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KONGRESO ATSTOVĄ DERWINSKI RUSAI BUVO PASIŽADĖJĘ PAVEIKTI UŽSISPYRUSĮ SIRIJOS PREZIDENTĄ
Nėra įrodomos 'medžiagos kongreso atstovui 

aokaltiriti ir traukti teisman
. - A « - - - f- _ --- -

JAV niekad''nėbuvo priešingos paskiry arabų 
valstybių pasitarimams su Izraeliu

’, WASHINGTON, D. C.:— Federalinis prisiekusiųjų teismas, 
išklausęs įtarimus ir -įrodomą medžiagą; išteisino kongreso atsto
vą Eduardą J. Derwinskj ir prokuroras pasiūlė nekelti jam jokios 
bylos, nes nėra jokios kaltinamos medžiagos. Kongreso atstovas 
Denvinskis buvo pašauktas į. prisiekusiųjų teismą, kad pasiaiškin
tų, ar. jis- įspėjęs-Korėjos valdžios atstovą Sohn Young Ho. Kong
resoatstovas /Derwinskis,. sėdėdamas kbngręso-komiteto posėdy
je, patyrė šio Korėjos agento nusikaltimą h* žinojo, kad nutarta’ 
jį suimti. Atst. Derwinskis buvo -kaltinamas įspėjimu Korėjos 
agento, o šis pasinaudojęs žiniomis ir išbėgęs iš JAV.

<•’ ” L V"'” .................. .... ....................

Atstovas Derwinskis / 
agento neinformavo. t - “

Kongreso atstovas "Dėrivins- " 
kis pranešė ..prisiekusiems teisė
jams, kad jis Korėjos agento 
Young Ho neinformavo a’pie nu- 

; tarimą jį suimti ir atiduoti teis
mui. Prokuratūra, išklausiusi da 
vinius apie tarianią Derwinskid

' pranešimą, priėjo išvados, kadJ 
tokiam įtarimui arba apkaltini-v prekybos ryšius su d^

, mųi nėra jokių duomenų. Spaųd* bartine Kuha ;tuo atveju>.
•I jeigu Castro atšauks visus Ku- 

teisėjąj^porejo /^^^^° I^^tdcbbos karius iš-Hetu-Afrikos’. Pir- 
_Derwinskįįęisman,' 

bet vėliau paŽiskSjb^kaff TdES" 
nutarimo nebuvo ir Derwinskis

■ -ilteisintas.-Prisiėkusiųjų-teismas, 
išklausęs turimus “duomenis”, 
nutarė jo netraukti teisman, nes 
nėra jokių Įrodymų apie taria- ■gį 
ma nusikaltimą.. ; • ■..■ - -'

Derwinskis jau antrą - '
karią kąmantinėjąmąs

’-V ■ - ? Ji - i
Prisiekusiųjų teisme paaiškė

jo kad-kongreso atstovas Der
winskis jau, antrą kartąr-kaman 
tinėjamas dėl to paties dalyko. 
Spalio mėnesį Derwinskis buvo 
klausinėj amas, ir Young-Ho j au- 
tada rengėsi bėgti į užsienį. Der 
■winskis paaiškino prisiekusiems įą, reikalaujant padaryti pilną n.ių teisių sutrempimą toje impe-

Castro neatšauks 
'kariu Iš Afrikos

- ‘HAVANAM Kuba. _ Diktato 
rius Castro ir kiti vyriausybės, 
nariai, norintieji atnaujinti pre
kybos ryšius su dabartinė Kuba, 
labai nepatenkinti Zbigniew Brze 
zinskio pareiškimu apie galimas 
prekybos sąlygas. Amerikiečiai

Jtalai, negaudami reikalingos duonos ir drabužy, metėsi į komunistu glėbį . 
ir išsirinko komunistinę Romos savivaldybę, bet sentimentas jau keičiasi. 
Savivaidybėn sulindę komunist>L sūkišo. savo žmones, bet paprastu žmonių ' 
gyvenimo nepagerino. Italijos vyriausybė nutarė atnaujinti kelis-irstančio

Koliziejaus dalis. Šis parinktas užsilikęs iš Cezario laiku. ? .

JAV nutraukia šalpa 
Afrikos Imperatoriui

. WASHINGTON. — Valstybės 
•Departamentas pranešė, kad nu
traukia milijono ekonomi
nę, pašalpą Centrinė v Afrikos 
“imperijai”, kadangi ten paneig
tos žmonių teisės.,
.. Šalpos nutraukimas paskelb
iąs po to, kai prancūzų aviaci
jos karėms. ,Jean Bedel Bokas-/ 
są pasiskelbė buvusios Centrinės 
Afrikos Respublikos “imperato 
riumi”,, kurio “imauguracijos”. 
iškilmėms išleista 25 milijonai 
doleriu; - • ’ ’ -•-•.■ >

/y -■j

Bocasso “imperija” yra labiau 
šiai visoje Afrikoje nuskurdusi 

‘ nuo -3 iki 3 milijonų .gyventojų, 
kurių ’ mėtiniai uždarbiai siekia 
fiči $155 per ištisus metus.
- ; r

....‘.‘Mes nutraukėme paramą kai

Alfos vadovybė
Wko seime

■— ••- . į..- • -

Vyriausioį Lietuvos Išlaisvini
mo. Komiteto seime St. Peters
burg mieste gruodžio 3-4 d. da-
lyvavo j Amerikos Lietuvių Ta- labai pąjankią pavergtų Baltijos 
rybds -vicepirmininkai: -dr. K. 
Šidlauskas,* dr.-VI. Šimaitis iį.

įtakingas lietuvio 
žodis Belgrade

Helsinkio susitarimą f pasira
šiusių valstybių posėdyje Bel
grade sen. R. Dole pasakė kalbą.

valstybių ^išlaisvinimui. čia tu
rėjo nemažos įtakos Amerikos

teisėjams,. /kad .spalio /mėnesį 
daugelis kalbėjo, kad YonngHo 
pabėgsiąs/ bet niekas" nežinojo, 
kada jis. tokio žingsnio imsis. 
Young Ho organizavo šnipinėji
mo tinklą Amerikoje reikalin
goms užsienio politikos žinioms 
rinkti. ... ....

Agentas Tongsun Park 
atv.ažiuos liudyti -

Seoul, Korėja. — Pietų Ko
rėjos agentas Tongsum Park, 
dingęs iš-Amerikos, kai pradėjo 
kongresas tyrinėti Amerikoje 
vestą dolerių švaistymą. JAV 
vyriausybės atstovai baigia susi
tarti su Pietų Korėjos vyriausy
be dėl jo liudijimo Amerikos 
kongresui. Tongsun Park sutin
ka atvykti į Ameriką ir liudyti 
kongreso komitetui apie visus 
atliktus darbus Amerikoje. Tei
singumo organai pasižadėjo ne
traukti jo teisman už naujo in
formatorių tinklo organizavimą 
ir dolerių švaistymą kongreso 
atstovams ir įvairiems pareigū
nams.

rius iš Angolos, kur dar tebėra- 
'■ jų ape 12,000. Vėliau visi Kubos 
patarėjai ir kariai grįžti priva
lo -iš Etiopijos. Kol diktatoriaus 
Castro kareiviai padės užsienie
čiams vesti .vėygijon iš kolonia- 
linid režųnb  ̂išsilaisvinusias Af- 
rokos taųtąą,, ^tol "jokių preky
bos/ ryšiųį ^Išriįrrus vaistus, su 
Kuba nebdč- • < ■ ■ *-

Ir jur^Įtirtės tautos '/ 
, gins žfrioniŲ teisės?
"Penkids šiąūrinės Europos!

valstybėš’ praėjusį’ antradienį surinkome savo turimus ir iš am 
įteikė Jungtinėms Tautoms raš- basados gautus aktus apie žmo-

WASHINGTON, D. C. — Sovietų valdžios atstovai buvo 
pasižadėję parieti siekti taikos Artimuose R jotuose, bet pastaruo 
j u metu ji kursto vieną arabų valstybę prieš kitą. — pareiškė 
valstybės; sekretorius Cyrus R. Vance. Sekretorius nurodė visą 
eilę faktų,. kurie patvirtina jo kaltinimus. Sovietų vyriausybės 
atstovai-/bftjvp pasižadėję paveikti ’ užsispyrusį Sirijos prezidentą 
tlafes Asadąį bet dabar aiškėja; kad jie kursto ne tik prezidentą 

Asadą, bet ir. kitus arabus prieš Egipto prezidentą Sadatą.

/- ; ' 1 - ■ Libijos diktatorius' . Muamar
- - - * į- - - ’ - - V-

• Patarė rusams ir Kubai iChadaff, niekad nepasižymėjęs 
kraustytis iš Afrikos taktu^ėmėsi iniciatyvos sušaukti 

arabų valstybių pasitarimą Tri- 
NEW YORK, N. Y. *^me~įpolio uoste, kad galėtu imtis re- 

rikos J /ambasadorius Andrewj presijy prješ Egipto prezidentą 
oung pai eiškė Jungtinių Tautų j įj. jo gyventojus. Buvo r-’eista

i žinia, kad Asadas neva priešino- 
į si sankcijoms prieš Egiptą, bet 
i oficialūs Tripolio pasitarimų 
’ pranešimai tokio dalyko neišski 
I ria
Į Blogiausia, kad sovietų spau- 

pavergti Angolos gyventojus, tai. 1-arna svietu ko-
nieko iš to neišeis. Rusai nepa
jėgia pasiųsti angoliečiamš^rei- 
kalingų būtiniausių dalykų. Cas 
tro dar nesumokėjo Amerikai 
Školū, o jisrnbri,'kad pirkliai ir 
vėl duotų jam naūjų kreditų.

asamblėjai, kad sovietų ir Ku
bos agentai privalo trauktis iš1 
Afrikos. Afrikos tautos, išsilais Į 
vinusios iš'koldnialinės valdžios’ 
privalo pačios tvarkyti visus sa-' 
vo valstybės ir ūkio reikalus.
Jeigu rusai planuoja vėl naujai da~ v^į]os"’stro'įiai kontrofiuo- 

■ jama paskelbė kelių sovietų ko
mentatorių traipsnius nukreiptus 
prieš Egipto prezidentą Sadatą, 

1 meteisipgai įvertindama jo.inįcia 
tyvą'taikai siekti.

Sovietų komentatoriai tvirti
na, kad prezidentas Sadatas par 
davė visą palestiniečių judėjimą. 
Pirma jis buvo linkęs išsiderėti 
iš Izraelio lengvatų taikos sutar 
tyje visiems arabams, bet pas
kutiniu metu vadina ji arabų 
reikalų išdaviku. Prezidentas 
Sadatas yra nepaprastai jautrus 
žmogus. Jam visą laiką rūpėjo 
Egipto reikalai. Jis žino, kad pa
čius skaudžiausius karo meto 
smūgius gavo Egiptas. Nukentė 
jo nė tik neparuošta Egipto ka
riuomenė, bet labai nukentėjo 
Egipto ūkis, o krašto gyvento
jams karo metu teko labai sun
kus vargas vargti. Sadatas visa 
tai žino ir jis nenori naujo ka
ro, kurio metu egiptiečiai dar 
labiau nukentėtų. Sadatui atro
do, kad kitos arabų valstybės, 
Izraelio karų metu, mažiausiai 
nukentėjusios, neturėtų primes
ti Egiptui, ką ši nuo karų nu
kentėjusi tauta turi daryti ir ko 

.^nedaryti. Jis negali leisti Sirijos 
prezidentui primesti savo valios 
visiems arabams. Be to, preziden 
tas Sadatas specialiai važinėjo Į 
Damaską ir aiškino prezidentui 
Asadui dabartinę Egipto padėtį.

Sekretorius Vance pareiškė, 
kad JAV niekad nebuvo priešin
gos arabų valstybių pasitari- 

•mamš šn Izraeliu, jeigu tie pa
sitari?.:.ū prisidės prie pastovios 
Artimųjų Rytų taikos. JAV svei 
kino ’ Egipto prezidento nutari
mą vykti į Jeruzalę ir tartis su 
Izraelio vadais. JAV sveikins ir 
kitas' arabų valstybes, kurios 
ieškos būdų taikai sustiprinti 
Artimuose Rytuose.

ti į komisiją darbą: dr. šidlauš' Bėbelfc, ^uris turi artimus ry
kas ir dr. Valaitis — politinėj sįus su sen. Dole ir kuris lapkr. 
komisijoj, dr. Šimaitis visuome ’19 d. nuskridęs Į Belgradą daly- 
•niriėj komisijoj-ruošiant rę?oliu- ~ ‘ ------- j--
'lijąs. _

Pagrindiniame -VJ&o valdybos 
pranešime.pinn.. dr. J.. K. Valiu 
nas išsamiai raptarė tarptautinę 
padėtį? ir Lietuvos K laisvinimo 
reikalus. ^/.Pažymėjo, kad Alfos 
pirm. dr. K Bobelis 1977 m. bal. 
27 d. lietuvių, latvių ir ėstų ben 
dro komiteto vardu liujijo kon
gresinėje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komosijoje 
Washingtone apie Pabaltijo vals 
tybėse Sovietų Sąjungos vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus.

Plačiai painformavo apie Vil
ko ir jų talkininkų veiklą. Be 
kitų dalykų, Vilkas leidžia El
tos biuletenius šešiomis kalbo
mis: lietuvių, anglų, prancūzų, 
italų, ispanų, portugalų.

Turiningas paskaitas laikė 
prof.’ dr. Br. Kasias — apie Lie- 
•tuvos valstybingumą praeity ir 

Hess pareiškė, kad vyriausybė dr. A. Štromas— apie Lietuvos 
nutarė ištirti kodėl paskutinė- valstybingumą ateity. Suvažiavi 
mis -dienomis Vokietijos biržoje mas buvo gausus. Buvo atvyku

sių iš Kanados, Log Angeles, Bos 
tono, New Yorko, ypač daug iš 
Floridos. Seimą ruošiant daug 
talkino vietinis 'Altos skyrius, 
vadovaujamas dail. A. Rakštelės.

in-vestigacija . “Ufepaliaujamų” ‘rijoje ir susidomėję seksime to-
žmogaus ir žmonių pagrindinių 
teisių laužymo Idi Amino valdo
moje-Ugandoje.

