
vision
2054C

Library of Co 
Periodical D 
Washington, E

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
H Ay market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXIV Price 20 c-

BREŽNEVAS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Chicago, Ill. — šeštadienis. Saturday, November 18, 1978 Ž 265

IRANO PROVINCIJOS TEBEEINA KOVOS
- Buvęs kariuomenės vadas, o šian-.

Žibalo darbininkai kiekvieną dieną išsiurbia 
vis daugiau žibalo ir įvairaus aliejaus

TEHERANAS, Iranas.
dien vyriausybės premjeras gen. Ašeri reikalauja, kad visi jo vy- j
riausybės patvarkymai būtų vykdomi ne tiktai sostinėje, bet vi- Į 
same krašte, šaipu? miestelyje, esančiame netoli turkų sienos, 
vietos gyventojai, mulų vadovaujami, suruošė demonstracinįą 
ir reikalavo, kad šachas pasitrauktų iš sostinės. Kareiviai, gavę 
įsakymą atstatyti tvarką, paleido kelis šuvius į demonstrantus. 
Pirmieji šūvai nuėjo į Viršų, bet kiti pataikė žmonėms. Užmu
šė 3, daugelį sužeidė.

Maištas visame 
krašte likviduojamas 

šiandien kiek vienam aišku, 
kad Irano šachas baigia likvi
duoti. prasidėjusį maištą. Dido
kas maištininkų skaičius jau tu 
pi už grotų Paskubomis jiems 
ruošiami karo teismai. Jie nusi
žengė kariuomenės vado patvar 
kymams, negrįžo į darbą ir kė
lė. nerimą krašte. Atrodo, kad 
vadovybė pirmon ėlėn trauks

Popiežius patarė 
vienuolėm apsiraminti

VATIKANAS, Italija. — Po
piežius Jonas Paulius II, sukvie 
tęs į Romą 800 vienuolynų vir-

SENATORIŲ KLAUSIMAI SUERZINO PREMJERA A. KOSYGINĄ
Kodėl siunčia ginklus į Afriką, kišasi į 
Artimuosius Rytus- neišleidžia žydu?

MASKVA Rusija. — Kiekvieną į Sovietų Sąjungą nu
važiuoja grupė Amerikos parlamentarų, o į Ameriką atvažiuoja 
sovietų valdžios parinktų žmonių grupė pasiinformuoti, kaip 
Amerikoje tvarkomi įvairūs visuomeniniai reikalai. Tokį žmo
nių pasikeitimo metodą pasirinko sovietų vafdžia tuojau po Ant
rojo Pašau'inio kare. Dabartiniu metu Maskvoje yūa dvylikos 
JAV senatorių dci’egacija, vadovaujama sen. Ribikovo. Delega
cijai pavyko pasimatyti ir tartis įvairiais Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos \ddaus ir užsienio politikos reikalais.

ehus ir didoką skaičių geriau gy 
venusių mulų. -Nei šachas, net 
karo vadai nenori leisti atsilikę-

kalbą, patardamas neklausyti, 
kas darosi už vienucf ynų sienų. 
Baltimorėje praeitą savaitę bu
vo didokas vietos vinuolių ir ci
vilių susirinkimas, kuriame ke-. 
lies vienuolės} freikalavo leisti 
joms būti kunigais, ir kad nebū

PRANCŪZIJOS KONSULAS BALZEKO MUZIEJUJE
Iš kaires į dešinę stovi Stanley Balzekas Jr., muziejaus direktorius, Susan Trevelyan - Syke, 

ponia Georges Fieschi ir Prancūzijos generalinis konsulas Georges Fieschi. Konsulas atvyko į mu
ziejų. kad galėtų susipažinti su Amerikos lietuvių vestu darbu. Ponia Sykes dirba Chicagos kny
gyne, padeda žinonėms arčiau pažinti šios Amerikos srities praeitį ir dabartį.

žius. Karo vadai nori turėti pa
čią geriausią kariuomenę pašau 
lyje. Iranas turi didoką skaičių 
labai gerų ir patyrusių lakūnų.

