
J*

BELGRADE

I

VOL. LXm

SIMAS KUDIRKA
PIRMADIENĮ TELEVIZIJOJ korius Myron J. Hoffman.

sovietu paruoš-

— Buvęs biudžeto direktorius

pareis - 
Belgra-

Ateinantį pirmadienį,
(k televizijoj nuo S

I. vakaro per WBBM 
Chicagoje transliuojama 
special SIMO 1 
ISTORIJA, kurią paruošė (.hi

J \ liestas tiktai vienu sakiniu. 
Kl DIRKOS: Toks klausimo sprendimas.kaip

LITHUANIAN DAILY NEWS

Price 20 c. 54fticago, 111. — het' 'diesis.— Thursday, January 19. 1J7K

IZRAELIS NESIRENGIA DARYTI 
DAUGIAU NUOLAIDŲ EGIPTUI

Pasipiktinimą sukėlė Egipto užsienio reikalų 
ministerio pareiškimas

JERUZALĖ, Izraelis.—Antradienio vakarą Izraelio prem
jeras Menahem Begin suruošė banketą Amerikos ir Egipto pa
reigūnams, esantiems Izraelyje ir besiruošiantiems tęsti pasita
rimus taikai tarp Egipto ir Izraelio nustatyti Tame bankete 
svarbiausią kąibą pasakė Izraelio premjeras Begin, nustebinda
mas sukviestus svečius ir diplomatus. Premjeras Begin aštriai 
puolė egiptiečius dėl jų daromų pareiškimų ir nepaprastai dide 
lių reikalavimų. Kartais jie reikalauja tokių privilegijų, i ku
rias egiptiečiai neturi jokių teisių.

TRUMPAI IŠ VISUR

—- Izraelio valdžios pareigū
nas per Izraelio televiziją pa
reiškė, kad taikos klausimais 
nuomonių skirtumai tarp izrae
litu ir egiptiečių yra nepapras
tai dideli. Egiptui nepatinka to- j 
kios Izraelio radijo skelbiamos!

Įsikišo ministeris Moiše 
Dajanas

Nespėjo premjeras Begin baig
ti kalbos, tuojau žodį gavo da
bartinės vyriausybės užsienio 
reikalų, ministeris Moiše Daja- 
nasjis prašė egiptiečius ir ame 
rikiecius suprasti, kad. ilgus me 
tus ėjo karas tarp Izraelio ir 
Egipto. Dabar staigiai bando
ma siekti taikos, neaptarus iš 
pagrindų Izraelio saugumo rei-;
kalų. Karas sukelia neapykan- ]žimos- 
tą ir nepasitikėjimą, Reikia su
prasti, kad Izraelis kelis kartus 
buvo užpultas - ir karo metu 
smarkiai nukentėjo. Izraelis no
rį saugumo, todėl ir nenori taip 
lengvai perleisti žemių, už ku
rias brangiai turėjo mokėti. 
Jis priminė, kad savo laiku tos 
žemės priklausė Izraeliui. Jis 
nori, kad'Egiptas suprastų Iz- 
raelio/susirūpinimą ir atkreip
tų į tą? reikalingą dėmesį.

Sekfcrtorius Vance neiškentė

Bert Lance gavo teisę parduoti Jeruzalėje eina pasitarimai tarp Izraelio ir Egipto politinės komisijos nariy taikai įvesti tarp dviejų ilgus metus
savo Altontie-Banko serus už
du milijonus dolerių. Jis galės 1 Egiptas nenori, kad Sinajuje Izraelis patiktu kelias kolonijas. Izraelio kolonijos kelia baime ir nesantaiką, 
apmokėti skolų daugumą. 1 ^^^****^*****^*^**w^w*s^w-^>^^------ -*~-******~w^

kovojusiu fautp Abi puses skiria .saugumo sąYokoV nąras užmegzti diplomatinius santykius ir baimė naujo karo.
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REIKALAUJA APTARTI ŽMOGAUS 
TEISES SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Maskva turės priimti daug stipresnį tekstą, negu 
Kremliaus valdovai buvo paruošę 

BELGRADAS, Jugoslavija. — Europos saugumo ir bendra
darbiavimo koūiisijos nariai, griže po žiemos pertraukos, tuojau 
sėdo prie d'-rbo dienotvarkei užbaigti. Sovietų Sąjungos atsto
vai atsivežė paruostą rezoliuciją. Jie pasiūlė susirinkusiems 35 
valstybių atstovams priimti jų paruoštą ir ten pat perskaitytą 
rezoliuciją konferencijos darbams Įvertinti. Sovietų delegacjos 
pirmininkas Juri \'oroncovas ją perskaitė,patardamas konferenci
jos atstovams priart i rusų pasiūlytą tekstą.

=-—• Prieš sovietų projektą pir
miausia pasisakė JAV ambasa-

. nes 
toje rezoliucijoje pagrindinių 

s;n,s,O: žmogaus teisių klausimas, kėlęs 
tiek daug kalbų ir rūnesčių kon 

i ferencijos dalyviams. bu\o pa- 
vienu sakiniu.

-- Kiniečių komisija atvysta į 
Ameriką susipažinti su Ameri
kos elektros tinklais, o vėliau 
užsakys reikalingus motorus 
ir transformatorius.

MARIO SOARES KVIEČIA KABINETAN i Sovietu ir Kubos
PORTUGALIJOS KONSERVATORIUS invazija į Somaliją

' Valstybės sekretorius Vance, 
pasiklausęs premjero kalbos, ne 
iškentė ir įsimaišė į debatus. 
Jis ^pakartotinai? pabrėžė, kad 
taikai reikalingas pasitikėji
mas. JLs ’nurodė, kad taikos ne 
bus, jei Izraelio karo jėgos ne
pasitrauks iš arabu žemių. Be 
to, jis nurodė, kad turi būti už
vesti normalūs susisiekimo ir 
prekybos santykiai, be kurių 
taip pat negalės būti taikos. Se
kretoriaus kalba nepatiko izra
elitams, nes be šių sąlygų, tai
kos Artimuose Rytuose nebus.

— Teisingumo departamento 
pareigūnai Korėjoje klausinė
ja Tongsun Parką apie kitiems 
amerikiečiams Įteiktus Id’šius.

Zambijoje Kubos specialistai apmoko juodžius 
kaip pagrobti valdžią Rodezijoje

Eritrėjos sukilėliai kovo- 
jautieji dėl nepriklausomybės 

_ -nuo Etiopijos, antradieni pra-
LISABONA, Portugalija. — Portugalijos socialistų domėk- j esą "greičiausia, kad so- 

* * . . ‘ ’ J- /Z__j
demokratais liberalais, vakar kreipėsi į Portugalijos konservą- uostamiesčio Masavos tas dalis,
ratu vadas Mario Soares, nepajėgęs sudaryti naujo kabineto suI^u iajvai bombarduoja jūros

pasiūlytas 
tos rezoliucijos projekte, amen 
Riečiams nepriimtinas, 
kė JAV ambasadorius 

"i de.i

Konferencijos metu buvo iš- 
į kelta labai daug faktų apie pa- 
į grindinių žmogaus teisių trepi- 

-i-mą ne-tik pačioje Rusijoje. liet 
ir sovietų karo jėgų užimtuose 
kraštuose. Iš rezoliucijos nesi
mato. ką Sovietų Sąjungos vy
riausybė rengiasi darytį kiek
vieno žmogaus teisėms ginti.

Amerikiečiai Įteikė Belgrado 
komisijos nariams ilgiausius są 
rašus duomenų apie pagrindi
nių žmogaus teisių laužymą ir

stote Insurance kompanija.
Chicago Sun - Times sa

vo antradienio, sausio 17 die
nos laidoje turi specia’ų 12 pil
nų puslapių priedą, pavadin
tą “Tne Defection of Simas* 
Kudirka. The Story of One: 
Manrs Leap' For Freedom/ X 
10 P. M., January 23. Channel 
2. Presented 
with The 
Board of 
Insurance 
Tv-

Tos pirmadienio vakaro spe 
cialios T.V. programos paskel
bime aiškinama, kad ir TV j - -- v 1"’
Chnnel 2 transliuojamas 2 va. trempimą visoj Sovietų Sąjun- 
landn vaidinimas ir pilnas 12^oje- atstovai ^iža'
puslapin “Defection of Simas dė’° -*ennti 'isas žm^aus tei' 
Kudirka“ leidinvs vra Allsta-Ises- esančias tarptautinėje dėk
lė finansuojamai i,: skiriamas!Nacijoje, bet sovietų valdžia 
Chicagos aukšlesniuiu mokvk! nekre?ia ’ Prižadėjimus jokio 
loms klasm skaitymui “kaip dėmesio. 
skai*tA”mo pagerinimo projek
to dalis’’

in Cooperation 
Sun-Times. Chicago 
Education, Allstate 
Co and WBBM

—Italijos komunistai nesutiks torius, prašydamas juos sudaryti kabinetą Portugalijos ūkiui at- sukilėliai yra užėmę. Jei 
■ •’ • ’ ’ ■’ v miniu statyti. Demokratai liberalai, nepajėgė vieni sudaryti kabineto, faj fĮesa< reiškia kad Sovietai.

italai kurį laiką dirbo sti premjeru Soares vyriausybe, bet paskutiniu J 
. paskirti! metu atsisakė jį remti, f , _ t ” v_ ' ’
nisteriu naujame} čiaus parlamente, atsistatydino, bet krašto prezidentas, išsikal-’ 

bėjęs su partijų vadais, vėl įpareigojo premjerą Soares sudaryti; 
naują kabinetą.

Veda pasitarimus su konser

vatorių vadais

Kairieji nepritarę Mario Soa
res programai krašto ūkiui at
statyti, nes jie norėjo didesnių 
žemės reformų ir įvairių turto 
nusavinimų. Tuo tarpu Soares 
paruošė tokią darbo programą, 
kuri kiekvienam darbininkui ir 
biznieriui liepė penkeris metus 
sunkiai dirbti, kad galėtų 
ant kojų pastatyti gerokai 
rūsį krašto ūkį.

Mario Soares, pasitaręs 
prezidentu, kviečia Portugali- 

J jos konservatorius įeiti į kabi-
— Amerikoje bedarbių skai-’netą ir bendromis pastango-»atsiranda kubiečiai, kurie mo-j

pritarti ir balsuoti už 
mum programą, jeigu 
nenorės leisti jiems 
atsakingu mii 
kabinete.

— Vieni baltaodžiai bėga iš 
Pietų Afrikos, bijo neramumu, 
o kiti ten važiuoja, kad galėto 
kariauti.

— Sovietų Rusijoje yra di
džiausi dirvonuojančios žemės 
plotai, bei valdžia nutarė, kad jai 
geriau įvesti vandens laistymo 

Siūlo nupirkti Gazos sritį|sistemą, negu plėšti dirvonus.
BEIRUTAS. Libanas. -Sau-! — Gubern. Thomsonas jsa- 

dį Arabija truputį kitaip pažiū-jkė pradėti tikrinti valstybės mo
kesčius tiems žmonėms, kurie 
bando juos nusukti.

i
— Atvėsus Floridos orui, a pel1 

sinu ir kitu citrininiu vaisiu sun 
ka brangsta.

i

rėjo į neišrišamą konfliktą ir 
pasiūlė naują išeitį iš susida
riusios sunkios padėties. Saudi 
Arabija sutiktų nupirkti Gazos 
sritį ir kairįjį Jordanijos upės 
krantą, o vėliau atiduoti tas že
mes Palestinai. Turėtų bėdos 
tiksliai nustatyti, 1 
Arabija turėtų mokėti.
priklauso Jordanijai, bet šian
dien ją kontroliuoja Izraelis.

i kurie visomis išgalėmis, didžiau 
S^res^negavęs Teacalmg0 balsų^^^ kiekiais Į marksistų valdo 

mos Etiopijos sostinę gabena vi 
j sų rūšių ginklus, pradeda ir sa- 
Įvo kareivius statyti, pasiryžę 
J nuslopinti Etiopijos marksistų 
naudai jau 17 metų trunkanti 
Eritrėjos , kaip Etiopijos šiau
rinės provincijos karą už savo 
laisvę.

Iš antrojo fronto — Etiopi
jos karo su somaliečiais sukilė
liais Ogaden dykumoje, praneš
ta, kad Somalijos prezidentas 
Siad Barre atsišaukė į Jungti
nes Valstybes ir kitas Vakarų 
tautas siųsti ginklus ir kariuo
menę padėti jam atmušti bet 
kuriuo momentu galinčią prasi
dėti Etiopijos. Sovietų ir Ku
bos invaziją.
Primintina, kaip Somalija pra

ėjusiems metams besibaigiant, 
išvarė iš savo krašto šimtus so
vietų “diplomatų, inžinierių. 

