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WASHINGTON. — Šį kartą šingtone Japonijos ministeris 
atsiradęs Japonijos ministeris pirmininkas rT. Fukuda. 
'pifniinirikaš'Takeo* Fukuda Va’ Pasak “EI Universal", ekono 
šingtone dūri -tikslo rimtai ap-1 minoms ir finansinėms reika- 
Jarti jiii _JAV prezidentu Car-j lams svarstyti, išspręsti gresian 
ieęiu prekybos reikalus ir pa- cio ekonominio chaoso užda- 
saulinio masto ekonominius vinį, tad ir suvažiuos į Vakarų 
klausimus, kurie’, jei nebus 
tinkamai šulvarkvli, išsivvstvs 
į' pasaulinę ekonominę krizę

Ministeris pirmininkas Fu
kuda pabrėžė spaudos atsto
vams, kad nesutvarkius besi
vystantį larptautinįekonominį 
chaosą, galima- sulaukti visuo
tinos .politinės suirujįs. Mano
ma, kąd Fukuda aptaisu JAV 
prezidentu

Vokietijos laikiną sostinę Bo
ną visų iais\’ojo pasaulio vais
tytu ų žymūs politikai, finan-4 
sislai, ekonomistai .— valsty
bių. atsiunčinnų atstovai 1978 
m. liepos mėnesį.

Senatas skelbia
WASHINGTON. — JAV se

nato komitetas sako, kad se
prezidentu beridradarbiavi- nalvės sulaukę amerikiečiai pas 
xno forma, gydant tarptautinių, kutiniais Ląikąįį- jas išgyvena 
finansų sistemą ir ypatingai 
do|erį, kuriuo tarptautinė fi
nansų sistema yra pagrįsta. 
Tuo klausimu “Ėl: Gran 
JJiąrio dę Mexico^ 
versad”
^Pradedant 1971 .m., prezi- 
dentas Richard Nixon paskel
bė pasauliui, kad JAV nebekels 
dolerio į auksą, kas suardo 
pagrindą tarptautinio finansų 
fąndoįsteigto 19^1 m. BreL 
ton Wood vjeiovėje.-sųvažia- 
yus .visiems" laisvojo pasaulio 
finansų įr ^’ria^sybiu atsto- 
Vam^-.r^rtįs tarptautinės fi- 
gpnsų sistemos pagrindą — 

: tik popieriniu ženklu, 
neigS m ąL veikė' visą tarptau
tinį pinigų - sistemą.. Esą, auk- 
stf nėpadengtas doleris leidžia 
yjridpsybėrns lengvai didinti 
ąbyvirioje pinigų kiekį, (kas, 

ugdo nepabaigiamą 
ibfliapiją — kyla vidaus gami 
įriti karnos, atlyginimai ir pa
mištai. To pasiek oje neigiamai 
veikla tarptautinė prekyba, ne 
subalansuojami prekybos ba
lansai ir net valstybės sąma
tos. Pačios valstybės, jų iždai, 
neišskiriant nė JAV, vis gilyi* 
brenda į skolas. Esą, mažesnės 
valstybės, mažiau turtingos. 
yra jau prasiskolinusios Tarp
tautiniam Pinigų Fondui. Pa
sak dienraščio “EI Univesal”, 
padėtis yra tarptautiniai labai 
rimtą, vedanti prie finansinės 
suirutės.

Generalinis 
stiiuto de la Integration Ibe- 
roamericana

El Uni

direktorius “In-

dr. Luis Pazos 
instituto suvažiavime Meksiko 
je ’pabrėžė, (kad Tarptautinis 
Finansų Fondas tą klausimą 
vienas nebegali išspręsti. Jį tu 
ri tvarkyti visos pasaulio vals
tybės bendromis jėgomis. Tuo 
reikalu tad ir yra atsiradęs Va-

KALENDORCLIS

Gegužės 8: Berta, Agatijus, 
Audrė, Dainora. Mingaila, Gin-

5,41. leidžiasi

ilgiau bent 16 metų ir kad į 
metus senių šainia vidutiniš
kai tu ii 3.600 dol. pajamų.

Pasak pranešimo,. turinčių 
65 m..amžiaus ir senesnių skai 
čius Amerikoje padidėjęs 18%

per tą patį laiką gyventojų .JAV 
padidėjo 5%.

Brežnevas Bonoje

MM SMARKIAUSIUS SMŪGIUS KIRTO 
PIETŲ AFRIKOS AVIACIJA

Angolos atstovai skundžiasi, kad buvo 
sunaikinti seneliu prieglaudos namai

W1NRH0EK, l ietą Afrika. — Pietų Afrikos aviacija pa
dėjo karo jėgoms išnaikinti Angolos teroristų bazes. iš kurių 
paskutiniu metu buvo siunčiami teroristų būriai, naikinusieji 
Pietų Afrikos pasienio ūkininkus, <jų kaimenes ir gyventojus 
namus.

Pietų Afrikos vyriausybė įs
pėjo Angolos vyriausybę apie 
teroristų gaujų daromą žalą. 
Prašymai sustabdyti įsiverži
mus į Pietų Afriką nieko nepa
dėjo.

Pietų Afrikos vyriausybė, pa 
tyrusi, kad į Cacingos kareivi
nes siunčiami kovotojai iš įvai
rių Afrikos valstybių, ten jie 
apmokomi vartoti ginklus ir ta
da organizuotais būriais siun-Detroito Lietuvių Organizacijų Centro valdy ba ir daris atstovų. Iš k. į d. sėdi sekreto, teis. Sta- 

šimoliūnas, vicepirm. Elzbieta Pavrazienė, pi rm. adv. Raymondas Sakus, narė Diana černytėJčiami į Pietų Afrikos pasienį.
stovi narys Antanas Bukauskas, narys permetami naktimis per sieną 

atstovai teis. Marijonas šniįistys, Antanas Grinius, narys Alfas Šukys, kontro-. ir siunčiami naikinti pasienio
Angelė Šukienė, anglų kalba sekret. Vitalija Va škelytė.
Povilas čeckus :
lės komisijos narys Petras Bliudžius, Vincas 'Rinkevičius ir Antanas Norus, vicepirm. inž. Ber
nardas Brizgys. kasininkas Antanas Vaitėna^ir kontrolės komisijos narys Vincas Tamošiūnas.

"Nuotrauka K. Sragaūsko

MASKVOJE KOMUNISTAI PAGROBĖ .Per didelė darbinin-

gyventojus ir deginti jų ūkius.
Atrodo, kad Angolos vyriau

sybė’ nesJėmė priemonių įsiver
žimams sustabdyti. Angolos vy 
riausybė davė prieglaudą ne tik 
atvykstantiems agi tatoriams.

Re pagrindo pavarą 
ta mokytoja

LA GRANGE.— Pasižymėju
si vokiečių kalbos mokytoja Su
san LaVine buvo iš m^kvtojos 
pareigų pašalinta, kadangi ji 
atsisakė mokėti metinį mokes
tį mokytojų unijos kasai. Ji, ne 
priklausydama mokyt, unijai, 
atsisakyti nuo mokesčio turėjo 
teisę. Jos išvarymas pažeidžia 
Ulinojaus mokyklų įstatymus.

Tuo klausimu dar turės pasi
sakyti teismas.

BONA, —r Sovietų imperijos 
diktatorius Brežnevas gegužės 
3 atsirado Vakarų A’dkietijos 
sostinėje Bonoje. Jis į Bonąat- 
skrido prisidengęs gerų santy
kių Ieškodamas, bet, kaip Mil- 
woukee — Wisk. — spausdi
namas vokiečių kalba laikraš
tis “Abendpost” rašo, Brežne
vo apsilankymo . tikslas yra 
iškaulyti iš Vakarų ^Vokietijos 
geromis sąlygomis didesnio kre 
dito technologijai ir mašinoms 
Vokietijoje pirkti, kurių Brež 
nevui, ruošiantis paglemžti vi
są pasaulį, yra labai reikalin
ga. Esą, geri Rytų - Vakarų 
santykiai pagal Brežnevo mąs
tą vakariečiams ir ypač V. Vo 
kietijai kaštuoja bilijonus do
lerių į metus, kuriuos V. Vo
kietija moka, o Rytai į seifus 
“krauna”.

Ta tema — “Kiek kainuoja 
geri santykiai bei atoslūgis” 
— buvo pagrįstas ir Berlyno 
kongreso salėje sąjungos “Bund 
Freies Deutschland” suvažia
vimas, įvykęs Berlyne 1978 m 
kovo 17 d.

ČADO RESPUBLIKOS PASIUNTINYBĘ
Reikalauja, kad prancūzų .karo jėgos 

būtu atšauktos iš Čado

MASKVA. Rusija. — Keturiasdešimt jaunų studentų, besi
mokančių Maskvos specialiuose kursuose, penktadienį įsiveržė į 
Čado respublikos pasiuntinybe Maskvoje, pagrobė šešis tarnau
tojus ir pareikalavo, kad prancūzai atšauktų savo karo jėgas 
iš Čado. i į

kų laivė

Čado vyriausybe, nepajėgda-‘ 
ma apsiginti nuo ginkluotų gru
pių. paprašė prancūzų pagalbos 
ginkluotoms gaujoms suvaldy
ti. Kariai tai padarė, bet krašte . 
atsirado naujų ginklų, o jauni
mas reiškė naujų reikalavi
mų.
Komunistai vartoja teroristų 

taktiką
Pasiuntinybės tarnautojus pa 

grobusieji jaunuoliai naudoja 
Europos teroristų metodus.

Jie grąsftia nužudyti- paimtus 
tarnautojus, jeigu prancūzai ne 
atšauks savo kariuomenės iš 
Čado.

Niekam ne paslaptisjcad jau
ni vaikėzai įsibrovė į Čado, pa
siuntinybę su Maskvos policijos 
žinia.

Valst. departamen
tas priešingas 

WASHINGTON. — ValsK- 
bės departamento atstovas se
nato užsienio reikalų kamite 
tui pasisakė prieš steigiamą 
institutą žmogaus teisėm tirti 
ir jas ginti.

Kaip žinia, Maskvos “Prav
da” taipgi labai smarkiai ko- 
tiojasi dėlei tokio instituto įs
teigimo. Ji net prez. Carterio 
patarėją Z Brzezinskį labai 
negražiai išbarė, kuris 
remia institutą žmogaus 
sems ginti.
ė - Vništytics Departamentas,

‘ ^pateisindamas savo ^priešingą 
Be Maskvos policija-visK lai ntisistatymą instituto atžvilgiu, 

ka. saugojančiaa visas pasiunti- re'niaS' ...
nybes. niekas į vidy negali įžeri 1 ^Institutas negales bu h 
gti. Tuo tarpu į Čado -pasiunti- | nepriklausomu jeijis bus fi-

MAZA^IQUE. — Riopela 
de Mozambique tekstilės įmo
nės darbininkų komitetas neda
vė leidimo įmonės direktoriui J. 
Soares važiuoti į Pietų Afriką 
gydytis dviem savaitėm.

Direktorius Soares turėjo vi
durių vėžį. Bet darbininkų ko
mitetas’manė. kad direktorius 
nori į P. Afriką važiuoti “eko
nominio sabotažo” tikslais.

Pagaliau komitetas leido di
rektoriui išvažiuoti, bet jis pa
keliui mirė nepasiekęs P. Afri
kos daktarų

Etiopijos karas
Etiopijoje /karas, remiamas 

ne
sibaigia. Etiopijos kareiviams 
alsiemus Ogadeno provinciją 
nauja krizė prasideda Eritrė
joje į vakarus nuo Ogadeno, 
kur beveik visa teritorija yra 
sukilėlių rankose.

labai 
fei-

nybę įsi' eržė 40 studijuojančių 
juodžių, kurie tuojau pradėjo 
siuntinėti telegramas į Pary
žių ir Čadą Be to, ginkluoti jau 
nuoliai laisvai galėjo įeit? ir iš
eiti iš pasiuntinyoes.

