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GAUSI LIETUVIŠKOJI CHICAGA VAKAR] 
IŠKLAUSĖ DR. BOBELIO . PRANEŠIMO

Prisirinko tiek žmoniy, kad tiktai 
stati genėjo sutilpti salėje

CHICAGO, Ill. — Praeitą sekmadienį lapr. 27 dieną, 11 vai. 
ryto Amerikos Lietuvių-Tarybos centras jau buvo pilnas žmo
nių. Gatvėse buvo sunku rasti vietą automobiliui pastatyti, o 
viduje nebuvo vietos atsisėsti, ALTO patalpos šį rudenį buvo 
atremontuotos, bet-jose negalėjo sutilpti Dr. Bobelio pasiklausy
ti atėjusieji, žmonės^. Pradžioje manyta sutalpinti atėjusius po
sėdžių kambaryje, bet netrukus paaiškėjo, kad ir pirmoji salė 
jau buvo pilna, šeimininkams nieko kito nebeliko, kaip išnešti 
kėdes ir konferenciją pravesti .stačiomis. Jeigu būtų statę kė
des, tai pusė susirinkusių būtų; turėjusi pasilikti sningančiame 
šaligatvyje. -

Dr. Kazys ’ Bobelis, šiaip taip
- prasispraudęs tarp .sųsirįnkusįų,. 

priėjo prie stalo, išsidėstė par
sivežtus dokumentus ir pradėjo 
pasakoti apie Belgrado konferen 
ei j os eigą, Amerikos- delegaci-

- jos atliktus ir dirbamus darbus, 
.jo paties intervenciją.ir visos
konferencijos; -posėdžiaus^ Bėl-

’ gradan suvažiavo didokas būrys j 
Įtakingų visuomenės veikėjų ir'

- administrcijos.-; pareigūnų,. - bet.

;? ■ <
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kio aktų komitetai, kurių posė
džiai būna uždari. . .. .

* -

Dr. Bobelis pasakojo, kad jam 
buvo gana sunku-pasiekti Ame
rikos delegacijos pirmininką Art 
hur Goldbergą. Dvi dienas lau
kė eilės, bet negalėjo prie jo pri 
eiti. Pirmininkas riša laiką bū- 

i vo užimtas, iš ambasados tar- 
Į nautojo jis- patirdavo, kur Gold- 
bergas būdavo, bet jis nerasda- 
vo ląįko šū- Bobeliu pasimatyti. 
Tupėjo prašyti'sen. Dole - inter- 
vencijos, kad sutvarkytų pasi- i 
matymą. p^d^»į^Pirm&'' 
pinkas rado- laiko ir maloniai 
sutiko priimti Dr. Bobelį.: Vėliau, 
jų santykiai' buvo geri,- manda-i 
■gūs ir 'darbingi: Gaiimaš--daik- 
-tas, .kad .gerokai-, padėjo ir Dr., 
Bobelio asmeniška pažintis ne 
tik su A. Goldbergu; bet ir su 
visa^jo.šeima.ri. ij.7,ri.. ’

Pasirodo, kad Arthur • Gold
berg yrą „gimęs „Elgine, Dl., kur 
:Dr. Bobelis turi savo klinika.

Demokratu partijos organizatoriai su’ senfu 1$ kairės į dešinę matyti Frank Norusis, Edward Šumanas,
-Julija Bukauskaite ir Cook apskrities šerifas-Ekodas. Lietuviai organizuoja Burbanko dėmdkratus.

SOMAEIJOS PARTIZANAI BAIGIA SUPTU » rreiJkimoie z.' -.: j sukrėtė japonus
Kabine-TOKiJO, Japonija.

SIRIJOS PREZIDENTAS ASADAS
ORGANIZUOJA PASIPRIEŠINIMU

Siriįa pasiuntė savo užsienio ministerį
. " į Maskvą užtarimo ieškoti

DAMASILAS, Sirija. — Sirijos prezidentas Hadez Asadas 
organizuoja pasipriešinimą Egipto prezidento Anwar Sadato 
iniciatyvai sušaukti Kaire Ženevos valstybių atstovų konferen
ciją planuojamai Artimųjų Rytų taikai aptarti. Saudi Arabija 
yrą pasiruošusi skristi į Kairą. Jai atrodo, kad Egipto prezidento 
Sadato iniciatyva gali būti labai naudinga, tiktai arabų valstybės 
pirma turėtų pasitarti, o tiktai vėliau vykti į Kairo konferenciją.

■ ——Į Izraelio vyriausybė, atsakyda-
SOVIETŲ TVARKA PRIEjma į prezidento Sadato kvieti- 
AMERIKOS AMBASADOS mą, pranešė, kad Izraelio dele- 
MASKVA.— Penktadienį prieĮ ®ac^a vyks i Kairą ir tarsis su 

Jungtinių Valstybių ambasa- ara^V valstybių atstovais. Tuo

tarėjas. Sen. Dole yra- Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijos narys,.Tpje komisijoje 
yra penki senatoriai, penki .atsto 
vų rūmų nariai ir trys adminis 
tracijos pareigūnai bei -patarė
jai. įPrie komisijos yra-sudaryta- 
etninių grupių atstovybės, ku
rios- fupinasi savo tautos 4įeĮ#į- 
mėn patekusiais piliečiais If . tei
kia tikslias žinias- atsakingiems 
komiteto nariams. Dr;.Bobelis 
toje etninėje grupėje atstovąvO|Prieš.kelis metus, susirgus Gold 
lietuvius, o. kartų įsų.jųo. į Bei-jjbergo. .. seseriai,. šeima. šaukėsi

Į Dr. Bobelio- pagalbos. Jis; nuvy
ko, nustatė ligą ir sėkmingai vėl 
ant kojų pastatė -ligonę. Tada _ 
teko susipažinti ir su pačiu Art-l^žius, nešančius aliejų ir žibalą 
hur Goldbergu, dažnai' besilan-

gradą vyko ir laitvis Mėierovi-. 
čius.

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo komisijos atstovai 
posėdžiavo naujai pastatytuose . . ... .
jugoslavų didėliuose namuose.' kančių gimtiniame Elgine pas 
Tie namai ir suvažiavusieji ats
tovai jugoslavų stropiai saugo
mi. Namus, stovinčius ant Savos 
upės kranto,-saugo jugoslavų po 
licija. Jie krečia kiekvieną atei
nantį žmogų. Buvo krečiamas 
Dr. Bobelis kartu su latviu Mei- 
erovičium. Dr. Bobelis, j£u pra
eitą penktadienį pasiekęs Bel
gradą, tuojau susižinojo su sen. 
Dole, kuris turėjo savo kambarį 
pačioje ambasadoje. • Jo- žinioje 
buvo ir sekretorė. Bet didžiausia 
darbo našta ir atsakomybė krin
ta ant JAV delegacijos -pirmi
ninko Arthur Goldbergo pečių. 
Jis nustato eilę, kada ir kas kai

' bės, kokį klausimą kels: Belgra
do saugumo konferencija posė-i 
džiauja ir klausimus sprendžia 
pagal savo nustatytą tvarką iri 
ne taip, kaip rusai norėjo. Kon- į 
ferencija posėdžiauja penkias die 
nas. Dvi dienas eina bendri vi
sų atstovų posėdžiai, kuriuose 
sprendžiami svarbesni klausi
mai. Tuo tarpu kitomis dieno
mis posėdžiauja atskirų Helsin-

Partizpnams pavyko nukFrštnTtfegalįfrvarhzdzius, 
' ' /. -einančius j Etiopijos šostin^ric--’'?^

MOGADIšKAS, Somali ja. Somali jos laisvėj partizanai jau 
yra apsupę Hararo miestą iš trijų pusių, .sako. pranešimas įš. lau
ko. Vietomis • Etiopijos karo jėgos bandė prasilaužti, bet;jiems 
nepavyko. - Somaliečiai ne tik sumušė' naujai apginkluotus 'Etib- 
pijos karius, bet jie- pastūmė atgaLir kubiečius, bandančius pa-, 
rodyti- egiptiečiams, kaip reikia'.ikariauti. Somaliečiai, mane,-kad i 
naujai apsiginklavę kariai yra geriau paruošti .kovbiriš, bet 'susi
rėmimai parodė, kad jie labai panašūs į buvusius Abisinijos ka-į 
raliaus karius. Kai juos apsupa, tai jie nedrįsta prasiveržti.:?^".

Etiopija gali likti be degalų , ■’ ■ 1 .. . ~ »
; ANKSTYVA ŽIEMA '

Žiemos pradžią prasidėjo pra-pigiau pagaminamam

f kimai’ sukrėtė Japonijos valsty- 
|bėsyyrus-įr pramonininkus. Kiek 
vienam tapo aišku, kad- ilgiau ši
taip jie negalės vesti prekybos. 
Dabar jie mtgabe.no ir pardavė 

: didoką- žgaftių; prekių kiekį žy- 
miai^giesnėmiš 1 kainomis, negu 

? Amerikoje. Japonijos plienas, ra 
dijo prietaisai ir'■ elektronikos 
elementai išstūmiėAnierikOspIie- 
ną ir radijoibendrovės iš biznio. 
Amerikos : plieno pramonė pri- 
'verstą' uždarinėti dirbtuves, nes 
negali vykusiai .pasipriešinti žy-

malijos partizanams pavyko pa
siekti ir .perkirsti, degalų vamz- ėjusį. šeštadienį, .kai tempe

ratūra nukrito iki 4 aukščiau 
nulio F, o užmiesčiuose, kaip

ponijos plienui.

Jungtiniu Valstvbiu ambasa- ara^ valstybių atstovais. Tuo 
dos pradėjo klykti vaikai, ku- tarp^ \iar nežinia, ką prezidęn- 
rių tėvą, norėjusį užeiti j am
basadą, • Sovietų KGB saugu
miečių ir. milicijos škvadas jį 
sučiupęs pradėjo mušt ir temp 
Ii prie savo areštuotieins ga
benti nepaženklinto automo
bilio ir įgrūdo greičiausiai nu
sivežė. Tas žmogus su visą šei 
ma — žmonaų dviem mažais 
vaikais (4 ir '6 mėlti amžiaus) 
i r viduramža moterimi, spėja
ma savo ar savo žmonoš~tela. . _
bandė-4)atek.ti;įxąn>I>asados ka cįją šaukia Sadatas, tai jo rei- 

■inercijos sskyriu^šbet- buvo □2i--EŠaš,~lfraęfis; tuo kiaushnte-ire-
fonnuotų milicininkų- sučiup- bando išmėtinėti Egipto prezi- 
ti -dar ambasados dfenj>nėšpč- ‘deirtuf. Oficialus Izraelio prane- 
jus pasiekti. : i \ šlfnaš sako, kad su: Arafato žmo

-- -■ i ‘nėmis Ižraelio atstovai-nesitars.
Žmonai su vaikais ant šaligai. /

' vio verkiant Ir šaukiat; “Gel-- Bet kokiai Sadato iniciatyvai 
bėkit!” uniformuotų ir civili- pasipriešino Libijos diktatorius 
nių enkavedistų būrio prižiū- Muamar Chadafi. Jis apšaukė 
rimi ir padedami, nūlicinin-. prezidentą Sadatą išdaviku ir 
kai vyrą ir jo tetą nusivežė nutraukė visus diplomatinius 
rudame automobily, -kuris be- santykius su Egiptu. Sadatas bu 
skubėdamas net ant šalitgatvio vo- specialiai nuskridęs į Damas 
užvažiavo, o tėvą išsivežė juo-; ką, kad klausimą išsiaiškintų su 
dąnie .sedane. Kur padėjo ver-l Sirijos prezidentu Asadu. Egip- 
ki’ančius motiną su vaikais,’to prezidentas išdėstė motyvus, 
paliktus ant šaligatvio, prane- kurie verčia jį siekti taikos Ar
simas nepranešė.

tas Sadatas kvietė i Kairo kon
ferenciją. Arabų valstybės yra 
žinomos, bet nežinia, ar prezi
dentas Sadatas pakvietė Pales- 

. tinos išlaisvinimo organizaciją, 
kuriai vadovauja teroristas Ja- 
siras Arafatas. Izraelio’ premje
ras pasakė, kad Izraeliui,: visai 
nesvarbu, ką prezidentaš ‘ ^ada
tas yra pakvietęs. Izraelio atsto 
vai rengiasi,vykti Į Kairą ir da 
lygauti pasitarimuose. Konferen

savo artimuosius.. Goldbergas 
Dr. Bobelį atpažino ir prižadėjo 
visa galimą paramą. Jis.kartu 
su. Dr. Bobeliu nuėjo, pas kitus 
delegacijos narius su Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininku 
ir aiškino, kad Dr. Bobelis taip 
pat yra jo šeimos gydytojas, sek 
mingai pagydęs sirguliavusią jo 
seserį ir kitus šeimos narius.

i Su delegacijos pirmininku 
Goldbergu buvo aptartas planas, 
kaip Pabaltijo kraštų pavergi
mo klausimą iškelti Belgrado 
konferencijos posėdyje. Tą klau 
Simą keiti buvo pasiruošęs sen. 
Dole. Valstybės Departamento

į Etiopijos sostinę. Etiopijos ka- — —
ra jėgos, likusios be degalų, ii-' Peoria, LaSalle iki 2 laipsnių, 
gąi neglės pasipriešinti. Jeigu 
Hararo garnizonas iškels ran
kas ir pasiduos somaliečių' neleis

o Rockfordo ir Milwaukee net 
8 laipsnių žemiau nulio.

