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PRIE IRANO RIAUŠIŲ RANKAS BUVO PRIDĖJĘ MASKVOS AGENTAI
Karo vadovybė kelia viešumon buvusios vyriausybės 

narių labai didelį lupikavimą
TEHERANAS, Iranas. — Irano karo vadovybė, apraminusi 

maištininkus, turi daugiau jlaiko patikrinti maišto priežastis ir iš
aiškinti maištininkų ryšius su kitomis valstybėmis ir organizacijo
mis. Irano karo žvalgyba turi pagrindo manyti, kad Maskvos 
agentai yra pridėję savo nagus prie paskutinėmis dienomis vyku
sio maišto prieš šachą ir Irano žibalo' pramonę. ‘

Paaiškėjo, kad Irake veikian
tis fanatiškų mahometonų va
das Ajatuka Chomini jau seniai 
pd'aiko ryšius su Maskvos agen 
tais ir gauna iš jų didelę para
mą. Chomini ne tik gauna pini
gų ir ginklų, bet jis gavo reika
lingus ryšius kontaktam užmegz 
ti. Be sovietų intervencijos Cha 
mini negalėtų kiekvieną dieną 
radijo bangomis duoti instrukci
jas maištininkam, šitas klausi
mas stropiai aiškinamas ir bus 
imtasi priemonių prieš visus 
sovietų agentus, veikiančius Ira 
no teritorijoje.

\ : ? Suimtas buvusia-* 
premjero pavaduotojas

KARO policija suėmė Dr. — 
Krim Sunjaby, buvusį premjero 
Hoveyda pavaduotoją. Paaiškė
jo, kad Dr. Sunjaby, be minis- 
terio pirmininko pavaduotojo pa 
reigų, ėjo ir stiklo pramonės ve
dėjo pareigas. Tiktai stiklo pra
monę jis kontroliavo ne iš vy
riausybės ■ pusės, bet jis Irano 
stiklo pramonei vadovavo. Jis 
turi viso krašto stiklo pramonės 
monopolį Kaip jis tą monopolį 
gavo, kariškiai dar neišaiškino, 
bet jie jau nustatė, kad Dr. Sun
jaby paskutiniu dešimtmečiu pa 
kėlė stiklo kainas 7 kartus. Ka
riai rengiasi -traukti jį teisman, 
kad išaiškintų, kodėl jis taip 
smarkiai pakėlė stiklo kainas.

, Ministerių areštai 
apramino maištininkus

Policijos vado, saugumiečių 
viršininko ir gabaus premjero 
areštai raminančiai paveikė maiš 
tininkus, kurie ryžosi ramiai 
klausyti karo vadovybės nuro
dymų ir mažiau kreipti dėmesio 
į kurstytojus, komunistuojančius 
Irano šeichus. Karo vadovybė, 
yra pasiryžusi traukti teisman 
kiekvieną maištaujantį šeichą, 
atimti iš jo garbės titulą ir pa
laikyti kalėjime, kol jis aprims 
ir klausys šacho vyriausybės 
patvarkymų.

Nėščioms moterims 
apmokamos atostogos

WASHINGTON. — Pasirašy
damas bilių, kuriuo ginamos nuo 
diskriminacijos moterys nėštu
mo atvejais, prezidentas Carter 
pasakė, kad diskriminacija mo
terų, paremta nėštumu, gimdy
mu irisu tuo susieta mediciniš
ka situacija reiškia Sytinę dis
kriminaciją, parodo, kad Kong
resas pritaria mano nekintamai 
opozicijai prieš tokią diskrimi- 
naciją”7-

— Betty Ford parašė ir išlei
do knygą “Mano gyvenimo Jai- 
kafVxJi gyyar aprašinėja kas
dieninius privataus gyvenimo' 
įvykius ir susitikimus su įtakin 
gaiš žmonėmis.. \

padėti Irano čachui
WASHINGTON, D. C. Praei- 

tą penktadienį Irano šachui bu
vo pati sunkiausioji diena. Jis 
žinojo, kad ilgiau negali laukti. 
Jeigu jis būtų nieko nedaręs, 
bet tik laukęs, tai vargu jis bū
tų galėjęs atsispirti asmeniš
kiems jo priešams. Tuo juoduo- I 
iu momentu P nafplo- >

NENORI LEISTI IZRAELIUI IŠARDYTIPASIRAŠYTU TAIKOS SUTARČIŲ

— Illinois Apeliacijos teismui 
pradėjus Klausinėti teisėją Hen 
ry W. Dieringeį jis atsistadydi- 
no iš teisėjo pareigų.

KALENDORIUS
Lapkričio 11: Nimfa, Martyas, 

Seigūnė, Snaigė, Gilmą, Vigin- 
tas.

Lakkričio 12: Sopata, Juozą- 

patas, Naumė, Astikas.

Saulė teka 6:33, leidžias 4:35.

Oras debesuotas, |ali lyti.

Izraelio vyriausybei pareikalavus,kad sutartis būtų rašo
ma tik su Egiptu, o ne su Jordanija ir Sirija, sekerto- 
rius Vance tariasi su diplomatais ir ieško formulės, 
.kaip Įtikinti izraelitus, kad jie neišardytų taikos dery 
bų. Jam tenka dirbti pats sunkiausias darbas.PREZIDENTAS PASIRAŠĖ ĮSTATYMĄ ' ENERGIJAI TAUPYTI.

H. Kisingeris pra
laimėjo apeliaciją

WASHINGTON, D. C. Henry 
-— Kisirigėris, buvęs valstybės 
sekretorius, pasiskundė aukštes
niam/teismui, kad panaikintų 
teisėjo John Lewis Smith Jr. 
1977 "metų gruodžio mėnesį pas 
keybą nutarimą, kuri leidžia vi 
siems studijuoti Kisigerio užre- 
korduotus pasikalbėjimus telefo 
nu iš Valstybės Departamento. 
Teisėjas priėjo išvados, kad tuo 
metu Kisingeris tarnavo krašto 
gyventojams, jis naudojo valsty 
bes.telefoną, todėl negalima už
drausti norintiems pasiklausyti, 
ką sekretorius eidamas pareigas 
kaf bėjo. Teisėjas nutarė, kad tie 
pasikalbėjimai buvo žmonių su 
dėtais pinigais užrekorduoti, 
žmonių statytame name kalbėti 
ir valstybės pinigais apmokėti te 
lefonų kampanijai. Sekretorius 
norėjo, kad apeliacijos teismas 
panaikintų žemesnio teismo 
sprendimą, uždrausti kitiems as 
menims klausyti magnetofoni
nius pasikalbėjimus ir atiduotų 
Kisingeriui įrekorduotas juostė 
les. Apeliacijos teismas atmetė 
jo prašymą. __

Prezidentas norėjo griežtesnio. Įstatymo,, betstrai': 
ir šitas padės vyriausybei taapytj energija U, f

WASHINGTON. D. C. — Prezidentas Certeris ketvirtadienio 
vakarą pasirašė įstatymą, kuris leidžia vyriausybei taupyti ener
giją. Prezidentas norėjo žymiai griežtesnio įstatymo, bet jis asme
niškai nieko daugiau negalįs padaryti, jeigu kongreso atstovai ne 
galėjo susitarti dėl griežtesnės kontrolės.

Prezidentas jau praeitais me
tais prašė paruošti tokį įstaty
mą, bet jie tiktai vakar baigė 
paruošiamuosius darbus ir nu- 
bafsavo. Prezidentas šia proga 
pareiškė, kad' valstybė besiva
duodama šiuo įstatymu, apie 
1985 metus kiekvieną dieną ga
lės sutaupyti pustrečio milijono 
statinių degalų. Tai netoks jau 
didelis dalykas, bet gera 
džia.

Pragyvenimo išlaidos 
■' įvairiuose miestuose 

i 
INDIANOPOLIS. — Ameri

kos Komercijos Rūmų Tyrinėto r NAIROBI, 
jų asociacija ištyrė kiek nevieno 
das yra pragyvenimas įvairiuose 
miestuose: White Plains. N. Y. 

i * / • •j yra brangiausias, FaSls City pi- 
iš visų 218 mies 

'tų 15. 9% pigiausias. — 15. 9
Pra’ I giausias. bū ten

’ K nl/ri

Leis kelti kainas 
šildymo dujoms

Tas pats pasirašytas įstatymas 
leis natūralių šildymo dujų (ge- 
sui) kiekvieną metą pakelti du
jų kainas, o 1985 metais dujų 
kainų kontrolė panaikinta. Aps
kaičiuojama. kad tuo metu pa
tys gamintojai jau galės gaminti 
dujas pigesnėmis kainomis. Du
jų gaminimas nėra toks bran
gus, bet vamzdžiai dujoms per
siųsti iš vienos vietos į kitą ga
na brangiai kainuoja. Kainuoja 
ir tų vamzdžiu priežiūra. Tas pat 
įstatymas čeidžia iki 2,000 dole
rių kreditą saulės ir vėjo ener 
giją namams ar pramonei nau-
doti. Kai bus paruoštos reikalin 
gos instrukcijos ir informuoti 
valstybės pareigūnai, praeis kiek 
laiko, bet pats prezidentas no
riai įstatymą pasirašė, nes ženg 
tas pirmas žingsnis energijai 
taupyti.

Jautriems kunigėliams 
nėra vilties

VATIKANAS, Roma. — Tu
rint galvoje visame pasaulyje 
plintantį lyties palaidumą, dido 
kas būrys jaunų kunigėlių tikė
josi, kad iš anos pasės geležinės 
uždangos išrinkąs popiežius šiuo

Izraelis negali atsisakyti pasirašytos sutarties, 
neišardydamas David vietovės susitarimu

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter, išklau- 
sekretoriaus Vance pranešimą apie Izra<io paskutinį nutari- 
keisti David vasarvietėje aptartus ir pasirašytus susitarimus, 

ju momentu B zezinskis patele-j pareiškė, kad pilniausiai pritaria prezidento Sadato pozicijai, 
fonavo Irano čachui *abai trum 
pa. bet padrąsinantį pranešimą. 
J‘S nr?nešė pačiam šachui, kad 
kalbėjęs su prezidentu, kuris pa 
taria jam imtis tokių priemo
nių, kurios reikalingos taikai ir 
ramybei krašte atstatyti, o pre
zidentas prižadėjo visuomet jį 
paremti.

Gavęs šitokį padrąsinimą iš 
prezidento, šachas tuojau atlei
do drąsos neturinti Howeydos 
kabinetą ir paskyrė karo jėgų 
štabo viršininką krašto premje
ru. šitas tuojau paskelbė taisyk 
les, ką krašto gyventojai privalo 
daryti ir ko jie negali daryti, o 
sekančią dieną pradėjo ieškoti 
priežasčių,, kodėl buvusioji vy
riausybė nesiėmė ręi kalingu
priemonių neramu^-----z gici

7 baigri-'j^lausmeję' polici
jos ir saugumiečių viršininkus, 

,Lkariąį,onutąrėr ,sųimtį-4 
premjerą ir išaiškint ^vdel jis 
faip i) gai Taukė ir leido uždaryti 
žibalo versmes. Paskutiniu de
šimtmečiu Hoveyda sutvaike ži 
balo pramonę, dabar atnešančią 
kiekviena metą 22 bilijonus do
lerių. o dabar maištininkams lei 
do uždaryti pramonės versmes. 
ąąSsgkanP v.Ua žt

sės 
mą

Egipto prezidentas pakartotinai pareiškė, kad Washingtone pasira
šytoji sutartis įpareigoja Izraelį tartis ne tik su Egiptu, bet su 
Jordanija ir su Sirija. Prezidentas Carteris šią sąlygą padėjo su 
sitarimų pagrindam kai tarėsi ir pasirašė Washingtono sutartį.

Izraelio premjeras, dar nepa
siekęs Izraelio, jau pareiškė, kad 
susitarimas dėl Samarijos buvo 
pasirašytas tiktai 30 dienų lai
kotarpyje, todą1 Izraelis nutaręs 
ir toliau stiprinti Samarijoje 
steigiamas Izradio kolonijas. Sa 
ma.rija esanti Biblijos žemė, sa
vo laiku priklausiusi Judėjai, 
todėl ir dabar ji turėsianti pri
klausyti Izraeliui.