Egzekucijos Laose
BANGKOK. — TWip'va'drna- 

mas “Liaunics teiMnss” Laose 
pasmerkė mirtim? bausti 3 
asmenį iArta’ prteipažr.

Yiansuoiamas iždo pinigais.
h) — Prezidento adn.inistrn- 

’ ei ja pasižadėjusi nesteigti *r 
neplėsti naujų federalinio įstai

c—' Steigiamas žmogaus tei
sėms ginti institutas tik dubli- 
kuos jau veikiančių vaMžios 
[Maigų darbus.
d)— Institutas tegali būti įs

teigtas privataus kapitalo ir 
privačių asmenų.
ę)—Jei jis bus įsteigtas, jis

MADRIDE SUŽEISTA 
ŠIMTAS KELEIVIŲ

MADRIDAS, Ispanija. — Po
žeminis Madrido traukinys per
bėgo paskutinę stotį, išvertė 
mūrinę sieną ir trenkė i akme
nį.

Paaiškėjo, kad traukinio stab 
džiai sugedo ir nebuvo kuo įsibė 
gėjusio traukinio sustabdyti.

Keleiviams buvo duotas rau
donas signalas, bet jie nesupra
to, kad reikia gulti, tai apie šim 
tas jų buvo sunkiai sužeistas. 
Sunkiau sužeistieji tuojau buvo 
išvežti po miesto ligonines, o 
kitiems daktarai suteikė pagal
bą nelaimės vietoje.

j --------------

Moters priesaika
ROMA. — Viena Ronios dvi< 

jų vaikų moteris, kurios pavar 
dė neskelbiama, telefonu vie. 
nam Italijos politikui prisie
kė, kad jeigu bus iš kalėjimo 
paleistas nors vienas teroristas, 
kaip ji sakė — žmogžudys, tai 
tuomet ji viešai Romos centro

bet ir suda sąlygas juos apmo- riIsll jr kubiečių kareivų, 
kyti vartoti pačius naujausius 
ginklus.

Pietų Afrikos vyriausybė nu- 
tarė išnaikinti ne tik Cacingą 
— patį didžiausią teroristų cen
trą. bet ir kitas pasienyje esan
čias teroristų bazes.

Pietų Afrikos aviacija pas j 
tebėjo Angolos vyriausybės siur 
čiamus sustiprinimus į 
nį, bet jie buvo bomharduot 
ir iškelti į padanges. Teroris 
tams skaudžiausią smūgį kir 
to Pietų Afrikos aviacija. Ji ne 
tik nugabeno karius į ba 
žiu apylinkes, bet vėlinu šutei 
kč kariams reikalingą protek
cija nuo galimopriešo užpuoli 
mo.

Keliose vietose ivyko susirė
mimų, bet Pietų Afrikos dali
niai visa laiką turėjo gerą avi
acijos globą. Kariai žemėje vi 
są laiką palaikė ryšius su 
skraidančiais lakūnais.

Oficialus Pietų Afrikos ka 
riuomenės pranešimas sako, 
kad visi Pietų Afrikos karo da
liniai jau atsitraukė iš Ango
los. Karo vadovybė nieko ne
sako apie užmuštuosius ir su
žeistuosius. Pranešimas mini, 
kad buvo išnaikintos ne tik Ca 
cingoje buvęs didelis štabas, 
bet ir provincijose išmėtyti 
įvairūs teroristų centrai.

Yra pagrindo manyti, kad 
Pietų Afrikos specialus dalinys 
buvo nuneštas į Cacingo karei
vinės, jos bir o apsuptos ir su
naikintos. Atrodo, kad negalė 
jo pabėgti iš kareiviniu nei 
vienas teroristas. Vėliau Pietą 
Afrikos kariai žygiavo prie sic 
nos, pakeliuje naikindami m: 
žesnfus teroristų centrus. Pil 
nas pranešimas bus paskelti 
tas šionųs dienomis.

Tuo tarpu Angolos x^riyi 
sybčs atstovas Jungtine seTaut< 

paskelbė, kad Pietų Afrikos 
kariai įsivertė 155 mylias 
Aagęlee faritėriją <r ttmrikino

Parduos ginklus 
Turkijai

WASHINGTON. — JAV kon
greso žemesniųjų Rūmų kami 
tetas (1g pries 17) užsienio rei
kalams priėmė nutarimą leis
ti parduoti ginklus Turkijai.

KINIEčIAf BĖGA Iš 
VIETNAMO

BANGKOKAS. Tajus.— Per
kartą Hanojaus vyriausybė

pripažino, kad kiniečiai dide
liais būriais pradėjo -bėgti iš 
šiaurės Vietnamo.

ą

Policija pradėjo taip smar
kiai persekioti kiniečius, kad 
jiems kitos išeities nėra. Ilgus 
metus siaurės Vietname gyve
nę kiniečiai nutarė bėgti. Viet
namo komunistų partijos sek
retorius Nuari Thuy pranešė 
per radiją, kad paskutiniu me
tu daugelis kiniečių pardavę 
savo nuosavybes ir išvyko į ko
mi.-tų valdomą Kiniją Jie ne 
galėję iljh’au gyventi Vietna
me.

senelių ir vaikų prieglaudas. 
PrTĄtfaiidų gvventojfis naiki

no ne tik ‘aviacija, bet Į juos 
siiritiMr*>Piet ų , .Afrikos k arini.

Pietų Afrikds karo vado
vybė buvo pbsfruošusi sutikti 
Angoloje esančius K ūbos ka
ri us, jų šarvuočius ir tankus, 
bet jie nepasiroclr operacijų 
srityje.1 Angolos vĮriansybės 
skundas sako, kad Pietų Afri
kos wriausvb*’-turi vilties, kad 
Angolos valdžia, sustabdys įsi- 
verffows į Pičtų Afriką.

M-t?



Ill na»tai

atveju testatorius

Cold war.

(Bus daugiau)

PADIDINTI SOCIALINIO 
draudimo išmokėjimai

ekzekuto-
skiriamas
jo nuro-

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
Man buvo labai sunku susikalbėti su einančiu dabar

JAV vai- 
apy- 

1 beveik 2 nū-
KL. Pasakykite kas tai yra 

legatee, testamentą sudarant?
G. W.

KL. Pasakykite, kas papra
stai skiriamas testamento ad
ministratorium? . A. G.

aukštos inteligencijos asmenybę, liaudininkų pakreipus 
žmogų ir ^Lietuvos Žinių” bendradarbį Žinojau, kad 
jis buvo griežtai nusistatęs tautininkų santvarkos atžvil 
giu ir buvo jų vyriausybės persekiojamas, net ne kartą 
ištremiamas. Anksčiau buvo pasireiškęs neigiamu tary*

ATS. Tai asmuo, kuris perima 
kilnojamą turtą testamentu.

KL Pasakykite kas per ter
minas yra beneficiari testamen
tą sudarant. A. G.

ATS. Asmuo, gaunąs dovaną 
testamentu

MAUJIBNO4, CHKA40 K M-Monday, May & 1978

nurodytas), mirtų 
patį testatorių?

Petras P.

see us for 
financing

AT OUR WW RATE

ATS. Bequest terminu vadi
namas betkuris kilnojamas tur
tas, tenkąs pagal testamentą, 
pvz. knygų kolekcija, pianinas 
ir t. t.

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

KL. Malonėkite paaiškinti 
iermina legacy? Kada jis varto
tinas testamentą sudarant?

S. G.
ATS. Legacy terminu vadina

mas testatoriaus kilnojamas 1 
mas turtas (pinigai ir t. p.) ten 
kartis pagal testamentą.

KL. Gal paaiškintumėte sąvo
ką bequest Kada jis vartotinas1 
testamenta sudarant

Iš Washington©, D. C., pra
nešama, kad nuo š. m. liepos mė 
nėšio pradžios socialinio drau
dimo išmokėjimai bus padidinti 
6.5%.

Pakėlimas, pagal veikiančius 
įstatymus, turi atitikti gyveni
mo pabrangimo procentą. Kaip 
žinia, šiame krašte pragyveni
mas pabrango daug didesniu 
procentu.

ATS. Aišku, kad gali.
KL. Pasakykite ,kas atsitik

tų, jei testamento vykdytojas 
(testamente 
anksčiau už

ATS. Pagal nusistovėjusią 
praktiką, ‘pirmenybė suteikia
ma pagal šią eilę: našlė arba 
našlys, sūnus arba duktė, vai
kaitis, tėvas arba motina, bro
lis arba sesuo, ir pagaliau .—bet 
kuris sekantis testamente ~iš-

ATS. Tuo 
turėtų paskirti naują testamen
to vykdytoją. Jeigu testamento 
vykdytojas mirtų po testato
riaus mirties, tada teismas pa
skirtų naujų testamento vykdy
toją, jeigu testamente nebūtų 
paskirta testamento antrinin-

ATS. Čaliforhijos valstijoje 
asmuo turi būti 18 metų ar vy
resnio amžiaus nekilnojamą ir 
kilnojamą turtą paskirstant. 
Taip pat 18 metų turi būti Con 
necticut, Floridos, Illinois* New 
Yorko valstijose kilnojamam 
turtui (nekilnojamam turtui— 
21 m.). Kitose^valstijose turi 
būti 21 metų amžiaus, su ištetr 
timis, būtent District -of Colum 
bia moterys gali turtą paskir
styti nuo 18 metų amžiaus. Tas 
pats principas taikomas ir Wis
consin valstijoje — vyrui 21 m- 
moterim 18 metų;

KL . Pasakykite., kiek, .liūdi- 
ninku reikalaujama^ kad testa
mentas būtų1 teisėtas ? M. J. 

r *
ATS. Daugumoje'valstijų rei

kalaujama. dviejų liudininkų; g* 
Connecticut, Georgia. Maine. 
Massachuset. Hampshire, 
South Carolinds. ’. Vermonto ir 
Illinois valstijose — 3 liudinin-

VISI biznieriai “ ■
GARSINKITĖ8 NAUJIENOSE

KL. Malonėkite paaiškinti, 
koks yra skirtumas tarp testa
mento ekzekutoriaus 
nistatoriaus ?

WASHINGTON 
stų tyrinėjimo institutas 
tikutei nutat 
lijoma amerikiečių į metus 
prAtidaro sau bereikalingos bė
dos ne vilui amai ar be saiko var
todami ViusUis. Jie dąžniauąiai 
esti nenuoširdūs, zirziūs, prie
kabūs. negali susikaupti, rim
tai galvoti ir esti kamuojami 
nemigo.

1977 metais apie 200,000 ame 
rikiečių buvo gydomi nuo netin
kamo vaistų vartojimo.

vardintas didesnės dalies bene- 
fįdaras.

KL. Pasakykite, kaip yra ap
mokamas testamento vykdyto- 
jas (testamente nurodytas) ar
ba tesimo paskirtas administ
ratorius? F. Ž.

ATS. Testamento vykdyto
jui arba administratoriui iš pa
likimo yra mokamas atlygini
mas. Pagal įvairių valstijų sta
tutus nustatyta mokėti net iki 
10% turto vertės atlygnimas.

KL Paaiškinkite, ar gali bū
ti testamento vykdytojas ar 
administratorius iš savo parei
gų pašalintas? D. K.

ATS. Taip,, testamento vyk
dytojas arba administratorius 
gali būti pašalintas, jeigu nesą
žiningas ir netinkamai atlieka 
savo darbą.

KL Pasakykite, kokio am
žiaus asmuo legaliai kompeten
tingas padaryti testamentą

. - Kazys T.