Pesimistai tvirtina, kad visi 
vėn, tai niekad negalės sustab-i ženklai rodo; jog prasideda , an 
dyti laisvės partizanų. Jie galės Itroji iš eilės tokia pat šalta;jei 
laisvai žygiuoti į Adis Abebr. ne dar šaltesnė, kaip pernai, 
Harare stovintieji Etiopijos ka
riai visai nebandė lankyti strate
ginių pozicijų. Atrodo, kad ka
riai laukė pačiame mieste, kad 
juos apsuptų ir paimtų į nelais
vę. Dabar dalis garnizono dar 
gali pasprukti į rytus, bet jiems Weather Servce. Keletas ženk 
būtų labai sunku, nes šomalie-] lų rodą, kad vairuojama į 1976; 
čiai visą laiką juos galėtų kapoti.

bet Nacionalė Oro Tarnyba 
nėra tikra: greičiau tai buvęs 
tik trumpas speigo ir sniego- 
antkritis. “Mes neturime prie
monių orui iš anksto atspėti**, 
prisipažino NWS — National

metų žiemos pasikartojimą, 
kai per sausio mėnesį tem
peratūra Chicagoje laikėsi ft* 
.laipsniais žemiau normalios; 
Praėjusį savaitgalį lapkričio 
26 d. 4 laipsniu nakties tempe 
ratfira buvo 31 laipsniu že
miau normalios temperatūros.

— Anglijos bankas pakėlė nuo 
pareigūnai buvo paruošę jo kai-Išimtį skolinamiems pinigams, 
bos tekstą, bet sen. Dole, peržiū-1 .

' rėjęs tą projektą, metė jį į šalį _ Valdžios atstovai patarė gy
ve pasirašė savo kalbą. Ten visi j dytojams naudoti žymiai mažiau

Į atstovai kalbas pasirašo, o vė- rentgeno spindulių. . k.Uf turėjo būt 35 laipsniai au
liau jas perskaito. Dr. Bobelis, 
kaip saugumo komiteto patarė
jas, plačiai išsikalbėjo su sen.| re aebodromo biznieriaus' Henely 
Dole ir pirmininku Goldberg.' banko rekordų.

— Teismas pareikalavo 0,Ha-
kŠčiau nulio. . ■ ,

Los Angeles temperatūra bu
vo .90 laipsniu.

.4 *

Pradžioje manyta, kad sen. Do
le galės kalbėti. praeitą antra
dieni, bet teko jo kalbą atidėti 
penktadieniui.

Po Btlgrado konferencijos sa
les pasklido gandas, kad sen. Do
le atsivežė ^Belgradą galingą 
bombą, kurią šiomis dienomisšaltas, vėjuotas

Saulė teka 6:55, leidžiasi l:23-įjis rengiasi mesti į Belgrado

konferenciją. Kiekvienam buvo’ 
aišku, kad ta bomba buvo taiko-- 
ma sovietų delegacijai, sulaužiu- 
šiai tiek daug tarptautinių su
tarčių ir pavergusiai visą Rytų 
Europą. Reporteris

(Bus daugiau)

: ■'■ -i*- Plieno pramonė paruošė pla 
. ną gamybai padėti. Planas įteik

tas prezidentui CarteriuL

Mario Suarei turės 
atsistatydinti

LISABONAS, Portugalija. — 
Atrodo, kad socialisto demokra
to vyriausybė šią sąvaitę bus 
priversta atsistatydinai, nes opo 
zicija nepritaria susitvarkymo 
planams. Tarptautinis. bankas 
sutinka duoti Portugalijai reika 
lingą paskolą, bet reikalauja, 
kad ir patys portugalai imtųsi 
taupymo ir susitvarkymo prie
monių. Parlamente premjeras 
Suaręs neturėjo ir neturi reika
lingos daugumos. Jis buyo pri
verstas atsistatydinti, jeigu opo 
zicija nepritars vyriausybės su
sitvarkymo planams.

WASHINGTON. —Valstybės 
departamento pranešimu, dau 
gi a usi a j pasaulyje ginklų par
duodančios valstybės yra Jungi 
tinės Valstybės ir Sovietų Są
junga. kurios nuo ateinančio 
mėn. pradės derybos dėl kon
vencinių (neatominių) ginklų 
gamybos ir prekybos sumaži- 
nmo. Tokios derybos skaito
mos Carterio administracijos 
laimėjimu, kadangi preziden
tas Carter visą laiką skatino 
mažinti nė tik taktinių, bet ir— Jordanijos karalius patarė

Sadato priešams apsiramihti Ša- kenvėreinių ginklų daugėji- 
ditM Mtt joks fMavflraš. ' ‘

timuose Rytuose. Egipto prezi
dentas jam nurodė, kad Egiptas 

NAUJAS VAISTAS NUO nėra pasiruošęs naujam karui, o 
PARKINSONO LIGOS , j Izraelis karo veiksmus gali bet 

1 kada pradėti. Sadatas jam pasa- 
■.. kė, kad jis nedarysiąs jokių nuo- 

į laidų Izraeliui, kurios galėtų pa
kenkti. -Ką Sirijos prezidentas 
buvo prižadėjęs, tuo tarpu neži
nome, bet Sirijos radijas ir te
levizija Sadatą vadino išdaviku, 
dar jam negrįžus iš Jeruzalės.

Dabar Sirijos prezidentas aiš
kiai pasisakė prieš bet kokią pre
zidento Sadato inciatyvą ir va
kar pasiuntė užsienio reikalų 

, minister] Į Maskvą, kad paaiškin 
tų Maskvai susidariusią politinę 
padėti ir paprašytų Maskvos 

a_! pagalbos Sirijos saugumui. Siri- 
irjjos prezidentas bijo, kad Eigp-

Amerikos Medikų Sąjunga 
(A^LA) žurnalo vėliausioje lai
doje paskelbti nauji, geresni ■ 
vaistai, kurie tyrinėtojų tvirti
nimu daug žadą Parkinsono 
ligai nugalėti. New Yorko uui 
versiteto Medicinos Mokykloje 
eksperimentai, darytį su 20 pa 
cientų per1 6 mėnesius, parodė, 
kad chemikalas lergotrile me
sylate buvo sėkmingi.

šis chemikalas yra “giminin
gas” vaistams, gaminamiems 
nuo 1967 metų Parkinsono li
gai gydyti, kaj buvo atrastas( 
ehemikalds dopamine, ir pra-' 
dėti gaminti daug žadėję iri 
daug pagelbėję vaistai, pava
dinti Leodopa arba l’dopa kap 
sules.

Tyrinėtojai New Yorke ta
čiau patyrė, kad nepaisant ge
rų rezultatų, vartojant dopa-j 
mine vaistus.daugeliui L’Dopaj 
vartotojų, 
simptomą 
imant.

Naujoji 
vaisto lergotrile duoda kaip! 
priedą prie vartojamų dopami 
nų vaistų. Gydytojų paliudiji-; 
inais, pacientams žymiai su-! 
mažėjo raumenų sustyrimas, bulys ir bendrai judėsiu lėtu. 
vlikŠčiėjimn sunkirmM, d r s-

tas nesusitartų su Izraeliu Si
rijos sąskaitom Jeigu Sirijos už 
sienio ministeriui pavyktų įtikin 
ti Maską siekti kitų tikslų, tai 
tada prezidento Sadato iniciaty
va nueitų niekais. Sirija nenori, 

j kad ji būtų izoliuota ir sienų bei 
vėl pasirodo ligos!kitus kausimus turėtų spręsti 

i net vaistus tebei-’tiktai sS sovietM karo at‘ 
I stovais.

(gvdvmo) technikai
Į — Londono biržoje dolerio ver 
: tė nusmuko keliais centais. Pa
našiai sumažėjo ir aukso vertė.

mtgabe.no
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ni-sios premijos, “IŠSILAISVINIMAS”, slapyvąrde 
:GIS VAIČIUS, laimėtojas ANTANAS MIŠKINIS—

ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Tęsinys)

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
R«da<a*ja PRANAS SULAS 

Lapkričių 29. 1977II metai 
KUusimus ir mediiao^ 4436 So. Washtenaw AveM Chicago,

ĘL. Kokią maksimalinę si 
jpą galima nurašyti nuo paja 
mų mokesčių, kai mokes 
ėjų, ka* tų mokesčių mokėtu 

persikeliu iš vienos vie 
t |qs į kitą, parduodant savąj 
l^jveyamą namą ir ieškant pii

Nr. 34(38)

JŪS KLAUSIATE,

Kada reikia užpildyti aptiki 
ei ją Sac. See. pensijai gauti?

aL. N;’iu išeiti poilsiu siu 
n.eta pabaigoje. Kad aš tu
ri i Lu reE s a užpildyti apll-, 
kr._’L ! c- '>cc- įstagoje ir ko
ki us dek ūme n t u s 
sinešti su savimi?

vome vedę 1066 m., kai vyras’ 
pareiškę, kad jis su pirmąja1 
žmonų buvo divorsuotą^ 
kad buvusi žinina buvo

,] ištekėjusi; jis ne nežinojo
kur ji gy venanti. Dabar ji pa-i tvistu j LOJO ir ^2,590. 
reiškė, kad jis pas ją buvo grj i

• žes. Bet tai m liesa. Mrs. R.M.

pensijos išmokėjimus. Mes bių

- i Al'S. Tokiu išlaidų, kuria 
y. pąr.iiuėjite šianu1 klausime 

Y(ų* prak .iiiuun d-.ibar galima nu 
rašyti ligi 3,-090. Seniau buv<

KL. Aš esil 65 jpiętų aln 
zaus. 1977 m. aš pardaviau sa 
v-? namą. Ąr aš galiu gauljsyi 
dalę mokesčių lengvatą - '<lė 

Kl. D

IV?sios premijos, “Liaudies Kariuomenės daina”, 
pyvarde J. PAKLUONIS, laimėtojas JUOZAS KRU
NĄS—100 litų.

V-sios premijos “Liaudies kariuomenės daina”, slapy- 
,-de BŪGNELIS, laimėtojas STASYS LAUCIUS —

pensijai gauti turite užpildy i 
2-3 mėn. prieš pensijos pra
džia. Jūs turite atsinešti su 
savim Soc. Sl<\ kortelę, gimi
mo pažymėjimaio jei jo neturi*, 
lai kita amžiaus įrodymą ir 2 
metu uždarbiu W-2 forma. 
Jei turit žmona ar vaikus, jūs 
turite žinoti jų Soc. See. Nr. ir 
turėti jų amžiaus įrodymo pa
žymėjimą.

K L- Pries metus aš dirbau 
Chicagoj X įmonėj, kuri liko 
man skolinga $200.00. Kokiu 
būdu aš galėčiau atgauti iš tos 
darbovietės skolų? Pęt. R.

ATS. Sužinojome, kad jūsų 
privalau at mirusio vyro pensijos išmokė- mano amhaus 

K. J. jhnai siunčiami jums, bet ne-J
• žinome kuriam laikui. Vole-j ATS. Taip, galite gauti nm 
rami administracijos regionui kestinę lengvatą. Jeigu jusi 
direktorius D. R. Rainsey pra-j parduoto namo kaina |>uv< 
nešė, kad galutinai šį reikalą-$35,000 ar mažesnė,,tai jūs ne 
s-pres Veteranų Adminstraci-| mokėsite mokesčių Už bet ku 
jos 1 arybos Washingtone, nes- rį, gautą pelną. Tačiau tas na 
pirmoji žmona padavė apelia- inas tur- būt jūsų rezid,enciįa 
ciją. kaip legališka našlė.

KL. Paaiškinkite, ar kavai 
gerti laikas darbovietėje (cof
fee break) yra privalomas ir 
kiek jis turi tęstis? C. V.

ATS. Užklaustas Illinois Dar
bo 
kad

Kitos mažesnės premijos nuo 50 litų iki 10 litų.
Kas jie tokie? ' '
Pirmųjų .trijų biografijos atžymėtos bolševikinėje

Pet K.
ATS. Tuo reikalu 

gali kreiptis į Labor
Tamsta
Depart-

d ep art a men tas pra neše, 
nagai veikianti Illinois 
Day Week Law—jstaty- 
. “Jei darbininkas bemą: 

pertraukos dirba 7^4 vai. ar 
daugiau, laike pirmų 5 valan
dų turi gauti 20 min. pertrau
ką pusryčiams”, (“a 20-minu- 

bemeni. Claim Division, 910 So.pe lunch break must 
Michigan, Chicago, Ill. Ta įs^ veu”>» 
taiga išrūpina neišmokėtus už 
darbi ir už atostogas pinigus 
t i e nis darbi ni n k a ms, k ori e m s 
darbovietė to nėra padariusi.

KL. Po mano vyro mirties 
1974 m. aš gavau iš Veteranių 
adminLstracij</s .pensiją iki š^ 
m. kovo mi n. Išmokėjimus^ buvo reikalaujamą riba 
man sustabdė, nes pirmoji jn mylių* dabar nuotolis 
žmona pareiškė pretenzijų į šintąs iki 35 mylių.

Aš nežinau, jei 
sikelsiu kitur gyventi, 
QėSiu atsiskaityti nuo 
čių persikėlimo išlaidas?

ATS. Išląidas galėsite

*5

m

1. — Bolš. enciklopedijos 3 tomas, pusi. 116:
RŪKAS ANTANAS, gim. 1907 m. 1X.10. Šiauliuose, 

liręs Chicagoje. Rašytojas 1940—1941 m. (Okupacija), 
'eatrų Inspektorius ir Meno Reikalų Valdybos vjrši- 
inko pavaduotojas. Nuo 1926 m. bendradarbiavo pe- 
iodinėje, daugiausia pažangioje, spaudoje.

Pasirašęs su kitais “Mokslininkų, menininkų ir ki
lį inteligentų pareiškimą “Lietuvos Darbo Sąjungos 
latformą. (L.A. Nr. 327 (5536), pusi. 6, 1940. VIII. 10- 

Trečialienis. Fotostatas pridedamas..
I. JAKUBĖNAS KAZYS (bolševikinė enciklope

dija, Urnas tomas, puslapis 665), gimęs 1908. L 28. Bir
žuose, miręs 1950. I. 8- Rašytojas. Pasirašinėjo įvai
riais slapyvardžiais Nepriklausomybės laikais. 1929 m. 
Lietuvos teismo buvo nuteistas 10 metų- 1933 m. antrą 
kartą buvo teismo nuteistas. Keletą kartų baustas ad
ministracini keliu. Vokiečių laikais slapstėsi.

