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TRUMPAI IS VISUR

Burmos eil

Olandijos atstovas aštriai kri

pasakęs savos' sveikinimo kalbos. Kartu su Į Barajas aerodromą 
grizo j Ispanijos komunistų delegacija; 'bolševikų - perversmo 60 
mėtų’ sukakėtai' paminėti. Rusai' Santiago CarriHuipasakė-,'kad 
jiė neteis jam sVeŠkintį rusų nėtur-tuo atveju; kai jis ^fod^'ruo
šiamos kalbos tekstą. 'Maskvon buvoprivažiavusių atstovų1 iš' vi-; 
sb pasaulio, bet Carrūlo pateko'veik: pačiame/sveikintojų ; sąrašo 
gale. Carrillo pareiškė protestą dėl tokio jo nustū’mirrio ir Įtikino 
delegaciją sėsti į lėktuvą ir važiuoti namo. - -- - i.Burmos prezidentas -Nė - Win, 

kurio vyriausybe yra sukombi
nuota iš karinės autokratijos ir 
ekonominio socializmo, pats šie
met dukart keliavo į Pekiną ge
rinti santykius tarp Burmos ir

— Buvo pasklidusi žinia, kad 
Carter gali susitarti dėl taikos 
Rodezijoje, bet vėliau atėjusios 
žinios sako, kad nėra jokios ga
limybės juodžių vadams susitar 
ti su baltaisiais. Juodžiai nenori 
tartis, nes yra Įsitikinę, kad ga
lės valžią pagrobti.

nešime sakoma, kad Burmos,pre 
zidento Ne Win valdžia neten- 
ką vilties ir jaučiasi apgauta, 
kadangi smarkus komunisth'jė- 
gų j padidėjimas parodo jog Ki-

Carrilįo priklauso nuo* 
Maskvos finansų

MOTERŲ ŽUDYMO 
EPIDEMIJA

— Vokietijos laikraščių žinių agentūra DNA, gavusi žinias 
iš tų pačiu šaltinių, iš kurių jas buvo gavę-Amerikos dienraščių 
korespondentai, praneša, kad lietuviai sporto aikštetėje garsiai 
šaukė rusams, kad jie išsikraustytų iš Lietuvos.

rio Andrei Gromykos pareiški
mas, Įsakąs Izraeliui pasitrauk 
ti iš visų 1967 metų karo metu 
pžimtų teritorijų. Izraelis sutin 
ka tartis su arabais dėl tų teri
torijų, bet jis vargu sutiks at
šaukti savo karo jėgas iš užim
tų žemių be tinkamų garanti
jų. Jeigu Amerika verčia izrae
litus trauktis iš karo metu užim 
tų žemių, tai kodėl iki šio meto 
niekas oficialiai nepasakė ru
sams, kad jie taip pat turi trauk 
tis iš karo metu pagrobtų že
mių?

Vakarų diplomatų gautomis 
iijformacijomiSį komunistų in-

PEKINAS. — Reuter

gijos klausimus'. 1 up tarp|i kusi 
įjofe jfeifaržmp£ūšr tuK'jtįrąsoą 
pareikšti1 SoViėtų' policijos Jjąrei

Lili'

Vokiečiai korespondentai pra 
neša, kad Vilniaus jaunimas iš
ardė sovietų televizijos ir radijo 
klausytojų planus. Apie milijo
nas žiūrovų sekė Vilniuje vyku
sį žaidimą, o kai pasigirdo šū
kiai, kad rusai privalo išsikraus 
tyti, tai televizijos stotis pra
nešė, kad dėl “techninių kliūčių” 
privalo žaidimo perdavimą nut
raukti. Gera “techninė kliūtis”, 
kai 15,000 jaunuolių sušuko: — 
Rusai, važiuokite namo. Be to, 
vokiečiams pasakyta, kad buvo 
daug aptvertų automobiilių ir iš
daužyta daiig langų.

kai tiepiliečiai prašo tų tei
sių, tai čekų vyriausybė juos 
suiminėja, ruošia bylas ir pasi
renka Belgrado konferencijos 
posėdžių laikotarpį tiems inteli
gentams teisti ir nuteisti. Kodėl 
čekai negali duoti pagrindinių 
piliečių teisių kiekvienam savo 
piliečiui, kaip tai daro Olandai ? 
Kodėl Čekoslovakija pamėgdžio
ja Sovietų Sąjungą, o ne Olan
diją, Didžiąją Britaniją, Vaka-

CHICAGO.— Nuo praėjusios 
savaitės pradžios pasigendama 
Mrs. Stephanie Lyng. Sun-Ti
mes kolomnisto-Dorsey Con
nors moters, 39 metų amžiaus, 
kurios automobilis rastas O’
Hare aerodromo automobilių 
aikštėje. Jos vyras tą pačią die 
ną išvyko Į ligoninę operaci-

“Socialistinis lageris nebeeg
zistuoja ir istorinės sąlygos jo 
atstėigimą daro nebereikalin
gą”, rašo kinų komunistų par
tijos ir valdžios “Liaudies Iaik-1 
rastis”, išreikšdamas oficialų | — Indijos ministeris pirmi- 
Kinijos nuomonę 35,000 žodžių; rinkas Morarji Dasai išliko ne- 
straipsnyje, iš kurio išeitų pfl- sužeistas, tik lūpos kiek nubru- 
na 100 puslapių knyga. ; žįstos, bet jo sūnui ir asmeni

niam asistentui Kautibhal ir 
Pradeš valstijos premjerui Tun- 
gon sulaužytos kojos, o penki 
įgulos nariai užmušti lėktuvui 
penktadienio naktį nukritus 
skrendant Indijos šiaurvakaruo-

— Mokslininkai nustatė, kad 
sacharinas gali duoti pagrindo 
vėžiui, bet tokia galimybė yra 
gana retA.

Rašiny aiškinama, dėl ko kinų 
vadovybė skaito pasaulį pądalin 
į 3 dalis: didžiosios valstybės, in
dustrijos valstybės ir tėbesivys 
tantys (progresuojantys):- kraš
tai, jų tarpe ir Kinų Liaudies 
Respublika, nesigailint aštrių 
žodžių “kapitalistinės” Sovietų 
Sąjungos ‘‘fašistinei <*

Vilniaus jaunimas sugadino visus sovietų 
adijo planus

Šiltas, drėgnai, gali lyti

Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:11

CHICAGO.—Policija ketvir
tadienį atpažino moterį, ku
rios lavonas, įvyniotas miego
jimo maiše trečiadienį rastas 
krūmeliuose prie Memorial 
Park kapinių, ties 4, Old Or
chard Road, Chicagos šiauri
niame priemiestyje "Skokie. 
Ji yra Mrs. Martha Kovalski, 
31, gyvenusi 7440 N. Hermita
ge. Jos vyras apie žmonos din-

sybę už 77 inteligentų, pasirašiu 
siu manifestą, kuriame buvo rei 
kalaujama Čekoslovakijoje pa
grindinių žmogaus teisių, čekos 
lovakija kaip ir Sovietų Sąjunga 
Helsinkyje pasirašė pasižadėji
mą leisti krašto gyventojams 
naudotis pagrindinėmis žmo- Į rų Vokietiją ir kitas civilizuotas 
gaus teisėmis, tuo pat - tarpu j valstybes ?

Demokratai kritikuoja 
Carterio politikq

WASHINGTON, D. C. — Sti
pri demokratų partijos grupė, 
vadovaujama senatorių Jackson 
ir Daniel Moyniham, labai aš
triai kritikuoja prezidento Car- 
terio ir sekretoriaus Vance poli
tiką Artimųjų Rytų ir Ženevos 
konferencijos reikalu. Abiem se 
natoriams nepatinka sekreto
riaus Vance ir užsienio ministe-

Spalio perversmo sukakties proga
dpa pranešimu, Tekinas 35,000 smar

kiais žodžiais, kaip didžiojo būgno dūžiais„-paminėjo rusų komu
nistų — bloš^vikų perversmo, jų vadinamos “spalio revoliucijos” 
60 metų sukaktį nuginčijant Maskvai bet kokią teisę vadovauti.

Sanitarinio Distrikto 
milijono kyšio byla

CHICAGO.—Federalinis Ju
ry teismas pradėjo ^svarstyti 
$1,310,000 Sanitarinio Distrik
to kyšių bylą, kurioje turi būti 
nustatytas 8 žmonių likimas— 
kalti ar nekalti.

Po 9 savaičių teismo proce
so, kol buvo išklausyta dan
gau kap 100 liudininkų paro
dymų ir 14 valandų bylos san
traukos agumentų, 9:25 vai. 
vak. jury pertraukė svarsty
mą, kurį penktadienį vėl pra
dėjo. Teisėjas John F. Gra
dy ištisą valandą svarstė jury 
nariams instrukcijas. Teismo 
maršalaii jury nariams pasi
naudoti atvežė 3 vežimėlius 
bvlos dokumentu. •*

J;.ry perspėta, kad turės by
lą tęsti ir pirmadienį ir bylos 
galo dar nematyti. '

JAV Valstybės Departa- 
diktatūrai” rięntas penktadienį pranešė, kad 

! jis. neginčija,-jog 150 Kubos ir 
100 Sovietų kariško .personalo 
asmenų teikia Etiopijos kairia- 
sparnių valdžiai patarimus jos 
i^nče ^u Špnfąlija dėl Ogaden pranešęs 

-spalfo'S? d. ThTeš porą- dieiui 
ji paskutinį'kartą* matyta su 
kažkokiu- “John’r-išvykštant į 
kažkokią Skokiė ivakarušką.

•Policijos žiniomis,- šiemet 
apie inylią nuo tos -vietos ras
tas lavonas kitos jaunos mo
ters Susan Clark.

Santiago Carrillo kurį laiką 
dar vadovaus Ispanijos komunis 
tų partijai, bet josios įtaka 
kiekvieną dieną mažės. Ispani
jos komunistinis judėjimas visą 
laiką buvo rusų finansuojamas. 
Patys komunistai nepajėgė su
organizuoti didesnės politinės Į 
grupės. Carrillo stengiasi imi
tuoti Italijos komunistų partijos 
vadovybę, norinčią susitarti su 
krikščionimis demokratais. Car
rillo mano, kad jis- gali geriau 
tvarkyti partijos reikalus, negu 
siųsti sovietų patarėjai. Praei
tų parlamento rinkimų metu ko
munistai mažai balsų tesurin
ko. Dolores Ibarurri jau visai 
susenusi, iš gimtinio kaimo ne
nori Išvažiuoti. Visi Ispanijos ko 
munistų vadai, ilgesnį laiką gy
venę Eusijoje, nenori priklau
syti nuo Maskvos, bet jiems vi
siems reikalingi sovietų pinigai 
partijos darbui vest.

negu oficialiai it viešai1 škribią- 
■ma^ftaL tokį žmogų sovietų, gy- 
dytęjai,, dažniausia y^ųhumie- 
čių.. patariami, skaito^ nenorma
liu žmogum ir kiša jį į psichia
trines ligonines, -kur taikomi pa
tys žiauriausi gydymo metodai. 
Daugelis šitaip kankinamų žmo 
nių neatlaiko ir miršta nuo to
kių gydymo priemonių.

Olandijos atstovas į Belgradą 
atsivežė ilgiausią sąrašą vadina 
mų Rusijos disidentų, kurie bu
vo suimami, dedami į psicmhiatri 

I* nes ligonines ir ten žiauriausio
mis priemonėmis kankinami. Vi
sa eilė rusų disidentų tapo in
validais. Vienus sovietų gydy
tojai čekistai kankino gana sti
priais spinduliais, sukeliančiais 
nepaprastai dideles aistras, su
sirūpinimą ir troškulį. Kitiems 
vadinami “gydytojai” duodavo 
įvairiausių vaistų, kad galėtų 
ištardyti, iš pusiau sąmonės ne
tekusio žmogaus norėdavo pa
tirti asmenines jo paslaptis. Olan 
dijos ministeris nurodė, vardus, 
pavardes, suėmimo laiką ir kan
kinimo laikotarpį suimtų rusų 
disidentų. Jis reikalavo pasiaiš
kinti, kodėl sovietų valdžia nau
doja tokias priemones žmonių 
mintims persekioti ir valdžios

* iniams priešams šitokiomis 
priemonėmis naikinti. Jis nu
rodė kelis vardus elektroniniais 
spinduliais kankintų žmonių, 
suluosėjusių visam amžiui. Di
sidentai į psichiatrines ligoni
nes siunčiami sveiki, bet iš jų pa 

Gaujos lyderė Kimberley Po- leidžiami visai suluošėję.
vers, š pasiturinčios Coral Gab 
les Fla. gyvenančios šeimos ap-Įtikavo ir Čekoslovakijos vyriau 
kaltina ginkluotais plėšikavi
mais, pagrobimais, įsilaužimais, 
užpuolimais ir sumušimais bei 
ginklu grasinimais. Jos gauja 
iš penkių berniokų — keturi po 
16 ir vienas 17 metų-bus teisia
mi kaip suaugę kriminalistai ir 
jiems gresia visam amžiui kalė
jimas.

Gili olandu politinė krizė
HAGA, Olandija. — Buvęs 

premjeras Joop den Uyi pranešė 
karalienei, kad jis nepajėgia su
daryti koalicinės vyriausybės. 
Olandijos socialistai demokratai 
turi parlamente daugiausia ats
tovų, bet jų nepakanka parlamen 
to daugumai sudaryti. Joop den 
Uyi tikėjosi susitarti su keliom 
nedidelėm grupėm bet jam ne
pavyko, mažos grupės reikalavo 
daugiau privilegijų, negu parla
mento dauguma buvo pasiruošu
si jiems duoti. Karalienė priėmė 
atsistatydinimo pareiškimą.