Sadatas suprato, kad ne tik 
visa Egipto teritorija bus atiduo 
ta Egiptui ir bus atšaukti kolo
nistai iš Sinajaus pusiasa’io, bet 
tos pačios sąlygos bus'taikomos*

Šerifas Elrod išrinktas 
didele dauguma

CHICAGA, IV. Chicagos mies 
to tarybos pirmininko pareigoms 
George W. Dunne gavo 888,172 
balsus, o jo priešas respubliko
nas Wood gavo tik 477,716 bal
sus. šerifo pareigoms Richard 
J. FJrod gavo 787,547 balsus, o 
respublikonų kandidatas Mu- 
lack gavo tik 611,811 balsus. 
Cook apskrities iždininko parei
goms Rosewelt gavo 595,687 bal 
sus o respublikonas Giertzen ga 
vo 298.800 balsus, Cook apskri-

»r į^s. ^-asesorius Hy^ gavo 813,-

Diktatorius atšauks 
karius iš Tanzanijos

Kenija'.^—Iš 

Ugandos ateinančios žinios sa
ko, kad diktatorius Idi Amin 
prižadėjo atšaukti savo karo jė
gas iš Tanzanijos, jeigu Tanza- 
nijo prezidentas prižadės niekad 
neįsiveržti į Ugandos teritoriją

bus priverstos pasitraukti iš kai 37^ priešas tesu
riojo Jordanijos upės kranto ir rinko :426961, balsą;,Gub<^to- 
leis tu sričių: gyventojams nusJ-^ pigoms
pręsti. kaip jie ateityje tvarkys .R;„ J.'-Durtin rin-
savo reikalus. Nutarta -leisti tų nelaimėjo, nes prakišo
sričių arabams išsirinkti savo pats‘M Bagalis. 1Unois sekret0. 
pareigūnus, kurie atstovaus pa-,rium išrinktas Alan.Dixon, su- 
lestiniečius. . rįnkęS 1.109298 -balsus. Niekas

Izraelio vyriausybė patvirtino; tiek daug bsf.sų negavo, kiek jų 
padarytus susitarimus su Egip-'gavo dabartinis sekretorius Di- 
tu. Jie patvirtino nutarimą at- ( xon iždininko pareigoms iš
šaukti Izraelio karo jėgas ir ko-! rinktas Consentino.
lonistus iš Sinajaus pusiasalio; _______________
ir perduoti Sinajų egiptiečiams,: Respub|ii<onu jaimžjimas 
bet Izraelio vyriausybė. Begi-į
„ui važinėjant į Kanadą, „ula! S!PP!P

rė neatiduoti ir kitoms vals-’ CHICAGA, BĮ. — Trečiadienį 
tybėms karo metu paimtas te- 'buvo paskelbta, kad antradienio 
ritorijas. j rinkimų metu respublikonai pa

Izraelio .pareigūnams nepati-’ didino savo atstovų skaičių ne 
ko, kai Amerikos pareigūnas Je-j tik Illinois atstovų rūmuose, bet 
zuralę pavadino Izraelio okupųo'jr senate. Ketvirtadienį paaiškė

pigesnis negu kitur.

Indianopolis. Amerikos Komer 
cijos Rūmų tyrinėtojų Sąjungos 
atliktas nemažas darbas išti
riant pragyvenimo išlaidas 208 
miestuose.

Brangumo rekordą turi White 
Plains, N. Y. 36 nuošimčiais bran 
dėsnis negu vidutinis o FaFs 
City, Nebr., 15.9 nuošimčiais pi 
gesnis už vidutinį.

Chicagoje pragyvenimas 19.1% 
brangesnis už vidutinį.

Kituose didmiesčiuose, įskai
tant San Diego, parodo pragy
venimo pabrangimą, 11.8% bran 
gesnį už vidutinį: New York Ci 
ty 16.6^, Houston 1.5% Kansas

ir priėadės neorganizuoti įsibro 
vėlių į Ugandą su tiksiu nuvers 
ti jos vyriausybę. Ugandos ka
ro jėgos pagrobbusios 700 kva' 
dratinių Tansanijos mylių, pri
žadėjo pagrobtą žemę prijugti 
prie Ugandos, o dabar tvirtina, 
kad jis galės ją atiduoti Tanza
nijai. Tuo tarpu Kubos Malmie- 
ca svečiuojasi Ugandoje ir ta
riasi su Ugandos diktatorium 
apie pagerinnimą abiejų valsty- 
bųi santykių. Kubą nesirengia 
kištis į įsiveržusią Tanzanijos
teritorijom

Baltųjų medžioklė 
juodųjų Afrikoje

ta teritorija. Jeruzalę izraelitai jo, kad tokiam dideliam jų džiau 
skaito savo sostine ir nesirengia gsmui nėra pagrindo. Džiaugsmą 
jos atiduoti Jordanijai. Kai šis. sukėlė kompiuterio padaryta 
Izraelio vyriausybės nutarimas klaida. Kada baCsai buvo patik 
buvo praneštas sekretoriui Van.rinti ir iš naujo suskaičiuoti, tai 
ce, tai jis labai susirūpino, nes nustatyta, kad jų laimėjimas ne 
jam buvo aišku tokio nutarimo toks didelis. Illinois atstovų ru- 
šivados. Jos gali visai sunaikin- mų respublikonai nevaldys. Bub. 
ti iki šio meto atliktą darbą tai-i Thompson turės ieškoti bendros 
kos kryptimi. Prezidentas Sa-įkalbos demokratais, jeigu norės 
datas, patyręs apie Izraelio vy-; pravesti kurį svarbesnį įstaty- 
riausybės nutarimą, pranešė pre>m. Tvirtinama, kad gubemato- 
zidentui Carteriui. kad jis nepaįriaus noras už poros metų siekti 
sirašys jokios taikos sutarties prezidento taip pat teks padėti

City, Mo. 3.3%, o New Orleans 
O. pigiau už vidutinį.

reiklu padarys svarbių pakaitų 
ir 'leis kunigams vesti. Bet po
piežius Jonas Paulius H, kalbė
damas 1,300 kunigų, vienuolių 
ir Vatikano pareigūnų aiškiai 
pasakė, kad kunigams jis neleis 
vesti. — Mes gyvenam šių die
nų pasaulyje, bet mes nesame 
pasauliečiai, — pareiškė naujas 
popiežius. Jis pasakė, kad dva
siškiai privalo išsiskirti iš kitų, 
nes patirtis rodo, kad celibatas 
Bažnyčiai yra reikalingesnis ir 
naudingesnis, negu palaidumas.

LUSAKA, Zambija. — Lusa- 
kos miesto gatvėse juodųjų gau 
jos pradėjo atakuoti baltuosius, 
kaltindami ir juos šnipinėjimu 
Rodezijos naudai.. Dviem atve
jais policija išgelbėjo du sukru
vintus baltaodžius nuo įtūžusių 
gaujų, tuo būdu keršijant už Ro 
dezijos karinės aviacijos atakas 
prieš Zambijoj įsteigtas juodžių 
Patriotinio Fronto partizanų ba 
zes, iš kurių tie partizanai pul
dinėja rodeziją. Visoje Ųambi- 
joje baltaodžių yra tik apie 
30,000. Diplomatai jiems patarė 
kol kas būti namie ir gatvėse ne 
sirodyti.

su Izraeliu, jeigu bus nukrypta, šaldytuvam
nuo pagrindinių Washingtono; . ■ -— ■•=
sutarties dėsnių ir nesusitarta J stipri opozicija Begino vynausy 
su Jordanija bei Sirija. j bei ariusiai nepaprastai di-

Prezidentas Carteris. aptaręs deles nuolaidas.
naujus Izraelio reikalavimus, šį | 
kartą padarytus be Begino in-j 
tervencijos, pareiškė, kad jis pil 
niausiai pritaria prezidento Sa
dato pozicijai. Jeigu Izraelio vy 
riausybė nepakeis paskutinio 
savo nutarimo, tai nueis niekais 
visi iki šio meto padaryti nuta-Į 
rimai ir teks vėl pasitarimus' 
pradėti iš. naujo. Amerikos dip, 
lomatams jau įgriso Izraelio į 
premjero ministerių ir vyriau | 
sybės daromi pakeitimai jau ap- j 
tartuose susitarimuose. Iš visko į 
atrodo, kad Izraelis nenori ati' 
duoti karo metu pagrobtų že
mių.. Krašte susidariusi labai

A A .

v.Ua
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Laisvuose kraštuose kiekvie
nas pilietis — pilnateisis žmo 
gus, pagal valstybės įstatymų 
reikalavimus, turi teisę IklšVEi 
pasidaryti testamentą — paskir
styti savo turtą kitiems-vietoj 
ar užsieny gyvenantiems arti
miesiems arba prašyti jo palai* 
kus atatinkamai tvarkyti, priži
ūrėti. Jis turi būti prie liudinin
kų (valstijose skirtingas jų skai
čius) pasirašytas. Formaliai su
darytą palikime dokumentą 
teismas ar valstybės įgalioti
niai visados patvirtins, jeigu jis 
neprieštaraus vidaus įstaty-, 
mams ar potvarkiams. Jame sa
vininkas nurodo savo turtus 
(kas įvertinama pinigais), ap
linka (kam ir kaip) ir paslski- 
ria vykdytojus, kuriais, gyvas 
būdamas, pasitikėjo, kaip arti
miausiais, patikimiausiais, sąži
ningiausiais draugais, t. y. to* 
kius, kurie paskutinį jo prašy
mą po jo mirties įvykdys, kaip 
jis nurodė — be nukrypimų, as
meninių išskaičiavimų, savava
liavimu. M

Testamentų įtvirtinimas ir 
vykdymas yra paremtas mora
liniu įsipareigojimu: iki smulk
menų patenkinti mirusiojo pas. 
kutlnį prašymą — lyg jaučiant, 
kad jis amžinybė; stebi ir lau
kia susitikus padėkoti ar pasr 
skųsti Tvėrėjui 1

Kiekvienas patikėjas žinojo, 
kad mirdamas savo vertybių ne
nusineš ir norėjo jais nudžiu
ginti, palengvinti gyvenimą li
kusioms giminėms, draugams^ 
pažįstamiems. Kilusius ginčus 
sprendžia vietiniai teismai vie
nos ar kitos Šalies naudai, ries 
valstybė nesuinteresuota kas, 
kada ir kur palikimu naudosis, 
svarbu, kad jis bus tvarkomas 
teisingai —- kaip mirusis norė
ja - -

Skaudu ir koktu, kada valsty

bėa administracija Uniekina 
mirusįjį, s ūkias loja jo testa
mentą, jėga, grasinimait nuitu- 
mia į šalį pavelditojūs ir pasi
savina palikimus. Taip elgiasi 
šiandie Maskva su tais, kur pa
likimas nukreiptas okupuotų 
kraštų gyventojams. Tokį riešą 
paveldėtojų apiplėšimą turi ži
noti testamentų sudarytojai, 
tvirtintojai ir vykdytojai - ypa£ 
vykdytojai, nes jie draugaudami 
daugelį kartų spręsdavo drau
gų palikimų vykdymo teisingu
mą, © dabar, jų pokalbiams nei
šblėsus, jau vykdo mirusiojo 
draugo paskutinį prašymą.

ši natūrali grandinė irgi nu
teikia, kad vykdymas tūri būti 
teisingas - atatinkąs testamento 
tekstui. Vykdytojus, mirusiojo 
įgaliotus draugiškumo ir visiš
ko pasitikėjimo jausmu bei teis
mo patvirtintus, negali, kaip ir 
testamento teksto, pakeisti jo
ki advokatai, sovietiškų atsto
vybių įgaliotiniai; jų agentai ar 
paveldėtoj^!. Dėl* palikimų su
darymų fęrmosj.įų- žodinio tek
sto neaiškumo, vykdytojų ryž- 
ar stokos bei jų hųpjąidų, Lie 
tuvoje ir kituos?'; pavergtuose 
^raštuose apvagiami įtevęldėto-

Štai- yįenas tikrovės /pavyz
dys, - jaur pasireiškia sovietinių 
agentų, Advokatų ir įgaliotinių 
pastangos bei prievarta.

197Tm- Chicagoje vienu tes- 
taiMeMę; apie 20,000 dolerių 
buvo palikta Lndėvoje likusiai 
žmdfišfinr vaiktfiįTA Suma šešių 
meįkikotarpy tūrėjo būti iš- 
siuntlnėta siuntiniais- ty. įvai- 
ria%- daiktais, drabužiais ir ki
tais įButo dplihko^įiagerinimais, 
bet *iie pinigais. Vykdytojai pra
nešė apie tėvo miHį ir palikimų. 
Liūd&iui ir džiaugsmui nebuvo 
ribų; bei savyje slėpė, tylėjo ne- 
migose planavo, Ąaip esamose

hd^o^uuti kristalai, porcelianiniai setvizaų gintaro karuliai
4 Tr žiedai, China Rosenthal it kitos dovanos.

į Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. ■
8 ■■C z _■ * z'

i < „ {Prekybininko Estkos žeimęa vedamas bianis)

P AT R 1A CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

Bfclygot* juo padnaudotL Pra- 
•Idėjo susirašinėjimai. Laiškuo
se, kol nesužinojo Maskvos a- 
gęntai, rašo: u. . . dabar, kaip 
rašėt, užsakykite, prašau, po 
“tirgulf’ liuks iš mano dalies 
man, o motinos — jai, žinoma, 
geresnį. Jei to negausite — “Mo-. 
skrič”. žodžiu - Jūs geriau žino
te - parašykite”.

Tuoj prisistatė rusas saugu
mietis, Maskvos agentas ir dik
tuoja laišką: . . . “Jūs kaip (tė
vui) brangus ir patikimas žmo
gus, prašau parašyti, kaip; 
skamba testamentas - kokia su
ma man ir mirusiojo žmonai. 
Prašau patarti kaip elgtis, ką: 
daryti, kokiu keliu pasukti . . .

Jei reikės kokių dokumentų - 
nusiųsiu, nurašysiu tikslų adre
są ir tik tada, prašau, siųsti. Dar 
kartą dėkoja Jums už viską. 
Linkiu geras sveikatos ir pasi
sekimo asmeniniame gyveni
me.

“Trecias laiškas vykdytojui: 
“Rėžimo atstovas jau grąsini- 
mais spaudžia . . . Kai Tamsta 
parašėte, kad esate pilnateisis 
tėvelio palikimo vykdytojas, aš 
nesuprasdama tikros padėties 
prašau, užsakyti tik “Žirgulį” iš 
motinos ir mano dalios. Jūs už
sakėte ir pradėjote savavališkai 
siuntinėti visai mūsų neprašy
tus daiktus t. y. šaldytuvą, te
levizorių, skalbimo mašiną ir 
rūbų siuntinius. Kadangi mes 
tų daiktų neprašėme ir jie 
mums nereikalingi — juos tu
rime, grąžiname ir pranešu, kad 
palikimą tvarkau kitaip - imsiu 
per T.S.R.S. Injurkolegijos at
stovybę J.A.V. Kadangi mašinai 
gauta paskira _ mes paimsime, 
o riša kita per Injurkolegija 
prašysim grąžinti. Iškamuoti 
grasinimais: kalėjimu, Sibiru, 
darbo netekimu, nemiega nakti
mis, mato tik vieną tašką, ner
vai įra, nenutrūksta mintis — 
kas dabar bus, niekas nemiela, 
nieko nenori”.