3. MIŠKINIS ANTANAS (bolševikinės enciklopedi
jos Ikras tomas, 611 pusi.) gimęs 1905 m. Utenos ąpskr. 
Dabar gyvena Vilniuje. Rašytojas, bolš. enciklopedijoje 
apibūdintas “M. kritiškai žiūrėjo į kai kuriuos buržua
zinės santvarkos reiškinius, pabrėžė miesto ponijos 
amoralumą, dvasinį skurdą, aukštino, kaimo žmogaus 
moralinį grynumą. (Pirmos okupacijos metu buvo iš- . 
vežtas i Sibirą. J. Tls.). • ‘-mL

J. Krūmine ir St. Laucevičiaus bolševikų encįklo-
pedijoje — nėra. - - -U-k - ./

Išrašas: “Darbo Lietuva” Nr. 131, 19^0; IX. 28, Į ’ * <,; ■
Revoliucinių dainų konkurso rezultatai: : •
I- ji premija 500 litų J. ŠVEDUI,, už dainą “NIE

KAD NĘGRĮŽ”, žodžiai J. Krumino. : ,
II- ji premija — 400 litų Ą. MIKULSKIUI už dainą •>- 

“MES SU STALINU”, žodžiai Antano Rūko. - ? -
Konkurse dalyvavo 167 autoriai. Atskirų. dainų pa

siųsta 450.
Premijos skirstytos 1940. IX. 27.
Skirstymo Komisijoje dalyvavo: Ą. Staskevičiūtė, J. 

Tallat-Kelpša, A- Kūčiūnas, Z. Aleksandravičius, E. Ci- 
vinskas, muzikas J. Banaitis.

Išrašas: “Tarybų Lietuva”, Nr, 61, 1940. XIL 1L
A Rūko eilėraštis “Mes su Stalinu” buvo deklamuo

tas gruodžio 8 d. Marytės JųcĮįnęvičiūtės Kauno stacha- 
novminkų suvažiavime.

Išrašas: “Darbo Lietuvą” Nr. J31, 1940. IX. 28.
“Nežinomo kareivio (bolševiko) kapas” išverstas

Į jame turite būti išgy venęs - <
• metus iš 8 metų laikotarpiu 
! Toks pelnas, namą' pardavus
’ gali būti vieną kaita jūsų^gy 
venime.

T Z A

KL. Kiek aš galėsiu nusira 
syti, jei mano pardūoto name 
vertė yra virs $35,(XX)? S. X

; f ALEKSANDRA NAVICKĄITE-BODNER Veranda (aliejus/
A AT. Tamsta gausi te mo- -p-^- J

kesčių lengvatą ir jūs mokėsi- _r‘. . L . ..i • x v j i- 4*reiškime smuljpai išvardinti made by me at anytime priorte mokesčių tik dalį nuo gau- . . . ^. .
to pelno.

KL, Aš moku mano buv, 
žmonai alimoniją* bet aš .netu 
rįu daugiau ką .atsiskaityti .pik'į 
dvdamas mokestinį . pareiški
mą. Ar aš galiu visdėlto. ątsi- 
skaityti alimoniją inokes^iniaRj 
nie pareiškime? ~

i atsiskaitymų, kad . niinioiiijas to the date of this document.” 
alSiskaitytum, v „• _ f Tokį įraša testatorus turi

i KL. Aš įlinkų yaįki| ’islaiky-. **•
niųi tam tikrą Sumą? Kiek aš KL. Pasakykite, kokį tekstą 
galėsiu nusir^yC dšl' vaikų po teslatoriaus parašu privalo 
išlaikymo “exemptioii’*? P, K. pasirašyti liudininkai? Al. B.

i -- ATS.,-Pagal sepą mokesčių ATS. Žinovai pataria tokį 
R. K? įstatymą jūs-turėjote- mokėti tekstą po teslatoriaus parašu 
. $1,200 ar daugiau vaįkų išlai--liudininkai turi pasirašyti:

ATS. Taip, galėsite. .Prade-. ]<yinui. Jūs dabar turite mokė- “We whose name s are sūb- 
dant 1977 m. alimonijas. gali-! į" 

savo išlaikymą.
, _ - - Lina

suma-, kėlimo išlaidas. \ adinasi,Tam- teismo sprendimu ąr sutąrti- 
stai nerčikės niokestjmafrie pa. specialiai nurodyta,

pkas .gauna “exemptions” ir jūs 
„nešate “noncustodial” tėvas.

‘ . Ū*-*: t& iĮ "C < ’

*: KLli> :Kalbama.-labai daug 
'Ame -'-pakri tiTnus t dėl <ligosi me- 
vtuL(^sidi -.paĮf 'y z.-algos 

•;^tfiiškatymų pajamų njokes-
•^ąi^ktę... iš 

t^l^U;^l.ŪHflės^aįsyklėš'1977 i uųm pavyzu 
T&UpjakeitimeS;H; T.j Šulo leidinyj

į. ĄTĮS^ Dėl laikiMi darbe 'ne- 
buvhno dėl- ligos mgos.. atskai
tymo (sick pax”) daugiau 
negalima bus -^iškaityti, iš 
apnio-kestinamų ..Jūs
turite, bū visiškąi .ar. nuolat, 
nedarbingas asiuįio, tikslu. vi
są ar dali iš nedarbingumo 
pajamų nusirašyti?

KL. Pasakykite; ar yra nus
tatytos įstatymu kokšos ‘ pa- 
'baųdos už apgajilę nedarbo 
pašalpas gaunantiems?- P. I.

per-
ga-

aš
ar 
mokes-

Sename įstatyme, mą bus atsiskaityti nuo
50 pajamų, panašiai kaip persi-

r !■
r

* r į
S? -

signed 
his name to the forgong nstru- 
ment in our presence and dec
lared at the same time in our 
presence, hearing that this in
strument is his revocation of 
all prior wills and codicils 
made by him. We, at his re
quest, sign our name in his 
presence of each others as at
testing . witness....'.’.......  ”

Tokių ir panašų lestamen- 
tiųin pavyzdžių galite rasti P. 

je “Kaip sudaro
mi testamentai'’, gaunamą N. 
administracijoje. fah.

ti $1,200 už kiekvieKo vaiko- sribed below that 
ši taisyklę Taiko

mą tiktai, jęf jūsiĮ 'divbrse

C’
.pi*'-

hdlt- iit

ions woman.

1

Savings Plan at work, a little is set aside from each.- IfoHyPitdier loved her husband.
So much so, that when he went into hg+ffo 

during the Revolution, she did too. Right by his side, 
* Then one day, while loading cannons, he was 

lulled by a British buMet
Molly knew the time had come to take 

aock in hercountry. So she picked up 
where Her husband left oft And when 
die smoke cleared, America had a

Pajainiį mokesčių reikafais
CHICAGO.— Kaip žinoma 

naujame 1977 m. Pajamų mo- 
kesčų įstatyme yra daug pa
keitimų. čia patiekiame Inter 
nal Revenue Service atsaky 
mus apie to įstatymo pakeiti
mus.

Kūčios ir Naujų Metų 
sutikimas Floridoje

Floridoje, Auksinio Kranto — 
Pompano Beach L. B. valdyba 

' šiais metais ruošia lietuviškas 
1 Kūčias su 12 valgių patiekalais 

. .. . . . . • Hr Naujų Melų sutikima, kuris-kičo), privalo grawftti. dyigu- ...v Q1 ,, . ^7 ... t ivvks gruodžio 31 d.purumą, kurią išteisėtai • ga- * J
.YQ- K oi j i 5. negrąžins, tos P£lei-j Lietuviškos Kūčios ruošia
nčia gautos pašalpos, jis nega- mos, -Chamber of. Commerce 
.ks. ateityje gauti nedarbo pa-| erdvioje salėje 1601 E. Hillsboro 
šalpos, nurs jį jaiH,ir priklau-i Blvd., Dearfield Beach, FI. Nąu- 
syjų. -- jly Metų sutikimas ruošiamas

. *>i-. Lauderdale Inn restorane,_ Tmp pat asmddy- koris - są- -797 v p,)J/lt.oI 1Uvv 
momngai apgavo valstiją, im
damas arba* bandydamas kb-

, • ATS, Bet kųr-isvąsmuo, kų- 
L-Os ima. pašalpą njfluedama-^
* į arba susjlaikydafliaš- pranešti

• .bet -kurias žnias Nedarbo. Kom 
’ pensacijos įstaigai^.. (Division 
I of L’uemployinenį- -Qompens

Fort Lauderdale Inn restorane,

So buy United States Savings Bonds. 
Right from the start, it’s been an equal

Today, when it’s time to take 
rioi in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join the Payroll

HwEBcrAp«r CTtetėecvfiėnMJ tSwteW’ 
ef 5 rears the stat rear). Lost, stolen or desctToš 
Buods can be replaced n records are provided. 
ikeeded. Bonds can be cashed at year hank Irwry

derdale, Fla. Naujų metų su
tikimas, bus paruoštas pritaiky- 

_ , vakarienė su šam
panu ir šokiais.

^aii būti nuleistas iki'6 iriė-j Bendruomenės valdyba nuo- 
•Tiesių ka5 jĮimd yiF I piniginepirdžiai kviečia visus lietuvius 
'bauda iki'$200 už* 'kiekvieną su svečiais ir pažįstamais atsi- 
saaavitę. "už kurią jis gavo arba lankyti j ruošiamas Lietuviškas 
baiiifė 'ršgimli apgaiilrngai ne-’Kūčias ir į Naujų Metų sutiki- 
claHjo pašalpą. / :įt ' pr. š. ir praleisti malonų laiką, 

*. , .į. r' . ~ ♦ lietuviškame subuvime. ApieTeaammLo mkuIuis i > . . . .v . ,< dalyvavimą prašome is anksto 
KL. Pasakykite kokį įrašą pranešti ir registruotis pas val- 

.rjJi -pricTąšą rcfkht parašyti dybos narius: Nijolę Žutautienę 
kiuLjLciHU panaildifti anksčiau A'lefoiu^į (305) afO 5270.

K. Valdyba (Pr.)

e •* ** e * V 1 *X kili G * > • > _Z L 4 e -'lekluoli pašaipa, 1?'kurią jis-, ........! K -•■,.? ta programa,neturi teisės. bus\?traukiamas 
batulžiamon atsaromyhoTi ir

merica į? Ą1S7 'ĮrdSSsT anglskai1
- -4 ' | e Viengungis sakė, kad plė*

: “jLhcreby revoke cmm-.iikai gali atimti pinigus arba 
gcI tflber gyvybę, b moterys paima abu
and.Lestaiiienlarv dispositions dalykus, ii- gy vybę, ir pinigus.

"*■* • f f •* ** » » fc» . . » i v S , j |

Išrašas: “Tarybų Lietuvą”, Nr. 34, 1940, XI. 30.
Bolševikų rašytojo V. Lebedev-Kumąč išverstas An

tano Rūko, pavadintas “Su Spalių šventėmis” (Kasmet 
švenčiamas Sovietų Sąjungoje revoliucijai atminti).

Išrašas: “Lietuvos Žinios” Nr. 156, 1940. VII. 12.
Valstybės operos solistas J. Mažeika kalba ir dai

nuoja valstiečiams: “ŽINAU AŠ DAINĄ VIENĄ”, “KA- 
TIUŠA”, “KINKADREBIĄI” — raoš A. Rūkąs.

Išrašas: “Lietuvos Aidas” Nr. 287 (5496), 1940.VI.19.
Rašiniai: “RAUDONOJI ARMIJA” — Petras Cvir

ka- “LAISVĖS IR DŽIAUGSMO DJĘN A”—A. Rūkas.
Išrašas: ‘‘Darbo Lietuva”, Nr. 99, 1940. IX. 10.

Salomėja Nęris; “BOLŠEVIKO KELIAS”:
Leninas nemiršta »— niekad, ,niekad 
Mūs didybė, sąžinė, drąsa,
Stalinas mums Leninu palieka, 
Viena partija, viena tiesą

Išrašas: “Lietuvos Aidas”, Nr. 313, 1940. Vii 4.

(Bus daugiau)
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Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amatg mokykit, pastatyta 1940 metais

prisim’tiimd.

Generolas'- pritarė. Jis it pos

Išėjusi iš spaudos

sausais šaltais užkandžiais ir,

S A L

savo 
mėli.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės suskaite*
neša -J

atsimi-nimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
Irusio asmens istorija. Knyza gausiai iliu-

mtū’ taupomi jūsų pinigai 
m aka didėlius darbus. Pirma, ~ jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. -Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Sudainuota sukaktuvininkui

Tik jubiliatui širdį spaudė, kad 
jo tėveliai nebegalėjo paminėji
me dalyvauti, nes tėvelis Kazi- 

metais, o

šulės Jauniškių dukters Jovanos
Salomi-

Chicagos) —

rišo buvo I2L 41 teatro draugija, 48 
.ai ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 
iškų, socailistinių, laisvamaniškų ir

1 _ . . _ . i*

HAUltKNM, CHICAGO t, ILL— Tuesday, November 29, 1977

©r; Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei |150 čekis arba Money Orderis 
TJ ” 7 bus pgrigstaš tokiu adrestK 7 ■ -/į

37;rįž'-'~ • "N A U JI E7N O K ".*7^ '

: 7 ’ 7: 1739 So. Halsted St, Chicago, ffl. 80808 ~

naujienieeiin — senam winnipe

gomiš. Jis pagyrė Liettrvbš* ka 
riuomenę, ypač žemėšhltis kad
rus. Lietuvoje jį nustebinę-ra

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

jungoje lukštenonr diskusijose^ 
ypač Binkio-vaizdžiai išdėstytą! 