Penkių Valstybių pasiūlymą 
pasirašė šios- Europos valsty
bės; Danija, Suomija, Islan
dija, Norvegija ir Švedijaj-Pa- 
siūlymas Jungt’Tautų plenu
mui imtis žygių prieš Ugandos 
gyventojų persekiojimą (Idi 
Amino genocidišką f režimą) 
skaitomas kaip pirmas paska
tinimas susirūpinti, žmogaus 
teisių trempimu įvairiuose kra
štuose.

Imlesnę tos imperijos Įvykių 
raidą”,, pasakė Holding Carter 
III Valst. Departamento .parei
gūnas.

Tyrinėja dolerio 
v /kritimą- Vokietijoj

^BONA,-Vokietija. — Vakarų 
Vokietijos finansų ministeriš

vavo su savo patarimais senato
riui Dole ruošiant tą kalbą,. Dr. 
Bobelis yra Dole patarėjų komi
sijos narys. < - • •

Taip pat dr. K. Bobelio atsi
lankymas-pas ambasadorių. A. 
Goldbergą, kurįb šeimos narių 
gydytoju jn*a;buvęs dr.. Besielis, 
prisidėjo, kad amb. Goldbergas 
taip ryžtingai atkirto Sovietų .Są 
jungos ambasadariui Voroncovuif 
melagingai tvirtinusiam, 'kad 
Lietuva savu noru Įsijungė Į So
vietų Sąjungą. -•

Dr. K. Bobelis Belgrade aplan
kė abudu JAV delegacijos vice
pirmininkus, o taip pat prancū
zų, airių, ispanų, bęlgų-delega
cijas, aprūpindamas jas infor
macijomis ir prašydamas ginti 
Lietuvos laisvę. .. .

mis -dienomis Vokietijos biržoje 
Amerikos doleris gerokai nukri
to. Ministeris yra įsitikinęs, jog 
tai buvo gryniausias spekulian
tų darbas. Vokietijos vyriausybė 
yra susitarusi su amerikiečiaisAMA už marijuaitą

AMA (AtperikoS Mediktį Aso--neleisti dolerio vertės kristi, nes 
ciacija) prąeitą antradięriį kaip j ir Vokietijos markė yra parem- 
ic pakartotinai patvirtino savo ta dolerių. Vokiečių Reicho bah- 
nusistatymą, kad nuo tnarijua- kas, pajutęs, kad Amerikos do
nos Teikia nuimti kriminalo dė- leris bus kiek nuvertintas, pra- 
mę, taj yrOiž rastą pas rfikosių 
mažą kiekf^ų ‘‘kanapių’’ tik pa
čiam vartoti, rfebetaikyti krimi- 
nalinių balsinių.

AMA h- ABA (medikių drau
gija ir^advokatų draugija) . lap
kričio 12 d- bendru raitu, krei
pėsi į Kongresą ir į visų 50 vals
tybių legislatures (selinus) vu 
prašymu įkeisti nedelsiant nau 
ją įstatymą išbraukiant kalėji- 

’ mu baudipio Terminas ir- kitb-
Vėjas aprims^ šaltis atliš jkias krimĮnališkas sankcijas 
Saulė tska 7:04, leidžiasi 4:it -prieš mažūą kfėkius tik Siu tu-

nusistatymą, kad nuo tharijua- kas, pajutęs, kad Amerikos do-

eitą antradienį nupirko dešimtis 
milijonų dolerių, kad pristabdy
tų dolerio kritimą bet jam nepa
sisekė. Reichsbankas turėjo nuo
I

, , - L ' UVMClių 1IUV31V11U, FkĮ/arvaiViuvja-

tolių. Jis mokėjo brangiau už do didžiausius nU09tolius
lerj, o vėliau jis buvo nuvertin
tas.

rimos marijuanos žolės. Ant-1 
radienį priimtoje rezoliucijoje 
pranešama, kad marijuana gali 
.būti Vartojama ir medicinos 
praktikoje,, kaip tai jau barnio- 
m* gydant ėfas’ nuo glaukomai

Nekomuhistų valstybių 
viršūnių konferencija

BRUSELS, Belgija, ~ JAV 
Prezidentas Carter ir kitų neko
munistinio pasaulio lyderiai at
einančiais 1978 metais Vakarų 
Vokietijos sostinėj Bonna turės 
viršūnių konferenciją ekonomi
niais reikalais. Konferencija nu
matoma liepos mėnesį, o prieš 
tai, gegužės mėnesį pyks At
lanto Sąjungos viršūnių mitin- 
gas Washingtone.

Liepos konferencija, tikima, 
sutrauks visų septynių industri-

* /išdavimo "planas
■PARYŽIUS.. — Prancūzų pre 

ridentas -.Valery .Giscard dEs- 
taing, Bendros Europos’ Rinkos 
valstybių konferencijoje Briu
selio . mieste pareiškė, kad. Rin
kos valstybės pritaria sutarčiai, 
kuria' einant teroristai ir kiti di 
delio. .mąsto kriminalistai- būtų 
automatiškai išduodami toins 
valstybėms, kurioms nusikalti.

Giscard Spaudos konferencijo 
j e pasakė, kad kitų BER (Bend
ros Europos Rinkos) valstybių 
viršininkai Sutarė paiėmti jo pla 
na Įsteigti Europos teismų uni- 
ją. Pagrindinė idėj a , jo pląne 
esant; kad ekstradi.ciįa išdavi 
mas nusikaltėlio vaĮstybėi, ku
rioje jis padarė nusikaltimą, 
teismo spreindimu siekia dau
giau kaip 5 metus bau Smės,^

viliojo’ į Vakarų’ Berlyną kaž 
kokios "dar neišaiškintos orga
nizacijos, žadėdamos darbą ir 
pragyvenimą. Tuo' būdu pra
dėjo atvykti po keletą šimtų 
nelegalių imigrantų. Pakista
ne pradėta ‘propaganda išsi- 
,p,arduoti ir emigruoti.

Pašto nuostoliai siekia
652 milijonus dolerių

WASHINGTON, D. C. — Ofi nių valstybių viršūnės — iš Jung 
daliai paskelbta, kad praeitais 
fiskaliniais metais .pašto admi
nistracija padarė 652 milijonus 
dolerių nuostolių. Apskaičiuoja.

tinių Valstybių, Japonijos, Va
karų Vokietijos, Britanijos, Pran 
cūzijos, Italijos ir Kanados tiks 
lu toliau dar labiau dėti pastan
gas koordinuoti ekonominę ir 
atominę politiką.paštui neša naujai pasamdyti 

pareigūnai, kurie nepajėgia at
likt jų laukiamo darbo. Praeitais 
metais pašto Vadovybė tik dali
mi pakėlė patarnavimų kainas,] 
bet nuostolių skaičius, žymiai di-l
dėsnis ir administratorius bus t praėjusį antradienį deportavo 
■priverstas imtis naujų pajamų 130 pakistaniečių. Tie T30 yra" 
šaltinių. .1- \ I mažą dąlū3’(XĄ.^7

Pakistano pabėgėlių 
antplūdis Vokietijoj

Bona. — Vakarų Vokietija

CYRUS VANCE 
S*cr»Uryal State

— Iš Egipto išvaryti Sirijos, 
Libijos, Alžirijos, Pietų Jemeno 
ir Irako diplomatai pskubomis 
kratistoti iš Egipto.

— Sadatas įsakė padėti į ka
lėjimą kiekvieną palestinietį ku 
ris galėtų sudaryti pavojų pre- 
zidentrri. ; ' •



Prieplauka

mo

kad

veikia 
nedar-

CHA VALDYBA PADIDINO 
NUOMOS MOKESČIUS -

redaguojamą 
skyrių, ten ra- 
sveikatas-pata-

jam nuo Ukmergės apygardos Liaudies Seimo atstovui 
drg. Jonui Abakoniui nepradėjus eiti savo pareigų, jis 
laikomas nustojusiu būti Liaudies Seimo atstovu, todėl 
dabar tenka rinkti kitą atstovą ir tam reikalui išstatyti

beuždirsite teismą, pripažintas kaip Darbo 
jūs už-. įstatymų laužytojas. Nors jau 

15 metų kai kovoja prieš dar
bo unijas, lig: šiol dar su jokia 
unija nėra pasirašęs jokio kon 

trakto. A \

i .Pastabą^ Dėl §usidariusių kai- 
prirąšė, daugybę pornografijos, 
čių aplinkybių šio straipsnio to
lesnis-. spausdinimas nutraukia
mas.

Straipsnis bus ištisai paskelb 
tas mano raštų ir credo antroje 
knygoje “Dvasinė kultūra.”

P. Stz.
Taisome klaidą

Naujienų Nr. 280, XI-2-1977-, 
straipsnyje “Nihilizmas mūsų Ii 
teratūrojė” 4-tos pastraipos sa-

filosofo
Friedrich Nietzsche pranašau-

mūsų epochai nihilizmo

XI Armijos Karo Tribunolo Teismo Sekretorius.
IŠRAŠAS IŠ;

Sov. S-gon
Kaunas, Elta. Liepos 23 d. pries • piet įvykusiame 

Liaudies Seimo posėdyje buvo išrinkta įgaliota deięgaci 
ja, kuri bus pasiųsta į Maskvą prasti SSSR Ąųkšęį^p- 
siąjį Sovietą priimti Lietuvos Socialistinę Tarybų Res
publiką į Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungą. Į tą 
komisiją išrinkti šie asmenys: Paleckis,- Gedvilas, Ądo- 
mauskas, Mickis, Venclovas, Liudas Gira, gen. Vitkau-? 
skas, Didžiulis, Cvirka, Salomėja' Neris, ■ Kazys Petraus
kas, Pranas Zibertas, Vąineįkięnė, Adomas, Ditkevi- 
čiųs, Pranas Petrauskas, Juozas Demskis, Marija Kut
raitė ir Birutė Abduskytė. 1 ' . .

IŠRAŠAS Iš: :

Norime 
pensininkus 
iš Soc. See. pensij 
1977 
kau 
t>oc.

pilifetis, savo romane 
kas lietuviškai reiš 

Ida ištvirkusios mergos gundy
mas, nusirengiant prieš vyrus 
■savo drabužius vieną pokito iki 
visiško nuogumo...

Naujienų redakcija

tardymas, ir jie. netrukus, bus atiduoti teismui
? ' * IŠRAŠAS Iš: '

—ta -*- a i t 'JL£T;

“Rytinė. Darbo Lietuva’’ 1940 m. rug- 
rugpiūčio 19. dv Nr. 6Q, psl. 1.

MASTIS, MITINGAS UKMERGĖJE

(Telefonu įš Ųkmer^esjį
Ryšium su paskelbtais Ukmergės apygardoje papil

domais rinkimais i Liaudies Seimą, kuris įvyks rugpjū
čio 22 d., vakar Ūkpiergęje, didžiulėje aikštėje, buvo su
ruoštas. gausus darbo žmonių susirinkimas, — mitingas, 
kuriame dalyvavo organizeotoji ir neorganizuotoji vi
suomenė Kaip ir visuomet, buvo gausu vėliauvų, plaka
tų, transparantų. Nors apie mitingą iš anksto ir nedaug 
kas žinojo, tačiau apie jį ėžįnia žaibo greitumu aplėkė 
plačią apylinkę. Žmonių buvo pilna aikštė, daug jų ma
tėsi ir namų balkonuose. Susirinkimą — mitingą atida
rė apygardos rinkimų komisijos pirmininkas Ukmergės 
apskrities viršininkas drg. Girdžius. Savo kalboje jis

spaudos organe . Tėvams- Mari-' 
jonams priekaištą.

• Visj dar turėjĮaj;' vilties, kad 
bent-; ateityje “^fatigb” rėdak- 
tbriafsavo dorines klaidos nekar 
toę įr su pornografais ryšį nu
trauks, jų kūrinių; apterštų por
nografija, daugiže nespausdins} 
ir mūsų jauninto 'netvirkins. •

“XX Amžius”, Nr. 135 (1186), psl. i, 
1940. VI. 17. * ' > ~ '

BUV. VIDAUS REIKALŲ MINĮSĮERIS.
K. Skučas ir buv. valst saugumo departamento direk
torius Povilaitis yra suimti ir. laikomi kalėjime.

Seimas per labai trumpą laiką jau yra atlikęs visą eilę 
didelių darbų; pavedė vyriausybei pravesti žemės per
tvarkymą, kuris visur vyksta nepaprastai sklandžiai ir 
eina prie galo, įvedė civilinę metrikaciją, nazionaliząvo 
pramonės stambiąsias įmones, be to, padarė, galą negir
dėtai spekuliacijai, išnauddojūnui jr sauvaliavimui. Be 
šių, Liaudies. Seimas atliko dar visą eilę kitų svarbių 
darbų.

tbe weather, too.
Because winter at Valley Rxgc meant snow, ice, 

■nd freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing. 
not nearly enough food, and short on 
ammunition. '

k was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. r~rt -g
Some $27,000,000 from the IQ K P

Nowadays, people are still helping America stay
strong and self-sufficient. And they're helping tbeca- 
’rives to safe, dependable savings. By taking stock hx 

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United'States Savings Bcod*. 
They wont leaveyou out m 

7 the cold.

ty valdyba padidino nuomos 
mokestį- nuo -U iki 15- proc. Šis 
nutarimas liečia. Midway .Gar? 
den apartamentus,esančius 275 
E. 60th St., The Drexel Square 
apartamentus, esančius 51št 
SL ir Drexel Blvd ir Medical 
Center apartamentus, esančius 
1,925 West Hariso'n St "

Priklauso nuo apartamento 
dydžio: niėnesihė pitoima svy
ruoja nuo S124 už'“stųdją'’Jiui 
lėlį; iki -!^35 — už dyiejUJiiiiė^ 
gamųj'ų buteM' "'I ■'' 

; Midway Garden turi ‘išvuso 
318 butelių'' mažų pajątnų‘'seL 
rijoms ir Ayr? atūžaus žriid- 
nėrns. 1 '• 1! "r’“ Fab.