Buvo pasiryžęs bausti 
streikuojančius

■ šachas ir naujas premjeras bu 
vo pasiryžęs sunkiai bausti strei 
kuojančius žibalo pramonės dar 
bininkus. Pirmon eilėn turėjo 
eiti į teismą visi agitatoriai, ku
rie įtikinėjo specialistus mesti 
darbą ir rrikCauti, kad šachas 
pasitrauktų iš valstybės vadoyy 
bes. Valdžia norėdama, kad strei 
kas galimai greičiau būtų baig
tas, prižadėjo nebausti tų dar
bininkų kurie ryšis grįžti į dar 
bą. Dalis jų grįžo, užtat valdžia 
negali traukti jų teisman. Poli
cija gaudo visus agitatorius ir 
kiša juos už grotų, kad kiekvie
nam būtų suruošta byla.

tarė vienuolėms nešioti vyra
mųjų nustatytus drabužius, kad. 
kiekvienas matytų, jog tai yra 
dvasiškės.t Popiežius įsake j vie
nuolėms laikytis . pažadų,-1 ne- 
kreipt dėmesio. į pasaulyj e ūšran 
damas naujoves {ir apsiraminti, 
nes nieko iš (tų naujovių neiš
riš. .■ '

4,000 LEN KU VARŠUVOJ REIKALAVO i ^PAGRINDINIU ŽMOGAUS iTHSIU Senatorius prakišo, 
duktė laimėjo *•►

, K3STQN, į Juodaodis
senatorius Eaward Brooke atsis 
įęypLs^savp^bąLtąode itale RM* 
£&, nemokėjo pragys?'“Euui ir 
mokyklai reikalingu pinigu nė

— Astronautas Neil Arms
trong darbo nelaimės metu ne
teko karės rankos vieno piršto. 
Geri gydytojai, naudodami nau
jausias priemones, jam tą pirštą 
prisiuvo ir nervus sujungė. Ma
noma, kad pirštas prgis.

— Amerikos Erdvių prietaisai 
pasuko artyn prie planetos Ve
nus skriejančia raketą, esančią 
7 milijonų mylių atstumoje.

KALENDOMLIS
Lapkričio 18: Salomėja, Ode

nas, Ledruna, Alga, Lizdeika, 
Domantas.

Lapkričio 19: Severiną, Ponti

Teisėjai svarsto 
Kamplio nusikaltimą

HAMMOND, Ind. — Prisieku 
šieji teisėjai turėjo progos išgirs 
ti William Kamplio pasiteisini
mus ir CIO atstovų teismui pa
darytus pareiškimus. Kamplio 
advokatai norėjo sudaryti įspū
dį, kad ČIA įstaigoje nebuvo 
tvarkos ir niekas negalėjo žino 
ti, ar tas techniškas rankvedis, 
kurį Kamplies pardavė sovietų 
agentams, buvo legalus ar nele
galus dokumentas.

Dvidešimt trijų metų amžiaus 
Kamplies manė, kad dokumen
tas yra bereikšmis, o kai sovie
tų agentai pasiūlė jam $3,000 do 
lerių, tai jis nuvyko į Atėnus, 
užėjo į sovietų ambasadą ir par
davė slaptą dokumentą už mi
nėtą pinigų sumą. Jis matęs mi
nėto rankvedžio egzempliorius, 
laisvai gulėjusius ant įstaigos 
stajo, todėl ir manė, jog tai' nė
ra slaptas raštas. Rankvedis bu
vo išleistas tiktai prie satelitų 
dirbantiems žmonėms.

Teisėjas Phil M. NcNagny 
aiškiai formulavo prisiekusiems 
teisėjams nusikaltimus, veiki an 
čius įstatymusir laukia jų spren 
dimo. Jauno graiko advokatas 
prašys teisėjus išteisinti Kamp- 
lį, bet ką teisėjai nutars, netru
kus užginsime.

— Teisėjas leido FBI laikyti 
Accardo namuose rastus 275,000 
dolerių. Teismas vėliau nutars,

jonas, Rimgailė, Dainotas, Taut 
vaisa.