* specialistu, patarėjų” vardais 
prisidengusių KGB šnipų.

vėl 
api-

su

Kubiečiai pučia sovietines 
dumples

LUSAKA, Zambija. — Prieš 
porą metų Sovietų Sąjunga pri
vežė ginklų f Angolą, o Kuba 
pristatė gerai ginkluotus sam
dinius, kurie padėjo išvaikyti 
demokratines jėgas. Dabar į 
Zambiją atvyko 50 kūbiečių in i 
struktorių, kurie bando apmo
kyti juodžius, kaip galima pag
robti vyriausybę Rodezijoje.

Dabartinė vyriausybė ‘ susi
tarė su juodžių vadais, kaip lei
sti didesniam jų skaičiui padėti 
administruoti valstybę, o dabar

kam Saudijcius sumažėjo, bet juodžiai ne-1 mis atstatyti krašto ūkį. Soa-jko ginklus vartoti pries Rodezi-I 
>kėti. Žemė' turį darbo, — pareiškė Urban j res pirma nori susitarti dėl (jos vyriausybę.

KALENDORfeUS
Sausio 19: Pia, Marijus, Gedvilė, 
Vaira, Raivedis, Gedkantas.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:48
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Lygos prezidentas Vernon E. j darbo* programos, kad galėtų ją 
Jonnson, kritikuodamas prezi- visą pravesti.
dentą Carterį.

— Kinijoje pabuvęs sen. Ed-— Kinijoje pabuvęs sen. Ed- — Ronald Reagan rengiasi 
ward Kennedy mano, kad ame-1 kandidatuoti ateinančių rinki- 
rikiečiai galėtų sumažinti savo mų metu. Jis nori pravesti gali- 
karo jėgas Taiwane. Tai esą pa mai daugiau savo šalininkų į re 
dėtų gerinti santykius su dabar spublikonų partijos centro ko
rine Kinija. mitą.

Helsinkio aktuose specialiai 
nurodyta. kad gyventojams pri 
valo būti laisvas priėjimas prie 

karo.
Paaiškinama, kad tame dra 

matiškame veikale, kur Simo! tarptautinių informacijų 
Kudirkos rolę vaidina aktorius.taikos, ūkio ir kitais visuomeni- 
AJan Arkin, vaizduojamas niais klausimais. Svarbiausia, 
“drąsus lietin io jūrininko 1970 kad būtų leidžiama išvažiuoti ir 
metais iš Sovietų laivo n u so- grįžti Į gimtinį kraštą. Be to. 
kimas ant US Massachusetts! rusai buvo pasižadėję leisti ka- 
Pakraščių Sargyl>os kuteno Vijro metu pasimetusioms šei- 
gilanl denio. To televizijos.moms susijungti ir toliau gy- 
din;|mos teksto atmušta darjventi. 
atskiromis brošiūromis 200.000Į 
kopijų miesto mokyklų 
riarns skaitvti.

Gazos sritis priklauso Egiptui. 
Visi norėtų gauti pinigų. Ara
bai maco, kad picigas galėtų 
sutaikyti dftbaaMzduc priekis'.

— Sovietų Sąjungos atstovai 
nioki-ibus priversti priimti žymiai st

ipresnius žodžius dėl pagrindi
nių žmogaus teisių, jeigu neno
rės imti atsakomybės už men- 

konferencijos rez ui ta
pą reiškė Arthur Gold- 
JAV delegacijas pirmi- 
- Jie čia paleido pir- 

XEW rORT BEACH, (tol.— Į mąją kregždę išbandymui, l>et 
(iydytojai specialistai i 
kad ne visuomet jauną širdį rei-jjie priimtų 

ikia operuoti. .
Į rasti tokius metodus, kurie ga-lkumentą. 

širdį l>e į bergas.
operacijos. • Prieš pagrindinių žmogaus

Vyresnio amžiaus širdį jau 4 teisių trempimą Sovietu Sąjun- 
sunkiau pagydyti be operacijos. | goję pasisakė visa eilė Vakarų 

įvei-1 Europos valstybių atstovų. Jie 
1 M 1—. kad sovietų valdžia 

tojai patardavo imtis operaci- Į keistų vartojamus prievartom 
jos, o dabar naudoja vaistus ir j metodus.
lengvą gimnastiką. | ---- ------

Jaunos širdies 
nereikia operuoti

kučius 
tus.
bergas

I yj ninkp

nusatė, j vėliau darysime spaudimą, kad 
A i pagrindines žmo- 

Jiems pavyko su- j gaus teises gerinantį rinitą do- 
— pareiškė A. Gold-Rinkimai Filipinuose 

paskelbti balandž. 2 
j —------------------------------------- sunkiau pagydyti be operaci

Filipinų prezidentas Ferdi-! 5 metų sukaktuvėse, Marcos pa bet jauno tmogaus širdis į “ 
nand E. Marcos paskelbė, kad’sakė, kad rinkimų kampanija j.kiama. Prieš kelis metus gydy- reikalaus, 
visuotiniai rinkimai įvyks atei-|160 vietų seimą prasidės nuo 
nančk) balandžio 2 d. ir kad taitateinančios vasario pirmos die- 
bus pimas žingsnis į liaudies j nos. o jo Nacionalė Patariamoji 
valdžios atstatymą po penkerių; Taryba susirinks šio sausio 26 
metų karo stovio. *—27 dienomis ir aptars propo-

Kalbėdamas parlainenUriįko nuojamąjį rinkimų kodą.

— šėrų pardavinėtojai, praei- H pagyti sužalotą
tais metais mažai teuždirbę, nu
tarė pasikelti komisą.

— Buvęs biudžeto direktorius
Lance jau atmokėjo didžiausią 
savo skųlų dalį ir planuoja vėl

j poiftlnj wvenirrtą.‘ ’ tipo', konatftaeljos paskdbinje apapr^a balsavimų taisyklas.

-------------- i Vietnamiečiai pripažįsta.
— Marianų salų gyventojai kad Mekongo upės slėnyje 
patvirtino nutarimą tapti JAV Kambodijos karo jėgos jiems

I pasipriešino.
’ r 4

teritorija.
i
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SENJORAMS ISIDŠMSTIN’1 ■ on Ag^ng, i 11 \V. Harris Ave., 
ADRESAI

Jeigu jums re.kahngas mais
tas pristatyti į namus, nes esa
te nepajėgus, jums gali padė
ti į. taiga. esirt: 233 Jackson 
Blvd.. ( hiCFMo. EI., tej. 241- 
14 0. Toji įstaiga senjorams pa 
ce’.a koki darią Išmokti ir i 
daLių darbą sur isti.

Tekios įstaigos yra ir Chica- 
gos priemiesčiuose, būtent:

East Chicago He ghts Commu
nity Senice Center. Inc., 1647 
Cot :ge Grove, tel. 758-2510. 

r

Rich Township and Activi- 
ties,2290 Governors Hwy.. Rich 
mont dark. tel. 748-9225.

BIC Senior Sitizens Service,
12545 Ashland Ave., Calumet | ext. 32. 
Park. tel. 1371-6530.

LaGrange, tel. 354-1323.
Bervyn — Cicero Council on 

Aging, 5817 \V. Cermak Rd., tel. 
853-3122.

Oak
Oak Pk. Ave., tel. 385-8005.

385-80005.Avė., tel.
Proviso Council, 

101 W. Lake St., 
tel. 855-0887.

on Aging.
North lake,

Proviso Township Referal Of 
fice, 2129 Roosevelt Rd., tel. 
144-7430.

Older Adults Program, Triton 
College. 2000 Fifth Ave., River 
(irove,, tel. 456-0300, ext. 501.
Village of Franklin Park, 9345 

W. Belmont Ave.,, tel. 671-4į00,

Vilniaus užmiestis pasakiškai gražus, matome VerkiŲ priemiestį

KL. Aš turiu 24 m. amž. sū-620 Lincoln Ave., Winnetka, reikia pranešti Soc. See. įstai- 
tel. 446-8750. pr. fab.

IK -
w 'dMs ž" te x -žr

TIT*w l -įK tu? ’ " 'PS'-f
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAIIM

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Tęsinys)

South Suburban Council on 
Aging. 156 S. 154 St., Harvey, 
tel. 596-3001.

Robbins Senior Senter, 3210 
W. 239 St, Robbins 60472, tel. 
389-1910.

Stickney Township, Bldg., 
5636 State Rt., Burbank, tel. 
424-9200.

Senior Assistance Center. 7600 
Leland Ave., Norridge, tel. 357- 
0552.

City of Des Plaines. 1420 Mi
ner, nel. 297-1200.

Mt. Prospect Senior Citizens 
Center, 50 E. Emmerson, tel. 
398-1567.

JOS KLAUSIATE,
Kada man reikia kreiptis

I Soc. See. įstaigą pensijos 
gavimo reikalu ?

KL. Mano vyrajj trori išeiti 
poilsin, kai 65 m. sulauks atei-

Lemont Township Senior Ci
tizens Assn., 203 S. State Str., 
teL 267-2522.

Servce for Arland Seniors, f ' " ............
9959 W. 143 St., tel. 349-8101. ton Heights Rd., tel. 259-7733.

Palatine Township Senior Ci
tizens Cotrsil, T23 N. Plum Gro
ve Rd.; 991-1112.

Palos Townships, 3838 Ro
berts Rd., tel. 598-4418.

Service.
422-8773,

Northwest Opportunity Cen
ter. North school, 410 N. Ar-Į nanlj pavasarį. Ką jūs patar- 
lington Heigths Hd., te. 255-j tumėte, kad greičiau gautų 
3456. Į Soc. See. pensiją? T. K.

Wheeling Township Central i ATS. Jūsų vyras turėtų už- 
Service Center, 1616 N. Arling-jeti į Soc. See. įstaigą pensijos 

T' J ' \ ‘ 1 -3 gavimo reikalu prieš 2—3 mė
nesius prieš planavimą išeiti

Office of Citizens 
34 W. 97 St., tel. 
Evergreen Park.

Oak Lawn Senior
Commission. 9528 Cook 
tel. 3994)240.

Citizens

The Levy Center, 1700 Map- 
e, Evanson. teL 869-0727.

I
Skokie Office on Aging. 44361 

W. Oakton St., tel. 673-0500,’ 
ext. 208 ir 209.
North Shore Senior

Po šio žygio Vakarų Ukraina, maždaug su 
88.C00 kvadratinių km. ir 7,5 milijono gyventojų grįž 

■ ta prie SSSR Ukrainos; Vakarų Gudija su 109.000 kv. km. 
į ir 4,8 mil. gyventojų prisideda prie Gudijos TSR. Tuo 
(tarpu Vilnius ir jo sritys su, maždaug, 6.700 kv. km. ir 
i 180.000 gyventojų atiduota Lietuvai Šis faktas, kuris 
J anuomet daugelio lietuvių nebuvo pakankamai įvertin
tas, parodė kilniausi Didžiojo Stalino ir SSSR vyriausy
be-s vadovų poelgį ir lietuvių tautinių interesų suprati
mą.

Tai buvo faktas, kokių istorija beveik nežino. Rašan
čiam šias eilutes teko tuomet Maskvoje girdėti Didžiojo 
Stalino, Molotovo, Mikojano ir kitų vadų kalbas, kuriose 
buvo pabrėžta šis reikšmingas įvykis ir didelės lietuvių 
tautai simpatijos. Dabar, kada Lietuvos Tarybų Socia
listinė Respublika tapo priimta. į garbingą SSSR tautų ir 
respublikų šeimą, atėjo be kitų ir ta džiaugsminga žinia, 
kad į Lietuvos TSR kūną grąžinamos Vydžių, Adutiškio, 

j Švenčionių, Astrauco, Varanavo, Rodūnės sritys. Tų sri- 
niį, kuris mentališkai atsilikęs. lietuviai dabar kurs šviesesnį rytojų kartu su mumis- 

Iškentėję caristinės Rusijos ir buržuazinės Lenkijos pries 
paudą, jie laisvi grįžta prie mūsų. Pasibaigė jų kančios 
dėl lietuviško žodžio laisvės, kuris šimtmečiais jiems bu* 
vo užčiauptas.

Mes džiaugsmingai juos sveikiname ir kviečiame į 
bendrą darbą.

Kiek lietuvių gyventojų ir koks teritorijos plotas bus 
susietas su Lietuvos Respuglika, tuo tarpu sunku pasa
kyti, nes siena tarp Lietuvos ir Gudijos respublikų dar

gai apie savo gyvenamos vie
tos pakeitimą? J. L.