—. Prezidentas Carter pasira
šė bilių, kuriuo nuo 1981 metų 
gruodžio -31 dienos- uždraudžia
ma leisti į okeanus savivaldybų Kinijos, gauti prižadėjimą ne
valytas kanalizacijų srutas. Pre- remti Burmbs komunistų parti- 
židentas pareiškė pasitenkini- jos, Paskutinė Ne Win kelio- 
mą, kad aplinkos švarinime nė į Pekiną buvo rugsėjo mėne- 
Amerikoje daroma pažanga. sį. ..

karą tolyn atidėti. Kovą' tarp 
Washingtonp ir - Maskvos dėl 
viešpatavimo ■. pasaulyj e. reiš
kianti grėsmę visos pasaulio 
žmonijaL : r. ' :

';Įš“Antrojo,Pasaulio” jQit^us- 
triniū .valstybių) tarptautinio 
proletariato esą bus. reikalauja
ma nepaprastai didėlio -pasisuko 
j Įmo £ turint- galvoj eAš- -Maskvos 
pusės didėjantį karo .. pavojų, 
proletariatas turėsiąs šalia savo 
tiesioginės* pareigos- tęsti kovą 
su priespauda ir išnaudojimu 
taip jau laikyti aukštai iškeltą 
nacionalinės. nepriklausomybės 
vėliavą ir “stovėti pirmosiose ei
lėse kovos prieš Maskvos sieki
mus užgrobti hegemoniją”.

Su Washingtonu, nors didžio
sios monopolkapitalistinės galy
bės siekimais gretinamas su 
Maskva, tačiau reikalui esant, 
su Washingtonu prieš Maskvą 
esą galima dėtis. Bendrai kad ir 
pažodžiui pakartojamas partijos 
ir valdžios šefo Teng Hsiao-ping 
prieš mėnesį laiko formuluotas 
pageidavimas prieš Sovietų Ru
siją sudaryti bendrą frontą drau
ge su Vakarų Europa, Jungtinė
mis Valstybėmis ir Japonija.
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darbieciui ministerial pirminiu 
kui Joop den Uyi ketvirtą kartą 
po praėjusių gegužės, mėnesį vi
suotinų rinkimų iki šiol nepasi
seka sudaryti koalicinę vyriau
sybę. Karalienė Julijana paga
liau priėmė den Uyi atsistatydi
nimą ir šaukia patarėjų posėdį 
aptarti sekantį karūnos žingsnį.

— Senas * Indijos premjeras 
Desai, skrisdamas Sovietų ga
mybos lėktuvu, buvo gerokai 
sutrenktas, kai lėktuvas nepajė
gė pasiekti aerodromo ir buvo 
priverstas nusileistį ryžių lau-

NURODO FAKTUS APIE DISIDENTUGRŪDIMĄ J PSICHIATRINES
Reikalauja, kad Sovietų Sąjungos valdovai 

taikytų pagrindines žmogaus teises
BELGRADAS, Jugoslavija.. — Sovietų Sąjungos delegacijos 

pirmininkas Jurl Vorohcovas pakartotinai skundėsi, kad vakarie
čiai be pagrindo laoai aštriai kritikuoja Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus, ir kelia viešumon piagrindinių žmogaus teisių laužymo 
faktus. Voroucovas manė, kad ji padaryti pareiškimai iškels pa
vojų vsai Belgrado konferencijai. Sovietai negali skųstis ame- 
rikiečių^delegacijos kertamais smūgiais. Jiems skaudžiausias pas
tabas padarė Arthur Goldbergas, bet kiti tuo tarpu, rusams ma
žai tepasako. ;

Praeitą šeštadienį skaudžiau-] 
sius smūgius sovietų delegacijai! 
kirto Olandijos užsienio reikalui 
ministeris Joop van den Valka.1 
Pradžioje jis trumpai paskaitė Į 
kelis sakinius iš Helsinkio aktų,; 
o vėliau pradėjo dėstyti vieną 
nusikaltimą po kito. PasiroĮio, 
kad Olandiją; surinkusi nepapras 
tai daug medžiagos apie sovietų 
Valdžios ■ medicinos - taikymą po
litiniams priešams luošinti ir nai 
kinti. Kiekvienoje kultūringoje 
valstybėje, žmogus turi teisę tu
rėti iitokią; nuomonę: apįę''jyair

smerkti.—i ’ j > . r -.. .

šioje oficialioje dekraj-acijoje 
pirmą kartą žymiai.praplečiama

Somąly *E^<V-
pijos ^ teritorijos iĮĮtęįfąlūmą;? 
figądeų dykumą slcąitanĮ" ^tiopi-' 

teritorijį" ggįgg

— Kanada pasiuntė Prancū
zijai “priminhną”, kad ordinų 
teikimas Kanados piliečiams tu
ri būti • tvarkomas per 011 a wą, 
turint mintyje.Kvebcko separa- 
tistuįzpremjeiui Rene *Lęvesque 
suteiktą Paryžiuje prancūzų 
Garbės -Legiono - ordiną. -

Olandijai nesiseka su val-

Motery-vyry lygybė
MIAMI, Fla. — šešiolikametė 

mergina, pripažinta kaip talen-|^. 
tinga studentė, areštuota ir kai- į 
tinama kaip vadovė nepilname-! 
čių gaujos, kuri vertėsi plėšimais | 
bei senųjų piliečių terorizavimu 
ginkluotais užpuldinėjimais.

VILNIAUS DEMONSTRANTAI I RUSAMS IŠSIKRAUSTYTI
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MELUOJA IR NERAUPONUOJA
* <į fc.Į ( į £ A —

Draugo spalio 5 dienos veda-.patriotų norėta viešu demonstra 
majame “Garbingi lietuvyvės rul vimu apsaugoti nuo mėginimo 
inai” b. kv. aprašo Jaunimo cent. bolševikų agentams susisukti 
To 20 metų sukakties veikimą ir Į Jaunimo centre propagandos bz- 
eilę pagyrų, prieš kurias nieko dą, pradedant komunistinių ffl- 
neturima, bet neišvengta ir di- mų rodymu ir noru įsistiprinti 
dėlė dozė tendencingo melo.

Straipsnyje apart kitko rašo: j Toliau, kaip gali per akis b.___  ___
“Jei čikagiškiai ir kitų vieto-1 kv. meluoti, kad suklaidintų j ui k.,m ^'ikia kriti tą negerovę 
vių lietuviai mini Jaunimo cent “puolikų” 
ro vardą su dide’e pagarba ir dė 
krrgūmų, tai mūsų okupantai 
jo nemčg ;ta ir savo spaudoje ar 
kitais būdais iš mūsų pastangų 
išlaikyti lietuvybę šaiposi.

IAos prieš savo artimų. Juk 
sunki nuodėmė, ypatingai 
taus garbingiems riteriams!

musų

lietuviškame bastione.

jėzuitai taip galėjo nustoti sa
vigarbos jausmą, nesiskaitant su 
priemonėmis savajam tikslui at
siekti?

Galų gale, jei tariamieji “už
puolikai” dėl šventos ramybės

i” buvo tik keliosde-i 
šimt, kai tikrumoje demonstranl 
tų buvo virš 200 žmonių. To ir 
norint paslėpti negalima, nes 
visi matė ir šiandien dar gerai 
atsimena. Na, o kur tie piktos 

Tai beveik natūralu, nes, kas j rankos suvedžiotojai? Kas jie to 
pažįsta bolševikų kovos taktiką, | kie buvo reikia įrodyti ir pas- 
gerai žino, kad ko kito iš jų nerei 
kia nė laukti. Jų kovos taktika 
taikli, nes sugriovus Jaunimo 
centrą, būtų sugriauta ir gyvo
sios lietuvybės Chicagoje veikla, 
būtų užgniaužtas mūsų jaunimo 
judėjimas ir jo puoselėjimas 
prieš bolševikišką veiklą.

Taigi nenuostabu, kad per 20 
Jaunimo centro gyvenimo metų 
lietuviai, kokių įsitikinimų jie 
bebūtų, ne tik nepuolė Jaunimo 
centro, bet jį visomis išgalėmis 
rėmė. Per 20 veiklos metų Jau
nimo centras buvo užpultas tik. 
vieną kartą, deja, ne kokios nors’ 
spalvotosios rasės priartėjusių 
kaimynų, bet pačių lietuvių, kai 
keliosdėšimt jų, piktos rankos 
suvedžioti, pasitelkę vietinius na 
cius, pakėlė ranką prieš šią lie
tuvišką šventovę”.'

Taip akiplėšiškai rašyti, kad 
Jaunimo centras buvo užpultas, 
atseit norėta sunaikinti, tai rei
kėjo turėti rašančiam geros drą 
sos ir bent kiek sąžinės. Gaila 
kad nenurodė-neparašė, kodėl 
jis buvo “užpultas” pačių lietu
vių, kurie daugumoje yra auka
vę jo statybai ar kitaip rėmė. 
Kaip čia dabar neiš šio, nei iš to

kelbti, o nekalbėti netiesos. Dar 
blogiau apie pasitelkimą vietinių 
nacių. Taip, juos patelkė-pakvie 
tė ne kas kitas, kaip- Draugo 
redaktorius b. bv. dėdamas skel 
bimus ir kviesdamas visus eiti 
bolševikinių filmų žiūrėti. Kai 
tuo pačiu į lietuvių ruošiamą 
Amerikos 200 m. (Ricentennal) 
minėjimą skelbimą ir užpinigus 
nedėjo.

Dėl vadinamų nacių, kokie jie 
ten buvo ir kas jie dabar yra, 
būtų sunku ką nors objektyviai 
pasisakyti. Bet tikrovė yra vi
sai kita — jei nė naciai, tai b. 
kv; šiandien nesėdėtų Draugo 
redakcijoje, o jo kauleliai tikrai 
ilsėtųsi Sibiro taigoje. Reiškia 
naciai tuomet buvo geresni nei 
bolševikai, jei pas juos globos 
ieškojo ir ja pasinaudojo. Na, 
o jei -globa pasinaudojo, tai ir 
pats yra susitepęs nacių blogy
bėmis. Išeina, kad puodas puodą 

. vanoja ir abu paišini. Tai va, 
geriau būtų nerašinėti tą, kas 
pačiam nemalonu prisiminti.

žodžiu, kaip besakytum, aiš
kiai matosi, kad bendradarbiau- 
tojai sąmoningai per spaudą kir 

jšina lietuvišką visuomenę. Tad 
ėmė ir užpuolė, Turėję tam būti) nieko stebėtina, kad jėzUftai 
kokia rimta priežastis, jei jau! mielai b. kv. indą skleidžia bių- 
savi savus “puolė’. Todėl ir no-Jletenyje “Mūsų žinios” spalio 
risi patikslinti, Jaunimo cent-j dienos laidoje. Jie? ^pamiršo 
ras nebuvo užpultas, bėt lietuvių Dievo įsakymą? nekalbėk ne

iš naujo spaudoje? Matomai yra 
išskai uax imas palaikyti išeivi
jos tarpe erzelį, kuris kai kam 
naudingas.

Dar paminėtina, kad “užpuoli 
kai” pakėlė ranką ne prieš lie
tuvišką šventovę, prieš jėzuitų 
visišką pasimetimą. Tuo pačiu 
galima pasakyti, jei bus reika
las, tai ir ateity demonstruos 
ne 200, bet 2000 tikrų lietuvių 
patriotų, kurie seka įvykius ir 
turės drąsos apsaugoti Jauni
mo centrą nuo bolševikinės in
vazijos. J- Tijūnas

POETO BALIO SRUOGOS

M. IVANAUSKAS tapyba

gienė. Minėjimo eigą pradėjo ginto gėlyno. Visą minėjimo 
dr. J. Adomavičius, plačiai nu’laiką ant gražaus lietuviško 
šviesdamas poeto biografiją ir patiesalo stovėjo a. a. Balio 
atliktus darbus poezijoj ir Ii- Sruogos paveikslas tarp de- 

' teratūroje, bei- žurnalistikoje? gančių žvakių ir gėlių. Foto- 
1 gyvus mūsų taįutos istorijoje. !grafas M- Nagys padarė daug

Anelė Kirvaity ^do pagie, aJbume
dojo Alvudo ,tradicinę gies- 
mę: Apsaugok^ Aukščiausias,
tą mylimą šalį . . . Adelė Duob;kanomS’
Iienė ir M. Pakutis deklamavo į Pabaigoje dr. Adomavičius 
eilę yelionies poezijos kūrinių.
O Alfonsas šidagis, Anelė Kir 'Vandai Sruogienei už atsilan-

nuotraukų, kurios bus laiko
mos, Alvudo veiklos albume 
kad istoriniai išliktu ateities x *-■
kartoms;

širdingai dėkoja profesorei• Balys-Sruoga

30 metu 'snkaku< mid doekr vaitytf ir A<’ Duoblienė pai- kymą ir dalyvavimą bei tartą 
_ So)o dainavo pagjau^ žodį, nūnįnt

23 d 3 vai.'dienos Ši sukaktis,. riobnės -ir -liaudies dainas, 
buvogi-ažiai’1 paifiiiiėta.' Svė-i Į^oUiaiė-..- perteikę ir
ėin- tarpe įdrijvaVcM ’VtlpAiU nuosąyųs Jcfu^os: “Ą^mylių 
našlė,' prdfes6rėJ,'VdBd^lSnit)-l Raitijos■•^jūr^ Ašr; matau

garbingo 
vyro poeto B. Sruogos mirties, 

•sukaktį. Minėjimas baigtas vi- 
sų^-fyendrai. sugiedota giesme. 
Mariją, Mariją . • - ...

' AlgmuuenĄ

Cold war.

tai pasvirusįikaįyžių7-«. ->--A,

Antele Kirvįdidė graudžiai 
prisiminė anubs- toli ’“tėvynėje 
•palikusius laikusAiada^ji ■ ten 
choruose'' dainavo haraionzho- 
lus Balio Sruogos kūrinius, ku 
rie ir' šiandien1 tebeaidi ausy
se. Dr. Adomavičius paprašė 
prof. Vandos Sruogienės -pasi
dalinti su dalyviai savo pri
siminimais apie velionį -vyrą.Į 
Ponia Sruogienė pateikė neina-{kai vežimai iškaks ?...