Saulė teka 6:42, leidžias 4:29.
Oras debesuotas, vėtai.

kam tie pinigai prilįauso.

— Argentinos 19 metų gra
žuolė Suzana Suaręs Londone 
vykusiame konteste išrinkta Pa
saulio Grožio karalaite.

.p- Įa[sv§s; ries neturime ^difonos^sokė 
A lenku nešiojami plakatai iatoio

VARŠUVA Lenkija. - Praeitą -sekmadienį Varšuvos centre, tik žmonai, bet td dviem gfa- 
prie nežinomo kareivio kapo susirinko-4.000 lenku, kurie turėjo: žiom mergaitėm, išsiderėjo iš 
drąsos pareikalauti pagrindinių‘ žmogaus teisių Ne tik Varsų respublikonų nominacijas ant- 
voje (bet ir visoje .Lenkijoje jaučiama maisto stoka. Mėsos Len rarn senato terminui, bet pra^ai- 
kijoje jau antri metai trūksta. Lenkai gamina gera kumpį, bet mėj0 rinkimus. Tuo tarpu graži 
vietos gyventojai negauna jū nusipirkti. Visas Lenkijos kumpis jc duktė Selds Brooke, atlikusi 
dedamas į skardines ir siunčiamas į užsienius. Lenkai gauna nu - pirmuosius fotografijos bandy- 
sipirkti tiktai neišvežamos mėsos liekanas.

Lenkijoje visą laiką 
trūksta maisto

Edwardo Giereko valdomoje 
Lenkijoje jau kelintas metas 
trūksta maisto, nes jis privers
tas mokėti dideles skolas. Jis 
stengiasi išvežti gaJimai gėrės 
ne Lenkijoje gaminamą mėsą, 
o patiems krašto gyventojams 
palieka tiktai pasturlakus. Gie 
rekas keliais atvejais kreipėsi 
į Brežnevą,, bet ir tas labai ne 
nori padėti bėdon patekusiam 
Gierekui. Lenkijos darbininkai 
kiekvieną dieiną kelia vis sti
presnius reikalavimus. Jie no
ri, kad būtu padarytos pakaitos 
Jenkų ūkio sistemoje. Lenkai 
prieina įsitikinimo, kad krašte vi 
siems turėtu užtekti ne tik duo 
nos, bet ir mėsos, jeigu valdžia 
neišvežtų mėsos ir javų.

mus, laimėjo 250,000 dolerių kon 
traktą dviem filmam vaidinti. 
Be to. ji gaus dar 6% iš visų pi
nigų už “Pretty Baby” ir “Ne- 

į vados vėjai” vaidinimą. Sena-
_  Policijos torių gerai pažįstantieji mano, 

labai nuodugniai kad dabar jis prašys dukters 
1 ’ - • ’ • į jis

Advokatai reikalauja 
Accardo pingy

CHICAGO, 
pareigiūnai 
iškrėtė mafijos veiklaus vado } paskolos, nes rinkimų metu 
Accardo namus ir rado juose < išleido visus savo pinigus.
275,000 deferių. Jis nemokėjo po 
licijai išaiškinti, kaip jis tokią 
didelę sumą galėjo sukaupti ir 
kodėl jis tų pinigų nelaikė ban
ke. Dabar visa efiė Chicagos ad
vokatų, gynusį ęji Accardo teis-į 
muose, reikalauja, kad jis sumo •

Floridoj mirė 
A. D. Kaulakis

CHICAGA, IR. - Stella Kau-
' - - - - - /Vakienė praneša, kad Floridoje,muose. reiKaiauja, xaa jis sumų r f 7*77 J

ketu jiems skolingas sumas. Ad-'Miami hgonmeje. lapkričio 16 
vokatai negali suprasti. kodėlįdienos vakar^ m!rė Plac,ai ŽI' 
Accardo namuose laikė tokias su jnomas Romanes veikėjas Al
mas. kada jis jiems buvo skolin-!fonsas R- Kaulakis. Velionis bus
gas už teismuose ginamas by .s.