CHICAGO. XLUNOCS <MI
VIrjta& 74747
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žmona.
vėmė savo 1972 metais pirktą 
už $16,000 “joint” valdomą na
mą už $20,000. Gyvendami įdė
jome naują pečių, boilerių, ap
kalėme “saidingais” ir daug ki
to pridėjome. Aš esu 80 m. am
žiaus, o žmona mirdama buvo 
72 metu amžiaus. Aš niekur 
nedirbu Pragyvenu iš gauna
mos pensijos. Ar aš būdamas 80 
metų amžiaus turėsiu mokėti už 
parduotą namą mokesčius ? Jei 
reikės mokėti? tai maždaug 
kiek? Ar galima bus atskaityti 
pinigus už padalytą remontą? 
Kaipo pensininkams (įskaitant 
ir mirusia i žmonai) numatomi 
kokios nors nuolaidos? Ar yra 
nustatytas laikas kada mokes
čiai turi būti sumokėti? Ar ne- 
laiku sumokėjimas yra baudžia-, 
mas? Skaitytojas

BOLŠEVIKAMS 
YIL RAKŠTIS^ AKYSE

ATS. Testamento 
rius yra testamentu 
testatoriaus įvykdyti 
dymus. Testamento administra
torius yra teismo skiriamas as
muo paskirstyti mirusio turtą, 
kuris nepaliko testamento.

KL. Pasakykite maru testa
mentą darant, iš kokių asmenų 
skiriamas testamento vykdyto
jas (ekzekutorius) ? R.S.

i ALS. Jūsų pasirinktas teisi- 
i ninkas - advokatas, jei tokį tu

rite, arba žmona, vyras arba vai 
kas būtų kaip testamento vyk
dytojo antrininkas .co-execu
tor) su jūsų teisininku-advoka- 
tu. Gera mintis į testamentą įra 
syti pakaitalą testamento vyk- 

i dytojui (alternate executor), 
kuris eitų pareigas, jei mirtų 
jūsų paskirtas testamento vyk
dytojas. ,

1 KL. Ar gali testamento vyk- 
T.. L - dytojas priimti tą? paskyrima?

kiams, dėl kurių Sovietų vyriausybė turėjo pakeisti sa" 
vo santykius su trijų paskutinių Lietuvos vyriausybių 
nariais.

Tamsta naujoje vyriausybėje, dėl kurios sudėties 
pagaliau susitarta, esate numatytas užsienio reikalų mi 
misteriu ir ministerio pirmininko pavaduotoju, 
savo J 2
riausybės narių sąrašu

Jame šalia visai man nežinomų asmenų suradau ir 
kelias pažįstamas pavardes: \

a) Justas Paleckis, numatytas ministerio pirminin-

sios Lietuvos vyriausybės sudėties, — pasakojo Dekano
zovas. — Mes norime, kad naujoje vyriausybėje dalyvau 
tų tokie asmenys, kurie lojaliai vykdytų Lietuvos pasiža

naši, jam ištikimas žmogus.

Pats aš buvou numatytas j užsienio reikalų yniniste- 
rio ir pirmininko pavaduotojo vietą.

Kiti kandidatai buvo visai nepažįstami, ir kad tokie 
žmones yra šiame pasaulyje, tik iš šio sąrašo 'dabar su
žinojau. . x .

k was an am™ long on oouraęs, 
kwt short on money.

And then the rnonev i 
fcn>e$27A».OOOfmmtk 
podcea of new Americans.

That’s how people took stock

KL. Paaiškinkite, koks yra 
a kodinis testamentas? T. I. 
ATS.. Tai yrf jfodinis. testa-

Q® seteri;
'OVRtAVtMGS*' ’

- CEUTinCATĖS 
EARN UP TO J**

PASSBOOK
SWINGS.- 

the best way la saw/ejataiiyl

&2 WEST YERMAK ROAD
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ATS. Jeigu jūs tais pačiais 
metais pirksite naują. namą, 
tai m (kesčių neiktų mokėti. 
Bendrai valdomas namas, po 
žmonos mirties, jūsų atveju, 
žmonos dalis būtų $10,000, už 
kuriuos t___
$500. Už mokesčių nesumokė- 
jimą yra uždedama pabauda.

KL. Ar aš turiu užeiti į vie
tos soc see. įstaigą, kad gaučiau 
naują soc. see. ar_Medicare kar
telę? H. A.

ATS. Nebūtinai jums reiktų 
nueiti į soc. sc. įstaigą, jūs gali
te paskambinti ir praneštu kad 
pametėte soc. sec. ar Medicare 
kortelę ir prašyti, kad išduotų 
naują

It was bad enetgh we had to fight the British 
for our freedom. But oq top c£ that, we had to fight 
ibe weather.

Because winter x Valley Rx^e meant snow, ice. 
md freezing temperatures. AU serious enemies to a

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS AULAS
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mentas, mirusio testatoriaus pa 
darytas paskutinės ligos metu, 
liudininkams, kurie girdėjo tes- 
totoriaus asmeniško turto pas
kirstymą po jo mirties. Dauge
lyje valstiją pripažįstamos tam 
tikros žodinio testamento for
mos.
Ar aš turiu mokėti už parduo

tą namą mokesčius?
KL. Turiu klausimą, kuri gal 

malonėsite man atsakyti. Pra
eitais metais rudenį mirė mano binės (sovietinės) santvarkos įvertinimu ir tuo reikalu 

Priešu pat mirtį parda- atspausdinęs knygų. Tiesa, pastaruoju laiku rodė veikių, 
priešinga tuo--atveju ankstyvesniam savo nusistatymui, 
bet jo draugiškus pareiškimus SSSR vyriausybės atžvil
giu, ryšium su Vilniaus grųžinimu Lietuvai, buvau lai
kęs neapgalvotais išsišokimais patriotiškai nusiteikusio 
opozicionieriaus. - ' ; ; .

b) Mickis. Jis buvo numatytas užimti žemės ūkio 
ministerio vietų, žinojau apie jį tiek, kad jis buvo kuk’ 
lūs žemės ūkio ministerijos valdininkas ir gan aktyvus 
(veiklus) tautininkų partijos narys.

c) Pakarklis, kandidatas zį teisingumo ministerius, 
baigęs Teisių fakultetų. Jis man buvo gerai žinomas^ bet 
ne iš geros pusės. Turėjau pamate- -laikyti jį nerimtu 
žmogumi. Dar'stutlentu būdamas pasižymėjo, kaip Veik 
lūs (“ateitininkas”. Krikštonių demokratų partžja tuo 
metu žiūrėjo į jį, kaip į būsimųjį savo partijos šulų. Į pir
muosius Seimus rinkimo metu buvo svarbiausias jų agi’ 
tatorius, “bačkininkas”. Savo prakalbose nesiskaitė su 
žodžiais, kai reikėjo iškolioti kairesniųjų pažiūrų parti’ 
jas ar žmones. Buvo nesugyvenamas, kupinas griežtos 
neapykantos kairesnio nusistatymo asmenims, net savo 
politinių draugų tarpe. Kai į valdžių atėjo tautininkai, 
jis greitu laiku persimetė pas juos ir ten irgi pasireiškė 
savo veiklumu, todėl tautininkų vyriausybės .buvo pra

tektų mokėti mokesčių teguojamas. Bet savo nelaimei prisidėjo prie “voidema’
rininkų”, kurie buvo nepatenkinti prezidento Smetonos 
“demokratiškumu”. Kaip šalininkai griežtos diktatūros, 
jie buvo sumanę perversmų, kuris nepasisekė; P. Pakark 
lis, nors nebuvo patrauktas atsakomybėn ir nuteistas, kaip 
kiti perversmininkai, bet buvo išmestas iš tautininkų 
partijos. /

d) Antanas Venclova, numatytas į.švietimo mlniste’
rio vietų. Jaunas vyrukas, buvęs mano mokinys, gabus 
rašytojas. Baigęs Humanitarinių mokslų fakultetų, ga 
vo “Aušros” gimnazijoje Kaune lietuvių kalbos litera
tūros mokytojo vieta, buvo labai mėgiamas mokinių ir 
giriamas viršininkų, kaip geras mokytojas. Politika iki 
šiol, kiek žinojau, visai nesidomėjo. Prieš kelias savaites 
buvo atleistas iš mokytojo pareigų del smulkaus eilėraš
čio, kurį paskelbė spaudoje. Jame Venclova pereiškė 
širdgėlą, kad suliepsnojusiose žudynėse liejasi tiek daug 
nekalto kraujo, tiek daug tenka žmonėms patirti skriau’ 
dų, pralieti ašarų dėl tuščių užgaidų tu, kurie skelbiasi 
Dievo rinktais vadais, švietimo ministeris įžvelgė, kad 
mokytojas, reiškiąs tokias antikariškas nuotaikas, gali 
turėti mokiniams slopinančios įtakos. }

e) V. Vitkauskas, generolas. Asmeniškai sųjuo\šusį 
tikti anksčiau neteko. Žinojau, kad Raštikiui pasitikau1
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Amerikos Lietuvių Tarybos - ALT Cleve-
lando skyriaus

Cleveland lietuvių kolonija 
nepasižyma savo narių gausu- 
-mu. Tikslių žinių trūksta, kiek 
.lieutvių iŠ senųjų ir naujųjų at- 

..galėtų Uiti.- Optimistai 
ijiapo, kad Cleveland su prie- 
niesciais lietuvių kilmės žmo
nių prfekaitoina apie 15000. 
Mano nuomone, tokių kurie dar 
pasireiškia lietuviškoj veikloj, 
gaištų būtį apje 2000.

r Tie* kurie dalyvauja lietu viš
toj ’ veikloj, yra stipriai susior
ganizavę į draugijas, klubus,’ 
politinius, religinius, šalpos, 
draudimo ir kit. junginius. Da- 
ilguma šių organizacijų turi sa
vo centrus prie kurių priklau
so .JAV egsistuojančių organiza
cijų padaliniai.

Požymėtina labai svarbus 
faktas, kad visos Cleveland’o

veiklos apžvalga
rių d-ja, Neringos skautes. Mo
terų s-gos kuopa, Skautininku 
Ramove, Karininko Juozapavi
čiaus šauliu kuopa, žali jo spor
to klubas, Fronto bičiuliai. Vy
čiai, Čiurlionio ansamblis. Kon
servatorių klubas. Lietuvių krik
ščionių demokr. skyrius, BAL- 
Fas, IJB apygarda ir LB apy
linkė. Viso 28 organizacijos. 
Tai štai kur glūdi ALTo politi
nė galia. Norint la galią paneig
ti, reikia, l>ą nors, geresnio iš
galvoti, ko iki šiol niekas nepa
darė-

ALTo C-tro politiniai laisvi
nimo veiklai pagrindinės paja
mos yra iš aukų giunamų 16 

; Vasario minėjimų progomis 
rengiamų skyriuose, netoli 36,- 
000. v-■ dol. Kai AJV LB vado
vai nusprendė įsijungti į politinė 
veikla ir eliminuoti iš tos vei-

Katalunijos menininko Jordi Bonas nupiešias Viduržemi y juro* vaizdasorganizacijos yra įsijungusios į;klos'ALTA, tada LB. paneigda 
Amerikos Lietuvių Tarbos-AL- ina susitarimą, dėl aukų ri 
To Cleveland’© skyrių. Į mo laiko pasiskirstimo

1976/7 metu ALTo skyriaus riems veiksniams, j 
metiniuose susirinkimuose da-‘tenzių ir į 16 Vasario gauna 
lyvavo ir užsimokėjo nario mo
kestį atstovai iš šių ‘organizaci
jų? \

D.L.K. Birutės Dja, Tautinė svą apsisprendimą. Nežiūrint, j 
S-gą, Liet. Atgimimo Sąjūdis, 
Vilties d-ja, Ateities klubas, 
Pensininkų klubas, Karų Ra- _ t __ „ _____ w____ _ _
movė, SLA dvikuopos, Corp, sugebėdavo pravesti atitinkamas; sulaikytos. Visuotinam sk.

Giedra, Amerikos piliečių lie- instrukcijas aukotojams.

inki-j
aiški-' tais buvo pasiusta ALTui $1920. 

pareiškė pre-1 LB 280.— 1976 m- ALTui
LB 218^— 1977 m. AL-

nąmas aukas. |tui Š2000.— LB 110.— VLIKui
Jie reikalavo, kad aukos bū Š $ 104.— 1978 m. ALTui $2837.