Kazys Beniušis-kad geriausia bus irrvokiečiams
I * *- ’’

Meksikiečiai gerokai 
nulupo amerikiečius

MEKSIKA sostinė. — Visa 
eilė amerikiečių, buvusių Mekai 
kos kalėjimuose, turėjo sumo
kėti Meksikos vyriausybei po 
3,000 dolerių, kad galėtų iš kalė
jimo pasiekti namus. Meksikos 
vyriausybė ėmė tokią sumą iš 

paleidžiamo kalinio. 
Amerikos ambasada rengiasi aiš 

komunistai ir su jais kinti šį klausimą irreikaląus grą 
kurie bandė atsar- žinti sumokėtus pinigus.

Jin kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CfflCAGOS IJETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose snyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. 

" ' " ’ A.,....- .

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo I2Į 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažn: 
jos. Duoti dokumentai kai , 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt .

Norintieji Mą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir .pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 80808

. ; ' VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
|irtalgia19ŽB metilą. Tek 4Ž1-8070

• Įstaigos pietuose kiemas autemobfliams pastatyti.

mokyklos
Baigęs dova-^lraugas Toni Glenwright, pa

skaitė savo parašyta juokingą

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš paretintomis knygomis, 
čia suminėtais knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųj 
kuriančio ir patvariai įs 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, L1ETUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

ML ŽošČOHko. SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuuisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PskarWk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2.

Vincas žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RAITĖ J t 
84 ptL Kaina «U0.

tie ir kiti leidiniai yra gmnani
NAUJIINOSI, 1729 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. MM9
•foliantai darbe valendcmli arba užaakant paltu Ir pridedant 

er pi^lelnę perlaida.

R. Urbono 50 m. gimtadienio sukakties minėjimas
WINNIPEG, Manitoba, Kana

buvo I tuvos sąlygomis tokio tnažb Ičraž 
to vyriausybė galėjusi širdai'fti 
štabą iš keliolikos uššiėhk) th<J- 
kyklų- išmokslintų karininkų — 
specialistų. ./ .l 7 _i

Ta proga as priminiau ’ ŽS
Tarybų Lietuvos nešvankius' W»«
straipsnius Į>rieš buf. nepriklau
somos Lietuvos karius, ypač ka
rininkus. Generolas labai. švėfe

ir sovietams, jei Lietuva bus is- 
laikyta tvirta ekonomiškai, ma 
žjausiąi paliečiant ir mūsų tau
tinius, kultūrinius pagrindus. 
Gera valia lietuvis gamins’vėr- 

ntybes, bus talkininkas, bet be
giamas, .išnaudojamas — nesi

duos. Gal būt, laikinai ir nu
lenks pečius, gal ipšimęs, bet atė 
jusprogai-— nesyyruosatsis- 

■ kėitjffi. — • •’'-•i-
“. /Geųėrolaa pritarė ir,' atrodė, 
t ne apsimestinai. Juo -mažiau Mas

venimą. Daug drastiškų reformų 
atidėti ateičiai.

Mano įsitikinimu, 1U40 m. Lie 
tuvoje tiicp komunistų nebuvo 
daugiau kaip SCO—350.

Tankų tratėjime gal ne vienas 
Skubinosi atnaujinti užmirštą 

ieną tikrą sovietinės (partijos bilietą, ieškoti senų 
draugų.

Vietiniai suprato savo jėgą 
menkumą. Jie dairėsi į neparti
nius, šiuo ar tuo priimtinus nau 
jam režimui. Maskviniai, kurių 
buvo pradžioje kelios dešimtys, 
suprato, iš kur eina duona ir įsa 
kymas. Iriadžioje jie buvo kiek 
nedrąsūs, bet su kiekvienu ru
su ar lietuviu, atvykusiu iš Rusi 
jos, jie jautėsi priaugančio svo
rio parinktaisiais.
. Ne vienas iš nepartinių, aš 
pats ir keletas mano artimųjų 
tikinom Sniečkų, Todesą, M. 
Meškauskienę, kad reiktų telkti 
nepartiniai lietuviai, nebijant 
ieškoti talkininkų, ir buvusių 
partijų eilėse. Mūsų argumen
tas: dar tik pradžia bėdų. Kur 
pasuks Vokietija, kiek duos ne
sugriautas ūkis, kaip pavyks su 
telkti lietuvius darbui mokslui, 
kūrybai?

(Bus daugiau)

Prasidėjo vakarienės v: _
mas. Vakarienę pavalgius, jau-frizas 
nesnieji svečiai suėjo į virsuti-j 
nę — šokių svetainę linksmai Į 
laiką leisti prie garsios muzikos 
pašokti, o senesnieji, pasiliko 
apatinėje vaišių svetainėje prie 
stalų banketauti.- Abejose sve
tainėse visi svečiai buvo lygiai) 
— gerai vaišinami. Tai visi ba-| 
lir.vojo iki vidurnakčio.

jos, sierovo produktai. Azijos — giai, laiko, patyrimo grindžiama 
Rusijos dėsnis: Uito rijimu at- veikla pertvarkyti Lietuvos gy- 
sumtl kartuvių kilpą nuo savo 
kaklo.

Į Baltijos kraštus veržėsi nu
plyšę, alkani valdininkai, kariai, 
prabangos išalkę enųt vedistai. 
Bet tai maža bėda. Jie buvo nuž 
moginti — štai kur tikra bėda. 
Jie ži lojo 
Rusijos įstatymą: kito rijimu 
apsaugai save, sumažini priešus. 
Jie rijo. Jie mums atvėrė naują 
pasaulį: jokios priemonės ne
blogos, kuriomis gali pasinaudo 
ti. Nėra melo. Yra tik tai melas, 
ko sovietinis kumštis nepajėgia 
vadinti tiesa. Nėra žmogaus. Yra 
dešimčtmečius iškultyvusuotas 
partijos — ANVD mechanizmas, 
ryjantis viską, kas ne su juo. 
Jo negalima sustabdyti, kaip miš 
ko gaisro, kol yra sausų medžių.

Generolą Baltušį — žemaitį 
tyliai išvežė atgal į Rusiją. Jam 
NKVD pritaikė kaltinimą — pa 
siavimą vietiniams nacionali
niams iššokiams.

Baltušis — Žemaitis, sugrįžęs 
į tėvųžemę, gal būt, panūdo būti 
žmogumi, t. y. atsisakė būti me
chanizmo rateliu, kuris milžiniš 
kė volo jėga,' suprosavęs Rusi
jos vergą, atsirito su prosuoti 
Baltijos tautų. Mes, baltiečiai, bu 
vom kelyje 12 milijonų ukrainie
čių, kelyje su totorių respublika, 
Pavolgio vokiečiais. Gal būt, rei
kia tikėti stebuklais, kai mums 
pavyko išvengti anųjų likimo.

Dviejų jėgų grumtynės
Italų rašytojas, buvęs komu

nistas, "bet vėliau praregėjęs, 
yra tiksliai pasakęs: paskutinė, 
lemianti kova Įvyks tarp komu
nistų ir buvusių komunistų. Lie- 
tuvoje jau pirmosios okupacijos ‘ kiekvieno 
metu grūmėsi tyliai dvi jėgos 
vietiniai 
dirbusieji;

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais, spraia JMHM Jė
gyventoĮus Ir gamtą. 1,200 liatuvižky vietovarcfiBy tąraiat. Knygas 
kaina $6.00, minkšti virialiai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti, dar 50 eentij.

tuva esanti kur'kas plačįau'.hė^. 
priklausoma^ saugoma galingos 
raudonosios’ armijos' ir kbrffpar- 
tijos: Dėl spaudos ? Kągi —- 3p- 
rimsianti/.?
j Jeigu kokia; ar jis galėsiąs- psų 

sinaudoti mano pavarde, keliant 
kokius nors klausimus ? Jis. esąs, 
gana nutolęs hūo LietuvosJžmo^ 
nių, nuotaikų; Jis dar 
tebėjo,kaipjam'^ąmalonujra-i 
dus-šavb gimtinėje^tiekzd'aug jii'

algy-į jam ų^steti.-gėrari8įradi.-rifen^ 's- r‘-'

čiaūšį' <genri^ąstilb^ 
kausko^pHc?:Kąrvelio-pavąrde9,Į 
Jis - manąs,kad -su- -fokaa&rivjĮ; 
rąis būsią^imariirj; n^dm^ 
bendradarbiauti. t Į"' k'-■'' ~ 
»- # —* », ■ • . t ■ t į - - . • r-

Įsidrąsinęs - pasakiau - sayo7se^

. /^Iiiins Lteks nelengvais padir
bėti, r Airi germanų' esam. Taigi 
labai vožna gauti-Maskvos pasi. 
rikejimą”į kazin’kaip’ abejingai 
iri Įiūnari’baigė 'susitikimą; ilis 
gera -žinpjeį .ko^ laukti iš-Mas- 
kvos kumščio. '.Generolas patino 
Sibi^ naoiatinius: kompartijos 
nukrau j avimus, ; žmogų , biauria 
rūdimi į ėdantį ' nepasi likejiirią 
žmogumi;' '. V1'-- k ’

-į/Tąiįtiięjąų rpatvĮrtinotir;gene 
lį^Tž^įiaicm:-li- 

;-atsaukė; Kremlius, 
TStas-.

meniu bloką ant Walter Avenue, džius kaikurie pradėjo kram-. LIUDAS DOVYDĖNAS 
į tyli — valgyti, bet vyno nei vie- 
I nas svečias negėrė. Mat, čia Win

Mokyklos draugo humoriški ! nipcge, tarp lietuvių, kur tik ku
nigas į parengimą yra kviestas 
— yra Įvestas “zokonas’’, vy-

Klubo. pirmininkui 
kaip “Big Bob 
boinii šiais 11)77 metais sukako 
50 metų amžiaus. Ta proga Ro- brolio Albino iš Toronto, Onl. 
bertas Urbonas senųjų lietuvių nuo Salomėjos Raubailės iš Chi 
kluĮio (lai Canadian Lithuanian cagos, lai velionių Povilo ir Lr 
Club of Manitoba) svetainėje

lėšomis, praeito spalio Raugienės dukrelės 
29 dienų, surengė savo 50 jos Raubaitės iš 

metų amžiaus minėjimo banke
tų, išsiunlinėdamas pakvieti
mus į jo 50 metų gyve;4.ino 
banketą. Paktietimuose buvo 
pažymėjęs “No gifts”. (Reiškia,/mieras mirė jau 195 
kad į banketą a įvyksta n tieji jo- jo motinėlė Ona Uršulė (Prac- 
kių.dovanų jam neneštų). Bet kauska’tė) — Uršulės Jauniš- 
kur tau... Kas jo “Įsakymo” kienės krikšto duktė) Urbonie 
klausys! Winnipego Lietuvių nė mirė 1902 metais.
Klubo šeiminjnkė Mrs. Helen, Jo tėveliai turėjo didelį apart 
Banush pasitarusi su senosio 
mis klubo darbšėiosiomis gas- Winnipege. 
padinėmis ~ su Pranuse Ste
ponavičiene ir su Leona Saniu- 
laitiene, visos trys nutarė ir 
parinko iš artimesnių — arčiau 
gyvenančiųjų apie 40 klubo na
rių po pora dolerių ir nupirko 
gražią dovaną. Taigi tos gaspa- 
dinės Į parengimą atėjusios Įtei
kė jubiliantui bankete. Tą do
vaną jubiliantui IRobertui Ur
bonui Įteikė pati klubo paren- Lietuvių klubo nariai, taip jau 
ginui šeimininkė Mrs. Helen lietuvių parapijas senųjų ir 
Banūšh Baniušienė. ‘naujųjų ateivių parapijonų su

Po tos dovanos Įteikimo pra- klebonu — kunigu Justinu Ber- 
sidėjo “masinis” dovanų teiki-.{ašių, vietoje prakalbų, inišria- 
nias, tai artimųjų giminių, drau' jai publikai pralinksminti, ju- 
gū ir klubo narių. O tų dovanų- biliato “Big Bob’ 
labai daug buvo 
nas priimti sukaktuvininkas vi 
šiems kartu širdingais žodžiais ’ hūmorišką 
padėkoj

Iš giminių paminėjime daly- Ilgiausių ir laimingiausių metų.
V3vo: sūnus su žmona Judy, ir i Vaišiu vakarienė 
sūnūs Gregory (dar jaunuolis!
— “singelis”), ir Winnipegei Vaišių svetainėje, kur susi- 
gyvenantieji atvykusieji:, sesuo į rinkusieji svečiai sėdėjo, jau iš 
Birutė su šavo•'vyru Arlinu iš anksto? stalai buvo apdėtti su 
Salt Lake City, Utah, U. S. A
ir Nelson Jean (Jovana Jauniš- jau prie,stalų sėdintiems sve 
kaitė). Raubienė iš Chieagos. 1 čiams kiekvienam svečiui ;pa- 

Telegramos buvo atsiųstos dėjo po stiklinę vyno. Užkan

nuo: George ir Eiųily Palmar 
Čia Winnipege naujam (Jurgio ir Amilijos Paliliunų) 

iš Hamiltono; Ontario nuo ve- 
Winnipego Lietuvių ’Ponio daktaro Alfonso Jauniš- 

žinomam kio, našlės Margaritos Jaunies- 
Robertui Ur- kienės ir dukrelės Annės iš Van- 

couverio, Britų Kolumbijos; nuo

Paminėjime didž’osioms ce
remonijoms užsibaigus prakal-'no negerti kol kunigas su mal- 
bų nebuvo, nes į paminėjimų da nepalaimna. O tą ’ukano- 
buvo prisirinkusių daug kUa- Jau visi Winnipego lietu- 
taučių jubiliato — “Big BabV’^iai žino ir klusniai jo laikosi, 
giminiu ir draugų, jo jaunų die-1 , .. _ . . . , . ,i / ii - -i • • Jubiliantui pakvietus tuoi dus tiek karininku^ geriausioje nu kolegų, dalyvavo ir veik visi; paKwciub, tuoj * . .. .

svečiai pradėjo eiti į viršutinę užsienio mokyklose įgijusių nio- 
šokių svetainę valgius pasiimti, 
nes apatinė vaišių svetainė j-----
kimštinai svečių priėjusi — apie 
porą šimtų. Kompanijos at
vežti valgiai buvo sudėti viršu
tinėje šokių svetainėje ir, sve
čiams reikėjo eiti Į viršutinę 
valgių pasiimti. Valgius ėmėsi, 
kokie patiko, nes valgių buvo 
apie porą dešimčių rūšių — ge
rų ir gardžių. Kai visi svečiai 
iš viršutinės svetainės valgius 
Į apatinę vaišių svetainę prie 
savo stalų susinešė, kunigas Jus
tinas Bertašius trumpa malda 
palaimno valgius ir vyną, visi 
svečiai tuoj sustoję — išgėrė 
po padėtą stiklinę vyno ir su
dainavo (angliškai ir lietuviš
kai), ilgiausių ir laimingiausių 
metų “Big Bob’ųi”, nes prie ju- 
bilianto garbės stalo ant sienos 
buvo didelė' gražiai išpiešta iš
kaba: “Big Bob” 50. J

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
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Or. Juonį Dauparts. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. StwflliL
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga rriehj da
lių: Mėmės QJdo švietimo problemos ūkininkų kraite, u dalia; fesėr’ 
aklo švietimas Lietuvoje. - -

Autorius savo fodyje ra£o: “Jei liūdnas HetUvių tatftts
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo tr.bebC ' K 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos polftiTrfį 
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, irusiai gnHnu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūras 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*.