Ketvirto laiško pabraiža ir 
tonas visiškai pasikeitė: . . . pra- 

įSau Jūš^ nieko nesiusti. Kodėl 
Jūs taip padarėt ? ? ? Mes gi tų j 
visokių daiktų turime, jie mums 

;nereikalingi. Motina sako viską 
grąžins. Ji dar karta prašė ka
tegoriškai Jums pasakyti, kad 
jai jokio daiktelio nesiųstumėt, 
o taip pat ir man. Kodėl Jūs 
taip savavališkai aarot, negi a- 
tčity nesusi tarsi jn ir L___
rimtai ką nors daryli”.

ŠventadienisSOFIJA PALAUSK1ENĖ

tines prekes - nustatytos for
mol paketus. Juos liaudie gi
minės dar gali gauti, vietoje 
liks doleriai, nebus remiamas 
okupacinis pajėgumas ir pasau
linis terorizmas. Jei paveldėto
jai, rusiško pareigūno verčiami, 
nepriimtų ir siuntiniai grąžina. 

imi — sustabdyti vykdymų ir 
Į laukti, kol gaus iš Maskvos lei
dinių dovanoms priimti. Testa- 

! menlo vykdymo laiką nustatyti 
iki 10 metų.

6. Normaliai tarpvalstybiniai 
įstatymai, riešai sureguliuoją 
testamentų pasikeitimo proce
są, netvarko taip kad paveldė
tojas tiesioginiai palikimą gau-

Penktame laiške mintys jau štame okupuotuose kraštuose 
nebesu rišamos ir kartojimais esamas sąlygas ir čia už pinigą, 
atidengia tikrąją padėtį: “pra- šaltai, be autoriaus supratimo, 
some mums nieko nebesiųsti, daromi 
mes imsime per Maskvą44 ir vi-1 nesuderinami su skirtingais vai
sa kita kas gauta, prašė grąžin-Įstybių konstituciniais pagrin- 
ti per Maskvų.

Kada klasta, pažadais, grąsi- 
nimais, klastojimais palikimas 
buvo išsiųstas doleriais, šešta
me laiške į klausimą ar gavo
te pinigus, atsakė šiais keliais 
žodžiais: 44pa$ mus taip greit 
neina” ir viskas nutrūko.. Tik 
atvykusiai iš Čikagos tetai Vil
niuje į ausį pakušdėjė: “pini
gus užsaldė, nors su keliais pa
ketėliais ir pigiausia mašina pa- 
‘sidžiaugėm, bet nemalonumai 
ir dabar šiurpu nukrečia. Bei, 
tetule, kai sugrįši, sakyk, kad 
viską gavome 4r nuoširdžiai dė
kojame, kitaip mums bus labai 
blogai”.

Šitam palikimui suklastoti, 
kad juo nepasinaudotų paveidė-

reikės t0J*ab nuo Maskvos iki mirusio-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANĄ Į LIETUVĄ IK USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

. ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING.
(MCEMSEO BY VNUPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New Ydtk, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mflSQ firmą, paskjrimo vietą pasiekia trumpinusiti hik 

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 rBlandoa ryto iki 6 valandos Vakaro. Šeštadieniais ir sek- 
• niadieniais nuo 9 valandos ryto iki l valandos popiet.

» MOŠŲ SKYRIAU
ALLENTOWN, PA. — 126 YilShfri«n $#>•••♦-------- --------
BALTIMORE 31, M O, — l«2i Fleet ttreet---- ---- ---- ----------
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BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore AvMHM ________ _
CHICAGO 22, III, — 1241 N«. Aefrlinrf _____—u.
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CHICAGO, ILL. 60609 — 1655 West 4/ Btroet 
CLEVELAND 12, Ohio 1028 Kenilworth Avenue------- -
DETROIT 12, Mleh. — 11601 Jes Ctmtw Av*nve----------
HAMTRAMCK, Mleh. 11339 lot C4WMV A.eAM . 
LAKEWOOO, N. J. 0476i _ 234 Seeortd......—-
LOS ANGELES 4, Calil. — 159 So. Vermont Avenue _ 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD, ___ —.................-—
MIAMI BEACH, Fie. 33139 1201-V 5t. .1_______________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second AVernM ------- ---
NEW YORK 3, N. Y. 374 E. 9 St. ______________________U.
PHILADELPHIA. Pe, 19123 1013 N. Merehei SI. ... 
PHOENIX, Arta. ’SSW — 22047 N. Bleek C.nyon Hwy 

RAHWAY, N. i. V Eest Milton Avenue •«_ —s— 
SOUTH AIVtR. N. J. — 4) Whiteheed Avemrt________
SILVER SPRING. Md. — 1002 KentteWe Ave. ............ ..
SYRACUSE, N. Y. 13204 _ 51$ Meteetlu* ttreet ....-------
WOODHAVEN, Oveenj, N. Y. 11*31 ~ »O14 J*iMR4 Ave.

— 435-1654
— 342-4240
— 6330090
— 675-0700
— 486-2318

W-27Z7
— 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
— 365-6740

— 363-0494...
-. 385-6550

— 315-866 3939
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— 674-1540
— 475-7430 

215-WA-5-8878
— 602-942*8770

— 381-8800
— 257-6330
— 589-4464 
—. 475*9746
— 296-5250

jo vietos dirbo astuoni įgalioti
niai- keturi Europoje ir keturi 
Amerikoj.

Normaliai tokiuose tarptauti
niuose atsiskaitymuose pakan
ka vieno teisinio įgaliotinio ir 
bendro pašto ar b'ėnko patarna
vimo. Tas sako, kad palikimai 
okupuotų kraštų žmonėms ir 
užsieniuose Maskvos įsakymu 
1940 m. yra nusavinti, kaip ir 
vietoje nuosavybės, didesnės 
kaip 3,000 dolerių vertės. Dėl to 
kilnojamo, nekilnojamo turto ar 
piniginiai palikimai susilaukia 
panašios pabaigos^ nes užmir-

Vyriausybės viešai informuo
tų, kad vidaus įstatymai nelei
džia asmeniškai paveldėti pav. 
3 ar daugiau tūkstančių dolerių 
turto vertės ir tada paveldėtojai 
būtų apsaugoti nuo apgaulės.

šiandien Rusijos imperijoj 
draudžiama net ir mažiausią 
turtą palikti Amerikoj gyvenan
tiems asmenims. Per paskuti
nius 30 metų iš Ukrainos ir Pa- 

} baltės kraštų negautas nė vie
nas palikimas, o iš čia nelegaliai 
testamentų vardu Maskva yra 
konfiskavusi milijonus dolerių. 
Be to ji užsieny reklamuojasi, 
kad kom. kraštuose visi lygūs - 
nėra turtuolių nė vargšų, tai ko
kioj kategorijoj atsidurtų gy
ventojas, palikimu gavęs 20 ir

daugiau tūkstančių dolerių ka
pitalą? Toki prieštaravimą rau
donasis viešai tvarko molu, šan
tažu, prievarta ir klastojimais.

Kaip Šiame atsitikime valsty; 
į>ės iždas sugaudė tiesioginiai 
nepiniginį palikimą?

Iš Amerikos ir kitų laisvų 
kraštų atskirus mirusiojo nu
rodytus sunkesnius daiktus, 
kaip - auto mašiną, šaldytuvą, 
T.V., skalbimo mašiną buto nu
pirkimą ir kita tiesioginiai ne- 
persiunčiama. Su atskirais š ų 
patogumų užsakymais pirma 
išsiunčiami pinigai: doleriai, 
svarai, markės, frankai ir kita 
užsieny galiojanti valiuta. Mas
kvoj užvedama šio palikimo by
la su pažadais ir grasinimais. 
Išgauti pinigai konfiskuojami, . 
už juos užsakytų prekių neduo
dama, kol viso palikimo pinigui, 
kaip žuvys į bučių, sulys.

Čia vykdytojai miega ir gal
voja, kad viskas vyksta teisin
gai, sąžiningai. Po to vL^as 
daiktas paskiriama, bet never- 
tingesnis, kaip leidžia lygybės 
praktika ir daug nulemia argr 
vėjas yra lojalus kom. saiHVj..- 
kai. Visa kita konfiskuojama, 
“užšaldoma”. Taip pnsimei«.us 
leidžiama paveldėtojo vardu A- 
merikos piliečių sutaupytus pi
nigus Maskvai pasisavint:, 
jais remti kitur ruošiamus suki
limus, o viduj didinti infliaciją.

Teisininkas

teisiniai tęs (amentai,

dais.
1. Vykdytojai, po teismo tes

tamento patvirtinimo, yra ne
pakeičiami jurdiniai asmenys, 
jei jie laikosi mirusiojo pasku
tinių prašymų bei nurodymų ir 
valstybės įstatymų bei potvar
kių. Iškeltus ginčus sprendžia 
teismas.

2. Joki Maskvos atstovybės 
įgaliotiniai ar vietiniais advo
katai neturi įtakos į vykdytoją. 
Jis informuoja tik testamentų 
vykdymo priežiūros įstaigą tie
sioginiai ar per advokatą.

3. Valstybės administracija 
žino, kad dabartinės Rusijos va
dovybė neleidžia savo gyvento
jams išsiųsti rublius, auksą, 
brangenybes, daryti Amerikoj 
gyvenantiems žriionėms testa
mentus ir dar iš Amerikos gi
minėms siunčiamoms dovanoms 
uždeda kelis kartus didesnius 
mokesčius.

4. Toki “patrijotai”, kurie 
padeda iššmugeliuoti (liaudies 
žydiškas posakis) per klastotus 
testamentus dideles dolerių su
mas į Rusiją — skriaudžia mi
rusiojo gimines _ paveldėtojus, 
didina inflaciją ir pats ieško do
lerio kritimo fe Itin inkų.

5. Paveldėtojų patenkinimui 
nesiųsti pinigų, su jais per Mas 
kva (kito kelio nėra) neužsaky 
ti prekių dauginu 100 dolerių 
vertės, tiesioginiai dovanoti vie-

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vis'.ems lengvai suprantamos Ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina S8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

aido em raidėm, kaina S5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA

Mėno-tėveb’s ,dalelę skyrė 
Saulutė-mociutė, kraitelį 

krovė.

Vytautas Cicėnas ir Gintarė 
Repšytė sumainė aukso žiedus. 
Vedybų apeigas atliko kanau. 
įlinkas Zakarauskas. Marquet, 
te Parko lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Jauniesiems paša 
kč gražų prasmingą pamokslą, 
iškeldamas vedybinio gyveni 
nio reikšmę ir j)alirtkėdamas 
jaunajai porai saulėtų -bci^ro 
gvvehimo dienu. ' U <

Jungtuvių apeigų pažiūrėti 
buvo prisirinkę pilna bažny 
čia: artimųjų, draugų ir pažį
stamų.

Vestuvių puota vyko šaulių 
namuose, Svečius prie durų 
žmona. Jie ir pasiliko jaunave- 
nojo motina, Monika Cicėnie 
nė ir jaunosios teta, Repšys su 
žmona. Jie ir pastiko jaunave. 
džius prie durų Su duona ir 
druska.

Grojant Neolituanų orkesi 
rui, jaunavedžiai įėjo į salę su 
pajaunių palyda užimdami puo 
šnų stalą.

Vestuvių vaišes atidarė ka
nauninkas Zakarauskas mal 
da.

Jaunosios tėtė, kapitonas Re 
pšys, pasakė kalbą, gražiu žo
džiu prabildamas į jaunuo 
sius, šią nepaprastą jų gyveni. 
inO dieną ir pakvietė svečius 
nuotaikingai vaišintis šioje iš
kilmingoje vaikų šventės pUo 
toje.

Jaunavedžiams buvo pareik 
šia daug šiltų sveikiniffio žo
džių ir gauti sveikininlai Uiit 
giminių iš Lietuvos.

Gintarė Repšytė dirba koni 
puterių srityje, Baigusi aukš
tesniąją lituanistinę moky-klą 
studijuoja Illinois univeristeu 
hr toliaus pasiryžusi tęsti studio 
jas komputeriuosc. Piiklalist 
skautu it Neo iituanų organiza

cijoms ir reiškėsi lietuviškoje 
veikloje.

Vytautas Cicėnas dirba North 
Western geležinkelių Iraiispo: 
tacijos srityje. Baigęs 'lfTuahis- 
tfkčs mokyklą. Studijavęs H?- 
nois uiiivėrsitetą. ir pasiryžęs 
toliau tęsti studijas iranšpor 
tacijoje. Dalyvauja liefmdško 
jeveikloje. Prikfhtfšb Neb iriu. ; 
anų ip kitoms Orghnižacijd/ilŠ.‘

Monika Cicčrtlefiė duly v • 1 u- 
ja lietuviškoje veikloje 
lauso i ‘'' ‘; šaulių,: j SU\ ulkiėtiitH z 
Marquette? PabkcF 5 nalirtu 1 s^v i-s * 
niflkų'TF ' kiVonik di’gkmžŠči' 
joms/ Ttirtjo'rrėslbraiRik'L1StU* • 
vių aūditdrijujė'ir ašdtunt6%iki 
toje' gatvėje, nėloli 
Paly ritei šehnln ihkėF* tižrfflčr 
yra ' kiveeciama lietuVišklėrite 
subuvimams paruošia <vūifesJ

Kapitonus Repšys yra pjf tt r < 
ves nepriklausomos Lietuva - 
karuomenėje. Įsiklauso Harm 
vėuų ir kitoms lietuviškoms 
organipacijums, dalyvauja j 1, 
veikloje.