.tų renkamos pagal aukotojo laH— LB 50.— VLIKui $125. — 
čia tenka priminti, kad buvo 

kad 16 Vas. minėjimus ruošia; net taip toli nueita, kad 1975 m. 
ALTO skyrius bet LB šaliniu-1 aukos ALTui del neaiškių pele
kai įėję sk. valdybos sastatan! ž.asčių, skyriaus valdybos buvo 

. su
kati ■ sirinkime buvo nutarta, kad au- 

tuvių klubas, Neolituanų pada- būtu aukojama šalia ALTo ir kos būtų persiustos Centrui be 
inys, Teisininkų d-ja, Žalgirio LB. Toks aukų rinkimo samir
šaulių kuopa, Lietuvių inžinie- sis prasidėjo 1975 m. Tais me- kinimui ALTo pirm. dr. K. Bo-

atidėliojimų- šio raikalo išsiaiš-

jas. Tai būtų lengviausias bū
das pasinaudoti kitų sukurtu 
darbu. ALTo Centras, žinoma, 
nezileido būti nevertintas gal 
likviduotas. Komunistams oku- 
pvus Lietuva ALTas buvo įs
teigtas Lietuvai vaduoti, daug 
svarbių darbų atliko ir kol Lie
tuva bus okupuota, tol ALTo 
darbas bus reikalingas ir ateity.

LB tęsdama kova su ALTa 
dublikavo politinę veiklą- Koni- 
pramitavo liet, išeivijos vardą 
JAV valdžios įstaigose. 16 Vas. 
skyrių rengiamuose minėjimu-

: Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Qr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paitan- 

; g&s daryti įtakos f krašto politiką. 102 psl. Kainą $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustai tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Existed St, Chicago, HL 50608

helis ir vic. peirni. T. Blinstru- 
bas turėjo “derybas” su sk. val
dyba dalyvaujant ir kitiems 
ALTo ir visuomenės veikėjams. 
Yra žinoma, kad tose *,derybo
se” kai-kurie sk. vald. nariai 
laikėsi labai arogantiškai.

Suprantama, kad LB labai 
rūpėjo perimti ALTos politinę 
veiklą ir prijungti po Bnės sto
gu visas egzistuojančias ir AL
Tui priklausančias organizaci-

ose reikalavo, kad aukos būtu 
renkamos ir LB. Toks kišima
sis įALTo veiklą skyriuje įnešė 
nepakenčiama padėtį.

Kada skyriaus orgartizarijų 
visuotinam susirinkime renka
ma skyriaus valdyba, tai papra
stai, manoma, kad jeigu kas su
tiko būti renkamas tas yra pa
siruošęs pasidarbuoti ALTo 
skyriuje. Deja, reikia pasakyti, 
kad keletas metų iš eilės buvo

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
; / ■ : YRA GERIAUSIA DOVANA V

Vyretnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną 
menStad pefino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
jiems bai jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęa lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Sėme gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl, kaina 2 dot

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

j

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARJ

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

vių g€t“bOvią privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvom Kapečinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvem Kapečlmkas, IŠEIVIO DALIA. Atsfminimai. Deivio Dalia , 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beUL 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Uju- . 
atruota. 300 p«L Kaina 7 doL

ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje,-Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
k^^glrdėjo žmonės pasakė. 95 p<L SI JO. Yra taip pat

M ZoMemce SATYRINES NOVtLtSt Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 puaL kalną tt

D. Corettlą KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bd 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu Aflluml

. Pra<. P. PekaHtlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
MUOŽAL 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Katna tt. jmj—

VIucm žemame. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAŠTAI 1.
! ft piA Kažna cho.

I Be ir kM Vridtrdi gn germani
[ * ^MAUJinOCĮl TTJf . MALfTWO fTvCHICAGO, ILL. 60M

eSeM—bįM avOe etaotoMl eeBv Ir pride4e*ą
I laA] er pOei^ee periaMą.

I 236 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senos (e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygor 
kaina $6.00, minkšti virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 30 tentų.

NAUJIENOS
173? So. Halsted St, Chicago, ID. 50608

1
 RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA i

Na u | Ienose galima gauti puikiu knygę, kurfar iMpoeš bet kaklą 
knygų spintą ar lentyną.

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAMI. Įdomūi jaunų dienų 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, akaftomi kaip n> 
manas. 367 psL Kaina S3.

A. PakalnSkls, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prlilmM- 
Ir laiko {vykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rafcirp 
lyti į 12 dalių. 296 psL. kaina SS.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n toffiM, Grt- 
_ Hili TlržellMU. 338 P«l- Kaliu SC.00. JCakital* Tirt. SSJ8

Pr#?. VkI. «friEBk», SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ 1STO-
RUA, I dalis. 208 psL, Mitą — 33,00. mlnkitai, rtr- 
šeUals — 82,00; n dalis. 223 p«L, įriita — 33,00. mlcH- 
tais viršeliais_____________________________________ tŽM

Henrikas Tomas — Tamaiatwires, LIETUVIŠKASIS PAMARY A ;■
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su {domiais aprašymais, Hio- 
stradjomis ir dokumentacija. 336 psL kaina M.

P. K esi On a s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
' partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atalmlniiBiJ 
170 P«L --------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 
puslapiai _____________________________________

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pešto flŪaid<M».

NAUJIENOS,

173S S. Halted SL, Chtexrn, IBL W6W. — T< HA 1-41W

išrinkti tokie kandidatai ku-j 
riems rupėja daugiau LB raika-1 
lai, l>et ne ALTo. Paaiškėjus to 
kloni kombinacijom 1977/78 
metų valdybon jau buvo išrink
ta asmenų dalis Ik* ‘Mužpakali- 
nių minčių”. Minimam laikotar
piui sk. valdyba sudarė: A. Ruk
šėnas pinuM dr. V. Stankus, 
— vice pirm., protok. sek r. A. 
Pautienis, rast. sekr. J. Malskis. 
Spaud. raikalams P r. Razgaitis, 
ižd. K. Karulis ir jaun. raika ; 
lams I. Bublienė. j

16 Vasario minėjimą rengi
ant vladybai tenka posėdžiauti 
keletą kartų. Taip ir šiais me
tais pagrindiniu klausimu bu
vo svarstoma aukų rinkimo ir 
pagrindinio kalbėtojo kvieti
mas. Viename posėdy, dalyvau
jant 5 vald. nariams buvo pa
sirinkta iš kelių pasiūlytų kan
didatų j kalbėtojus, Alto pirm, 
dr. K. Bobelis. Aukų rinkimo 
klausimu buvo pasiūlyta rem
tis ALTo C-ro ir Clevel. skyri
aus visuotino susirinkimo nu
tarimu, kad 16 Vasario ALTo 
rengiamam minėjime aukos 
renkamos laisvinimo reikalams 
tik ALTui. Taipgi, buvo žino
ma, kad LB. C-tro valdyba sa
vo aplinkraščiu apylinkėms pa
tarė 16 Vasario minėjimus ruo
šti ir aukas rinkti len kur AL
To skyrių nėra . . . Nežiūrint to, 
dalis valdybos narių laikėsi nu
omonės, kad palikti laisvą ap
sisprendimą aukotojams. Tas 
klausimas, po pasisakymų už ir 
prieš, galutinai nebuvo išsprę
stas. Minėjimui data buvo nus
tatyta vasario 19 dieną ir salė 
Naujoj parap.buvo užsakyta 
praeistais metais. Nors salė ir 
buvo užsakyta, bet vald. narė 
ponia I. Bublienė pareiškė, kad 
jeigu pagrindiniu kalbėtoju bus 
dr. K. Bobelis, tai klebonas G. 
Kijauskas salės neduos. Kadan
gi sales išnuomavimo parapija 
neatšaukė, nežiūrint, kad kal
bėtoju pakviestas dr. K. Bobe
lis, tai raikia manyti, kad poni, 
utė pati išgalvojo toki vailišką 
argumentą.

Toliau štai kas paaiškėjo. 
Sausio men. 15 d. per Cleveland 
lietuvių radijo “Tėvynės Gar
sai” programa pranešė, kad 
LB apylinkė ruošia 16 Vasario 
minėjimą vasario men. 12 d. 
Visuomenės opinija į toki LB

žmgsnį labai nvpakuikhii reaga
vo. i.ubai greit ir efektyviai 
Cleveland’o skautija “Dirvoj” 
No. 3 pas sakė už vieninga 16 
tosios minėjimą del kurio, ju 
nuomone, pritaria ir tylioji dan
gui na.

Galutinam išsiaiškinimui Va
sario 16 minėjimo klausimo į 
skyriaus valdybos posėdį (sau
sio pabaigoj) buvo pakviesti ir. 
Clevelande gyvenantieji^ Ai To 
larybos nariai: A. Laikūnas. 
Vyt. Jokūbaitis ir Jonas Nasvy- 
lis. Kadangi LB Cleveland’o a- 
pylinkes pirmininkas J- Mals
kis yra ir ALTo sk. valdybos 
narys, tai jis buvo paprašytas 
paaiškinti priežastis del ko jie 
ruošia 16-losios minėjimą at
skirai vasario 12 d. Jis, nekuk 
liai, pasakius, patiekė ALTui 
ultimatumu: kad LB būtu lei 
džiama aukas rinkti taip kaip 
anksčiau t.y. laisvo apsispren
dimo principu ir kad būtų at
sisakyta kviesti pagrindiniu 
k ulbėti j u dr. K. Bobelis, nes jis 
LB. nepriimtinas. Jo reikala- 
vima parėmė vald. nare L Bu
bliene siūlydama, kad kalbėto
jo klausimas būtų vladybos

perbztlsuotas, uur* jau anksuadU 
nutarimas buvo padarytas.

posėdy apsvarsčius *‘ul(im i- 
tumo” punktus A. I.uikunui ir 
dr. V. Stankui pasiūlius buvo 
pri’ii>P»s toks nutarimą"; ALIO 
rengiamam Vasario 16 minėji
me aukot renkamas tik Aldui, 
laeimi jeigu atsiraCu norinčių 
aukoli LB ar VUKl I aukos 
bus priimtus ir pent fu*os kam 
skirtos.

Antras “uriimatunio* punk
tas del kalbėtojo buvo grieštai 

I atmestas, karybos narys. J. Na- 
svytis paklausa J. Mulskį kieno 
nutarimu LB ruošia minėjimą? 
Atsakomas: JAV LB Tarybos 
Prezidiumo, apylinkės valdy
bos ir dar kai-kieno. Apie šio 
poodžio nutarimą J. M. paža
dėjo pranešti LB Tarybos Pre
zidiumui.

~l H !!■ !■■!■■■■■ I J ■ ■■■! —■ IT ITT-A :—ML JI-J

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTA! JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykins. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. $3.00

Dr. A. J. Guss»n — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožU.
Kietais viršeliais, rieto j e $4.00 dabar tik-------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik-------------------------------—— $2.00

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

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus Čekf arba monay orderi P1"!* 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

N A U J I E N O Sr
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ELK S0608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* ztilius. gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
tantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osk, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
Htas knygas galim a Uigyti stxnankiu* 1 Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą --------- - d

NAUJIENOS
173> South Halstad Street, Chieaze, 3L MS33

Hs, siti taupomi jlsf plaiTil at- 
L’rt* didelius dirbu*. Pirm*, jie pa- 

Jum* pasiekti tsmenižku* jūsg 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėna- 

*io dieną, neia nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

I — nauji nos, cmkaoo t, ILL Monday, Majr S, 1978

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ža " 'I

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša sį

5’4%

SAVINGS S LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, IITRINT1 DIDELES ATSARGAS
Istetft* 1928 metai*. T«L 421-8070

įstaigos pietuose Bexn** »utomobUl*m* paststytL
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MAGDALENA STANKŪNIENĖ

n

Senelio Anupro atsiminimai

pusei metų _____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.
Iš Andriaus Ryliškio knygos ’‘Fragmentai iš 

eities miglų”

ro jo tvirtinimus netikrus ir iš
vadas abejotinas. Taip pav. jam 
svarstant Kalantos sykidegūrmo 
pasekmes, išleido iš -svarstytų, 
kad tuo laiku SovietiJą ištiko 
didelis nederlius ir ūkinė stag
naciją privertė Maskvą ieškoti 
vakarietiškos technologijos ir 
kapitalų, šie momentai priver
tė Kremlių priimti Vakariečių 
peršamą detentes politiką ir at
sisakyti nuo grubaus teroro sa
vo krašte.

