 

.. . 2 ar b uk hcsiUs, nei ir tuomet, 
jei manu loaau dirbti; jeiį^u 
kas nors šeimoje mirs. Kiek- 

transcript of lesti- vienas asmuo prieš pabaigda-

diulriilgumas tęsiasi
ĮSTATYMAS, TAI NĖRA .mi. Kai kada "court” teiniinuhia vienerius melus; 

MENO ASMENS KCRINYS >'vadinama* teisėjas, piriiiiilin-Įbaigė 62 metus arba
• kaujanlis teismo posėdyje.

Šiais laikais padaryti sau 
pačiam įstatyminius 
lūs ir .juos įgyvendinti 
ūkiama ir neįmanoma. Tą 
bą teisingiau leisti atlikti 
su.sami-icisiniaKui kuris 
iąm. uaiuai pasiruošęs ir 
nir uotas.

1 eisybė kiekvienas

Court repui ter —
fas, kuris užrašo pažodžiui by
los liudininkų parodymus.Kai 
jis viską surašo, gaunamas va
dinamas
nionv” — parodymų užrašas, i mas (k> metus amžiaus priva- 

Cross examination”—kai ki-’ lo kreiptis į Soc. See. Įstaigą
1 ne tik dėl to, kad 'gautų pen- 

klausinėja atsakovo liudinin- siją ir sužinotų jos didumą, 
kus^ bet ir dėl to, 'kaęh užsirašytų į

Cumulative sentence — nu- Medicare apdraudimu kujiS 
leisimas pridėtas už įvykdytą priklauso kiekvienam nuo 65 

nepaisant ar 
tas asmuo dirba *ar ne.
KJL Mano 79 m. amž. močiu

tė bijosi ambulansų, Ji serga 
arthričiu jau gana seniai. 
Kaip aš galėčiau rasti gydy
toją, kuris ateitų į namus 
močiutei skausmus sumažin

ti. E. I-nė

nuosta- 
d rau

dai* 
ad- 
vra i* 
tre-į

j tos šalies advokatas byloje ap-j

niuo gali rasti knygynuose įs-* 
tatymų sąrašą,, pagal kuriuos* 
daugelyje šio krašto valstijų 
gali iškelti teisme ieškinį (pa-; nusikaltimą, kurį tuo pat metų amžiaus, 
x*yzdžiui, Illinois valstijoj iki jaikų. negalimą atlikti.šiai są- 
$500) ir jį ginti, padaryti di- vokai priešginybė — “concu- 
voršą (skyrybos) arba pa- renĮ sentence’’. 
4iskūtupti “aptitrus f ’įstaty
mą.. Tačiau kiekvienoje val
stijoje^ pasirodo nauji. įstaty
mai. Pavyzdžiui * Californijos 
legislalūra išleidžia kas
met daugiau negu 1,000 įsta
tymų arba teismai padaro 
legaHnių principų. Be to, se- 
riiau^;veikiantieji įstatymai ga- 
ti- kiekyiėną paliesti; jų yra 
irgi 1,000-čiai visose JAV-bė
se 
gą^ja ir šiandie, 
baruos konstitucija nustato — 
draudžia žmonų

Daniabe — nuostolis sužei- ° 5 dimas, turto sužalojimas, są
ryšyje su kito asmens veiks
mu.

nors „seni Įstatymai visgi
Pvz. Ala-

draudžia žmonų musėj ams 
balsuoti; Floridos r Wiscorisi- 
rlo valstijų gyventojai neturi 
teisės" balsuoti’ arba tarnauti 
viešose ' tarhvbose kurie dalv ’ 7 . .7vato dvikovoje (duel); šie įs
tatymo nuostatai dar ir šian
dien galioja. pr. fab.

Meili draugystė
j ATS. Chicago Medical Drau 
gija nurodė telefoną 922-0-117, 
Jiems paskambinus, draugija 
nurodys gydytojus, kurie ap
lankys ligonę namuose.

KL.
išlaidas už 
ri yra būtina 
se?

ATS. Nesusituokę vaikai čių vaikų tėvai gauna čekius 
(iki 22 m., jei pilno laiko stu--kad jie galėtų išmokslinti vai- 
dentai) ar sūnūs ar dukros'kus ir išauklėti. 
(netekėjusios), kurie pasidarė 
nedarbingi prieš 22 nu aniž.,ga 
Ii gauti Social.Security išni(> 
kėjimus kas mėnesį,' pagal tęį* 
vii uždarbius, jėigu bet kuris 
iš tėvų dirbo apdraustame dar 
be pakankamą; metų skaičių. 
Smalkesnių informacijų gali
te gauti artimiausioj Soe. Seč. 
Įstaigoje. Jeigu.Utinis būtų sun 
kuinų susikalbėti, tai LB. Soči 

.klubo valdybos atstovas (3548 
S. Emerald A v.," Chicago, III.) 
jums galėtų padėti. :

Į KL, Kodėl mano S, S, čekiai 
medikaKk-ųi“?8^^' kai mano sūnus 

į. a- reikmenų sandėlio. Kiek-man Tir' inlerife ' - , . ‘. - m > sumokcš Medicare u,.______ _________ . .. ,
kurie -normaliai pilnąu . g M-kas-kius ir man sako, jog gaus če

,• j .- kiųs iki baigs 22-metus amž.
ATS. Medicare .už tokią mę dp pilną laiką lankys mokyk- 

apmoka ją. Ar tai tiesa? 2- F. Ž. 
Tačiau! ' . -________ ,

ATS. Vaikai 'gauna Social 
Sec. čekius iki 22 metų amž^ 
jei lanko mokyklą...Mažame-

Ar Medicare apmoka 
"wheelchair”, ku- 

nau-doti namuo-

Pajamų mokesčių reikalais
KL. Mes turime vasarnamį, 

kurį metų laikotarpyje dali
nai išnuomojame. Ar nauja
sis pajamų mokesčiu įstaty
mas padarys kokių pakeiti
mu šiose sritvse? P. J-čiai u *

ATS. Naujasis pajamų įsta
tymas ,veikiąs nuo 1976 m. 
padarė kai kuriuos pakeiti
mus dėl vasarnamių dr apart- 
met ų, kurie, nuomojami ne 
visą metų laiką. Jdįgu jūs 
naudojate tuos antruosius na
mus daugiau negu dvi savai? 
les metu laikotarpyje arba 10 
proc. tikros nuomos laiko, jūs 
galite atsiskaityti . tik gautus 
hūompi'nigiųs, ’ išsk'iriahT'- Real 
Estate* mokesčius 
ręstus 
atškaitoniE Jėigu’jūs’ noiiioį- 
jatė namus mažiau, negu 15 
dienų niėtų laikotarpyje, tud-i dikališką priemonę 
hiet nei jūsų pajamos ar ats
kaitymai (deduction) neima
mi dėmesin. Tokį paaiškini
mą padarė Mokesčių departa 
mėntas. '

jūsų gydytojas 
tokia kėdė bū-

ATS. Jeigu 
prirašys, kad 
tina jūsų sveikatos reikalams, 
tuomet Medicare dalinai ga
lės prisidėti prie išlaidų pa
dengimo jei jūs tokią kėdę nu 
pirkjtumėte ar išnuomotumė
te, Tuo reikalu jums reikia 
kreiptis į Soc. See. įstaigą- su 
gydytojo receji.tu. ,
i. KL. Man būtinai buvo reika
linga vežiojimo ’’ kėdė,:" kurią 
aš nusipirkau? iš

KL. Pasakykite, ar kiekvie
nas darbas JAV-bėse priklau- 

Jso, kad išdirbus nustatytą me
tų. skaičių, gautum Soc. Secu

rity j ensi ją? H. š.

A.TS. Ne. Specialės taisyk
lės tvarko namų ruošos dar
bininkus (households), darži
ninkus, vaikų 1 aukles, studen- 
tūs • darbą mokyklose ar uni- 
versitetuose, padavėjus ir kt.

7. .

versitetuose, padavėjus 

. KL. Pasakykite, kur 
kreiptis, kai negaunu 
Social Security,ąėl<ių?

„tau >r ■. 4 _■ j jA-aG Ai — - 4-: t ' ATS1 Reikia .ktid greičiau
apdrauda . P^s ir tai pranešti Social ‘ Se

curity įstaigai savo rajone. 
Ten surašys protokolą/ kurį 
reikės jums pasirašyti. Po to 
laikas nuo laiko reikia toje 
įstaigoje pasiteirauti, ir para
ginti, kad. jūsų bylą pagreitin 
tu. . Soc..kl. inf.

amž.? Jis

amz.

reikia 
laiku
F.t

ILĮ^etųvės 'Bahk^
2.; Kboper šęijbs?^a^ę^jS

Žemės =Bahke.—,.Br>lBi^iuk^šif?F ?
80 jiroc. jos vertės 
jums tas išlaidas sumokės po 
$6 kas mėnesį, kol tą 80 proc. 
sumą išmokės.

KL. Aš turiu skausmus ir 
suižnojau, kad ;chiroproctoriuš 
man gali pagelbėti. Ar Medi
care apdrauda padės apmokė
ti tokias cliiroprąctoriaus są 
skaitąs? B. G-nis

ATS. ' Medicare apdrauda 
apmoka, tik licęnzuolo. ir Me 
di ca re pa žy m ė to ch i ro p r ac to
na us darbą. Tačiau Medicare 
negali mokėti už rentgeno (X- 
ray) nuotraukas.

KL. Alano vyras prie šeimos 
išiaikvmo su savo uždarbiu r- j ■. - - • . r . s .» -
prisideda tik 25 proc. o aš 75 
proc. Kadangi mūsų vaikai 
prirašyti, kad jis juos išlaiko, 
ar jie galėtų gauti Social Sec. 
išmokėjimus pagal mano uŽt 

kai asmenys tuoti Social Security įstaigą darbius, kai aš tapsid. Bedar
bi. G. binga? FL X-nė

KL. Malonėkite paskelbti 
kiek Aj a šiame Jkrašte Social •w f t i f L i

Svarbesnių sąvokų paaiškini- 
mas 

Čpričurent sentence —■ nu 
teisimas, kai atsakovas vra -__ rapkaltintas keliuose teisniuo- 
se už atskirus nuskaltimus t 
Z Jeigu, atsakovas, yra Buieb 
staš m: dvejas vagystes yiene- 
rių metų kalėjimu už,kiekvie
ną vagystę*, tai jis sėdės kalė- 
jinTe ‘ tik vienerius nietus^ 
tačiau jei teismas nutars, kad 
bausmė būtų vjdcdoma “con- 
sccutyvely’5, jo bausmė nepra
sidės sėdėjimu antro nuteisi
mo, kol nebaigs pirmos uždė
tos bausmės^ taigi jis sėdės ka
lėjime dvėj us metus.

Contempt of court—bet ku
ris obstrukcijos, veiksmas ar- Security įstaigų?., 
ba trukdymas ■ teismo nutari
mą įgy vendinti arba, pažemi
nimas teismo autoriteto. Pa- 
pfą^|ąi,. .lai . atsisakymas pa
klusti teis mp p uosp r e n d ž i u i.