Iš jaunosios pusės dalyvavo 
artimiausi giminės: sesuo Iii 
ma su vyru Rasėlauskū, sesuo 
Terese su vyru Sorrest Ir krik
što tėvas Jonaš ŠaučiŪnaS;

Jaunuosius motina j ra mi
rusį. .. . . ...

Iš jaunojo pusės dalyvavę 
giminės: sesuo Birute su vyru 
Donovan, brolis Kęsietis si 
žmona Litą ir puseseiė Šalo, 
mėja Perevičienėi t)idčs Čici 
nai: Jeronimas su žmona Ali 
na ir Edmundas su žmona.

Jaunojo tėvas yr miręs. .
Tarp viso būrio garbingi, 

svečių, -vaišių puotoje dalyva
vo:-Naujienų redaktorius Mar 
tynas Gudelis ir Koresponden
tinio lituanistikos institutu di
rektorius Ign. Sarupinas.

Vaišės vyko Su 1 ietUviško- 
mis vestuvių tradicijomis, Da, 
lyvavo virš trijų šimtų svečių 
ir užsitęsė iki vėlybos nakties.

P. J. Kufrenis

ITATRA INN - SMORGASBORD 
6038 So. Pulaski 

FEATURING POLISH HOME 
STYLE COOKING

Specializing in Golumbki, Pierogi, Potato 1 
Pancakes, Cheese Blintzes, Polish Sausage, |i 
plus many others Fine Dishes. ? ■■

(Serving your Favorite Cocktails)
Luncheon served: 12 to 3 PM Weekdays 

Dinner served: 3 to 9 PM Weekdays
and 12 lo 9 PM Sat & Sun. (Ckfced Mon.)

582*8313
f ..... T

naujienos, CHICAGO t, ill Saturday, November 11, 1378



Petras šilas

a ineiv

rniny apie laisvas keliones ok. 
Lietuvoj. Labai jau būtu peikti
na, jei dėl paliestos ambicijos 
reiktų versti šiukšles j kitų kie
mu.

MUSU SPAUDOJE
Naujos perspektyvos okup. 

Lietuvos katalikams
i diktuojama šimtmetinio nepasi
tikėjimo lenkais, kurių įtaka 

Buvo didelė staigmena, kad Vatil<ane niekad nebuvo palan- 
|ki lietuviams. Juk lietuviai nuo 
lenkų yra daug kentėję ir dar 
tebekenčia (pvz. Seinų proble
ma). Vilniaus arkivyskupijos 
klausimas tebėra neišspręstas
— viena jos dalis yra sovietinės 
respublikos ribose, kita — Ivil
kijos, bet abi dalys oficialiai te
bėra eklezinėje Lenkijos pro-1 
vincijoje.

Tų ir kitų dalykų tvarkymas! 
daug priklauso nuo popiežiaus. 
Ir jeigu jis būtų politinis žmo
gus, lietuviai turėtų pagrindo j 
rimtai abejoti. Kadangi nauja
sis popiežius yra Kristaus Evan
gelijos atstovas, skelbiąs krikš
čioniškąją meilę, tiesą, laisvę,
— reikia tikėtis ne tik objekty
vumo lietuviams, bet galbūt, 
daugiau palankumo, negu šiuo j 
melu atrodo galima.”

Čia tenka pabrėžtinai pami
nėti apie daugumai bendradar- 
biautojų charakteringą žymią į
— vaizduoti patriotus ir keikti • 
amerikiečius bei kitus už ben
dradarbiavimo su sovietais poli-

r f 
■ £
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popiežium išrinktas ne italas, 
bet lenkas, Krokuvos archivy- 
skupas Kard. Karolis Voityla. 
Ypatingai daug neaiškių dalykų 
turėjo galvose ir širdyse lietu
viai. Į kai kurios klausimus a t“ 
sako kun. Pr. Gaida, “Tėviškės 
Žiburių ’ redaktorius, savaitraš-j 
čio 43 nr. vedamajame “Antroji j 
staigmena”. Jo pabaigoje yral 
kad atėjimas Į Apaštalų Sostą1 
taip rašoma:

“Danelis komentatorių mano, 
žmogaus su komunistinio gyve
nimo patirtimi yni didelis pliu
sas. Esą jis mokės kalbėti ir 
veikti katalikų laisvėjimo lin
kme ne tiktai su sovietinės or
bitos vyriausybėmis, l>et ir even
tualiai su raudona Italijos vy
riausybe, jeigu ateityje tokia 
būtų sudaryta. Sovietinės orbi
tos valdovai taip pat dairosi ir 
žiūri kuria linkme pasuks nau
jasis popiežius. Iš vienos pusės 
jie džiaugiasi Rytų žmogumi, 
iš kitos — mato, kad jį sunkiau 
bus suvilioti nevykdomais pa
žadais.

NAUJOJE perspektyvoje ma- 
tytina ir Lietuva bei jos tikin
čiųjų būklė. Kol kas, žinoma, 
nėra pagrindo manyti, kad ji 
pasikeistų, nes priklauso ne nuo 
Romos, o nuo Maskvos. Nuo 
tų dviejų centrų santykių daug 
kas priklauso ir Lietuvoje. Jei 

. kokie nors pasikeitimai laisvėji
mo linkme ateis, tai tik naujų 
vėjų dėka abiejuose centruose.

Nėra abejonės, kad naujasis 
popiežius Lietuvos bylą matys 
bendrame sovietinės orbitos 
vaizde. Pliusas bus tas, kad Jo- 
nas-Ęaulius II nebus taip leng- 
vąįn.pasiekiamas klaidinančios 
prosovietinės informacijos, nes 
męką Įžvelgti sovietinę tikrovę. - 
Tą, prasme lietuviai gali tikėtis 
Įžvalgios Vatikano laikysenos. 
Abejonė kyla betgi iš kitos pu* 
sės, būtent, tautinės* ar lenkų 
tautybės Popiežius bus palankus 
lietuviams? Tokia abejonė yra

pine nepastebi.
lodei reikia jam priminti, at

kreipti d inesį Į sekančius Drau
gu buvusius išpuolius. Juk bū- 

i ta Drauge apie ok. Lietuvoj pa
gamintų filmų demonstravimą

iulbimai. <> J. A. V. 200 metų 
ikakues minėjimo skelbimas 
įdėtas net ir už aukštą atly- 
nimą; dargi svetimtaučiams 

į melagingai aiškinta, kad norėta 
Hoks skelbimas patalpinti nemo
kamai. Patalpinta melagystė.

>.ąiyt:s su pavargtais lietu
viais gali būti įvairiai supranta
mas. Tat -r diskutuotinas. Atvi
rai ir be pykčio. Žinoma ir be 
pravardž:avimo “icorgais” ar iš 
kitos pusės fc*barzdukmiais” kaip 
ir pasalūniškomis užuomino
mis: vienas veiksnys, laikraštis, 

. kelionės išlaidos 
ab

soliučios tiesos monopolio nieks 
neturi. Ir reikia netik pakantos, 
bet ir kompromiso. Galutinoj 
išvadoj išvadinimas kitaip ma
nančius nekultūringais skaity
tojais yra pernelyk ambicingas. 
Ir taip J. Kuprionis. vietoj gra
žiai Paraginęs sp?udą remti įsi
pynė Į grubų, nepamatuotą ki
tų niekinimą. Ir, besmerk da
mas kitus pats prisideda prie vis 
didėjančio mūsų aižėjimo, pa“ 
gal jį, tiesiog žlugdymo mūsų 
reikalų.

tiką, o visus kitus, Įskaitant po- prionis Drauge yra taikliai k 
plėšiaus atstovą, už Helsinkio. les užuominas, kad būtu tiks] x ” iaktų pasirašymą. | leisti pasisakyti (kad ir laišk

Stebint jų bendradarbiavimą, j būdu) kuriuo nors klausimu k 
šunuodegiayimą, Striptyzo ir \ taip manantiems ar kuriuo EOi 
Saujos Skatikų leidimą bei pre- rašiniu paliestiems, šis graži 
mijavimą, 
patriotines organizacijas r 
merikos Lietuvių Tarybą 
elgseną galima apibūdinti senu• 
lietuvišku posakiu:

— Dievą glėbiais, velnią kū
liais ...

taip pat kovą prieš j priminimas Draugo redakcijos 
A-į liko nepastebėtas ar tik neįver- 
jų! tintas.

; 1978 m. sp. 30 dienos Drau-
t ge, straipsnyje ‘’Mintys apie 
į spaudą . . J. Kuprionis perijo 
• dine spauda vadina “. .i * 1

pakantos?

Spaudoje yra aptariami Įvairūs 
klausimai plačiau ir išsamiau 
nei seimuose - suvažiavimuose.

Ir tiksliau nes geriau mintys 
išdėstomos ir netaip lengvai iš
kreipiamos ir išlieka ateičiai bei 
patikslinimui. Tokia prasme 
būtų galima su J. Kuprioniu su
tikti, kad spauda žmonių ir tau
tų santykiavime — reiškimosi 
vra vienas iš svarbiausiu prie
monių. Ypač laisvoji spauda. 
Amerikos komercinė spauda,

lietuvi*! kad ir kaip stiprioj leidėjų ži- 
škojo kraujo cirkuliacija” ir, at- nioj esanti, vis liek gali būti kai 
rodo, .norėtų, kad spauda būtų 
lietuviškojo gyvenimo aprašiku 
nustatinėtoj a. Lyg h* neprilei- mu rašiniu, atrodo, norėjo pa- 
džia, kad lietuviško gyvenimo < raginti 
vyksmas spaudoje tik tėalsispin-1 skaityti ir remti. Tikslas girti- 
di ir yra joje gvildenamas. nas. Bet kai jis

kad kunigas užpultas prie aito-, pirnijninkas.
pians ir dar tos melagystės me-įj,. panašiai. Ir kaip bebūtų, 
į lagingas patvirtinimas. R. B.
• pirmininkas apšineištas nieki- 
; nes partizanus. Altos pirminin- 
(kas išvadintas menkaverčiu vaA 
{du, kitiems vadams kenkiančiu, 
i Rinkiminės suktybės netik ne- 
I papeiktos, bet ir nutylėtos kaip 
i ir apylinkių ir apygardos griovi- 
fmai. Netiesa skebta ir apie leis 
\ me bvlu iškėlimą. O nuolatiniai 
Įvairiausi Br. Kviklio, P.S. Pr. 
Garšvos ir k. Altos darbų netik 
nuvertinimai, bet ir pasišaipy.

i niai, kai L. B. net ir pas Young 
atsilankymas atatinkamai atžy
mėtas. Pionėrių stovyklos ir 
kapsukiniai kursai ne tik nepa
peikti, bet ir nutylimi. Ir nuo 
bendradarbiavimo atsiriboji
mo, ten ir čia su okupanto pa
kalikais, aiškios linijos nesima
to. Ir dar daug įvairiausių iš

darbiai, net ir PRENUMF2RA-* puolių galima būtu išvardinti. O 
kilnūs ir kultūringi.] ir čia minimas J.K. straipsnis 

ir yra aiškiai kiršinantis - erze
li iššaukiantis. Ir galima Įžiūrė
ti, kad jo nuomonė, dėl spaudoj 
laisvo pasisakymo galimybių, 
pakito kai išsišoko su neapdai 
riu liaupsinimu kontroversinė:, 
daininkės. Ir gal kai kurių užuo-

tį nius tikslus - spaudą pagal sa
vo sampratą rūšiuoti, išklydo į 
lankas. Jis spaudos kokybę ma
tuoja ne žinių, minčių tiekimo 
tikslingumu bet leidėjo, rašan
čiųjų ir net skaitančiųjų nosies 
“ii g u m u” 
spaudos

Jam patinkančios 
redaktoriai, bendra

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx! ,

le Petrokaitis

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 

. overnight. Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available tn the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed.. 
Chocolated Tablets _ 
or Unflavored Pills. EX'LAX

uo ir mums pavyzdžiu.
J. Kuprionis aukščiau mini-

pa

ku

spaudą prenumeruoti.

do j šalir

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with ą spe.cial drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE"-. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. c BiCOZENE

SKAMBINKITE DABAR

, TORIAI,
Nepatinkančios spaudos ne tik 
leidėjai, rašytojai, bet ir SKAI
TYTOJAI, esą žemos kultūros 
lygio. Tokiems žmoniems esą 
net sunku pasikeisti. Tačiau ir 
tokiam blogiui visuomenėj reik
štis visgi dar esą priemonių 
šalinti. Ir dėsto, kad

“Laikraščio ar žurnalo, 
ris skleidžia lietuviškam®
venime daug nedarnos ir tarpu- 
savius pykčius, visi jo rėmėjai 
arba prenumeratoriai. .yra -tos 
blogybės dalininkai . , . “girdi” 
. . . .esame dalyviai. lietuvišku 
reikalų žlugdymo. ‘

Taigi, aiškiai Įtaigoja nėrėm-j 
b’ laisvą: spaudą. Tačiau kurD 
spauda nekalia erzelio, nešmei- 
žia ir nežlugdo lietuviškų rer 
kalų, jis nenurodo.

Kadangi, be redakcijos bet 
kurių pastabų, savo mintis dė
sto Drauge, galima prileisti, kad 
mus žlugdančių reiškiniu jis

justi namą'
ERWIN ’ -l ’;

MICHAELS
4637 So. Archer Ave..