V\al kitaip atrodytų, anot 
Štromo, Kalantos susideginimu 
sukeltos “žvaigždinės istorijos 
valandos,” jei Maskvai nereikė
tų su kepure rankoje kreiptis

norėdamas kartoti anksčiau formuluoto neigiamo atsa* 
kymo.

.Tas pats sovietų ministeris Gromyka prieš kelte me’ 
tus po sparnu atsigabeno j Jungtines Tautas tariamą Lie 
tuvos užsienio ministerio pavaduotoją Vytautą Zenke7 
vičių. Jis žinojo, kad amerikiečiai Lietuvos prijungimo 
nepripažįsta, tai ir Lietuvos sovietinių diplomatų neįsi- 
leidžia. Gromyka atsigabeno Į New Yorką Zenkevičių, 
kaip Sovietų Sąjungos diplomatą. Jis buvo paskirtas vie 
non komisijom Komisijos posėdyje jis papasakojo, kao 
gražiai gyvena prie sovietinės santvarkos, bet ta jo kai 
ba buvo tuščia, nes jis atstovavo ne Lietuvą, o Rusiją. 
Rusai bandė gauti Lietuvos prijungimo pripažinimą 
Jungtinių Tautų apgaulės būdu, bet ir šitas kelias jiems 
nepavyko.

Amerikoje ir anksčiau buvo gečių, kurie norėjo pasi 
rodyti? Jie rašė Valstybės Departamentui- laiškus, pra 
šydami Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės klausimą 
kelti Jungtinėse Tautose, visuotinoje asamblėjoje. Atsa 
kingi Valstybės. Departamento pareigūnai atsakydavo, 
kad dabar negalima kelti Lietuvos prijungimo prie S<r 
vietų Sąjungos klausimo, nes lietuviai gali pralaimėti. 
Prie Jungtinių Tautų dabar priklauso tiek daug valsty
bių, kurių atstovai nesupranta tautų laisvės ir valstybi
nės nepriklausomybės idėjos. Jie džiaugiasi savo laisve, 
bet jiems visai neberūpi kitų pavergtų tautų laisvė. Ame 
rika pripažįsta tautų laisvės principą, todėl ji visą laiką 
reikalauja laisvės visoms pavergtoms tautoms. Bet kitos 
valstybės tokios užsienio politikos principo neturi, jų at 
stovai jokių principų nesilaiki. Jų atstovai gali balsuoti 
už pavergtų tautų laisvę, bet gali ir nebalsuoti. Jau ne 
vieną kartą Jungtinių Tautų asamblėjoje matėsi, kad ne 
visuomet buvo paduodami balsai už tautų laisvę. Jeigu 
sovietų valdžios atstovai mokės įtikinti nepatyrusių ir 
principų neturinčių valstybių atstovus balsuoti prieš Liė 
tuyos laisvę ir nepriklausomybę, tai lietuviai bylą pra
laimės. Bylos pralaimėjimas Jungtinėse Tautose būtų la 
bai didelis smūgis Lietuvos laisvei. Tokį nutarimą. Sovie
tų Sąjunga dar labiau išnaudotų, nėgū prievarta praves
tą prijungimą. r

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL. Chicago, 
m. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

nūs, kurie Štromo tvirtinimai 
priimtini, kurie atmestini, kurie 
išaukinami.

Tuo atžvlfgiu nėra be prie
kaištų Tomas Venclova; ka;p ir 
kiti disidentai. Savo teoretiniu
ose svarstyjnuoęę* Veę^crlova 
skaitytoją stebina savo g:lia ar- 

•gumentacija ir tvirtu vakarie
tiškos dvasios pagavimų, kai 
jis aiškiai išskiria anglo-saksiš- 

• ką laisvės samprota nuo pran- 
(Tęsiuys) —icūziškos, -įsivyravusios Europos

’’ - V ‘ 1 kontinente.-Tačiau pasisakyda-
Tomas Venclova iškilo lietu- pralenkia daugelį išeivijoje. mas konkreėiai dėl'Kalantos šū

vių tautoje kaip poetas, kaip, augusių ir brendusių naujos ! sidegin:mo, partizanu karo Fe- 
žinomas žmogaus įeisiu ir lai-: kartos atstovų. Guvių komunistų rolės, dėl ne-

gynėju Purias lietukų Dr A &tromui netaik-ntiną- priklausomybės atstatymo ir 
zv? °3%P • 1 .i ~ Uį nei žymios asmenybės vardas kitais klausimais jis dažnai nu-
del vykusios žydų tragedijos priskyrimas intelektualų'kalba kaiP šimtaprocentinis na- 
musų tėvynėje. Drąsiai atme-; f T ..... . .tės Matai nenašia armimenta-i Jo |vykn* ir; cionalistas.
.. ; rt • v- v + I statymas gairių ateičiai yra ti- ’ ^la nieko nuostabaus. Su to-

* \ 0 ę-pincaC lietuviškas, persunktos i kiu reiškiniu susiduriame visą
žurnale Dievas ir Tėvynė) 
vyraujančią nacionalistinė ar 
rasistinė pažiūrą į komunizmo 
prigimtį ir turėjęs drąsos pasi’ 
sakyti už tamprų bendradar-

IŠVADOS
Kokia yra lietuvių tautos po- 

Itančių politmų kitimų, susida- dėtis ir jos ateitis? Ar tikrai 
Irančių idėjinų srovių ar spon- tokia tamsį ir juoda, kaip 

momentai iškelia! taaiškų prasiveržimų aiškinti iškaitome pogrindžio spuadojtj 
.L ar girdime iš atvykusiųjų pre

savo va-j A. Štromo nesugebėjimas įs- nešimų? Kaip matėme, net at- 
ir tikėji- tatytL ir svarstyti Lietuvos lai- disidentai yra blaškomi

vo “bazarovsčina”, nes jų įtakoje gamtos mokslus pra 
į dėjo studijuoti. Bucharinas kalbėdamasis su Pavlovu 
vystė “humanistines idėjas”, ir tuomet jie abu jautė, 
kad tarp jų nėra jokios prarajos. ' •

Aš pasakiau:
— Yra gandų, kad Bucharinas spyrėsi komparti

jos politbiuro posėdžiuose ir daug kalbėjo bei įtikinę 
jo Leniną atimti iš ČEKĄ teisę šaudyti žmones.

Studentas bendrakeleivis sako:
— Girdėjau gandus, kad Bucharino humanizmas 

taip paveikė Leniną, kad jis per politbiuro posėdį, tą 
įį referavo sakyda-

pavergtų komunizmo tautų, de
mokratiniais disidentais. Nepa
būgęs krašte k išeivijoje tarti:’ 
“Esu Lietuvoje vienintelis ne-| 
nacionalistas . . . nors žinoma, 
lieutvių tautos raikaku man ru
pi daugiau, negu kitų tautų”,..

Visi šie ]
Venclovą į Lietuvos įžymių aš-'rien lietuviškais daviniais, 
menybių tarpą, kuris 
karietiška gakosena

negalima svarstyti Lietuvos kli- romantika ir nuotaikomis, tad 
mato, remiantis vien betuviš- ^ra poetų, ir svajotoju/ 
kų inetereologįnių stočių davi-! dar toli iki pilno vakarie- 
niais, o reikia atsižvelgti į Golf.į ^kos kultūros subredmio, ku- 
štromo srovės temperatūros ki- rioie ne jausmai valdo protą, 
tunus, ar Arktikos vėjų kryp
tingumą, kaip ir į kitus klima
tą formuojančius faktorius, 
taip nėgaliiiia Lietuvoje vyks-

-ietūvos laisvėfc klampino nekeltų visuotinoje asambiė 
joje, nes jie gali netekti dar daugiau laisvių. Jungtinėse 
Tautose galima kelti Lietuvis laistės klausimą tik tuo 

. .aetu, kai yra garantuotas kitų tautų atstovų pritari 
imas. Turi keliamam klausimui pritarti atstovų daugu 
ma. Jeigu balsų skaičius nebus tikras, tai tada iš tos by 
los eigos laimi tiktai rusai.

Manome, kad ambasadorius negalėtų Gečio prašy 
mą išpildyti, jeigu ir norėtų. Tokius klausimus gali kel 
ti tik valstybė, o ne privatus asmuo, šiuo atveju, klausi 
mą galėtų kelti JAV vyriausybė, bet joje yra pakanka“ 
mai sveiką protą turinčių žmonių, kurie nenorės pakenk 
ti pavergtai tautai Bet ambasadorius Young yra akiplė“ 
ša. Jis gali prižadėti Gečiui, kad tokį klausimą iškels, kad 
r neturėdamas teisės. Organizuodamas Martin Luther 
Kingo demonstracijas, jis nekreipdavo dėmesio į veikiau' _
cius įstatymus. Jis viską imdavo į savo rankas ir organi- pagalbos Vakarų Demokrati
zuodavo protestus. Būtų labai naudinga, jeigu Amerikos jas- Tuomet “žvaigždėtų istori- 
lietuviai ir jų organizacijos pranešti} ir Valstybės Depar 3°s keliu” iškeliautų šimtai tuk- 
tamentui, kad jie yra priešingi G?ecio planams, kurie gali stančlų Uetuv1^ i Gulago saly- 
būti naudingi tiktai sovietų valstybei. Amerikos Lietu d™u«e
vių^ Taryba taip pat turėtų susirūpinti šiuo klausimų, kad Rudžius ir galiamai likusią ta- 
Gečys su savo pavaduotoju nepaverstų niekais ilgus me-j utinės kultūros dalį Kalantosu- 
tus dirbto darbo. ' | nedasakymų. Reikėtų pašvęsti
; i Be to, kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi Lietuvos vo vakarietiškoji spauda, in- 
Uisvė, turi klausti sutiktą frontininką, kuriais sumeti" •spiravo ,tle patys r®^?tencįj°s 
mais jis stengiasi pakenkti Lietuvos bylai? Kodėl jų or-!®j®mįnta1’ kurie sukėIė Partiza" 
gahizacijos pirmininkas Gečys nori padėti okupantui sus į
turinti savo pretenzijas į pavergtą kraštą? Kaip jis gali Taj ,tik vienas pavyzdėlis iš 
ardyti lietuvių vienybę, taip reikalinga kovai už paverg- plac.ly .lr ga^.A- štromo sąm- 

tos tautos laisvę? Reikia neužmiršti, kad kiekvienas Ge- prieštaravimų, nesugaudimų ir 
cio vadovaujantis grupelės narys, siuntęs jį ir česonį pas nedasakymų. Reikėt pašvęsti 
Youngą, yra atsakingas už visą šią pragaištingą akciją, ilgus komentarus, kad išaški- 
Reikia išaiškinti, kas siuntė Gečį pas ambasadorių Youir 
gą. Nemanome, kad jis vienas būtų drįsęs imtis tokio at
sakingo žingsnio.

Visi lietuviai privalo daboti, kad nebūtų padaryta 
z.aia Lietuvos laisvės bylai.

v KAROSAS

LIETUVOS DISIDENTU VIZIJOS

, Algimantui Gečiui, JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos nutarimų vykdytojui įteikus JAV amba
sadoriui prie Jungtinių Tautų “išsamų memorandumą”, 
kaip jų organas rašo, susidaro labai rimtas pavojus vi
sai Lietuvos laisvinimo bylai. Iki šio meto lietuviai žino
jo, kad Lietuva yra okupuota, kad rusai labai žiauriai iš
naudoja krašto gyventojus, bet visiems buvo aišku, kad 
okupantas neturėjo teisės prisijungti nepriklausomą val
stybę ir pavergti visą lietuvių tautą.