Mirė mokslininkė 
'Margaret Mead

NEW YORK. N. Y. — Praeitą 
trečiadienį New Yorko ligoninė
je nuo vėžio mirė garsi Ameri
kos antropologė Margaret Mead, 
sulaukusi 76 metų amžiaus. Spa 
lio 3 dieną ji atsigulė ligoninėn, 
pranešdama, kad jaučiasi išvar
gusi ir kad gydytojai patarė jai 
pailsėti. NeFgai ji ilsėjosi, vos 
pusantro mėnesio. Margaret Me
ad parašė kelias rimtas antropo- 
licijos studijas ir išpranašavo

Niksonas leido 
policijai sauvaliauti

WASHINGTON, D. C.—Aukš 
tas FBI pareigūnas pareiškė 
teismui, kad prezidentas Nikso
nas leido FBI įstaigai naudoti 
nelegalius metodus žinioms rink 
ti. Advokatas Peter I. Gedings 
pareiškė, kad prezidentas Nik
sonas telefonu leido Hooveriui 
siųsti agentus į Weatherman 
centrą ir nustatyti, kur yra pati 
svarbiausioji jų veiklos kryptis. 
Dokumentai rodė, kad buvęs 
prezidentas ne vieną kartą yra 
įsakęs imtis neįprastų priemo
nių radikalams suvaldyti.

pašarvetas Floridoje, o vėliau 
•parverta'* i Chicago. Apie Kau- 
Įlakio laidotuves bus plačiau 
pranešta vėliau. Apie Kautekio 
mirtį žinią pranešė Dr. K. Gu
dauskas, velionio giminaitis. Al
fonsas ilgus metus gyveno Chi- 
ccagoje, gyvai dalyvavo visuo
meniniame darbe, rėmė Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir daug 
dirbo Sandaroje. Išėjęs pensijon, 
nusipirko puikų ūkį Floridoje, 
Miami Beach srityje ir įsitrau
kė į Miami lietuvių visuomeninį 
darbą. Buvo veiklus SLA narys 
ir priešinosi bet kokiam bendra
darbiavimui su okupantu.

— Prezidentas Carteris pareis 
kė, kad jis jokiu būdu nepaleis

besikeičianšius jaunimo papro
čius ne tik Amerikoje, bet ir 
kitose pasatfiio šalyse. Kolum
bijos universitete ji vadovavo 
antropolocijos skyriui. Laidotu
vės bus privačiom.

— Michigan Avenuie klinikos 
daktarai turės aiškintis Chicagos 
teisme.

— Teismas atisakė iSeisti iš 
kalėjimo Charlee Manėon.

’ viceprezidento Mondale. Dabar 
tniu metu jis esąs pats patikri- 
miausias pjo bendradarbis. Jei
gu Carteris kandidatuos kitam 
terminui, tai su juo kandidatuos 
ir Mondale.

Žuvo 185 maldininkai
COLOMBO, Sri Lanka. — Tre 

čiadienio naktį visai netoli Co
lombo aerodromo žuvo 185_mal- 
‘dininkai. grįžtantieji iš Mekos 
ir Medinos. DC — 8 > ėktuvas ve
žęs 246 kelerius ir įgūlą, laimin 
gai perskridolndijos vandeny
ną, bet kai priartėjo Ceylono 
(Šri Lanka) są'ą. tai įskrido į 
smarkią -audrą, kuri, greičiau
siai, ir buvo nelaimės priežąsti- j 
mi. Lėktuvas praskrido aerodro! 
mą jr įkritori plantacijų lauką, 
kumsudužo ir didžitimą ^ėleivių 
užmufe?; Pofičijd’;rir ’a^xlromo‘ 
sargai' bei <& j^oriatas
šttračk) aįįielžū' 'suhlaai/^tlž^is^us 
keleiyiūs, šaūkiančittš" paga!Ėošr? 
Prie Cėilonb sienos ĮrjošSmarkus' 
lietūs ir svaidėsi’ perkūnija’. Ma
noma, kad lietus neleido ;lakū-į 
nams pastebėti aerodromo ir nu 
tupdyti lėktuvą vietoje. Specia-. 
listai tyrinėja nelaimės prieis