(Prie 47-ros) *

235

$
J

t
i

F

3

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

MA»JUE»at, CWKAOO t. ill Saturday, November 11, 1974

Federal iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
trfikatus.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 4H-3070

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

JO, VISUOMENES VEIKTO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. X Gvsmr — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, liečiančius 1905 

metų Įvykiui, Jablonikic ir Totoraičio jaunai dienas ir susi- 
rflpfiimv ________________________________

Or. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, Kvetkau ir grc2a
Eetrii viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik__________________________

Dr- A. X Gusstn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Ke&oMs po Europą ĮspūffieL Dabar tik -----------------

IsAkns taip pat oMsakyti paštu, įHIunfut čekį arba money orderi prie
BOradytaa katass pridedant 50c. persiuntime Išlaikomi.

sxoe

X2.06

173> Se. HALSTED STW CHICAGO, ILL. 5B558

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriami rūpi gimtinio krašto laisvė ir Betu

riu gerbūvis, privalo susipažinti iu žemiau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jmm Kapočlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
<ffiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Ju®m Kapačlmkas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio Ir patvariai Įsikūrusio asmens Istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETSS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat tl-50. Yra taip pat 
Sverrta 1 anglu kalbą.

M ZaUenko SATYRINES NOVELES. Genialaus rusu rašytojo 
90 satyriniu noreliu. 199 pust, kaina S2.

D. KuraMi, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
ufraazkavriaaL AM knygos parašytos lengvu, granu ftfliumL

PM. P. Pakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 179 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina tt •*

Vincas žamaftU. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJ!,

GERIAUSIA DOVANA

^4 tr kfti teUWnUt yra srasasi 
MAUJISNOM. 1739 $4k HALSTED ST^ CHICAGO? ILL. 4BW9

etrimnumai ir Ivvktzj bel Tiehj

pepus* bri 'reide

įdomūs jaunu dienu
ad. kaip ro-

Ir Iftikc iwkiu LĮeturoJe Ir VpHetijcJe įpra^hTcai. 
tyti i 12 daliu. 295 psl.. karia $3. 

Or. Kazyt Grinius, ATSIMINIMA! IR V’NTYS. n temas. 
rirželhU. 33fj psl. Krira *£00. Mirkytai? vfrl

VwL eirilHrJ. SENŲJŲ L1ETUVIŽKU KN^GU ISTO
RIJA, I da1L%. 20S psl. triple 
Selitif — $2 00; IT dalis, 225 psl. 
tris riržellris_______________ . _ __ _

Hwrlkss Tonss — LIETOVHTAS15 PAMARYS.
Pskariės Ir Lsb^uvos. apskrity* įdomiai* arra^yrnris. flri- 
strarijomis ir dokumfTitsciia. 335 r.-L. kaina $6.

P. Keslunas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triip dailu Lfetrvos 
partizanu buities romanas 252 mislaniu. Kains S3. 

Jsn’m Neriju, TRYS IR VIENA, jaunvričs strimriima I 
170 p«l.------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS 
puslapiai --------- ---------

Kaylas tfcikxrt rrilri? pridėti 5

1739 S. Hilsted SL CMcmo, HL — Te!. HA 141 £9 <

POEZIJOS VEIKALAI
Pneriia — krip pavasaris, kuris prra(W'v<> urn tirnsfanH srn’p^a Heula 

lazdvnui išskleisti mažuti deimantu spindinti ž^da apkriso medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfptėmis ir iveda i gamtos vaizdu ir garsu .ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose rnm*^s sr^r n vaizdžių ose svaioia 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
šelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimai popins leidiniu:
1. J. A«Wff»I*yH-V«lčl0nUn4r ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYJ. Didelio for 

mato. 129 psl. Kaina SI.—.
2 JuręH Baltrušaitis. ŽEMES PAKOJOS. Elegijos. poemos

Kišeninio formato. 157 psL Kaina $2.00.
3. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1.50.
4. Vlncao Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE. EIHv rinktinė. 1IT 

osL Kaina $3.00
5 KI*ofr< Juroellonls, GLODI - LIŪDI LvriVos ePČ< 105 n«l J2.00
9. Anatolllus Kairys AUKJ1M* SĖJA. FPArašMM. PA psl *2 no
7. Nedas Rastenis, TR’JU ROŽIŲ ŠVENTE. FPiuoti oa«T>kotimai anie 

! išvietintas lietuvri+es eonnrėc laikais: m autoriaus iVirsfracijomis S5.00.
8 Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Ar.tarn Baranausko 

Anykščiu SHe1|sw. vertimas 42 nsl k? no
9 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. FiUs 95 r<I .<1
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. PmkHnA Ivrika 1^7 nsl. S3O0
11 Stasys Ssstvaras, AUKOS TAURE. IvrikfK knyga 152 psl S2.5O
12. Petras Statas, SAULELFIDŽIO SPINDULIUOSE. KilinoH kūrinė. 

HaL 92 psl.. si.nn.
13 Petras Statas, PLAUK. MANO LAIVFLI. rpA^čiai 112 nsl $1.00
14 Euoealln G. u^’s, AGUONOS IS SMEl 1$. FilAs 70 psl SI 00
15 Plana TurnlrM KARAUA1 IR *VPNT»E.II. Fhėra^ai PO p«I S2 50
18 Alfonsas Tvi-uoIU METU VINOIAI lyriku ripk*<nė 180 p«l S3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitoleriios nosmal 

55 psl EI 00
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 nsl S3

Norėdami irigvti šias ar kitas knyras. prašome atsilankyti f Naujiem* 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

Naujienos,
1739 So. Halried Street Chicago, niinoh (50(508

254-8500
MEMBER MES taip PAT PARDUODAME VI-
DĖTI OSL!S CHICAG0S PRIEMIESČIUS IR 
’A.“ 7,000 MIESTU JAV-SE PER R E L O
n ter-City Relocation Service

&

ru mh tesfOEd įtaigai 11- 
?«ta didtil-Bi darbu. Pirmų Jte ya- 
čtia Jums puiektl umeniikui jCrę 
nidmojimus, Antr*. JU paded* k- 
kurti gerasuf apylinkės bendruomesf 
Ir parūpina fondus namams įsigyti 

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priež 10 mėne

sio diene, nei* nuoiimčius nuo įni
rčio nirmoa dienos.

IM uodam! CertifikataL kuris ne-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės Mekaitei 
ieša

RSAl
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

ĮitMjrta 1923 mitui.
(stalcoc pfetaoM ktern-M įtrtomobHUmi jAitatytt
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Dr. Butkus nori greito darbo
Dr. Antanas Butkus, buvusi dešinioji paties Barzdu- 

ko ranka, jau seniai iškeltas iš Bendruomenės aukščiau
sios valdybos, bet vis dar seka Amerikos lietuvių gyveni
mą, žino, kad santykiai tarp dviejų organizacijų buvo 
mažos grupelės žmonių ardomi, nori dabar greito darbo, 
kad tie santykiai būtų tuojau atstatyti, nesusipratimas 
baigtas ir užmirštas. Tuo reikalu jis vasaros metu pla
čiai kalbėjęs ir su įtakingesniais bendruomeninkais ir ai- 
tininkais, ne tik skaitęs, bet ir atpasakojęs garsėjančius 
šešis punktus, nesupranta, kaip iki šio meto tas “susita
rimas” dar nepasirašytas ir nepradėtas našus ir naudin
gas darbas. Tuo reikalu jis net straipsni Draugui para
šęs,- kuriame pareiškė savo nerimą susitarimo belau
kiant.

Ilgame savo rašinyje Dr. Butkus kalba apie reikalą 
“pasirašyti susitarimą”, bet visai neužsimena apie prie
žastis, atstūmusias dvi organizacijas. Taip pat nieko 
nesako, kad ilgus metus susitarimas buvo ir abi organi- 
zaeijos galėjo darniai veikti. Nieko neužsimena ir apie 
taį^kąd. .jį®?, ,būdąmas. Bendruomenę^ valdybos jjcepir- 
mininkas, kartojo pačias pagrindines didybės . manija 
persiėmusio St Barzdūko mintis ir - skelbė žurnalistams 
AUTą nuvertinančius tvirtinimus, j“- - g* '

^&Jis rašo, kad šis-ginčas daugumaHietūviųmesupran-. 
tarnas, nereikalingas ir nepateisinamas. Svarbiausias jo 
argumentas yra tas pats, kuri Inrida Bublienė ir pats 
Dr. Butkus prieš dešimtmetį dėstė Tabor Farmori su
kviestiems žurnalistams. Jis šitaip skamba:

“Draugiško pokalbio metu vienas įtakingesnių 
ALTos žmonių įsidėmėtinai pasakė, kad ALTos ir 
bendruomenės ginčui išspręsti beliko 5 minutės prieš 
12, nes po poros metų JAV L-nės įtaka lietuvių vi
suomenėje bus tokia didelė, kad jai visai nebus rei
kalo tartis. Ateitį išpranašauti nėra lengva, tačiau 
faktai ir duomenys aiškiai rodo, kad L. B-nės įtaka 
lietuvių visuomenėje nuolat stiprėja.” (Draugas, 
1978 m. lapkr. 6 d., 5 psl.).
Tvirtina, kad ‘faktai ir duomenys” aiškiai rodo, bet 

nei vieno fakto neduoda savo didybės svajonėms patvir

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Tylėdamas velku lagaminus ir šluostau pra
kaitą. Kol pasiekėme Aldershot’ą, dangus buvo 
apsiniaukęs, atrodė, kad neužilgo lis. Dabar sau
lė kaitina asfaltą, kuris beveik limpa prie mūsų 
kojų. Plente nė gyvos dūšios. Paėjome gerą ga
lą, bet vis dar nieko nematy. Jau ir žmona pra
deda abejoti ar tikru keliu einame. Priešais mus 
ateina kitataučių šeima. Ji mums paaiškina, kad 
Sodyba jau čia pat, už kelių minučių kelio.

Pagaliau paisekėme Lietuvių Sodybą. Kaž
kas tuojau pašaukia Sodybos šeimininką. Tai 
aukštas, malonių veido bruožų saulėje nudegęs 
žemaitis. (Agronomas j. Lūža). Vos tik mums 
prisistačius, jis pats paima iš manęs lagaminus 
ir veda mus į mums paskirtąjį, rezervuotą kam
barį.

Kambarys erdvus ir švarus. Lovos naujai 
paklotos. Nors pusryčių jau pavėlavome, šeimi
ninkas, nurodęs mums kai kurias reikalingas 
smulkmenas, pakviečia išgerti kavos. Nuo tokio 
malonaus priėmimo ir mano ūpas pradeda taisy
tis. Po trumpų pusryčių nebejaučiame ilgos ke
lionės nuovargio. Nusiprausę ir persirengę visai 
pamirštame, kad naktį nemiegojome. Išeiname 
apžiūrėti Sodybos.

O pažiūrėti čia yra ko. Prieš namą, pajūrinės

tinti. Vietoje duomenų, Dr. Butkus pradeda čigoniškai 
pranašauti, kas bus penkioms minutėms prieš 12 ir 
kas bus už poros metų. Jis pripažįsta, kad pranašavimas 
yra ne lengvas dalykas, bet jis vis dėl to jo griebiasi, nes 
tai yra vienintelė priemonė, kuri dabartinei aukštajai 
Bendruomenės vadovybei belieka. Geriausias argumen
tas yra atliktas darbas, bet kai darbų .nėra, tai išmetinė
jama ALTui, kad Jis ‘susitarimo netvirtinąs” ir viską i 
vilkinąs.

Dr. Butkus kaltina ALTo vadovybę daroma žala 
keturių mėnesių vikinimu, bet jis net nesiteikė nustaty
ti, ar toks “susitarimas” galėjo būti sutartas. Dr. Kriau' 
čeliūnas nuvyko išaiškinti Gečio nuomonės, o čia jau kal
bama apie šešių punktų “susitarimą”. Ne Dr. Kriauče* 
liūnas paskelbė “sutartus” punktus, bet Algimantas Ge
čys. Visi žinome, kad Dr. Kriaučeliūno susitikimas su 
Inž. Gėčių turėjo būti laikomas paslaptyje, kol bus tiks- 
liai išsiaiškintos konflikto priežastys' ir numatyti būdai 
toms Priežastims pašalinti. Inž.Gečys susitarimą sulau
žė. Jis paskelbė Darbininke, kad Dr. Kriaučeliūnas at
vyko pas jį tartis. Turint galvoje, kad Gečiui susitiki- 
mas su Kriaučeliūnu buvo labai reikalingas, nes susiti-
kimas su Andrew Young buvo neapgalvotas ir nenau
dingas. Gečys vyko prašinėti avižų pas žąsį. Butkus leng- 
vai Pranašauja, kas bus už poros metų, bet jis nenori 
pripažinti fakto, kad Gečio vadovaujama Bendruomenė 
šiandien jau yra ne ta, kuri buvo Barzdūko Butkaus lai
kais. Tada šie du vyrai dar turėjo vilties sutelkti visus 
lietuvius į vieną didelę organizaciją, dabar tos vilties 
jau nėra. Gečys, siųsdamas seržantą į Chicagą, tas viltis 
visai išblaškė. Nesuorganizavo visų lietuvių Barzdukas, 
nesuorganizavo Gečys, nesuorganizuos ir Kamantas, 
nors jis ir gražiausias instrukcijas paruoštų.