Knygos apie žemės ūki atrodo uk žemdirbiams
absoliuV lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ttfaitafaH B pb 
sauį išblaškytu lietuvių a‘ 
nlnkal, arba ūkininkų vai 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei parašyta, kad prad 
autoriaus skiriama Lietuv 
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaWeMu ik kaoUk MJMl 
Gaunama Naujienoje.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

N A D J I K N O B
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Gavę pinigus, tuojau knygą
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Iškėlė Lietuvos pavergimo klausimą

A. Cooper Skupas

P. STRAVINSKAS

Ir tuojau griebėsi trečiafron- 
tininkai tą berno veidą aiškinti, 
jo bruožus savaip '‘kristalizuo
ti”, kad jis išėjo baisus pažiūrė
ti, panašiai kaip Lugossi savo 
fantastiniame filme vaizduoja 
gerą ir nekaltą, dorą žmogų, pik 
tam daktarui davus jam injekci 
ją, kurią gavęs, tas žmogus pa
virto baisiu žmogum-žvęriu, ap
augusiu gaurais, išsikišusiomis 
iltimis...

Nihilistiniai trečiafrontininkai 
tam savo “Literatiniam menui" 
nemaža dienų ir naktų, daug ne
miegotų valandų. Jonas Šimkus 
parašė tam tikslui savo novelę 
“Nuvirtus beržam” “TF” 2 Nr., 
Kostas Kostas Korsakas-Radžvi- 
las; K. Rundzos slapyvardžiu, 
paskelbė “Kultūros” 1930 m. 4 
Nr. novelę - “Dalia”, Antanas 
Venclova “Studente” paskelbė sa 
vo “Nastazę”, S. Kapnys — pa
rašė savo knygą “žmogus be vei

(Tęsinys)

lis lochokas Meras, dabartinis 
Izraelio polietis, savo romane 
“Stripcjzas”, kas lietuviškai reiš 
kia ištvirkusios mergos gundy
mas, nusirengiant prieš vyrus 
savo .drabužius vieną po kito iki. 
visiško nuogumo.,

Trečiafrontininkų sunihilistin 
tam bernui, kaip rašo Korsakas- 
Radžvilas savo knygoje “Straips 
niai apie literatūrą”, charakte
ringi du bruožai: antisocialinis 
bėgsmas nuo visuomenės ir dau 
giau ar mažiau pseudosocialinis 
maištas prieš visuomenę.

Apskritai, trečiafrontininkai 
savo prozine ir poezine kūryba 
berno vardu priraš: daug to, kas 
aiškiai yra nedora, negražu, ne
švanku, daugiau ar mažiau por-' 
nografiška, net nesuderinama’ 
su teise. Yrą tokių jų “grožinės” 

! literatūros gabalų, kurių nega
lima net pacituoti. Štai pvz., Jo-

Inž. Dr. Kazio Bobelio, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko, grįžusio iš Belgrado ir Chicagos lietuviams 
sekmadienį padaryto pranešimo matyti, kaip buvo iškel
tas Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavergimo klausimas 
tarptautinėje Europos valstybių konferencijoje, vyks
tančioje Belgrade, Jugoslavijos sostinėje.

Paruošiamuosiuose Belgrado konferencijos pasitari
muose, praetą vasarą vykusiuose tame pačiame Belgra
de, sovietų delegacija žado netekdavo, kaip patirdavo, 
kad Amerika yra pasiruošusi kelti pagrindinių žmogaus 
teisių laužymo faktus ne tik pačioje sovietų Rusijoje, 
bet ir kituose komunistų pavergtuose kraštuose. Sovietų 
delegacijos pirmininkas J. Voroncovas grasino iškeliavi
mu į Maskvą, jeigu Sovietų Sąjungos delegatai bus visą 
laiką laikomi kaitinamųjų suole ir turės klausyti apie 
pagrindinių žmogaus teisių laužymą kitoje geležinės už
dangos pusėje-. Per tuos mėnesius Voroncovas įsitikino, 
kad Amerikos atstovai sovietinių gąsdinimų nebijo. JA- 
V žinojo ir žino, kad Sovietij Sąjunga daugau pralai
mės išeidama iš Belgrado konferencijos. Sovietų dele
gacija iš Belgrado neišvažiavo -ir.-, Belgrado Lonferenci- 
jos nenutraukė, o pagrindinių žmogaus teisių klausmas 
buvo įrašytas į konferencijos dienotvarkę Jis ten .įrašy
tas ne paskutiniuoju dienotvarkės punktu, kaip sovietų 
atstovai ndrėjo, bet pradėtas svarstyti pačioje pradžio
je, kaip Vakarų Europos atstovai pageidavo.

Konferencijos metu Voroncovas jau negrąsina iš-; 
važiavimu iš Belgrado Jis žinojo, kad tokiais gąsdini-! 
mais jau nieko neišgąsdins .Šį kartą jis pakeitė taktiką. 
Vietoje grasinimų, jis pasikvietė vaišėms 'naujai į Bei-' 
gradą atvykusį sen. Robert Dole. Voroncovas jau gir
dėjo, kad sen. Dole atsivežė į Balgradą bombą, bet jis ne
žinojo, kur senatorius rengiasi, ją numesti. Voroncovui 
buvo aišku, kad ji bus taikoma sovietų delegacijai. Jis 
žinojo kad sen. Dole buvo komunistinės sistemos 
priešas ir nepritarė sovietinio imperializmo išnaudojimo 
metodams -Sen. Dole turėjo progos susipažinti su sovie
tų pavergimo metodais ir trafaretiniais pasiaiškinimais. 
Sen- Dole, būdamas džentelmenas, priėmė Voroncovo' 
pakvietimą, bet ką rusai iš buvusio Amerikos lakūno iš
gavo, tai niekas nežino. Greičiausiai, kad nieko, nes sen. kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimas prie Šovie- tinės globos.

RAŠO JONAS ČEPINSKIS

VINCAS ČEPINSKIS - MOKSLO 
ENTUZIASTAS 'į-

(Tęsinys)
V. Čepinskis parašė daug mokslinių darbų ir va

dovėlių. Ypatingos reikšmės turėjo jo parašyti fizi
kos ir fizinės chemijos vadovėliai. “Savo fizikos kur
sų autorius skiria Lietuvos jaunimui, tvirtai tikėda
mas, kad to jaunimo tarpe atsiras gabių fizikų^ ku
rie sugebės prisidėti prie šitos mokslo disciplinos to-* 
limesnio augimo mūsų krašto naudai ir garbei. Se
novės lietuviai savaip suprato ir gerbė gam4^. Kos
moso paslatys daro galingos įtakos kiekvienam gal
vojančiam žmogui ir jo didelis grožis veikia ne tik 
poetiškos nuotaikos žmogų... Vienas didžiausių ku- 
rrjų, kurį pagimdė Lietuva, Mikalojus Čiurlionis, 
buvo užburtas kosmoso neišsemiamų paslapčių’’^ -— 
rašė profesorius.

čius Jcchoko Mero pornografi
nį ‘•Striptizą” Tėvų Marijonų 
“Drauge”, bando teisinti ir įro
dyti, kad tai ne pornografija. 
Jis rašo:

“Ne, bernas ne pornografas. 
Jis tik sveikas, natūralus. Jis 
tik atviras savo sąmonėje ir 
jausmuose. Jis tik kalba tiesiu 
paprastumu. Visoj maujoj mūsų 
poezijoj ir prozoj, kuri paženk
linta berno vardu. Žodis yr kie
tas, atviras, grubus... šalia nau
jas estetikos jis kuri ir nu ją 
stilių. Nes to reikalauja pati jo 
prigimtis... “Kintnt turinio fo- 
ktūrai, kinta ir stilius” {citata 
iš Korsako — Radžvilo knygos 
“Straisniai apie literatūra").

Dar tenka pastebėti, kad ano 
mūsų nepriklausomybės meto 
“TF” nihilistinėje literatūroje, 
lygiai kaip dabar ir mūsų “Drau 
go” premijuotame K. Almeno 
pornografinėje “Saujoje skati
kų”, gausu šlykščių, nešvankių 

i žodžių, išsireiškimų, kurių pa
dorioje literatūroje neturėtų bū
ti, kaip pvz.; “guli bernas prie 
kryžiaus, susimy...” ir pan. Ne
drįsčiau to trečiafrontininkų 
poezijos “perlo” čia, tegul ir 
kiek pridengtai, parodyti, jei 
nereikėtų man jų grožinės lite- 
radtūros nihilizmo gyvu pavyz
džiu įrodyti.

Nenariu čia tų mūsų anuomet 
buvusių jaunų rašytojų ir poetų 
individualiai kaltinti nes jie, net 
ir mūsų Br. Railą įskaitant, bu
vo tada idealistai, siekė ta savo 
nihilistine kūryba gero, nors iš 
tikrųjų jie . pdarė mūsų tautai 
daug blogo. O kas dėl to kaltas? 
Didele dalimi ir tie, kurie ano 
meto nihilizmą trečiafrontinin
kų literatūroje matė, bet .dėl to 
reikiamai nereagavo ar nesiekė 
su tais mūsų jaunais rašytojais 
gražiai išsiaiškinti ir juos gra
žiuoju. paveikti..... .

Šiandien mūsų grožinėje lite
ratūroje mes vėl matome atgai
vintą, treeiafrpntįninkų isūnihi- 
listintą bernąjiąet .ir' mūsų ku- 
mgų. jr;vienuQUų leidžiamoje .ne
va kafStkųspaudoje, jų Jeidžia-

do” (ir joje novelę “Užlopyta no Šimkaus “poezijos gabalėlis, 
rudine”). Petras Cvirka — no- kurį dar galima iš bėdos čia 

į vėlę “Prišvilptas velnias”, K.j atspausdinti, parodant jų berno 
(Boruta — “Drumstas arimų vė-f“«tiką” ir estetiką:

“Pažįstu aš meilę nuogą.
Kaip moterį nuogą.
Meilę, kuri vienodai yra 
Ir vienodai bloga.
Sukrausiu iš liepų altorų
Po beržų ir uosių pavėsiu, 
Ir jeigu mylėt aš noriu — 
Asai mylėsiu.
Prieš mylint neklaus mane 
Kunigas poterių.

. Temyli, mylėt jei kas panorės, 
Kad visas susmegtų į.moterį-.- 

Temyli, mylėt jei kas panorės,

l vele “Prišvilptas velnias" 
Čikagos miesto vaizdas ,

Dole padarytas iš kitokios medžiagos, laisvės priešus] Iš tų. p^gu trečiafro- 
jis gerai pažįsta. ‘ ‘

Tą “bombą”, kurios sovietų atstovai taip labai bi
tininkams daug ko gero neišėjo, 
nes jie savo raštais išryškino 
ne mūsų dorą kaimo berną, o

jojo Belgrade, jiems paruošė Dr. Kazys Bobelis. Jis ją. tiktai parodė ^avo veidą, kuriuo 
jie pasigirti tikrai negalėjo ir, 
jei kuris’jų gyvas dar pasiliko, 

sovietų valdžia laužė ne tik pagrindinių žmogaus teisių dabar tuo didžiuotis ir ki-

paruošė, kai praeitą vasarą, liudijo Kongreso komitetui. 
Jis atidžiai išstudijavo Helsinkio aktus-jr surado, .kadi

nuostatus, bet ji laužė ir kitus tarptautinius susitari-' 
mus, kuriuos draudė laužyti Helsinkio aktai.

Amerikos diplomatai, ruošiusieji Helsinkio aktus, 
žinojo tiksliai, kas juose išdėstyta ir kokias galimybes

tus žavėti neturėtų.
Beryškindami lietuviško ber

no bruožus, anot Korsako-Ra- 
džvilo, “bekristalizuodami” juos,
jos, panašios, kokią rašo mūsų Kad visas susmegtų į moterį...^

. ... — < Almenas savo romane “Saujai Nors šiame Jono Šimkaus a-
laisyei siekti jie sudaro, bet Europos saugumo ir bendra- .skatikų” ar vargšas lietuvio ūki d .

ninko šeimoje, jo tėvus vokie- giausia pomogafija, Korsakas- 
čiams sušaudžius, išaugintas jo Radžvilas, tą pornografiją, kaip 

j givybę išsaugotas Lietuvos žyde dabar ir mūsų kun. Bagdanavi-

Almenas savo romane “Sauj« Nors šiame Jono Šimkaus ei
lėraštyje aiškiai matoma nuo-

darbiavimo komiteto nariai nebuvo taip tiksliai su jais 
susipažinę. Kada Dr. Bobelis liudydamas komiteto na
riams, apie tai priminė ir nurodė specialiai parinktas, 
vietas, tai kongreso atstovai jais susidomėjo. Jie pra
dėjo atidžiau studijuoti Dr., Bobelio iškeltas mintis 
sen- Dole, įtakingas komiteto narys, pirmas pastebėjo, 
kad per šį plyšį galima kelti ir Pabalti jos valstybių pa
vergimo klausimą. Jis susidomėjo Helsinkio aktų ga
limybėmis, tarptautiniams klausimams spręsti, bet jis 
susidomėjo ir.Dr. Kaziu Bobeliu, liudijusiu trijų Pa
baltijo valstybių bendro komiteto vardu. Sudarius et
ninių grupių patarėjus prie Europos saugumo ir bend- 
dradarbiavimo komiteto, Dr. Bobelis įėjo lietuvių, lat
vių ir estų reikalų patarėjų. Sen. Dole pareikalavo, kad. 
Dr. Bobelis būtų pasiųstas į Belgradą ir-duotų reikalin
gus patarimus ne tik pačiam .sen. Dole, bet ir kitiems A- 
merikos delegacijos nariams.