Trys bilijonai 
lėktuvams statyti

Reikia pasakyti, kad Maskvo
je Amerikos senatoriai yra ga
na laisvi. Jie be baimės gali su
sitikti ne tik su žydų organiza- 
cijų atstovais, bet ir su valdžios 
pareigūnais: Su senate^’s- dau
giausia pasimatė žydai, kurie 
jau kelinti metai prašo leidimo 
išvykti iš Sovietų Sąjungos, bet 
prašomo leidimo vis nebegauna. 
Panašiai vyko ir praeitais me
tais. Teko patirti, kad Maskvos, 
Minsko ir kRų vietovių žydų 
delegacijos įtariai buvo polici
jos stropiai klausinėjami, bet di 
xiesrxemis -bausmėmis _ jie nebū
davo. baudžiami, ubo v A 

f£j,Ptaeitąf‘^ti^ėhį^seh^fė de- 
gan? i^ar kal- 

bejdsi 'sū1 ūžsfemo’mrihištėriti An 
dreF'Grbtnyka? Jis ^na’tiėsmo- 
kar atsakinėjo į:^senatoritį klausi 
rpU£> bet buvo visa, pilė klausi
mų į. kuriuos nepajėgė ar neno 
rėjo’atsakinėti? Jis'-žinojo kad 
senatoriai susitiks premjeru 
Aleksejų Kosyginu -ir galės pa
prašyti. kad jis atsakytų į .kelia
mus klausimus. Senatorių pasi
matymas su premjeru A. Kosy
ginu įvyko. praeitą ketrirtadie-

LOS ANGELES. Cal. — Boe- ‘ni- Jie turėjo pasikalbėti su juo 
ning bendrovė gavo dviejų trans j valandą, tuo tarpu jo ofi- 
porto bendrovių užsakymus mo_ ■ ce dvriika Amerikos senatorių 
dėmiems kefeiviniams lėktų- I praleido pusantros valandos, 
vams statyti už tris bilijonus do- ’ Pats Kosyginas tiek įsikarščia- 
ferių. Specialistai apskaičiavo ir! vo, kad jis užtruko pussantros 
aptarė visame pasaulyje stato- j valandos, nors jis jau turėjęs ki
mus keleivinius lėktuvus ir pri-įtus įsipareigojimus.
ėjo išvados, kad Boeing lėktuvai- Sen Paul Laxaltt respubnko_ 
yra patys gerausi. patvariausi ir į nas jš Nebraskos. pakiausė Rosy 
saugiausi. Naujai statomi lėktų-kodė] SQvietu valdžia siml 
vai turės kelias naujas dalis. da-. .ja tokius dideIiu; kiekius gink 
rančias lėktuvus saugesniais. bet ]u ; Afrfka ir pavergti
pats lėktuvo principas pasi’iksiIaisvojo pasaif.io iš-aisvintas ko 
tas pats. Nei prancūzų “Goncor-; lon.jas? Kjtas senatorius pa_ 
de”. nei sovietinis Topolevas ii- J k]ausė kodė] Sajunga
giems skridimams netinka, nes!ta.p / Artimuo_
jie neapsimoka. Didieji lėktuvai į Rytus? Kas atsitiktų jeigu 
patogūs skristi, bet jie ben ro-j jaįsvasjs pasaulis šitaip kištųsi 
vėms neša nuostolius. pavergtas tautas? Ko-

Į dėl sovietų valdžia neišleidžia 
J žydams išvykti iš Rusijos, nors 
ten jie yra pctekiojami ir trem

I fl’ena - jų teisės? Šitie klau
simai < abai įkaitino Kosyginą. 
Jis nesusivsf.de ir parodė savo 
pyktį. Tai buvo atviros ir nepa
prastai kietos diskusijos, kokių 
anksčiau nebuvau girdėjęs, pa
reiškė sen. Stevenson.