Dr. Butkus tvirtina, kad ALTas vilkino ir nesitarė,' 
bet tuo tarpu jis nieko neužsimena, ir nieko nesako apie 
bendruomenininkų sukeltą problemą Amerikoj Lietuvių 
Tarybai. ALTas norėtų tartis su JAV Lietuvių Bendruo
mene, bet jam reikia pirma išspręsti, su kuria Bendruo
mene vesti Pasitarimus. Jam reikia išaiškiai apsispręs
ti, ar tartis su Algimanto Gečio vadovaujama dalimi, ar 
Dr. Vytauto P. Dargio vadovaujama dalimi. Ar vesti pa
sitarimus su niekur neregistruota Gečio dalimi, ar pagal 
Amerikos įstatymus registruota dalimi. Ar tartis su Ge
čio lietuvius teisman patraukusia grupe, ar pasikalbėti 
su besiginčijančiu ir bylą vedančio prie pabaigos- Dr. 
Dargio-dalimi? ,.. ‘-į-

Dr. Butkus tvirtina, kad ALTas nešitaria su Ben
druomene, bet jis nutyli faktą, kad ALTo vadovybė spa
lio 15-tą ’dieną gana ilgai Chicagoje tarėsi su Dr. Y. 
Dargio vadovaujama JAV LB. Dr. Kriaučeliūnas važi
nėjo į Rochester! su naujais atrastu savo bendradarbiu, 
tuo tarpu Dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas, K. Šidlauskas, 
A. Talandis, J. Skorubskas, M. Pranevičius tarėsi su 
Dr. Vytautu Dargiu, Dr. Pliopliu, kan. V. Zakarausku, 
A Juškevičių, A. Plėškių, Antanina Repšiene ir kitais.

Dr. Butkus galvoja chemiškai, bet ne logiškai. Jis 
mano, kad į vieną stiklinę įleidus po vieną bendruomeni- 
nę ir altine galvą, pakračius jas ir paskalandavus, į 24 
valandas išeis visas naujas sutvėrimas. Visuomeniniam 
darbui chemijos prosesų taikyti negalima. Visuomeni- 
niam darbe ne dvi, bet dauguma galvų reikia įtikinti, 
kad susitarimas yra geresnis,negu griovimas.Iki šio me
to dauguma bendruomenininkų įsivaiządavo, kad jie 
daugiau žino, daugiau gali ir kad jiems tartis su dirban
čiais savo broliais nėra jokio reikalo. Torontan suražia-

kėdės, sėdi žmonės atsisukę į saulę h* varto ryti
nius laikraščius. Visi be švarkų, atlapom krūti
nėm, atraitytom arba trumpom rankovėm mar
škiniais. Vienas kitas vyriškis net su trumpomis 
kelnėmis. Jie jau saulėje gerokai nudegę, matyt, 
kad ne pirma diena, kaip čia atvykę.

Žemiau esančioje aikštėje jaunimas žaidžia 
kamuoliu.

Toliau, ežerėlyje, išdidžiai sukinėjasi dvi, dar 
pilkos gulbės, mėgindamos nubaidyti, nuo prisie
kusiųjų meškeriotojų, žuvis ir pakraštyje began- 
drinėjančius vaikus.

Už ežero ir aplinkui visą Sodybą žaliuoją 
miškai ir mėlynas dangus sudaro nepaprastai gra
žų vaizdą, čia tokia gili, gaivinanti ramybė, toks 
švarus ir šviežumu kvepiantis oras pripildo did
miesčio dulkėmis prisigėrusius plaučius. Nejučio
mis pasidaro lengva ir malonu.

Prie maudymosi baseino sustojome. Nors ir 
neturėdami “blkjniof ai^nuoginom ant žolės ša
lia kitų, kurie vis suka mažai paradavusius šonus 
į saulę. Cementinio baseino dugne ir isenos mėny- 
nos, tad ir vanduo turi melsvą atspalvį. Tas dar 
labiau kviečia pasimaudyti, atsigaivinti. Prieš ke
lis metus persirengimo būdelės turėjo dar šiaudi
nius stogus. Dabar viskas atnaujinta, stogai to
liu dengti. Viduje kabyk’ės rūbams ir suolai. Vos 
tik man įėjus nusirengti, nepažįstamas vasaroto
jas klausia:

— Gal pametėte pinigų? Radau 10

Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, ant kuriy buvo užrašas* 
į "Teisingumas yra valstybės pagrindas"

apskrities kalėjimų komplekse 
sėdintiems nusikaltėliams skai
tyti.

Prieš savimą pradedant, 
William J. Powers, Cook apskri 
ties Teisių Bibliotekos knyginin 
kas, painformavo, kad dabarti
nė kalėjimo biblioteka (Cook 
County Law Library) išplėsta 
į šešis skyrius, kiekvienam ka
lėjimo skyriui po knygyną. Už 
$84,000 būsią gaCima nupirkti 
3,200 egzemphorių knygų apie 
teisę. Kiekviena teisių knyga kaš 
tuoj anti po $22.

Dabartinis rinkiminių metų 
Cook apsk. biužetas yra $217,- 
605,403; ateinantiems 1979 me 
tams $215,888,396.

100 bilijony statiniy 
aliejaus Kinijos žemėj

TOKIO. — JAV-bių Energijos 
sekretorius James R. Schlesin
ger antradienį spaudos konfe 
rencijoje Tokio mieste, Japoni
joje, pasakė kad dar neliesto 
aliejaus (naftos) Kinija turi ma 
žų mažiausiai 100 bilijonų sta
tinių, tai yra tris kartus dau
giau negu Visi Jungtinių V aisty 
bių aliejaus rezervai.
Schlesingeris apskaičiuoja, kad 

Kinijos aliejaus produkcijos po-j 
tencialas yra triskart didesnis 
negu Jungtinių Valstybių buvo 
apskaičiuota ir kad Kiniją gali
ma skaityti būsiant svarbiausia 
naftos tiekėją. Jis dar pasakė, 
kad dabar Irane vykstantis alie 
jaus darbininkų streikas nesu
daro rimtos grėsmės, bet ga?i 
padidėti kainos, jei ta industri
ja negalės; pradėti dirbti mėne- 

teikia 
Nejaus importo, 
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Afrikoje juodžiai 
muša baltuosius

NAIROBY, Kenija. — Per 
Zambijos radiją paskelbtas gan 
das, kad juodžių tarpe randasi 
Rodezijos šnipų, tiek sujaudino 
juoduosius, kad jų gaujos Lusa 
kos mieste pradėjo baltųjų me_ 
džiaoklę ir mušti kiekvieną su
tiktą baltaodį. Baltieji kaltina
mi teikę Rodezijos aviacijai pa
galbą atakuojant Patriotinio

vado Josua Nkomo partizanų 
bazes Kenijoje.

Britanijos, Švedijos ir Vatika 
no diplomatai formaliai pareis 
kė Zambijos valdžia protestą 
prieš gaujų be diskriminacijos 
daromas atakas.

Sustabdė paskolas 
Nicaragua!

MANAGUA, Nikaragua. — 
JAV sustabdė visas paskolas ir 
iki šio meto teiktą pagalbą Ni- 
caraguos valstybei ir gyvento
jams, penktadienį pareiškė pre
zidentas Anastasio Somoza. Jis 
yra įsįtikinęs, kad JAV yra pa
siryžusi išstumti jį iš preziden
tūros dėl paskutinių savaičių 
įvykių Nicaraguoj. JAV duoda
vo paskolas namas statyti J ir 
padeda o neturtingiesiems, bet 
paskutiniu metu ta parama sus
tabdyta. JAV embasadoriai no
rėjo suvesti krašto prezidentą' 
Su opozicijos vadais; Bet po tokių 
aaūrių žudynių kiekviename dį 
desniame mieste, nei vienas opo 
zicijos atstovas nenorėjo* susitik 
ti su diktatorium. Trijų valsty
bių ambasadoriai neįtikino opo
zicijos atstovų susitikti su Somo 
za.

£AR 3,700 NACIŲ 
TEISMAS

BONA (dpa).—Nuo šių me. 
tų pradžios Vakarinės Vokieti
jos teismuose ir prokuratūrose 
dar 3,700 bylų tebelaukia teis
mo prieš buvusius ir žmoniš
kumui nusikaltusius nacius.

Antrajam pasauliniam karu 
pasibaigusį Vakarų Vokietijos 
teismų institucijose buvo iš
keltos 84,403 bylos dėl nacio
nalsocialistinių nusikaltimų ii 
iš to skaičiaus 6.732 buvo nu. 
bausti, o 74,263 bylos iš dalies 
dėl to, kad kaltinamieji jau bu 
vo mirę, teisiamieji išteisinti 
bet 3,700 kaltinamų naciškais 
nusikaltimais teismo tebelau 
kia.

Kriminalistus nori 
padaryti juristais

M CHICAGO. — Cook Apskri 
ties Taryba vienbalsiai nutarė 
iškeisti $84,000 knygoms apie tei 
sę (jurisprudencija) visame Cook

vusieii vis dar galvojo, kad jiems tartis nėra jokio rei
kalo. Toronto vadų vadas patarė ignoruoti atvykusius 
brolius, su jais visai nesitarti, o dabar nori, kad tas su
sitarimas būtų padarytas galimai greičiau. Ar jie jau 
įsitikino, kad toks metodas vaisių neneša?

..HUA KUOFENGAS VYKS 
Į VOKIETIJĄ

BONA, Vokietija. — Kinijos 
komunistų partijos pirminin
kas ir premjeras netolimoj atei 
ty prižadėjo aplankyti vakarų 
Europą ir kelias dienas pralei
sti Vokietijoje. Kinijos prem
jeras nori arčiau r susipažinti 
šu Voketija,. kad gąjėt^įžsa. 
kyti reikalingų • prekių<: K&k Ku 
ofengas užsieniuose-nicKad nė 
ra buvęs. Jo kelionė ų Jugpsla- 
viją-ir Iraną jam paro^į'ūaug 
naujų dalykų, kuriuos kinie
čiams verta paiftafyti ir pasi
mokyti. Hua Kuofengas buvo 
buvo labai patenkintas Tito pa 
sakojimais, kaip jis būdamas 
paprastas partizanas, sugebėjo 
Stalino įtakai pastoti kelią Ju
goslavijoje. Tito visai nepri
klauso nuo Maskvos ir gali lai 
svai tvarkyti visus krašto rei. 
kalus. Jam labiau reikalinga 
kapitalistinės Amerikos paskc 
la, negu sovietinės rūstybės 
paskola.

♦ 1887 m. Montanos valstijo
je iškrito didžiausios sniegulės. 
Jos buvo 15 coiių diametre.

banknotą ir niekas neprisipažįsta pametęs. —
Toks sąžiningumas nevisur užtinkamas. Atro

do, kad Sodybos šeimininkas teisybę sakė teigda
mas, jog čia durys nerakinamos, nes vagių nėra. 
Nežinant, kad per metus praeina nemažas skai
čius vasarotojų, Jau kelinti metai kaip jokios 
vagystės nebuvo' ir niekas nėra Pasigedęs kur 
nors palikto daikto. Atvirkščiai, rasti daiktai 
buvo atiduoti Sodybos šeimininkui ir savinin
kui be ’klapato’ gal iš jo savo daiktus atsiimti.

Pirmą valandą pietūs. Ėrvioje valgykloje 
sienos papuoštos gražiais paveikslais. Stalai 
baltomis staltiesėmis dengti, servetėlėmis aprū
pinti. Iš karto jaučiame tvarkingą šeimininkij 
ranką.

Dauguma į valgyklą ateina atsilapoję, ranko
ves atsiraitę. Tik retas kuris su kaklaraiščiu ir 
švarku. Niekas nesivaržo. Pasigirdus skambi
nimui, pirmoje eilėje prie rezervuotų stalų su
sėda savaitiniai atostogautojai. Dieniniai sve
čiai, jeigu kartu nesutelpa, valgo antroje pa
mainoje.

Susipažįstame su savo stalo kaimynais: Jo
nas ir Bronė Oželiai, Juozas ir Birutė Kiburai. 
Iš Nottingham©. Visi jie malonūs, šnekūs. Kol 
paduodami patiektai aat stalo, jau mes visi lyg 
seni pažįstami. Pasirodo, kad mūsų vaikai kaš-

Priešais mane sėdinti — rudakė. Neju
čiomis įsižiūriu į prie jos krūtinės prisegtą rau
doną rožę. Kaip gražiai tą rožė derinasi su tos 
ponios raudonomis lūpomis ir apnuogintais, 
pečiais. Bet greitai susigriebiau, kai žmona man 
pristumia lėkštę. Nukreipiu žvilgsnį ir mintis 
į garuojančius kopūstus.

Maistas tikrai skanus ir įvairus, ietuvės šei
mininkės pagamintas. Patarnavimas prie stalų 
mandagus ir sklandus.

Po pietų, vietinis gyventojas. Pijus mums 
apĮrodo Sodybos ūkį. Apžiūrime sutvarkytus 
pastatus, malkinę, garažą. Dideliame šiltadar
žyje noksta daugybė pamidorų, o daržuose ne
maži plotai bulvių,-burokėlių, svogūnų, kopus- 
tų, rabarbarų ir kitokių -daržovių. Atskiruose 
atitvėrimuose matome bent kelis šimtus vištų, 
pernykščių ir jauniklių. Jos pilnai aprūpina So
dybą kiaušiniais. Toliau prieiname jaunus vais
medžius, dailiai pasodintus ir prižiūrimus. Prie 
kiekvieno medelio kabo skardinėlė su aukotojo 
pavardės įrašu ir medelio pavadinimu. Dar vi
sai nesenai vasarotojų savanoriška talka pra
platintais miško takais nueiname iki seno van
dens malūno.

(Bus daugiau)

met važinėdami į skautų stovyklą, jau senai pa
sižįsta. Dabar ir tėvai turi progos kartu paben- 

šilingi} drauti.
VIST PT7VTKRTZ1 
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR. MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaskj Rd. (Crowford 
Modical Building). Tol. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8r#>4.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir ŠLAPUMO takų 

CHIRURGIJA 
T»M. 695-0535

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weitchestar Community klinikos 

Medicinoj di ra krono* (
1938 S; Hanheim Rd., Westchester, IL.
vALA?TK)S: 3—S darbo dienomii ir 

kaa antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562 2723

-HL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS’ 
GYBYTOJAS IR chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3407 Wwt 103rd Sfr« I 
Valandos pagal susitanina.

DR- FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Til. 737-51^?