!Kad pamačius greičiau,
[sužinojus!...

Kas nenori tiktai, 
kad variniai^almai 
-čia parodytų .tikrą narsumą?! 
Kas čia jų nelydės 

katą ir priartino pei"a'nkštyVąPr kas jiems nepadės 
mirtų. Ji ‘dėkojo'dr. Adonrivi-Inugalėti liepsningą piktumą?!... 
čiui Už surengtą* jo mirties 30f^a* sirena sugaus, 
metų Sukakties panrinėjimą ir J kas to jausmo nejaus, 
visiems *prėgrarfii>s atlikė-jkud įskilo netoli pavojus — 
jams. j kas šalmams nepadės,

. t įkas čia jiems nelinkės,
Vis! dalyvavusieji rimtu su-jkad ramus bQt mQ tojus_?

i sikaupimu išklaušė tris valan
das trupusios minėjimo pro- _ _
i gramos. Poniai Sruogienei bū- bių buvo mėgėjai bėgti paskui 
‘ vo įteiktą rožių puokštė iš dr.i Ugniagesius).

Arėjas Vitkauskas

žai šviesių prisiminimų iš- ben
dro gyvenimo sir poetu. O taip 
pat nupasakojo Įr jo dideles 
kančias abiejų ^okupacijų lai
kotarpiais, ypatingai vokiečių 
kacete, kas palaužė • jo svei-

’ Because winter at Valley Rrge meant snow, ice,
■ad freezing temperatures. All serious enemies to a

kw an army long 
Vr short on money.

And then the mooc 
Some $27,000,000 from c

the cold.

came. No*r EBonds

- strong and self-suffident. And they’re helping them* 
•elves to safe, dependable savings. By taking stock m 

America with the Payroll Savings Plan.

Lost, wolen or

• «il u. v. SI REN A . ......
■:f(Is nepriklatisbmds Lietuvos* 
ugniagesių žurnalo priešgaisrr- 
' ' ties savaitės proga)
Kai sirena' sugaus, 
kas to jausmo nejaus, 
kad netoli iškilo pavojus— 
kam širdis nesuplaks,

Adurnavičiaus Sodyboje išau-j

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to 

5'/i%

uarterly 
OUR SAYINGS 
CERTIFICATES

EARN UPTO 7V<%

Snrinkn ir redagavo teisininkas Jenas TalsHs ■ y
(Tęsinys)

Bendrojo turto pelnas ar nuostoliai tenka ’ kiekvienam 
ištuoktnių proporcingai katro jų turto daliai. Ištuokti- 
nis nuostoja teisės į savo ištuoktinio turtą, kurią jis tu
rėtų iš jų santuokinės sutarties- Ištuoktiniąi vienas an-’ 

I tram negali paveldėti iš įstatymo ir iš testamento, jeigu 
tas testamentas surašytas prieš jų ištuokimą. Sutuokti
nių dovanos vienas antram dovanotojui grąžinamos 
tiek, kiek ištuoktinis dovana yra paturtėjęs. Ištuoktinių 
turto santykiai, ištuoktinių išlaikymas, 
priedermės vaikams galima nustatyti ir 
kos sprendmu.

Antroji dalis
Bendrieji santuokos padariniai

Santuokiniai turi būti vienas antram ištikimi, kiek 
išgalėdami vienas antram padėti ir apskritai rūpintis 
sudarytosios šeimos gerove. Abu sutuoktiniai susituok
dami pasirenka vieno katro jų pavardę. Abu sutuokti
niai duoda bendro namo ūkio, vaikų išlaikymo ir kitoms 
šeiminio gyvenimo išladoms. Išlaidų didumas nustatomas 
pagal vyro ir žmonos turtą ir pajamas. Sutuoktiniams

,teismas nustato, kiek kiekvienas jų' turi 
duoti lėšų bendro šeimynio gyvenimo išlaidoms? Sutuok
tinių turtiniai padėčiai pasikeitus, bendro šeiminio’ ’ g'yt’ 
venimo išlaidoms .nustatytos įmokos galį būti, pakeis;, 
tos. ; , .. ' ,

Sutuoktinis, davęs šeiminio gyvenimo išlaidoms ,?dau-. 
giau lėšų negu jis turėtų mokėti, negali reikąįauti kas jo 
permokėta už praėjusį laiką, <tačiau:.nedaugiau kaip už 
vienerius metus, galima reikalauti- atlyginti :tik tas išlai
das, kurių antrasis sutuoktinis, nepaisydamas įspėjimų^ 
nebuvo mokėjęs. Sutuoktinis, kūįris' rtdturi gyvė'niinb Tė-. 
šų, arba turi jų nepakaį&anįai ir negali* jų ųždiįjdjti^gaĮi 
gali reikalauti jų i| antrojo ‘sutuoktinio. Sutuoktiniams 
nesusitarus, teismas., miatato! ismOkiį’ihokėtiįiumą įrjų 
dydį. Nustatydamas išmo^^^^į-į^sp^į^tįįžy^įKTJ 
abiejų sutuoktiųįų.<turtinę pįdėtį;..Vyrąs,.!, ir žųmajBūsL( 
taria, katrasi jų tvarko aamų-ūlų. ^tuoktinisf.£va*kyduH- 
mas- namų ;Skį, atstovauja• • šeimai’ kdiitų mkąlkid,-’ tf
už. jo* Šiais i^ikalais?pdd^frftųs sandėrius abu ,sutuę®ffiai

turto,
rj Jis san^ok^smetu Įgyjao VisosjfcfriiK) pajiaMbąflįmėteėg, 
pelnasar^meninis-.'Uzdaiblsfp^laaMosutiHoktiniU ’̂Wt0'- 
ro yra’Cąš tfirtašj-įifi^Tiė a?,id^rbaS?,ž’Sah^Sntdbk‘^ 
įg^jatna ab^ėj^■’lešohj^'ąib'Įi d^tbii,’,Wkomą..a%ie- 
jų šųiūpktmi^b^šįj

(Eilė žymiausių pasaulio žmo-

see us for 

UOtft financing 

P AT OUR 10W RATES

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

W WEST CDLMAK ROAD

cn^zt

CHICAGO, OUNOIS fOSOI
PUm! VIrflak 7*7747

HOURSt KOfi.TM.Pr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

tėvų teisės ii;, 
tuo pačiu štuo-
' v * • • <■' ••

fnų

. ._ J. ._ t C;j J .7* *7^ jj~

Ii daiyti vienas su antru sutartis ir testamentu palikti 
vienas antrauii /są^ttMų. Sutuoktinis gali įvykdyti an-- 
trojo sutuoktinio reikalavimo iš sutarties, kuri yra nūo-i” 
stolinga jo turto reikalams. •

Tie nuostatai taikomi ir santubkiškai 'gyvenantiems' 
be sutuoktuvių^ .jei jų gyvenimas teismo pripažintas san
tuokiniu-

Trečioji dalis.
Įvedamieji ir pereinamieji nuostatai.

Sutuoktiniai, kurie ligi šiol veikusiais įstatymais yra 
atskirti, gali būti ištuokti bet kuriam , jų pareiškus ndrą iš< 
situokti. Šiuo -atveju ištuokiantį,, jie patys- nešaukiami ir 
teismo mokesčiai neimami. Susitarimu arba teismo spren
dimu ligi šiam įstatymui pradedant .veikti nustatytas 
išlaikymas asmenų, kurie yra -ištuokti arba. " kurių san
tuoka pripažinta netikra', taip pat jų* vaikų išlaikymas 
ateičiai gali būti iš naujo pertvarkomi šio įstatymo pa
grindais. Bažnyčių bei kitų tolygių tikybinių organizaci
jų teismų sprendimais nustatytas draudimas .susituokti, 
nustoja galios. Santuoka, sudaryta ligi šiam įstatymui" 
pradedant veikti, gali būti pripažinta netikra ir. susi- ’ 
tuoktiniai gali būti ištuokti tik šio įstatymo sąlygomis ir. 
tvarka. Jei laikas reikalauti Santuoką pripažinti netikra 
ligi šiam įstatymui pradedant veikti nėra suėjęs, tai šitas j 
laikas prasideda iš naujo nuo šio įstatymo pradžios.

Bažnyčių bei kitų tolygių tikybinių organizacijų li
gi šiam įstatymui pradedant veikti neišspręstos ištuokos,. 
atskyrus ar santuokos pripažinimo netikra bylos atiduo-' 
damos apylinkės teimams spręsti. Teismo mokesčių šio-. 
se bylose neimama. Sutuoktinio prašymas atskirti jo pa
reiškimu prilyginamas prašymui ištuokti. Nurodytos by
los perduodamos apylinkėš teismui,, kurio.apylinkėje gy
vena bet katras sutuoktinių, ne vėliau kaip per vieną mė
nesį nuo šio įstatymo veikimo pradžios. Kas, nesusituo
kęs šio įstatymo tvarka, tuokiasi pas-dvasininką, baudžia-- 
ma areštu arba bauda ligi 5,000 litų.šįta pat bausme bau-L 
džiamas ir dvasininkas, kuris žinodamas sutuokė ųeslpi*-' 
tuokusius šio įstatymo tvarka.

(Bus daugiau), ’

~ NAUJINO*, CHICAGO S, HU—- Monday,-November?, -1977



VADAS IR AUTORITETAS

$2.00

$2.00

mus
kti, kol jiems alijantai-sąjungi- ‘ 
ninkai-pasakys,('!?pajuokos hn-’w e
cialas) ‘iš mūsų'žemės išsikraus v aJ

daugybė ne tik lietuvių, bet ir

Chicago, Illinois

BANKETĄ RUOŠIA
I,

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

Ir po suvažiavimo savo lai4-

rpdą pavadindami ją
Prieškalėdinis Pažaras

Aušros Vartų salėje, ant pri- 
’ statytų stalų buvo išdėstyti ne-

' I * • • v-. Abromaitienės darbais ir žavė
josi .jų grožiu. Beveik visi pa-

■ - NAUJIENOS, CHICAGO », ILL,— Monday, November?, 1977

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

. i raudonomis lyg kepurėmis skiau ' 
žiu. Lėlytės papuoštos tauti- tgrimis — šaunius gaidžius.

Kiekvienas paveikslas lyg se- Savo laiku Barzdukas spaudo

* ** *- -*•

’ Kanados naujienos
; 1 *. Auksinio amžiaus klubas “Rūta”
4 L’ * X A • i '

.i Lygįai prieš metus, vyresnio momis paskaitos. Sekmadie- 
amžjaus Montrealio lietuviai, niais po pamaldų čia susirenka 
kad taip nuobodu ir liūdna, visi, net ir ne klubo nariai at- 
ypač vienišiems žmonėms gy- rodo daug ko išmoko ir gerokai 
venti, sumanė susiburti ir įsteig pasidarbavo prigamindami Li
ti klubą, vienbalsiai nubalsuodami gražių daiktų ir štai spalio 
mi pavadinti jį tokiu jaunatvišku 29 ir 30 dienomis, suruošė pa
vardiji — “Rūta”.;

Organzaciniais reikalais rū
pinosi NPM vienuolyno buvusi 
vyresnioji sesuo Pairiė Savickai
tė, dabartinė vyresnioji*,— sesųpjou*‘J'lv »“»** ■'«’« —-
Oliveta Grybalytė. ir a^ a. taip! gražumo eksponatai*,
netikėtai mus palikęs, visuome- J lYairQs išsiuvinėti ran r-lai,
nės veikėjas. - Steponas Kęs-ju1^^ puošnios paduskai- 
gaija ' į tės — jos išsiuvinėtos ir pies-
' Dabar klube yra jau 156 naJtos, gražios kalėdinės žvakės įvai 
Tiai. šiemet perrinkta klubo'rūs medžia dro*’nia1’ mašina pa- 
.valdyba pasiliko ta pati. Pirmi- įvairiausių gražių drabu- 
įninkąs J. Adomaitis, vicepirmi- ‘ ,v .
hinkai - sesuo Oliveta ir K. niais drabužėliais, o totas issi- 
^laifiįnėnas, sekretorius - X 

. Ališauskas: ir iždininkas 
, ^Jurėnas.; ' r. ‘
T ’ ‘ ‘ v * , . * ' - i o------- ---- -----

: Patyrusių panašių organiza- laitenps. 
?įijų darbuose. , Seserų Paulės 
- Oliyętos ir. energingųjų valdy

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

j primadonos puikiausiomis kri- ka tau kokią nors gražią inty- je bu,vo iškėlęs klausimą ar dis- 
noli4inėmis sukniomis ir ble- į niią pasaką, nuteikdamas tave kusijas apie vado ir autoriteto 
gantiškomis didelėmis skryb^-1 liūdnumu, gailesiu, grožio su- principą. Nors jo iškeltas auto- 

i sižavėjimu, arba linksmai pra-< ritėto principas ‘Tasaulio Lietu 
.... . , , . , i juokindamas. -vyje” ir buvo persimetęs į lie-

leni e spona ai uvo par-| n;rma tokiu tuvių spaudą, bet didesnio at--i ' • t . ■ . • ’ > ’duodami, bet daugiau i u buvo- Pas mus duxo* pirma lokiu y .bos narię pastangomis paruoš-? u ‘ » )ų |paveikslu paroda ir montrealie-1garS10 Msm^do^ Buvo daugiau
tas statulas ir nudarytoj, uslai-. J * |čiai buv0 labai sasidomėję R. palaikytas pajuokos ir pasitycio-

Šia’nepaprasta proga, buvo j”7 _
pakviesta iš Putnamo Ct. nuo-j veikslai 6uyo išparduotL 
stabiųjų paveikslų kūrėja - - 
5‘. . C ... .