Corpus delicti—“blogio pa-. x x . '•. A - tų ištaigu atstovai reguliariadarvmas , del nuteisimo, nu--c../ . t. i. .. ’ . aplanko ir kitas sunkiau prisikalbino svarbiausi faktai tu-! \ .4 . Vi.įeinamas miestų dalis jei juos ri būti patikrinti. , ,v f;y x 1 kviečia atvvkli į namus, ne-', Councelor—šalies įgaliotas .. . • p'4 •. c^. .. -4-galintis — sergantis apdraus-advokatas - legalus patarėjas. . i* \
. -v » - * k Llasis darbininkas, pats negaleiCounter claim — atsakovo* □ u . - . .5‘ '.. >. . v, . . v. i damas nuvvkti i Soc. See.p^reikstas ieškovui priešingas piv- 

ieškinys.
Court — valdinė teismo įs- * KL. Būkite malonus, paaiš 

iš- krnklte, kada reikia kontak

-ATS. Mūsų surinktomis ži
niomis iš viso Social Security ‘ “s •u-’’ 1 į 4 ' '^inųrustracija^ turi apię 1^300 
įstaigų, kurios yia kiekvie
no j.ę- , valstijoje. Pastebėtina

JŪSŲ- NAMĄ
• .J? r r«’’— -

ERW1N J. ......

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

t . -Tt* į 
(Prie 47-tds)

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESCIUS IR

MEMBER, i MES TAIP PAT
21 SUS CHIGĄGOS

MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

5. Komercijos Barikė I^ąki^iųas^
■ 6. Ūkio Banke—?

8. Kredito jBąnkeM; Janūšaūs^M/t^^'*’ '

Bankų komisarai Įpareigojami.^ stebėti . einamsias 
sąskaitas ir vertybes bankinių kreditų Įstaigų ir taip pat 
patikrinti pramonės ir ūkio Įmonių bėgainąjŲkreditą.

Visais būdais vystyti bankinius-. atsiskaitymus,,- o 
privatiems ašmenims indėlių iŠ bankų ir taupomųjų.* ka-^ 
sų ,leidus bankų komisarams/idšūbti ne daugiau kaip 
250 litų mėnesiui.

' •** • . i-’ •

Suinoš kuridš jeikalihgoš normaliam pramonės ir 
prėkybds' įmbnių darbui, išdūbd.ąmbš.pa^F-' tūkių ’ Įibp- 
nių pareiškimus patvirtintus ^fbfėšihių sąjungų orga
nizacijų, bet tik bankų komisarams leidus. t

. * * --K. ’. . ♦ &

taiga, kurios užadvinys — 
spręsti ginčius,
kreipiasi teisingumo ieškoda-’ CRANE SAYINGS and Loan Association

Visi brangieji metalai iytimiuosė ir atskirais dirbir 
niais, taip pat ir brangieji akmenys, esantieji brangeny
bių krautuvėse turi- būti Valstybės Kontrolės atstovė 
perimti ir perduoti saugoti į banką ne vėliau kaip iki 
1940 metų liepos 27 dienos.

Tas nutarimas apie minėtų įmonių nacionalizavimą 
Įsigalioja tuoj pat. - 'i - . . v

1
ME saw -

47 and

Mokama 1 mėty 
Certifikatams, 

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

p

51/1 Of. on investment 
accounts

Taupmenos pedeftH | r*£dli«ria» liopymo sąskaita* iki mėnesio
% 10-tPs dieniąui. visą mėnasj, 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: _’Pirmad> ir kataru 9:00 ryto — &00 vak.; 
Aotrad. ir,-penktadieni 9;00 ryto 5:00 vakaro; Šešta
dieni aijr 9:00 ryto — 12:00 dienu*. Trečiadieniais uf- 

. darytute: -'

» _ MAUJUNOJ, CHICAGO », ILI—, Satuęday, October 22, 1977
įeit

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Rockwell Street. Tel. LAfayettė 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

MoVarna -4 metų' 
OrMiGffmS. v

• S5JD0C
• f daugiau. *

, 4 r, > -
Bankų nacionalizavimas' įvykdomas profi' sąjungų 

ir darbininkų komitetų atstovų (3—5.žmonės), vadbyąu^ 
jant komisarui. Kitų pirmame punkte paminėtų punktų 
nacionalizavimas Įvykdomas tokių-pat .komisijų,- vado
vaujant Valstybės Kontrolės atstovui. •. .

5; ' •
įpareigojamą bankų nacionalizavimą užbaigti ne 

vėliau kaip iki 1940 metų liepos 27 dienos, o kitų-pirma
me punkte- paminėtų Įmonių nacionalizavimą ne vėliau 
kaip iki 1940 metų liepos 29 dienosi" J j

(Bus daugiau)

VISI
GARSINK H ĖS NAUJIENOJE

r .r ,



ti. BAKCNAS
*--**- - * ‘ * ką dr. K Valiūną, PLB-nės pirm , 

ką inž. Br Nainį (su kuriais tu-1 
rėjau pokalbį Los Angeles lietu
vių radijo valandėlei), JAV B- 
nės pirm-ką Alg Gečį ir daug ki 

t. .. , tų lietuviško gyvenimo vadovau
/ Man jau daug įkartų ir zacija. Bet ten pat, PLB-nės pirm jančių žmonių — bet dr. K. Bo 
metų '. kijo klausimas, kodėl -kas inž. Br. Nainys, mano pa-, belio nebuvo. Nežiūrint, kad tei-j 
'Baltijos kraštų laisvės kovoje prašytas jo nuomonės apie žygį sinau kai kuriais atvejais, kad* 
lietuviams, pirmoje eilėje Ame- (transliavimui per lietuvišką jis vos prieš 10 dienų, ar net 
Cik.os .Lietuvių Tarybai, vado- radiją Los Angeles) pareiškė, 
vaujant — taip mažai arba be- kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Pastabos iš tolo
' • .< "■ (Tęsiny*)

dar vėliau lankėsi Washingto-
- . - . - n®’ kad jis yra profesionalas ir

veik nieko spaudoje nematyti Sąjunga’yra Bendruomenės dau turi savo šeimą bei jos rūpes-
ąpię- lietuvių-latvių-estų plataus gelio metų pastangų rezultatas 
masto socialinį bendravimą (ko- ir dėlto šis, žygis Washingtone, 
kį parodėjaunimas). Nekalbant, yra neyien jaunimo bet kartu ir 
žinoma apie tų. kraštų diploma-. Bendruomenės laimėjimas. Taip 
tų jdarnų yefldmą — pasitarimų tpat organizacinio komiteto pirm 
įr dar prieinamą, dalyvavimą dip/ -ko V. Nako straipsnis - “Was- 
įpmatin&ę “arbatėlėse” bei prie hingtbne - mūsų laukia” tilpęs 
fnimdose .atveju. Betgi jauni-|B-nės organe ‘Pasaulio Lietuvis’ 
mas, dabar Washingtone paro-' Nr. 34 (97) — leidžia daryti prie 
dė„ kad tikrai; nuožirdus baltie- (laidų, priešingų dr. K Valiūno 
Čių bendravimas yra netik gali- teigimui, kad Pasaulio Lietuvių 
ųias — bet ir būtinas, norint at- Jaunimo S-ga nėra jau taip vi- 
likti didesnius darbus, kaip pavz. įsai “nepriklausoma 
žygis.' .

čius — klikas buvo nuomonės, 
kad dr. K. Bobeliui Washingto 
no žygyje reikėjo būti. Tai esą 
vienas “minusas” dr. K. Bobelio 
(šiuo atveju) “report card”.

Kad to, labai rimtomis prie
žastimis pateisinamo nebuvimo 
(žygyje), tik ir užtektų.-. Anaip 
tol ne. Jam, jau visiškai nieku 
nepagrįstų priekaištų, ten (Wa- 
chingtone) teko girdėti,net ir 
tokiais atvejais, kai dr. K. Bo
belis lankosi... Taigi: nežinau po 
kokia žvaigžde jis yra gimęs — 
negerai kai- jo Washingtone nė
ra ir negerai kai jis Washingto 
ne yra. štai, kodėl negerai, sa
koma kai jis prieš pat žygį Wa 

pas 
Bo- 
Ta-

Lietuvos kaimas rudenį

EMILIJA ŪEKiENĖ

SAUJA SKATIKU

t:

t”, žinoma, to 
kiu savo teigimu jokiu būdu ne 
ttoriu daryti tai S-gai net rna-

” Kas nulėmė/ bent jau vienišiausių priekaištų.. Konstatuoju, 
publikos gausumo atžvilgiu, Wa iš savo pusės, tik pati faktą- 
chifigipno“/ žygio pasisekimą Z1 Būtų„labai naudinga, jei ren- 
Mano išmonei prmiausia, kad jį gėjai, iš mūsų pusės 
irengė jaunimas ■ ir paskui, kad Viktoras Nakas, kurį aš. skaitau 
jį r ėmė visai visas “senimas”, to žygio vyriausiu autoritetu,* 
'svarbiausia — net tokie politi- paskelbtų — kaip ir kuo prie žy- ■ uc“s “± 
• • •- ••s-V x -i x: -1 • at •• •' • x --j.- I rybos pirmininkasnes veiklos autoritetai kaip AL- gio, organizuojant, prisidėjo 
To pirmininkas df. K- Bobelis, latviai ir ėstai. Yra nuomonių, 
-PLB-nės- pirm-kas inž. Nainys, kad visa organizacinį darbą ant 
'JAV LB-nėš pir-kas A-.- Gečys, savo pečių nunešė lietuviai, bet 
nekalbant jaū apie VLIKb' pirm- yra teigiančių, kad taip pat daug 
ką: dr.-K Valiūną, lietuvių,' lat- dąrbo įdėjo latviai ir estai. Kaip 
rių'-ir '^tu jaūnHnd ir “senimo” ištikrųjų? - 
atstovųš-'Ll pasirašiusius' bend-
fa 'atsišaukimą.-O kaipgi — mū Į žygio vietą, prie Lincoln pa
sų5 taurus-jaunimas -Kanadoje, minklo, atvykęs labai anksti, be 

.‘savo 'atstovo (Jurgio Valaičia) ieškodlamas pareigūnų — “už- 
pai^ašū7ii’'■‘’senimas”-— Kanados bėgaų” ant žmonių, kurių nei 
-ĮSetiivių B^-hės /{Jono Šiinana- Į ieškojau, nei maniau'sutiksiąs: 
viciąuš) ivafdu prisidėjo prie- muzikas Al. Jurgutis ir Jonas 

•‘Bendro žygiopašisėkimd. J- balandis iš Čikagos. Paklaustas
ar dr. K. Bobelis 

■ydk tikras,-kad jėį"visa tai- (žy-/žygyje dalyvaus (tas man ypa- 
-gį Wasliingtone) i>ūtų rengęs, ęiai rūpėjo)—atsakė, kad “ne”, 
^sfehimas”) kad- iri lygiai - tokiu . Jis, J. Talandis atstovaująs dr.

.pati <sutartinųmu. — rezultatai K-. Bobelį ir visą Amerikos Lie- 
,bųtų daug mažesni. 'Musų jau-, tuvių Tarybą (apie dr. J. Genį 
nimas, mat,' iki ši(d dar nespėjo' nebuvo užsiminta nei žodžio), 
užsirekomenduoti kam “prikląu- Gerai, kad yra ALTos bent ats-.