ATS. Taip. Privalote tai įs
taigai praH'ešti ne tik apie ša
šo adreso pasikeitimą, bet ir 
apie visus pasikeitimus, kurie < .... . ., . - iseiSxU poilsiu,turi įtakos J papildomą soc. apt, j . ; ..... % j tu pilnametisdrauda, būtent, SS1—Supple-1 •
mental Security Income. Arg į ATS. Galbūt.

nedarbingas prieš 22 m.

ir gydytojai teigia, kad jis me- j 
Kau negres būti darbingas ir J 
ne kitų pagalbos negalės apsiei- ' 
U Ar liesa, kad jis galėtų gau-; 
u nedaroingumo pašaipa, kai aš 

nors jis bu- 
Brone K-nė

Jeį asmuo yra 
amž.

tai jts gan gauti nedaroingumo 
KL, Kas gali man padėti? Va- pašalpą pagal tėvų darbo kredi- 

sano men. 16 d. as esu kvicia- tus> tėvai pradeda gauti Pen • įsa^niiai nenurodyta, o grąžinami tik jos svarbiausi punk
Imigracijos ir Naturaliza-1 aj-ba nedaroingumo paša.-, 
įstaigą Chicagoj dėl JAV; pas, arba jei tėvai miršta, iš-į !

I ilietybės reikalais

ma į 
cijos 
pilietybės. Aš kalbu lietuviškai, dirb^, nustatytą metų skaičiuj Tačiau jau aiškėja, kad mes atgausime Vydžių, 
voi onn-nsvo- t švencioniu, Adutiškio ir gretimų sričių lietuvius. Is bu-kad angliškai gerai negaliu nei ’ ;
kalbėti, nei suprasti viską, ką! .

poilsin. Būdamas 65 metų am kiti jau šiądien . *ra ne<iarbmga> J1 nels
žiaus jis turės teisę į Medicare esu ligonis> kaip pagalvoju, ką,dirbusi Pakankamą metų skai- 
apdraudą. Dėl Medicare apd-Į^ imigracijos įstaigoj sakysiu, į dauf soc- s,ec- apdraustame dar- 
raudos, jis turi kreptis ma-‘kaj man juos klausimus, o aš 1 - -
šiaušia prieš 3 mėnesius gim- negalėsiu j juos atsakyti. Kas i Kadangi ji yra didelėje bėdoje.

bĮnmi i}S2UVJtd npp&j j y 
; adresą ?

Center J KL. Malonėkite pasakyti, ar

soc. see. apdraustame darbe. :
__ _ _ _

KL. Mano sesuo, kuri yra 54 vusio prie Lenkijos Vilniaus apskrities: Gervėčių, Varnė 
nų, Astraueo ir kitų gretimų sričių lietuvius. Iš Lydos 
apskrities Varanavo, Benekainių, Rodunės lietuviškas

raudos, jis luri kreptis ma-

Southwest Suburban Center

that is mace

ičtoooo:c?oc(

America 1b the place 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Itend-a-Month plan where you h^nk.

Before you know it, your American
•m will be a reality.

Take stock
Now Bond> mature in less than six yexrx

SKIES L *

Ak

Now E Bead* pay 5’«% intemt wb*D bald to > 
nu’untv 5 yeart, 10 n^r.thu (4*? the firei 
yvar). Bonri* are r»*pia»-d if kw\ «to>n, c &

When uvy can be caahed * 
at your bank. Intmeat it not •object to state

----- - ■ rka7X VautiZS isritis- Greičiausia prie Lietuvos gręš Marcinkoniai, Rat-kai man duos klausimus, o as , ^tų ga p_šalpą.;

gali atsitikti, jei aš pilietybės ^’galėtų’gauti papildomos | veno ir gyvena, ir tai kompartinėse masėse. Jų, žinoma, 
egzaminų neišlaikysiu ? , apdraudos pajamų (Supplemen ? didžiausias troškimas turėti laisvą lietuvišką žodį, lietu-

Julija M-nė; Seeurty Income) pašalpą? Į v-įškas mokyklas. Lietuviški plotai bus prie Lieutvos TSR 
ATS. Vienas Imigracijos ir! °™ ' Pakirti ir tvirtai tikime, kad čia bus pravesta teisinga

Na tūr alizacijoš vaidininkas! ATS. Jeigu jūsų sesuo neturi j rjįja. žinodami galutines sienas galėsime pilniau apibū- 
mdms paaškino, lad pilietybės , daugiau rezursų. kaip $l,o00 ur ■ djn+i g-;as lietuviškas sritis. ■,
egzaminus laikai atsakymus mažai pajamų ar jokit} pajamų j 

į klausimus reikia duoti šio kra ’ šaltinio, ji gali prasyti pa- i 
sto kalba. Tačiau klausimai es-i <>okių darbo krautų ne-j 
ti labai paprasti, pvz.; "Kas bu- 1 reikia turėti 
vo pirmas JAV prezidentas 7 
Ką reiškia July 4? Kiek jums

Natų r alizacijoš vaidininkas I

Čia reikia dar pabrėžti tas reikšmingas faktas, kad 
.ų lietuviškų sričių prie Lietuvos TSR priskyrimas buvo 

i. Utxaj jos neaar , yvrjaus;oje gggR Taryboje pasiūlytas mūsų, brolių gu- 
• bingumą turi gydytojai pati*- > , - „ , J. . . _ J, . ... . \ .
■ Tinti ir tas nedaroingumas turiidų. Is to plaukia musų karščiausia padėka Vyriausiajai 

, , .. itpsti- maž:ausa 12 mėnesių.;Tarvbai ir broliams gudams- Mes įėjome i artima kon-i metų? Kiek metu ius gyvenate; -a, •_ ,■ .' . * . . ooc..r> , , ■ , , ~ .
' + t ot ! Tuo reikalu reiKia kontaktuoti. tm-cta su visomis SSSR tautomis, bet ilga musų su gudais
veju, jei jūs esate nervinga ir ’ artimiausią Soc. bec. j kaimynistė dabar itin turi pasireikšti giežiausiu bendra
is karto egzamhių . neišlaikytu-j-eigu įtikinusi, a-u j ; darbiavimu ir draugyste.
mėt, tai po trijų men. jus gali i^r* 
vėl pakviesti egzaminus laiky- : 
ti. Jūs turite būti rami, nesiner į 

J vuoti dėl pilietybės egzaminų 
| sunkumo, viskas gali gerai pa

sibaigti'*. — pasakė tas valdi-

iš

darbiavimu ir draugyste.
Turime gerai pažinti vieni gitų pasiektus laimėji

mus ir kurti naujus.
Te išvarginta lietuvių rauta naujose aplinkybėse

sibaigtr’, — pasakė 
• ninkas.

Jeigu jums reiktų 
pilietyiiės egzaminams 
šti, padėti jums galėtų LB Soc. r 
klubo valdybos nariai: A. če-j 
pulis. 348 S. Emerald Ave., Chi- i 
eago. Ill., arba FT. šulas, tel. i 
Cl> 4-7965 (po 6 v. V.)

Soc. see. pensijų reikalais

pagalbos <
pasiruo j

@ Darbininkas J. Du’kė 
’Klaipėdos 1977 m. gruodžio 21Į 
dienos Tiesoj apgailestauja, kadį . ,
nėra daug norinčių stoti moky-l SSSR tautų šeimoje suvaidina garbingą savo vaidftiehį. 
lis į vakarines mokyklas. Joį . . , . .... , .
nuomone -‘taip atsitinka todėl.! Te klesti jos menas ir mokslas, socialine lygybe ir 
kad ta mokslą kai kurie jaunuo-Į glaudus bendradarbiavimas SU kitomis tiek Lietuvos Ta
liai menkai vertina. Viena prie-1 rybų Socialistinėje Respublikoje, ttiek SSSR gyvenan- 
žastis — uždarbio Lygiava ski1" j šiomis tautom! 
lingo išsilavinimo žmonėms, j 
Sakysim, bare, kur aš dirbu, j 
žmonės turi skirtingą mokslo j

; ceiizų- Nuo pradinio iki ridu-j 
irimo išsilavinimo. Pats matau, 
kad tas, kuris turi daugiau ži-

KL. Ar teisingai beridradar- nių ir darbe geriau nusimano*; 
bis kalba, kad nedarbingumo 
pašalpai gauti reikią

; dirbti Soc. see. padengtame dar 
be. negu normaliai pensijai gau 
it. Ar tai teisybė? J. B.

ATS. Dėl nedarbingumo pen
sijos gavimo reikią būti išdirbu 
šiam mažiau metų skaičiaus 
soc.sec. padengtame darbe. Pvz. 
lories jūsų 25am., jums reikia 

j turėti Iti metų darbo trijų me- 
tų laikotarpyje. Nuo 24 m. iki 

j 30 m. amž. jūs turite turėti soc. 
į see. kreditų pusę te laiko tarp 
! 21 m. ir to laiko kada pasida-j 

rėte nedarbingas. Visiems dar-| 
bininkams hedirbfhgtens aw'JriiK Ml’iaiio Namnovic, važiuo- . ....

31 m. amž. ar vy^niems - iš-,dainas tiltlb pasllk(1 j ^wmų gražų ir sviesų gyvenimą,
skiriant neregius — reikia tu- j prn|;iužė tilto tvorą ir įkrito j (gug daugiau)
rėti kreditų 5 metus iš 10 metųjnpe. Policija ištraukė jo lavoną. į 
darbuotės prieš pasidarant ne-

mažiau

Gražus pavyzdys
DARB0 LIETUVA Nr. 48 1940.
VIII. 12.

Tačiau kategorijas visi turi vie-1 KAUNAS,ELTA. Lietuvos Socialistinėje Respubli-
nodas. vienodai n-už darbą gau-- u.oje gyventojai kuria goresnj rytojų. Meni priside- 

’ na. štai kitas u pagalvoja. Q dargi atiduoda ta savo turtą, iš kurio prie
Įgas. pinigai tie patys, iki pensi-j ^nojo režimo turėjo pragyvenimą.
jos kaip dot's nugyvensiu . į Vienas tokių yra firmos “Emi” savininkas M. Iser- 

žmrek. dar .^^Jlis. Jis, niekieno neraginamas, savo pareiškimu pats pa
moksimi ir skrajūnui kita įmone & y .... I
neaiškiomis aplinkybėmis šutei-perimti valstybes reikalams visą jo turtą, n6rs tas 
kia ir aukštesnę kategoriją J turtas nacionalizavimui ir nepriklausė. Valstybės kont- 
Ypac tai jaučiasi įmonėse, or-! rolės paskirtai komisijai š. m. rugpjūčio 8 cL jis dalį tur 
gamzaeijose, kur patys vadovai (daugiausia plunksnokočių, jiems gaminti medižagos, 
(meistrai, darbų vykdytojai ce
chų viršininkai) neturi reikalin
go išsilavinimo...’ (E)

auksinių plunksnų, laikrodžių ir kt.). 23.440 It. ir 5 ch. 
vertės jau perdavė. Kitą, turto dalį pasižadėjo perduoti 
vėliau.

— Srrbų laikraščio redakto ' Tai gražus pavyzdys visiems, kurie nori kurti darbo

Policija mano, kad 19 metų am- 
darbingu. Kai kuriems darbi- žiaus redaktoriaus mirtį reikia 
ninkams reikia turėti daugiau Iškaityti nelaimingu atsitikimu, 
negu 5 metus kreditų, atsižvel-1 Praeitais metais buvo nušautas 
giant j jų amžių, kai jie tapo to paties laikraščio redaktoriaus 
nedarbingi. Smulkesnių infor- paxaduotojas ir jo sužieduoti- ■ 
maeijų teikia Soc. See. įstaiga, nės duktė?

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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LIETUVIO AMERIKIEČIO NUOTYKIAI ,
PAVERGTOJE TĖVŲ ŽEMĖJE
Iš gerb. J. KRASINSKO Naujienoms atsiųstos

- WORCESTER, Mass., dienraš jau turėjo parūpintas. Tai buvo 
čio “Sunday Telegram“ iškar
pos to laikraščio red. štabo na
rio Richard D. arCrėno straips- 
rio Richard D. Carreno straips- 
ker and His T-Shirt”.

rugsėjo 19 d. šešias dienas vė
liau, Akstinas buvo Maskvos 
aerodrome lydimas dviejų vyrų, 
kuriuos jis t;ki buvus KGB slap 
tosios policijos agentais.

Tas epizodas nebuvo dalis tu
rizmo programos. Akstinas bu
vo ištremiamas, spėjęs išmokti 
nors vieną pamoką iš sovietinio 
gyvenimo. I

Uetuvoje, apie 3 milijonų 
krašte, kurs yra pergyvenęs go
tų, lenkų, vokiečių invazijas, 
nacių okupaciją ir nuo 1911 me
lų Sovietų okupaciją, ten žodžio 
laisvė reiškia laikyti užčiaupta 
burną. |

zYkstinas sakosi norėjęs būti 
“geras turistas”, bet dėl visako, 
jis slaptai pasiruošė netikėtinu
mams: “Jei mano blogiausi nu
jautimai tikrai pasirodytų to
kie, aš norėjau padaryti, kad ir 
mažą sceną. Jie j)asiro<iė tokie.