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. uždtTyta tree

DR.LEONAS SEIBUTIS'
>> ■ 1 INKSTŲ, PŪSLĖS IR
< PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd' 5^-7 vaL vak.

? . Ofiso' telef.: 776-2880 
.Rezidencijos "tefetš 448-5545

ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeima

merikiečius ir tenai dirbo iki, Hanau apylinkės. Visi dalyviai 
1956 m. Nuo 1956 m. ligi 1969 buvo pakviesti j svetainę kavu- 
m gyveno Čikagoje ir Iš čia vėl tės.
persikėlė į Vakarų Vokietiją į Velionis buvo giliai religingas 
Hanau miestą. Nuo 1969 m. bu- ir susipratęs krikščionis. Kuni- 
vo pensininkas. gas Fr. Skėrys savo atsisveiki-

1924 m. vedė evangelikę Ade- niino žodyje ypatingai iškėlė lą 
linę Bansleben ir gyveno laimin- ekumenišką dvasią, kurią brolis 
goję santuokoje iki pat mirties. Dominikus turėjo. Jis ne tik 
Susilaukė tris vaikus: dvi du- skaitė, bet ir rėmė lietuvių e- 
kras ir vieną sūnų. Duktė Ma_ vangelikų liuteronų spaudą bei 
ria (našlė Meškauskienė) gy- mūsų Bažnyčią stambiomis su- 
vena Hanau mieste ir slaugė momis. Labai mylėjo lietuvišką 
bei rūpinosi tėveliu iki pat mir- jaunimą, ypač Vasario 16 gim- 
ties. Ji labai daug padėjo ma- nazijos auklėtinius. Buvo dar- 
mytei. Duktė Eilė su šeima gy- bštus, rūpestingas, pareigingas, 
vena Jungtinės Amerikos VaL draugiškas ir laurus lietuvis, 
stybėje (USA) netoli New Yor- 
ko. Sūnūs Albertas žuvo pasku
tiniame kare.

Paliko liūdinčius: žmoną, dvi 
dukras, du anūkus (vieną ber
niuką ir viena mergaitę) ir ki
tas gimines.

Palaidotas 1978 m. spalio 
mėn. 12 d. Hanau miesto kapi
nėse. Laidojimo apeigas trim 
kalbom atliko ekumeniškai ku-| 
nigas Br. Liubinas iš Franken
thal ir kunigas Fr. Skėrys iš 
Mannheiino. Laidotuvėse daly
vavo apie 100 žmohių^ beveik 
visi kilimo iš Lietuvos. Ant ka-Hr 
po sudėta ^daug vainikų ir gėJ užuojautą, 
lių, jų tarpo vainikas ir iš VLB

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra šviesybė Ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa**. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje**. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra Ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo Šventąjį kalną ir į tavo buveines*’. (Psalmė 43:3). Šventasis DieVb lui
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

fV. RASTO TYRINtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

V.V.ViVAYA1 A* YrAWaVAYsYAVAV

MIRĖ TAURUS bOMINIKUS DZERKELIS
Dominikos Dzerkelis, gimęs• priklausomybę dirbo kaip gar 

1896 m.'spalio mėn. 25 d. Kai- vėžio mašinistas geležinkelio 
įmočių kaime, Pkšvytinės valse., valdybos žinioje iki pat repą- 

^TwterThpcs. šauli'i aPskr-> po sunkios ir var- triaciios. Vokietijoje dirbo irgi

DR. VYT. TAURAS
GYpYTOJAŠ IR CHIRURGAS

ginančios ligos mirė 1978 m. j savo specialybėje Gothos mie- 
t spalio mėn. 6 d. Hatiau miestai ste iki Antrojo pasaulinio karo 

j pabaigos. 1945 in. atsitraukus
i - Armijai iš Tiuringijos ir.

Ofisas 2652 WEST 5rth SYRGET
ę^fel; PR 8-1223

OFISChVAL^ pirm., antiad., trečiad.1 ligoninėje. pabaigos. 1945 m. atsitraukus
ir penkt,i-4 įr6-8 vaL vak. S^tadie- į 1911 m? jis kaip repą tri j antas US • ‘J “ “
mals 2-4 vaL -popiet ir kitu laiku su šeuna atvyko į' Vokietiją ir užėmus Raudonajai Armijai vi-

- ^7pagalau&tanmą. ______ Įgyveno Gothos mieste, Tiurin- sa šeima pasitraukė j Vakarus
P A P ? . < m gyveno Biedenkopf mieste
x . SiLliiliklo, U. 1 . i Caro laikais baigęs šaltkalvio netoli Marburgo a» d. Lahm Ha-

4 ORTHOPEbii^-PROTEZĮSTAS amata, ir Lietuvai atgavus ne- nau mieste gavo darba pas a- 
Aparatai - ProtezaL Mdd. bari-1 " - , v , :
dažai. Sped a R pagalbi t doms. ----------- —-^7 -------—------:—------ ---------------------------
(Arch Supports) ir t t.

Gražiai ir pavyzdingai baigęs 
j šios žemės kelionę, iškentęs li
kimo skausmus ir vargus, savo 
gyvenime vėtytas ir mėtytas, 
ilsėkis, mielas Dominikau, Vie

špaties ramybėje brangios tėvy- 
J nes Lietuvos nebepamatęs, kurią 
Tu taip nuoširdžiai mylėjai ir 
labai branginai. Už tai Tau, mie

gas brol:, mūsų padėka ir pa- 
|garba. Mes Tave neužmiršime 
ir visuomet laikysim Tave pa- 

įgarboje.
žmonai, dukroms, anūkams 
giminėms reiškiame giliausiąKAIP PALAIDOTAS RAŠYT BALČIŪNAS ŠVAISTAS

I

Fr. Sk.

Spausdiname pašto suvėluo- du. Juozas Pažėra — giminių, 
tą pranešimą apie rašytojo J. 
Balčiūno — švaisto laidotuves. 
N. Red.

Juozas Balčiūr.as-švaistas, g. 
1891 m. kova 18 d. Lietuvoje,

. mirė Los Angeles, Calif. 1978 
m. rugsėjo 21 d.

Rąžančius vyko IN. 23 d. lai
dotuvių įstaigos šermeninėje 
Santa Monica, CAlif. Rąžančių 
(rožinį) kalbėjo prel. kun. J. 
Kučingis. Vargonais grojo komp.

skautų ir jaunimo vardu. Juo
zas Mitkus — lietuvių radijo 
vardu.

Grabnešaiais buvo atstovai: 
savanorių kūrėjų, ramovėnų. 
šaulių, Dailiųjų Menų Klubo, ir 
jaunimo bei skautų. Apeigas 
pravedė Alb. Markevičius.

Prieš karstą ledžiant į' žemę 
visi sugiedojo Marija, Marija 
fr Tautos Himną.

Su Velioniu atsisveikinti iš
Hr. Budriūnas, solo giedojo De-1 Kanados buvo atvykę Balčiūnų

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIM1D

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

i«50 W»st 63rd SL, Chicago. KL 60629 
Tjllef,* PRospect 6-50S4 

---- ------------- — ■
PERKRAUSTYMAI ji

MOVING 
lAldimil mina iperitxk 

ŽEMA KAINA 
K. ŠERtNAS 

’ Tel. WA 5-8063

COSMOS PASCEIS [XPRESS
Licenced by VNESHPOSYLTORG

MOVING
Apdraustai per kraustymas 

U Įvalriy ihfuHty.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1 882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
ftADUO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WOPA, 

1490 IdL A. M> 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais duo 8:30 iki 0:30

Gerai- pažįstamu tirma, kuri per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. Tk

GAVĖJAS NtSRO NEMOKA.
TuKsTANčIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
Visi siuntiniai apdrausti.
GAR ANTIDOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Vfeūdse fflfisų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Itifotmariiil ie netenkamų katalogų prašykite musu 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

ir

Y»d«|« Aldona DatAut

Tolofa HEmfeek 4-241J
71CT So. MAPLEWOOf AVI 

CHICAGO, ILL. 40629

COSMOS PARCE1S EXPSESS
CORPORATION

i veikienė.
Į Atsisveikinimo kalbas pasakė:

Klebonas Kučingis - pavapi- 
jos -variu. .

— Rašytojų vardu — Alė Rū
ta. Savanoriu kūrėjų* ramovė- 
nų ir bertdruoinėnės vardu — 
Vladas širtioliūnas. Tatilincės 
Sąjungos — Antanas Mažeika. 
Dailiųjų Menų Klubo vardu — 
Algirdas Gustaitis. Santa Moni
kos Amerikos Lietuvių Klubo ■ 
Albinas Markevičius.

Prie velionies karsto garbės 
sargybą, apsijuosę didelėmis 
Lietuvos vėliavomis, nešė ramo- 
vėnai. Dalyvavo pilna koplyčia 
žmonių. Kalbas įrekordavo lie
tuvių radijui Vladas Gilys.

Pirmadienį, rugsėjo 24 d., lai
dotuvių iškilmės šv. Kryžiaus 
kapinėse prie Los Angeles. Už 
velionį koplyčioje šv. Mišias lai
kė kun. Alg. Olšauskas. Vargo
nais grojo Br. Budriūnas, solo 
giedojo Dambrauskaitė - Bich- 
nevičienė. Atsisveikinimo kal
bas pasakė:

Kazys Karuža — šaulių var-

augintinė Birutė Petrušaitienė 
su dukrele Lidija.

Nuo karsto Lietuvos vėliavą 
ją uždėję ramovėnai nuėmė ir 
padovanojo velionies žmonai 
Aleksandrai Balčiūnienei.

šiose laidojimo apeigose da-' 
lyvavo taip pat labai daug žmo
nių. Daugelis jų dėl to nėjo į 
darbą. Po visų apeigų daly va-1 

ivusieji buvo pakviesti į ponų 
I Balčiūnų namus ir sodelį pasi
stiprinimui ir atsigaivinimui*

Apeigų dienomis Los Angeles 
buvo šiemet didžiausi karščiai: 
net 105 ir 106 F.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
; ' : ’ . r? % 'v L ' 2 * .7 * L i ’»L ■ -. - • . • JI . 1
1 _ .......______ ' s ■ -J ____ . . .-r _____

* *■ ■ s

2533 W. 71st Street

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

Į DENTURE WEARERS!
A major* 

advancement ,

CUSHION GRIP!
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

NARIAI:
Ckieajos
U its viij
Laidotuvių
OirtKiorix
ANociacijoe

AM8ULANCI 
PATARNAVJ. 
MAS DI8NĄ 

ir naktį 
*

S TURIMI 
KOPLYČIAS

< VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Dldžicivriaa kolitu 
posi rinkimas

pa. rtenUneU

NORMANĄ
URŠTEINĄ

T*L263-«2e 
(iateitoa) Ir

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel: (212) 758-1150/1

Y ft I A I :S K

DVIEJŲ METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS
I

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

A07 So. UTUAN1CA AVENUE. Phoni: YArti 7-444)

— Jei llnotf aešMnie, kurie 
galėtų uMisafcyti Naujiena*, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokam*!.

Apple-Valley, Mlfln. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, Hi. 6Q622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Lexington N. Y. 12452 
Los An»*lK C*H< 90012 
New H.ven, Coon. 06511 
Newark, N. J. 97106 
N.w York, N Y. 19003 • 
New T«rtL.M L.W11 
P.CTAieFWr 
PhiladelpMb. Pa >19122 
PhiladelpAia. Pr. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Wappingers Falla, N. .Y 12590 
Waterbury, Conn. C6710 
Worcheator, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St.
389 West Broadway 
1880 Seaview
2222 West Chicago Avenue 
2501 West 69 Street 
5879 State Road
1807 Beineke Road 
636-38 Bridge St. N. W. 
112 Main St.
1082 Springfield Ave.
518 Park St.
241 Fourth Street
Route 13A
960 $. Atlantic Blvd.
1329 Boulevard
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 SU

1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carbon Street 
Hidden Hollow Apts.
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

6,2-432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
518-989-6742 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8383 
AL 4-5458 

. CH 3-2583 
G*'2-6M7 
PO 3-4818 
GL 5-9584 
MU 1 2750 

9I8-2G7-O261 
7161668 

$W 8-2868 
Rt 3-0443

JONAS SHUMAKARIS
Gyv. 1329 So. 50th Ct., Cicero, Į11.

Mirė 1976 m. lapkričio mėn. 12 d., sulaukęs SS metų 
amz. Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio mieste ir parapijoje. 
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė Shinnakariene, 2 sū
nūs — Jonas Schumacher, jo žmona Velma, ir Algirdas 
Schumacher su žmona Juk, 5 anūkai — Down, Gail, Amv, 
Algerd ir Rchnond.

Lietuvoje dvi švogerkos — Uršulė Tranauskienė su 
dukromis ir anūkais, taip pat Agota Saniuotienc su šeu 
ma ir anūkais, puseserė Ana Daukus, gyv, Detroite l>ei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mes, 1 avęs mūsų Brangusis, niekuomet nepamiršime. 
1 u pas mus jau niekuomet oebesugrįši, bet mes rnksčiau 
ar vėliau paš Tave a teisi ūme. Tebūna Tau lengva ši 
mele..

BUTKUS - VASATHS
144S So. 50th Ave, Cicero, flL Phone: OLympie Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phoix: LAfayMk W571

GEORGE R RUDMINAS
W1J So. LTTUANICA AVK TtL: TArir M138-11M

STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS
(LACSAWIC8

8424 WEST 69U STKKXT
1114 WEST 23ni PLACI
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HiUa, 11.174-44U

fUvpHNk 7-LZU 
Vii tink 7-447J

Nuliūdę lieka:
Zmvna> saitui^ anūkui t pt^cserr^ giminei U54 So. HAJLSTED STREET

CHICAGO «, iu. Saturday, NovanMr 11, 1^



TRUMPAI

— Jurgis Gepneris iš Brighton 
Parko, laimėjęs >50 grynais 
Naujienų bankete, nupirko už 
^10 įvairių knygų, c _____ x
paaukojo Naujienoms. Dėkui.