Regina Abromaitienė.
Jos paveikslai sukurti “Gam

tos Keliu” technika iš surinktų 
Įvairiausių gėlių, lapų, medžio 
žievių, kukurūzų žiedų ir lapų 
net iš grybų ir iš visko, kas tik 
gražaus auga mūsų žemėje.
; J : - 7 . r/- ‘
• R. Abromaitienė išmoko au- ... • -x. , i ... . i kitataučių.Įtoneervuoti- ir ,is jų su- ■ -

, nalų, ktiygųr darbų kambariai kurti įvairiomis temomis labap Visą laiką-salėje buvo triukš- 
Jr kavinė. .. . : originalius paveikslus, vaizduo-lmingai linksma! •

Kas-trečiadienis, klubo, nariai jaučius ne tik žavingas pupkš- Visi žavėjosi pagamintais ir 
susirenka darbams, vadovų prie-rtes gėlių, augančius grybus, ba- loterijoje išloštais gražumėliais, 
^jūroje veikia įvairios-sekcijos: ravykus, bei medžius, bet ir lyg ; Visi stebėjosi ir žavėjosi klu- 
r medžio apdirbimo, rankdarbių, gyvus, įvairiose- pozose gyvu- 
^.pię^gipio, -snririmo-r (nupirktalitukus, vargdienėlius piemenė- 
net.už r600 dol. moderniška ma- liūs - ganančius žąsiukus, arba 
^ina). fotografavimo, virimo, pasakiškos nuotaikas ’ vaidilu- 
jprancūzų kalbos ir dainavimo, tėts prie liepsnojančių aukurų, 
ę Dažnai .Įvyksta įvairiomis -te- bei humoristinius su pentinais,

kusiOs į visuotiną; “Rūtos’’ na-' 
rių /susirinkimą. “New Hori
zons” afstovfe -T^-.Lppnios J. F. 

’Dayis ir pasiųsta Kanados Fe- 
•d.erja'tinei valdžiai, kuri klubą 

- inkorporavo ir paskyrė 18-kai 
‘ mėnesių.. Įsikūrimo išlaidoms j 
A0,560 dolerių. ■

.' Klubas . “Rūta”. įsikūręs vie- 
< nuolyno- rūmuose keliuose erd
viuose - kambariuose. Bibliote- 
ica,; skaitykla su daugybe išdės- 
j.tytų ant stalų laikraščių, žur- t - ■ • - < — - — ■

‘ir kavinė. .

LIETUVIS SU , 
GELEŽINĖM ŽIAUNOM ,
Ačiū Jonui Pečiai liti iš Mini 

ster, In<U už atsiųstas Austrą-1
ti jos laikraščių iškarpas, kur 
aprašomas lietuvis Jonas Ži
linskas kaip nepaprasto stip
rumo vyras, ilgametis cirko 
artistas, aktorius, plačiai pa
garsėjęs kaip “Jonas of th? 
Iron Jaw (Geležinių Žiaunų, 
Jonas), kuris per savo progra
mą cirke ant trapezos 49 pėdų 
aukštyje kojomis už trapezos 
užsikabinęs, galvą žemyn nu
leidęs, dantyse įsikandęs 
ko kombinuotą kilpą, kurios 
pasistvėrusi jo partnerė, cirko 
artistė Sue McArthur, 22 metų 
amžiaus, špūlę sukiojasi ir ki
tokias išdaigas išdarinėja.

Nors ir šiandien dar nesenias 
(apie 58 metų amžiaus), Jo
nas didžiuojasi, kad “jaunas 
būdamas** galėdavo tris tokias 
gražuoles, kaip Sue McArthur,

metų vasario 19 d. antrašte — 
“Galva žemyn žmogus sukasi 
svaiginančioje rolėje” rašo:

“...Per arti pusės šimto me
tų Jonas gražias moteris laikė 
savo dantyse... i 
nieko pada vti! B’ojsusia, k t 

iii padaryti, tai pakviesti 
Ii. Jenas yra \u;ias iš 

cirko aktorių žvaigž- 
o j»k u \a: i.ianč.u Lis 
tieste.’’

Ashton 
ožių ši’

I mor? r
Didžiulėje cirko palapinėje 

i 40 pėdų aukšlyje ant trapezos, 
išdarinėjant rizikingus cirko 
numerius, vienintelis dalykas, 
kurs apsaugo nuo katastrofos, 
yra Jono stiprūs dantys ir ge
ležinės žiaunos, žemiau kaban 
čio Jono ant jo dantimis išlai
komos sūpuoklės jo partnerė 
Sue McArthur, 22 metų am
žiaus (nepasakyta kiek svo
rio) savo supuoklėje visokius 
triukus išdarinėja. Juodu savo 
programos numerus suvaidi- 

,. na be jokios apsaugos tink- 
aukštai ant trapezos savo dan ]o 
lyse išlaikyti!

lai-

kais spaudoje Barzdukas neieško 
vienybės, nesneskiepija sugyve
nimo minties, bet kaip tas ar
tilerijos senas arklys sėja iš
eivijos lietuvių tarpe neapykan
tos ir nesugyvenimo mintis ir 
nesugyvenimo mintis ir idėjas.

Save laiko “nepolitiku”, bet 
Frontininkų simpoziumuose ar 
suvažiavimuose kalba apie poli
tiką ir deda visas pastangas pa
kenkti Amerikos Lietuvių Tary
bai, kuri yra sudaryta iš veikiau 
čių organizacijų atstovų.. Kalba 
apie ieškojimą draugų, bet smer 
kia Altos darbus ir nelaiko sve
timtaučius Taetuvos draugais, 
jei ne jo šalininkai suranda.

Ir kas svarbiausia, kad savo 
pasmerkimo ALTO kaltinamąja 
me akte nenurodo, kaip tuos 
“draugus” surasti, kokie yra ge 
ri draugai, bet jaučiama, kad vis 
kas būtų gerai, jei ALT A su-

jimo objektu. Buvo manoma, kad 
ir vado ir autoriteto iškėlimas 
ir straipsnio, rėmuose paskelbi
mu, duodant antrašte “Nuo pas
merkimo ginantis” (Draugas 
Nr. 256) Jame Barzdukas pasi
kvietęs Dr. Tarulio, Br. Railos, 
ir Jucevičiaus posakius, daro jau 
savo autoritetingas išvadas, pa- 
puošdamas kabutėmis ir klaustu 

šeštadienį nuo 3 vai. ir sek- kais bei daugtaškiais Altos biu- 
madienį po pamaldų atsilankė letenių pasisakymus Helsinkio, 

Belgrado konferencijų reikalu 
Jis teranda apie konferencija tik 
tokį autoritetingą pasakyma: j -r,’ N SLAVIA J UI ZXUin dll"“Kas čia “per padaras 1 (St. B.) Muptų regis.

Klubo virimo sekcijos po
nios, paruošė skanius pietus ir 
kas norėjo, galėjo prie gražiai 
serviruotų stalų, skaniai papie
tauti ir paragauti saldžių pyra
gų su kava.

bo narių, tikrai jaunatviška ener
gija, darbštumu, organizaciniais 
sugebėjimais -ir nuoširdžiai lin
kėjo; “Rūtai” tolimesnėje • jos 
veikloje geriausios sėkmės-!

• Elzbieta Kardelienė

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI
ŠEŠTADIENĮ, š. M. LAPKRIČIO 19 D.

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Avė

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

6:30 valandą vakaro 
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto ■ .
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668 

arba telefonu HA 1 - 6100

Gimęs Lietuvoje 1919 metais, 
Lismores, Australijoje, laik dar būdamas 14 metų amžaus, 

raštis The Northern Star šiųijORas jau buvo vaikščiojimo 
ra----- . ~----- -- Į Įtempta viela čempionas. Savo

i roles cirko teatruose išmoko 
Į savo tėvynėje ir Europoje, o 
Į1948 metais atvyko ir apsigy
veno Australijoje, kur iki šio 
laiko vaidina jau ketvirtame 

į cirke. Su dabartine partnere 
Miss McArthur vaidina dar tik 
pusė metų. <

Savo dantyse išlaikęs moteris

klio pasispardymai, žinoma, pa- i 
sikviečiant senesnius spaudoje j 
pasisakymus, pasirinktus dau-i 
giau užpuolimui, kaip apsigyni-1 
mui. Barzdukas ir neslėpė kodėl 
jis su tokiu pykčiu ir širdgėla 
savo “Nuo pasmerkimo ginan
tis” parašė. Mat, Alto suvažiavi
mas tikrai buvo ir didingas, ir 
garbingas, ir gausus atstovais, v. , , , t ...
ir puikiais pasisakymais, rezo- tu tanclus ’ar e ne al
liucijomis. šie visi reiškiniai jam 
Įstrigo giliai gerklėje ir nedavė 
ramybės, jautė gerklėje skaus
mą, kauliukas raižė gerklę, pri
vertė ji gintis, nors ten jis ne
buvo pasmerktas ar užgautas.

ini ngą nuotykį turėjo tik vie
ną kartą: Adelaidėje nukrito 
nuo trapezos, sulaužydamas 11 
savo dantų,bet geras dantistas 
taip suremontavo, kad Jonas 
f’ali gražias moteris dantyse 

K. C. Pakalnis ‘ laikyti kaip jaunas.

truotą L. Bendruomenę ir Į jos 
“Visuomeninės Tarybos” sąsta-

baimė Beįstengė teigti, \siūlu ir vadu ir autoritetu būti, j 
Tada joks Amerikos prezidentas, 
kaip padare Rooseveltas, ką sius 
dainas j Maskvą nesakys Brež 
nevui/ kad . Pabaltijo kraštus 
jam atiduoda, tik prašo tylos.

; i- Svajotojų reikia, bet ne tokių, 
kurie . parodytų ir pamišimo ir 
nesusityarkymo žymes. Tikėki- 

;me, kad tai senatvės ^požymiai 
nr'paslčutiniai’seno' artilerijos ar

Sumalęs ir Alto ir Ameri
kos užsienio politiką į miltus, 
lyg ir staptelėtų prie Maskvos, Į ^3 Įsijungtu (nariu. Gi pats pasi- 
bet suyl 
kad jam patiktų Maskvos politi
ka ir prie. jos .. reikėtų lietuvių 
išeivijos “liaudį” nuteikti , ir ban 
dyti pradėti pratinti. Prisiminęs 
tyčiomis Jucevičiaus nupasa
kotą Lietuvos partizanų vadų su 
sirinkimą Kaltinėnų klebonijoj, 
kur. buvo, nutarta nesitraukti ir i 
jHrięšintis ginklu, atslenkantiems 
rusams, komunistams. Lyg pa- 
juokai'afpasak'o-ja m-ba pats kal
ba vieno- kito: susirinkime daly
vavusio^ "žmogaus -lūpĮHnis. Sako, 
kad neradus. jokios alternatyvos 
pasitraukti,-, nutarę-kovoti ir Jau

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS OYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussen— MINTYS IR! DARBAI; 259 psL, li^iančiųs 1905- 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sps*:. 
_____ rūptnimą; ' -.7.;-.:——--------------------- ------^ $8.00-
Dr. A. J. Gujsrn — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik-----------------
Minkštais viršeliais tik --------------------- ——---------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik - —

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak|„arba money ordad, prla 
nurodytos kainos prldadant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

173S So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

TaiipyKite dabar
♦ r . . » -

tyti ar išsiskirstyti. Esą vienas 
net (g. vadų) svajojo apie po 
karinę. Lietuvą su 15 mil gyven
tojų

’ Tada jau Barzdukas savo pa
sisakymą įspraudė į Kaltinėnų 
klebono (neminė pavardės) lū
pas ir sako: “Mane gąsdina ne 
tai, kad rusai vėl užima Lietu
vą. Tai jau Įvykęs faktas. Bet 
mane apima šiurpas, kai pagal
voju, jog mes likome be vadų. 
Mes beturime svajotojus...” Ir 
po tokios, išminties Barzdukas 
jau kaip autoritetas ir vadas 
prabyla: “Altos Lietuvos laisvi
nimo politika toli gražu ne visų 
išeivijos lietuvių politika. Lie
tuvio ne politiko supratimu, jai 
trūksta platesnio bei gilesnio 
lietuviško žvilgsnio, tikrovės ja 
jautimo ir visus jungiančios iš
minties...”

Klevelando LB tarybos suva
žiavime šią vasarą Barzdukas, 
kaip Connecticutte registruotos 
LB ideologas, tarė savo žodį. V. 
Kutkus aprašydamas Barzduko 
išsireiškimus išsiliejusį per kraš 
tus pyktį prieš opozicijos žmo
nes, parašė, kad ten jis nesutik, 
damas su jo ideologija, su ve
dama linija, išvadino raupsuoto- 
jais, tiesiog baisiais ligoniais ir 
įspėjo savo pasekėjus saugotis 
ir šalintis. Jis save prilygino se
nam artilerijos* arkliui, bet ku
ris išgirdęs karišką maršą ne
suvaldomai ir nesulaikomai ver 
žiasi ir pakelta koja žygiuoja 
pagal maršo taktą.

i Ir po suvažiavimo savo laid

UNIVERSAI

Fix mm taupomi jūsų pinigai *t- 
F. J lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
f g 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
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki • ,

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 

4? sumos ir jos išėmimo.
i i Investavimo knygelės saskaitoe

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1928 metais. ♦ TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Seržantas paliktas be kapitonų

susitarimą ardyti, o Juodelis, atrodo, kad jau ji baigia 
visai išardyti. . y .