Andrius Akstinas ir aš scena padariau”, jis pasa
kė.

Tai scenai pasiruošti, Aksti
nas buvo davęs vienus 
tinius T-marškinius 
trijų spalvų d ri ūžė m is 
na, žalia ir geltona, 
tautinės spalvos),
žodžiai buvo “Atsimenate 
lantą. Lietuviškas Laisve”.

Nors jam buvo žinoma, 
tie žodžiai netaisyklingai 
speliuoti” (Akstinas lietuviškai
nekalba) ir akcentų ženkleliai 
neuždėti, vistiek tas įrašas reiš-i 
kė galingą šūkį: “Atminkite Ka
lantą” ir “Laisvės Lietuvai” .

Akstinas tuos T-marškinius, 
kad nepastebėtų per muitines 
praeinant, užsivilko po viršųti-> 
niais drabužiais.

Sostonės mieste Vilniuje (di
dumo kaip Worcesleris) Aksti
nas su kai kuriais naujais pa-! 
žįstamais pradėjo lošti futbolą 
ir su naujais draugais kalbėtis 
(kurie mokėjo angliškai) ir jis. 
pajuto priespaudą, kokioje ten 
žmonės gyvena. “Nors aš esu. 
amerikietis, tačiau su tais žmo
nėmis jaučiausi tikrai artimai”, 
jis pastebėjo. Ir visą tą laiką 
jis po išeiginiais rūbais dėvėjo

Andriaus Akstino pasakojimas, 
kaip rusai jį ištrėmė iš okup- 

Uetuvos

. Andrius Akstinas (Andrew Ak 
stin) nu\yko į Lietuvą ieškoti 
savo (kilmės) šaknų, bet gavo į 
rebatu (got the boot), pradeda] 
Carreno.

Akstinas sakosi nesąs joks 
ekstremistas. Nepriklauso jo
kiam Amerikos lietuvių etni
niam klubui. Jis yra lietuviu 
kilmės bičiulis, kurs norėjo pa
matyti savo akimis, ką tie so
vietai veikia šalyje, kur užaugo 
jo seneliai (tėvų tėvai); pama
tyti šalį, apie kurią buvo tiek 
daug girdėjęs per 27 metus sa
vo amžiaus.
pasakė:

“Jei mano blogiausi nujauti- 
jnai išsipildytų, aš norėjau pa
daryti, kad ir mažą sceną. Jie 
išsipildė ir aš padariau”.

Akstinas, pavyzdžiui, atsime
na savo šeimos istoriją apie pus
brolį,’ kurs kovojo prieš rusus 
kaip partizanas po II Pasaulinio 
Karo. Jis buvo pagautas, įka
lintas ir nušautas neva bandant 
pabėgti.
i Akstinas jaučiasi artimas sa
vo tautinei kilmei. Dabar tai 
vadina “šaknimis”.
: “Aš norėjau pamatyti kaip 
viskas ten yra. Aš niekados ne
girdėjau nieko gero, kaip tie ru
sai tvarko tą kraštą ir norėjau 
.pats pamatyti”, pasakoja Aksti- 

■ nas, kurs atliekamu laiku 
pusiau, profesionališkai lošia fui 
holą Su Worcesterio Saįnts 
^“šventaisiais”), o pilną laiką 

-tarnauja kaip valstybinis sociali- 
.nis darbuotojas Fichtburge 
i Taigi, Akstinas nuvežė ?850 
"Transatlantinei Kelionių Agen
tūrai Bostone, kuri specializuo
jasi. turizmu į Lietuvą, ir jis 
rdraūge .šu<27 kitais lietuviais iš
keliavo! Trans-Atlantic vizas

savo apa
ri udažvii 

raudo- 
(Liehivių

Išspausdini 
Ka-

kad
’su-

: Bėjrai fl spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr, Kazio ŠM&ausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gai daryti įtakos J krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderii 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1789 So. Halsted St, Chicago, HL ŠOW8

- • - • -

-r__ , i 1 ' ' -

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
' ' Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
ČU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juo»slCapečh*kt»r SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleT 
dfiant Lietuva, bė^mą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 p«L. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jums Ksp^ifisksA IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
' vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai- yra Amerikoje beisi- 

kurianČio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
Sttuota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LlETUVO*. 
Antorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Na u čakiuoae 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

1 klibas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pal. S1A0. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalbą.

M. ZoščaRka SATYRINIS NOVėttS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina S2.

Cl. Kuraitis, KELIO N t j ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
, toriam pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

afoiakarlmiL Abi knygos parašytos lengvu, grafi u rtibumi.
Pruf. p. PakaritlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 

BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų Ūkimą 
Kaina

VTf*e»< ŽJtmalHt. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTtJg, 
M Kaina SL3Q.

Sa tr kiti UMlnlil yn grsnani
NAUJIENOSE, T7J7 S*. KALSTĖ D ST«» CHICAGO, ILk.

RAMUSIS EŽERĖLIS

Detroito naujienos

UNIVERSAL
Chicago, Ilk 60603

Rm mu taupomi Jfls, pfatffat at- 
llika dideliu* dirbu*. Pinna, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
uirimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Lt parūpina fondus namams įsigyti.

Dvi dienas vėliau, dar po dau
giau tardymu, Andrius Akstinas 
atsidūrė Frankfurte nebe kaip 
turistas, bet laisvas. --- .

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 

tio dienoj neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki -*

Kas galima laisvinimo dar-

Lietuvių 
tiniame 
mėn. 8 d.

Detroito ir apylinkių lietu
viai! Artinasi Vasario Šešiolik
tosios šešiasdešimtasis Neprik
lausomos, o dabar jau ir pavęrg 
tos Lietuvos iškilmingas minė-

gyvename gerai, bet mes daž
nai pamirštame mūsų paverg
toje Lietuvoje kenčiančius po 
svetimu jungu brolius, seses ir 
artimus.

diena Akstiną Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro ALTo skyriaus 

atsišaukimas
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M. Gudeliu POVILAS MILERIS.. blogrifljo® bruožai m 
putlipUi -------

Knygat užnkaot reikia pridėti 25 et palto fflai(k«nt.

NAŪJIKNO8,

ne 'tik rusai”

mo Vasario 16-sios iškilminga
me minėjime.

Detroito Liet. Organizacijų
Centro AJLTo sk. valdyba

A.L.B. Radijo klubo mugė

— Izraelio politikai kelis me
tus tvirtino, ^cad jie atiduos 
arabams visas užimtas žemes, 
o dabar savo kolonijų iš Sina
jaus nenori apleisti. Jie tai pa
kartojo sekretoriui Vance, kai 
pastarasis Jeruzalėje paskaitė 
jiems Izraelio vadų pareiški
mus apie tu žemiij atidavimų.

Sporto klubo balius įvyks š 
m. sausio mėn. 28 d. Kultūros 
centro salėje, pradžia 7 v. vaka-

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša _ „

Namų draugijos me 
susirinkime sausio 
valdybos neišsirinko.

ninkas Vasys Urbonas. I aimė- 
tojai: P. Lingienės šaliką lai
mėjo Alfonsas Juška, duos- 
naus rėmėjo laikrodį Bronė 
Čiunkienė, M. Caitkūnienės šali
ką — Elena Kudzmaitienė, An
taninos Jonynienės keramikos 
vazą — Adomas Nasutavičius, 
A. Jonynienės šiaudinukų pa
veikia Juozas Lesei nskas, 
Pranės Balandienės ‘napoleono* 
tortą — Elena Jurgutienė ir 
stipresnio skystimėlio — Vacys

palvų T- 
šūkiu “laisvės 

jautė atėjus lai-

Labai buvo turtingas pyragų 
talas: įvairiausių tortų, ra- 

kuriuos sudovanojo ge
rosios ponios, Stalui vadovavo 
Stasė Urbonienė. Kadangi daug 
buvo talkininkių ir talkininkų, 
neturėdamas čia po ranka jų 
pavardžių, negaliu išvardinti. 
Be abejo, Badio klubo vadovy
bė visoms ir visiems, kurie bet 
kokiu būdu prisidėjo prie mu
gės pasisekimo, reiškia nuošir
džią padėką.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IH THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotyltttj 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* atilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2-50-

Dr. Juozas B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
nutrauks nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. __

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kain* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygaa galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piginę klaidą. ----------

Mugė įvyko sausio mėn. 15 
d. Kultūros centro salėje. Pra
ėjo kaip ir visuomet su pasise- 

šalta, 
metu, 
gana 
vietų 

geras,

kimu. Nors diena buvo 
kaip ir tikėtasi žiemos 
bet publikos susirinko 
daug, net pasiparkinimui 
pritrūko. Maistas buvo 
gėrimėlis taip pat geras. Mūsų 
bartenderiai Etasys Barkus ir 
ponai Lukai jiems pavestą dar
bą atliko pasigėrėtinai. Maistas 
puikiausias; cepelinai ir kiti 

-skanumynai, užtai ir publikos 
nuotaika buvo gera. Vyriausia 
šeimininkė visiems gerai žino
ma Zofija Drižienė su būriu tai 
kininkių tik spėjo duoti šiltus 
cepelinus. 'Buvo ir kitų paįvai
rinimų. Laimėjimo stalas, ku
riam vadovavo Kazys Gogelis 

berną-' 
tant ištuštėjo. Buvo paruošta 
ir specialus laimėjimo stalas, 
kuram vadovavo klubo pirmi-

Akstinas savo patyrimus ais- 
[kina šiuo būdu: “Ąš.ppčiu kuo 

jam į nors prisidėti, kad visg-tai ,(So- 
kad jis vietų priespaudą LietŲ.TOįe)_ pa

yra namų arešte ir pareiškė, kad justų pasaulio sąmonė; kad'pa- 
jis yra nemandagus ir kad, jis] saUlis padarytų spreri^nrą. o 
“ilgiau nebepageidaujamas So 
vietų Sąjungoje”.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINU DIDELES ATSARGAS

(įteigta 1928 metai*. TeL 421-8070
ĮftAl^oe pletooee kJemx® automočiUim* pastatyti.

. tuose atlikti gerai atlieka Ame 
į rikos Lietuvių Taryba, kuriai 
į šiuo metu vaxk>vauja patyręs, 
energingas ir veiklus pirminin- 

•kas I)r. Kazys Bobelis.

Minėdami Vasario 16-sios 60-, 
tąją sukaktį turime labiau pa- J su Petru Marčiukaičiu 
justi pareigos jausmą paverg
ta Tėvynę gelbėti. Taigi gyve
namą amžių gerai pažįstame, 
tad nereikia daug nei. aiškinti, 
kad Tėvynės vadavimui labai 
reikalingos lėšos, dėl kurių, 
Amerikos Lietuvių Taryba ne
gali vykdyti užsibrėžtų darbų. 
Amerikos Lietuvių Taryba nuo 
įsikūrimo Amerikoje renka au
kas tiktai Lietuvos laisvinimo 
darbams vykdyti vasario mėne
sį Vasario 16-tos iškilmių me
tu. Kaip tyčia tuo pačiu laiku 
veržiasi aukas rinkti ir kiti veik 
sniai ir drumščia tarp lietuvių 
vienybę, tarytum 'visuose me
tuose nėra kitų , progų.

pa si vii kęs tautinių 
marškinius s 
Lietuvai”. Ji 
ką pasirodyti 

Rugsėjo 2/
nuvyko į Vilniaus Universitetą 
iššaukti kas nori į debatus dėl 
laisvės Lietuvai. Be to jis pra
dėjo dalint plakatėlius, skelbiau 
čius “Lietuva Lietuviams” ir 
persivilko tautinius T-marški
nius matomai.

Akstinui bekalbant susirinku-į jimasjcuris bus vas. 12 <L su pa 
siems kokiems 45 studentams, 
kad “Lietuviai amerikiečiai no
ri, kad rusai iš čia išeiti] lauk” 
ir kad “'lietuviai 
turi patys būti 
jis staiga buvo 
palydėtas’ 
anglų departamento pirminin
kui ir dviem asmenims, kuriuos 
tas pirmininkas pavadino “val
džios vyrais”, bet Akstinas yra 
tikras, kad jie buvo KGB agen
tai, prižiūrint pradėjo rašyti pro 
testą, bet netrukus du Inturisto 
pareigūnai atvykę nuvedė jį i jo 
viešbutį, kur paliepė tuojau nu
sivilkti T-marškinius, bet 
nepaklausius, pranešė.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NtuflenoM >«llm« >>uf1 puikiu ^nYTV, kurtrr hH kefcUi

knvpu w!nt> ar lentyna.
AUkMndrai Pakilnoki a, ME5 GR|tTAMX JiuSų dlesi

atsiminimai ir įvykių bei rietu apraŠynuL xkxltcml taip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalnllldi. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvrHų prisimkJ. 
ir laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, rmrkirr- 
tyti | 12 dalių. 296 psl.. kaina 53.