— Jeronimas žlioba iš MarJ 
quelle Parko lankėsi Naujieno
se pratęsti prenumeratą. Dėkui 
už vizitą ir $5 auką.

— Dėkui K. šerepekai iš Pil- 
zen apylinkės už vizitą Naujie
nose, ankstybą prenumeratos 

pratęsimą ir už įteiktą penkinę 
Naujienų paramai.

— Teis. Albinas Beniulis iš 
Gage Parko aplankė Naujieno- 
.se dirbančius ilgamečius pažį
stamus. Dėkui už vizitą, nau
dingus pokalbius ir už $10 auką.

— Ponia Frances Zenkus is 
Marquette Parko, eilę metų tal
kininkavusi Naujienų piknikuo
se bei kituose renginiuose,, lydi
ma Bettės Kniukštienės lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą ir 
už ta proga įteiktą $5 auką......

— Antanas Virkutis iš Cice
ro, keisdamas buto adresą, at
siuntė $5 auką. Dėkui.

— Illinois valstijos loterijoj 
lapkričio 9 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 847, 79, 5 ir 7833. 
Touchdown lošime laimėjo Min
neapolis 17, 04, 10 ir 41.

— Teisininkas M. šnapštys iš 
Detroito pakviestas skaityti pa
skaitą minint Lietuvos kariuo
menės sukaktį lapkričio 25 d. 
Toronto Lietuvių namuose.

— Elzė Jankute buvo pagerb’
. | ta minint Toronto Het. ev. para- 

.^■’pijos Moterų Draugijos 25 in.
veiklos sukaktį. Ji buvo tos 
draugijos pirmūnė ir pirmoji 
pirmininkė. Taip pat buvo pa

gerbtos buvusios pirmininkės.
Dabartinė pirmininkė ir sėkma- 

o*1 dešimke mokyklos vedėja yra
M. Dambarienė.

— Prisikėlimo parapijos cho
ras Toronte šiemet švenčia 25 
metų veiklos sukaktį. Ta proga 
gruodžio 2 d. parapijos salėje 
ruošiamas koncertas ir šokiai, j

— PaskauUninkės Dalia Barz, 
džiūtė ir Sandra Kazilevičiūtė 
Toronte registruoja priešmoky
klinio amžiaus vaikus į mažųjų 
skautų būrelius Dobiliukus ir 
Aguonėles. j

— Inž. Gediminas Kalinaus
kas, baigęs atominės inžinerijos 
mokslą magistro laipsniu Wa
shington valstijos universitete, 
pakviestas Bechtel Korp. inži
nierių San Francisko mieste, i

— Paulius Grybas ir Edvar
das Stravinskas Toronto “Vy
tis” nariai, pakviesti vadovauti 
to klubo jaunių B ir C. krepšį-* 
nio rinktinėms.

KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint-* 
menių nereikia. Elinora Jakš-*

•Z628;
426 «<IJB LLLVZ9L "PI L\Ll 
SAJEqiue?j 3s •'iRIS Ai ‘Scl

1 — Prano Čepėno “Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos” I t J 

j brangi knyga visiems lietu-1 
i viams, graži dovana kiekviena j 
1 proga. Įsigydami pirmąjį tomą,! 
jpadėste ileisti an|rą istorijos 
I tomą. Kietais virbeliais, 560 psl.j 
kaina $15.00.

Reikalaukite knygynuose ir 
leidėjo adresu: J. Urbelis, 1649 
No. Broadway, Melrose Park, 
III. (10160.

ENERGY 
WISE.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui _ 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFnS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7741

plaukimo varžybos. Jas orga- vyks lapkričio 12. d. 12.00 vai. 
nizuoja latviai. Pirm. J. ZenyJaunimo Centre.
tins, lietuvių ryšininkas A.Bielj Paskaitą skaitys 
skus. Metinis ŠALFAS šuva- Prunskis.
žiaviinas bus gruodžio 2 ir 3 d.
Klevelande.

Nariai prašomi 
dalyvauti.I

MINĖS KARIUOMENĖS 
60 M. SUKAKTĮ

Nepriklausomos Lietuvos Ka- 
susirinkimas bus lapkričio 14 d. riuomenės atsikūrimo 60 metų 
6 vai. vak. šauliu namuose, 2417 sukakties minėjimas įvyks š/m’. 
W. 43 St. Po susirinkimo bus lapkričio mėn. 26 d. sekmadie- 
vaisęs. ~ Jaunimo Centre.

Paskaitą skaitys inž. Valdas
— Šiaurės Amerikos

tiečių varžybos įvyks lapkri-j Meninę programos dalį išpil- 
čio 11 ir 12 d. Toronte. Daly, dys Operos Vyrų Choras, vado
vaus vyrų, moterų, mergaičių vaujamas muz. A. Gečo.
ir jaunių tinklinio ir krepšinio! Vytauto Didžiojo Šaulių Rink- 
rinktinės. Manoma, kad bus su tinęs tautinių šokių grupė, va-

Utenos Draugiško klubo

A. Brokevičius, sekt.

organizuotos stalo teniso ir

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Patinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skaT 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnę pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruoiant, tiksiu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos tr.: jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalu renesanso. _ ____ .

.VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI ' g
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, • 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 dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. 
Žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais irengiTnais.

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

Visas Ir visus kviečiame J didžiąja talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, M galimu skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 SO. RAL5TED ST. 
CHICAGO, IL 60603

< 13 anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamss Iilks Ir 
■rat^ndama* susirašinėjimo Išlaidas. Priede —______ doL

Pavardė Ir vardai ----------------- - -------------------------------------------- -------

Adresai

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL
Pavardė ir vardas - — -

karia

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL
r —* . •orę i
Pavardė Ir vardai------------ ------------------------------------------------- ----------

Adresai

• Platinimo vajaus proga, urašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresai

Pavardė ir vardo - ---------—---------------------------------------_-----------------

Adresas ------------- ■ ■ -----------------------------—-----------------------

Pavardė ir vardai •—-------------------------------- - ______ _

i IresM ■------  ■— ———-- - —--------------- - _ .

kun. dr. J.

susirinkime

dovaujama Jūratės Jasaitytės.
LKVS “RAMOVĖ” Chicagos 

skyriaus narių susirinkimas į-

Lietuviu dailininkių kūriniu 
parodos atidarymas įvyksta Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros Muzie
juje, 4012 So. Archer Ave. Chi
cago, Ill. sekmadienį, lapkričio 
12 d. nuo 3:00 iki 5:00 vai. p.p. 
Parodoje dalyvauja 18 dalinin
kių su 34 darbais kuriuos atrin
ko Ill. Arts Councik vaizdinio 
meno patarėjas Don Baum.

Galerijos lankymo valandos 
nuo 12:00 iki 4;00 p. p. kasdien. 
Paroda tęsis nuo lapkričio 12 d. 
iki gruodžio *28 d. Visi kviečia
mi.

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, S34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

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

NAMAI-TAI AUKSAS
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auro 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
mette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. S24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

REAL ESTATE

Buy a car no larger or 
cxjre powerful than you 
need.

Don't bs a Bom Lcserf

HELP WANTED — MAUS-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

IJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake)

Dažo namus Is torko hr H vidaus 
Darbas garantuota v

Skambinti “YA 7-9107

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

Į M. L. S.
Į Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
^BUDRAITIS REALTY

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-S534

nr ■ mi —— irrB|,iW 4
EL ECTR.OS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chlcagoi mltsfo Itldlrr^

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Avė. 

Tei. 927-3559

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

— Zarasiškių Klubo rudeni
nis banketas įvyks lapkričio 18 
d., šaštadienį šaulių Namuose, 
2417 W. 43 g. Programoje dai
nuos solistė. Baronaitytė, akom
panuos pianistas Motekaitis. 
Bus šalta ir šilta vakarienė, bus 
šokiai ir gausu Pantų. Zarasiš- 
kių Klubas paskyrė $100.00 dail. 
prof. Adomo Varno akademijos 
ir jo kūrybos parodos rengimo 
Komitetui. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916.

Kl. Valdyba r

— SPECIALI 20% NUOLAIDA] fashion designers
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.!Our Designer Workshop Boutique is; 
Daug įvairių -puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIš-

BAR, RESTAURANT AND 
BANQUET HALL INCLUDING 

PIZZA ROOM
_ . .. £ iWell established business. LocatedWe are looking for an energetic ag-j 5540-44 Archer Ave.
gresive & experienced individual. 44
hr. wk. No Sundays or Holidays. Ap-j —
ply in person to:

RON BRISKMAN'S" HIDEOUT
17 ^4. Wabash

PANTRY MAN OR PANTRY
WOMAN

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

C Ž M 3 S I ©
ži~6e M. AMŽIAU* VAIRUOTOJĄ!

Tiktūl pustrečių! automobili* 
„lability apdraudimai panalnlnkanw 

Kreiptis-

M. ASHLAND AVĖ. 
5^-5775

WAITRESSES -EXPERIENCED 
ĄL^ SHJFTS 

BARTENDERS EXPERIENCED 
for days - 11:00 AM to 7:00 PM. Ap
ply in person. See Max after 11:00 
A.M.

ROOFERS
Hot. Steep, and Tile. Exp’d. only. For 
contractor in Western Suburbs, Sub
contractors may also annly.

Phone 771-3010

A. T V S RAS 
UUKK0OŽ1A1 ’r »RAWOCNT»e: 

?trdartmas Ir Trtiyaua 
£446 WIST STKBFt 
T»Wj W»«Wk Z-1H1 

v  ■ -

BAR-B-Q & BREW 
, 162 East Ontario

MANAGER TRAINEE
For Small Appliance Service. Must 
have mechanical aptitude preferra- 
biy, electrical.

Call 383-5842

looking for Creative fashion design
ers to sell their own originals. This 
workshop is open to all designers.

Call us at
628-0677

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av. 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-598C

Naujienoms reikalingas

PHONE PEOPLE!
Experience preferred. 5 day week. 
Hours 9-5. Salary plus Bonus. Niles 
office. Nr. Public Transp.

Call PHIL BURNS, 647-0511

HOUSEKEEPER, live in. Motherless 
home, must drive & cook, children 9 
& 11 yrs., pref, young mature woman 
up to mid 40’s. N.W. Sub. Good Sal.* 
& pvt. rm. w/bath. & extras. 

966-6343.

MEDICAL OPPORTUNITIES

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai. (

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

(Equal Opportunity Employer) j^’S. Challenging supervisory posi- 
—-------------------------------- ------ 1 ton in skilled nursing facility of 3 to

’ll and 11 tn 7 shifts. Top salary and 
fringe benefits.

869-0142 for further info.

HA 1-6100.

MARIJA N0REIKIEN1
Z«i8 Weat Stt> St, Chicago, m S0528 • TeL WA 5-Z7X7 

OI4.Hi eerw rOiloe Ivalrfv
MAISTAS IJ RUROPOS SANf'tLIU.

SIUNTINIAI J LEETUV4 
Cosmos Parcels Express torp. 

MARQurrri gift parckl* servicb 
LMl W. », Chic***, III. — Trt. WA 5-J7JZ 

»33 M. HL — T»t tS4^ne

t “LIETUVOS AIDAI”
-j. KAZE BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDftJA
V/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

Printing
WEB PRESS FOREMAN

North suburban plant has immediate:
opening for person with strong lead-1 HOMEMAKER
ership ability plus minimum of 10;
years experience working on Goss Mature woman’. North Suburbs. Room, 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay & benefits including 
dental insurance. Qualified applicants 
auply in person or call 251-4300, ext. 
475.

PIONEER PRESS INC.
123 2CentraI, Wilmette, IL 60091

(An equal opportunity employer M/F)

BESTTHINGS IN UFE

XI Frank Zapollt

GA 4-3654

run u*m

Life Insurance Company

RESTAURANT HELP
Grand Opening

ERIK'S DANISH DELI 
RESTAURANT 

107 Oak Pack Ave. 
Oak Park, 111.

Salad Person, Cooks. Busboys. Coun
ter Help, Deli Sales Person, Order 
Takers.

Call 848-8805 between 12-6 PM

Even well
dogs can 
need

board, plus S20O a month.
835-1027

RENTING IN GENERAL 
Nuomos •

biller-typi$t

Near North publishing company seeks 
bright, energetic individual for our 
order processing department The 

years experience, strong figure ap-

Išnuomojam s d vi ei ų dideliu 
švariu kambarių butas dirbau-

qualified candidate must have 2<tjems. Apšildomas, furmsiuo- 
vears experience, strong figure ap-f \
titude. ability to operate an adding has, prie gero susisiekimo.

Telefonuoti 523’3886machine and have good typing skills. 
For appointment contact Lois Wille -

836-4409
EOE M/F Išnuomojant kambarys vyrui Mar- 

auette Parke. Skambinti po 6:00 v.v. 
U tel. 476-68W.

CAFETERIA
HELP 

NEEDED
H Elk Grove Village.
Open;ngs available for:

SALAD GIRL
and

REGISTER GIRL
Part & Full Time

Call 860-4201
Between 8:30 - 3:30
Ask for Manager ■

CANTEEN
CAFETERIA

advokatas 
CHARLES P. KAL A AssocUtei 

2649 West 63rd Street
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais is anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Rastinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

•NAUJIENOS' KIEKVIFNO H 

DRAUGAS IR fiTCIULIS

I FIGHVHEAPT DISEA

. — naujienos, CHICAGO t, iu, Saturday, November 11, 1974