. , ‘ y (Tęsiny#) - ' w,_

'< Vertimas iš rusų kalbos
IŠTRAUKA Iš SPRENDIMO

SSSR vardu 1941 metų balandžio 19 dieną Kauno 
mieste XI Armijos Karo Tribunolas teisėtos sudėties po
sėdyje, išžiūrėjęs bylą Petro, Adomo sūnaus, Juoza
pavičiaus, gimusio 1893 m-, kaltinamo nusikalti
mais, numatytais 58—13 ir 58—11 Str., Baudž. Kod- Ru
sijos Sov. Fed. Šoc. Respublikos,

Pripažindamas Juozapavičių kaltu padarius nusi
kaltimus numatytus 58—13 ir 58—11 Str. B. Kod. R.S.F. 
S.R.' ir remiantis 319 ir 320 Str. Baudžiamojo Proceso 
Kodeksu R-S.F.S.R.

n u s pre n d ė
Petrui, Adomo s., Juozapavičiui dėl sudėties' padarytų 
nusikaltimų, einant 58—13 Str., B. Kod. R.S.F.S.R. at
imti laisvę dešimčiai metų darbo pataisos stovyklose, 
atimant politines teises penkiariems metams be turto 
konfiskavimo, kadangi beturtis. " ' . .

Nuteistajam Juozapavičiui bausmės pradžią skai
tyti 1940 m. lapkričio 13 d.

Sprendimas gali būti apskųstas SSSR Aukščiausio
jo Teismo Karo Kolegijai per 72 valandas nuo sprendi- 

nuorašo įteikimo nusteistąjam, paduodant XI Armi- 
Karo Tribunolui.-

: WASHINGTON: Nacional. 
Darbo santykių Taryba nuta
rė išrūpinti ekstraordinarine 
“injunction”, kuri uždraustų 
Jį' P.'Stevens and Co. kištis j 

jūs esate 72 45,(W0 savo įmonių darbinin-

Socialinis draudimas ir aprū]
PIUNAS SULAS 

Gruodžio 8, 1977

nas pens! u 
per isiisus 
jus, jei bet kur dirbdamas už
dirbs iki $3,000. Tačiau, jeigu 
pensiniinko uždarbis viršys $3,- 
000 sumų, tai iš pensininko 
pensijos bus daromi atitinka
mi atskaitymai, būteut, 1 do
leris galės būti atskaitytas, už 
kiekvienus uždirbtus 2 dole
rius viršijančius -y3,UU0 su-

$10. per sav 
rų, kai aš einu-^arban. nr srovės, kuri “veržiasi prie
galiu išmokėtą; sumą nusira-’ galo, nieko negalvoja ir bijosi 
syti, iš pajamų rnokesčių? O.K.! pagalvoti”...

: » ATS- ,Negalite^.;pusirašyIi.. Iš 
-mokėjimai--savo įminei ar A- 
- laikomam šeimos, nariui už pa 
tarnavimą negalima ..nusira- 
šyti. šiuo reikalų, daugiau in
formacijų galite „ sužinoti, į- 
sigiję IRS leidinį “Child Care 
& Disabled Defendant Care”.

KL. Prašau mdn~ paaiškinti 
sekančius klausinius: 1) Vie
nas asmuo prašo manęs, 
jam paskolinčiau1 “pinigų. 

:sutinku jam paskolinti;
^nežinau, kokią aš' turiu gauti 
'g^anbją-popiėriu^ 'Xa> Ža^ikinys turėjo būti:' 
čiau be teismu atgauti pasko- * ' •’

Tintas pinigus, jeigu*jis visą- Beryškindami lietuviško berno 
‘turtą (juddmą ir ; nejtidoma): bruožu, anot Korsako-Radžvi- 
testamentu paliktų-giminaitei,’ .beknstalizuodami juos, (jię 
kuri apie skolą nieko 'nežinot Augybę pornagraftjos,
■ir. nenorūkadkiti giminės -žino-Į Panašios, kokią rašo mūsų Alme 
tu. Prašau pe; -y." mau pa-'nas savo romane ‘<Sauja skati“ 
tarta ką aš lurimta^tL Aš vargšas lietuvio ūki-
“N.” \iąus mimeiuės - skabau.)ninko šeimoje- jo Uvus
.n ypač tamstos "sdf.S«c: <yičiams sušaudžius, išaugintas ir 
Turnnos atsakyčius. Ž) Kur'. j° išsaugotas Lietuvos žy 
yra “Nursing’ nąmąi ir ku,-. ^!is Ję.chokas Meras, dabartinis 

■rie lietuviams gertausi? "3) Ko- Izraelio 
•kis maistas yra lengvai virški-į Striptizas 
t namas, kas reikia valgyti su
jaukus 80 m. amžiaus? Marvtė > * I

ATS. Nors šie klausimai niū- 
sų skyriui nepriklauso, bet 
trumpai galima patarti; 1) kad 
už paskolntus pinigus paim
tumėte vekselius, kuriuos po 

"lesta tori aus m i rti et lesta meh- 
lo vykdytojas " ’rtiVM : IšpirkIi. 
jTuŪ reikalu tirrčtnrnėtc konk- 
įječiai paskolos* reikalą sulyar- 
kyG. Patartina tuo reikalų pat 
sikalfrėti su fictiivfų advokatu. 
2) /’Nursing“ namai (Ihicagoj 
yra “Sodyba”. (šjdliS.- CatitOj- 
ilia Ave., ir netoli ęhįcagtiS'-^-;1 

• Hojy lAhnly Villa (šventosios 
Šeimos Namai). Šityęp svujejių 
nąftiųs ądminislrupja lĮęta- 
viai -f- “Sodybą" Vaikų' Vgdy- 
TUO,- draugija, 
yądpvąiijanl;, šv.ęiįt^ 
/naui.Us — Katalikų Labdaros 
draugija. 3) SkailvJ^ite Jr. .1. 
Adomavičiaus

Sveika taj, 
sįįę geriausius 
rimus.

Pažymėtina 
kiek jūs uždirbsite virš 
1977 metais, jūs gahte 
pensiją už kiekvieną mėnesi, 
kuriame jūsų alga būtų $250 
arba mažesnė ir jūs nedirbsite 
papildomo darbo savo 
biznyje.

Skirtingos taisyklės 
asmenims, kurie gauna 
bingunio išmokėjimus - 
pą.jei nedarbingumas (disabled 
asmuo dirbtų bet kurį darbą, 
gaudamas minėtą pašalpą. t Jį P.’Stevens a 
Įsidėmėtina, jei jūs esate 72 45,000 savo 

metų amžiaus ar vy-resnis, jūs kų legates teises. Stevens; tek- 
gausite pilną pensiją be jokio stilės manufaktūros 6 įmonių 
atskaitymo kiekvieną mėnesį, savininkas, darbo unijų ir 
nežiūrint kiek jūs 
1977 metais, ar kiek 
dirbsite ir vėlesniais metais.

Iliustracijai štai keletas pa
vyzdžių: Jeigu jūs per 1977 me 
tus uždirbtumte 3.500 dolerių, 
c mėnesinis jūsų čekis būtų 
100 dolerių, tai per tuos metus 
Soc. See. pensijos gautumėte 
950 dolerių- r. - • ,

pauiforiuuotj tuus
. kurie jau gaunu 

ab ir kurie
metais bet kur dirba ir
ivjraiaslą užlies pensijos.

istracija ufi-
kad kiekvie-^*>300, tai per 
galus gauti:

metus pensi-

- MES ATSAKOME 
ė • • V t e - i*/'>?■"/ . I •

Pajam ų*' makesčių reikalais
- - - • -n. ,v<i*’

.Chicago^ Ąuįhp.rir.; KL.. Ąį moku„sąya .mptuįai

j . (Tęsinys)

Alano pasišlykštėjimas jąisj Deja, apsirikau. Niekuomet 
buvo daug didesnis, negu tuo nepagalvojau, kad dar praeito 
rašytoju, kuris paskelbė “Drau-‘ šimtmečio pabaigoj 
go” skiltyse mūsų jaunimą tvir
kinančią porpųgrafiją, dėl ku-.toji
rios pats jaunimas padarė .savo banga buę tokia stipri, kad ji 

Aavo griaunamąja jėga palies ir 
mus, net ir mūsų kunigus, ypač 
taip gražiai mūsų tėvynėje Lie 
tuvoje, jos nepriklausomybės 
metu besireiškusius Tėvus Mari
jonus.

Akivaizdūs faktai, vienas po 
j kito, parodė man, kad mūsų 
I dvasios vadai išeivijoje pirmie
ji buvo sulamdyti tos Friedrich 
Nietzsche pranašautos ir mūsų 

už/A^iko priežių- šimtmetyje prasiveržusios nihi- 
ass£izmo srovės, kuri

ĮSIDĖMĖTINĄ PENSLNIN- 2) Jeigu jūs per 1977 metus 
KAMS ŽINIA . papildomai uždirbtumėte $3,

500, o mėnesinis čekis būtų 
$200, tai per tuos metus Spc. 
See. pensijos gautumėt $1*150-i 

3) Jeigu jūs per 1977 melus, 
papildomai uždirbtumėte $3,- 
50U, o mėnesinis čekis būtų 

tuos metus Soc. 
gautumėte $3, 

35U. (Plačiau tuo reikalu žinių 
galite • rasti Soc. See. leidiny 
Nr. 77-10092). pr, fab-

VIENATVĖ BLOGINA 
SUKATĄ

MAKYLANDO medicinos mo 
kyklos psichusoinatikas Dr« Ja 
mes J. Lynch ištyręs nustatė, 
kad vienatvė žmogų ne vien 
daro melancholiku ir svajoto
ju, bet kenkia ir fizinei svei- 

kad uesvarbut tatai. Vienišai gyvenantieji at- 
3,000 siskyrėliai ir našliai daug daž- 
gauti nlau apserga širdies ir kepenų 

ligomis, negu vedusieji, poro
se gyvenautieji.Ir mirimai “sžn 
gelių“ tarpe esą dažnesni.

STEVENS & CO. IR 
DARBO UNIJOS

(Bus daugiau)
NAUJIfiNOS. CHICAGO I, iu—! Thursday, December 8, ijį
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J. A. V. LIETUVĘ BENDRUOMENĖS 
(Illinois corporation) 

SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT
Kaip gražią pasaką, kaip ma- būtina, bet bendradarbiauti 

lonų sapną atsimenam Nepri- Uetuvos okupantu yra tolygu 
klausomą Lietuvą. Jau 37 me- atsisakyti Lietuvos oepriklau- 
tąi praėjo -nuo Nepriklausomy
bės praradimo ir dabar tik spė- 
liojame, kaip Uetuva atrodytų, 
jei dar ir tuos 37 metus būtų 
buvusi nepriklausoma.

Musų visų vienintelis tikslai
— siekti Nepriklausomybės Lie
tuvai. Mūsų visų didžiausias 
priešas — Lietuvos okupantas. J Toj Lietuvoj, ar priėmimu jų'

Nelaimei,- mūsų tarpe gana j 
stipriai reiškiasi silpnėjimo žy 
Ulės.

Dalis aktyvių tautiečių išmi- Į laikraštį įdės.

somybės tę-stiuiinio.
Bendradarbiauti . yra tolygu* 

įreinti. Kai kuriuos emigrantus 
palietė vergą dvasia*. Jie kaip 
šuneliai Jaukia, kad-jiems Lietu
vos okujiantas numestų kokį 
apgraužtą Ttaują: ar tai formo
je prailgintų atostogų okupuo-j

vaikų į kokius kursus. 0 gal 
kokį jų rašinį išleis. O gal nu- 

■ važ:avus į okupuotu - Lietuvą, Į 
pagirs paglostys ir fotografiją 

Žinoma, tokii 
rė, daugelį slegia metų našta, žmonės nepastebi, kad nėra Lie- 
jaųnimo t.k dalis eina senųjų tuvos valstybės. -

\ ' «• - i • ’ Gruodžio 11 dieną 1977 įvyksDalis tautiečių pasidarė vis
kam beviltiškai abejingi. Girdi, 
nesusk tai tomą daugybė susirin
kimų, suvažiavimų, demonstra
cijų, švenčių ir stovyklų nedavė 
pageidaujamų rezultatų. Lietu.'emigrantų išsigimimams ir kvie 
vos Nepriklausomybė per tree- čia visus elgtis garbingai, kaip 
dalį šimtmečio pastangų nė kiek garbingos .valstybės piliečiams ' 
nepriartėjo, tad kam dar vargti, pridera. Kviečiame visų orga-l 

a- . . ,• r.,, v. 'nizaciju atstovus ir svečius'Žinoma, tai netiesa. Dėka siu . ,.J - . į

■ , ■ t - . ii ' skaitlingai dalyvauti suvaziavi- paslangų Lietuvos klausimas - &
išliko gyvas ir aktualus tarpiau- ’Va
tinėje politikoje (kaip matome 
iš ALT-os pirmininko praneši-inįuje, kur demonstrantai sau-j 
mo padaryto prieš kelias ; die-Skė: “Rusai eikit namo”, dar kar
nas), o tai jau labai daug. j tų parodė kokios mūsų veiklos 

Pas dalį mūsų tautiečių išsi- nori lietuvis pavergtoje tėvynė- 
vystė psichozė būtinai visiems je. 
vadovauti.. Jie nori viską su-Į . v .
griauti, paskui kažka sukurti ! OkoPuol°j Lietuvoj rašyto ei-
savo vadovybėje, nors niekas llėrašč'° užvardinto ‘Auka vie- 
jų griaunamuoju darbu nesiža-;nas P^mebs šitaip skamba: : 
vi ir jų vadovybės niekas neno-‘“Ar kils ji durnais smilkalo 
ri..

JAV L. B-nės (Illinois -Corpora- 
tion) metinis suvažiavimas, 
Tautiniuos namuos, Ghiagoje.

Jos nariai nepritaria jokiems

SU

«
I

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

Medellin, -Colombia. — JA- rinko darbščią ir taurių patrio- 
Valstybėse sukelti nešvankūs tų ?tėvynainių LB Vadovybę, kū 
lietuviškąjį gyvenimą griaunan- rios vadovavimą pavesdami kun. 
tieji vėjai buvo įsisukę net Pie- kleb. M. Tamošiūnui, o jam pa
tų Amerikoje, griaudami iki tol 
darniai sugyvenančią Kolumbi
joje poros šimtų lietuvių beiidruo

Paskutiniai neramumai Vii-i menę, sukeldami jos tarpe nema

Dalis tautiečių kęsta pasime
time. -Jie mano, kad bendradar
biaudami su Lietuvos okupantu/ 
padės; pavergtam -broliui okup.

Koks naivumas! Jie nenori 
suprasti, , kad bendrauti su tau
tiečiais okupuotoj Lietuvoj yra'

■ . .. . ’ ■ [baltais-
lAr juodu nevilties šešėliu leisis?
Ar po svajotos. Tėviškės 

[skliautais
' Ilsėtis vakare turėsiu teisės?”
■ į"; Iki • pasimatymo- suvažiavime.