Dr. Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n toffiM. Grt- 
tiaiw viršeliais. 336 p«L Kaina 56.00 Minkštai ’KH 15 M

Pror. VmI. BlržHki, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ |JT6- 
RIJA. I dalis. 208 psL. trinta — S3.00, jalutftali rir- 
šeUalg — S2.00: n dalia, 225 pat. Irišt* — 33,00. mtaJtJ- 
tais viršeliais________________________________

Henrikai Tomai — Tamašauskai, LIETUVliKASIS PAMAKVfc 
Pakalnės Ir Labguvos, apskrity g su (domiais aprašymais. Olų- 
stracijomls ir dokumentacija. 336 psL. kaina 56-

P. KoslOnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės itximinlmaJ

Brax-cus Detroito ir apylin
kių lietuviai, įvertinkite Ame
rikos Lietuvių Tarybos nuveik
tus darbus ir Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro pastangas, 
skirkite didesnę ar mažesnę au
ką šiam dideliam Tėvynės va
davimo reikalui. Taip pat atsi
minkite, kad mes Amerikos sve 
tingoje žemėje atsiradome tik
tai Amerikos lietuvių Tarybos 
pastangomis. Tad iki pasimaty-1 guolių

maldomis visose trijose lietu
vių parapijų šventovėse,škilmin 
gas minėjimas Kultūros centro 

savo krašte! Italėje, o Lietuvos trispalvės vė- 
šeimininkais”, j liavos pakėlimas Vasario 16 d. 
“pakviestas ir J P^e miesto rotušes vidurmies- 

dekano ofisą, kurjtyje-
Mes čia svetingoj 'Amerikoje

YRA GERIAUSIA DOVANA ; -’ 7
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji it- 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir j u kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dot
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Giriasi apie gražiai augančius miestus
Okupantas rusas ir visa pavergtos Lietuvos komunis 

tų partijos vadovybė vis dar neleidžia lietuviams pama
tyti, kaip Lietuvoje likę mūsų broliai ir seserys gyvena. 
Į kitas Sovietų Sąjungos vietas komunistai leidžia nuva
žiuoti ir pabūti po dešimt dienų ar dvi savaitės, bet i pa
vergtą Lietuvą teįleidžia tiktai penkiom dienom. Ilgiau
siai nuvažiavusius turistus pralaiko Vilniuje. Kad Lietu 
von nuvažiavusieji galėtų pamatyti, kaip lietuviai atro
do, tai juos atveža Į Vilnių ir parodo, kaip retus zoologi
jos sodo sutvėrimus.

• ■ . Lygiai tas. pats daroma ir su miestais. Okupantas ir 
jo bendradarbiai nuolat pasakoja, kaip gražiai auga "‘ta
rybinės” Lietuvos miestai, bet penkioms dienoms nuva
žiavusiems žmonėms tų miestu jie neparodo. Jeigu kuris, 
nepaklausęs Įsakymo, vis dėl to drįsta iš Vilniaus viešbu
tėlio pasprukti, tai kelių komunistinių seklių jis yra se
kamas. Išvažiavus kelis kilometrus nuo Vilniaus, jis su
laikomas, atgabenamas į Vilnių ir teisiamas. Dažniausiai 
jį teisia teisėjas rusas, nesuprantąs lietuviškai. Pagautai 
turistą atvedęs policininkas jam paaiškina, kokį didelį] 
‘ nusikaltimą” jis padarė: be leidimo išvažiavo iš Vilniaus 
ir norėjo pamatyti šalia Semeliškių buvusį kaimelį. Kad 
tas turistas sumokėjo dvyliką šimtų kelionei į Vilnių, tai 
teismui policininkas nieko nesako. Bet kad jis giminių 
vežamas norėjo pasiekti Semeliškes, tai viskas išaiškin
ta ir teisėjo baudžiamas.

Lietuvoje augančių miestų ir miestelių okupantas ir 
kompartijos vadai bijo parodyti nuvažiavusiems ameri
kiečiams, bet jie samdo vadinamus “piščikus” aprašinė
ti, kaip tie augantieji miestai atrodo. Koki laimingi juo
se gyvenantieji žmonės yra ir tuos aprašymus paskubo
mis siunčia į Ameriką kitiems turistams vilioti. Jie vi
lioja kitus turistus ne augantiems miestams rodyti, bet 
pinigus rusams rinkti ir į gen. Petronio “gvardiją” įra
šyti. Kas su Petroniu susideda, tai Petronio samdytas 
šoferis tokį turistą palydi į kaimą.

Antanas Bimba, geras gen. Petronio prietelius ir Bro-. 
okline leidžiamos Laisvės redaktorius, tvirtina, kad da
bartinėje Lieuvoje ne tik Jonava, Kėdainiai, Mažeikiai, 
Ukmergė, Plungė ir Telšiai gerokai paaugo. Jis skelbia 
ir kitų miestų statistikas, renkančias žmonių duomenis
ir skelbia Brooklyno Laisvėje. Net nepažymėjęs, kas jam ir nereikėjo Amerikoje duonos pirkti.

me simpoziume, rišasi su dr. 
Kavolio principiniu pasisaky
mu nagrinėjant lietuviškos in
telektualinės kūrybos rolę išei 
vijoje. Jo 
dasakyta, 
išvystyta, 
tiesa, be
mintys neįgavo pilnumo, bet 
savo naujumu užvaldė kiaušy 
lojų protus ir jausmus.

Kiekvienam
yra aišku, kad su II Pasauli
niu karu užsibaigė, ne vien 
Vak. Europos, bet ir visos žmo 
nijos, viena epocha ir žengta 
į naują, iš kuries grįžimo į 
praeitį negali būti kalbos. Pa
ti Lietuva nėra vien okupuo
tas ir engiamas kraštas, bet jo 
je iki pat pamatų, kaip niekuo!

Lietuve

ura ir pakirsta kul’ū 
. ‘aO 
nau- 

ūia ss o.- ■ ir u a.
ii; k ’ me yra p i 

versta gvvctnti lietuvi/, taute 
r Šiose sąlygose kovoti už 

vo tautinės individual bis iš
Ik”mą bei ieškoti kelio į

ateitį.
Iš š*o' i j s lietuvių tau 

ta negali sugrriJ • p' arit: k 
galvojančiam ir į nepriklausomybės laiko-

arpį. nes pakit jusios iš pag- 
rind” 
je :r 

i in *
reikalauja k

Turin

ąlygr'? pačioje Liėtuvo- 
ieirariip A*usi po- 
prdėlis Vak. Eu opoje 

spren 
nmu Turin’ fai o:.:cnv:e bus 
upr?manos d*. Kavolio mės
es naujos mintys.

Apibūdinęs intelektualo są- 
inet anksčiau jos istorijoje, ta voką ir jo rolę tautoje, jis sus-; 
po sugriauta social-eko- kirsto visą intelek’ualinę kū-i 
nominė sistema, visuomeninė ryb; į dvi kategorijas. Vieni,.

priklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

dvasi 
olianių 
- sten

gsi sumokti naujai susidariu-
\ pacctį ir Joje ieškoti nau- 
spxcndiir.u

:ą kudur;ni;t 
ml omenimv ir 

trixbiu gynime, kiti

V. PRCSAS

tuos statistikos duomenis surūšiavo ir atsiuntė, jis šitaip 
rašo: '*

“Dabar miestuose gyvena daugiau kaip 58% res
publikos gyventojų, palyginti su 1939 metais, padav 
gjo 2,5 karto.
Darbininkų klasė išaugo daugiau 8 kartus, jos gre

tose dabar — beveik pusė milijono žmonių.
Žemės ūkyje šiuo metu dirba daugiau kaip 35 tūks

tančiai specialistų.
Respublikos liaudiesūkyje dabar dirba inžnierių — 

16 kartų, žemės ūkio speealistų — 13 kartų, gydyto
jų — beveik 6 kartus daug’au negu 1940 metais.

Kasmet aukštasis ir specialiąsias mekyk^as bai
gia daugiau kaip 24 tūkstančiai jaunų specialistų 
Tai 1,2 karto daugiau, negu buvo jų paruošta per vi
są buržuazijos valdymo laikotarpį

Beveik kas trečias respublikos gyventojas turi aukš 
tūjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Iš inžinierinio profilio aukštųjų mokyklų per me
tus išleidžiama devynis kartus daugiau specialistų, 
negu jų buvo paruošta per buržuazinės valdžios de
šimtmečius”. (Laisvė, 1278 m. saus. 14 d., 5 psl).
Jeigu jau dabartinė Lietuva tokia mokyta, tai ku- 

rais sumetimais bijoma jų mokslo parodyti. Mokytą žino 
gų labai lengva atskirti nuo nemokyto. Mokytam žmogui 
užtenka kelių sakinių, kad galėtų kito makyto žinias pa
tikrinti. Mokytą žmogų labai lengvai pažįsta ir nemol.y 
tas. Jeigu jau dabartinėje komunistų valdomoje Lietuve 
je yra tiek daug mokytų žmonių, tai kodėl komunistą 
bijo Amerikos lietuviam tų mokytųjų parodyti? Kodėl 
neleidžia amerikiečiams nuvažiuoti į tuos miestelius pa
sižiūrėti, kap tie “mokitieji” gyvena? Kodėl “mokytuo
sius” veža į Vilnių parodyti kaip tie Amerikos nemoky
tieji atrodo, bet neleidžia amerikiečiams pamatyti, ką 
tie mokytieji per 35 metus pasiekė?

Dabar oficialiai skelbia, kad Lietuvoje vra trys nr 
lijonai gyventojų. Pusę milijono sudaro darbininkai. Pa
gal komunistinę statistiką, nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo tik 62.500 darbininkų. Darbininkų buvo nedaug, bet 
jie turėjo būti labai geri. Jie išmaitindava visą Lietuvą

Ncpa ailėjCi kietos kritikos 
'sujos išeivijos intelektualams 
r meno a*--ovams. kurie t? 

lygiai stvarstosi deformacijos 
jrariries ir dabarties klastojį- 
mri dr. Kavolis aiškiai pasisa
kė už būtinumą pasukti, jo 
e minu “kūrybinės intelektu- 
•_ nės kultūros” kryptimi, ne
ini išvengti bajorijos ar rusui 

jnrig?antų likimo.
Dr. Kavolio mestos 

uk/lė simpoziume
amziazmj, nors vargu jos pil 

oje buvo suprastos. Aiš- 
:u, bent išeivijos dauguma, 
ypač jauniausios kartos, ima 
pamažu įsisavinti susidarąn- 
ią tikrovę Lietuvoje ir savo 

kūrybiniu įnašu norėtų prisi
eti prie lietuvių tautos veda
mų kovų. Tačiau šių idėjų įgy
vendinimas, kaip įrodė šiame 
simpoziume skaitytos paskal
os humanistinių mokslų sesi- 

se, kame dar absoliučiai do 
nriavo konservatyvi dvasia, 
us sunkiai pasiekiamas.

R. VILIUS

Likimo žabangos

Tardamiesi esą išmintingi, 
pasidarė paiki... taip kad jie , 
daro tai, kas nedera darytį... j

(Rom. 22-23) į 
Romaną “Striptizas” į “svie 1 

pasivaikščioti išleido lietu-

kiestą romaną.

(Bus daugiau)

Arabs pamoka
I. 

tą’ 
vių katalikų Ateitininku Sąjun
gos mėnesinis žurnalas “Atei
tis” 1976 m. Ir tai nėra iš pirš
to išlaužta: pats “Draugas” 

, -J77 m. 266 (45) numeryje 
1 skelbia, kad Icchoko Mero ro- 

idėjos maną “Striptizas” išleido 1976 
didžiausį m. ir kad to romano premijos 

mecenatas yra Lietuvių Fon
das.