Sovietų delegacijos nariai jau buvo apsipažinę su 
pagrindinių žmogaus teisių laužymo procedūra. Gi jiems 
“sprogo bomba”,' kai jie patyrė, kad sen. Dole yra pasi
ryžęs kelti ir pavergtų tautų. teises. Patyrus apie Dr.'stėlis nebedrįso atsistoti ir pasisakyti už Voroncovo me- 
Bobelio vaidmenį, jiems buvo aišku; kad Belgrade bus lagingus tvirtinimus. Kiekvienas jų patyrė apie tikrą 
keliamas ir Pabaltijo tautų pavergimo klausimas. Bei-i Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisinę padėtį ir, ko gero, 
gradan suvažiavę Europos valstybių, atstovai užgirdo, tikėjosi progos visiškai atsikratyti tos primestos sovie-

tų Sąjungos yra grynai sovietinės prievartos aktas- JAV 
ir visa eilė kitų, valstybių.. Pabaltijo taųtiĮ j>averg£nip ne
pripažįsta. • : ..... -.į'

Sovietų delegacijos pirmininkas J, Voroncoyas tiĮO- 
jau paprašė pirmininkaujančio švedo balso- ir?pareiškė,, 
kad Pabaltijo tautos labai patenkintos būti Sovietų, Są
jungoje, jos pačios prašė būti priimtos. Jis net patarę, 
tam pačiam sen. Dole nuvykti į Lietuvą ir pamatyti, ko-

darome dėl to? Vienos tik “Nau 
j ienos” ir dar kiek “Dirva” tam 
nihilistiniam bernui prieštarau
ja, nuo jč nihilizmo gina mūsų 
viešąją moralę, tuom tarpu "kai 

, . n o ■ kunigų ir vienuoliu spauda taski laimingi yra lietuviai ir kitos tautos Sovietų Sąjun- i<Jėias platina
gos globoje. Bet smarkiausia užgriaudė Arthur Goldber- į. smukdo mūsų tautos moralę.

• Kas anksčiau galėjo prileisti ir 
taisyti. Visa asamblėja atidžiai išklausė seru Dole ir JAV paglvoti, kad prie to prieisime? t

gos globoje. Bet smarkiausia užgriaudė Arthur Goldber- 
gas, kai ir. jis paprašė balso Voroncovo netikslumams ati-

pirmininko Goldbergo pareiškimus.
Įdomiausią, kad be rusų Voroncovo, salėje buvo 9 

komunistinių- kraštų atstovai. Jie aiškiai pirdėjo sen Do
le kalbą ir Gbldbergo patikrinimus. Nei vienas komuni-

V. Čepinskis nemaža prisidėjo ir prie mūsų kra-^ PRANAS VASILIAUSKAS 
Į što kultūros kėlimo. Pabuvojęs daugelyje užsienio - 
šalių, susipažinęs su mokslo pasiekimais, mokslinin
kas stengėsi kas geresnio ir naujesnio įgyvendinti ir 
savo tautiečių tarpe. Jis daug- kovojo už platesnę . 
mokslo žinių bei mok^Unėš pasaulėžiūros populiari- 
zaciją. Jis galvojo, kad viena iš svarbiausių socialia i

Mokslininkas gvildeno ir atomo paslapties prob
lemas. Žinomi jo darbai: “Atomas (elektrinė teorija”, 
“Branduolio chemija”. “Laisva ir suvaržyta energi
ja”. “Didelės fizikos problemos radioaktingumo švie
soje”. Elektrinė valentingumo teorija”, “Joninių 
i...: / entropės atmainų paprastumas” ir kt.

K ui km ■-> jo nustatyti moksliniai metodai 
<Usniai yra ni asenę ir šiandien. Jais naudojasi ne 

mūsų kl išio bet ir užsienio mokslinės įstaigos bei 
aukštosios mokyklos.

re-

bci

(Bus daugiau)

• Senovės raštuose yra daž
nai minimas fygos medis; gal 
dėl to, kad jo vaisiai yra tris 
kartus maistingesni už duoną.

• Laiptai į laimę visada turi 
pakopas. Bet tų pakopų mes 
niekad nepastebim, kol nuo jų 
nenusiritame. i

i Daug žmonių per amžius kelią mindė su girgždan
čiomis medinių ratų ašimis, o vėliau įmantriai Var-

1 nių kalvių išlankstytais vežimais pravažiavo. Puši
nės karčemoje Tadas Blinda nakvodavo.

Mūsų dienomis, mašinoms visur birdiant, atsira-
Per miškus vingiuodamas, ant kalvų pakildamas, 

daubas nusileisdamas, ėjo kelias iš Žarėnų į Luokę. Į 
-.-y-, ‘ d° ir nutarimas: senąjį kelią ištiesinti, paplatinti,

nlų ir sunkumų priezasėiy kaip tik esąs į>nicki- /uotai padėjo neturtingiems studentams, j
inlelektualinis skurdas, lai. kad platieji visuomenės- Pajuokdavo savo kolegų, kurte laba mėgo ptm- 
sluoksniai nesugeba aiškiai ir moksliškai mąstyti. 
“Mūsų piliečiai turi dar menką supratimą apie gj’vo- 
sios gamtos ir negyvosios gimtos jėgas, be kurių ne
įmanomas būtiniausių žmogaus gyvenimo reikalų 

: patenkinimas. Nuo žmogaus sugebėjimo tomis jėgo
mis naudotis pareina jo visuomeninio gjevnimo

‘struktūra, o lasai sugebėjimas pareina nuo moksliš- 
1 ko gamtos ir gj'venimo pažinimo laipsnio”, ■ ___ _
I io profesorius. **■ į„ .. .., Kuzma paėmė jį 

Būdamas puikus lektorius, jis daug skaitydavo aukštą.
viešų paskaitų Kauno gyventojams. Jo paskaitų me-’ ,y. Čepinskis nepaprastai mylėjo mokslą ir kny-1 
tu universiteto salė visada būdavo pilna. Jgas- su knyga rankoje mes jį ir radome 1910 m. rug-«

Mokslinės pasaulėžiūros ir Llaucituu^' oo a ----
Čepinskis yra parašęs labai daug straipsnių, kurių Joi tiny sis profesoriaus pageidavimas — palaikus su-'
buvo išspausdinti įvairiuose žurnaluose: “Kultūra”, deginti Kauno Medicinos fakulteto krematoriume. 
“Kosmosas”, “židinys” ir kt. Profesorių* taip pat yra Visada ištiks atmintyje gyvas šio kilnaus žmo- 
bendradarbia<vęs ip leidinyje “žaiij%? (j’jo, nuo l*M)7.*j(aus paveikslas, žmogaus, kuris taip aistringai įnydė* nos i^stovėji ant Virvytės krauto tris šimtmečius. Bal- 
V. 12.), kurį, redagavo A. Purenąs. Tjo "tuoksią ’)/ pažangią mintį, buvo mokslo entuzias- liniukuose buvo krivūlė, priklausiusi senovės šMŽnii.

.. . „ , . Tlas, taip nuoširdžiai rūpinosi savo mylimo krašto kul-. nistraefniam centrui. Dabar čia paslatvta mūrinė aš-Kas ilgiamir artimiau pažinojo profesorių, tąsi * , kui . ....................................................... 1 ..J. ., . .. .. , • »• j. - (uros sukiestejmni.gali patvirtinti nepaprastą jo nuoširdumą ir didelį . J
kuklumą. Jis mylėjo savo mokinius ir bendradar-1 
bius.. Ypač jis mėgo ir vertino Juozą Matulį jr Joną

pini-
Ties Žąsūgalos kalnu, kur kelias pasisuka stai

giau pakalnėn, jis liko nesuardytas. Toje vietoje Pa-
gus. Niekam nesilankstė, niekam nepataikavo. Buvo l^ngos Juzė, užsirioglinęs ant Žąsūgalos, nuo stataus 
principingas ir tiesus žmogus, 4

Paskutinieji profesoriaus gyvenimo metai I
labai sunkus. Jis daug kentėjo dėl sunkios širdies Ji-!
gos ir piktybinio auglio. 1940-jų metų pavasarį jį ope-; ’nusiwidav’o, 'tai vežimas apskersdaro. Po7^ 
ravo prof. VI. Kuzma. Išgulėjęs mėnesį Kauno mies-'^ nūotvkių ne vienam tekdavo tikrinti, ar visi šon- 

........^,to l’«on>nės chirurginiame skyriuje, truputį pagerė-1 .katlliai paliko sveiki Ir pvko ant kaluo ir kajp pa. 
— kalbč- jęs’ i namus- Ji h’flri0 VI. Kuzma. Ligoniui sun-Į ]angos Juzė keikė:

ikiai sekėsi išlipti iš mašinos ir eiti. Tada prof. VI. I “ - 
t---- - ant ranku jr užnešė į antrąjį’ seniai įgriuvęs!

Dabar stačiaskardį slėnį ir .senojo kejfo pakalnę 
supa Žąsūgalos kalnas ir naujas kelias.

. n • .ir nn i . i Slėnyje yra išlikusių baudžiavos laikuš mačiusiųkultūros klausimais1 jmteio 22 d. anksti rytą mirusį. Buvo įvykdytas pas-< InC(i^iu. ’

< skardžio auosprūdo.
buvo j Daug bėdų atsitikdavo, kai važiuojant į Ząsūga-

b*1 los pakalnę, bėriai pasibaidydavo: tai tekinis nuo

langos Juzė keikė:
— Kad tu prapultum kabiu nebuvęs, kad būtum

Netoij nuo kalno dar senuoju keliu pasiekiamas 
Baltininkų malūnas, kurio masyvios akmeninės sie-

(Pabaiga)
| tuonmetė mokykla, o kitoj upės pusėje kuriama Kur- 
’ šių kolūkio gyvenvietė.

(Iš M. ir G.) (Bus daugiau)
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DR. R. G. BALUKAS DISKUSINIS ALFONSAS GIEDJtATTJS, DĘ, p. D.

k~U»ERUA IR MOTSRŲ UlfOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So, Patalu Rd, (ę>«wf«rd
ByUdinj), T.|, LU S-HU 

P Jma li&MMių pagal suutarijoą.
Jei nea^hep.a, sKambmti 874-8004

INKSTŲ ir ŠLAPUMO TARŲ 
CHIRURGIJA

KOKIA KALBA, TOKIA TAUTA
Kolbai nogotavimai -nutaŲt^iimę pradžia

LIEČIAMA; naujadarai — pratimai kirčiavimas — datų pra
laidos — žurnalistikos vadovas radijo valandėlės — 
periodjiė spauda.

(Tęsinys^
T«l«f. 695-0M3

360 SUMMIT STREET 
ROUTĘ fi, ELGIH, JM.INpi$

Tokiu įpūsų tariamųjų žurna pyi., dvariškio sąvoką vis dar 
listų nepadairumo pavyzdžių jau neskiria nuo dvasininko, sudėt) 
yra net atskiras leidinys — tai nuo sustato, duomenis nuo da- 
skautų žurnalas Mūsų Vytis, vinių ir t, t.

U-l. PAUL V. DARGIb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1*** S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VA LA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Ka* antrą šęšudienj 3—3 vąį.
Te : 564-2/27 a r be 542-2728

Re*.: GJ 4-PJ7?

OR. W. E1SIN-EISINAS

15)63 mt. Nr 4, skirtas prof. 
Mykolo Biržiškos mirties meti
nėms paminėti, šia tema 146-se 
luslapiuose atspauscinta penkių 
ymių autorių straipsniai net 

su jų biografinėmis užsklando
mis (Sic!), bet., visnme leidiny
je nėra paminėta paties prof. 
Biržiškos gimimo ir miripw da
žų-..

čia patiekti duomenys (ne 
daviniai!) aiškiai rodo, kąd mū
sų laikraštininkams skubiai rei
kalingi žurnalist kos ir kalbos 
kyrsąi, ir kad kurįs nors iš fon
dų išleistų minėtp Lietuvių Kąl- 
bo§ Vadovo Į!-rą laidą, nes Vo
kietijoje 1950 mt. išleistos I-sios 
dabar jau nė už auksą neįmano
ma įsigyti. Negalima kaltinti

M, ŠILEIKIS Eagle Lake, Wis. (Aliejus)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

**Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu- 
pasireiškia silpnume. Todėl ai mielu noru giriuosi mano silpnybė-lai

mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje2' — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai Žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labąj daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

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

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

lA7<V.7.Vr7??/lW>V/t7//MV?bW.V.V«ViY/.V«W.W.,.,.1.,A

Mažeika tvans
A-Uė’-RIJA IR MOTERŲ M$US 

^INP.KpLpGINĖ CHIRURGIJĄ 
613Z ię. Kedzie Av«^ WA 5-26/0 

Valandos pagal susitarimą. Jei neai 
.'•’Lepia, sKambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

GY 3YTOJAS IR CHIRURGAM 
SPECIALYBĖ AKIŲ kldOS 

39p7 WMt 103fd
Valandos pagal susitarimą, L

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI = < 
.2618 W. 71 St. T«L W7-S149

Tikrina akis Pritaiko aldnįuą ir
"contact .enses”’

VaJ. agal susitarimą, Uždaryta tręc

Kalbos priežiūra būtinai rei
kalinga ir kąikurioms liet, radi- 

o valandėlėms, nes klausytojai 
iš kaikurių pranešėjų išmoksta 
netaisyklingai kirčiuoti kaiku- 
riuos žodžius, pvz.:... “tai ga
lėsite pigiai nusipirkti.” šiuos 
atveju (kirtį dedant ant pirmo 
Skiemens (angliško žodžio “pig” 
lietuviškas vertinys turėtų būti 
■— kiauliškai. Liet, radijo prane- 
nešėjai vis dažniau oro bango
mis paleidžia ir kitokių, lietuviš
kų, bet anglškai kirčiuotų žo
džių, pvz.-: apiplėšė, priglaudžia, 
ištaiga ir t. t. kirtis ant pirmo 
Skiemens);

jaunimo, jeigu jis neturi iš ko 
mokytis. Juk jeigu -Marksas bū 

. tų tent kiek nusimanęs apie psi
chologiją ir logiką, tai tokios 
utopinės teorijos, praktikoje ve
dančios visą žmoniją į pražūtį, 
būtų nė nepradėjęs rašyti.