Dabartiniai Bendruomenės vadai visą laiką tvirti
na, kad frontininkų vadovaujama organiacija yra pati 
demokratiškiausia. Ten renkami visi pareigūnai. Tegu 
tie rinkimai iir nebūna toli tobuli, bet vis dėlto ten eina 
“rinkimai”. Koki tie “rinkimai”, dabar nesiginčysime, 
bet galime tiktai pasakyti, kad rinkiminė klasta nuvedė 
Bendruomenę prie skilimo, kurio plyšys kasmet vis di
dėja. Dabar paaiškėjo, kad buvo renkamas tiktai pats 
Juodelis, o visi kiti “tarybos” nariai to paties Juodelio 
buvo pasirinkti. Frontininkai galėjo jam patarti, kokius 
žmones pasirinkti, bet jis galėjo pasiimti “pačius ge
riausius” ir be jokio patarimo. Jis pasirinko mokytoją 
Juozą Masilionį aukštesniojo mokslo departamento di
rektoriaus pareigoms; I. Pemkienę pasirinko pradžios 
mokslo departamento direktorės pareigoms; mokytoją 
tie rinkimai ir nebūtina toki tobuli, bet visdėlto ten eina 
Janiną Juknevičienę pradedančių mokytis direktorės 
pareigoms; Faustui Stroliai — muzikos reikalus ir kt. 
Juodelis pasirinko ar buvo patartas pasirinkti kiekvie
nai šakai patyrusi specialistą ir bandyti su jais paruošti 
kitus planus. Visus švietimo tarybon paskirtus žmones
jis įpareigojo eiti atsakingas pareigas.

Jeigu parinkti mokytojai būtų palikti ramybėje ir 
leista jiems tvarkyti savo “departamentų” reikalus, tai 
jie būtų galėję ir toliau viską tvarkyti, bet Juodelis 
jiems neleido. Jis kišosi į reikalus, apie kuriuos neturė
jo jokio supratimo ir bandė primesti savo nuomonę, kuri 
praktišką darbą dirbantiems žmonėms atrodė nieko , ver-

Amerikos lietuviai labai atidžiai seka Broniaus Juo
delio, Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybos pirmi
ninko sukeltą švietimo įstaigų ir personalo krizę. Vy
riausias švietimo reikalų tvarkytojas taip, visus reikalus : 
nutvarkė, kad jau ir platesnioji Amerikos lietuvių visuo-\x. 
menė galės arčiau pamatyti, kaip tie mūsų tvarkytojai, ta- Savo atsistatydinimo pareiškime atsakingi “depar- 
pasiryžę viską savaip sutvarkyti, tuos reikalus tvarkė ii- tamentų” direktoriai aiškiai pasakė, kad švietimo tary- 
visai nutvarkė. Matyt, kad Bronius Juodelis jrna tokios [bos pirmininkas propagavo nuosmukį, švietimo tarybos 

i---- --- j,.pirmininkas, parinkęs pačius geriausius dėstymo ir ad
ministracijos specialistus mokslo įstaigoms tvarkyti, 
tiems patiems direktoriams propagavo nuosmukį. Jeigu 

kai keturias Šokių šventes organizavo JAV Lietuvių jis pats būtų turėjęs geresnę nuovoką apie parinktus 
Bendruomenė, bet kas atsitiko du Penktosios šokių šven- specialistus, tai tokių nieki] jiems nebūtų dėstęs.Bet jei- 
tės pelnu, tuo tarpu tik vienas Juodelis težino-Šokių šven
tės eigoje jie suorganizavo kitą įstaigą Lietuvių Tauti-

tvarkos meistras. Paskutinę šokių šventę jis taip nuad- 
ministravo, kad ir šiandien nežinia, kur nuėjo ar sto
vi šokių šventės pelnas. Visi Amerikos lietuviai žinojo,

gu jo rasti geriausieji mokytojai pripažįsta, kad įtakin
giausias švietimo tarybos direktorius neturi jokios nuo-

niams šokiams organizuoti, o Bendruomenę visai išjun- monės, ir dar propaguoja nuosmukį, tai visiems reikia 
gė iš šių reikalų. Naujienų skaitytojai yra informuoti susirūpinti. Tame pačiame pareiškime mokytojai kalba

apie tarybos pirmininko “nedemokratišką nesilaikymą 
su savo paties pasirinktų narių, nuomonėms...” Kaip jis 
galėjo “demokratiškai laikytis nuomonių”, pasitrauku
sieji taip ir nepasakė. Trumpai sakant, nedemokratiškai 

nėmis savaitėmis Juodelis patylomis užsiregistravęs ki- -nusiteikusio diktatoriaus direktoriai negalėjo pakęsti, 
tą bendrovę, jos vardu baigė šokių šventę pravesti. Jie visi atsistatydino iš užimamų departamentų. Švieti

mo taryboje liko vienas seržantas be. kapitonų. Kol kapi- 
Visi atsimename, kad Amerikos lietuviai, norėdami tonai dar tvarkė departamentus, tai vi.šis tas dar galė- 

būti našesni ir tvarkingesni, pasidalino darbo sritis. į jo išeiti, bet kai kapitonai pasitraukė, tai tvarka ten la- 
Naujai įsteigta JAV Lietuvių Bendruomenė pasiėmė" 
tvarkyti Amerikos lietuvių švietimo ir auklėjimo reika
lus, o Amerikos Lietuvių Tarybai buvo pavesta 
tvarkyti Amerikos.lietuvių politinę akciją. Abi šios or- 
ganiacijos pasižadėjo viena antrai padėti. Kalba aišku, 
galėjo eiti tiktai apie ALTos paramą JAV Lietuvių Ben
druomenei, nes amerikiečių įsteigta-ALTA jau turėjo 
skyrius visame krašte, o JAV Lietuvių Bendruomenė 
žengė tiktai pirmuosius žingsnius. Amerikos Lietuvių 
Tarybai teko apmokėti naujai atsiradusių bendruomeni- 
ninkų keliones, viešbučius ir kitas išlaidas- ALTA visa
me krašte organizavo Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo renginius, o JAV LB pasiėmė organizuoti šokių ir 
dainų šventes. Didelė Amerikos lietuvių dauguma mano, 
kad šitokio darbo padala dar ir šiandien naudinga, nors 
viena pusė to susitarimo nesilaiko. Nainys" pradėjo šį

apie šias Juodelio machinacijas, bet koks tolimesnis už
dirbtų pinigų ir surinktų aukų likimas, žino tiktai vie
nas Juodelis su keliais savo bendradarbiais. Dide
lė Amerikos lietuvių dauguma net nežino, kad paskuti-

bai jau nekokia turėjo pasilikti. ■ / - • •
Bet gražausia, kad seržantas net nežino, kokioje ty

rumoje paliktas. Ne Bendruomenės oficiozui, bet, L. Lie
tuvai jis parašė pareiškimą, kuriame .kalba .apie norma
lią padėtį- Netikėtas atsistatydinusių pareigūnų, neteki
mas jo visai nejaudina. Chicagos savaitraščiui jis pra
neša, kad jis yra pasiryžęs tęsti darbą toliau.

Jis dar turįs 18 kitų tarybos' narių. Iš kur tiek jau 
daug jų galėjo turėti, taip ir.nepasako. Ar bent vienas 
tiks kapitono pareigoms, net vieno žodžio nesigirdi. Dau
giau nusivokiantieji Juodelio impertinencijos negalėjo 
pakęsti, jie atsistatydino. Liko tie, kurie mažiau- žinojo 
apie auklėjimo reikalus, negu Juodelis. Jeigu seržantas 
būtų buvęs protingas, tai be pagrindo prie kapitonų jis 
nebūtų kabinęsis. Bet šiuo atveju tokio supuolimo nebu-

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys) a

- “Mes stojame už laisvę, iš vi- mu karu tarp Rytų b* Vakarų, 
šokios svetimos priespaudos iš-Į Pasiekus totalinį atominį apsi- 
vadavimą ir demokratiniais pa- ginklavimą ir apstačius Lietu- 
grindais tvarkomą nepriklauso- vos žemę raketinėmis aikštelė- 
mą Lietuvą. Kaip kitos paverg- mis tokia politika tapo nereali 
tos tautos, taip ir mūsų gimta- ir pražūtinga.
sis kraštas atgaus laisvę tiktai Į Šioje istorinėje tikrovėje AL- 
tuomet, kuomet bus sutriuškin- Tas, kaip teisėtas Amerikos lie
tas' hitlerizmas, kuris šiandien 
yra pavojingiausias priešas JAV 
ir viso pasaulio demokratijoms”

Po šio pareiškimo pasirašė 
dr. P. Grigaitis ir A. Žymantas.

Katalikų srovė pradžioje nu- 
delsė.su aiškių pasisakymu, ma 
tomai laukdama instrukcijų iš 
Vatikano. Vėliau visu svorių įsi. _ . .
jungė į ALTta ir j am prąktiš-1 dėl dr Bobelis sir tokiu Įsitikini- 
kaį vadovavo, pasisakydami už Imu ir tikrumu kalbėjo suvažia- 
išdėstytus' statute’dembkrati- rvnriė' apiė ’pakitikėjimą Arteri
nius pirncipus. • ka ir jos vedama pasauline po-

Šie momentai nusako, kad litika, lies toks nusistatymas gt 
Amerikos lietuvių išeivija ko- plaukia “nė riesi'fš'rtfeanenilfio 
vbjd ir kovoja vien už demokra
tinės Lietuvos atstatymą, kai 
tuo tarpu egziliniai veiksniai 
dar vis- tebekalba “tęstinumo”, 
“teisėtumo” ir “valstybingumo”

tuviu išeivijos valios reiškėjas, 
kaip lietuvių tautos demokrati
nis avangardas, nepasidavęs sa
vų dlktatūrninkų klastoms, Įro
dęs savo sugebėjimus orientuo
tis pasaulinėje politikoje, nuosek 
liai vadovauja Lietuvos išlais
vinimui. -, •

Dabar bus suprantama, ko-

važiarime jutosi prieštaravimai 
ir netikrumas kai reikėjo aiš
kinti ir kietai pasisakyti prieš AL 
To griovėjus, varomų šmeižto 
kompaniją, dėl 16 Vasario aukų 
ir kt. Dėl to kilo ilgos diskusi
jos neprivedusios prie aiškaus 
nusistatymo. Dar nuostabiau, 
kai pakilo žymus ALTo veikė
jas P. Šilas ir pasiūlė suvažiavi
mui priimti deklaracijų, kuria 
būtų oficialiai pakviesta JAV 
LB įstoti nariu į ALTų. Kitaip 
tariant, jis panoro frontininkų 
užvaldytų LB įsileisti į savo tar
pų, idant galėtų iš vidaus tęsti 
savo griaunamąjį darbų. Toks jo 
sumanymas nebuvo aprobuotas.

Suvažiavimas buvo pastaty
tas prieš tokį pat egzaminą pieš 
kokį buvo pastatyti ALTo stei
gėjai. Anuomet, kaip matėinė iš 
virš paskelbtų dokumentu, jie

vinie apiė pasitikėjimą ;Atoeri-
_____ -i j?..-

daktaro Įsitikinimo, bet iš visos 
demokratinės lietuviu išeivijos,

vo ištikimybę ■ - Amerikos idea
lams.-- ... ...i .

kategorijomis. Jie savo išlaisvi- Į Iš kitos pusės, tiek pačiame 
nimo politika grindė neišvengia I dr. Bobelio pranešime, tiek su-

žingsiuoti pirmyn, bet kaip reikia kristi nuosmukiu.
Negeras yra principas, kuris leidžia nieko apie švie

timo reikalus nenusimanančiam žmogui pasirinkti kitus, 
net daugiau už jį nusimanančius tvarkyti švietimo rei
kalus. Jeigu Bendruomenė būtų prisilaikiusi Roberts 
Rules, tai tokiam tupikan švietimo reikalų ji nebūtų pa- 
tupdžiusi. Du pranešimai spaudoje šiek tiek pravėrė -už
dangą apie švietimo reikalų -tvarkymą. Švietimo* reika
lus gali tvarkyti patyręs mokytojas, o ne ištikimai tar
nauti pasiryžęs, politikierius. - Reikia manytu, kad -šioje 

vo. Seržantas ir toliau aiškins-kapitonams ne kaip reikia srityje dar išgirsime daugiau žinių. ' * c •

Laikinųjų Lietuvos Vyriausybę 
ir neatsiliepė i K. Škirpos pagal
bos’ šauksmu, nes matė'" juose 
dSctatūrininkus. Tie patys frih 
tininkai išliko ištikimi savo prin 
cipams, bet su. jais jau kalba
ma apie bendradarbarimą.

■ Mūsų laiku ALTas jau nebe
rodo takto kietumo ir ryžto 
prieš savo diktatūrimnkus, kas 
■matomai atsispindi paskutiniub- 
se suvažiavimuose. Į ALTo gre
tas ėmė jungtis vs daugiau 
naujų ateivių, kurie, nors ir pa
sisako už demokratinius princi
pus, bet savyje neturi įsitikini
mų tvirtybės, kokra pasižymėjo 
senosios išeipijos kartos.

(Bus daugiau) .