JERUZALĖ, Izraelis.—Prem 
j eras Begin egiptiečiams ir ame 
rikiečiams suruoštame bankete 
privirė tokios košės, kad vi
siems buvo labai nemalonu. Rei
kalą taisė Moiše Dajanas iir sek 
retorius Vance, bet nuotaikos 
jie nepajėgė pataisyti. Atėjus 

, eilei' Egipto užsienio ministe- 
( riui žodį tarti, buvo pasakyta:

Tiek “Ateitis”, tiek ir pati — po visos dienos įtampos, 
Ateitininku Sąjunga, įsteigta maniau, kad vakare galėsi- 
carlstinėje Rusijoje 1908 m..me bent kiek atsigauti, būti lai- 

svesni, bet premjeras panoro tę 
sti savo darbą. Man atrodo, kad 
būtu buvę ‘daug geriau, j‘eigu 
premjeras šias savo mintis bū
tų išdėstęs atitinkamome ko
mitete, o ne šiame bankete, — 
tarė m misteris Kenel ir atsi-

turi tikslią kovoti su visomis 
pasaulyje ir ypač lietuvių tarpe 
atsirandančiomis blogybėmis:

komunizmu, marksitiniu mate
rializmu (šiais laikais berods 
tuo klausimu nuomonę yra pa
keitusi), ateizmu,* nihilizmu ir 
su kitokiais izroaii, neapien- Sėd0> bet tosto nepasiūlęs, 
kiant, žinoma, pornografijos ’ • * ■ • i . . -
bei paleistuvystės. Kovodama Sekretorius X ance* turi vilties, 

kad trečiadienį pasitarimai bus 
naudingesni ir artės prie abiejų 

atnaujinti Kristuje” • valstybių taikos.
(Omnia instaurare in Christo),-  
paimtu iš popiežiaus Pijaus X]
enc'klikos “E supremi apostola- j e Frankfurt a-M Vakarų Va
tus”, paskelbtos 1903 m., bet, kietijoj leidžiamam rusų kalba 
atrodo, kad jinai ir jos žarna- žurnale Possev, 1977 m. rugsė- 
las “Ateitis” bei Lietuvių Ra- jo laidoje atspausdintas KGB

Nebent griežtųjų mokslų su blogybėmis, Ateitininkų Są-
Istovai, supratę būtinumą at- junga visada vadovaujasi šūkiu 

rėžti į dabarties problemų “Viską
.prendinią, visų svoriu parem
tų kylančias naujas kūrybines

"e.s humanistinių mokslų ba-
uo e. Tuomet sekančiame sim
.cziume pamatytume šių pas-
angų rezul.atus.

Savo keliu klausimo spren- šytojų Draugija nesidomi ir slaptas sąrašas: “svetimųjų agen 
dinas didelėje dalyje prikišu- net toje pačioje Biblioje Įrašy- tų. tėvynės išdavikų, antisovie- 

tų pagrindinių jos tezių, drįs- tinių organizacijų dalyvių ir ki- 
dami atspausdinti ir platinti tų paieškomų nusikaltėlių’ 
taip riebiai pornografija pras-

s ne tiek nuo išeivijos inte- 
j ktualinių pajėgą pastangų.

’ k ri o bendros tolimesnės 
Lnes politikos eigos ir 

dek detentčs politika prisidės 
>r; dis dentinjų sąjūdžių ru- 

avirrmc: pačioje Lietuvoje 
Me holidniai faktoriai svar
biausiai lems, ar šiame simpo-

ziume iškeltos idėjos taps rea 
iybe ap nuskambės retorinėmis 
frazėmis.

(Pabaiga)

Ja
me figūruoja ir lietuvio pavardė 
— Albinas Vibrys. Vibrio gimi
nės ir pažįstami, kurie norėtų 
gauti daugiau žinių apie jį, gali 
kreiptis šiuo adresu: NTS In- 
formservice, Postbox 6683 Rode 
lokka, N-Oslo 5, Norway. (E)

Juodu nukėlė Ąžuiliuką nuo Erto rankų, draskydami kuriuos Macys savo ūkio reikalams buvo sukalęs. Juo- 
priejo prišalusius kailiniukus. Patį Ertą reikėjo yžckš du ant jų užvertę Macienę pakėlė. Macvs buvo stipres- 
tu kartu su ledo gabalu iški.sti. įvertė jį į zoges. susi- . nis i pa 
riehisj. į keistą kelmą, apdengė jį arklio prakaitu dvo { 
kiančiu gūnia.

Macienė matydama pro langą vyrą pargrįžus, iš
ėjusi jį pasitikti, nujautė, kad turbūt kokia nelaimė 
atsitiko ir ba i nujosi dėl Trudikės ir savo žen!o ir jos 

galėjo. Jie nore širdis užšalo, pamačius sustingusį Ertą. Vyrui paaiš- 
kinus.kaip jis jį rado, ir kad Trūdike. a; klys ir togu-Į

(Tęsinys)

Subėgo kaimo žmonės, kai kurie nepilnai apsi
rengę. skubėjo, nesiėmė laiko susi tvarkyli. Kaime ug
nis visada buvo dramai iškas įvykis ir visi norėdami 
ją pamatyti, atskubėjo, kas tik paeiti 
jo padėti, gesinti, bet vandens, kibirų nebuvo, šulinys 
buvo ledais apsikrovęs.
to vendens, gy vulius girdant. Pro tą mažą skylutę ki
biras tik su vargu praiindo, kliuvo, ėjo lėtai. Eketė 
buvo tolokai. Atmatos upėje, vienas kitas bandė dar 
ten link bėgti, 1x4 sustojo uždusę pusiaukelyje, atsi
sukę pamatė, kad liepsnos jau visą trobą įsiautė, grį
žo atgal. (

Savanoriai, ugniagesiai visai neatvyko, nes nie-j 
kas nebuvo sniegą nuo gesinimo pastogės durų alka-1 
sęs.

Vėjas nešė kaitrias ugnies liepsnas link tvarto ir, 
daržinės is visiems buvo ai,iku, kad ugnis ir juos misi-, 
neš. Vyrai šoko gelbėti gyvulius kad tie nesum^.,. , . ........ ... ’ jos prtdejo viską pajusti. Macvs padavė joms Ązuo-baisia mirtum nežūtų. ii i - • >-> , , - t \, .i i . • i i • ' . ii I buka ir jos nudūlino atgal i troba, nes krapus žiemosMacvs pakeles akis pamate, kad jo žento sodvbat voras pradėjo jas šalčiu partiniu

Kaimyno padedamas Macys l>andė savo žr oną 
pakelti, bet nepajėgė. ,
timai maišais vartaliojosi ir ji slydo iš jų rankų. Rai

vo kaimynu’, kad tas arčiau su rogėmis privažiuotų, mynas patarė panaudoti linkių ir daržovių neštuvus,

ba, ant rogių uždėjęs. Jis buvo labai apdegęs, jo vei
das buvo vien gyvos mėsos, pilnos purvo ir plėnių. Jis 
visą laiką garsiai rėkė, išvargęs kiek aptildavo ir. po 
to vėl pradėjo dar garsiau šaukti. Kalvis matė, kad jo 
dienos suskaitytos, ir kad jį ilgai slaugyti neteks, Jo 
skausmai buvo neįsivaizduojamai baisūs ir reikėjo

pus
litrį degtinės. Mikeliukui įkišo skardinės leikos galą 
tarp dantų, jo lūpos buvo nusvilusios ir jjs jomis čiaup 
ti nebegalėjo. Atsargiai jam supylė į burną dalį tos 
degtinės, kurią jis kosėdamas rijo. Pc to jis aptilo. Vi
siems buvo aišku, kad ta degtinė jam veikiai išgaruos 
ir jis vėl staugti pradės. Reikėjo daktarų, kurie daug 
stipresnių vaistų turi. Mikeliuką reikėjo kuo skubiau
siai vežti į miestelį. į ligononę.

Visų prikalbintas Gronvs, kalvis įspraudė jam

_ i pa^ebė savo galą nišli, bet jo kaimynas suglau- 
Idė kojas ir stypčiojo, lyg perkrautas asilas. Macys Irau 
' jį paskui save. Einant pro prieangio duris, jis užk-
liuvo už slenksčio, vir.o, paleido rankenas, kurios

j krisdamos nulūžo. Jo veidas alsiirenkč į prieangio stik. ką nors daryti. Svetainės savininkas paaukojo 
Į lines duris, kurios išsikūlė ir stiklo šukės supjaustė jo
veidą.

Djdelis šuo valkata, matyt labai išalkęs, pribė-’
.. dėl Mikeliuko dažnai prapil- lės turbūt pluvėje nugarmėjo ir srovę juos po ledu pab 1 ges prie rogių, ar inosi prie Eito. Macio arklys prunkš

lošk ė, ji surikusi; ‘‘Jėzau \... sukrito ant žemės, perk-< te, Irenke koja į žemę, bandė' jį nubaidyti, bet tas ži- 
reipė veidą ir pradėjo trūšėiotis. staipytis. i nojo. kad jis rogėse įkinkytas ir prie medžio pririštas.

Macys sukando težini. taip, kad jam kraujas pro - jam nieko padary ti negalės, jau šiepė dantjs, Erto vei-,
„ . Kžd savo žmonai Idą apgraužti.

Šuo staiga sukaukė, pašoko ir bėgo nuo rogių, nes’
vienas praeivis, pamatęs jį prie lavono sviedė stambų penk nę į delną, pasikinkė savo kuiną į roges. Rogėse 
akmenį ir palaike jam į šoną, kad šuns net šonkauliai paskleidė apsčiai šieno, apklojo antklode ir uždėjo 
sutraškėjo. Cypdamas ir vaukšnodamas jis šalinosi ant jos dejuojantį Mikeliuką. uždengė jį su iš jo lovos 
toliau, žvelgdamas kreivai į šova priešą, kurio 
įveikti nepajėgė, ir kurio jam bijotis reikėjo.

Macys traukinėjo stiklo šukes iš kaimyno veido.’ 
švariais skelbtais baltiniais, rankšluosčiais spaudė vei 
do žaizdas, stabdė kraujavimą, plovė šiltu muikiohi I 
vandeniu nešvarumus nuo žaizdų ir, po to, aprišo. i _ _ 9___

Macienė įversta į lovą nejudėjo, nekalbėjo, vei- noras nelaimės ištiktam padėtį nulėmė, kad jis Mike-

dantis išsiveržė. Jis pyko aut savęs, 
papasakojo, kas su Trūdike ir žantū atsitiko.

Triukšmo pakeltos, mieguistos išėjo Macio duktė 
J rys į kiemą. Apsiblaususios jos žiūrėjo į tą neiarmin- 
| gą sceną, nesijaudino. lyg sėdėtų teatre ir žiūrėtų į 
i kažkokį tragišką vaidinimą, lyg tai jas neliestų, bet 
’ įvykio begalinis žiaurumas, jas asmeniškai palelė ir 

dc<"hi P08 prodėjo viską pajusti. Macys padavė Ąžuoliuką ir 
*■ * Z ..-C o 1 - n. ........ 1

dega.
- Dėl I)i' vo malonės, velnias nusineš ir Ąžuoliu

ko palikimą! Ji matė, kad reikia kuo greičiau į Mini
ją grįžti, kad nors ĄžuoMuką išgelbėjus. Jis pamojo sa

jis išgelbėtais patalais. Puslitrį degtinės su leika Gronys 
pasiėmė su savim, esą jei Mikeliuka vėl staugti pra- 

» dėtų, tai jis turėtų ką į jo karkarinę supilti. Tikrumo
je jis jautė, kad ji jam pačiam reikalinga, Mikeliukas 
testaugia, jis sau ausis užsikimš.

Ta degtinė ir kabio penkinė, kaip ir jd nuoširdus

Ji biivo labai sunki, jos minkė PerkreiPusi- žvairavo į lubas. Maciui buvo aišku, Į liuką į miestelį, j ligoninę išvežė.

(Bus daugiau)kad kas nors baisaus jai nusitiko.
Kalvis buvo Mikelius^, su aplink stovinčių pagal
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DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef, 695-0533

Fox Valley Medical Cent.r 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

riL R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ Litus 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
PulMki Rd. (Crowford 

M^icoi Budding). Tol. LU 5-8446 
Ap-ia ’ ponius pagal susitanmą 

Je' ne*‘siliepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te1 : 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EIS1NAS 
A^UŠ^RiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. K ėdri e Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
riliepia, skambinu Ml 3-0001.
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M. ŠILEIKIS
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Čikagoje, paskutini ils metais 
ypač suaktyvėjusi, Lietuvių Na-

^usirlnkima, 
i jos nariai 
iaip gausiai 
rinko virs 
imą at darė 

Bronius

Brighton Parko apylinkėje, reiškė viešą širdingą padėką. !
Iš iždininko pranešimo pa

aiškėjo, kad buvo surengta vi
nių Savininkų Draugija šiomis įsa eilė parengimų, kuriems val-
dienomis turėjo Vyč'.ų salėje sa_ 
v o metinį narių 
kuriame tos draui 
bene pirmą karta 
dalyvavo, nes pris 
103 narių. Sustrinl
šio clraug jos pii iii.
Paliulis ir tuoj paprašė atsisto
jimu pagerbti mi: tįsius mūsų 
narius: Ramanauskiene, Karo- 
blį ir Bartkuvienę. Po to, su1 
susirinkimo pritarimu, pirmi
ninką vimui šiame susirinkime 
buvo pakviestas p. M. Maksvy
tis. o sekretoriavimui — A. Kas
peravičius. Buvo pakviestas Vik 
toras Gaieckas perskaityti praei
tų matų metinio susirinkimo 
protokolą. Jis buvo vienbalsiai 
priimtas be jokių patikslinimų.