■4 ; Dr. Vai. Plioplys,
JAV LB Tarybos 

pirmininkas

Jonius ginčus ir erzelį, kurs tę
sėsi bent porą metų, vis nega
lint sulipdyti visam Kolumbijos 
kraštui vyriausią LB vadovybę. 
Net buvo bandoma, diriguojant 
iš JAV lietuviškiems skiepų vei 
kėjams, sumenkinti ir nušalinti 
iš lietuviškos veiklos gerai visa
me krašte žinomi ir visų gerbia
mi asmenys, kuriems aukščiau
sių Kolumbijos valstybės įstai
gų bei intelektualų- durys buvo 
ir yra visad atviros dieną ir nak
tį.

Laimė, kad Kolumbijoje gyve
ną lietuviai susiprato, pažinę iš 
kur ir kokie vėjai puuia, supra
tę ko jie siekia. Jie vėl vienin
gai ėmė purenti apleistus lietu
viškos veiklos dirvonus, versda
mi vagą po vagos, į rankas pa
griebus lieuvišką

dėjėju išrinkdami mokyt. Joną 
Kliūna, Medellino lietuvių ben 
druomenės likraštėlio “Mūsų Sai 
tai” įsteigėją ir redaktorių. Tie
sa sakant, tai kleb. Tarirošiūiio 
keletą metų anksčiau leisto ir 
poeto dr. Gaurišo redguotb ibus 
truoto žurnalo “Kolumbijos Lie
tuvis” lyg ir tęsinį, kurio-prathin 
tomis pėdomis “Mūsų -Saitai” 
žada keliauti, garsinant vienin
gą lietuviškos bendruomenės veik 
lą, keliant tėvynės ir lietuvių 
kalbos meilę jaunimo tarpe, pri 
silaikant lietuviškų doros dešinų 
ir garbingų papročių.

r’ ’ ■ ’ r* ‘ ' A

“Mūsų Saitų” redaktorius mo 
kyt. Jonas -Kaseliūnas r kviečia

miAlūno ir mokyt. Kaseliūno dė- * 
ka atgaivintas lietuviškas pus- 

I valandis turės taipgi visuomenės 
pritarimą ir pasisekimą, jei mes

I visi tik jam padėsime. • . |
Naujoji Medellino ir apylin-J 

kės LB Vadovybė, atšyenčiant 
tarpusavio vienybę, jau dabar 
pradėjo ruoštis didelei šventei. 
Kaip mokyt. Kaseliūnas laiške 
rašo, kun. kleb. Tamošiūnas, są
ryšyje su lietuviškosios veiklos. . 
atgaivinimu Medellino kolonijo-) „ .... , , . I Lietuvių Moterų Draugijos Apsvie-; je po to, kai kleb. 1. -ouvo įsnnK . tos priešmetims narių susirinkimas 

• tas pirmininku-prezidentū, o jo ivyks šeštadienį gruodžio 10 d. 2:00 
I , . . . L . 1 Vai. Fo p etų, zo49 W. 71 St. -arespadėjėjo pareigos buvo patikę- pašomos atsilankyti, nes yra daug 
tos mokyt. K., yra užsimota at- i svarbiu reikalų aptarti ir bus. valdy-

; ., . bos rinkimas del 1978 metų, taipgi tu-j sikviesti Medellin nan muziką rįęme dovanų ir vaišes.
i Darių Lapinską ir jo rekomen-' Ro“ pidžgalvis, rašt
i duotą vieną iš dainininkų ar dai- ' 
f nininkių. Tai, esą, būtų ateinan- 
Į čių metų vasryje, sąryšyje su

Vasario 16 d. minėjimu.
šventė ir minėjimas tikrai nu

v . 1-J • - Teclių. apiaiu uuoI matoma suruošti didelis ir įspu- i mas 1973 m įsidėmėtina, kad diena

SUSIRINKIMU

Našliu, našllukių ir pavieniu as
menų klubas gruodžio rnen. 9 diena * 
1 vai. po p<etu šaunų namuose, 2417 
W. 43 Si., taukia į metinį narių su- ., 
sirinkuną. Dalyvavimas būtinas. Bus 
renkama nauja vaidyoa ir aptariami 
ejnm.iji kiuuo reikalą.. Po susirin
kimo vaišės. V. Cinką

Lietuviu Žagarės klubo priesmeti- 
nis nariu susirinkimas įvyks sekma
dienį gruodžio 11 d., 1:00 vai. Po pie
tų Anelės Kojak salėje, 4500 South 
Talman Avė. Nariai kviečiami at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus valdybos rinki- 

____ ___ _ 121_ 11*___ ’ J* L 
dingas, . svečiais ir klausytojais J yra pakeista šiar^oį^d^i^l1svAai^^
sukviečiant visą Medellin’o mies 
to diduomenės grietinėlę. 0 jos

.kalbančiai visuomenei ispanų kai|palinksminimui, kaip minėta, nu 
ba Į matoma iš JAV pasikviesti mu

zika Darių Lapinską ir daininin- 
Turint omenyje bolševikų oku kę/,Muzikui Lapinskui bus pa- 

puotą Lietuvą ir sunkią jos pa- vesta diriguoti vietos sinfoninis 
dėtį, kurios ateitį sprendžiant pa orkestraSj išpildant lietuvių kom 
saulinėje politikų arenoje, nema-|ipozitorių’ kūrinius. Dainininkė, 
žai reikšmės turės daugiau kaip į žjnoma/turės sudainuoti harmo 
20-ties -valstybių 400 milijonų I nizuota’s liaudies daineles ir, 
ispaniškai kalbančių piliečių bal * 
sas. Todėl ir kraipiamasi į moks 
lūs einantį lietuviškąjį jaunimą, 
ir prašoma atkreipti dėmesį į P. 
Ameriką, visokiais būdais pa
remiant lietuvišką - pusvalandį

greičiausiai, lietuviškų operų 
arijas, pritariant tam pačiam 
sinfonijos orkestrui.

Kviečiama ir laukiama svečių 
iš visų pasaulio kampų.

V. Prūsas

SYDNEY, Australija. — Nuo 
ateinančių metu maudymosi se
zono pradžios Australijos pa- 
plūdymiai bus povandeniniais 
garsais ginami nuo ryklių atakų 
prieš besimaudančius.

Australai kiekvienais metais 
išleidžia milijonus dolerių lėk
tuvams, helikopteriams, paplū- 
dymių patruliams besigindami 
nuo ryklių, taip jau ryklių ne
perkandamais tinklais atitver- 
danii savo pajdūdynrių mau
dykles ir ruošdami ryklių me
džiokles, šimtus jų pagaunant 
meškeriojant iš laivų.

rikos kontinente pasirodančius 
lietuviškus laikraščius bei lai
kraštėlius.

Tenka priminti, kad lietuviš
kasis pusvalandis iš tos pačios 
Bolivariana radio stoties prieš 
septyniolika metų beveik visoje. 
P. Amerikoje buvo girdimas, va
dovaujant tuo. laiku buvusiam 

ir prašo visus geros vaHoš Hetū-i Uhivęrsidad Pontificia Boliva- 
' riana studentui, dabar jau inži
nieriui Kazim Totoraičiui, dantų 

"gydytojui -dr. Totoraitienės-Lei 
mohaitėsjr advokato.Jono Toto- 

• raičįo sūnui. Tuomet lietuviška- 
sis.-pusvalandis turėjo labai di-

$ Amerikiečiai per metus iš
leidžia apie 3 bilijonus dolerių 
plokštelėms, kasetėms ir rekor- 
davimo juostelėms.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje ■ I

vius, ypačiai lietuviškąjĮ moks 
lūs einantį jaunimą, prisidėti- 
straipsneliais, • praturtinant & 
paįvairinant laikraštėlio turinį, 
stiprinant, lietuviškumą.- “Mūsų 
Saitų” adresas: Sėn. J. Kaseiiū- 

“arklą, kny-|nas, Apart. Aėreo 37-19, Medel
lin,

Vieningos lietuviškos veiklos I pačiu adresu prašoma siusWras 
pavyzdį 'pirmiausia parodė An- tu; medžiagą-į lietu^šk^iv-Tadio

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paštam | 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina. 51.50. f . 'į.
Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis | 

bus pasiųstas tokiu adresu: |

1733 So. Halsted St, Chicago, HL 80608bančioįę ; višųom enėje.- -Reik ma
nyti;'kad nr:dabar-kun.-kleb. -Ta į

knygelės sąskaitos t-

1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

—-

rali

t

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-

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

rią gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
''' Jwn»» Kaptžinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juoze* Kapažlntlcasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalis 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVOj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naučakiuose. 
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.

M. ZoUanko SATYRINES NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmdsto Ir agitpropo propaganda > bei 
ĮĮfrnaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu atilluml.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žamaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ. 
84 pat Kaina UJO.

tie ir kiti leidiniai yra granas*
NAUJI1NOSI, 1738 Sa. HALSTED ST., CHICAGO. ILL MM6

* ~a'*itlenR-aet darbo valandemlt arSa atsakant paitw Ir nrMadaa* 
Ml ar pialffnf padaMta

t
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
___ Alekso Abrose xnyga aprašanti paskutinių' 90 (186M959) metų 
Ctrlcagos lietuvių gyvenimą ir. jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

- Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Hetavls, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
Eulietiški chorai, 9 bažnythdąi ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 

Duoti dokumentai katajSSsku. socailistūiių. laisvamaniškų ir 
organizadjų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ‘ir kt I-;' --
Norintieji tą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderi -1

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: . ,

1739 So. Halsted SL Chicago, HL 80608

tijokijos departamento sostinėje, 
Medelline Įsikūrusi lietuviška ko 
lonija didelių Lietuvos patriotų 
vadovaujama — šv. Pranciškaus 
Saleziečio vienuolių ordino narių 
kun. kleb. Mykolo Tamošiūno 
ir saleziečių kunigų seminarijos 
Tekoriaus kun. Nikodemo Saldu- 
ko.

Neatsižvengdami pučiamų- vė
jų,-medeliniečiai vieningai išsi-

diehį, radio Bolįvariana ^siųstu
vui skleidžiant- į K -Amerikos; er
dves. -La Vozde.Lituania”; gar
sina rusiškų bolševikų okupuo
tą Lietuvą ir jos vargus .ne tik 
lietuvių tarpe lietuviškai,' kurių 
P. Amerikos plačiuose" plotuose 
dar nenutautusių , gyvena apie 
80 tūkstančių, bet ir ispaniškai lieka didelius darbus. Pirma, jie pa

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

334 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraio Pamali, taftos !• 
gyvento|us ir gamtą. 1,200 lietuviškv vietovardžių sąralas. Knygos 
kaina SS.OO, minkšti viriallal.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

—■

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozu DtupartK ŽEMtS OKIO IVIET1MAS. Studl 
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga ėvieh} da
lių: žemės ūkio kvietimo problemos ūkininku kraite, u daHa: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje raJk>: MJei liūdnas lietuvh; tanios Ifkteas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir, nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjosin Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimo, Šiandiena, drąsiai gailina sakyti Detavhj 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kulttrdt valdau 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*’.

Knygos apie žemės ūkj atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadžmd 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12% 1 buvo ūkininkai ir po ps- 
saulj išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba pa 
nlnkai, arba ūkininkų valkai, reilkU, kad ii knyga bus 
liūčiai lietuvių daugumai, vpač kadangi knyga ru tokia meile 
žemei paradyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: ^Dėkingas ataus — 
mal Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių tu daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:
NAUJ1KN OS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 
Gave pinigus, tuojau knyga pasfnrbBa.

fvERSA
nėšio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-
>

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

UWU 1923 metais. Tri. 421-3070
įstaigos pietuose kiemai automobUism* pastatyti.
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Money

apie Naujienų likimą. Jie pranašavo, kąd Naujienų (iię- 
nos jau suskaičiuotos... Par išeis keli šio dienraščio nu
meriai ir viskas bus baigta- Keli Naujienų skaitytojai, 
susirūpinę, laiškais klausę, kokia. tikra padėtis, kodėl 
Kanados “inteligentija” pranašauja seniausiam dienraš
čiui tokią liūdną ateitį ? Parašėm, kad netolima ateitis 
tiems blogio pranašautojams parodys, kad ir jie klysta, 
kaip tie lietuviškos spaudos graboriai klydo Chicagoję. 
Tų pranašautojų vardui prisiminti,.. Naujienos eina 
kaip ėjusios kiekvieną dieną visą vasarą ir rudenį, o da
bar ruošia didesnį kalėdinį numerį, kad žmonės galėtų 
pamatyti lietuviškas organizacijas, jų pareigūnus ir jų 
adresus. Skaitytojai turės progos pamatyti ir lietuvius 
sveikintojus, linkinčius dienraščiui ne mirties, bet ilgų 
metų gyvenimo. Jie nori, kad Naujienos gyvuotų ir kel
tų viešumon kreivų politikų ir piktų lietuvių darbus...

Paskutinėmis savaitėmis Chicagoje vėl prasidėjo 
keista ir neteisinga gandų litanija prieš Naujienas. Vie
nas plepus tinginys, turėdamas kelis Naujienų šėrus, 
pradėjo juos pardavinėti, o antrasis mekleris pradėjo 
juos supirkinėti. Šios šmeižtų kampanijos metu jie nau-

Kūno Kultūtos Rūmai Kaune

LIUDAS DOVYDĖNAS

* s * ' ■
/ .3. ,

4 * *
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Skleidžia gandus apie Naujienas
Praeitais metais piktos valios lietuviai, negalėdami 

pakęsti tiesos ir nežinodami, kaip pasiteisinti, išleido la
bai piktą pamfletą prieš Naujienas. Jie šmeižė laikraš
čio redaktorių, su purvais maišė Naujienose dirbančius 
geros valios lietuvius ir buvo įsitikinę, kad tas paškvilis, 
vienuolių laikraščio administratoriaus vežiojamas po 
krautuves, dienraštį visai pribaigs. Atrodo ir tokių di
delių entuziastų, kurie žmonių būreliams, rodydami ta
da išėjusį dienraščio numerį, pasakojo:

— Tai paskutinis Naujienų numeris, daugiau jos ne
pasirodys.