Jeigu spauda yra tautos veid 
rodis, tai: ar tas veidrodis krei
vai rodo, ar išeivinė tautos da
lis jau. negrįžtamai nutolusi nuo 
tradicinės tvarkos ir drausmės; 
jos raštija — nuo teorijos, sis
temos ir dėsningumo, žinama, 
vertėtų kasmet leisti ir net pre 
mijuoti mūsų kalbininkų raštus,

Žmonių darbo ežeras
Draugo 266 pr įdėtą tūlo Šia- į TL;2CL'ilBIA, Mo. Vienas 

sip Vidipapto -korespoųdeęcįja iš (pdžuiusių, žmonių pa- 
api.e Metrose Parke įvykusi kon-/darytų ežerų yra Ozarkų ežeras 
certą, Ąpdgjipęs vjen'ems po (Lake of the Ozarks), kuriame 
piedaus šaukštą, pabaigoje ant i telpa 650 bilijonų galionų van- 1 •• V 1 • 1 _ • , • . . .

Ikjtji užpylė deguto:
“Vakarą — koncertą nerėniu- 

siųjų pavardžių sąrašas būtų 
toks trumpas, kad vargu ar ver
ta jį ir pradėti- Nesinori kieno 
pors pąvaj'dę praleisti, arba ne
vietoje Įrašyti”.
• Visų. .pirma klausimas auto
riui if redaktoriams: kurioje

Laidotuvių Direktoriai

Lietuvių Brighton Parko Moterų

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

dens ir to ežero pakrantės yra 
1,375 mylių ilgumo.

SUSIRINKIMU

■ INKSTŲ, PŪSLĖS IJT 
PROSTATOS C HIRURGIJ A 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtd. 5—7 vai vak.
Ofiso 776-2880ą-

Rezidencijos teief^ 444-5545

DR. VIT.TĄURAS 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 59th STREET .

į Tąl,>Ri H
OFISOVAL.: pirm., antrad.,■ trečias, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šešta oie- 
mais 2-4 vai 'popiet ir kitu laiku 

pagal sircifarirrrfr *

L. v. Kirvis am uuiuv . . . . _ , , ,v . , jeigu nuo to musų bendrine kal-pkiemens); kaikas jau įsiveda į f . v n■ . .v, . va - j-- ba bei rašyba bent kiek pagerėtų,visiškai angliškus žodžius tiki^ J • 7?f,
su lietuviškomis galūnėmis;!
pvz., rėmėjus jie vadina "sponj. Patikslinimas 
goriais”, “duoda,kreditą”,' ets.,*
|r tauta ramiai laukia per radi-;j Naujienose i 
ja naujų svetimo^ kalinis žal- kričio 26 d. straipsnyje 
menų/jęigu retka^iąįs kas nors Reorganizacijos pradžia” 3-me 
panašiai . paąimanuoją yięnąme skirsnyįeJ 8^ė eilutėje sakinys 
kitame laikraštyje< tai iri viskas, prąsi^edųs — 
Bet po keleto metų ir tokia raš los...’1,---- _ ...f.
tiška “kova15'prieš pašalines įta- kesnį ir p .Inesnį sakini 
į<as į mūsų bendrinę kalbą bus’R mokyklos nepajėgta išimti, 
jau visiškai neįmanoma. ines pačiai buvo stiprūs: L. B. 
____ i L ... ..j,, 'apygardos pirmininkas Jonas 
f Grįžtant prie laikraštiniBšVkal ūsaitis baigė savo kadenciją, 
bos, reikia pripažinti, kad;mūsų p jo vieton atėjęs Br. Nainys vi- 

v. jcąlbininkai 'savo. specialiais lei-, spmis jėgomis atsUtpjęs už Krei- 
'“’’ainiais"yra^I&ai^tbbulinę^mu-' vęną; šių pili^jų "fąšėjųi- teko 

su rašomąją kalbų, bet mūsų būti valdybos nariu”.
periodinė spauda vis dar nesi- Mielus. Skaitytojus. . ątsipra- 
laiko jų patiektų nurodymų, šau. Autorius

278, š. m. lap-

— ' “Tik iš. mokyk- 
reikia pakeisti į šį aiš- 

i: “Tik

valstvbėje ar. politinėje sisįemo- * Lietuviu Brighton Parko Moterų 
. ,. ,. .. kluoo pnesmetims susirinkimas įvyksJ e saugumiečiai jr partiečiai Į ketvirtadienį, gruodžio 1 d. 2 vai. p. 

paudoja .spaudą savo priešams!P- Anelės salėje, 4500 S. Taiman. Bus 
y , ’renkama 1978 metu valdyba — pošmeižti pnes jų likvidavimą? ' ""

Autoriui patartina susirūpin
ti savo atmintimi ir' bailumu, 
dėl nepajėgumo gromuliuoti tą, ..... .. .
trumpą sąrašą. Kalbant apie *^nĮerikojė ir nuėjo Į FBI mu- 
patąrimus, pątartina Vidmantui z'ejy as^tigtone, ten ekskur- 
jmtis kitų gąždinimo metodų: Intams muziejaus tarnautojas 
gpsiyiikti išvirkščiais kailiniais-

J Juodžiaus Kelmas

EUDEIKIS
susirinkimo bus užkandžiai.

. M. McNamee. 
Nut Rast. GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

rodė dešimties labiausiai paieš
komų asmenų sąrašą ir tų as
menų nuotraukas. KGB-istas ■

Skirtingi metodai įsakė:
. * — Kodėl jūs nesuėmėte, kai

Sląptas KGB< agentas lankėsi fotografavote?

<t605-07 So- HERMITAGE AVENUE
T«u Y Arda 7-1741-1742

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

A Aparatai - Protezai. Med. ban- 
oaZaL Speciali pagalba kojoms. 

6T»* (Arch Supports? iy t t. ' 
VaL: & 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—I 
2650 West 63rd Stw Chicago. ||J. 60629 

Tw,«f.. PRospecf S-5CS4

Gelęs visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0633 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Geno Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southw$st Hwy Oak Lawn 
Te[. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA i
R. ŠĖRĖ N A š 
Tel. WA 5-8063

v, ......... . ................................ -
~ ~ ~

MOVING a
Apdraustas perkraustymai 

ii įvairiu

ANTANAS VIMMAS 
į Tel. 376-1882 arba 37fr5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA, 

1490 kil< A M.
Lietuviu k|!ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet SeiUdieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai, ryto. * . 5

• Vedė] a A f do na Daukus

Nectarine Linzer Torte

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

LB(R) M. P. APYL. VALDYBOS NARIAI

MAGDALENAI MIKUŠAUSKIENEI
.mirus,
. reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Alfredui ir jo šeimai, 

_ broliams Jonui, Antanui. Kaziui, Juozui, seserims
’ Petronėlei, Albinai ir visai jos giminei, visi kartu liūdime.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

laetnvių 
Laidotuvių 
OntKtorių 
Associacijos

MAGDALENAI MIKUŠAUSKIENEI
. S ■ • -. . mii’us,

Kreivėną., Sibiro kankini, 
seserėčias ir brolėnus su jų šeimomis liū

desio valandoj giliai užjaučia ir kartu liūdi

Antanina Repšienė, Delfiną Tričienė, 
Petras Stravinskas, J. Bagdžius, 
J. Valčyris, Ciprijonas Genutis,

- ' - V; Kožica, J. Kavaliauskas, 
A. Pleškys ir K. Povilaitis

Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ rUTOMOBIUAMS PASTATYTI

5

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVEf 
CHICAGO, ILLV

» w *

'Wecterjne Linzer Torte” starts with the tradition of Euro* 
pean culinary elegance and adds a taste of America in the form 
of tart-sweet fresh California nectarines. It’s a delicate tortą 
pastry covered with a layer of sweet almond paste then topped 
with cinnamon-lemon spiced nectarines and a lattice-work of 
the torte pastry. Serve this Old yVbrld dessert for special guests 
or whenever you want to conclude your meal with a truly 
grande finale. ** _ .

' > ’ ' r ' Nectarine Linzer Torte
Torte Pastry’' / ' teaspoon cinnamon'“ ;
Almond Paste Layer I 1 teaspoon lemon juice

5 to 8 fresh California t % teaspoon cornstarch
'e nectarines j ( » 1 teaspoon water
H eup sugar
Prepare pastry. Reserve 1/3 of pastry for lattice top. Press 

remainder evenly over bottom and 1-1/2 inches up sides of a 
9-incb spring form pan to form crust, Roll reserved dough 
about 3/8 inches thick; cut in 1/2 inch wide strips. Prepare
Almond Paste Layer and carefully spread over bottom of crust. 
Slice nectarines to make 5 cupt. Turn into a large skillet with 
sugar, cinnamon and lemon jui<e. Stir over low beat until juice 
begins to form. Cover and cook gently, S minutes. Remove 
fruit with slotted spoon. Blend cpmstarch with water and stir 
into remaining liquid. Boil rapidly until thickened and reduce 
to about 1/3 cup. Pour over nectarines and turn into pasiw 
lined pan. Arrange pastry strips lattice fashion, over top. Babe 
at 350 degrees F. for about 1 hour 10 minutes until crust is 
golden brown. Cool before cutting. Makes 9-inch torts.
. BcgiftJ cum sifted all-purpose How with 1/3

cup sugar into .mixing bowl, put in 3/4 cap butter. Sprinkle 
with 2 tablespoons cold milk; mix Until dough farms a ball

Almond Pattt Layer; Blend 1 can (^-otdobs) almond paste 
with i teaspoouM lemon juice knd X unbeaten egg white until >- • - P •

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

H301 Sp, JJTUAN1CA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

BUTKUS - VASATHS
1445 So.^.iOth Ave„ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So, CALIFORNIA AVE. Phone: LAfąyette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArd> 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vh Vnia 7-667J
110-2R SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hille, k^L 974-4419

P. J. RIDIKAS
MM «o. HALSTED STREET Phone: YAnh 7-1IH

f - NAUJIENOJ CHICAGO % ILI----- Tuesday, November 20, 1977'



LIETUVIU FONDO REIKALU

Į klausimą, kiek duos pelno ar

Š. m. lapkričio 17 d. jaunimo biams, o ypač Marijai Reinienei, 
centro patalpose įvyko Lietuvių Be to pranešė, kad iki šios die- 
Fondo valdybos, praeito pokylio nos L. Fondas turi 44(12 narius, 
rengėjų ir spaudos bendadarbių įnašų suma 1.409.963.30 dol. 
susirinkimas, jPaskhstyta 26,700 dol. Metinio

Susirinkimą atidarė praeito vajaus proga suaukota 15,700 
pokylio vyriausia rengėja Mari- dol, 
ja Reinienė. Reiškė padėką sa
vo padėjėjoms: Marijai Mace-’nuostolių investuotas kapitalas 
vičienei, Aleksandrai šlenieneijį stakus-šėrus, Dr. Rslzma paaiš 
Emilijai Trimakienei, Kazimie
rai I.eonaitienei, Izabelei Ston- 
čienei, Danutei Kurauskienei, 
ypač spaudai, garsinusiai pokylį; 
nepamiršo ir spaudos bendradar 
bių. Prie pokylio sėkmės daug 
prisidėjo ir Pranas Mažrimas. 
Anksčiau esu rašęs, kad Pranas 
Mažrimas pakviestas vieton mi
rusio pulk. A. Rėklaičio. Dabar 
paaiškėjo, kad buvau klaidingai 
supratęs. Jis pakviestas dirbti 
bendriems L. Fondo reikalams.

Povilas Norvilas davė apys
kaitą iš pokylio. Pasakė tik, kad 
iš loterijos gauta pelno 388 dol. 
Galutinai pasakyti, kiek iš po
kylio liko pelno, negalėjo. Dar 
vis atsiranda nenumatytų išlai
dų. Dar yra ir neatsilyginusių. 
Nuostolių tikrai nebūsią.

Dr. A. Razma pasidžiaugė, 
kad pokylis pasisekė. Salė buvo 
perpildyta. Dėkojo visiems prie 
pokylio : pasisekimo pripidėju
slėms. Spaudai ir jos bendradar-

kino, kad dar negalima tiksliai 
atsakyti. Reikia palaukti iki Nau 
jų Metų. Atrodo, kad stakams 
labai kritus bus nuostolių. IŠ 
stakų stengiamasi išeiti, bet ga
lutinai jais atsikratyti nėra taip 
lengva, kaip yra galvojama. Da
lis stakų pastoviai duoda 
pelno. Valdyboje yra griežtai 
nusistatyta stakais atsikratyti 
ir kapitalą investuoti į pastoviai 
gaunamus nuošimčius.