Toliau sekė dr-jos j 
ko, iždininko ir revizijos komi-in ai vedama,

dybos nariai ir narės su pačiu 
pirm ninku energingai ir gau
siai platino b’lietus. dėl ko visi 
parengimai atnešė gražias pa
jamas. kurios kartu su nariu 
mokesčiais bei aukomis sudarė 
tvirtą finansinį šios dr-jos pa
grindą.

Revizijos komisijos pirminin
kas VI, Pakibeckas savo išsa
miame pranešime paskelbė su- 
surinkimui trijų asmenų pra
vestos atskaitomybės 
davinius. Paaiškėjo, 
draugijos iždininkas 
Kelmelis nepaprastai
bo ir kruopštumo įdėjo kuo pa
vyzdingiausiai sutvarkydamas 
ir -vesdamas visą piniginę at
skaitomybę, kuri buvo rasta pil 

pirminiu- • n°je tvarkoje, lyg profesionali-
• 1 .... , už ką visų narių

ir revizijos komisijos vardu iš
reiškė jam ypatingą padėk:

Po visų pranešimų nebuvo 
kių žymesnių užklausimų, uz-

revizijos 
kad šios
Viktoras 

daug dar-

"Turėdami didį Kunigą Dievo narnama, artinkimėi tikra širdimi* 
pilnu tikėjimu**. — Ht>r. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia;'jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

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

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evans

sijos pranešimai, kurie buvo 
Šeimininkė (Tapyba) . trump:, bet aiškūs ir išsamūs. 

—Iš dr-jos pirmininko praneši- 
ALFONSAS GIEDRAITIS, D. D.1110 paaiškėjo, kati prieš porą ..

metų ši draugija buvo perimta i n>etimų ar diskusijų, todėl visi 
vos vegetuojanti, be tikslių na-| 
rių sąrašų, be nario knygučių. | 

j be mokesčių išrinkimo, be tin- 
. kainos a taškai tomybės ir be pa- 
I stovesnių pajamų. Dabar ši 

Sakoma, žmogus tik per klai- dingai aiškinamų bendrybei, draugija padidėjo savo narių 
das kyla j tobulybę. Neklysta, tai savo kalba niekados nepa-• skaičiumi beveik dvigubai, už
kas nedirba. Klaidų daro visi, žangėsime ir jos nepatobulinsi-! vesti tikslūs narių sąrašai su ad- 
visur ir įvairiose srityse; bet 
politikų klaidos, tur būt. pavo
jingiausios visai žmonijai. Ta- 

DR.LE0NAS SEIBUTIS čiau kitų klaidomis aš nesiste-
INKSTŲ, PŪ5LĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 . 

Rezidencijos telef.: 440-5545

TEL. — BE 3-5893 

rR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

0 vistik dvasiškis ir dvasininkas pranešimai buvo vieningai pri
imti. o po to sekė naujos valdy- 
i>os rinkimai. Pagal daugumos 
susirinkimo dalyvių pageidavi
mą šios draugijos pirmininku 
tapo perrinktas Bronius Paliu
lis. nes jis savo energinga veikla 
ir savo sugebėjimais įrodė, kad 
yra tinkamiausias asmuo šiai 
draugijai vadovauti. 0 į valdy- 

ruškas sueidavo jaunimo net iš: renkamas nario mokestis, pagy-pą buvo išrinkti šie asmenys: 
ų, ojoms pasibaigusj vintą veikla vis gausesniais bei į ricepirmininkai — S. Juodis ir

me. i resais, išduotos nariams knygu-
Su vaiki joje į šaunias^ vaka-Hės, pagal kurias kruopščiai iš-

vienas sušukdavo: “sasnaviš-• dažnesniais susirinkimais, ban
kini. neišsivaikščiokite kas sau ^ketais ir gegužinėm, tuo paeiti 

ynosiomis (Nauj. 1977.&L 25. 28. Namo grįžime visi kartu’’; ir j atsistojant tvirčiau ir finansiniu 
129 —- Kokia Kalba. Tokia Tau- visi žinojo, kad sasnaviskis —‘atžvilgiu, kas ir yra svarbiau
sia); manau, kad nesistebi ir Ii-, tai gyvenantis Sasnavos baž-;sia 
jkrasis lietuvių kalbos žinovas : nytkaimyje, o sasnavietis — kur Dėl 
s prof. Dr. P. Skardžius iš Ano nors kitur
Pasaulio, o jeigu stebisi, tai tik;bet ne pačiame Sasnavos baž 

DR. V1T* TAURAS -iš savęs, kad jis bereikalo gin- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ičijosi irgi su tikruoju kalbiniu 

B*ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos, ku Leonardu Dambriūnu, Drau 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-1223

, biu, kaip kad matematikas A. 
įZujus (Nauj. 1977.XII.10) ma-

ge siūliusiu kun igus, kaip pro 
.fesiooalus 

OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad. i(pj 
it penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- i 
mats 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS | D1 
Aparatai - Protezai. Med. ban-Į _**. 
dažai. Special r pagal ba kojoms. 
(Arch Supports; ir L t.

2850 West 63rd SU Chicago. III. 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

j Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6^rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn I 
Tel, 499-131$

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a po ra ūda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
S. Bartkutė, sekr. — A. Raštie- 
nė. ižd. V. Kelmelis, ligonių lan
kytojai: D. Stanevičienė ir V. 
Gaieckas. kuris kartu ir ko
respondentas, A. Brokevieius 
ižd. padėjėjas nario mokesčių 
Išrinkimui. P. Peleckas. 
Strumskieuė, Mackevičienė. 
Brazienė ir J. Tainaševičienė

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teu: YArd« 7-1741 -1742

su i
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

TeletGQEg: LAfayette 3-0440

visų organizacijų veikloje- 
sutvirtėjusių finansų ši

to valsčiaus ribose, draugija galėjo ris duosniau pa
remti ir kt. lietuviškas institu
cijas. Jis taip pat pabrėžė, kad]

Šis pavyzdys rodo, kad mūsų visa tai jis galėjo atlikti tik dė-paro parengimo komisiją.
'audis anais laikais savo varto- ka aktyvios ir vieningos para-i I revizijos komisiją išrinkti: 
amų žodžių reikšmę geriau Į mos iš beveik visų šios draugi-p • Palubeckas. J. Jokubka ir M. 

vadinti dvasiškiais^ žinojo ir tiksliau juos vartojo.1 jos narių pjįsės, kuriems jis iš- į Maksvytis.
dvariškis, kariškis ir pan.’negu dabartiniai mūšų tikrieji; 

tarnaują * už atlyginimą) 
turinčius tiesioginį 
lytį su dvasiomis 
prasme — netarnautojus ir be-;Žodyne 

dvasininkais j minai.
savininkas, ninkas. kauniškis ar kaunietis 

šiauliškis ar šiaulietis, klaipė 
’>ū-!diškis ar klaipėdietis — 

pi aišku^ kad jeigu žodis skir-, išskiriant kalbininkę L 
tingai rašomas ir tariamas, tai briūną. kurį Dievas tikrai buvo! 
ir jo reikšmė turėtų būti skir
tinga nuo kito, nors-ir panašaus 
į jį. žodžio. O jeigu mes ir toliau

i n lok i nsimės iš žodynuose klai-

Iš valdybos dėl as- 
j meniškų reikalų pasitrauku- 

rios vietos Šaukiasi mūsų kai- s^eins nariams: parengimų bu v. 
ir čionai nubolšėvikinta-; binių sugebėjimų. Tad nebūki- į vadovei S. Palekienei ir V. Lei-

o • kalbininkai savo tenai sudarv 
1 . . ‘ 

’VSĮ bei Są-1 tame ii HUiJUiDUMMULi- , uunu 1<1H iivMUJM-: — — - — • • —*. ,.

metafizirio i me Dabartinės Lietuvių Kalbos me užsispyrusiais svetimų klaidi kui pirmininkas pareiškė padė-

. Igius — vadinti
. dvarininkas, 

burtininkas).
Manding, visiems turėtų b

f

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ką, ypatingai iškeldamas S. Pa- 
lekienės darbštumą rengiant pa
rengimus, verbuojant naujus

(Nukelta į 6 psl.)

, kuriems panašūs ter-; menų ortodoksais arba Draugo 
kaip dvasiškis ar dvasi-j “moksliškais nihilistais” (vis 

dar prisimenu, kaip jie “recen
zavo'” proisicriko Česlovo Ged- 

tas pat.! gaudo Veikalą Musų Praeities 
. Dam- į Beieškant) .

Kitos pastabos dėl mano tame 
[straipsnyje poros paklaidų yra 
teisingos ir už tai viešp. A. Zu- 
jui esu labai dėkingas. Errare 
h u man u m ėst. bet klaidoj pasi
likti klaidinga. Todėl mylėki
me Lesa ir n uolai pataisinėki- 
me 
k\4 
bildukams mūsų bendrinę kai 
bą tobulinti ir kartu sulaukti , 
laimėjimo trimitų!

apdovanojęs logišku sumanu- j 
mil. Be abejo. Lietuvių Kalbos 
Vadovas žymiai tobulesnis už 
DLK žodyną, bet ir jame kai-

Better Eating'

FROM START TO FIMSR
V

The Kitchen Almanac

fieat break- 
f a s t or 
brunch idea
— give your 
scrambled 
eggs a spe
cial (and un
usual) taste 
by folding
in small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a little lemon Juice on 
crisp, hot toast.

♦ • •
Peanut Crust Banana Pie • 
Finely chop 1-1/2 cups of 

salted peanuts and press into 
a 9 • inch pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie ffliing. Place filling 
tn peanut crust. Cool pie and 
refrigerate. Top of pre may be 
decorated with banana sUces 
and peanuts.* » »

Keeping up with consumers
— the trash compactor is one 
of the most popular and use
ful kitchen appliances to 
come along in recent years. 
Researchers at Kitchen Aid 
appliances attribute this to 
the fact that the compactor 
has proven its worth in 
kitchen cleanup.

These experts say because 
trash is reduced to as little 
as one-fourth its original size 
with a compactor, disposing 

wof such items as cans, cartons.

SUSIRINKIMU

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

s
bottles and jais is now far 
less of a hassle than it used 
to be. (One trash bag instead 
of four.). . . And, more new 
homes and remodeled kit* 
chens are including the appli
ance as standard equipment*

If you’re thinking of buy* 
ing a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts — 
which means about 25 per* 
cent cutting loss.

Add the final touch to 
many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im
mediately as a casserole top

ping, a gar
nish for veg
etables, or 
add crunch 
to the top- 
pi n g of 
broiled fish.
(Bread 
crumbs pro
vide a de

lectable way to save money 
by using dry ends of bread.) 

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator.* a ♦ V

Send your best kitchen or 
cooking hints to the Almanac. 
Your ideas wiU be shared 
with readers throughout th^ 
country. Address: Harry G. 
Clark, Kitchen Almanac, 2 
North Riverside Plaza9 
Chicago^ Illinois 60C06,_____

Lietuviu Žagarės klubo metinis na
riu susirinkimas įvyks sekmadieni, 
sausio 22 d.. 11:00 vai. prieš pietus 

vienas kitą, kad tuo bent Į Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tai- 
padėtume'tikriesiems ka!-!man ave- Nariai kviečiami atsilan- 

' kyti. nes yra daug reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišes. Rožė Didžgalvis, rast.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTft TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

irsiu

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

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

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

NARIAI:
Chica^ot
Lietuviu 
Laidotuvių 
Dirt k toris 
A asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

In today's “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
Į the professional too. for that matter. Is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes. 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 

‘ are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit vhen it comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put

Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or ofUicc 
indoors or ouL.