Bet lietuviškos spaudos graboriai labai nustebo, kai 
jie sekančios dienos rytą pamatė naują dienraščio nu
merį, kelantį ir toliau neteisingas inofrmacijas, tįksli-
nantį blogai paruoštas žinias ir nurodydami bereikalin-’
gą žinios nukandimą. Duoti informaciją, bet nukąsti pa
čią svarbiausią yįetą, yra lygu melagingai žiniai.

Jeigu bent vienas paskvilio autorius būtų drįsęs pa
sirašyti savo vardą ir pavardę, jeigu jis savo tvirtinimus 
būtų drįsęs savo geru (ar blogu) vardu patvirtinti, tai 
tada būtų reikėję kreipti*}* tai rinitą dėmesį, bet kai kal
tintojai nedrįso duoti savo veido, ir pasakyti, kad jie ži
no apie skelbiamus dalykus, tai tada būtų galima su tuo 
žmogumi klausimą išsiaiškinti, bet kai jie nedrįso pasi
rašyti, tai visas jų darbas nuėjo niekais. Niekas nebeti
ki šmeižtais. Pradžioje jie norėjo gauti po doleri už kiek
vieną egzempliorių, bet žmonės, išaiškinę šmeižto pobū
dį, atsisakė jį pirkti, tai tada jį dalino veltui- Jo prisi- 
spausdino tiek, kad ir veltui išdalinti nepajėgė.

Likusius egzempliorius jie pasiryžo išvežioti ir iš- 
siutinėti po kitas Amerikos lietuvių kolonijas. Didokas 
jų pluoštas aukštų barzdukinės bendruomenės pareigū
nų buvo nuvežtas į Kanadą. Kanadoje yra didokas būrys 
Naujienų sakitytojų. Jie jau žinojo, ko paškvilio platin
tojai siekia ir koks buvo jų užsimojimas.

Paškvilio platintojai Kanadoje įtikino kelis visųf> 
menės “veikėjus”, kad Naujienų dienos jau baigtos . . . 
Dar išeis keli numeria, ir b»us baigta... Ne tįį: ląišį:ąis, 
bet ir iš Kanados grįžę vasarotojai apie birželio vidurį 
pradėjo aiškinti Kanados “spaudos atstovų” nuomonę ^

rankas. Jis buvo Vilniaus mies- 
to Vykdomojo komiteto pirmi
ninkas. Jau tuo metu Vitas ka- 

ižin. ką pasakė lenkų vardu va- 
. na toli nuo komplimento.
' Po’ pietį kai likom vieni du, 

>. kad

(Tęsinys)
jiems “pirkėjams” pripasakojo įvairiausių nesąmonių. į Binkis priminė mūsųpriedangojėdažn^aišoši vyrai, ^ri^ojo

jos Tėvynės Sąjungoje: Juk ten moterys,- atseit, vaiku tėvai, gi- yitas esąs jo senas draugas dlr 
mes ryžomės save Įtikinti už- minės. Sužinota, <--kad--civiliais 
miršti asmenines sąskaitas, par apsreųgę atsilanko kunigai, ?vie- 
tijų, sektų šerius susišukuoti.^~HuolėS/ netiek?- domisi■ vai-
Uetuvis — žmogus, kas jis ne
būtų, reik gelbėti. Binkis visada 
smerkė kunigijos -pasinešimą po
litikuoti. Tai pražudę beveik 
mistiškai prastuolių akyse švitė 
jusią aureolę ant pat kunigo vir 
šugalvio. Tos aureolės, Bnkio ma 
nymu, dvasiški ja nebeatgaušiari 
ti. Binkis patarė, jeigu galima, 
sulaikyti komisijos medžiagą.

1 Pik. Butkvičiui patariau iš hau 
jo nuodugniau patikrinti jau tu 
rimąją medžiagą. Jis, žinoma, su 
prato norą delsti. Delsėm. Kom
partija užsivertė naujais rūpes
čiais. Apklausinėjimo medžiaga 
po poros mėnesių į,tĮžo atgal, ji' 
pas mane išbuvo iki. birželio 22 
d. Pasitraukiant Į Vakarus ke
turiasdešimt ketvirtąją rudeni 

j teko sudeginti kartu su visu glė 
biu kruopščiai mano ir talkinin
ku išuririktos medžiagos. Taip 
ją buvo ir L. Seimo scenarijus, 
atsiųstas'iš Maskvos; Scenarijų 
man teko versti į lietuvių kalbą. 
Gaila; tai solidi medžiaga respub 
liką- -‘nepriklausomybės” Įrody
mui.1

Vilniuje
Prie Aušros vartą buvo dide

lė lenkų vaikų prieglauda. Ją ra 
dau persikėlus ;į Vilnių, 1940 m. 
rudenį. Viena didžiausių, gerai 
aprūpintų priglaudu. Prieglaudos 
sandėliuose radom dideles atsar
gas šokolado, džiovintą vaisių, 
cukraus, miltų, kakavos. Atsar
gos stebino dydžiu ir skanumu. 
Galimą buvo numanyti, kad tai 
ne yięn prieglaudos sąndėlys. 
Prieglaudos personalas buvo gry 
nai lenkiškas. Viena pusamžė 
motelis — auklėtoja kalpėjpo --------------------cw ^1USU5 SUU1JIU re*uruas uu.
lietuviškai, bet labai nedoromis, pasiteirauti, kaip Jani . sekasi. vį nustatytas 1910 m. Seattle 
Teko porą atleisti, ir paskyriau \ Jis,. Vitas, iš Leningrado ąikel- mieste. Viena blusa nušoko 13 
merginą ir vyrą, vilniečius. Jie tas j Lietuvą, rodos, statybos in- ’colių. Tuo šuoliu ji pakilo veik 
tuojau pranešė, kad prieglaudos' žinierius, v tuf^jo^Marba pilnas -8 colius -aukštį.

Jie tvirtino telefonais ir privačiuose pasikalbėjimuose, 
kad Naujienos jau pereina Į kitas rankas; kad Naujie
nos tokios, kokios jos šiandien yra, lietuviams jau nebe
reikalingos; kad jos reikalingos “naujo kraujo“ ir “nau
jų idėjų“; kad joms reikalingas piniguočius, kuris galės 
pagerinti ne tik patį dienraštį, bet gaus naujų bendra
darbių, kurie galės kiekvieną dienraščio, skyrių pagy
vinti, jį geriau suredaguoti, išstaisyti jo kalbą ir išveng
ti korektūros klaidų. Buvo ir tokių, kurie tvirtino, kad 
Naujienos tiktai bereikalingus pykčius kelia, nesupran
ta modernaus gyvenimo ir kritikuoja lietuvius žurnalis
tus ir net rašytojus. Senam laikraščiui visai nereikėję 
liesti modernios literatūros ir leisti vienuoliams džiaug
tis, kaip aprašinėjamas šventųjų šlaunių glostymas. Iš 
viso, Naujienoms nereikėtų į vienuolijų'reikalus kištis, 
nes jos neturi jokios noumonės apie vienuolių paskirtį, 
jų pasišventimą ir jų vedamą “šventą darbą“. Vienas 
turtuolis net pareiškęs, kad jis nupirksiąs. visas Naujie
nas, seną namą ir senas mašinas, ir viską sudeginsiąs. 
Naujienų dūmai nurūks ir lietuviškame, gyvenime bus 
ramu. Striptizės galės apsinuoginti didžioje salėję, _o lie
tuviškas jaunimas ir seni vienuoliai jgsios šokyje įžiūrės- 
maldą-

Tokius dalykus, skleidžia mekleriai, visai nežinoda
mi, kad Naujienos naujų šėrų neturi ir jų negali par
davinėti. Be to, niekas neturi teisės parduoti šėre be va
dovybės sutikimo. Einant gandais, Chicagoje jau antra 
savaitė Naujienų šėrai ėjo iš rankų į rankas, bet iki šio 
meto niekas neįsigijo nei vieno sero, nes Naujienų vado
vybė nepatyrė, kad kas nors būtų , sutikęs savo šėrus per
leisti kitiems. Prieš Naujieųąs tęsiama šmeižtų gandąj, 
kuriuos tęsia paškvilio autoriai.

Norime užtikrinti gausius Naujienų skaitytojus ir 
plačiąją visuomenę, kad. niekas Naujienų neparduoda ir 
nesirengia parduoti; kad niekas bę vadovybėj neturi 
teisės parduoti ar perleisti šėrus kitiems asmenims ir 
kad Naujienos kels viešumon mūsų visuomenininio gy
venimo negeroves, svilins. akis pornografijos skleidė
jams ir lietuvių moralės silpnintpjąms. '

VISI LIETUVIAI B1ZNIĘR1ĄĮ

G AR S1N K IT ĖS NAUJIENOS E

A. J. K. ■ salioj Žmogaus Teisių Deklaracijoj, kurią SS yra pa-

IPokalbis su Valstybės Departamentu 
- aktualiais klausimais

(Tęsinys)
Iš kitos pusės, jei nepripažinimo principas yra

- svarbus, tai kodėl JAV vyriausybė įžeidžia 1
• leisdama savo konsului Leningrade (legaliai sveti

moje valstybėje) lankytis Vilniuje ir tartis bei sve
čiuotis su valstybės pavergėju. .Juk lai tikras diplo-

’'matinis nesusipratimas.
Toliau. Kas metąi Lietuvos

• šventės proga Valstybės Sekretorius JAV vyriausy- ■ departamentas tą šventę sutiks. 
' bės ir krašto vardu teikiasi pasveikinti lietuvius. To- 
?*ios pat kurtuazijos susilaukia ir latviai bei estai. Ta

kiau kasmet tie laiškai darosi vis pilkesni ir mažiau 
pasaką. Pastaraisiais keliais metais atrodė, jog kas 
pors specialiai pora savaičių laiškus taip redagavo, 
kad jie kuo mažiau pasakytų, šis faktas mažų ma
žiausiai rodo nenuošrdumą.

nuo revoliucijos laikų. Jis jį gy- 
j nė,, kaip,didelio takto, labai nuo 
| širdų lietuvį. “Kad mums Die- 

kais, kiek ąąndėliu. Išeina šute- j vas būtų davęs daugiau tokių ko 
mose: su ryšuliais; įmunistų”. Dar pridūrė, girdi, jei

.. Vilniaus prieglaudose, vaikų j kokia bėda ar labai svarbi 
namuose maža buvo lietuvių. Iš [rekomendacija, kreipkis dieną ar 
minėtosios prieglaudos porą šim! naktį į inž. Vitą. , 
tų lenkų •vai.<ų pęrkėliau į kitą | Netrukus mane pašaukė pats 
prieglaudą? d vilnietę, naujai pąs .Vitas. Jau buvo po keturių. Dar 
kirtą auklėtoją K. išsiunčiau į ,bas baigtas. Jis mane priėmė 
Vilniaus apylinkes parinkti, ne- kabinete, kai išlavėjai jau rikia- 
turtmgų vaikų i iškeltųjų vietą, vosi, ginkluoti šluotomis, kibi- 

Pagal kažin kokį seną paragra- rajs.
Mąnoe paliktas praviras duris,

Pagal kažin kokį seną paragra
fą Vilniaus!^miesto vaikų na- ~
muose, prieglaudose turėjo būtijį^Įę pasikalbėjus, Vitas vaikš- 
tikTWauą niiesto vaikai. .Prie- giodamas uždarė.

L “Turiu’jūsų malonumui net 
’{tris skundus”, sėsdamasis pag- 

..........       ųniaųžė sunkaus darbo' nemačiu- 
Sb tra^isįfls'piršitaš; kaip daro dažnas 

pavargęs, gal kiek susirupmęs. 
“Man apie jus daug gero pasako
jo Nikodemas (Martinonis). Ine 
tūriai, kiek aš jų sutinku, jus 
palįsta ir, jūsų, neląimęi, dau
giausia neblogą! jus pabųdfe3- 
Gal aš ne taip sakau? Aš norė
jau sakyti, apibūdina. Ką pada- 

blpgąi”.- !
Vėliau sužinojau, kad gera nuo 

manė sovietiniame žvėryne ly
giai blogai — atkreipia saugu
mo akis. Gerai. Kodėl gerai? Už 
ką, kaip jis Įsigyja tą gerumk? 
Bloga. Kodėl blogai, Kam blogas 
— valdžiai ar žmogui ? Gal jo blo 
-gumas — gerurpas sistemai? 
šiaip ar taip, bloga nuomonė ma
žiau pavojinga. .L >
į ,, ■ (Bus daugiau)

miesčiūose buvo ,daug vargingai 
gyvenančią gausią.šeimų. Dau- 

'giąusią^to^Ę buvo. Įiętuvią. Jie .. ... - .............

iš viešumos. Auklėtoja K. su
rinko per trej etą., šimtą priemies 
čią vaiką, kurią daugumą šutai 
piliau minėtoje Aušros Vartą 
prieglaudoje. Teko' atleisti dar 
vieną auklėtoją, kuri karingai 
kliudė Ienk)|, perkėlimą ir lietu- 
vią apgyvendinimą/ Vėliau paši- 
rodė, kad.-tai'buvo‘Lenkijos ar- gaj geriau gęrąi, ne kaip 
mijos pulkininko žmona. Jos vy
rąs, štabo pulkininkas, pakeitęs 
pavardę, dirbo, miesto savivaldy 
bėję. ■ ' ’; -'ri

■>. Muzikas N<: Martinonis, arti
mas kaimynas mano tėvams, daž 
nai Kaune, sutinkamas,, keturias 
dešimtąją rudenį sulaikė mane 
Vilniuje, Gedimino gatvėje. Su
pažindino su pagyvenusiu, juod
bruviu vyru. “Būkit pažįstami, 
tai- draugas Vitas”. Tuo metu, 
kažin kuo užsiėmęs, neatkreipiau' 
dėmesio. Visi nuėjom pietą į vai 
gyklą, pasiūlytą Vito. Vėliau iš
sikalbėjus Vitas teiravosi apie 
mano darbą, prieglaudas, vaiką! gumo. 
namus. Tada ir aš pasiskubinau1 & t Blusos .šuolio rekordas bu-

• vo nustatytas 1910 m. Seattle 
Jis,:2Vitas,-iš. Leningrado, atkel- mieste. Viena blusa nušoko iŠ

• Didžiausios skruzdėlės vei
siasi Afrikoje. Keliaujančios 
skruzdėlės ten yra 1.31 colio ii-

si tęs labai ilgai, nes procesas reikalauja ypatingai Jie padarė gerą- (įarbą -susirinkimą 
daug laiko... A darni.