JgOcJ Vyraujg, kol kas, nuomonėtovas. galvojau. Bet kodėl nėra 
—-kad:‘‘neprik2auso” niekam, ° dr. K. Bobelio — pirmininko? 
yrį- vįs^’savystovi; jaunimo,dr-- Nė mano reikalas “tyrinėti”, bet 

j^n^rajaJ$T^rman\WasRing- ,kaž kaip .buvo 'nemalonu, kad 
pirmi- . tokiame sutartiname žygyje AL 

-tą^To pirmininko nebus. Juo la-
^rSgkąn^į **»»»«*= Kio'ii ’barncTYanion 'VT.TTČ'ri riirm- I

gal pats i T.j shmgtone buvo. Visi busite 
tebėję spaudoje, kad dr. K. 
helis — Amerikos Lietuvių 

. . — prieš
" Į žygį būdamas Washingtone —: 

■; lankėsi State Departamente su 
intervencija tarpe kito ko dėl Lie 
tuvos Garbės Konsulo paskyri
mo Los Angeles mieste (vietoj 
mirusio dr. J. Bielskio). Ta ži
nute (spaudoje), kai kuriuose 
lietuviškubse sluogsniuose sukė
lė tam tikro “susijaudinimo”, 
nes esą to reikalo paskelbimas 
spaudoje kaip tik supuolė su So 
vietų Rusijos užsienių reikalų 
ministro A. Gromykos viešėjimu 
Washingtone. Atrodo, lyg “drau 
gas” Gromyka skaito lietuvišką 
spaudą... Bet to “susijaudinimo” 
priežastis man atrodo glūdi ki
tame reikalo gale: dėl garbės 
konsulo paskyrimo Los Angeles 
atatinkamu laiku State Depar 
tmente padaryta visi reikiami 
(ir kai kieno pridėtinai-nereikia 
mi) žygiai — iki šiol nedavę jo
kių pasekmių. Kaip ilgai tas rei 
kalas tęsis nežinion (lietuviš- 
kon) — aš negalėčiau pasakyti.

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

Kai lietuvių išeivija kartais, parengimai ir salės Vaikai ne- 
nusiskundžia mažėjančiu dėme
siu savajai knygai, tai ligi šiol 
bent premijuoti romanai būda
vo bematant išgaudomi. Nepas- 
laptis, jog buvo laukiamas ir pas 
kutinis Draugo premijuotasis 
K. Almeno “Sauja skatikų”, ku
ri laikinai buvau padėjus į lenty
ną palaukti laisvesnio laiko, kad 
pradėjus netektų pertraukti, ti
kėdama aplanko Įvadu, jog “skai 
tytoją pririša iki paskutinio sa
kinio”. r

Bet netrukus Naujienose per 
eilę numerių pasipylė neigiama 
kritika ir, mano didžiam nuste
bimui “Tėviškės žiburiuose” vi
sai teigiamai nušviesti to romą 
no įspūdžiai- Ką gi, reikia su
sidaryti grynai savo nuomonę. 
Perskaičiau .vienu ypu, bet ne- 
todėl, kad būtų pririšęs dėl intry 
gos tęstinumo, nes turinys pa
doriam lietuviui yra atstumian
tis, o skaitai tiktai negalėdamas 
tikėti, kaip .laisvojo pasaulio 
lietuvis rašytojas, V. Volerto va 
dovaujama premijos komisija ir. 
net patys leidėjai Tėvai Marijo
nai pasirinko tokį nemoralų siu
žetą, visiškai, darkytą lietuvių 
kalbą ir lietuvių išeivijos sunie- 
kinimą moraliniu, intelektuali
niu ir patriotiniu požiūriais. 
Perskaičius tikrai tenka nu'steb 
ti, kad' šis romanas buvo premi
juotas Chicago j e, b ne paverg
tame Vilniuje.

Knygos veikėjai daugumoj 
yra nuo bolševikų okupacijos pa
likę tėvynę emigrantai, taip sa
kant, dipukai ir jie visi pavaiz
duoti kaip supuvusios moralės 
tėvai ir vaikai. Vedusių ir jau
nųjų ištvirkavimas aprašomas 
kaip natūrali kasdienybės gyve 
nimo eiga. Pajuokiami lietuviški

gerbia ir net nepakenčia tėvų. 
Tokių scenų aprašymui lietuvių 
kalbos išsireiškimai ' šlykštūs, 
kokių jokia padoresnė spauda 
nevartoja. Nenuostabu todėl-, 
kad ir “Naujienų” ,redaktoriai, 
nenorėdami jų pakartoti, iš to 
premijuoto romano atspausdino 
keletos “šedevrinių” puslapių fo 
to kopijas, kurios parodo dalį 
neva rinktinio literatūrinio kū
rinio “deimančiukų”.

Lietuvių kalba per visą kny
gą darkoma angliškais sakiniais: 
“Oh, you mean fuzz!” “Fuzz, 
How about that!” “But wtor'ca
res”. “Godammit all to hell!” Ir 
taip visa knyga primarginta to
kių angliškų sakinių, o prie to 
dar ir sulietuvinto žargono išsi
reiškimų. .Taigi, ją gali skaityti 
tik angliškai mokantieji, o juk 
premijuoti leidiniai kaip tik pla 
tesne prasme norima paskleis
ti. Aišku, svetimam krašte gjwe 
nantieji tokios lietuvinamos kai 
bos neišvengia, bet čia tiek ang 
liški tiek lietuviški sakiniai ne
pasižymi kultūringumu. Paga
liau, kur gi jaunoji karta išmoks 
gryniausios ir gražiausios lite
ratūrinės lietuvių kalbos jei. ne 
iš knygų ir dar premijuotų.

Romano vyriausias veikėjas 
yra iš okupuotos Lietuvos atvy
kęs svečias Donatas Vėbra, mi 
licininkas ir kiekviena proga tą 
savo tarnybinį titulą pabrėžti 
Jame rašytojas įkūnijo visas ge 
rąsias žmogaus ypatybes. Gerai 
moka_ anglų kalbą, inteligentiš
kas, -gudriausias už visus Ame- 
rikos.;-'lietūyiūs; ir pačius ame-

r i kiečius. Tikras idealas. Jis 
visur besilankydamas teigiamą 
nuomonę susidaro tik apie tuos, 
kurie platina tarybinę literatū
rą arba kurių lentynoj pamato 
tarybiniu ar net čia leidžiamų 
liberalinių leidinių Interesuoja
si, kai randa spaudoje parašyta 
už bendradarbiavimą ir, kai bū
na pasirašyta slapyvarde ar ini 
čia] is, jis greit sugeba iššifruo
ti tikrą autorių. Svečiuodamasis 
tikrina šeimininkų stalčiuose do
kumentus ir daro savo išvadas 
apie tą amogų. Ko nesugeba iš
aiškinti giminės ar JAV polici
ja, tarybinis milicininkas sėkmin 
gai atlieka. Buvęs neklaužada ir

; dipukų sūnus Algis, kaip tik! 
susidraugavo su tarybiniu mili- į 
cininku jo įtakoje sugrįžo j pa-1 
doraus lietuvio jaunuolio kelią, f 
Atrodo, jog tasai Vėbra buvo 
ne tik milicininkas, bet ir gerai 
paruoštas enkavedistas, jei taip 
puikiai sekėsi tvarkyti ir dar 
svetimame krašte.

jo. te’singo, gerojo žmogaus lie
tuvio sąvokos, tiesos ir atviro 
nuoširdumo, kuriuo niekuomet 
negali būti pavyzdžiu, auklėtojuv 
tarybinis milicininkas. Dar mes . 
n?" miršom jų sąžiningai eitų’ 

irmoje Lietuvos oku- 
veb nt'yk'm Įrodinėti,

kad bile lietuvis, t u mano bro
lis. Nei viena svetima ckupaci- 

rsnu.-kriaudė tautečio 
io lietuvio t.dkos pirštu 
ku.i rė kia sunaikinti.

Juk ir dab .r iš okupuotos Lietu 
ves ;.tvyskst:-.ntieji lietuviai tvrr 

į tina, jog okupacijos letena la-- 
! biau spaudžia savieji, negu sve
timi.

p: re gų 
ftH’o'e.

ja <f 
i.e bl

Užvertus paskutinį romano 
j puslapį kyla klausimas, kuriuo 
(tikslu ši “Sauja skatikų” buvo 
i premijuota, nes tai nepasitar
nauja nei laisvojo pasaulio skai
tytojui nei lietuvių tautos isto
rijai Rašytoju gali būti įvairių 
nuomonių, leidyklos taip pat lei
džia biznio reikalais ir pornogra- 

To romano siužetas labai jau fjnių leidinių, bet premijuoja- 
aiškiai veda į bendnadarbiavi-} tik rinktiniai raštai,
ma, kuriam vis trukdo vyresnio I *■ J
ji karta, tėvai, o vaikus tarybi-; 
niai valdininkai bematant perauk 
lėtų, kaip ir tą Algį. Na, ir ma
tome, kad jau ne vienas padrau 
gavęs su panašiais tarybiniais 
“auklėtojais” grįžta perauklė
tas arba nutildytas. |

Kultūringas žmogus visuomet1 
stengiasi pažinti, kas jo tautie
čių gera sukurta praeity ir šian 
ien kuriama ateičiai, todėl seka j 
literatūrinius kūrinius. Gyve-Į 
nimo banalybes, pornografijas, 
žmonių viens kitam neapykantą 
matome svetimoj kasdienybėj, o > 
literatūroj esame pasiilgę tikro

Iš Dirvos

Jau runs laikas atspausdintą ir galima gentį knygų rinkoje

• CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ į
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (18€9-1959) metĘ. į 

Chlcagos neturiu gyvenimą ir' ją atliktus darbus SS4 psl. Kailio 1 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugi^. ' 1__ |

Knygoje aprašyta-'pirmas ‘ Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos-• į 
i lietuvių , kolom:os, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bzz- | 

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso-buvo 121. 41 teatro draugija, 4S | 
pasaulietiški chorai,"* 9 bažnjdJ^Įai ir 314 .veiklesnių žmonių, biografi- a 
jos. Duoti dokumentai kataSfiskų. socailistiniųf laisvamaniškų 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, • skaityklos„_b&m £ 
kai ir kt : : f . j

Norimieji knygą įsigyti, prašomi psrsšyti ėekĮ arba Honey i 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS I 

vardu ir pasiųsti: |
1733 So. Halsted SU Ckicago, UL 60608

jįtoiho politiku. 103 psl. Kaina f 1 JO.

Money Orderis
• V-//• ’ tfa* pasiųstas tokiu adresu:

■A'Ų J I E N O s,
■/’ Šo. Hatoted St, Chlearo, HL 80608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pa mart ienos Je 
gyvento [us Ir gamtą. 1,200 Iletuviiky vietovardžiu sąri U s. Knygos 
kaina S6.0C, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

1739 So. Halsted St, Chicago, DU 60608

< •

=> KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
f Klekvieaaf lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir netu

rtų gerbūvi*,- privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygom!*, 
čia žumlnėta* knygas galima užsisakyti Naujienose.

K«pMHnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

Jmu* KapsČIftskasr IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
m Batūrai! ankstesniųjų atsiminimų Usa. Tai yra Amerikoje beisi- 
gnriaBčio Ir patvariai įsikūrosio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
Mroota. 300 p«L Kais* 7 doL

ėHCAGirrtS (SPOD1IAI KOMUNISTŲ PAVERGTO# LIETUVO*. 
Atitarė buvo VŪnHje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
CslpMol* ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, kį ji ten matė, kokias 
Ulbės girdėjo ir kg jai žmonės pasakė. 90 psL S150. Yra taip pat 
jlYertt* Į sagių kalba.