Nesūrneluoti nevadihatnas vardininko linksniu, o kilmininko, rody- domų vėžių sumažėję, kai amaru užplūdę vokiečiai 
ir kiti vardai— ilgumo jis tikrai ilgas, dar ilgesnis at- te rodo, kad čia viską pajungiančios stiprybės būta, aštuolioliktais metais ne tik žmonių, bet ir vėžių ma- 

pats’ ežeras Kur Utenos — Tauragnų kelias beveik prie ežero pri- rą atbogm?-
.. ’ kitoks siglaudes, Aukštakalnis arba Klykių kalnas stovi. Ant I _ .
' kad stačiuose jo ir senos senos kapinaitės, Net bet koks kalnas esąs, matyti kur kokį vėželį bestovintį, o jis lyg snaudžia, 

pati saulė ten viešinti. Nesunku susiprotėti, kad kalno' Išmargusią uodegą vangiai tepajudinamas, o ir nei- 
__ _ _____ ir alkų ir stebykla būta, nelvgu, koks metas buvo, ne--gyvą vėžį pakrantėje dažniau panfTafydavaY, net gy-

raįūŽdai -"ra^os? *Nete5^ Ttcbėtisf jei Dubio1- Ivgu, ko daugiau reikėjo. O priešais - net trys kalnai, | vą iš po šaknų ištraukdavai Negalėčiau pasakyti 
vienas prie kito. Nuarti ir nuslinkusiais šlaitis, visi Į pdaciaznyphai ar siauraznyphai Vcžmyje šeiminka- 
tikriausiai- gyvenvietčmis ir piliakalniais buvę, buvę vo, tik tikrai žinau — skanesni, negu kituose ežeruo- 

' daug seniau, negu Taurapilis piltas, nes minima ir ra- se. Sako, dėl to, kati nuo juodalksnio šaknų ežero

; dėlės rnkartų ir Vedų gjvenvietės. Tarp miškų, tarp' snynuose auksašpurgfeH apyniai vyniojęsi. Daug ką 
r- mažos, tikriausiai labai; teisingai mūsų tėvai pastebėjo, tur būt, ir čia nesu^ 

^svarbios, nes ribojasi su didžiule Kraštuonos palia. Iš klydo; kariant veži# veisyklas, vertėtų ir juodalksi
* 1 nuo

. mis, nes yra gyvenvietė — Ažuluomenė,

TAURAGNAI IR JŲ APYLINKĖS

(Tęsinys)

sanuotam riteriui ant apkalto 
raitelį! Pasakai, nei pridėsi, nei 
lyg mačiusio. Nėr abejonės, kad 
tik čiudo ežere; jų pačių kroniko-

ro d o, kad siauras. Ir krantai jo statūs, 
įdubęs. Dubingė, Dubysa, Dubičiai ar 
“Dub__” derinys visada primena,
nors ir neaukštuose krantuose bus marga įvairi augme
nija, šios vietos išskirtinai gražios, ar, kaip sako tau-

Kažkas negero ir antrojo karo metu nutiko —pa-

Luomio krantai gaęsūs, ypač didelę galią turinčiomis 
vaistažolėmis, jei baltalietneniais berželiais išmargin

gydančios psichinius ligonis. Kol kas kurortus kuria- girnas, ir galiūnes čia gyvenus. O kiek tolėliau nedi- vanduo būdavo net irugęs, sako, del to, kad juodais 
. 1 . . 1 —.„.„ritAc Tann f a m ’ sTi vii ii os p nnk.Q»niErirtJiF unvniiri wninioci Dohct V«ime tik šutooše, tikrai reikia ten, bet negalima pa-’

miršti, kad nerviniams sutrikimams gydyti labiau [balų įsiterpusios, nors ir 
tinka lapuočiai. Tikriausiai, Luomio krantuose išaugs-•—«— -« ---------- ----- - . ---- . - . . .
viena pirmųjų sanatorijų sergantiems nemiga per-|vakarų Kraštuona tikrai patikimai gynė, o ir savierns[nnis ir apvmus pnsijninti, ga ir ne dėl to, kad nuo 
vargimu. įtarumu bei kitomis civilizacijos ligomis. Kol-[ją pereiti be slaptų ženklų, be inkartų, be žinančiaiW . v bet dėl to, kad jie tiksliau
ūkiui net ir dabar verta senokus, menkai bętink.-in-Fkėlią. net ir dvidešimtajam šimtmečiui įpusėjus, bu- UZ^L rajūo dirvožemio sudėti

Ičius perkėlimui pastatus užsilikusius ant nenuduotu ;Yo nelengva. Ties Klyktais būta svarbios Tauragnų, Pa Tf
»1_.— ___.—1.’..,.- r ei. - • (6 gaUir Centrinės Lietuvos) gynimo sistemos gran- Prie senos, bemaž šventos, Aukštakapės laisvoš

dies, ne tiek daryte padarytos, kiek pačios gamtos pa- j akdracto. Sako, kažkoks kaimas buvęs, tik jo 
i Atvanotos, o mūsų tėvų pastebėtos ir 'vykusiai psman- žmortės ar staiga tfmiręr ar las yftus staiga išgala- 
Motos. t Wję», ir senovės vaMavas atftefcfinęs nečioniškių'

bet ir ne svetimą žmontę. Senojo kaimo vardą p»: 
išsitekti, įniršę. NečibnfŠkifls vadinę, o priiišais senas Vėžinių 

arba Politiškių ar Vėžininkų kaimas buvęs. . Ligi pliaterinių mehj.

O kur jau 
žirgo vytis lengvą 
atimsi, susekta — 
skendo riteriai ne
se parašyta, kad grįžtantį Livonijos magistrą nuslė
gęs kritęs medis. Be abejonės, medis krito, iš anksto 
pakirstas. Skendo riteriai — slibinai ir Tauragne. 
Kas nematė besiraitančio sutrėkšto driežo, o jau di
džiuliam slibinui raitytis — gyveliolis šimtmečius 
lemta. Taip ir gyveiiojasi ežere, dūsauja, net ledas 
sproginėja tikrai garsiau negu kituose ežeruose. Mes 
žinome, kad Tauragno dugnas — lovys su gilia įdau
ba, puikus rezonatorius, kito tokio ežero tikrai Lie-*kalvų viršūnių, pertvarkyti į poilsines, tik žinią pa- 
tuvoje nėra, tad ir nesistebėkime, kokia jautri jų- duok — besiilsinčių netruks, jr pinigą gražų paklos, 
klausa buvo.

Pasakų eilės gimė, maišėsi, dalį tiesos

• (d gal ir Centrinės Lietuvos) gynimo sistemos gran-
— — —

Prie senos, bemaž šventos, Aukštakapės laisvos

Kaitaliojasi kalvos su luomomrs, ir nuo kalvų pa-l 
išsaugo-l kausiu suplaukia į lomas toks molis, kad prašyte pra- 

jo. Kad ir kaip nerealūs pasakų elementai prie Tau- šosi lipdomas. Iš to sviestinio molio lipdė ir puodynes, 
ragno kilmės prisišliejo — tyvuliuoja ežerų grandi- ir švilpynes, lipdė ir katilus, ir nieko-nuostabaus, jei 
nė, kurioje ilgiausias ir rūsčiai gražiausias Taurag-'paluomenėj, ir net tolokai nuo jos, Putodžų it Puodžiu

kų pavardžių — vos ne kas antra. Yra net ir Katlėrių 
kaimas, lažo nėjęs, o dvarui ir pardavimui puodus 
žiedęs.

O ties antruoju, platesniuoju vienyardžiu Klykiir 
Ar tik nebus vardijamasis, atseit, tikrasis vardas Luo- ežeru — būta, ne bet būta. Jau vien tai, kas ežeras

nė, kurioje ilgiausias ir rūsčiai gražiausias Taurag
ei ežero pakrantėje gyvena žmonės, gyvena nuo 

seno ra... lirę ir sėklinę istoriją kurdami.

P-itsai šiai i'nis ir visų siauriausias Tauragno eže
ras net tris varai s turi — Ilgio. Dubio ir Luomenio.

Siauras volas, tik paprastam keliukui 
teskiria Klykių ežerą nuo Vėžinio, i 
ežėro. Jis už KJykių ežerą nedaug tesi a u resni s, bet ge
Tokai trumpesnis. KEąnĮai-^j? žemėlesni, vietomis net’" -"č"7
i&kšti, juodalksniais ^ SKAITYKITE nt kLATTfrltlTE
knibždėte knibžda. Beje, gal ir knibždėjo. Buvę jųl - • 2 . sAx • _T . _r_____ . ..,
kadai* tiek, kad vežimais Vilniun, Gardinan ir net UTENKASTį NAUJlEMAb
'Piterin veždavę. Pirmą kartą tų gaudomų ir netš^u» J LaA mIJ krA

♦ —•- Nnjtaraoį- CMeafe %- Hk —- Mowhry, Nw ember

dels%25c4%2597.su


Lietuvon
TEL. — BE 3-5893

Skuiges,

Pakiauliš-

Pakiauliš-

Pakiauliš-

B.

PERKRAUSTYMAI

Pagirėlių,

DR. LEONAS SEIBUTIS 
■INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

. PROSTATOS CHIRURGIJA < 
2656 WEST 63rd STREET

- . VaL antrad. 1—4 popiet, 
. . . ketvirtd. 5—7 yaL vak.

' / ą -,;/0iFis© tėlef.: 776-2880 ..
Rezidencijos telef.: 448-5545

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 

jt oazai. Speciali pagalba kojoms. 
** (Arch Supports? ir t f

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą,

Linauskas, Juozas, Pakiau 
liškio, Šilavoto 45.8.3.

Skuiges.

Leidimai — Pilna a pa ra oda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

f; DR. Y|T. TAURAS .
. J ‘gydytojas ir chirurgas
J??%^«ktilęa, spec, MOTERŲ jigos.

J Ofisas 26$2 WEST 59th STREET
■’ ;t'.7 ’ PR 8-1223

’OFISO ^V^L j ‘pirm., antrad., trečiad.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vakUšeštądlė- 

’ riiais 2-4 vaL .popiet ir kitu laiku 
" ^5 pagal susitarimą.“ - f

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

■ .DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

We-.ea| Building), T*L LU 5-6446
P jum ligonius pagal susitarimą 

Jei neaiSiliep.a, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rex: Gl 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neal- 
p:liepia, skambinti Ml 3-0001.

Gergelis, Matas, Stuomenų, 
Šilavoto 45.4.12.

Navikauskas, Klemens., Stuo
menų, Š lavoto 4(5.4.12.

Navikauskas, Vincas. Stuo
menų, Šilavoto 45.4.12.

Kuklierius, Antanas, Stuome
nų, Šilavoto 45.4.12.

-Gritualanskas, Vincas, Stuo
menų, š*lavoto 45.4.12.

Kazakevičius, Andrius, Stuo
menų, Šilavoto 45.4.12.
_ Kurtinys, Klemensas, 
menų, Šilavoto 45.4.12.

Grimalauskas, Petras,
Surašąs žuvusių lietuvių ant- menų, Šilavoto 45.4.12. 

rosios okujiacijos metu. Dau
giausiai č.a yra partizanai arba 
Dolševikų įtarti partizanus palai 
iię ūk ninkai. Sąrašas liečia tik 
Suvalkijoje žuvusios. Sąrašas 
atvežtas j vakarus atbėgusio par 
izanų vado Juozo Lukšos-Dau- 
•nanto-Skrajūno-Miškinio Lietu 
vos Laisvės Kovotojų Rinktinės 
vado J. Daumanto ir rinktinės 
žvalgybos skyriaus viršininko, 
Mažyčio.

J. Daumantas grįžo 
ir ten žuvo.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Sluo-

Stuo-

Rimkus, Juozas, 
Šilavoto 45.4.12.

Bandža, Vincas, 
Šilavoto 45.4.12.

Butkus, Juozas, 
lavoto 1&45.7*.

Kavaliauskas, Stasys, Senau- 
čio, Šilavoto T945.'

Urbanavičius, Vyt., Dumiš- 
kiu, Šilavoto 45.2.17.

j Bubnys, Vincas, Skersabalio, 
I Šilavoto 46.913.

Stravinskas,. Juozas, Mielda- 
žiškių, Šilavoto46.6.7.

Kylys, Juozas, Elzbiecinkos, 
Šilavoto 46.6.7.

Širvaitis, Pranas, Palįauliš-i 
kio, Šilavoto 46.5.6.

Senavaitis, Pranas, 
kio, Šilavotas 46.5.4.

Senavaitis, Jonas, 
kio, Šilavoto 46.6.12. 

į Senavaitis, Kazys, 
• kio, Šilavoto 46.6.7.

Senavaitytė, Marija, Pakiau-

Stuomenų,

Vilkabudes.

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusi gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

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.

Laidotuvių Direktoriai

(Tęsinys)
Juodsnukienė, Ona,

Marijampolės 45J7.2
Juodsnukis, Pranas,

Marijampolės 45.7.2.
Juodsnukytė, Petronėlė, Skui

ges, Marijampolės 45.7.2.
Povilaitis, Albinas, Klebiškio, 

Marijampolės 45.7.2.
Bulota, Petras, Mielaisupio,iK*“’ .o • 4-noo 1 Senavaityte, Marija, Pakiau-

Pnenu 40.952. . pikio, Jungtinės NKTO 45.4.13.
Ališauskas,- Jonas, Žemaifkle- 

m o, Marijapolės 45.4.24.
Pūkas, Kazys, Žemaitkiemio,! Bendoraitis, Juozas, Degimų, 

Marijampolės 45.4!24. ?Z':I—Ą~ ” °
• Čerkevicius, Jonas, Sargings, 
Šilavoto 45.4.9.U ’

-Kazlauskas, Andrius, Malda- 
budžio šilovoto 45.4125. v

Paplauskas; Kazys, Naujaso-' 
džio, -Šilavoto 45.4.25.

Kvietinmkas, Jonas, Sarginės, 
Jjląyųlfc £5,4^^ :

Jųodsųųkis^ Juozas, Skuigės, 
Manjampolės 45. 7. 2.

Skėrys, Vacius, Purškių, Šila
voto 45.8.24L \

Kanclerius, Kostas, Pūziškių,
Šilavoto ' 4o.8l£Ž. į Šilavotas 1945:8. r

Kaminskas, Jonas, Pūziškių, Siaurusevičius, Pranas, Pagi- 
Šilavoto 45.8.24. .relių, Šilavotas 7945.2.

Kanclerius, Leonas, Pūziškių, ; 'Dleckas, Juozas, Degimų, ši*.
Šilavoto 45.8.24. lavoto 45.1.6. --

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

»■ ■
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GIĖLINYČIA 1 
2443 WEST 6jrd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishig 

krautuvė. 
THE DAISY STORE 

99T8 Southwest Hwy ’ Oak Lawn 
Tel. 499-1318

Igliškėlių valse.