Į Amerikos prezidentas, Valstybės Departamentas, 
atstovų rūmai ir senatas, ir didelė Amerikos visuomenės 
Balis sovietų karo jėgų pravestos prievartos Lietuvoje ir 
kitose Pabaltijo valstybėse nepateisino ir krašto prisijun 
gimo nepripažino. Sovietų valdžia visokiais būdais ban
dė tą pripažinimą išgauti, bet jiems nesisekė. Kai prezi
dentas Trumenas, administravęs kraštą vienierius me
tus, nutarė sukviesti visus Washingtone esančius amba
sadorius, tai jis pakvietė- Sovietų Sąjungos ambasadorių 
ir Lietuvos Respublikos atstovybę. Sovietų ambasado
rius, patyręs, kad rusų okupuotos Lietuvos atstovas bu
vo pakviestas į prezidento ruošiama balių diplomatams 
pagerbti, atsisakė ateiti, nes ten buvo pakviestas ir Lie
tuvos atstovas. Jis negalįs toleruoti, kad “prisijungusios” 
valstybės atstovas būtų tame bankete, o jam pačiam ga
lėtų tekti sėdėti už to paties stalo. To jis negalįs pakęsti.: 
Sovietų atstovas tame bankete nedalyvavo, o Lietuvos 
atstovas dalyvavo. Prezidentas Trumanas, patyręs apie 
sovietų valdžios naudojamą tokią prievartą, pareiškė, kad 
balių ruošia JAV prezidentas ir ponia prezidentienė. So: 
vietų atstovas įžeidė ponią prezidentienę. Prezidentas 
Trumanas šio įžeidimo neužmiršo. Tuometinis sovietų 
ambasadorius į Baltuosius Rūmus neįžengė.

Sovietų ambasadorius šitokia prievarta norėjo pri
versti JAV vyriausybę pripažinti pačių rusų pravestą 
Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos, bet jam ne
pasisekė. Rusai bandė naudoti kitas priemones Lietuvos 
pavergimui pripažinti, bet Amerikos pareigūnai tas so
vietų pretenzijas atmesdavo. Ne vieną kartą Gromyka 
primindavo sekretoriui Dean Rusk, kad jau laikas pripa
žinti Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, bet sekreto
rius Rask nė. neatsakydavo į Grimykos keliamą klausi
mą. Jis tik pasakydavo, kad eitų prie kito klausimo, ne-l Lietuviškos organizacijos ir pavieniai asmenys tu- gale prieš totalitarizmo jėgas, ■ litikos rėmuose, ar bent Sovie-

(Tęsinys)
Aš pasakiau:

— Draugas Bucharinas susidomėjo Pavlavo išras 
tu sąlyginiu refleksu.

Mano bendrakeleivis partietis studentas man taip ■ klausimą įraše dienotvarkė 
pasakė: J mas:

— Pas kompartijos, O n t ro politbiuro narį drau-, — Bushariuą reikia pasiųsti į ČEKĄ kolegiją sfc 
gą Ikichariną racionalizmas reiškiasi tuo, kad jis tiki veto teise. Lai jis pats ten eina, tuo duosime galiinyl>ę 
į “gyvenimo pertvarkymą valstybėje’* if “naujo tipo terorui apriboti. Mes visi būsime pf tenkinti, jeigu tai 
žmonių sukūrimą”. Pagal Bucharino iš ved žioji m u s, jam pasisektų. Bucharinas, kompartijos politbiuro, bu 
šiame dalyke Žymų vaidmenį skiria Petrapilio univer-(vo pasiųstas į ČEKĄ kolegiją su veto teise.
s i te to medicinos akademijos fiziologo Pavlovo mokslui» T . . „ .. . , . . . , . _i Deja, uoiševikai-komunisiai priesakvie su Lem- apie refleksus. Is eta 10 pažintis su Pavlovu, nors Pav . V . « ., ... . . . . i • i r i j • I nu įsvvstc tokias teroro jėgas, kad Bnchannas ne-lovas viešai sako, ksd Bnchannas iki kelio braido zmo . , .. f .' , . , .. . . - ~ . . . - . “. v- ii įstengė teroro apriboti. Mat, Bucharinas buvo Įminamų krauiuje. Tas Buchanną uogavo, bet jis žino, kad . . ,. a ..-.j . . / i . i • • n i mstas ir norint suprasti Buchanno tragediją, reikiaPavlovas, nors ne komunistas, bet kaip ir Bucharinas .1-1 * * j a » •• •. .M - . , ‘suprasti tų Vtikų Jwnxamzmo tragediją nūSHųje»Abu rusiškosios dvasios žmones. » 1 , v -As pasaJtfan: -v

Ni’uda j Bucharin (1S88-1938) gimė ir augo epo-Į Bucharino vieši pranešimai labai įdomūs ir vc£ 
( boję. kuopu;l Kusija žavėjosi, anot Bucharino, “nepa- tingi. ' F <
prasta marksizmo logika bei darna”. ! 1922 m/spalio mėn/eidaŪiAš Maskvos JAtvF Betl-

Pavlovus buvo reikalingas žmogus, galima soky’i ketai susitikau tą pokalbininką studentą kariška uni- 
pisarcvsčina” bei Turgene- forma su mėlynais kantais, kas rodė jį esant admi

nistracinėje kariškoje tarnyboje.
Nustebęs studentas kažką sušuko, bet nerodė ne

pasitenkinimo. Jis sakė:

— Šiais metais liepos mėn. Leninas išsiantė į už
sienius kairiųjų partijų lyderiu^ žinoma, tik senes
nius. iš Maskvos ir-pietinių Rusijos sričių į Prahą, o iš 
Petrapilio ir šiaurinių sričių į Suomiją, bet jaunesnius 
opozicinių kairiųjų partijų narius uždarė į Chohnogo 
ri| kacetą (Archangelsko gubernijoje).

Studentas sako:
— Bucharinas įvairiomis progomis daro tikrai 

įdomius pranešimus ir ėia pat pasakojo įvykį. Pas 
Buchariną, kada jis ruošėsi paskaityti, užėjo sodalde- 
mokratų-menševikų lyderis. Nikolajevskis, kuris buvo 
laikomas marksizmo istorikas. Bdcharinas pasiūlė pa
skaityti savo pranešimą ir sakėsi, ką jis turėsiąs kal
bėli sąryšyje »u pranešimu.

Bucharinas rašė, kad pirmaisisrta revoliucijos me
lais buvo mūsų maištavimas prieš komunizmą. To są
myšio buvo paliesti ne tik jig Bucharinas, bet Gorkis, 
Blokas ir daugybė kitų, Kadangi po revoliucijos sekė 
senosios santvarkos griovimas, todėl firtaftanizmui teko 
pajusti sąmyšį.

revoliucijos ir pilietinio karo, prasidė
jo kitas naujas periodas ir išniro ne griovimo, bet at
statymo klausima*, tai nuo dabar humanistinos idėjos 
“turi persunkti “visų mūsų politinį ir švietimo darbą”.) 

Nikolajevskis ramiai išklausęs Buchariną ir ta-
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— Visa, ką jūs kalbate yra ne kas kita, kaip pa
mokslas apie Dešimties Dievo įsakymų grįžimą.

Bucharinas atrėžęs:
— A, jūs galvojate, kad Mozės paskelbti “įsaky

mai” jaii paseno?
Nikolajevskis taręs:

— Aš netikiu, kad jie paseno. Aš tik noriu prisi
minti, kad jie tapo pagrindiniais žmonijos visuomenės 
dėsniais jau prieš apie 4000 metų ir nuo to laiko jais 
grindžiama žmonijos kultūra. Nejaugi Sovietuose to
kia padėtis, kad mums tenka prisiminti Mozės įsaky
mus? č

Matyt, Bucharinas žinojo, kad NikoJejevskis ra
šęs spaudoje, kad K. Marksas buvęs humanistas, to
dėl tolimesnį pokalbį Bucharinas artinęs prie nuošir
dumo, fnitiėdamas, kad ir Pavlovas domėjosi K. Mark 
so humanizmu.

(Bus daugiau
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DR. K. G. BALOTAS 
UUfIKUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical BeikRng). TeL LU 5-6446 
Kii’ua ponius pagal susitarimą- 

neatsiliepia, skambinti 374-8004.

UR. C. Ka BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di roki on us

t938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALAJ DOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kM antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeLx 561-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

pr. a. B. Glaveckas!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd StrtU 

Valandos pagal susnamną.

DR. FRANK PLECKAb
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-51/9

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
^contact lenses”’

VaL agal susitarimą. Uždaryta, tree

(Dabar šioj vietoj O’Hira JLeroportas)M. ŠILEIKIS Karvės sode

A. Galinauskiene, I.
A. Pranckevičius ir

dovanoto raguolio

?

I

Jaukus Namų Savininkų banketas

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

0R.LE0NAS SEIB UTIS!
INKSTŲ, PŪSLĖS 

•PROSTATOS CHIRURGIJA 
26S6 WEST S3rd STREET 
VaL antnū. 1—4 popu*, 
ketvirti. 5—7 vaL vai.
Ofiso Istof.: 776-2380 _ 

Ruidenciįos tsl#f~ 448-5545

DR. VYT. TA URAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTER J iig<^« 
Ofisas 2652 WEST 5*th STR'JET 

Tėi. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antracL, trečiad. 
ir pemtt. 2-4 ir 6-6 vaL vai. S^taclie- 
mais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

t*. ŠILEIKIS, 0. r.

Marquette Parko Lietuvių Na
mų savininkų linksmas pava-

Įsario banketas įvyko šių melų 
j balandžio 22 drenos .Marquette Įėjo atvykti, bet buvo paėmu- 
i Parko parapijos salėje. Prisi- sios po stalą šiame bankete, 
rinko veik pilna sale. Be namų Lietuviams finansininkams ir 
savininkų su šeimomis, atėjo kitiems svečiams pirmininkas 
tūdokas skaičius svečių. Atvy-. padėkojo už atvykimą, 
ko namų savininkai iš kitų Chi- 
cagos lietuvių kolonijų pasiži-jka Ciceniėne, gerokai pajaunė- 
ųrėti, ką didžiausios lietuvių’jusi ir svorį numetusi, lengvai 
kolonijos draugijos nariai daro 

j ir kokius klausimus svarsto. 
Banketą pradėjo Marquette

Parko namų savininkų draugi
jos pirmininkas Juozas Skeivys.

1 Padėkojęs gausiai atsilankiu
siems svečiams ir rėmėjams, mos nuota;kos nešėjus į salę, 
pirmininkas supažindino atvy- Jis pirmiausia pristatė čikagie^ 

Įkusius su žirniniais asmenims/ ciams gerai pažįstamą juokdar

padare su Standard Federal ir 
Chicago Savings and Loan As
sociation, kurių vdovybės nega-

sies po stalą šiame bankete.

Aleksandras Garlen ir Moni-

ir su šypsena sukinėjosi prie 
durti, mandagiai priiminėjo 
svečius, nurodydami atvyku
sioms jų stalus ir vietas. Alek
sandras Atuis pristatė meni
nes dalies pildytojus ir links-

ffiuai. dpecMri paftsib* Lajoms. 
ux*cii bupporUz ir t. t.

I atėjusiai į banketą. Jis pirmia-Hr namų statytoja Vacį Petrau- 
nparavai - rroiezai. Med. ban- j . . .. . f. L t i i • .