M. Mtenka. SATYRlNtS NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo 
tO sstyrtnlų novelių. 199 pusL kains $2.
/' *0. SCoreffl^ KILIONt I ANAPUS OtLUINAS UŽDANGOS. A» 
tarUut pastabumu istpgsun* IntuNsto ir agitpropo propaganda bei 
nEaaskartmaL Am knyfos parašytos lengvu, grasu stiliumi.

PM. P. PakarklH, KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BBUOŽAL 17* psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą 
Kaina 0. ‘ ' r': ' /
i. V1»c»? LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PARAiTSJB.
M P*l- Kaina S1A0, ;

fr kiti M dlntal jts —sni

17F Sa. HALSTID

bM ar stoWw
■žuka

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA) {DOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS, 
Dr. A. J. Gowi — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, U®anfiU£*190S 

metų {vykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _ -  taOO

Dr. A.’J. Gutsan — DANTYS, jų priežiūra, svertai* ir grotu.
sioe
$xoe

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ....
Minkštais viršeliais tik ____________________ ______ -

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik $2.00

Gillm* taip p«t užsisakyti paltu, atsiuntus č.lc{ arba money ord.rį, prie 
nurodytos kalno* prklodant 50c. parsiuntimo Ulaldomt.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

minkšti viršeliai______________ ;________________ S2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai___ ___ ______ $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai 82.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.>1.00

I73J So. Babied Street, Chicago, lUinobi 10608

AW*

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė

sąskaitos

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

a — NAUJI I NOS, CHICAGO », ILL,— Saturday, October 22, 1977

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

DIDELES ATSARGAS

, TeL 421-3070

VUTNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Lietuviai laimėjo svarbią .poziciją
Ph-mame puslapyje skelbiame žinią, atėjusią iš 

Washingtono, kad Los Angeles inžinierius Vytautas 
Čekanauskas yra paskirtas Lietuvos garbės konsulu 
Los Angeles mieste. Ilgus metus Lietuvos konsulu yra 
buvęs Jonas J. Bielskis. Toms pareigoms jis buvo pas- 
krtas 1939 metais. Jas ėjo iki šių metų pavasario, kai li
kimas ir mirtis privertė ji nutraukti šią tarnybą.

Palaidojus konsulą Bielskį, Kalifornijos lietuviai 
liko be konsulo. Prasidėjo įvairiausi spėliojimai. Vie
nas kitas manė, kad naujas Lietuvos konsulas vargu 
bus paskirtas. Visi mato, kad Valstybės Departamen
tas nori taikiai sugyventi su Sovietų Sąjungos šiandie
niniais valdovais. Rusams jau padarytas didokas nuo
laidų skaičius. Atsakingi pareigūnai aiškina, kad So
vietų Sąjungai reikalingas saugumas, kad ji nori turėti 
plačią ir saugią juostą. Antrojo Pasaulinio karo pra
džioje paaiškėjo, kad sovietų karo jėgos labai plačiai 
propagandos agentūrų išgarsintos, yra menkavertės, 
kai tenka pasipriešinti tokiai jėgai, kokia buvo vokiečių 
kariuomenė. Sovietų-karo vadai užėmė platų Rytų Eu
ropos ruožą, aiškindami, jog jiems reikalingos valsty
bės ir ištisos tautos Sovietų Sąjungos saugumui.- Sovietų 
agentai pasijuto ne tik patys saugesni, bet jiems atrodė, 
kad jie galės nuo karo pavojaus apsaugoti ir pavergtas 
tautas bei pagrobtas valstybes. Tikrovė pasirodė visai 
kitokia. Pirmomis karo dienomis sugniužo visa “raudo
noji armija,” generolai greičiau bėgo į Rusijos gilumą, 
negu patys kareiviai. Kiti pasidavinėjo vokiečių ne
laisvėn.

Po karo sovietų maršalai ir valdžioje esantieji ko
munistų partijos vadai tekalbėjo apie Rusijos . saugumą 
Amerikiečiai norėjo taikos sutarties ir grįžimo prie nor
malaus gyvenimo, bet sovietų valdžia nenorėjo ir kalbė
ti apie taikos sutartį, kol ji negaus reikalingo saugumo. 
Jie sugalvojo saugumo ir bendradarbiavimo susitarimą, 
kuris turėjo paruošti taikos sutarčiai. Kai sovietų karo 
vadai pasijus saugūs, o valdžia galės gauti dar dides
nius kreditus,, negu gavo iki šio meto, tai tada jie sutiks 
kalbėti apie Europos taiką. JAV vyriausybės būtų galė
jusios griežčiau kalbėti su Sovietų Sąjungos atstovais, 
bet jiems griežtumo nerodė.Griežtumas būtų galėjęs pra
dėti naują karą, o karo Amerikos administracijos neno-

■ ■ šventadienisSOFIJA PACEVIčIUTe

j rėjo. Jos darė vieną nuolaidą po antros, kad tiktai nesu
pykintų šiaurinės meškos. ; (

Amerikiečiai ir toliau tebedaro nuolaidas sovietų 
valdžiai. Jie pąrdavinėja rusams reikalingus javus gy-.' 
ventojams ir didelei kariuomei maitinti. . Jie leidžia so
vietų valdžiai visokais būdais dolerius čiulpti iš ameri
kiečių. jie leidžia Maskvai skleisti sovietinę propagandą 
ir nesiima jokių priemonių tai propagandai išaiškinti ir 
suprasti. Vyrausybė mano, kad patys gyventojai turėtų 
pavojų matyti ir imtis priemonių nuo* jo apsisaugoti. Jie 
pasirašė Helsinkio aktus, kuriuos sovietų propagandos’ 
agentūros bandė pakreipti ir nuteikti ščvietų politikos1 
kryptimi, bet Amerikos diplomatai čia rusus vis ■ dėlto! 
apstatė. Jie i Helsinkio aktus Įrašė pagrindines žmogaus Į 
teises, kurios griauna sovietų sistemą iš pačių pagrindų. į 
Brežnevas pasirašė Helsinkio aktus, bet jis norėtų, kad1 
niekas apie juos neprisimintų. I

Laimė, kad Amerikos diplomatai griežtai jų laiko-' 
si. Pradedant pačiu prezidentu ir baigiant visais kong- • 
reso nariais. Maskvai darosi aišku, kad be pagrindinių 
žmogaus teisių, ji negaus dar didesnių kreditų ir ameri-^' 
kiečiai nestatys jiems trąšų, automobilių, magnetinių' 
juostelių ir kitokių dirbtuvių. Amerikiečiai pardavinėja 
rusams kelias elektronines mašinas, bet kai reikia jomis 
padaryti raketoms reikalingus apskaičiavimus, tai jų 
paleisti kosmonautai arba nepasiekia pagrindinio . “So- 
juzo” arba ji peršauna, bet Į jungties .skylę nepataiko. <

Amerikos vyriausybė ir politikai laikosi pagrindi-1 
nių principų, bet dar ir šiandien daro Maskvai nu olai-'1 
das. Jie vengia juos pykinti, nenori bereikalingai erzin
ti. Nepaskyrus nei vieno žmogaus Los Angeles garbės 
konsulo pareigoms, bendradarbiauto jai ir tiltų ’ statyto
jai džiaugėsi. Jie manė, kad bus patvirtinti jų pranaša
vimai, kad Amerikos vyroausybė, nenorėdama erzinti 
meškos, neskirs jokio konsulo. Jie priėjo išvados, kadį 
tie konsulatai jokios naudos lietuviams neatneša, tai gal 
ir geriau būtų, kad jų nebūtų. - -ę. .

Kiti buvo linkę patys gauti Los Angeles Lietuvos; 
garbės konsulo pareigas. Atsirado net keli kandidatai' 
Jie patys arba jų Įprašyti žmonės važinėjo Į Washingto- 
ną, landžiojoje valstybės Įstaigas, tarėsi su kongreso 
atstovais ir norėjo paskirti savo žmogų toms parei
goms.

Į Washingtona kelis kartus buvo nuvažiavę ir orga-1 nepaisydami jų. elgesių Angolo- 
nizuotų lietuvių atstovai. Jiems teko kalbėtis su kongre
so ir valstybės departamento pareigūnais.^. Jiems taip 
pat teko prašyti, kad valstybės departamentas paskirtų 
jų parinktą kandidatą. Tiktai praeitą antradieni valsty
bės departamentas padarė sprendimą. Jis galėjo pasi
rinkti tinkamiausią ir Įtakingiausią šiam darbui žmogų. 
Jis pasirinko Lietuvoje gimusi, bet Amerikos piliečiu ta
pusi i'nž. Vytautą Čekanauską, turinti Įtakos Los Ange
les savivaldybėje ir jau kelintas metas einanti Los Ange
les Lietuvių Tarybos pirmininko pareigas.

Oficialaus pranešimo apie jo paskyrimą;dar neskai
tėme. Manome, kad šiomis dienomis jis ateią ir galėsime 
jĮ paskelbti. Bet norime pranešti visų lietuvių džiaugs
mui iš Washington© atėjusią žinią apie inž. Čekanausko 
paskyrimą Lietuvos garbės konsulu. Los-Angeles lietu
viai jį gerai pažįsta. Jis yra geras kalbėtojas ir pavyz
dingas visuomenės veikėjas. Vadovaudamas Los Ange- aiškiai išdėstyti lietuvių ir anglų kalbomis,.randa.- laiko 
les Lietuvių Tarybai, jis moka bendradarbiauti su viso-Į aprūpinti šeimą duona ir, save skriausdamas, dažnai il- 
rnis Sėtuvių politinėmis, grupėmis. Jis kartas nuo karto/.gas valandas praleidžia susirinkimuose, kuriuose svars
tai laikas jam leidžia, nuvažiuoja ir Į lietuvių ruošiamas tomi Lietuvos laisvės reikalai.
konferencijas. Čikagieeia jį pažįsta iš kalbų, pasakytų Linkime inž. Čekanauskui sveikatos ir sėkmės eiti 
Chicagojė ruošiamose Amerikos Lietuvių Tarybos .kon- naujai paskirtas pareigas. .Esame;tikrų , kad.kartu.su 
ferencijose. Visi žino, kad jis moka mintis trumpai ir mumis jį sveikina visa lietuviškoji Amerika.

• ’ r y*’ ■ * . ’
Kremliui nauda — savam kraštui skriauda b

(Tęsinys) Matlsovas yra .pasakęs: "Rhū.-
. v. -j- donoii/armija negalimūtištipn

Is sutarčių bk Maskva pasida.j^ dMeli Vezįrvį 2ėi:
■ sau naudos, ka patvirtina iri,,... m. . ■ .m; s' ’mes ūkis;visais atvejais.yra gy-.

nybos . plėtotės pagrindu. J?
Reikšmingas, kad dar iki šiol. 