Spindles are being used as 
canale holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee 
Jnhėtk uncivMa te bookcafiaa

Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A. Nord Co^ Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, producer these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and In heights from 7M 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArč* 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2*24 WEST 69th STREET RXpobllc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii xlnh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Bill*, PL 974-4414

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phc/ne: YArdi 7-1111

If NAUJIENOJ CHICAGO «. ILL — THTTUSDAY. J ANTAKY 19, 19^8



Veikla iIlvt s ir aukštas š. rink
tinės pnrrigūiias) pasisakė, kad 

l J šis užklausimas yra nerimtas, 
narius, renkant laimėjimams provokuojantis ir kiršinantis 
fantus ir kt. srityse*. Visas sus:- vieną organizaciją prieš kitą, 
rinkimas prašė jos pasilikimu nes risi žinome, kad namų sa- 
vahiyliojv. tačiau ji griežtai at- rinkikų valdyba samdo sales 
sisakė. ‘ h‘n« kur jiems patogiau, jaukiau

Po valdvbos sudarvmo sekėUr praktiškiau, todėl pasiūlė tuo * •
klausimai bei sumanymai. Pirm J klausimu nebedi.sk lituoti, ką su- 
B. Pakulis pristatė nežymų pa-į sirinkimo p’rmininkas ir pada

rė ’tolimesnėse diskusijose pa
aiškėjo. kad dabartinė valdyba 
yra suorganizavusi socialinį sky

iiiHiįe cių. kuri veda S. Bartkutė ir ku- 
unks- p iaine galima i n formuotis, kas 

čiau duodamos vienos knygutės 1 nori parduoti ar pirkti šioje ko- 
tik reikės primokėti 1 Jonijoje namus ar kt. nejuilomą 

turtą, galima sužinoti adresus 
lietuvių įvairių amatininkų, k. 
a.: elektrikų, stalių, plumberių, 
mechanikų, dažytojų ir įvairių 
prekybininkų. Išsekus klausi
mams pirmininkaujantis uždarė 
susirinkimą. o draugijos pir
mininkas pakvietė visus susirin
kimo dalyvius bendram pobū
viui su užkandomis ir kavute.

Susirinkimas praėjo sklan
džiai ir darbingoje nuotaikoje,!

Namų Savininkų

keitimą nario knygučių siste
moje, kuris buvo visų priimtas. į
Dabar galės atskiras
gauti namų savininko

šeimai, 
dol. papildomo nario mokesčio 
ši sistema dar labiau papildys 
narių skaičių ir gal labiau už- 
interesuos ir vyrą ir žmoną na
mų savininkų draugijos veikla. 
Taip pat nutarta pagal pirm-ko 
pasiūlymą paaukoti 'vietos li
tuanistinei mokyklai 1OO dol.. 
vietoje anksčiau skiriamu \5O 
dol., nes dabar ši draugija jau
čiasi finansiniai stipresnė.

šaulių žinoma vadovė S. Cece-
vicienė iškėlė, gal ir ne visai tak- užtrukęs vos apie 1 vai. laiko, 

dėl ir visi dalyviai pradėjo užkan- 
ko ši Liet. Namų Savininkų džiauti p. Palekienės vaišinami 
Draugija, kurioje yra taip pat ir aptarnaujami.

tiška klausimą — girdi -

daug šaulių, vengia rengti sa
vo parengimus ar susirinkimus 
šaulių salėje, bet pasirenka sau 
daugiausiai Vyčių salę ar eina 
ir kitur. Pirm. B. Paliulis tak
tiškai atsakė, kad yra einama 
ten, kur patogiau, pigiau ir pri
eina m iau, o P. Tamkus (ilga-

Pagaliau at
sirado ir kaimo muzikantas — 
p. Venckus su savo arinoška, 
kuris savo liaudies valsais pol
komis ir kt., lietuviškomis me
lodijomis ne vieną porą iškvie
tė patrepsėjimui.

Vėliau Vyčių salės vedėjas p. 
K. Vidžius padarė pranešimą,

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą jr ligoje pašalpą kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimas savitarpinės 
pagalboj pagrindu

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO ‘darbus.

SLA

SLA

SLA

SLA

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu parašysite 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

J^AUJ IENOMS šiemet suėjo 53 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amertaoi lietimu aienrišdo steigėjus bei lletuvlikof fpaudoe pimū- 

ir atliekant būtinai pareigai aažtaan Ueturybėf lilfkimui skel
btame Naujiem platinimo rajui.

<AUJIU0S tvirtai stovi Ir kovoja zš Lletirree tr pavergta Itatarti talrvf 
aaldamcs Ir fieaidėdaKos 1 siudėriui m ©kupintais ir ji įgalia 
tintais

fAUJTEKOS pataiko vtaaa lietuviu demokratines grupes, bendrai Inititi- 
tiju ir remia visu lietuviu bendruodut darbut bei tikilua.

MAUJ IENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzij’ų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji* 
nas yra mada. Lai ta mada taupa, jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškoj 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik taikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei ir Joi žmonių gerovei, siekiant viiuotino lie
tuviškų reikalų renesw».
KAINUOJA: Chlcigoje Ir Kanadoje metami — $30.00, pvtel mėty — FK.M, 

trim i man. — $8-50, vienam man. $3.00. KHosa JAV vietate matame 
— $26.00, putai metų — $14.00, vlanam min. — $2-50. Užalenlue* 
M — $31.00 metama. lualpažinimui siunčiama uveltf Bemekaeięl

Prašoma, naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, Hl. 60608

Shrn&M--------------  dot Na<j!en< premm trxtxl, fnblBejtnio
Taj aus proga paremdamas lietuvišką spaudų.

Vajaus proga praiau siųsti Naujienas dvi savaitei susipail- 
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE m VARDAS _ . - -________________ _

* tačiau savo prenumeratą per
leido mielam sūnėnui Juozui P.

- Vaneikar, -gyv. MarqueHe Parke. • 
Šiemet jU ią prenumeratą pra
tęsė ir kartu su gerais linkėji
mais mielam sūnėnui ir Naujie
noms, atsiuntė dešimkę Mašinų 
fondui, linkėdamas dienraščiui 
geros kloties ir ateities. Dėkui 
už nuolatinę paramą, dėkui už 
rūpestį lietuviškiems reikalams,

1 dėkui už pastangas, kad Nau- 
jienų skaitytojai nemažėtų.

e Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą įr 
Naujienos bus siunčiamos dvi

I savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
’ asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Koad Chicago, Ill. Virginia 7-7.747

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami, 30’ sklypas, naujas šildymas, I 
tuoj galima užimti, prie 65-tos 
Artesian, nebrangus.

ir

Čikagieciai šiltai pasveikino Simą Kudirką ir jo žmoną, 4cai jie iš Maskvos (yĮoj^į ne Įjk turės progos pa
atskrido i Ameriką. Pirmadienį televizijoj bus rodomas amerikiečĮv pa- drti žįnias b<? propagandos, bet « A r 4 -k £?* -k X- i ■ C I r-L b r b n ♦'t ««* m I1IWA • 3 m. A ruoštas tarnas, vnizduc’V S.ma Kudirka, šokanti iš sovietinio laivo i ame- 

riioečiy pakraščių sargybos laivą.

num,eratorių visiems skaityto- 
J i jams.

I*"' — Antanas Juozevičius iš 
Bridgeport© apylinkės vakar

„ v , TT i lankėsi Naujienose užsisakvti — Simas Vvšniauskas, Hamil- ,. v.. , ... .. . v. . . \
tj , ‘dienrasų, kuri jis iki šiol pirk-

ton Ont., Canada, gali didziuo- , i • •• • • t-’ . , s . davo paskirais numeriais Jistis, kad turi labai gera dranga,’. . . . .,... . ..’ . s • nutarė prisidėti prie Naujienųkuri gali laikvti savo bičiuliu..i 7 . , , ./ .. . platinimo bei naujų prenumera-Pries kiek laiko jis atsiuntė to- . . . . . , ., ' , t . A. tonu vajaus, be to, perkant pa-kj laišką: Prašau siųsti Nau-j^^ numeriais bQna atveju, 
j ienas susipažinimui dvi savai-. kad Naujienų pritrūksta. Buvo 
tes mano geram rau8u1 lr malonu susipažinti su labai so- 
ranilietuviuip. S VysniauskuL^^i^ ir draugišku naujuoju 

eSU. .ras’ a J1S skaitvtoju p. A. Juozevičium, 
Naujienas pamils ir taps jų pre
numeratorium”. Tikrai. Ne
praėjus nė dviem savaitėm, S.
Vvšniauskas atsiuntė metine

nepraradusiam gerųjų aukštai
tiškų savybių. Jam taip pat bu
vo malonu siitikti Naujienų tar- 

Je. _ nautoja,. su kuriuo kartu teko
prenumeratą dėkodamas sayoj^^ afvvkus Amerikon 
kiaulini uz atkreipimą dėmesio.. A juf)ze
Mes jam taip pat dėkojam. skelb!vičius jau ininkas< ta. 
danu gerą zi mą apie naują pre- čiau į(eikė kaknda.
------------------ -- Įrjų Dėkui už vizitą, prenume- 
jog sekantį šeštadienį šioje sa-'ratą ir už auką.

— Frank Birbilas iš Brighton 
Parko apylinkės, 1-jo ir 2-jo Pa
saulinių karų veteranas ir JAV i 
Armijos seržantas įrodė savoj 
įprastą kariuomenėje tvarkin
gumą ir neprarastą meilę lietu
viškiems reikalams bei lietuviš
kai spaudai. Ilgus metus jis

Įėję įvyksta uždaras Čikagos jū- j 
rų šaulių kuopos vakarėlis su - 
maistu, kuris ruošiamas pagerb- - J 
ti dirbančiuosius ir į šį pobūvį ; 
maloniai kviečia naimi savinin
kus ir jų šeimas, už ką sulaukė iš 
dalyviu gausių padėkos plojimų. 
Linkime naujai valdybai sėk
mės bei ištvermės bent nema- • t 4 . . XT .. ~i ! . .. , skaitė ir reme Naujienas. Pra-ziau, kokia ji parode praėm- • . • > ' • -\ . ... 1 •’ eitais metais zvmlai susilpnėjošioje savo kadencijoj. x ,regėjimas. Apgailestaudamas 

Viktoras Galeckas jis turėjo atsisakyti skaitymo;

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIEENi

2608 West 89tk St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis Msirinklmej geros rOšles Įvairių preHy, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAR0UITT1 GIFT PARCELS SRRYICl

15fl1 W. 49th St, Chicago, III. 10429. — T»i. WA 5-J7IZ 
MM $•. HateHd «t. Chicle, IIL 40404. — T.I. 1544529

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDŽIONYTE
2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Jau kuru taikai atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA 
(1800-1930) metq 

064 pal. Kaina
Alekeo Abrose myga aprašanti paskutinių PO 

Chlcagoa lietuvių gyvenimą ir jų atliktui darbui 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Iftorijoe Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atraŽiavęa____ . _ lietirria, ptraoa 
lietuvių kolonijos, jų fuorganixuotos talpos draugijoe, itatytos baž
nyčios, įsteigti tairraščtaL kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
ptsaulietiški chorai, 9 bažnytietai ir 314 ▼eiklesnių Žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalMdškų, socailirtinrų, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji tla knygą IstartL prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

ŠIMAITIS REALTY
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-787b

M. L. S.
Gausus namy pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenau tieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Ave.

Chicago, Ill. 60629

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Dej’a, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarhiautojus j 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojui

AR JAU PASILAKĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis — 83J5O.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago Ill. 60608

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikta

Experienced sewer needed. 
Steady work.

VICINITY ELSTON & PULASKI
588-4472

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking. 

C. T. A to door.
Apply in person:
EVERWARE, INC.
1601 S. Indiana Ave.

663-1800

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BEVERLY SHORES, Indiana. — 3 
bedrooms, 1% baths on 2 lots 3 blocks 
from Lake. Basement and attached 
garage. Includes all furnishings. 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. $46,900 

Call Renard at Callahan Realty 
219—926-4298.

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje už prieinamą kainą i vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis po 6 v. v.

Tel. 778-1552.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikli

MECHANICS
(FIRST SHIFT)

Hard candy manufacturer has imme
diate opening for mechanics who 
possess 2 to 3 years experience on 
food processing machinery. We offer 
an excellent starting salary and 
fringe benefits.
Apply:

PEERLESS CONFECTION
COMPANY

1250 W Shubert.

An

CHICAGO
Phone: BU 1-6100 

equal opportunity employer

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaint machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

WATCHMAN

of

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

and PLEASE 
make people 
more careful

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 mė
ty mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit/ ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

TeL 927-3559

42—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensininkam 
Kreiptis

-5445 Se. ASHLAND AVB. 
5234775

LAIKRODŽIAI Ir B RANGE NY BU 

Pardavimas ir Taisymai 
2S44 WEST 69th STREET 

Tatafu REpubHc 7-1941
■ ...................

M. i I M K U f 
Notary PwWIc

INCOME TAX SERVICE 
4259 5. Mapieweed. TeL 254-74N 
Taip pat daromi virtimai, fl mini v 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pes
ly ma I ir kitoki blankai

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcter A 
Chlc»?o, 111. 60WX T.L YA 7-5

BEST THINGS IN UFE

1^(1 Frank Zapolls itati rua

Mate Farm Lite Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

ItaturĮ taUUrdnka ĮĮ 
Chicago)* —islr

NORMANĄ

263-M2S 
(jataigM) ir 
677-MA9

185 North Waboh Atims

I . KAUJHUtOa, CK*CA»^ L u, — TMVMSA.Y, JANUARY 1®, 1ST*

nebedi.sk