2850 63rd Chicago 1IL 60629 
< T»M»: PRosp^t 6-5084

| Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GeLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Taifūnai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaras ir Gene Drishių 

-krautuvė, 
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tai, 499-13K

usia paminėjo lietuvių finanši-l ską, kuris gražiai papasakojo, 
nių įstaigų stalus, įgytus ŠiameIkelis anekdotus ir perskaitė va- 
bankote. Jis padėkojo Midland! ciškai perdirbta vieną Brazdži-j 
Savings Loan Assodiation pir-jonio eilėrašti. Jį perdirbo taip, 
mininkui Frank Zogui atvyku-pad autorius vargu butų jį at- 
siam su tarnautojais ir dirėkto- pažinęs, bet jis būtų prisijuokęs 
riais į banketą; padękojo Pe-1 daugiau, negu salėje buvusieji 
trui Kazanauskui, Mutual Fe-’joukėsi. Jis būtų pasimokęs, 
deral Savings Loan and Loan'kaip ga im ir linksmaą eilėraštį 
Assn, pirmininkui, atvykusiam parašyti, nors jis mano, kad ge- 
su pilnu stalu svečių. Tą patį riausia rašyti liūdnas ir kanki

Mys1]  ̂džio^r LietuTiųsve- 

lainės—Petras Kaušas, P. Mar
tinaitis, P. Brazaitis, P. Patla- 
biene, Stasys Patlaba, B. An
driukaitis, 
Sadauskas, 
kt.

Aukaus
varžybas sumaniai pravedė Juo
zas Bacevičius. B. Andriukaitis 
tvarkė piniginius reikalus. Ki
tus patarnavimus atliko K. Rep
šys, A. Gudauskas, J. Zenkus, 
M. Kripkauskiene, P. Patlabie- 
ne, Sasnauskienė, M. Cicėnienė 
ir kt.

Draugijos vicepirmininkas 
Stasys Patlaba padękojo visi
ems už gausų atsilankymą ir 
iškėlė valdybos pastangas ilgai- 
išsilaikyti Marquette Parke.

-Maldą sukalbėjo pats para
pijos klebonas Antanas Zakara
uskas. Jis kalbėjo angliškai ir 
labai gražia lietuvių kalba. Po 
maldos guvo skani ir sveika va
karienė, kurią keturios lietu
vaitės paskubomis nešiojo po 
salę.

Pirmininkas Skeivys iškvie
tė visą eilę politikų — angliš
kų ir lietuviškų — trumpoms 
kalboms pasakyti. Kalbėjo ke
lių organizacijų valdybos na
riai, kiti tik atsistojo ir nusilen
kė. Buvo išskvietas American 
Travel bendroves pirmininkas 
Madas Basčiaus kas Brighton 
Parko namų savininkų draugi
jos valdybos narys. Buvo išsa
uktas ir realestatininkas Juozas 
Bacevičius, kuris pirmą karta 
pasakė trumpą kalbą. Kai atsi
stodavo anksčiau, tai kalbą ne
būdavo galo, o dabar pakalbė
jo trumpai ir aiškiai. Visiems, 
buvo malovi trumpa jo kalba. 
Kad ji tokia ir pasiliktų visiems 
laikams . . . Buvo pfekviesti ir 
kiti pakalbėti, bet vienų nepažį
stu, o kitų nebeprisimenu.

< Manau, kad pabaigoje reikia 
pasakyti kelis žodžius dėl nau
jo pirmininko Juozo Skeivio. 
Draugijos nariai jį pažįsta, nes 
jis vykyšiai suorganizavo, šia 
draugijų ir paliko iždą išsipū
tusį, be reikalo pinigų nesvaide. 
Kai grižo pirmininko parei
goms, tai rado draugijos pinigi
nę gerokai suplonėjusia. Tai}) 
pat turime pripažinti, kad Skei
vys mokėjo sutraukti draugiau

nančias svajones. Patrauskas ( 
yra ne tik žodžio, bet ir lengvai 
perdirbamos kūry bos meistras. 
Juokus krėtė ne nenusiš ypso- 
damas.

Prie Vacipy aukštaičio, buvo 
dar pristatyta Ona Smith — že
maitė. Kai jiedu pradėjo auk- 
štaitiškai ir lemaitiškai kalbė
ti, tai ir suprasti buvo sunku, 
o juoko buvo draugiau negu šių 
dien’u Žemaitijoj. Ta Žemaitijos i 
ona ne lik žgjuaitiškai nepamir
šo, bet ir auvštai Hškąi pramo-

Svarhiausia, kad ji aukštaiti
škų žodžių nemaišė su žemai
tiškais. nors tas būtu labai len
gva padarytų- -kai žemaitei ten- 
ka visą-diea’a^ gyventi ir dirbi 
tarp aukštaičių,:;

Ūį garbės, stalo buvo paso 
dintas aidemionar Kenneth Jak
šys ir . Ą--Majewskis, Kiek vė
liau abejo^ - politiks- Kucha rakis. 
Aldermonas Jakšys pasveiki- 
no sūsiriukausius senatoriaus 
Frank :Šąveikė- vardu, ir paša-, 
kė, kad jis negalėjo šiame ban
kete dalyvati, nes turėjo būti j žmonių, negu ankčiau būdavo.

PERKRAUSTYMA!

MOVING
Leidimai — °ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-063

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
PATARNAVT 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

turi*i 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIEŠTI 
DALYSE.

FRYS MO BERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTt TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTC*

4424 WES1 61Kb STkKJt> fOupoMlc 7-llla
ttH WEST 23 nl PLACE Vii fiala 7-667)
Him SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Sills, H, 974*441*

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArt» T-11BM1O

3354 So. HALSTKD STREET Pboo<: Y Arts

NAlMimoc, CHICAGO K IU_ Monday. May &, 1973

^ąidotuvių 
r>ireKtorią 
K aao r.lac t j o*

"Brolis ižduos broli mirti*. — Meto 10:21.
Nėra madonų skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįji priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už 1o gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. B<r «ur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausit* ne
moka mat Rašykite:

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

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms VietaEUDEiKIS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teief. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Teief. 863-2108-9

Visiems buvo malomu matyti, 
kad štame bankete dalyvavo vi
sų Marquette Parko balsuotoju 
aldermonu išrinktas Kenneth 
Jakšys. Ankstyvesniuose namų 
savininkų draugijos banketuose 
nei jo, nei kitų populiariu, po
litikų nematėme. Tai didelis 
Skeivio nuopelnas. Bankete bu
vo Antanas Petkus ir John 
Evans, ko anksčiau nematyda- 

Frank .Zogas, Baltic kepyklos* vome. į namų savininkų paren- 
savininkas J. Arikūs, Paramos gimus jau grižta tie, kurie nie- 
J. Janušaihs Marquette Deli-i kad neturėjs išseiti. Tai didelis 
catesscn — Danute Kurauskie-1 pliusas Skeivio skrybėlėje. Rai
nė, Liquor Store — Vladas An-1 (Nukelta į 6 psL)

Sprin^heMe: ’r '
Bankėtan atvykusieji svečiai 

gavo ddvahi}/ Jį paskirstymą 
pravedė Stasys PntlaHa. Jam pa
dėjo Prane Pačtlalaenė, Myko
las Simokaitis Ir Juozas Skei- 
vys. Simokaitjs negalėjo bųfc 
iki galo, nes buvo iššauktas na
mo. Daugiaušia teko dirbti Pat- 
labai, Patlabfenei ir Skeiviui.

Dovanas davė jau minėtas

V
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SOPHIE BARČUS 
RAD MO IE IMO S VALANDOS 

Vbo* preerwmoc ii WO PA,

MOVING
Apdraustas perkraustyma 

H Įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
1 TH. 376-1882 arba 376-5996
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PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yette 3*3579

Lietuvių Rflbar kasdien nuo pir- 
Ynadleftio iki penktadienio 3:00 

te. A.te

vaL ryto.
V«d.|« AIdoru Dautara

T.I.L: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. *0629

more carefulF * __ -

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carotin*, because khat'a 
exactly whet they are. These Southern fpms are the Caret of th* 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples wtt serve yon wHl m a Tebuloos 
Apple anR Samage Quiche. 7W favor coasbanation w owt- 
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples in 

’ I for a rfeawge-of pace main dish at your table.
Fresh Carottu Apple Quicte

1 tablespoon fresh lemon 
juice

1' tablespootr nigar 
cup (2 ounces >ahredded 

Cheddar chum > 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry 4ar a 

94och pie

thynw*
DcKciout applet, 

pared, cored and ctft 
into 1/2-inch cubes • 
<1 Uacnpa) 

tofft nidBnt cnelt mw 
hi browtid wtid onion fe tender, about 10 reunites. Remore

cąga a»d cream; aū well. Line a 9 inch quiche dhh or pie 
pitta with pastry. Than apple dmrtmeMio dtth. BaW M 
Oven 40 t» <S Efasta, or until custard d set. Let stand M 
wrihotee beta* sMą te serve.

* Makes: d aerriefk

tbeyl* the —me product*

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

6307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

mounted on waHa and noon 
•a decorative rienente, used 
we plant holders er • VriB*

K A Ward Oo^ Xverett, 
Waah^ the world* Mrgert 
.mannfartnrg of archttoctant 

prataoee these dee- 
oeator Heme In xrfne dlffaraatl 

three different

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic t-10^3

the sptodJBi & vemtfie, ttyDdi



JAUKUS NAMŲ 
SAVININKŲ BANKETAS

(Atkelta iš 5-t<» ikJ i 
kai turėti vilties, kad ateinantie
ji parengimai bus dar gausesni- 
(Lili būti vėlį draugija gris tie 
nariai, kurie neturėjo kantribęs 
eiti į ilgų ir tuščių kalbų susi
rinkimus. *

Bet Skeivys turi vieną silp
numą. Kai čia savo nuomone 
parašysiu, tai gal jis ir pasitai
sys. Jis nori visems būti geras. 
Jis nežino, jog tai neįmanomas 
dalykas, bet jis stengiasi pada
ryti ne;manoma. Jis turi būti 
geras savo žmonai ir vaikams. 
Jis turi būti klebonui .geras ir 
dosnus. Jis turi būti geras vi
siems kaimynams-J is turi būti 
geras visiems namų savinin
kams. Bet kai jis tampa drau
gijos pirmininkas, ^tai raikalas 
truputį pasikeičia. Tada jis ne
gali būti geras visiems. Jis turi 
būti geras tiems, kurie rūpina
si namų savininkų reikalais. 
Bet jis negali būti geras tiems, 
kurie namų savininkų nelaime, 
nori panaudoti savo asmeniš
kiems reikalams. Tokiems jis 
negali būti geras.

Bet jis vis dar stengiasi tokiu 
būti. Jis dar nežino, kad nieko 
iš to neišeis. Neįsižeisk, Skeivy. 
Kas nors turėjo pasakti. Tai pa. 
darė.

PRANĖ PATLABIENĖ

Lietuvuj žy<Ui Luvo^ nuo am
žių atskirti nuo lietuvių neper 
žengiama siena. ap
gailestavo savo p<>grindzio sj>a: 
ūdoje tūpusiame rašinyje lie
tuvių nesugebėjimą pasinaudo- 
J žydų kultūros turtais ir jų di
deliu intelektualiniu pajėgumu. 
Dabartyje, po įvykusios lietuvių 
ir žydų didžiausios tragedijos, 
jau matome žydus, įsijungian
čius į Lietuvos laisvės kovą.

' Pirui u sykių perskailės Ę. 
Finkelštaino straipsnį buvau 
nustebintas jo sugebėjimu apim
ti Lietuvos problemą visoje a- 
pimtyje ir, neįsileidžiant | jo
kias emocines apraiškas, duoti 
pilnutinį dabarties vaizdą. Nie
kas iki šiol nesugebėjo parašyti 
panašaus straipsnio. Girdėjau 
iš kitų gražių atsiliepimų, bet 
geriausiai nusakyk ’“Sėjos” žur
nale, 1977 metų antrame nume
ryje skaitytojų laiškose. Ten, 
asmuo, pasirašęs inicialais K. 
K., rašo: “Tikiu kad skaitėte 
“Akiračiuose” Eitano Finkels- 
teino vertinimus dabartinės Lie-j 
tuvos, lietuvių ir lietuvybės. į 
Kiek ten išminties Kad mes tu-Įčiai iš Cicero apylinkės kiekvie- 
retume čia savQ_tarpe šitokių! na proga prisideda prie Naujie- 
žmonių”. . . !

Štai kur glūdi išeivijos trage
dija, nes joje nesiranda žmonių, 
suprantančių Lietuvos istorinę 
dabartį ir jos ateitį.