Sovietai nepajėgia -pagerinti, nė 
industrijos, nė žemės ūkr© įro-' 
dukcijoš, Be pagyrų, Be. p’azadųį 
kolliozinink'ams daugiaū 
vės. Todėl JAV,, eidamos, ji^nši

S

ro 
senatorius Adlai Stevensonas. 
sakydamas: “Sutartis garantuo
ja rusams, kad mes aprūpinsi
me juos aštuoniais milijonais 
tonų kviečių ir kornų kasmet,

nių tonų kviečių ir liornų, Bu
vo* klaida ir atsisakymas pasi- 

i naudoj milžiniškomis progo- 
jinls. Amerika' tūri galimybių 
ir gali pavartoti maistų kaip ga- 

j liūgų ginklų Krempui. priversti 
| pildyti ^Įpąreigojįihųš. Ekono
mistas Marshal L. Goldirian, pa- 

i stebėjęs tas., klaidas, pasakė: 
1 “Kremliaus alkis buvo ta, prie
žastimi sušvelnėti tada, kada bu
vo duotas prezidento įsakymas 

j bombarduoti Hanojų ir Ha- 
Iphangų. jie be ginčo išleido 35,- 
000 žydų . emigruoti,ir atisa
kė maišytis Kisiųgerio .sunkio
se derybose dėl Sinajaus tarp 

i Egipto ir _ Izradįm. “Kųęją lj|ri- 
| spausti, rusai ,sutinka nusileisti 
j ir labai pažeminančiomis sąly
gomis”.

- - - -=- l * * * v |
Amerika gali panaudoti pais 
kaip ginklų. Faktas, kad tik 

gali pagerinti Rusijos 
mitybą ir daugiau mėsos parū
pinti jiems. Rusai tik Ameri
koje gali nupirkti aštuonis mi
lijonus metrinių tonų kviečių ir 
kornų už vięną milįįąjędą. dole
rių, Užauginti tiek grūdų jiems 
patiems, tektų, jiems, patuštinti 
iždą bent penkis kartus, gal ir 
dešimt daugiau.. Ameįka, je? 
reikalas. i>ūtUj gali, išpirkti, ru
sams skirtą dalį; iš ūkių ir ati
duoti pasaulio alkaniesiem svar
ba, mažiau, apmokąnt, -palikti 
žemg nenaudojama, kas jau bu
vo daroma praeityje. Kaip vie
nas taip im kitas būdas yra tin
kama priemonę Kremliui -pri
spausti, pareikalaujant mažinti 
gmkląyjimosm -Tpki^, bųdur yie-

• nas biiijonasj,Įšm^i,ėt^s ųkinin- 
; kąms už nesėją,; sutaupytų; de- 
; šimtis ginklų gamybų rsnmąži- 
\ nūs.,Amerika ? tuopąčiu^p8^- 
dar^ų^-^^d^ė^Rjte^os,. žjno- 
>ėms,.gerindąinų  j’ųRg.yį ir ga- 

“į lėtų daugiau . laisvės jiems išrei
kalautijTada; -gaįątiį - fe?’; visas 
įp^Ulįsmtakyėtį £%£psi<^-tai
kos/ sulaukęs, i . Jonas Rhirys
y' ‘ - m.1

je, Artimuose Rytuose ar kur 
kitur. “Kas jau'ir pasitvirtino.1 
Kaip tik rusai p^, kad 
rtka latkvsts sutart.es nuostatų, t 
mvazųa 1 Angola varto ųvyku-.u jį' y
siu faktu.. Pasiųsti Kubos ka- . p'- • • N <..........  ,. , . gmklavimose, rungtynių kvaily--, nai ir šiandien tenai tebeseimi- ? ' ' ' . •■'3
rami-oaam ' I Y m.1^

.Vašingtono administrącija...tu-;
-rėjo galimybės,, .bet; sąmoningai 
nesinaudojo progomis, -o gal ir 
iš ’ mielasirdyštėš nepanoro pa
reikalauti iš Sovietų pildyti-'ąŠT1 
pareigojimūs.“’ Nereikaladjšint 
pildyti Įsipareigojimų, nerrika- dėjo j. tą pasTriia^idą. Džiugu, 
Im, /rsrvt 1- J /-.„I -I Ir O Z- ZS TA 1 •• * _5-_

ninkauja.
Kviečiai — jų gyvybės rams

tis. Karo ekonomija ir neder
liaus nelaimės tampriai jungia
si su jų strateginiais pagrin
diniais pareikalavimais. Nusta
tyta kiek galima skirti armijos 
išlaikymui ir kiek palikti varto
tojų reikalams, vyriausias kari
nis planuotojas generolas Y. Y.

laujant keistis derliaus stovio 
žiniomis ir slaptas pažadas par
duoti dešimtis milijonų metri-:

išrūpino iriūz.: AT Jiirgucmi: pa 
simatymą su sen. Rdbėrt Do-

kad sen. Dole
ti: speciaįfiril
Brežnęyą-.-kad leistų ALJurgu-

aji ėmė veik 
t 'kreipėsi į

1 "X T T

tienei išvažiupti. šio laiško, ko 
piją sen. Dole alsiuntė A|tos 
pirirLitdrr K. Bobeliui. Anwri- 
kos Lięhjyių Taryba jau iš an 
kšciau , rūpinasi M. Jurgiftie- 
nės a tvykmuHr senatoriui Do
le yra jau vakarą persiuntusi 
reikiamus dokumentus.

ALT inįormaccija.

A. ČECHOVAS

GIMTAME KAMPE
(Tęsinys)

— Viešpatie, teik, kad man čia būtų gera.
—O sieloje ramu, :

smulkiais žingsniais, ir dėl to krūpčiojo jos nu
gara. »

I — Tu mus mylėsi? — kalbėjo ji. Vierą apglėbę 
• dama. — Tu ne išdidi?

Seneliui pageidaujant, buvo atlaikytos padėkos 
pamaldos, paskui ilgai pietujo, — ir Viera pradėjo 

saldu, ir, rodosi, sutikčiau taip naują savo gyvenimą. Jai paskyrė geriausį kambarį; 
visą gyvenimą važiuoti ir žiūrėti į tyrą. —Staiga ne- sųneč į jį visus kilimus, kurie tiktai name buvo, pa
lauktai gili dauba, apaugusi jaunais ąžuoliukais ir statė daug gėlių; ir kai ji vakare atsigulė į savo jau- 
alksnias; padvelkia drėgme, — tur būti, apačioje kųf.platų, labai minkštu pafalą ir užsiklojo šilkine 
upelis, f’ 
bąrys kurapkų su triukšmu. Viera 
daise vakarais < 
ti; vadinasi, jau sodyba arti! Ir štai iš tikrųjų tolu
moj matyt topoliai, kluonas, šalyje juodi dūmai: ta- sėsdama ant patalo, kafp matai, gyvename gerai, ge
tai senus šiaudus degina, štai teta Daša eina priešais 
pasitikti ir skarele mosuoja; senelis terasoje. Vieš
patie, koks džaugsmas!

— Mieloji, mieloji! — kalbėjo teta,

padvelkia drėgme, — tur būti, apačioje ^ų^.platų, labai minkstį patalą ir užsiklojo 
šioje pusėje, iš pat daubos krašto pakilo anklode, kvepiančia sena,tgėlejusia suknia, lai nusi- 

atsiminė, kad ka-lju'Jkė iš malonumo. Teta Daša atėjo minutei, kad pa
eidavo prie šios daubos pasivaiksčio- linkėtų jai laim nakties.

‘ ! Ir štai iš tikrųjų tolu- — štai tu ir atvykai, a^iū Dievui. — pasakė ji.

venti nuošaybjė ^ėidvĘo^fc tuo pat metu nepaLai- 
___ j______ _ ______ ___ giamoji lyguma, Tne-nors vienos gyvos $ie- 

veisė, čia negyvena; bet dėlto aplinkui pristatė fabri- 'os buvo aišku, kad šis’ta-
'■ ’ ’ ■ * *..........................mus, žalias siaiabtECfeis^dft^Į^^ Josios gyvenimą, -pa

vers niekti ' ^rafgfr/ inčgsta gyvenimą, i Ji 
baigė institutą, išmoko kalbėti trim kalbom, diiug 
skaitė,’su tėvu keliavo,, — bet nejaugi visa jai tiktai 
tam} kad galų gale apsigyventi kurčioje tyro srdy- 
dyboje ir dienų dienas,, naurėdkitia ką veikių ya(kš- 
čiotų iš sodo į lauką, iš laiiko į sodą ir po šio Štcfctų 
namie ir kląusytų, kaip alsuoja senelis? Bet ką^gi 
veikti? Kur dingti? Ir niekaip ji ne^aĮ^jb riisjf’afca- 
kymo, ir kai grįždavo namo, lai galvodavo, kad ’Ar
gu ar čia jL bus laiminga jr Ukd \ąžtub(i'žion iš sto
ties žymiai įdomiau, negu čii gyventi. ’ į

Jo A L fW’ f“
» U- įvažiavo iš f^rikp.d^Uir^JSgsėapovas.his 
buvo gj’dytojns, bėtiprieš .trejetų irfeYti jfe įsigijo fab
riko pšjįį ir rpafliįib. v'i^nji iš ^ihiJbbikų ir '^Žią'r Me
diciną nelaikė pagrindiniu savo ribdYbų nto% Yr ler 
fčšl ^akWa. fe b'u^^ftfŲSjJfek-
nas brunetas, su* bąjtį. f/eįriene; įį 'suprajtL kas įų- 
vo jo sjieibje ir galvoję, -

— Čia nenuobodu gyventi? — paklausė Viera.
— Kaip tau pasakius? Dvarininkai dabar išsi-

kų, brangioji, ir čia tų daktarų, inžinierių, šteigerių 
— gausu! žinoma spektakliai, koncertai, bet dau
giau kortos. Ir pasėmus atvažiuoja. Buvoja pas mus 
daktaras Neščapovas, iš fabriko, toks gražus, įdo
mus! J tavo fotografiją įsimylėjo. Aš jau ir nuspren
džiau: na, manau, tatai Vieročkos likimas. Jaunas, 
gražus, su turtu — partija, vienu žodžiu. Na, bet ir 
tu mano nuotaka, kur berasi kitą tokią. Geros šei
moj mūsų dvaras įskolintas, bet—ką gi?—dėlto su
tvarkytas, neapleistas; mano čia yra dalis, bet viskas 
tau paliks; aš tavo nuolankioji verge. Ir Velionis ma
no brolis, tavo tėvelis, penkiolika tūkstančių pali
kto . . . Na, vienok aš matau tavo akutės sulimpa. Mie- 
gok, vaikeli. t

Sekahčią dieną Viera ilgai vaikščiojo apie na-

riau ir nereikia. Tiktai štai viena: tavo senelis stip
inas! Vargšas, kaip silpnas! Dūsia ir jau ėmė užsi- ’ 
| miršti. O juk — atsimeni?—kuri sveikata, kuri jėga!

surikdama,, Xesuvaldomas buyo žmog& . . .į Anksčiau, būdavo, t , > • a .» . -
kaip isterikoj. — Atvažiavo mūsų tikroji seimininkė! I jįj tarnaitė* kiek'neįtiks, ą^.kas. kaip šoks ir — “Dvi-’J71^ So<Įas sėnas, nedailus, be takelių, padėtis^ nęjia- 
Supraskie. juk tu mūsų cimininkė, i
Čia viskas tavo! Mieloji, gražuole, aš ne teta, o klus
nioji tavo vergė!

mūsų karalienė! dešimt penktas karštas! ftykščiųl” O dabar nuleipo
ir jo negirdėti, ir reikia sakyti, ne tie laikai dabar,
brangute: mušti negalima. Tatai, žnoma, kam muš- 

Be senelio ir tetos Viera nei kokių kitų giminių ti, 4>et ir palaidinėti taip pat nereikia.
neturėjo: motina jau seniai mirusi, tėvas, inžinie- f — Teta, ar juos dabar muša? — paklausė
rius, prieš trejetą mėnesių mirė Kazanėje, parvažia- į Viera.
ves iš Sibiro. Senelis buvo su didele, ilga barzda, sto-. 
ras. : ’ na$ su dusuliu ir vaikščiojo išvertęs prie-1 
kin pilvą, p ’ramščtodamas lazda. Teta, metų ke-1 
luHasdešiml d :rių dama, apsirengnusi madinga suk- užsimos lazda, bet mušti nemuša, 
nia su aukštom inkovėm, smarkiai suveržta talija, 
malyl, jauninosi r dar norėjo patikti; vaikščiojo ji kui dešinę ausį.