< ■

■ ' Kažkas (atsipraašu, neatsimenu kas) iškėlė į- tas kur,s iš viso kreipia dėmesio įlokius dalykus kaip 
domų Andrejaus Sacharovo laišku klausimą. Kaip Baltijos kraštų laisviŠV? Stepono vainikas ir parf. 

kuris po daugelio metų gal pirmą žinoma, pastaruoju metu Sacharovas buvo kviestas į Juk JAV yra vienintelis didelis kraštas, kur bet ko- 
l žurnalo konferenciją Berbne ir AFL-jkios laisvės daigai -randa puria dirvą. Todėl ir kriti- 

politiką dera niekuomet ,neužmiršti, 
r TPyęn nHHm - - , - loms organizaci- Į jog sveika kritika yra naudinga, bet perdėtą _  yrą

reiškimu, Jis. tarė, jog sekantis sveikinimas iš valsty- cijoms laikaus ir prašė JAV ambasadą Maskvoje juos ikirtmas $akos, ant kurios visi sėdime.
bės departamento Vasario IG-sjos proga bus k i tokis. j pasiųsti adresatams. Į Toliau, ^ąširi ūkimas parodė, kad tik Amerikoje
negu iki šiol. Čia tuoj phįrilęą vienas latvių vadovų ■ Gandas yra, kad laiškai buvo grąžinti Sachara- ori ir labai^aukšt pareigūnai ateina pas žmones, ne/: 
—t_ixr i..i.-------... . .. ... ......... ’ ‘ • su speciafmw^poreikiais, net imigrantus ir jų vaikus

ir randa Jaikjf praleisti vakarą labai atvirame pokal
byje viepienją ir kitięms labai opiais klausimais.

Žiūrint į {kitą medalio pusę, susirinkimas pa'ro. 
dė ir kai kurių piūsų jaunesniųjų (o ir vyresniųjų^ 
verkėjų daugiau sporadinį, pegu nuolatinį angažavi
mąsi darbui. Kai atėjo gera proga “suremti ragus’-’ 

, intelektualinėj — visuomeninėj rungtyje, daugelio jų 
| nebuvo thatyti. Net nepasirodė. Jei vyresnieji kartais 
Į gali pasiteisinti nuovargiu ir sveikatos stoviu, tai jau
nesnieji tokio pasiteisinimo dar neturi.

(Bus daugiau)

Savo žodelio gale pastebėjau, jog vidurio ir rytų 
Europos' žmonės bei tų kraštų kilmės amerikiečiai 
laukia iš JAV šiais įvairiais klausimais kiek tvirtes
nio nusistatymo, kiek ąktyvesnės veiklos tam tikro 

t “ųuįęt strength”, T , L -
kartą pasirodė pręz. Cąrterio žmogaus teisių nusis- “Konlinent” žurnalo konferenciją Berlyne ir

suorganizuo-

Iš kitos pusės visus skirtunius neužmirštant, rei
kia lygiai nęužmi|it^i jog JAV yra vienintelis kraš-

Li t va fonųulayhpe ir iškėlime į politikos priekį. CIO konferencją Romoje, žinoma, negalėdamas vyk- j kuojant JAV
i''svetL I ijąę jvaoo mintis ątsiliępė p. Vest tik vienu pa- ti, jis, spaudos pranešimu, parašė toms organizaci- ! jog sveika kri

pabrėžė, jog už poros javaičių latviai svęs Latvijos vqJj Įdomu, jog paklaustas p. Vest pareiškė, kad. jei 
Nepriklausomybės | Nepriklausomybės šventę. Bus įdomu kokiu laišku1

Pagaliau išeivių organizacijas jau seniai valsty- 
Svs departamento prašo atkreipti dėmesį į sovietinę 
muitų ?•' ,:t>ką, ryšium su privačių asmenų siunčia- 
piiis (arba ■ lustais) siuntiniais į Baltijos kraštus. 
Ąjkrainą. Gudiją ir t.t. Tie siuntiniai yra išgelbėję 
daug žmonių gyv. bių. Dar opesnis yra šeimų sujun
gimo klausimus, kuris yra juk net fiksuotas Vnivęr-

Trumpai užsiminiau-ir Bražinskų reikąlą. Jį tiks- 
Įiaų ir aiškiau pakartotinai iškėlė Clevelando ALTo 
skyriaus pirm. Algis Rukšėnas. Atsakė p. Derian. At-^ Ilgokas reportažas prašyte prašosi kai kurių pa
sakymas buvo ir įdomus ir svarbus. Kadangi susirin-1 stabų, 
kime buvę iškelta, kad AP paskelbusi, jog valstybės! 
departamentas nutaręs Bražinskus- deportuoti,' p. | v J . * ..• ..... ' .
Derian to neginčijo ,tik seikėdama ŽQ<lžjus pastebė-’ -°8 žodžius apie G. Vest ir P. Derian. Nežiūrint visų 
jo, kad rekomendacija iš valstybės departamento nuomonių skirtumų, o jų buvo daugiau, negu sulari- 
(faktiškai iš jos biuro) buvo jų nedeporhioti į SS. į'***®’, bent diskutųpluoi^ijyaa^iųjgo^e, abu pareigūnai 
kur jie ir nebus deportuoti, nes tokiu atveju jie būtų j I>as,r°dlę išskirtinai d 
pastatyti į didęlį pavojų.

Rukšėnui primygtinai klausiant kas su Brazin-

Gandas yra, kad laiškai-buvo grąžinti Sacharoj ne* ir labai jiųkšt pareigūnai ateina pas žmones, net 

tie laiškai buvo.įteikti, tai jie būtų buvę persiųsti. 
Esą, JAV ambasados yra instruktuotos niekuomet ne
atmesti gautų laiškų.

Kur tiesą, šiuo metu, sunku pasakyti.

Pirmiausiai gal reikia pakartoti šio rašinio pra-’

jo, kad rekomendacija iš valstybes departamento 4 nu<>n^>niU ^skirtumų, o jų buvo daugiau, negu sutari-

ški, prieinami, šviežus, im-J 
£vnė savo pozicijas neban- IŠKAITYKITE IR t

skais bus, p. Derian tarė, jog byla parduota Imigra- su i* nesiskaityti. Ta prasme ir jų atvažiavimas* btr
cijos ir Natūralizacijos Įstaigai, ir jos sprendimas už- vo didelis pliusas. Rengėjus reikia už tai pasveikinti.
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DR. R. G. DALUKAS

Rex.: GI $-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
A"UŠ5RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINHKOLOęi.NĖ CHl.RURGUA 
6132 So. Kedzie Ave., WA5-26/0

Valandos pagal susitarimą. Jei ųeąt- 
p'liepia, skambinti Ml 3-0001. ... Perkūno Siena nepriklausomybės laikais Kauną; ?,

I jo gUįraįčių yia -“Regėjimas”, 
kųriė prasideda šiais žodžiais:

Op, op, kas ten... Nemunėli!
■ Ar tų manę tauki ?

Ar tįK tylų vandenėli, .
rliuš^endanaj^ sau pląukiT'.
J yrjįki posmu? persunkti liū 

deaio dėl tėv^kė> sunykimo, dėl 
paą Ugūno sepovĮ -. apgaubti mis

Į tiuįp, irn0<-
! nųį lakųjį Ą^įįįį liaudięis <l^ĮL 
f b'ęęitai mėgiamiausių
li^t^j|"^^tf<ūų <yąų (^r. 
NaujoĮ^ųt^. įį popųUari dainą

MaUSERIJĄ ir moterų LIGOJ 
GINEKOLOGINE CH1RU4GŲA 

M49 $«. BuJLttki fty, (Grosrtmt 
ąvfciinai, x«L LU

P.Jma Iiajpjų| pągal suzįtarįuą i 
Jei neąisūlep.a, skambutį 374-B0Q4.

DR. C, K. B0BJELJS 
INKSTŲ, IR ĮLAPJUMO TĄRŲ 

CHIRURGIJA
Tflpf. 695-0533

Po* V«U«x Medic* I Cąnt«( 
860 SUMMIT SJRĖįT 

ROUTE 5$, ELGIN, (LUty)l$

1>2. PAUL V. DARGIS
GYDXT94AS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

S, Hanheim Rd-, Westchester, U*. 
V ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ką/ antra šeštadienį 8—3 v#l. 
te*: 542-2727 arba 562-2728

TEL?— BE 3-5893

PR. A. R. GLEVECKAS
GY RYTOJAS IR. CHIRURGĄ*
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS
W W«t jota

Valandos pagal susitarimą.

Adomas ir Ieva kalbėjo lietuviškai.,
DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS
KALBA'LIETUVIŠKAI •

2618 W. 71 St. Tel.' 737-5149

Tikrina akis < Pritaiko akinius ir
“contact lenses”’ į:

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree buą.
Gyvenimas

PR. LEQNAS SEIBUTIS 
■ INKSTŲ, PŪSLĖS IB 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. 5-—7 vai. rak.
Cf‘so tele<.: 776-2880 .

Rezidencijos Meti 448-5545

DR. VĮ T. TAURAS;
GYDYTOJ^

E-ndra praktika/spec^MQTBltU ligos.
■ Of.sas 2o52 WEST S9ti.STREET

- - •' ' ' ' Tąį 'ęr r. ’ L a: 
DHSO VAL.:, pirm, antrai, tre&ad 
ir penkt. 2-4 irfi-8 vaL vąk. Seštadie- 
mais 2-4 vali, pellet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

F. ŠILEIKIS, 0. P.
V ■ ORTHOPEDĄS-PROTEgiSTAS 
Oh Aparatai - Protezai Med. ban- 
SjK dažai. Speciali psgalba kojom*. 
CT> (Arch Supports; ir‘t'V' 
VaL: 8—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd Stv Chicago. UI. 60629

Tęlef.: P Rospect 6-5084

| Gėlės visoms progoms
j BEVERL.Y H1LLŠ’GŽLiNVeiA

' 2443 WEST 63rd STREET ’ 
Telfonai: PR 8-0833 ir -PR 8*0834 
Naujoji Barbaroą'if Gene Drishiy 

krautuvė. ’
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
••'“ Tel. 499-1318'"'"

\ ; .' - • -

PERKRAUSTYMAI ■

MOVING
Leidimaj — gilnaapoijauda 

ŽEMA KAINA * 
R.' ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraūstymas 

iš įvairią atstumą. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 37^-5996

Bašytęjcį Ąndrfiy Vištelį firisįrpenanf
Andrius J. Vištelis Višteliaus buvę nusivežęs — 3000 auks. 

kas įA.¥.V gimė Į827 mt. lapkri frankų. Vargų prispaustas, A 
čįo mėij, 24 d- Taigi, šiais mę- V. “susirgo nervais, buvo laiko- 
tais sukako, \40- put. nuo šio ra-, mas. psichinių ligų ligoninėje, 
šytojįų, ‘lĄušros”, bendradarbio ’ kur, visų apleistas, 1916 mt. rug 
veiklos. Verta kiek plačiau pri- į siūčio m. 2 d, ir mįr-ė. Toks jo 
siminti apiejo gyvenimsį ir nuotykių gyvenimas.

t A; V. buvo aiškiai apgispren- 
įjetuyjs. Nors vedęs lenkę,

• .. . - vaikus mokė lietuviškai poteriau
- A-,L T** 51; Ų į kalbėti. Dėl ta' tarėja uema

mė Kluoniskyje, .prie Zapyškio,. sa
Kąuno aps . ^e)0 ■ \s lJ3a!kaisJkurievadino.paganinn,lit- 
įa,. k, paname. Bįigęs S Ua-jwi3wl fckfc jggį ir-tei prW. 
sės, 18.B mt. jėtaja. Į mtalelmj pakrikimė.
eiles. Bet jau po metų pabėgo, .
1 Vokietiją,'kuri laiĄ: gyveno’’ '' Kūryba,’ tautinė veikla .
Prancūzijoje. Ten g įrodinė5<)
18^ ipk siUcflinio komiteto, pa-ų^^vių, yp^ Maį . Lietuvos

^^5 ,J3 v^no 0 E® lįętuvninkams, kad būtį lietuviu 
sa.^ laikė lietuvių. Netekęs šio garbi? kad Sfc Adomas su 
komiteto giob<», stojo Į J. 9a”ileya kalbėjo tKętuviškai. Jis lie- 
ribaldi pulkus <sąvappriiįį - Į tuvybeilaitnėjo J; Miksą, iš ir M,

1873 mt. vedė lenkę ir. prade- ’-Jankų bei kitus. Ą. Vištelis yra 
jo‘ ūkininkauti netoli ftoįskoj vienas iš “Aušros”- steigėjų. Su 
Poznanės srityje. Vokiečiai, pra kitais^jis. svarstė laikraščio var 
dėj^ platesnę 'kolonizaciją, privęr. dą ir-davė pradžiai 20 dol., už 
tė jį; 1885 mt. parduota žemę, ir į kuriuos,J. M&ša pragyveno, be 
tik su didelėmis pastangomis ga * redaguodamas pirmuosius du 
Įėjo’ ten pasiliktu ligi kitų metų.'' “Aušros” - numerius. “Aušros” 
Negalėdamas grįžti į rusų vai- ,1 pirmame numeryje buvo išspaus 
domą Lietuvą, išvyko į Brazili- ’dihtas A. V., eilėraštis “Lietuviš 
ją.. Buvo įsikūręs pusėtinai, bet ‘ koji kalba’-’, kuris taip skambė- 
eia staį^a mirė‘jo du vaikai irt jo:’
2 giminaičiai. Išsigandęs siau-i O brangi lietuuuszkoji, 
čįždičių epidemijų ir kaiščių,) Szenta kalba prigimtoji! 
išvyko į Argentiną. Buenos Ąi-^ Už Žemeriugus tu brangesnė, 
res mieste buvo nusipirkęs ke- į Ir. už viską meilingesnė”.
etą sklypų žemės, jstąįsę krau- ■ §is eilėraštis spaudos draudi- 
tuvėlę, bet niekas nesisekę — vi mo metu plačiai-žinomas ir buvo 
sur buvo apgautas. Prarado čia vūętęs savaip suprasta lietuvių 
paskutinius savo pinigus, kurių i kęjvps išraišką. Viąnąs gęriąųsių

ipnii i uit imi nr ... . i MNMiMnm
Vieneriu metų mirties^ liūdnas prisiminirnas

■ ? ' : A- S At '

ANNA ęilSSEN,
gyvenusi Ciqeroz

SOPHIE BARČUS 
radijo seimos valahoos

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai- popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais filio 830 Iki 9:30 
vat ryto;'

Vedafa Aldona baukus

TeleE: HEmlock 44413
7159 So. MAPLEWOOb AVfie 

CHICAGO, ILL. ^29

Mirė 19/6 metais

Daugeli nieko man nebeliko.
• ’-į Jr O

j /
Kai Žemės velėha ir mano 

pelenus prislėgs. .

lapkričio 29 dieną.