Dr. G. Balukas .papildęs dr. 
Razmą, pastebėjo, kad dabar į 
madą įėjo įvairūs skilimai. Lie
tuvių Fondą remia įvairių pa
kraipų žmonas ir spauda. L. Fon 
das turi būti taip laviruojamas, 
kad nepaliestų jo jokie skilimai 
ir būtų virš visų partijų. L. Fon 
das privalo tarnauti lietuviš
kiems reikalams. Taip bent bu
vo iki šiol, taip turi būti ir atei
tyje.

Dr. Linas Sidrys pageidavo, 
kad L. Fondas skirtų stipendiją

Augius

REAL ESTATE
gruodžio 4 
Prisikėlimo Namai, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

iškilesniam lietuviukui ar lietu
vaitei, paimant pažadą, kad jis 
ar ji be savo profesijos dirbtų 
ir lietuvišką darbą.

Po pasikalbėjimo, ne iš L. Fon 
do, bet iš dakratų kišenės susi-į 
rinkusieji buvo pavaišinti ska
nia vakarienė

Stasys Juškėnas

Miciunas, Wofcesterio lietuvių 
parapijos klebonas.

— PoetoPraho Lemberto mi
nėjimas ruošiamas Los Ange
lės šv. Kazimiero parapijos sa

Ją leidžia žurnalas “Karys’’, 
knygų rinkose bus sekančių die
tų pradžioje.

— Kanados Lietuvių Katali
kų Centras ruošia vysk. Vincen
to Brizgio 50 metų kunigystės 
jubiliejaus iškilmes 
d. Toronto lietuvių 
parapijos salėje.

į — Jonas Rūtenis yra dabar
tinis New Yorko dailininkų drau" 
gijos pirmininkas, Aleksandra 
Kašubienė— vicepirm., Vytau
tas Sakalas — sekr. Ir iždinin
kas. Draugija atšventė 20 me
tų veiklos sukaktį suruošdama 
meno darbų parodą, kurioje da
lyvavo 20 dalininkų.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFITS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

• šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus. -

• Sveikatos patikrinti nerei-

geriausias laikas, nes Specia
lusis Vajus tęsis tik 6 mėnesius

pakartoti< todėl jais pasinaudo-

• Šio vajaus metu apsidraudę 
gąųna-45%r: muQlaidą "-nud pir
mųjųmėtųmokesčių C ir 10% 
nuolaidą-jiuo: sekančių 19-kos 
metų;mgk£jįmų;į?

jf*Apdranda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų iaphkacijų bus aprobavęs' 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne- 

arba metinius mokes-

Jei Finansų sekretoriaus ar-1 
organizatorius adreso netu- 
ir i jei jūsų- artimoje aplin- 
SLA kuopos nėra, prašo- 

kreiptis i SLA sekretorę:.
MBs. G. MEILIŪNAS

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 40001

NAUJIENOMS Hemet suėjo 63 metei. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos lietnvta dienraščio steigėjus bet hetovlškoe «p«udo« ptanfi 
kb ir atliekant bCtfus panrfąaa aadtta^ lietrrrybėe iCHimni tkd 
hisniM NaujienR platinimo raina.

<AUjul-*O8 trlrtel atort h keroja rž Ltotrrae tt paverrte Itotrrtg Itirrą 
saMjunat ir neal<Wla»ūe į sandėriu akapsuteda ar te 1/*^ 
Halais.

RAU3IZNO9 palaiko rteas Betaria fleBKJkratžnes grupes, te bendras laafits 
rijas ir remia rteq Betartu bendruosius darbas bet tftabm.

KAŪJ1EN06 ststorauja tyliąja Betariu dangnmą ifaris peshnetime, reto
rikos ir politiniu iEuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir rrikaliųgos, net būtino#. Ne veltai, gerose draugijose girti Nsūjle- 
nas yra ifuria. lei ta mada tampa jas pfenumerooti.

Todėl Naujiena 
skelbdama platinimo 
spaudos pi

Ir Vaisos komisija JubfflejliifE meto pro?* 
kreipiasi ( vtota Hčtnvhi* p**ekti Uetsvifiot 
nžatprenumenmiant Nritfienaa tikslū rndaryt! 

darbams ne t£k lafkrašio. bet ir vttea Išeivijos. 
Lletnvoa ir jo» raontn gerovei, ateklant vimotino Me-

KMNUOJA: Chicago). Ir Kanado). nuhmj — $M_M, pueel mot? — $1LM, 
trim. mėn. — $$50, rten«n mto. HM. k«Me JAV rtetoee whew 
— $26.00, pusei moty — JI 4-00, rte**a mėa. —. $230. VbMNue* 
*t — $$140 motėm*. $usfpeBHmu( ahm&MM arroHy —melą—L

PraJoms naudoti Sėmiau eauSą atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halrted St 

Chicago, HL 10609

Q Sluna<

Q Vajau* proga prašau įdurti N*njle»» dvi savaites raipaH-

PAYARDS IR VARDAS

ADRESAS

7r Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
rrontacijos, nors dabar dauj

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja,

Todėl, šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui, 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
oju*.

jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

ŠIMAITIS REALTY

Gausus namų pasirinkimas
■ pietvakariuose

Įėję gruodžio 17 d. 7:30 vai. vak.
P. Lembertas. mirė 1967 m. lap
kričio 29 d. Daugelis jo eilėraš
čių tapo dainomis, kurių popu
liariausia yra “Tau, sesutė, pui-

1 T S HUDAI i,Kios gėlės”-..Vakarą globoja inž.,
i K U m r A,<1. M. Kevalaičip vadovaujama LB(

yw?lWiSanta Monica apylinkė, progra-: -p. • . .. .
★ moj dalyvaus "rašytojai ir see- ! Premija jaunimui

įnos menininkai. Minėjime busi' u J '
— Jurgis Gliaudą, Los Ange-Į velionio žmona Monika, sūnus

les, Cal., rašytojas-laureatas ir inž. Vitalis, trtarti Dana, taip’, 
teisininkas, po ilgesnės pertrau- pat dukraitės — Audra ir Bri
kos vėl tapo Naujienų prenume- gitą, 
ratorium, užsisakydamads jas}’ . ' '•

gera žinig malonu' skelbti Ti.; Amenta taetuvn. Tarybos New| 
sienis skaitytoj ams.

— Vincentas Bigelis iš Cicero 
apylinkės kiekviena proga pare
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už ankstybą prehitifiėratos pra
tęsimą ir -ta proga- atsiųstą -pen
kiolikos--dolerių auką;’ >

- •- *

Juozas Bagdonas išrinktas

York o skyriaus pirmininku, Bro 
nė Spūdi enę ir Petras Vytęnųs 
— vięėĘirm.,, Ąpplonarąs. -Vebe- 
iiūnasčti- sekr., Ignas Gasiliūnas 
j*- Iždininku. ■

Parko 
pratęsė 
ga a
paramą^
toras 
zys

jienasjienas ^deneriems metams.'bet 
pavardės -prašė neskelbti. -Arka
nas Bitųmskis. iš :Norih.. Chka-

- Miami Lietaviu. klube se
zono-ąti darymas .Įvyks gruodžiu 
•4r<L.-4. vai, p. p. tĮjaipuos? operos.

Dasufe Liaug?

se-

orinienė: Viešnia?isSt. -Peters 
bOTgo'Dr. BroneiŽelbiėnė vieni

mos
progra-

■' šokiai prie muzi?

idųkas iš -Downers - Bruce Geisler,'31~ metu’lie- 
atsiuntė po 82. Dė- tuvių kilmės policininkas, žuvo 

trafiko nelaimėje. Sunkvežimis 
-----  a_ mirtinai sutrenkė galvą. Bus 

cija Naujoje Anglijoje palaiko|Iaidoiamas iš Marquette Parko 
tradiciją transliuoti (mišias Sėtuvių bažnyčios. Jis buvo ge- 
Lietuvą.per TV. šiemet mišios ras Algimanto Kazlausko drau- 
buvo transliuojamos lapkričio ^as’ ’ ?'
27 d. iš RKO rūmų Bostone per, — Petras Jurgita, paruošė kny 
TV-7. Jas laikė kun. Antanas gą apie gen. Povilą Plechavičių.

Grove, HE, 
kui visiems

— Lietuvos Vyčiu organiza-

MARIJA NOREIKIENS r.—.
2W8 Wewt SC, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis oMlHnklmet pero* rOčIot {vairi? proU> 
MAISTAS H EUROPOS SANDELIU.

Nt.HH

' SIUNTINIAI Į LIETUVA .' 
Cosmos Parcels Express Corp. 

marouftte gift parcels service , 
2561 W. 69th st, Chlca^, ffl. 80629. - Tri. WA Unr 

8333 1*. H«M«d CMcmw, UL 6060$. — Iri. SMm

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -1490 AM 
Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZDZlONYTt

2646 W. 71 st Street, Chicago, lllinoit 60629 
’ Tekf. - 778-5374

. ..................... ........ ........................ ................ .

LABAI ERDVUS, 2 aukštų mūrinis VIENOK MARQUETTE PARKAS 
(2 po 6). Geros "pajamos, nauji kili-Į GERIAUSIAS
mai, 2 masinu garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina. BUTŲ tvarkingas mūro namas.

GERAS NAMAS,, d.r geresnės pa.
K' pJSŠkŽ “tai i arba dvieju
rarke. rasKuoeKite. I butu namą Marquette Parke, o pini

gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metu mūro Ranch, 2
Nnforv Public | auto garažas. Naujas pirkėjas gali

vary tuojau keltis i gražųjį Marquette Par-
'Tow Norintieji prašomi perduoti savoInsurance, Income Tax I telefoną — skubioms deryboms.

2951 W. 63rd Št TeL 436-7878 mūrinis 2 aukštu, 6 kamb., 2 auto 
1 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.

nTTTvn A Trrrro ’Ti’o a t mvl 2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo- BUDRAITIS REALTY Hemus namas ir ekstra didelis mūro 
I garažas, įrengtas beveik kaip trečias 

; | butas gražiam, sausam beismante.
Įvairi apdrauda — INSURANCE Į Daug kitų priedų, greit galima užim- 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam I vertas S60-000-
Į BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
Į ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar-
- jquette Parke.

I DIDELIS mūro bungalow ant pla-
I taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie

toj,. Marquette Parke. $25,750.
LABAI PIGIAI išnuomojamas kam

barys moteriai su visais patogumais,
5 kambariu vieno asmens bute. Pa-Į . 
geidaujama prisidėti prie švaros pa-1 
laikymo. 2543 W. 39 PL TeL 523-0762.

4243 W. 63rd St„ Chlcage 
Tel. 767-0600.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

j Dr. Leono , ir Irenos Kriau- 
čeliūnu šeima savo mirusiam

I - = -

sūnui ir broliui prisiminti stei 
gia kasmetinę

Į EUGENIJAUS
■KRIAL’ČELICNO PREMIJĄ

j /Preipijai- skirti sąlygosbyrt 
takioSA bA ?. ■ .

X-,-< .
t T. Eugenijaus" Kriaučeliūno 
,1000 dblėrių. preiSija skiria 
pią lietuviui j aunuoliui, „gė 
riansiai; pasireiškusiam^ raštais 
Tlietųviij,. aiĮglų ar kita kai

'orgiūūzŪciniu į Yvadbviyi 
jnų, ar- ja-ųi^mp^yienetui (sam: 

-tautiąįųfįšokių'* grupei

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

-IŠNUOMOJAMAST5 kambarių butas! m-j wtonn2-me aukšte Bridgeport rajone. l”1 737-7200 737-8534. ,

.- Tri, 523-9276 . , |‘BUILDERS AND CONTRACTORS
___—_____ ~ A - ' • k Namų Statyba Ir Remontas 8

. v i:_________ ____ ___-~ *

siaiu.lięfcivius vię
jiiėrHį'įm^ti^hiėgyje;. ' . į

.2- Pf^nijąf gąuQ asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jąu 
nimo- organizacijų' Vadovybės 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekvienerių metų gruo
džio 31 d. (pašto antspaudas),

3. Premijaotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo sąjungos valdyba ir šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų, dau
guma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima, dėl .premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai, asmenys' ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai. 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park, DI. 60464.

Teirautis te_L 925-9011

Didžiausios kailių 
pas i rin k imas

Wabash Avenue

(Įataigoc) ir 
677-8449 

(boto)

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park' Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501-523-9814.

AR JAU PASlUARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI

• Sparnuotoji - žuvis —sail
fish yra greičiausia. Nustatyta, 
kad ji gali išvystyti 68.18 mylių 
per valandą greitį arba 100 jar
dų per 3 sekundes. Antroji grei
tumo vieta tenka kartžuvei“ 
swordfish. Nustatyta, kad ji 
gali plaukti 57.6 mylias per va
landą greičiu. Žuvų plaukioji
mo greitį yra’ slinku nustatyti’ 
ir tam naudojami įvairūs meto-

*4’" ELECTROS ĮRENGIMAI, 
•J b /• -PATAISYMAI

Turiu Cbkagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit,' g«- 
rantuotaf Ir sąžiningai" c.-.- „

KLAUDIJUS PUMPUTIS
- 4353 So;' Washtenaw "Ave.

. . . Tel, 927-3559
■■ i. i. ■ ■ i i ii ■ if

62—80 M. AMŽIAUS VAI RUOTO J Al
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

-.lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ.
5234775

Į LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBtS 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T.lrf.: REpublk 7-1941

M. I I M K U 1 
Notary Public

INCOME TAX SERVIC1 
4259 A Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, jlminię 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Avė, 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna 

ma ^Naujienų’ administracijoj I 
Knygos kaina 83.. Su legališko- j 
mis formomis — 83jO. j

Užsakymus su Money orde-! - 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago HL 60608. 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrą 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

SKAITYK P/IS IR PARAGINT
. KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

BEST THINGS IN LIFE
Frank ZapoIIs

GA 4-8654

STATI TA*M

btate Farm Life Insurance Company

give...
•o more will Hye

HEART 
FUND

| - MAU/MMM, Chicago A MA— Jiwday, November 29, 1977