— Ūkvedys, pasilaiko, muša, o aš ne. Dievas 
su jais!

— Ir tavo senelis, senu atsiminimu, kurį karią

Teta Daša, žiovtelėjo ir peržegnojo burną, pus-

diciną nelaikė pagnndiniu savin n&tfrtyų.
‘TA jpčafkYfk'a.

i. w *ęi 
buvo sunku. Svękin 

j k pabučiavo fefai DaJai r&flkį Tr po 
tos kad’*pkdttoių. ar’ užleistų

j tą, vfsą. rihYt^s ^r®ę-
kalbėti Jai kažkodėl pinnijj# jo ,/uisę ne£lj-

togi, šlaitas, buvo visiškai apleistas; tur būt, buvo lai
komas ūkiui nereikalingu, 
lakstė po medžiais ir rėkė
tarsi norėtų kažką priminti. Žemai buvo upė, apau
gusi aukštu nendrynu, o už upės, už pusės verst© 
nuo kranto — kaimas. Ii sodo Viera nuėjo į lauką,1 
Žvelgdama apie savo naujljjj &venmią'-gimtame Ii*-( . _ . _
de, jinai vis norėjo slip r antiškas ją laukti. erdvy-' Ina biry# išgirsti ir suprasti, noA "kalbėjo Jis tAi&k- 
bė, ir graži tyro ramybė jai sakė, ka<f-laimė arti Ir,,^n8a’ netyliai. :: X (
na! Koks panašumas! Ir motinos buvo tokie pat plau-| jU X
gali būt. jau yra esmėje gal tūkstančiai žmonių pa- daugiau)
sakytų: kuri laimė būti jaunai, sveikai, mokytai, gy- /j rujsų kalbat ue/tė Jonu Valaitį*

Dąug žalčių. Dudučiai 
— “ū-tū-tut!” tokiu tona, as, 

a-
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ .LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

61^/ So. Kedzie Ave., WA 5-2Ž70 
Vauuiups pagal susitarimą. Jei neat- 

,rnep;a, skambinti Ml 3-000V

DR- R. U- BĄLUKAS 
AKUiERUA JR MOTRRŲ LIGOS 

GINEKOLQGIHi C/URURGUA 
6449 puj^kLRd. (Crowf*r< t 

Medical Buhdins). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei nea.saiep.a, skambinti 374-8004.

bit Paul V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WesTche?rec Community klinikos 
Medicinos,direktorius _

193$ S, hanheim Rd., WesiC4<ester, i L-,
V ALutLw Jd: 3-—^ oarbo dienomis ir
’' Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

Y ei.: bbz-2/x7 arba 5o2-2728

O’R. C. K. BbBĖLIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-C533 

Fox Vaiiey Medicęl,Confer 
t j»o0 SumMįl STREET 

ROuič 58, ELGIN, ILLINOIS

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Mokslo metų pradžia

Rugpiūčio 22 po pusryčių vi
si susirinkę į,pilies salę, rado ją 
papuoštą gėlėmis? Iš garsintu
vų sklido Naujalio “Svajonės” 
garsai. Gimnazijos, kapelionas 
kūn. J. Dėdinas kreipėsi į iš J. 
A. V, Kanados ir Vokietijos su
važiavusius moksleivius, kvies
damas pradėti naujuosius moks 
lo metus tautinėmis ir religinė
mis medi tad jomisį j&ios mo
kyklos uždavinys — tautinis ir 
krikščioniškas-auklėjimas. Sėk
mingąjį _jo įvykdymui reikia 
pasisfėn^ti susilieti visiems į 
Vieną lietuvišką Šeimą. Prašė1 
saugoti jr^Jūgdytisiš; namų atsi
vežtas. krikščioniškas ir. tautiš- . .
•kas vertybes. Mokytojai ir auk- ciiiskaitė; Sigrida- Preuss’aitė, 
lefoim ateis į’pagalbą. Vvresl Rainis Valiūnas, Wolfgang Fi- 
nięjimoSiiSr giluti geru pa- 1
.vyzdžiu jauriisiėms, kad vėl 
Įįąųnebutiį; keikiami.-. . ,, :-.y

- “ Iš garsintuvų vėl suskambė- 
Sašiiauško '“Apsaugok, 

Aukščiausias5’'. Visi kartu su- 
. j kalbėjo-“Tėve-: musų.’7 ir sugie- 

p ante^iūrfečiad.^ ddjo 7‘Mhrija..įMąrija”. Tada žo^ 
ir paua.A-Kį1 yaK.Seštadi^l (jį tarė direktorius -Vi
HiaįZi*. Įval.<^ops*. ir , kittL-laiku gius/M. Al’ Jis pasidžiaugė vie

TEL. — BE 3-5893 

rą. a. a GiaEy^ęos 
GYIYTOJAŠ jR .CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
.3,ų7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą. .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W; 71 St Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
‘‘‘contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

INKSTŲ,.PŪSLĖS la?
PRO STATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63r*d STREET : 
Vai. antrad. 1—4 popiet," ; - 

į 7 ketvirti ;5e->7 vaL vak.;'1 ■
j pUso telef.: 776-2880 '- ; 
Rezidencijos telef.;. 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
E^ndra praktika ’̂ spec. MOTERŲ ligos., 

vtisas WteŠX 59th-STREET ’
Tel. PR 8-1223 - /

> • ■*-* ■ . "R- - *» t e»^ * A ■

pagal susitarimą.

r. ai ijįJi r\ io, jr.
. OKTHOPEDAS-PROTEZISTAS

A.paratai-_ Protezai. Med. ban-
* aazaL Speciali pagalba kojoms.
Gj* tATch Supports/ ir į., t.
VaL: B—4 ir.6—8. Šeštadieniais į
2850 West 63rd St, Chicago. JIJ. 60629

—Talaf»Į RRospact 6-S084 -. —
/ 1 ................

Gėlė? visoms pjįųgoms..
BEVERLY HILLŠ GĖLINYČIA 
,.•2443 WEST.6jfd.5lR.EeT.. , i 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros, Įt.Gene Drishiy

>>? ^«;jkratttuyė.ifcv'
THE DAISY STORE v 

9918 Southwest Hwy ;<Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda

ŽEMA KAINA -
R. ŠERĖNAS
TeL WA 5-8063 s.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
^.TeJ. 376-1882-erbe .326-5996-

bent
savo ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
niū-

į išeivijos lietuvių neišgali 
■ š nko mokinių sutelkti j 
j vienintelę g’ninaziją. * :

Erang.ejū kiekvienas š 
j sų padarykime viską, kas tik
I įmanoma^ kad į mūsų gimna- 
i JI atvyktu ko daugiau moki- 
j n:q. Vienas ministerijos alsto- 
4 vair :š Bonnos, susižavėję mū- 
į sų glmnaz ja, norėtų net savo 
j vaikus j ją siųsti. J s sakė, kad 
t nėra kįtos gimnazijos, kurioje 
įgalima būtų išmokti tgip senos 

i lietusių kalbos Jr didingos >s- 
j torijos bei kultūros. Jis žavė- 
Įjosi, kad į bendrabutį susiren- 
| ka lietuvių . vaikai iš daugelio 
j valstybių, o tai socialiniu po- 
žiūriu labai svarbu. Ragino ne
leisti gimnazijai sunykti.*

Mielieji, ar šio kilnaus vyro 
susižavėjimas neturėtų ir mus 
naujai sužavėti Vasario 16 gim- 
nazTja? Verbuokime į ją moki
nius ir prisidėkime prie jos iš
laikymo pinigine auka. Dievas 

I padės! Biuletenis

"Garbink, mano siela, Viešpatį, Ir nepamiršk visų jo geradarysčių. 
Jis atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2, 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:, ,

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

I (ogiausiais laikotarpiais;.
3. Už gautą paramą reikės at-

Isiskailyti pagal vokiečių nuosta.» veisiasi Virginijos salose Kari
ntus; jį. Jbų salyne. Ten esančių driežlų

Į 4‘. Vokiečiai pageidauja jr ska patelės liemuo nuo galvos iki 
eitais metais. Taigi vietos pa-| tina, kad patys lietuviai daugiau , uodegos yra tik 0.71 colio ilgio, 
kaks visiems ir klasėse ir ben-1 :
drebučiuose. -

Po tautos himno mokiniai su 
mokytojais išsiskirstė j klases.

Darbo talka
Jaunimo iniciatyva, aktyviai 

pritariant Vokietijos LB Valdy
bai ir Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijai. š. m. nuo liepos 31 
iki rugpjūčio 14 buvo suorga
nizuota darbo talka berniukų 
bendrabučiui remontuoti ir pa
gražinti. Iš jaunimo talkinin
kavo:
; Jūratė Jurkšaitė, / agela ViT

© Mažiausi iš roplių giminės

šė, kad mokinių skaičius 
maždaug toks pat kaip ir

bus 
pra-

sųsirūpintų Vasario 16 gimna-s.gi uodegos irgi tokio pat ilgio, 
zija, visų pirma — mokinių Madagaskaro saloje.yra chame- 
skaičiaus didinimu. Jiems ne- leonų su tokio pat ilgio liemeniu 
suprantama, kad apie milijonas ir 0.55 colio uodega.

scher, Manuel Kassens po 13 
dienų; Gabrielė Kilius ir Alber
tas Stalioraitis po 11 dienų; Rus 
nė Baltrušaitytė, ^Arvydas Oli-1 
šauskas, Vytautas Poškai tis po 
6 dienas, Manfredas šiušelis - 4 * 
dienas, Vytautas Slotkus 3 die
nas ir Romas Šileris 2 dienas 
Dar vienas ar kitas trumpėliau 
prisidėjo.

Reikia bent šimto mokiniu
Kuratorijos valdybos pirmi

ninkas tėv. Alf. Bernatonis prieš’ 
prasidedant mokslo metams j 
kreipėsi per lietuvišką spaudą^ 
į laisvojo pasaulio lietuvius to-| , 
kiu laišku:

— Noriu su Jumis pasidalin-j 
ti Vasario 16 gimnazijos rūpės-1 
čiais ir džiaugsmais, š. m. lie
pos 6 gimnazijos kuratorijos' 
valdyba turėjo su Bonuos Vi
daus. reikalų ministerijos, Ba-^ 
den-Wuertenibėrgd .vyriausybės

nos naujos moksleivės pasaky
mu, kad .ji-atvykusi dvasiškai 
praturtėti. Visų. uždavinys_yra 
dvasiškai, augti, jr stiprėti. Mu
sų mokykla dar . niekados nėra 
turėjusi, tokio-, didelio skaičiaus 

-mokinių iš Amerikos žemyno. 
Jų tėyąi žino^Jiad Europa, dar 
tebėra pasaulinis - kultūros - ži
dinys. Prie jo. pasišildyti bus

Inaųdinga jaunų, žmonių^ kultū
riniam brendimui. Mokykla 
stengsis. . sudaryti tam progi|. 
Mūsų mokykla — darbo Įstaigą.