' • MANO BRANGIOJI, 
■Jąų praėjo, metąi gilios 

sielvarlos dienų., 

ęylEąi^y^ą širdimi i Tu

RWftas

tuvybei duoti pirmenybę, i§ lie
tuvių kalbos jis kildino visą indo 
auropiečių kalbų medj. Iš čia ir 
jo teigimas, kad ir Adomas su 
Ieva turėję lietuviškai kalbėti. 
Savo raštuose ir laiškuose teigė, 
kad slavų, germanų, romanų ir 
kt. kaitoms atsirasti teko ilgiau 
užtrukti, kol jos išsigimė iš lie
tuvių kaJbps. Anę uięto vokie-’ 
Siu ir kt. kilbininkai Bemokėję 
^ąukamąi liėtuviakiii, todėl 
Lsi i| nęgaAję ojyyfcti ligi, aido-

Savo eilėraščius A. V. eiliavę 
silabiškai, dažnai imdamas net 
šventų giesmių vertimus pavyz
džiu.

) V. ląi^i vertino Kastytį ir 
' Jūratę. Ruošėsi atspausdinti ir 
greta pridėti savo kalbinius ir 
kitokius aiškinimus, bet pinigų 
trūkumas, vargingas gyvenimas 
šiuos planus sutrukdė.

Ūkininkaudamas A. V. išver
tė J. Kraševskio “Vitoįio raudą” 
ir 1881 mt. savo lėšomis (600 
mk.) atspausdino 540 egz. šiam 
veriimųj A. V. -parašė įžangą, o 
J. Miksas nęaįąargįai pirmame 
“Aušros” nuineryj e prasitarė, 
kad ši “Vitolitį) raudos” giesmė 
Hejįuviams yra tas palte, kaip 
krikščionims šv. raštas. Tai 
sukėlė labai .didelę audrą kuni
gų tarpe, o lenkams davė pro
gos “ginti’ katalikišką “wierą” 
nuo litvomamp.

A. V. rase'Aušrai, Lietuvis 
kajam Baisui,!Varpui, Vienybei 
Lietuvininkų ir, kt. Siuntinėjo ko 
respondencijų ir iš Argentinos 
gyvenimo, kol liga, sulaukus 70 
rųt., galutinai-pakirto jo jėgas. 
Sagą, raštus pasirašinėjo A. J. 
IK. L, Ą. J. WTLietuyis, kartais 
ir A. VištaKus,' Pridėtine prie pa 
vardės L. ar Lietuvis norėjo pa 
brėžti savo žmonai ir visiems 
lenkams, su kuriais plačiai susi
rašinėjo, savo tautybę ir lietuviš

Mitologijos tyrinėjimams pa 
grindus *udarė T. Narbuto ir J. 
Kraševskio senosios Lietuvos is 
torijos ’ raštai, taip pat Š. yru- 
nau kronika, vienas kitas vokie
čių mitologininkąs. Savo visų 
“tyrinėjimų” neišspausdino, bet 
vienu kitu raštu sukėlė Čika
gos lenkus, ir šie savo spaudo
je- A. V-į iškoneveikė (Kossa- 
kowski) ir kt. Nenorėjo patikėti 
kai kuriais A. V. raštais ir J. 
Basanavičius. Ypač skaudų jam 
smūgį kirto 19Q3 int Gęnėjas 
(A. Janulaitis) atskira brošiū
ra.—“Kur lietuvių senovėje gy
venta-. z

.’Dr, J. ^įūpm A. V. siūlė steig 
ti Alokslo Draugiją Lietuvos 
praeičiai tyrinėji, ypač mitologi
jai ir kalbotyrai. Būdamas sava 
rriokslis ir norėdamas visur lie

, A. V. romantinis lietuvišku-' 
mas, išaugęs iš 1863 mt. sukili
mo, A. Mickevičiaus, J. Slovac
kio, Ibei kitų raštų tėvynės mei
lės sampratos, nebuvo supranta- . 
mas jaunajai kartais, kaip tai 
dažnai pasitaiko. Bet dar 1883, 
1885 metais A. V. buvo gana 
nuoširdžiai sutiktas Al. Lietu- 

! vos lietuvininkų ir ne. vienas iš 
jų buvo laimėtas .lietuvybei.-Be
keliaudamas A. V. ne vieną įtiki
no, kad ir jo pavardė yra saksiš- 
ka, zalcburgietiška ar slaviška, 
bet lietuviška, kad lietuviu būti 
yra didelė garbė ir pan. “Jis as
meniniu ryšių ir gyvu, žodžiu 
lietuvininkus yra daugiau pavęi 
kęs negu J. Basanavičius ar. vė
liau ir pats J. įšliūpas (A. Alą-, 
Žiulis). Reikia . pripažinti, kad 
A. Vištelio, reikšmė mūsų tauti 
nio atgimimo metui tebėra nę- 
išryškinta, bet savo poveikiu žy- į 
miai gilesnė, negu mes kad ki-i 
tiems pripažįstame. Toks tai bu 

Vo’A. Vištelis'įr tokie jo darbai.
J. Kutra

(ŠOLYTĖ)

Gyv. 6747 S; Ąrtesian Ąvą.

Mirė 1977, m. gruodžio 5 d., 11:00 vaL vak. sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoj, Marijampolės aps., Kalvarijos vis,, Ląidikų kaime.
Ąirierikoje išgyveno 27 metus.
Paliko ąulįūdę:. sįuuus dr. Vytautas Rėklys ir jo žmona Vilma, 

anūkė* Dalia it jos vyras dr. Vitas Alekna, p.roanūkas Aras, sesers 
Šūdus Sigitas Miknaitis sii šeima ir kiti’ giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoj liko brolio duktė ir Sesers sūnūs su šėmomis. ;

' Sėimą’ prašo Vietoj gėlių aukoti Lietuvių Dukterų Draugijai.
Ketvirtadiertį, 5:00 vai. p. p. kūnas btis pašarvotas Lack-Lačkewicz 

koplyčioje. 2A2A. W; 69th St - “
Sestadjenį* gruodžio 10 diąną 9:00 vaL ry^o bus lydima iš kop

lyčios * Į Sv? P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama §v. 'Kazimiero Lietuvių kapinėse:

‘ Visi a.; ar.MągUalenos Rėklienės giminės, draugai ir pažįstami nuo;- 
širdžiai kviečiami" dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinmą. ;-
~ ' Nulūdė ' lieka: ’ iunus, anūkė, proanūkas, giminės.

Laidotuvių direktoriai: Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel 737-1213.

Tu pa^ manę, jaji ncb^ugrĮ^,^ vėliau,— 
Pas.^asę ^ę^iu.j 

►, .'.’.‘-•a ♦ -- » » • • ? ’ ž
C zL^rųisį. iięįą' ■ t

LAST YEAR 2,850 8CM00I.- 
AGS CHILDREN B&TWE8N 
THE AGES OP 5 AND >4. 
WERE KILLED BY MOTOA 
VEHICLE:® in THE u.*. 
CHAJRLE8 M. MAYES, 
PRESIDENT OF THE CMICAC0 
motor club, asks dqivyrs 
TO Be ESPECIALLY alert 
for CHILDREN now that 
SCHOOL |$ IM SESSION

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jėzus Kristus pagydys — Ap. Darb. 9:34,
šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tarai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalą ranką uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktą ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto rietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap
reikštoj ui, turėjo tik dvylika pamatų.

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

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYR1NĖTOJAL

Mažeika Evans
■

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
' Mašinoms Vieta
:-Tel. 737-8600 :

Tel. 737-8601

EUDEIKIS
■y' r » -j ■ - S’ . . ■ A. 'T“’ T -■ 3 ' , - - •

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

f ’ - - > - - - <*• ?. , -r1, ,x •*-< - * 7-” ♦ - * • ’

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
■Tex.: Y Arus 7-1741-1742

4330-34 Sę. CALIFORNIA A VENUE
Teletcnas: LAfayette 3-0440

MODJEHN1Š.KV§ AIR-CONDITIONED KOPLYČIĄ

TĖVAS IR SONUS
■>ĮARQl ETTĘ FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
k ’į* Telef.: GRovehfll 6-2345-S
tb. > 1410 So. 50th Ąvęc, Cicero
f Telef.: TOwnkafi į-ZlO^
I TRYS MODERNIŠKUS KOPįYClOS

i AIKŠTĖ TUTOMOBILLAAiS PASTATYTI

Chicago*
C' L > •

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

S TURIME 
if Į KOPLYČIAS

< VISOSE MIESTO
A DALYSE.

1 ANTANAS AI. PHILLIPS
’ TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

PETKAS BIELIŪNAS į
I34ą So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArdi 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ), '

2424 WEST 69th STREET Republic 7 1213
2314 WEST 23rd PL/.CE VMtaia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, 1Į. 974-441* I

~ P?J. RIDIKAS * I

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74111 |

— NAUJIENOJ, Chicago t, ILL.— Thursday, December 8, 1977
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
pageidauju, kad jie būtų nau
dojami naujų Naujienų skaity
toju premijai. .

• I>augelis klaidingai daleį- 
džia, kad rūgšti grietinė turi 
daug kalorijų, todėl vengia ją 
vartoti. Ji vartotina ne tik val
gant bulvinius- blynus, kugelj, 
burokėlių sriubą ar kitus lie
tuvių mėgiamus patiekalus. JŽ 
dėtina j žirnių arba pomidorų 
sriubą, maišyti.na su daržovė
mis, dėtina ant- keptų bulvių bei

o Agrikultūros departamen
to pare’gūnai daleidiia, kad 
greitu laiku maisto produktų 
kainas pralenks jų apdirbimo, 
sandėliavimo ir pardavinėjimo 
išlaidos. Nuo 1974 m.- maisto 
produktų kainos beveik nepa
kilo, gi jo. apdirbimo, patieki
mo rinkon ir pardavimo išlai
dos per tą laiką pakilo net 30%. 
Bet lazda" turi du galus: apdai
rūs amerikiečiai, ypatingai su 
gausiomis šeimomis, daugeli pa

. . VI." f 111X3, VICLlllčl dllincpiu UUJV1Ų UC1

grrndm’y maisto produktų pra-,nliSrainės fevisur kitur, 
dėjo pirkti 13 smulkių ukimnkų. kqr de(Jama bd
Amerikos pastas taip pat nedaug j .Ėrietinė' turi tik
kų laimėjo keldamas savo pa-!apie kelvirli k„t
tarnavimų kainas. Daugėtos loHft ir Spie • iaįoriįų. 
amerikieaų pradėjo nboU savo: u ijumaiSyti'.su jvairiaiž 
susirasmejimo iš artu, ir įinoma dres sinį
gai siuntinejant kalėdinės kor- -
teles. Kai kurie Amerikos.s;
tuviai vietoje kalėdinių kortelių e Sojos pupelės vis^ labiau 
sveikina savo gimines, draugus yra vertinamos; ųniorikiecių. Iš 
ir pažįstamus per laikraščius ir vieno bušelio sojos pupelių ga
la proga tais skelbimais bei au- Įima išspausti 11 svarų alyvos, 
komis paremia savo spaudą. Ski if -pagaminti 47 svarus turtingo 
riu Naujienų reikalams $50 ir proteinais maisto. 'Apie 90%'

daryti pastangų rasti bent pi6 
* vieną naują fn enųinęraĮOrim Į

— Brighton Rafkn-Lietuvkų 
Moterų klubas, vettiftdaHtas lie
tuvišką spąudą ir Naujienų in
formaciją, paskyrė 50 dolerių 
ir juos atsiuntė per iždininkę 
Emiliją Surwill tokiu paskirsty
mu: $2Į už kalėdinį sveikini
mą ir $26 auka Naujienų parfe- 

:...juai. Dėkui valdybai ir visoms 
to klubo ponioms. Klubo pir- 

,. mininkė yra ponia- Nelė SkiiĄi- 
_ . lis. Specialus kalėdinis Naujię- 
x».nų numeris bus gruodžio 21 ’d. 
į/>Taip pat priimami skaitytojų 

kalėdiniai sveikinimai Vietoje 
kortelių. Jie spausdinanti šiame 
skyriuje tuojau arba sveikinto-i 

r- jo pageidaujamu laiku, i ■ ;< j
— Vilniaus Krašto Lietuvių

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis gali

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

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei-

4^*- \ t y-. n
jums duos užpildyti ; ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius. ,,

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• .Šio vaj aus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančiu 19-kos

, .... .-Zmetų mokėjimų. ■
• Po ^njiį-jpąętų, garantuoja

ma pahų^^ųpiniginėvertė 
(Cash Surrender Value) ir ap- 
tookėte j^^

hrąngįta,..;. , ;- \
• Apdrauda pradės galioti 

nuo. sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA. Centras 
jūsų aplikaciją ius aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius- arha; < metinius . mokes-
'V. "

/ * Jėi Finansų sekretoriaus ar-

£
koje SLA kuopos nėra, prašo- 
ma kreiptis j' SLA sekretorę: .

LIŪNASSIME

zatorię New York, N. Y. 10001

.L-’ :;
NAUJIENOMS šiemet tuėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiynt pirmojo 

Amerikos Ueturta mearattto steigėjus bei Uetuvlikoe speudoe pirmu

Mamai Niojituį platinimo <
<AUJDEroe trinti Kori Ir kovoja ti LUtavet fr psrvttil Katrria laim 

Mtdamoa ir necidėdamua į aanafirtv ,ac akupantaia ar Ji UaBo 
iWa|a» • •'

JCAUJIECOe palaiko rimą Betaria demokratines trupes, ii bendras lasttta- 
djas Ir remia riaų lietuviu bendruosius darbus bei tikėtas.