Senasis lietuviu liaudies menas.

prenumeratą ir ta progą įteikė /mokyklos dalyvavo grupiniame 
$17 Naujienų paramai D&ūl projekte^ “Tasters Choise’ 
Taip pat dėkui tos apylinkės ris atrinktas tolimesnėms var- 
tautietei, užsisakiusiai Naujie- žyboms Illinois universitete, 
nas vieneriems metams ir at-’Champaign -Ųrbaną, gegužės 
siuntusiai $2 auką, bet pavar-112 ir 13 (L Ą I

Įdės prašiusiai neskelbti.
— Irena ir Stasys Pranskevi- jkiekvįenais.metais pagerbia ge

: Illinois valstijos loterijoje
• gegužės M d. Biįr Pay traukime 
laimėjo SSž, 34, 8 ir 5170. Goki 
Strike traukime laimėjo 20, 33, 
27 ir 36^

♦ 1978 m. kelionių Lietu v or 
tvarkaraštis jau paruostas. Dėl 

. informacijų kreiptis pas Marijų 
Kietą, 6557 S. TaJman, Chirago, 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Prj
— JAV (R.) LB Brighton Par 
ko apylinkės valdyba šaukia 
visuotiną metinį narių susirin 
kimąr kuris įvyks 1978. 5. 14. 
v. po pietų, šaulių Namuose. 
2417 W. 43 St. Chicago, 111. 
Narių * dalyvavimas Vra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
lios lietuvius šiam susirinkime 

I gausiai dalyvauti.
I įėjimas 

» visko 
ku-

ESTATE
Namai, Žemė Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKEJTMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez deatas v
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

bus
visiems laisvas. Po 
kavutė.

A. Abraitis 
A pylinkės p-kas

LIETUVOS DISIDENTŲ 
VIZIJOS

(Atkelta iš 4 psl.) 
“jungiančios grandies’’ išeivijo
je.

Jos nereikia ieškoti šiapus At
lanto, ji tapo surasta Lietuvoje 
ir aiškiai suformuluota žymaus 
disidento Eitano Finkelštaino.

— Balys Sebastijonas iš Mar
quette Parko, daugelio organi-

! nu leidimo dalyvaudami jų ren
giniuose, padėdami priimti sve
čius ir juos aptarnauti. Dėkui 
už ankstyba prenumeratos pra
tęsimą ir ta proga įteiktą $7 
auką.

-_ Marquette Manor Preky
bos Rūmai pakvietė Vision Con
servation instituto gydytojus 
ir technikus nemokamai tikrinti 
apylinkės gyventojų akis bei re
gėjimo trūkumus gegužės 10 d. 
nuo 10 ryto iki 3 vai. popiet

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku re< 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknikę-

žarijų narys, dėl tvarkingumo į Marquette National banke,6316 
ir įsipareigojimų sąžiningo pil-;So. Western Ave. Tarp sponso- 
dymo renkamas į valdybas bei rių yra šios lietuvių biznio bei 
komisijas, iš anksto sumokėjo verslo įstaigos: Yasus & Co.. 

t Chicago Savings, Evans Fune- 
- _ _ ral Home, KakGoebel & Kai, 

Jurkūnų Marquette Fashions, 
Midland Savings, Robertas S- 
mėnas ir Yerkes Hardware.Ren 
gėjų komitetant yra išrinktas 
John Evans Jr.

— Katriutė Angeleikaitė iš^ 
rinkta Town of Lake apylinkės 
Jaunimo organizacijos Senjorių 
karalaite.

_ Loreta Martznkute ir Mar 
garėta Yerkes laimėjo premi
jas bei pagyrimo rastus už me
niškus plakatus iš St. Adrian 
mokyklos vadovybės. Jų ir pla
katų- nuotraukos tilpo South
west News-Herald laikraštyje. 
Jill Sadauskaitiė iš St. Dams

NORINČIOMS GAUTI 
STIPENDIJĄ

— Southwest Lions klubas L Lietuvių Moterų
_______________________ Įdubas kasmet skiria iš Gintaro 

riausius apylinkės aukštesniųjų pelno stipendijas lietu-
mokyklų mokinius ir geriausius vaitėms studentėms, siekian- 
sportininkus. ’šiemet bus pager c^oms aukštojo mokslo.Studen 
bta 20 mokinių bei atletų šį an- kurioms yra labai reikalin- 
tradienį Artesian 
Tarpe jų yra John P. Josupait i Chicagos Lietuvių Moterų 
iš Luther South ir Randy Gaš- klubo stipendijų komiteto pir- 
ka iš Quigly South aukšt. mo- ^ninkę Jean Vance ir pasiun- 
kvirina čiant jai prašymą' šiuo adresu:

1424 So. 50th Avė., Cicero, IL.
Rima Jaimlevičfiitė iš Mar- 60650. Tel. 652-5245.

quette Parko gavo $500 stipen- į Stipendijos bus įteiktos Gin- 
diją tęsti žurnalistikos studi-ftaro ^a^aus metu, birželio 10 d. 
joms iš Balzeko Lietuvių Kultu- Hilton viešbutyje, Chicagoje.^ 
ros muziejaus Moterų vieneto. 
Ji yra baigusi Marijos aukš. 
mokyklą, veikli jaunimo orga
nizacijose, baigusi specialų žur- 
nalizmo kursą Washingtone.
Stipendijų komisijų pirminin

ke yra ponia Jean Vance iš Ci
cero.

vaitėms studentėms, siekian-

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina —. 5 metų pajamas,

MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37.500Į

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
.lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

/ •

Insurance, Income Tax 
2951 W. 83rd St TeL 436-7878

gazu šildomas 
V‘J metinių 
5 metų pajamas,

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______dol___

Pavardė ir vardas________________________________________________

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol
i . vr,-
Pavardė ir vardas

kuris

Adresas
» - v- —vwa vjv

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė_______

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL
| - ----------------------------- ------- ------------------------------------- ---------------------------------

Pavardė ir vardas _____

Adresas---------------------r ■» ■.! w ■■■ aj

• Platinimo vajaus proga,
Snimui nemokamai be jo*

Pavardė ir vardas

Adresas---------------------

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
ių Įsipareigojimų. _____ ___

^■rrn i~f» r.Wfr i

kyklos;

restorane. finansinė parama, gali kreip-

— Valerijonas Balčiūnas iš-j 
rinktas LB Pompano Beach apy 1 
linkės pirmininku, Nijolė žūtau 
tienė — vieepirtn., Jonas Paš- 
kus ir Emflija 'Zubrickienė — 
ižd., Ona Rudaittenė — soc. rei
kiama, Leonas Butkus — ypa-

(Pr.)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

tfUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 
nuomininkus

4243 W. 63 rd SL, Chlcege 
TeL 767-0600.

RIMTAS NAMŲ?\ v 
PARDAVIMAS Į

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu Šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. — a

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-Čios ir 
Kedzie. $39,800. - - ,
5 KAMBARIŲ naujo tipo .mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoi pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38.500.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

Pavardė ir vardas

Adresas ----------

Paardė Ir vardas

adresas

AR JAU PASinARETE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomii 
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų’ administracijoj 
tingiems reikalams, Julija One-Į Knygos kaina ?3.. SiUegaližko 
škienė, Zigmas Steponavičius ir mis formomis — $350. 
Edvardas Jonaitis — kontrolės 
.komisijom

—A. Augustinavičienė, D.Mau- 
rukaite, dr V. Stankus, V. Vins-j 
lovas ir A. Smetona yra išrink
tiKorp! Nęo-Lithuania Kleve-

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas tfgSį 

P** vienlntelĮ

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE-SAFETY MAN
Small Manufacturing Firm needs ex
perienced person to take Full Charge 
of Maintenance of Machinery & Safe
ty Program. Must be able to handle 
Mechanical & Electrical Maintenance 
of Welders & Presses. Maintenance 
Dept will be built around this man. 
Full Company Benefits & 4 days work 
week.

Call For Appointment
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 artį 737-8334 .

BUILDERS AND CONTRACTORS?
Namv Statyba Ir Remontą* -

Let 
salary.

ENGINEERS-DESIGNERS 
DRAFTSMEN

Meeh., Elec., C he m. 
your expertise determine ;

Excellent company benefits.
Send Resume or call:
JOE DePERGOLA

VENTURE DESIGN, INC.

6008 S. Harlem Ave. 
Summit, III. 60501 - 

458-5123

your

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laMlmą, 
Dirbu ir užmiesčiuose urett, t*- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. : 

Tol. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME _ 
Telefonuoti: 

523-9367 arBa 737-0397 
ALEKSAS

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: r

Chkxgoje *

.NORMANĄ
Asuršteina
SSįkTeL 263-5828 
k'vM (i*taigos) ir 

677-8439

HELI-ARC WELDERS
Experienced 

Heli-Arc welders, 
light gauge. 

APPLY MORNINGS 
2647 N.Clybourn St.

4J—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tikti! m pusmeaw sutomobHts 

LKMIlty ipdnodBnws penslnlnkaim 
Kreiptis

4MS M. ASHLAND AVI. 
S2M77S

HA 1-6100.
185 North Wabuh Atoku 
2nd Floor CUcm°> BL

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

MARIJA N0REEIEN1
M4W West Wtk SL, Chloro, m. W62f • Tel Ta W7T7

MAISTAS » EUROPOS SAMOtUU,

LEGAL SECRETARY
: Medium sized loop law firm seeks 
secretary to work with partner in 
firm. Experience in Corporate and 
Probate Law preferred. Must have 
■good typing & dictaphone skills. Top 

■ pay & benefits. ,
CALL OFFICE MANAGER 

236-9850 I

ĮVAIRŪS FABRIKO DARBAI
Ar jūs ieškote nuolatinio darbo su 

geru atlyginimu? Mūsų maža Che
mikalų Bendrovė turi jums darbo. 
Reikia kalbėti angliškai.

Telefonuokite Susan nuo 9 iki 11 
vai. ryto. y

Tel. 638-5102

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS

Pardavimu ir Taisytus 
Ž444 WEST Hth STRUT
Tolofa REpwMk 74 Ml

-------------------------- -------------------------- - -----

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKOUrm MFT PAKCKLS inVKI ■ 
L#1 W. i*i K, CbU»«B, HL (MM. — T*L WA «7T? 

m» Sa. Habfwf *t. CbkWA HL WM. - TK 15443W
V. VALANTINAI

GENERAL OFFICE 
SWITCHBOARD

KEYPUNCH OPERATOR

with secretarial experience. 
8 to 4:30

Also needed: Diesel Mechanic 
Call JIM OKOPAL 

i 928-4172

M. HM K U S 
Notary PuMIc 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

žymai ir kitokį blankai-^___^

Must be experienced. Good sal
ary & benefits. Close to express
ways.

ROOT BROS. 
MANUFACTURING & SUPPLY 

10317 S. Michigan - Chicago 
An equal opportunity employer

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

I 
4 
1

RUMMAGE SALE - Kenilworth
May 11, 7 a.m. - 6 p.m. Church of the: 
Holy Conforter, 222 Kenilworth Ave. | 
FREE bus from/to Linden “L”. 20 I 
rooms of North Shore’s best bargains, | 
Hot lunches, too.

Tel. 251-6371

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitas kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 
Chicago, HI. 6O6M. Tel. YA 7-$*«

. “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZ£ BRAZDZlONYTt, 

PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM FriL at 9:30—10.-00 p. m.

* WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. — 778-5374

Reikalinga patyrusios tvirto 
siuvimo mašinos operatorės

Pageidaujamas odinių piršti
niu siuvimo patyrimas. Pasto
vus darbas ir priedai. Teirautis 
angliškai.

Tei. 486-8780

FIGHT HEAPT DIStASt !

GlVt MfA’OT FU%?

1^1 Frwk Zapollt

GA 4-M54

run vk»«

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE* — TURI GERIAUSIĄ

NAOJl EN^/ata*Sf fLUMaadjf, ££>r I. tt7®