'Dirbti reikės rimtai. Saldąs jr Begierungsprezidiumo atsto- 
. darbo vaisiai paaiškės gal tik' - -- -’
[ po nietų, kai su f 4
' minis bus Įkopta Į aukštesne 
Jdasę, .... ...............

F i vais labai svarbų 7-ių valandų 
gerais pazjf- pasitarimą visais mūsų gimna:

J zijos reikalais. Pasitarimas bti- 
---------- vo labai nuoširdus ir išsamus.

Direktorius pasveikino naujus‘Suglaustai tariant, susitarta: 
nieky lojus — lituanistę Vių-iĮ 1. Vokietijos įstaigų teikia- 
centa Panęerjenę, neseniat- ai-j ma piniginė parama pramato- 
vykusią iš Lietuvos, Vid^ Sidry- ( mu laiku nebus mažinama, bet 

Ltę iš JA^-bių, o taip pat -anglų pagal galimybę, net didinama; 
kalbos mokytoją Reh. Prane- 2. Ji bus išmokama mums pa

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKI
GAIDAS - DAiMlL

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAipOJOld ĮSTAIGA

/-------------------- ______ ...... •

■! SOPHIE BARČUS
RADtJO itM&i VALANOČŠ

> < - no . - OPs
Visos programos ii WOPA,

1490 kit A. M.
.. . X v . » * > < > į - 1

Lietuvių .kalba: kasdien .nuo pir
madienio du penktadienio 12:30 
— 1:00- val?popieL Šeštadieniais 
ir sekmadieniais, nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto. ' \
Vedėja Aldona
Telef.: HEmlock 4-1M

7159 So, MAPLE WOO? ĄVĖ.X 
CHICAGO, ILL 60629

LAST YEAR 2,850 SCHOOL- 
AGB CHILDREN B6.TWEP* 
TH8 AG6S OP 5 ANO 14. 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLE* *4 THE LLS. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT OP THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO Be ESPECIALLY alert 
for CHILDREN Ndw THAT 
SCHOOL IS M SESSION

- MICHAEL STURONAS
- 7^ Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1977 m. spalio 20 d., 9:00 vaL vak., sulaukęs 84 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko- nuliūdę: duktė Eleanor Mohorek, žentas Thomas A.^ sūnus 

Leon N., t marti :Johannat 6 anūkai — Thomas Richhrd, Ronald, ir 
--Robert Mohorek, taip $at Michael ir Mark SĮuronas bei kiti giminės, 

draugai ir pažįstami.
5 Velionis buvo mirusios Marion A. vyras.

šeštadienį, Ą vak: vak. kūnas bus pašarvotas Eudeikis, Gaidas, 
Daimidvkoplyęioje,_ 4330- S. California Ave,

Pirmadieni, spalio 24 dieną 9:00 vaL. ryto bus lydimas iš kop- 
rTyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa

maldų-bus laidojamas šv.-Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Viši, a.. a. Michael Sturono giminės draugai ir pažįstami nuo- 

'i'sirdžiai^ kviečiami, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
' tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, sūnus, anūkai, giminės.

!H ■ Laidotuvių direktoriai: Dovidas (Saidas ir Geraldas Daimid.
- TeL 523-0440

*6054)7 So- HERMITAGE AVENUE
Teu: Y Arai 7-1741 -1742

4330-34 So. CAL1F0RNU A VENINĖ
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CON D1T1ONED KOP L Y ČIUS

aa>
X.-*»^«$^'-Aw<

t® iPwW

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine,and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure t* 
get equal billing at your party table!

This prix-winning recipe combines Fritos brand com chip# 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just th# 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig- 
rrated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh musnroomi
Melted butter 
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack chees#
Red win#
Soy sauce ?
Frito-Lay brand toasted onion dlpmht
Finely crushed Fritos brand corn chip#

from mushrooms. WraH caps *.nd brush with

36 medltim-tlzed 
1 tablespoon# 
Ištiek 
1 ek>vor

K cnp a
t UbleRpoAni 
1 tablespoons

paclULge
H enp
DIRECTIONS tv 

Remove stem#
melted totter.

Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix welL 
Add wine* soy sauce, dip mix and crushed eom chips to make 
a pasta?

Fill mushroom cap# erittr mixture, Plac# on baking sheet aM 
broil for 3 minute^ er nntU bubbly and lightly browned.

TĘVAS IR 3ONU5 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
\r/ 2533 W. 71št Street
M TelėL: GRovehill 6-2345-6

& w 1410 S6: 50th Avė., Cicero 
'' Teief.i TOwnhall 3-2108-9 

| trys: moderniškos; koplyčios
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicagoi
Lietuvių
Laidotuvių 

Dire Storis
Associacijos

AMBULANCE 
PATĄRNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. IJTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS ■ VASAHIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sol CALIFORNIA AVE Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE TeL: YArds .7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL t’nli 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, PL 974-441*

P. 1 RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdt 7-1911
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Piliečių Lygos veikla
Piliečių klubo veikla

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo narių susirinkimas 
įvyko rugsėjo 18 d. Anelės sa
lėje 15(H) S. Talman avė.

Pirm. Paul Masilionis atida
rė susirinkimą ir paprašė visus 
prie tvarkos ir pranešė, kad y»a 
mirus klubo narė Monika Klik- 
na^ (lėlės buvo nupirkti s iš 
klubo ir buvo pagerbta atsistoji
mu, vienos minutės tyla, o šei
mai išreikšta gili užuojauta.

kinti, reikia daug daugiau pini
gų, negu anksčiau, kad re kėjo. 
Todėl turime ne vien patys dos
niau aukoti, bet ir tuos para
ginti, kurie savo auka dar nėra 
prisidėję prie broliškos šalpos.

Dalykimės solidariai nelai
mingųjų vargu ir duona nuo so
taus stalo. B. M.

Aleksandras Vainorius
Kauno vaizdas ii Aleksoto

Varno sukurtas, kuris buvo 
papuoštas rožių puokštėmis. 
Pamaldų metu giedojo solistė 
G.Mažeikienė, vargonais akom

1 ponavo muz. M. Molekaitis, 
kas pridavė pamaldoms iškil-

I mingumo ir dalyviams dvasi
nių jausmų pakilimą. Dalyva
vo apie 63 žmonių, kurių tar
pe malėsi kun. K. Kuzminskas 
ir VI. Išganaitis, kuris atsto
vavo, Vl>š Rinktinę, šiuo mo
stu, lai yra prisiminant ir pa-- 
gerbiant savo mirusius narius, 
šauliai įgyja visuomenėje gra
žų įvertinimą.

Raštininkės protokolas per
skaitytas ir valdybos narių ra-j 
purtai vienbalsiai priimti. i 

Komisijos nariai pranešė, kad 
salė klubo banketo 55 m. jubi-i .. .... .. r> i • d i, Naujienų leidimą. Dėkui nejaus yra gauta Polonia Ball, J 
room balandžio 2 dieną. Rodos, 
bus 1978 m. atvelykis ir klubas 
nutarė paremti Barčus radijo 
valandėlę, nors ir kuklia auka 
$20.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus priešmetinis, lapkričio 20 d. 
aukščiau minėtoje salėje.

Vėliau sekė vaišės ir malo
nus pobūvis. B uvo pasveikin
tas gimtadienio proga pirm. 
Paul Masilionis, sugiedota jam 
Happy Birthday.

Rožė Didžgalvis, koresp.

IAST CHICAGO, IND.
Balfo vajaus rinkliava

Balfo 95-to skyriaus Įgalioti
nis, darbštusis balfininkas Jonas 
Pečiulis, rūpinasi kaip geriau ir 
tiksliau, pagal esamas vietos ap
linkybes, Įvykdyti rudeninį va
jų. Aukų rinkimą pradės ši sek
madienį, spalio 23 d. prie šv. 
Pranciškaus bažnyčios, prieš 
lietuvių pamaldas. Aukas rinks 
ir dar du sekančius sekmadie
nius. Kas negalės šį sekmadic-

•Pittsburg, Pa., ilgametis Naujie. jomis susipažinti ir pareikšti sa-. — Balzeko Lietuvių Kultūros 
■nų skaitytojas, kiekvienais me- vo asmenišką nuomonę jas už-’muziejus jau eilė metų sėkmin- 
tais stambesne suma paremia sisakant. Platinimo vajaus pro-;gai ruošia kalėdinių- puošmenų 

už ga Naujienos yra s|undiamos bei ornamentų gamybos kursus, 
■’gerus linkėjimus, ankstybą pre- susipažinimui 2 savaites nemo- Jie pradės.lapkričio 4 d. ir bus 

kiekvieną to mėnesio penkta- 
> dieifio vakarą. Kursų ’vadovė 
l pakviesta p-lė Heden Pius, daug 
nusipelniusi lietuvių tautodai
lės propagavimui. Kviečiama 
registruotis tel. 847-2441 darbo 
valandomis.

— Jonas Gaidelis, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanons, 
buvęs Don Varnas veteranų po
sto Čikagoje prižiūrėtoju, dabar 
gyvena Villa Maria slaugymo na 
muose, PO Box 155, Thompson, 
CT 06227. Jis pageidauja laiš
kų iš savo .draugu bei pažįsta
mų. Vienam čikagiečiui rašo,

Po pamaldų dalyviai buvo 
pakviesti gedulo pietums į 
jaukią “Ramunės” valgyklą,
kur rimtoje nuotaikoje

Namai, Žarna — Pardartmul Namai, Žamė —- P«rd*vimul
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI IMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

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

kainai. kiekvieną to mėnesio penkta-
• dieifio vakara. Kursų vadovė— Dėkui D. Renkauskui js > 

Toronto, atsiuntusiam penkinę! 
pratęsiant prenumeratą. Taip 
pat dėkui skaitytojams, daran
tiems pastangų platinti Naųjie-

! nas bei atsiunčiantiems galimų

— Jonas Paukštis iš Brighton 
Parko pakviestas į LaSalle in
stituto alumnų metinio banketo

numeratos pratesimą ir už ta 
proga atsiųstus -$25 Naujienų 
paramai. Taip pat dėkui tautie
čiui iš Pensilvanijos, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams, bet nei pavardės, nei vie
tovės parašiusiam neminėti.

— M. Tamulėnas iš Racine, prenumeratorių adresus siųsti 
Wis., be raginimo pratęsė savo susipažinimui.
prenumeratą ir ta proga atsiun-i 
tė $8. Dėkui už auką ir už ge
rus linkėjimus.