Ramonskis, Bronius, Damba- 
vos, Igliškėlių NKVD 1946.

Ramanskis, Antanas, Damba-
vos, Igliškėlių 1946.

Kedys, Juozas, Raišupio, Ig
liškėlių 1945.

Akelaitis, Petras, Maraziškiu,
’ Igliškėlių 45.4.12.
i ?

Akelaitis, Jonas, Raišupio Ig
liškėlių 46.4.12

Marcinkevičius, Leonas, Pava 
šakio, Igliškėlių 45.4.12.

Alaburda, Antanas, Damba- 
vos, Igliškėlių 45.4.12.

Kamičaitis, Juozas, Damba-
vų, Prienų 46.8.23. Į vos, Igliškėlių 45.4.12.

Daunoras, Jurgis, Žiegdrių, Radzevičius. Klemensas, Dam’
Balbieriškio 1945. bavos, Igliškėlių 46.3.

Abasevičius, - Juozas, Dauno-, r
r> iv -‘si- ’■ Urbonas, Kazys, iDąinoavoS,ru; Balbieriškio 194o -> .... ... _ -. ... .. , , IT Ighskeliu 4u. 4.Laukaitis, Vytautas, Uosos, ° - .

t> • ' Brundza. \incas, Dambavos,Prienų 46.10^>. T .... ... ’ _
Jankauskas, Antanas, Nara^ Gabrevicius, Antanas Dani-

i bavos, Igliškėlių 45.4.12.

i Gųdynas,' Leonas, Zivavode;
’ Igliškėlių 45.4.12.

Petrauskas, Pijus, Užbalių, 
Šilavoto 45.11.19.

Balbieriškio valse.

Mickus, Jurgis, Tartupio, Prie 
nų NKXT> 45.12.27.

Juravičiūtė,- Izabelė, Išmanų, 
Balbieriškio 45.8.5.

Jakinevičiusį Petras, Vazgai- 
kiemio, Balbieriškio 45.8.5.

Jonunas, Kazys, Vartų Bal
bieriškio 45L12i8.

Venclovas,' Antanas, Vartų, 
Prienų 45.7.20.

Ąfilušauskas, Klemensas, Var
tų, Prienų ’46.10.5.

Jurkėvičiųs, Vytautas, Nara-

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

SENIAUS1A IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Šilavoto 45.528.

Bendoraitis, Antanas, Degimų, 
Šilavotas 45.5.8.

Linauskas, Antanas, Pakiau- 
liškio, Šilavoto 45.7.9. 

'■ Linauskas, Povilas, Pakiau- 
y I liškio, -šilavolo 45.7.9. • .

Šiugždi n is, Juozas, Šiaulių, Ši-j vų,-Balbieriškio 1945.

U. Marijampolės apškr, 
Sasnavos valse.

: • ‘ * r t ’
Kvasauskas, Juozas, Paraišn-j Kazakevičius, Albinas, Pentu- 

:pio, Marijampolės NKVD 1945.' piu, Igliškėlių 45.4.27.
Kvasauskas. Jonas, Paraižo-! Vaišulevičius, Kazys, Peniu- 

pio, Marijampolės 1945.
Dabasinskas, Juo -zas, Topeliš- 
■kių, Sasnavos 1945.

Dudonis, • Antanas, Topeliš- 
•kių, Sasnavos 1-945.-

Jekevfčius, Antanas, Topetiš- 
kių, ‘Sasnavos 1945.

'UlėČkaš, r
Sasnavos 1945.'

AuguštinaviČius, VikL, Uosu- 
pelid, Sasnavos 1945.
‘ AuguštinaviČius, Kaz., Aukš
tosios, Sasnavos 1945.

Žemaitis, Albinas, Padgelum- 
biškių, Sasnavos 1945.

"Mickait’s, Petras, Kantaiiš- 
kių, Sasnavos 145.

Vsrthikevičius, ’Petras Surgu- 
čių, Sasnavos 1031

Špudys. Aleksas
Sasnavos 1945.

Ašmena, Petras, Mačiuliškių, 
Sasnavos 1916.

Matulevičius, 
relių, Sasnavos

Kalinauskas.
sios, Sasnavos 1916.

lavoto 45.7.1.
Pauža, Jurgis, Šiaulių, šilą-, 

voto 45..1. ,
Juodsnukis, Andrius, Pagirė

lių, Šilavoto 45,7.1.
Juodsnukis, Petras, Pagirėlių,;

pių, Šilavoto 45.4.27.

Kasparavičius, Madas, Penr 
tupių, Šilavoto 45.4.27.

Ambraziejus. Kazys, Pamar- 
gių. Igliškėlių 44.8.

Murašką, Vincas, Kopūstinės, 
Igliškėlių 44.8.

Vincas, Uosupęlio, ^elaitis> juozas
Igliškėlių 45.4.12.

Struipys, Petras, 
Igliškėlių 45.4.12.

Gruzdys, Ąnlanas, 
Igliškėlių 45.4.12.

(Bus daugiau)

YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayutte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

•Igliaukos,

Igliaukos,

Žirni iškiu

SUSIRINKIMŲ

OireKtoriij
A asociacijos

Ckicagot
Lietuvių

TĖVAS IR SŪNUS
MABQI ETTE FUNEIAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

OJAW
f1 y 7 7

. šių metų lapkričio mėn. 9 d. 2 vai. • 
po pietų šauliu Namuose, 2417 W. 43 

Antanas, Pagi- St.,- šaukiamas Lietuvių Pensininkų 
injL? ' Sąjungos narių susirinkimas. Bus
i.hd. } trumpa programa, užkandžiai ir lo- (
Vincas, Aukšto- terija. Nariai, kurie dar nėra sumo- j 

kėje nario mokesčio, galės vietoje 
sumokėti. Valdyba

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

SOPHIE BARČUS. ' ■ * * ■ •» 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos is WO PA, 

1490 IciL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penkiadienio -12:30 
— 1:00 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

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

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
-f et-equal hilling at jourparty table I

This prlxe-wlnnlng recipe combines Fritos brand corn chip* 
and Frlto-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just th* 
right amount, of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
cap*. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushroom* will be the star attraction at any 
festive occasion. « /

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated udtfl party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and -they will recaia tbaU 
light color during cooking. • t ,

HAPPY HOTK MUSHBOOM8
frwli mtxteroom*
Melted better
Btftter, BolTteflM
Garite, minted nr mashed
Grated Monterey Jack ebeesa

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 411- Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

M medtam-ctad 
1 tablespoons 
Irtlek 
1 elcrt

> tablespoons
1 tablespoons
1 packac* Frite-Lay brand toasted enlon dip mix 

Finely emshed Frites brand corn chips

DIRECTIONS!
Remove etemi from muihroomi. Wash cape end broth with 

melted butter. ■
Combine eoftened butter, garlic, and grated cbeeee; mix wO.

Rpaete

LEONĄ L. AUST0N (Aucūnas)
Pagal tėvus Dargytė. Gyv. 14117 Kathleen Drive, Brock Park, Ohio.

Mirė 1977 m. lapkričio 3 d., sulaukusi pusamzi&us.
Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras Chester J., motina Constance Dargis, 4 tetos 

Ann Prims. Stella Walawich, jos vyras Joseph, Vera Kasulis ir Mary 
Gerosh, jos vyras Paul ir daugelis pusbrolių ir pusseserių bei kiti 
giminės, draugai fr pažįstami.

Velionė buvo duktė mirusio Charles Dargis.
Pirmadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 

' koplyčioje, 6845 S. Western Ave., Chicago, Hl.
Antradienį, lapkričio 8 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios Į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Sv. Kaziemiero Lietuvių kapinėse.

Visi a a. Leona L. Auston giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: vyris, motini, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: Y Arda 7-1138-1139

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpnblk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlitfnia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, 974-44U

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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PENSININKAI GOLFO LAUKUOSE
rašinyje Birutė Pūkelevičiutė pa 
vadino tiesiog nemirtingomis: 
“Kas tik turi gerą skonį, viską 
perka pas I ieponį.” Kadaise, 
prieš koki šimtmečio ketvirtį, 
rašytojas A. Baronas už šias dvi 
šmaikščias reklamines eilutes 
juk laimėjo, berods, visą šimti-

P: skutinė, gal būt, šiemer Či
kagos lietuvių pensininkų sąjun
gos ekskursija už miesto ribų bu
vo suorganizuota spalio 12 d. Šios 
sąjungos ekskursijų vadovas inž. 
K. Karazija buvo gavęs malonų 
Justo IJenonio sutikimą ir pak
vietimą. kad pensininkai atvyk
tų pas jį, sąjungos pirmininkas : nę ar arti jos, tuo būdu gauda- 
St. V: nagūnas pasamdė didžiulį mas gal pati aukščiausią hono- 
autobusą ir tokiu būdu mes, 42 rarą visoj mūsų spaudos istori- 
pensininkai, kartu su savo muzi- joj — po dešimtį dolerių, o gal 
kantu, linksmai nubildėjom į Or-'dar ir kiek daugiau už kiekvie- 
land Parką, į didžiulį ir puošnų'ną žodį.
Lieponio golfo laukų ūkį, kuris j pasirodyti, kad jis turi blogą 
vadinasi Old Oak ir yra į pietva
karius, maždaug 30 mylių nuo 
Čikagos centro. Visa kelionė kaš
tavo kiekvienam tik po 3 dole
rius. Diena kaip tik pasitaikė la
bai graži: saulė žeme ridinėjus 
ir neblogai šildė, tad visiems bu
vo gera proga pasigrožėti spal- 
vingaja rudens gamta, daugeliu 
senų ąžuolų ir žaliais golfo lau
kais.

Čikagos ir jos apylinkių lietu- 'kui ir kita baldų ir kitij reikme- 
viams juk gerai žinomas Justas nu krautuvės tikrai buvo nema- 
Lieponis, tas malonus, judrus,' žos ir gražiai tvarkomos. Vis 
visuomet linksmas ir sumanus dėlto Lieponiui tai buvo per se- 
mūsų prekybininkas. Labai daug klus vanduo... Ir po kurio laiko 
tautiečių jį ir asmeniškai pažįs j jis išplaukė Į gilius, bet kartais 
ta. Jei jis pasidarė toks populia- ir gerokai audringus amerikoniš 
rus lietuvių tarpe, tai, be abejo, ko biznio vandenis: keliose vie- 
turi būti dėkingas ir tom dviem tose Įsigijo didelius žemės plo- 
trumpom rimuotoms eilutėm, tus su ten buvusiais Įrengimais, 
kurias per ilgą eilę metų dažnai o pastaruoju metu'jšigijo net ir 
girdėjom lietuvišku radijo va- nuosavą banką. Matyt, jau pats 
landėlių programose ir kurias dangus jį apdovanojo talentin- 
kartą viename savo linksmame go prekybininko gyslele ir, ži-

Niekas juk nenorėjo

skonį ar visai jokio skonio ne
turi, tad ir traukė pas Lieponį 
į Halsted ar Western gatves. 
Lieponis, atrodo, neturėtų skus
tis savo tautiečių abejingumu...

Tačiau tai buvo tuomet, kai 
neseniai į JAV atvykęs Liepo
nis vertėsi, galima sakyti, dar 
“smulkiu bizniu”, kai jį paly
gini su juo dabartiniu, nors ir 
tuomet jo turėtoji viena, o pas-

O T 4 SUSmENIJlM-AS
L A LIETUVIŲ 

AMRRTKn.TR .
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPIYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus- 
tiems n ari am s. ’ »- - ' z i

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi nes SUSIV1E- 
NLUM.AS neieško pelno; o’teikia patarnavimus :savitarpinės j 
pagalbom pagrindu. « v t--

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerlę kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra-ir;saugi. ’Kiekvienas’ lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasiu'i reikalingiausias’ -apdraudė? $100.00 
Iki $10,000,00. - ; J—

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų-pinigus aukštojo'mokslo studi
joms ir gyvenimo pradfiid.’'1' ' ą -•

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metam*

SLA — AKcibENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų ną- 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00
1 metus. ‘ - - - : ;••• ?- ; 1 K - ... : ;

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių- kolonijų. Kreipkitės I kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO 'darbus

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu parašysiu

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amenrof neturtų menraicio steigėjus bei lietuvlikoą «paodor pirmo 
aus Ir atliekant būtinai pareigu andlnm lietuvybė* Išlikimui 
bisnas Naujienų platinimo vaju*.

■<AUjlAriOS tvirtai stovi lt kovoja iš Llątirrea fr parerrtii Metevta laisve 
noidamoe ir nemdėdamoe i sandėrius su ^tapentais ar Ja I/aJfc 
tlSiAŽSa

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupes. Ji bendras Instita- 
djaa Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tiksint.

NAUJIENOS^ atstovauja tyliąją lietuviu dauguma šiais pasfanetlmo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui gerose draugijose girti. Naujie
nas vra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo v£Jų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviuos 
spaudos pirmūnų pavyz<Bnais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrajio. bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesmm.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadofe metama — SM.Oū, putai metų — |1LM, 

trim* mėn. — WJ0, vienam mėn. $3.00. Kltove JAV vietove matome 
— 126.00, purei metų — $14J», r Iena m mėn. —- 1250. Užsieniu*- 
to — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama aavritg MmaiuareU

Prašom* naudoti žemiau esančią atkarpą.

□ SlumHw

adresas

kyti: “Kas tik turi gerą skonį, 
valgo jautį pas Lieponį.”

Dalyvis

!

Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR £ALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS. ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prea’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

4 f

^3

noma, nė kiek nepakenkė ir tai, tas sportinis žaidimas, bet susi- 
kad jis dar Lietuvoj bagiė Pre- jęs su visa eile ceremonijų, 
kybos Institutą Klaipėdoj, be- -Taip pat paaiškėjo, kad jį žaisti 
rods, pirmojoj jo laidoj. Ir dabar gali daugiau tik tokie žmonės, 

• kurie turi, nemaža laisvo laiko 
ir laisvų dolerių. Mat, sužaisti 
pilną golfo kursą su 18 skylių, 
jeigu žaidžia* keli žaidėjai, už
trunka net iki 4 valandų laiko ir 
kaštuoja vieną kitą dešimkę. 
Bet už tai koks malonumas at
viroj gamtoj, ant gražiai nudai
lintų žalių pievų lengvai judant 
ir su draugais juokaujant, pra
leisti ištisas valandas...

Sakoma, kad golfo pradžios 
reikia ieškoti Olandijoj XV šimt 
mėty, bet kiti: šaltiniai tvirtina, 
kad jo kūrėjai buvę škotai, nes 
galfas ištikrųjų yra anglosaksų 
tautų sportas. Tik po Antrojo 
pasaulinio karo jis pradėjo spar
čiau plisti, ypač Europoje ir ki-, 
tuose kontinentuose, štai šį rude 
nį Čikagoj įvykusiose ■' lietuvių 
golfo varžybose dalyvavo net 122 
žaidėjai priklausą visai eilei lie
tuvių golfo klubų JAV ir Kana
doj. O visoj Amerikoj yra apie 
6000 golfo aikščių ir žaidėjų skai 
čius skaitomas šimtais tūkstan
čių. Visi atsimenam, koks nepa
prastas golfo; mėgėjas buvo 
prez. Eisenhoweris.

Kiekviena golfo skylė, o jų 
kaip minėta, yra 18, yra nutolu
si nuo gretimos skylės maždaug 
nui 200 net tik, 600 jardų, visoą 
jos yra numeruotos nuo -i iki 
18 ir apie kiekvieną turi būti ne 
mažas lauko, plotas. Susidaro 
nemaži nuotoliai, tad: žaidėjai iš 
vieno, golfo lankelio j kitą va* 
žiuoja tam tikrais nedideliais 
motoriniais vežimėliais kartu vež 
damiesi ir ryšulį>savo golfinių- 
lazdų. Iš viso toMij •" veŠmėlių 
■Lieponis turi net;90?Mnsų vieš-:

Lieponis jau yra tokioj pozici
joj, kad vargu ar kuris kitas lie
tuvis iš naujųjų ateivių įsteng
tų jį pavyti, nors ir kaip steng
tųsi. Kartu gi žiūrint į Lieponį 
ir jo laimėjimus, apima žmogų 
pasididžiavimo jausmas, kad šia
me krašte daug ką pasiekti gali 
ne tik žydas, vokietis ar airis, 
bet palyginti per trumpą laiką 
ir lietuvis, jei tik jis turi pa- 
kankamai energijos, žinių drąsos 
ir sumanumo.

Kai maždaug po valandos kelio 
nės autobusas sustojo prie di
džiulio, įspūdingo, originalaus 
stiliaus pastato, mus ten nuošir
džiai pasitiko pats bosas J. Lie
ponis ir paprašė visus jaustis 
kaip namuose. Pasirodė, kad ta
me pastate esama net dviejų 
restoranų, kurių vienas puoš
nus, erdvus, galįs sutalpinti net 
300 žmonių, o kitas žemiau — 
mažesnis ir jo Įrengimai kuk
lesni. Po kelionės ten trumpai 
pasivaišinę, visi skubėjom Į gam 
tą,, pamatyti Old Oak sodybą ir 
jos golfo laukus.

Vadinu ją sodyba, bet ištikrų- 
jų tai būta didžiulės farmos, ku 
ri užima net 160 akrų plotą, kas 
lietuviškai matuojant yra apie 
65 hektarai arba pilni 3 valakai. 
Taigi, jei jau Šios Lieponio nuo
savybės negali vadinti dvareliu,, 
tai jai visiškai tinka’senoviškas; 
Lietuvoj vartotas palivarko var
das/ Žemės paviršius labai gra
žus — truputi lyg banguojantis,' 
viename šone teka ne visai ma
žas upelis ir-yra net miniatiūri
niai ežerėliai, keli mažyčiai- miš-’ 
keliai ir daug visame , plote pa
vienių ąžuolų ir kitokių medžių. 
Jau 1926 m. ši didžiulė derlingos 
žemės farma-buvo paversta gol
fo laukais. Kai maždaug prieš tu 
žiną metų Lieponis ją Įsigijo, 
jis Įvykdė daug naujų pagerini
mų, sumodernino ją ir pritaikė 
šių dienų reikalavimams. Buvo 
pasodinta Įvairiose vietose net 
300 naujų medžių. Ir visa tai 
golfininkų malonumui ir pato
gumui, o jie ten gausiai lankosi.

Per šią išvyką nemažas skai
čius pensininkų pirmą kartą tu
rėjo progos pavaikščioti po gol
fo laukus; pamatyti, kaip golfas 
žaidžiamas ir šiek tiek susipa
žinti su jo taisyklėmis. Pasiro
dė, kad tai jau ne toks papras-.

'<visi">pėnsmmka^7Btive; susodinti 
po du j vieną tokį vežimėtĮ'ir ap
važiavo visus golfo laukus. Pa-, 
matėm dar vieną dalyką; kad 
žaidimas būtų Įdomesnis kai kur 
tuose laukuose yra natūralios ar 
ba ir dirbtinos kliųtys: vandens 
barjerai smėlio -ruožai, duobės ir 
kita. . . .

Ir kai golfinirikai kokį ketver
tą valandų pasimankština golfo 
laukuose, žinoma, atsirandą ir 
apetitas, kurį galima numalšinti 
tame puikiame Old Oak restora
ne, turinčiam gerą virtuvę. Lie
ponis jau senokai yra likvidavęs 
čikogoj turėtas krautuves, tad 
dabar, anot jo paties, reikią sa-

— John E. MeClosky, Spring
dale, Pai, nesenai turėjo pro
gos dalyvauti savo tautiečių lie
tuvių susirinkime ir pobūvyje, 
kuriame buvo kalbama apie 
okup. Lietuvos *r ten gyvenan
čių lietuvių padėtį taip pat apie 
Amerikos lietuvių pastangas bei 
galimas pastangas kuo sė^nin- 
giau jiems pagelbėti. E|®o ap- ° V . 1 1 & WUX3AJLIU.gailestaujama, kad kai kurie į parke. Labai prieinama kaina, 
visuomenės veikėjai bei juos pa
laikanti spauda, yra pasimetę ir 
nori kitus klaidinti. Taip pat 
buvo kalbama apie Naujienas 
bei jų pastangas nenukrypti nuo 
tikrojo kelio ir nepasiduoti sve
timoms, mums žalingoms, idė
joms. Jis prisidėjo prie Nau
jienų paskelbto įplatinĮmo va
jaus, užsisakydamas dienraštį 
vieneriems metams. Dėkui. Taip 
pat dėkui p. J. E. McCloskey bi
čiuliams, kurie supažindino jį 
su Naujienomis ir turėjo tei
giamos Įtakos.

— A. Pleškys, iš Marquette 
Parko, protęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų 'leicfi.mą 
$10 auka jų reikalams. Tos apy
linkės tautietė, norėdama tinka
miau susipažinti su Naujieno
mis, jas užsisakė 3 mėn. Dėkui. 
Platinimo .vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui dvie savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba platintojų atsiųstus galimų 
skaitytojų adresus?

-— J.~ K. Kudukis, London, 
Ont., Canada, atsliintė- tolų laiš
ką: “Siunčiu 'jūinš prenuiYiera- 
tą ir 10; dot- priedo Naujienų 
toikalams. r<‘ ' Laikykitėstvirtai 
prieš sukiaiiĖntūŠ'taū'tfė^iis, icu- •••.’* ■ "i .ir-’ >. ijtj ."—c: v:;*ne pasimetė ir pamėtė principus 
prieš taiitoš paVfeY^ėj^. feūkiiiie, 
kaip ir buvome ^r’Wref'tfme fiū- 
tf tikrais lietii'riaiš * —' vytantai- 
čiaiš ir ’ kęštutaičihiiš, d ne-' jd- 
gailaičiaiš. LihkftT Naujiėrioiiiš 
gerosrsėkmės, ojūnis 'visiems ge
ros sveikatos”." 1 '' '

—• Ponia Irena Gillespie, 
Springfield, Ohio, kiekviena 
proga paremia Naūjiėnas. Dė
kui už penkinę, atsiųstą kartu 
su metine prenumerata. Taip 
pat dėkui P. Andruliui-iš Ptii- 
ladelphijos ir Liudui K. Slėniui: 
iš Lemonto, atsiųntusiems po

T.AKAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

3T

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

. ‘t. - ■

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nnnmiriinkiin
4243 W. 63rd SKį Chicago 

Tel. 767-0600.

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

WHOLESALE FOOD

Supplying restaurants, caterers, # 
delicatessen stores; and cafeterias. 
Many Imported European products. 
Over 200 clients.. Very well, equipped 
operation, including: 3 delivery 
trucks, bride? builęling & stock, plus 
a vacant adjoining brick bunding for 
possible future.-.expansion. vs<-

Neat Northwest side location.
I ,^100,000. .Dowtt^Buys All.

•-■’'.‘-r’* " -■

V S42d0180
. Alter 3:30 p. m.

-.•z : ' .;4 -1 - ..

for further information.

HELP WANTED — MALU 
Darbtatnicv RaUtta ' ą 

SERVICE MAN for heating, refri
geration, air conditioning. Must be 
experienced in all phases. Respon
sible person. Call 687-4717 for ap
pointment.

““RENTING in general

*

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 WeM SL, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dldulir Mslrinkftnas facet rOUat (valrfv peeldv.

MAISTAS U EUROPOS SANDALIV.
A

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTl GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 490» Chlcw, 1IL W629. — TriL WA 5-273/ 
mi So. Halstod st. CMca*», IlL «M0*. — Tto. 2S4-33M

4oL Naxjlcaf prennmenital, TubflkJJnJo

Q Vajaus proga prašau riesti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS _____________________________ _

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZDZiONYTE * 4

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 ■ 
Telef. - 778-5374

--- 'T ' ./>

— Glorija Nešukaitytė, To
ronto LSK Vytis narė, dalyvavo 
stalo teniso varžybose Monrea
lyje, laimėjo 1-mą vietą septy
niolikmečių grupėje.

— Sol. Slavos žiemelytes dai
nų ir arijų-koncertą ruošia To
ronto Lietuvių namų Moterų 
būrelis Mindaugo salėje lapkri
čio 13 d. S. Žiemelytė pakvies
ta Floros vaidmeniui Traviata, 
operoje.

— Chicagos miesto policija 
parduos be savininkų esančius 
daiktus lapkričio 19 d. 10 vai. 
ryto amfiteatre, 4200 So. Halsted 
St. Daiktus galima apžiūrėti lap
kričio 18 d. 2-4 vai. popiet. Įėji
mas į šiaurinę halę pro 2-sius 
vartus, mašinų aikštėje.

— Sktn. Stepo Kairio muzi
kinio vieneto skautai , šiemet 
švenčia 10-mečio sukaktį. Ta 
proga jie ruošia koncertą ir ba
lių gruodžio 4 d. Toronto Lie
tuvių namuose. Vienetas ruo
šiasi ne tik tam koncertui, bet ir 
išvykai į Tautinę stovyklą Aus
tralijoje. Manoma, kad iš JAV 
ir Kanados dalyvaus apie šim
tinė skautų bei skaučių.

— Rockefellerio Fondas pa
skyrė $35,000 Kent State uni
versiteto Ohio valstijoje pabal- 
tiečių studijų reikalams, ypatin
gai Pabaltijo kraštų bibliotekos 
reikalams. Bibliotekos vedėjas 
ir programų direktorius yra lie
tuvių kilmės profesorius dr. 
John F. C*dxow.

. ■

Willow Springs 
St. James of the Sag

WILLOW TRAILS 
APARTMENTS

Live-in king-size 1, 2, & 3 Bdrm.
Apts.

Forest Preserve & Nature Trails 
Out-side your door!

Beautiful views, quick access to Ste
venson & Tri State
Appliances, air cond., carpeting, dis
posals, swimning pool, playground 
and extra walk-in storage space.

1 Bedroom from $220.00,
3 Bedroom from $325.00.
8000 ARCHER ROAD

(South Side, 1 Blk. West of 
LaGrange Rd.).

Open Daily 10 to 6 p. m.
Sunday 11 to ,5:00 p. M.

CALL: 839-5585

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pM vienlrttelį 
lletarl kai H Trinką 

C*htmfnjfr

NORMANĄ 
RURŠTEINĄ

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dvieju 
butu nąmą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi- 
mas

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis į gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, '6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. • Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BUTU gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
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.

REAL ESTATE '
i 2625 West 71st Street 
j- ■■ i -

Tel 737-7200 arba 737-8534

f BUILDERS AND CONTRACTORS | 
į Namų Statyba Ir Remontas

- ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI ^ 

Toriu Chicagos miesto Jeldimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantuetai sąžiningai7 

KLAUDIJUS PUMPUTIS : 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek 927-3559
i—■■■ ii m

S2—E0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
- Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis’;

4445 So. ASHLAND AVĖ. 
52*4775

K

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBRS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Talafj REpuMte 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. ToL 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

». ■ i n ii ■■■—■■■»

. . . . . . . . . . . . . . . . . — ~—1
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chleigo, III. 60632. T»l. YA 7-5990

Ijail Frank Zapoll* fTATf r At*

GA 4-3654 IMfVtAMCr

BEST THINGS IN UFE

Stale Farm Urte Insurance Company

MUGHt HEART DISEASf

(įataigo*) ir 
677-84*9 SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

e _ maujmnoa OMCAGO ■, AA _ Monday, November?, 1977

Gi V t HtART

— Jonas Kran-Kranauskas iš 
Freesoil, Mielu, žiemos metui! 
išvyko į St. Petersburg, Floridoj.

AMRRTKn.TR