JCAUJIENGS atstovauja tyliąją Betariu daugumą fitis pesfmetimo. reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujk> 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jar prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JuMBejlnfų metų proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi l tisus Bčtuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdtlais užsiprenumeruojant Naujienas tiksiu sudaryti 
rrtnrifttg tolimesnleini darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos.

alyvos, naudojamos margarino* ‘ • Apdraudų Informacijos 
ir majonezo gamybai; taip pat Institutas-pataria laikytis šiiį , w ,
daržovėms alvvos bei tam tiks-' taisyklių su. kalėdinėtuis ilumi- Sąjungos Chicagos Skyriaus tra 
lui preparatams, yra iš sojos nacijomis: _ ; ' dicinės Kūčios įvyks grūųdžio
pupelių. Daugiausia sojos pu-L iiuniinacijas laidai ir lem- ^n'.18. 3 ^aL
npliu i^»n<rina Illino\ ūkinin- .- , . t- - - > - , - 30 min. popiet Jaunimo Centropelių išaugina ukmm .p€ies yra. skirtingi vidaus ir lai- tinėi lė- Biliet reikaU
kai, gi Amerikos ūkininkai is-lkt> dekoracijoms. Tokius laidus apatlneJe ^J^ reikalu 
augina net'tris j- * • i
pasaulio-kukurūzų derliaus. jtoriesjr savo'gaminius

• “Tėviškės Žiburių” 48 nr. raidėmis.
J. Vaičeliūnas, aprašydamas, r Laidai turi būti prieš var- • ■ , ,, .. . ,.
.Iv,.,.,-Jietn,-iy-iswaus jog..- gerai patikrinam:. ka.i
stovykloje, ...dųoda->. indietiskos izOiiacijosf~ suskilę
duonos receptą: “Vieną dieną lempų ]izdai hėi jungikliai, 

tzi •» »-» r* ♦ v.3 1]* 4-( T> A / T »•«"* - 't' ' .
- -t . . . ------- UO-1VJL AUUįM JAXUCUU

- Neperkrauti ^ pagrindimų llikan(^ ruošia sekmadienį, gr. 
rzJii Jnn rml-i-iv n fci cnl/m imli NTn. _

MŪRINIS BUNGALOW - 
garni, 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, .prie 65-tos 
Artesian, nebrangus. ’

ŠIMAITIS REALTY

3 mie-

ir

VIENQK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS . -

Notary. Public 
Insurance, Income Tax

ketvirtadalius «amina U^te^riters Labora^ Prašomė skambinti--šiais telef.: ^51* 63rd St TeU 436-787b , ; gamina r Umteęvs mers.J^anora- 778.0549 arba^76-6712.'’r
žymi .> - ;

— Vincas Bieliūnas; Welland;
OnL, išrinktas KLB skyriaus pir':

t -

■. sekt.-, Antanas 'Žinaitis' — iždP
■ ninku. s*

• • - • į
— SLA 63-ioji "kuopa Kalėdų

duonos receptą: tf
vietinis instruktorius (negras)
apmokamos valgyklos patalpose * . .. -___ ________ __ ____ e,
demonstravo indietiškos duo-pa^Ų daugeliu atsišakojimų. Ne d., 2 vai. po pietų Ramunės 
nos kepimą. Jis į metalinį du-(dėti dekoratyvinių Šviesų .ant.-pesiofan^. 2547 W: 69 St,‘Na-

neatsparių ugniai daiktų bei me. riai susiHnįime privklo daly-benj įpylė galioną drungno van
dens, 4 šaukštus mielių (mil
telių, puoduką melasos ir kele
tą svarų paprastai sumaltų kvie 
tinių miltų. Skystą mišinį pa
dėjo šiltoje vietoje, kad tešla 
įrūgtų. Po valandos į tą mišinį 
Įdėjo 3 šaukštus jūros druskos, 
puoduką alyvos ir kiek sojos 
miltų. Paskui tą mišinį sukie
tino,, įpildamas daugiau - kvieti
nių miltų ir pagaliau tešlą ge
rai išminkė, vis pridėdamas mil 
tų. Vėliau buvo piaustoma ga
balėliais, sveriama ir atitinka
mai paruošta,. įdedama Į meta
linę kepimo formą; Taip pa
ruoštų 12;formų deda į krosnį 
kepimui”. ; : • .•••■: Y-',-

z ->r. • .•
• Nors skleidžiami gandai, 

kad kalėdinė'gėle'-— poinsettia 
—. yra- nuodinga, tačiau kiek
vienais .metais jų parduodama 
apie 25 milijonus. Jos mėgsta 
šviesą^ bet . bijo;;Saulės spindū- 
lių» . mėgsta, drėgną rižesi’ę; bet 
neapkenčia didelio jos vandė- 
mngump. .. Skaisčiai raudonos 
jų .uogelės nėra žvalgomos: už
valgius tų uogų, vaikams supyk
sta širdelės, dėl ■ <to turi j as iš - 
spiauti. Iš čia yra kilę gan
dai apie nuodingumą.-•

• Du Kanados visologai rašė 
Science žurnale, kad vynuogių 
sultys užmuša maiste esančius 
virusus. Sultys gali būti fer
mentuotos arba net’ vyno pavi
dale. Atrodo, kad šio dalyko 
išbandymas kandidatų nesto
kos, tik: viena blogybė: naiki
nant virusus vynu, galima su
sidurti su dar didesnėmis pro
blemomis.

talinių eglaičių. £. ■ . .
— Išvykstant' iš namų arba 

'einant poilsiui/ išjungti deko
racines šviesas. Nepirkti senai 
nukirstų eglučių, o dirbtinės

V

>

- %-sIM. L. S.
r.: 4 ' ' ? ’ :

'.. .Gausus, namų pasirinkimas j
; r . ’ pietvakariuose .•? ;

BUDRAITIS REALTY

KURUOJA: Chlcafol* Ir Kanadai• matam* — £50.06, puw! matę — 11 CM, 
* trim mta. — MJ0, vienam mta. £100. Ktt*M JAV ri*taa* matam* 

— £26.00, putai maty — $1400, rianam mAn. —- £2-50. Ufaianlw- 
aa — £31.00 matam*. Sualpažlnlmuf siunčiama varaHy aamakamaL

Prašomi naudoti lemtai ennfią atkarpą. <

vauti.-. /jA r ” ' -*
Marija Rudienė dalyvaus; 

Cicero Balfo skyriaus metiniai 
me susirinkime gruodžio ii“ d. 

nugirstų eglučių, o. airounos Antano p salėje. 10:30: 
turi būti su ugnies atsargumojvaL ryW>fos parapijos bažnyčioj 
past a. je' tius pamaldos už mirusiu^

— Kalėdų laikotarpiu padidė- Balfo narius, o 11:30 prasidėt 
ja gaisrai ir jų pavojai, todėl istisirmkžmas. Pamaldų metu! 
prieš tai reikia5 įsigyti rankinį giedos sol. Dalia Kučėnienė ir 
cheminį gesintuvą. . Į mūz. A;/Skridulio-- vadovauja-?

M, Miškinytė mas parapijos choras. Viši kvies 
———----  čiami dalyvauti) "

S

' e - rchemini gesintuvą. .

T B ii n A K Kviečiame Chicagos lietu-•
IRU ln r A I viusAir jų'kaimynuš šį penkta- 

*i™«iniLiiiin m ■■ ■ iwibi i dienf/;§ėš ta dieni ir sekmadienį,: 
gruodžio 9, 10'ir 11 dienoftiis j 
Talman (rrocery ir Deli mais-J 
to krautuvę, • esančią 2624 West

- x69 gatvė.- Norėtume, kad apeita savaite kalbėjo telefonu tar- -\._ - - < - “

. i Įvairi apdrauda INSURANCE
UUTŲ NUOMAVIMAS"— parenkam

y ■•' / nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chlceg.

1 ? TeL 7674600.

BEVERLY SHORES, INDIANA, 
parduodamas sklypas antram., bloke 
. nuo ežero 62x192 pėdu dydžio.

' Skambinti 219—884-0466.

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

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i 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:.

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

2 BUTŲ 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.

■ $25,000.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

P*1 visElatelį " 
Betari kalltotaką 

’iT- XV adca«o> ■ * ^ĮLNORMANĄ 
>|3kBURŠTEINA 

263-5826 
| (irtaigos) ir 
- Š77-84S9 1 
> (bato) •

REAL ESTATE

. 2623 West 71st Street
TeL, 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam? Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

.Turiu Chicago? miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

— Inž. Algis . Vaitkus iš Co 
lorado Springs/Colorado, pra- 
eita savaite kalbėjo telefonu tar- r.. -f.v-iį-:’ - ”5.-.,* *■ . . - .v? i. - ^žiūrėtumėtemūsų gero, skanausnybos reikalais sti savo draugu, <. .. . . ■_ \v y,,. -ir sveiko.maisto krautuvę. TeLgyvenančiu Chicagos, apylinkė- . - _—
-jė. --Po. tarnybinių--;pąsikalbėji- i 
mų jiedu, užsiminė apie tietųviš^ 
ką gyvenimą ir vėiklą bei spau- ■ 
dą,'kurioje kartais iškreipiamai: ;
-j- .j^pos susirinkimas įvyks šestadie-
ios teikiama uronacanda Ji£' n^• gruodžio 10-d.-1:00 vai. p. p.; jos teikiama propaganda, g;
du priėjo išvados, kad tiksle^ . • .... ’„ . . . L .. ... -' .'Western. .Visos nares kviecia-nei informacijai bei lietuviško:- ..... . . ,. . . ..- /mos dalyvauti, dalyvauti, bu<gyvenimo ir pasaulinių (vykiu , . x.„-.x . . . . Z. r valdybos rinkimą ir atsineškiteapžvalgoms geriausios yra Nau- „ t-v „■. ..

t - ai ■' * grab bag”-, dovana. Bus vaišės,jienos. Inz. Algis ne tik pats ® 
užsisakė Naujienas, 'bet jas taip _____ a ? a-
pat užsakė vieneriems- metams "
savo gerbiamam tėvui Jonui 
Vaitkui, gyv. Quincy, Mass. Dė
kui inž. A. Vaitkui už prenumer 
ratas, o jo draugui už teisingą 
informaciją ir už rekomendaci
ją. Gerą žinią malonu skelbti 
visiems skaitytojams praJantj Registruotos

Bendruomenės banketas
t r i-JvkTTTTT ' " J A- (R) L, B. Tarybos pre

zidiumas š. m.- gruodžio mėn/ 
U d. (sekmadienį) 9 vai. ryto 
Tautiniuose namuose (6422 So. 
Kedzie Ave, Chicago, Ill.) šau
kia metinį Tarybos narių suva
žiavimą. Suvažiavime paskaitą 
skaitys Varpo redaktorius A;. 
Kučys.

Po suvažiavimo 6:30 vakaro
■ J • ■ f' ’ • ■ .toje pačioje salėje įvyks ban
ketas. Banketo metu žodį tars 
iš New York atvykusi buvusi 
Tautinės Sąjungos pirmininkė' 
ir žinoma visuomenės veikėja 
Emilija čekienė. Vietas į ban-

l ketą rezervuoti šiais telefonais: 
Į 735-5424, 656-2550, 434-3713. 
*523-3886, 863-1371 ir 544-3880.

i Visi (R) ALB nariai, prijau
čiantieji ir visa visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

Tarybos Prezidiumas
A - -

- 7; r A43^9766 " :
A : L. W M. Kupėikevičiai ■ : y ■ ■ ■ / ’
S. L. A< 134^toš Moterų Kuo- -

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

k-<

-?■

MARIJA NOREIKIENS
2608 West 69tt St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-Z787 

Didelis >«slrJnklm»s rfišta (vairiu
MAISTAI Ii EUROPO6 EANDELIŲ.

3i;*i

_| Vajau* proga praiau riųsti Naujiena* dvi savaite* suripafi-

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

PAYARDS IR VARDAS 

ADRESAS Ma

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$eit. 8:00 - 10:00 v. v.. - J06.3 FM

Veda K, BRAZDZlONYTt
2646 W. 71 if Street, Chicago, lllinoit *60629 

Į Telef. - 778-5374

Cosmos Parcels Express Corp..
MAROUrrn GIFT PARCELS SERVICE 

1541 W. toft Chicago, HL 4062F. — TaL WA M7J; 
«3 Sa. Halafud Chlca*e, IIL 6O6M. Tat 2S44JJE

QįL _ _______ . JL Jj

♦

f r. H T H £ .’ » T D I S

B 
j : : . * c

%SAVOTESTAMENTĄ? ’ 

i Tu°_ reikalu (W gali daug 
badėti teisininko Prano šulo pa
puošta, teišėjo, Alphonse Wells 
beržiūrėta,, “Sūduvos” išleista 
pyga—r<? : ’d

C KAIP SUDAROMI 
\ TĘSi’AjsiErrrAi 
< Su legališkomis -formomis 
' Knyga su formomis gauna- 
na ‘Naujienų’. administracijoj 
knygos kaina 33.. Su legališko-

: uis formomis — 33.50.
: Užsakymus su Money orde- 
iu siusti: ?“Naujienos”, 1739 S. 
ialsted SL Chicago DL,60608. 
kas nori įvesti madą, kad ben« 
fradarbiavimas sū sovietais yra 
patriotinis aktas,, r.paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems'. .. 'ę< ’

52—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

-lability, apdraudimas pensininkams 
Kreiptis 

^LAURAITIS
* 4*45 So. ASHLAND AVĖ. 

5ZM775
.1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 6M» STREET ’
Talks REpubllc 7-1941

M. i i M k u > 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
42» S. Maplawood. TeL 254-7456 
Taip pat daromi vartlmal, giminių 
Skviatimal, pūdomi plliatybėa pra
šymai ir kitokį blankai

I

♦ Dailininko Arvydo Algmino | 
paveikslų paroda atidaroma Čiur 
ionio galerijoje Jaunimo Cent
re gruodžio 9 d., penktadienį, 
7 vali vakaro iki 9-tos vai. šeš
tadienį, gruodžio 10 d., ir sek
madienį, gr. 11 d., lankymo va
landos nuo 10:30 vai. ryto iki 
9 vaL vakaro. -

Tokiom pat valandom, paroda 
bus atidaryta ir kitą savaitgalį > 
gruodžio 16, 17 ir 18 d. Paro
da uždaroma gruodžio 18 d. sek
madienį- Įėjimas laisvas. (Pr.)

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė j 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų ir 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

TeL GR 6-7603

Siuntmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 

Chicago, HL 60632. TeL YA 7-59W

n
BEST THINGS IN LIFE

1^11 Frank Zapolli

GA 4-8654

blate Farm Lite Insurance Company

glVe.ee 
»o more wU1 Hve

HEART 
FUND
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