— SL Jonaitis, Stayner, Ont. ruošos komitetą. Banketas bus 
Canada, atsiuntė tokį laišką: lapkričio 25 d. Conrad Hilton 
66<
ratos mokestį taip pat $10 au
ką. Linkiu daug,
kimo jūsų dideliame darbe. FranĮ. } ir
su leidžiamas laikraste yra Gedraitis iš Orland
suomei labai laukiamas. Malonu parko šį rudeni į } niinois 
skaityti skelbiančius tiesą slraip universiteta Urbanoje. ‘ 
smus apie draugavimą su ru-

[ sais-okupantais. Mūsų pareiga 
įsu jais kovoti, o ne jiems patai
kauti ir su jais draugauti”. Dė
kui už laišką ir už auką.

— W. Hoffmano šeima, gyv.
Marquette Pk. apylinkėj, prenu-

Siunčiu už laikraštį prenume- viešbutyje.
— Pamela A. Klimaitė ir.Mi-|kad tuose slaugymo namuose

g, daug pasise- cjjaeĮ g Grigus iš Palos Parko, I reikia mokėti $335 per mėnesį.

— Balfo So. Bostono skyriaus 
vajų globoja kun. kleb. A. Bal- 
trušūnas. Aukas prašoma siųsti 

f Balfo vardu c/o St. Peters Pa-
— Illinois valstijos loterijoj {rish, 50 Orton-Morotta Way, So. 

spalio 20 d. Bonanza traukime Boston, MA 02122.
laimėj’o 95, 116 ir 8335, spalva 
raudona.

‘‘Ko vertas Dievo tiesos

GRAŽUS MIRTIES 
PAMINĖJIMAS

ni savo aukos Bajfui- atiduoti,!mer atos pratęsimo proga, at- faTiatisICRSt itTkejiTHRS^* Prasmingą ir
galės tai padaryti ateinantį sek-1 siuntė S5 auką. Dėkui. Visi
madienį, arba dar po jo atėinan- skaitvtojai prašomi remti Nau-.

’ ‘ ; Jienas ir jas platinti, visi lietu-j^022š^tadįenį vai.
šalpos kaštai yra labai padi- viai k viepiami. į. jas atkreipti sa-|

dėję. Visiems prašymus patęų- Įvo. asmeniška .dėmesį, gerai'su'

Atsakymą išgirsite šiandien,
ti sekmadienį.

I vakare radijo 'programoje: “Ge- 
Įroji naujiena lietuviams” per 
“Lietuvos Aidus?! — banga 106.3

metu pasidalinta savomis min 
tinus. Susumavus viską priei 
ta (švada, kad prisiminimas 
mirusiųjų ir skirta malda ne
paneigiamai turi didelės mis
tinės i-eikšinės —gyviems dva
sinė* stiprybė, o mirusiems Re- 
quiescat in pace.

Korespondentas

+ Muz. A. Jurgutis . duoda 
privačias piano pamokas. Skani 
binti rytais. Tel. 471-0985. (Pr.)

♦ Solistė Birutė Dabšienė iš 
Los Angeles, Čal., išpildys meni
nę programą L. Fondo vajaus 
pokylyje lapkričio 5 d. Jauni
mo Centre. Įnašus siųsti ar įsi
gyti bilietus į pokylį galima L. 
Fondo raštinėje, 2422 W. Mar
quette Rd. Chicago, J1L, tel. 
925-6889. Visi kviečiami. (Pr.)

mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnes pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

IMKITE BE BAIMES
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trecias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti,, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

SUNNY HILLS, Florida,
. .. ■ . •: »’i ;• \ ’

skrendame ir automobiliais važiuojame 
vienam savaitgaliui lapkričio 12, 13 ir 14 d.

Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Yorke 212-382-6440.
J. Zuhavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878'
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—434-9655

“Jūs gi esate išgelbėti malo- 
.ne per -tikėjinią ir ne iš savęs, 
bet tai yra Dievo dovana; ne 

rdarbąis, kad kas nors nesigirtų”. 
Efėz. 2 : 8, 9; •

“LIETUWU KOPLYČIA”, .
3838 ’ W. 83 St.,. Chicago.

Sekmadieniais: ~
Biblijos valandėlė: 2:30 p.-p. 
Pamaldos: 3:30 p. p.

(Pr.)

■ gražią is gi
lios senovės lietuviai turi tra
diciją, prisiminti ir pagerbt, 
sayo. mirusius, tai tautos auk
štos dvasinės kultūros ženk- 
Ias- . (1

Spalio 16 d;, a.a. dantų gyd. 
Rožės. t Tijūnienės, kuri . išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo 1975. m; 
spalio 18 diepą, .vyko dviejų 
metų.. mirties (paminėjimo pa- 

. maldos Tėvų Jėzuitų koply
čioje.

- š.vr Mišias koncelebravo ku
nigai; — Venskus; ir . Velutis. 
Prasmingą pamokslą, pasakė 
kun. Venskusį Gražiai atrodė 
šalia altoriaus;.pastatytas mi
rusios beveik natūralaus dv- t
dižo portretas dailininko A.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kor* 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non jvesli madą^kad ’ ben» 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontacija pavergti^-
- • ■ •- Vii- * f.. - ■-šiems; . ’
7"'A- ’ ’ . SzL. X. L < . -J " ;

-...Naujienos buvo?ir yra-už dės 
mokratiją ir toleranciją. Deja« 
jos negalį^ toįęruęti -Lietuves 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautgj’us 
visiškoje' laisvėje;n

-Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijųlaikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Rędttia prisidėti. Į prie ? sąjūdžio 
padvigubinti "Kaujienų skaity 
tojiU. ė? ; ■'y

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenham 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

- Tel. 767-0600.

REAL ESTATE 

2625 West. 71st Street 
Tel 737-7200 arba 737-8534

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

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

Atdaros durys apžiūrėti nuo 
1—4 PM, sekmadienį, spalio 23

3221 So. Archer,
dviejų-butų mūrinis,

5 dideli kambariai, geram stovy, 
geras susisiekim’as.

Privalome .parduoti. / ,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statytu Ir Ramentas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimą, 
Urbu |r užmiesčiuose sreit, ga- 
rantuotal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS.
4358 So. Washtenaw Avė.

TeL 927-3559 /-

HELP WANTED — MALE 
•4 'i L’liZ - Darbininku Reikia

SUNNEN SET UP & OPERATE
• ’ X

Grind Rite Grinding & Mfg.

679-0900 •
6420 North Hamlin. Chicago

NAMŲ REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DŪKS, LANGUS, LAIPTUS, 

PORCIUS IR PAKELIU.
JEIGU REIKALINGA. 
KAINA NEBRANGI.

rrr- f--i-.
j Tel. RE 7-3687. Crieago, IL. ;

Šairkti vakarais MIKAS M. į

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą gnkalrtĮ, gerbiant pirmojo 
Amenxoa Beturiu aieuraėeio atelgėjus bei UetuvOkoa tprudoi ptrmu- 
aus Ir atliekant bCtlnaa pareigas anažinam lietuvybės ižhkimui atei- 
Msmis Naujieną platinimo Yifua.

-CAŪJDCTOS trirtal stovi Ir keroja sž Lletnvas tr Mverftą Uetrrtą laisve, 
B«idamo« tr nesidėdaatoa į andėrlus n ekupeatala ir ją lx>ho-

AAUJIEXOS j<2iiko Hettrttų deatokrtttoei gųpet, Jų bendraf Isittttk 
dju ir remix Tisų lietuvių beodraostas dirbai bei tOalui.

NAUJIENOS įtrtonaji Betariu diugumi Hilf putaettae, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltoj gerose draugijose girti Niujie- 
uis m mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi J visas lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik liiirašlo, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonhj gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesiMa.
KAINUOJA: Chleagols Ir Kanadoje metams — S30.CM5, poee! metu —

trim* mėn. — StJO, vienam min. 1X00. Kitose JAV vfeteee motame 
— $26.00, pusei mėty — ■ $14-00, vienam min. — 12J0. U&onluo- 
•e —131.00 metama. IvtlpaBnlmvf dunčlama trvaJtf aomelonBęl.

Prašomi naudoti žemiau esančią atkarpą.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi į

2608 West Wtk SU Chicago, DL 60629 • Tek WA 5-2787 
OMtIlft m si rinkimą* rūilet fvalrly

MAISTAS II IUROROS UkNDtLIU.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQURTTE GIFT PARCELS SERVKB 
2561 W. 69th W„ Chicago, HL 90629. — Tel. WA 5-2737 

KM Se. Halttad Chlca*a, HL 60609. — Tel. 2540329

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Slunčk dot Naijieną prtnxmerxtxl, InbiliejinJo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienai dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR/VARDA3 _________________________________

ADRESAS

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZD2I0NYTE '
2646 W. 71 st Street, Chicago, lllinok 60629 

Telef. - 778-5374
-------———   ...

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę, nuo SI 00 iki 
•$10,000 Šušivfėhijimb Lietu- 
vių -Amerikoje (SLA). organi- 
zacijoj. Vaikams //ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
51,000 tik už 3 d oi. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—-En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akčidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik S2 už $1,000 ap
draudę. Dėl Šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-flKK).

machinist
Excellent earnings for an expe
rienced Job Shop machinist. We 
are one of Chicago’s most com
plete & modern custom machine 
tool operations. Overtime & 
full employee benefit program 

plus paid vacation.
Call BOB BLASK ’

RB MACHINE TOOL & 
ENGENEERING INC.

62—90 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9B pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams

A. LAURAITIS ?
4445 5o. ASHLAND AVĖ.

. 523LS775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 4 

2646 WEST 69th STREET

T*l«f4 REpublIe 7*1941

582-1747

WANTED FOLDER OPERATOR I
SET UP AND FEEDER

Naujienos
(Pr).

PBRRY PLAZA M©TBL 
1007 Pirk Avi,, Hot Springs, Ari 

Albertu Ir Kiftvtė Režėnil, Sav. 
kambariai Ir kitchenette vienetą 
Spalvota TV. šildomai maudyme 
4 baseinas, telefonas, /alkanu žaicfl 
mo aikštelė. Galima rezervuoti te 
501-423-9814.

BEST THINGS IN LIFE

liafl Frank Zapolla

GA 4-9654 IMtVRAMCI

Stale Farm Life Insurance Company |

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dalo namu* H tauto Ir H vidaus 
Darba* garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

J

Full time 1-st and 2-nd Shift. Good 
starting pay and Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must understand Englesh. Western 

suburb location.
CALL MR. CURREY, 449-2800

Between 9 AM and 4 PM

STRUCTURAL STEEL 
WORKING FOREMAN

Must have experience'in structu
ral steel fabrication. Union 

shop; night shift. 
543-0300, Ex. 242 

SWIFT STEEL, INC. 
133 North Swift Rd.

Addison
Equal Opportunity Employer

RENTING IN GENERAL 
Nuėmė*

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
antrame aukšte, atskiras įėjimas.

Telefonuoti 523-8944.

BRIGHTON PARKE 43-čioje prie 
Calif. ir Archer 5 kantb. butas dali
nai mebliuotas vieniam ar porai su
augusių. Viską apmoka savininkas. 
Nuoma sutartina. TeL 847-2863 va
karais. *

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60632. Tat. YA 7-5990

DMžiousias kailhi 
pasirinkimo*

pu TiMdoteU

Chloa<o>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

185 North Wabwh Avmnm

(jataiffoe) kr 
677-848® 

(boto)

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

I — MAUJMMM, OMCA0O t, IX— Saturday, October 22, 1»77