Lb Brežnevas

Penktadienį senatoriai turėjo 
pasimatyti su aukščiausios tary 
bos pirmininku Brežnevu, bet 
jis atsisakė senatorius priimti. 
Jis pranešė Amerikos ambasadai, 

!kad turįs kitus įsipareigojimus 
j ir negalįs susitikti su senato- 
iriais. Jis nieko nesakė, apie gail
imą susitikimą ateityje. Matyt, 
kad pasikalbėjimas su Kosyginu 
galėjo paveikti Brežnevą, galvo
ja neprimti senatoriai.

nesusivsf.de
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HOME OFFICE:
4192 Archer Avenue. Phone: 847-1140 

‘GarfieM Ridge:
frl4> Arc her Avenue. Phone: 767-5200 
47th and Rockwell:
2555 West 47th Slreęt. Phone: 523-1083

Lombard:
23 North Main Street Phone: 627-H40
Aurora:
301 West Galena Boulevard. Phone: 892-1140
Boulder Hilh
21 Boulder Hill Pass. Phone: 897-116(>

Hickory Hilk:
9357 South Roberts Roid. Phone: 598-5050,
Hickory HUk:
Hill Creek Shewing Centre Phone; 599-1977
Downers Grove:
5100 Forest Avenue, Phone: 963-1140

and qualified employees thrpūgh'our KEOGH ****■**“ ** 
program. Participants can set asi'de’^5%'of tfieif^ ’ *' 
earned yearly income or $7500, whichever is less/ 
in one lump sum or in smaller amounts throughout 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on the interest it earns until you retire.

olr
'f?r‘n ffi

Come into one of Standard Federal Savings nine conveniently 
located offices soon and let one of our knowledgeable savings counselors 
arrange a retirement plan structured to your needs . It will pay you tą -• 
get started before the end of the year.

How to put away money for 
retirement 
and pdt off

Retirement plans are usually all 
thought out for you, if you happen to 
work for an employer with a retirement

r7* ?- j". ’5‘ t ■

plan. If you don’t, what do you do? Until 
rrecently, not much. Except to save on ; ’ 

a, Wu^pwn. and hope.for the best.

«“Ndwybu can save:i5% of yourearned f.ų 
SinWittComdbnS-lSOQ; whichever isdess, in a,1 
^/jOax-deferredSavings program called the

.rimXKS&s iji. 
■ ■{v ĄĮ7 ifiiHYb 
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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Kausimus ir medžias* slysti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60632 :

PRANAS ŠULAS

Šis tas apie patikėtinius (trustee)
ir ]ų pareigas

Sakysime jūs susiduriate su tokia gyvenimiška prob’ 
lema. Jūs turite nemaža turto, žmoną ir 3 vaikus. Dėl ko
kių nors priežasčių jūs nenorite palikti savo turtą tie- 
siogiogiai savo šeimai, bet ištikus mirčiai, vis tik norė
tumėt, kad jie gautų pajamas nuo pagrindinio ar dalies 
jūsų kapitalo.

Įstatymas leidžia jums palikti testamentu privačią 
nuosavybę norimam asmeniui, vadinamam patikėtiniui 
(trustee), kuris gali būti arba asmuo arba kompani- 
ja. Pagal jūsų nurodymus (Trust agreement), jis (pati
kėtinis, trustee) investuos jūsų turto (nuosavybės) 
pajamas ir paskirstys gautą pelną per nustatytą laiko
tarpį jūsų turto paveldėtojams, kuriuos jūs paminėsite 
testamente.

Dėl to, kad patikėtinis (trustistas) yra jūsų globėjas 
ir jūs juo visiškai pasitikite, jam tenka didelė atsakomybė. 
Jis privalo griežtai laikytis pasitikėjimo sutartyje (trust 
agreement) nurodytų nurodymų ir laikytis įstatymų 
reikalavimų. Jokiomis aplinkybėmis patikėtinis negali 
naudoto patikėto turto savo . reikalams.

Iš viso yra dvi patikėtinių rūšys: 1) testamentu pa- 
skirtas patikėtinis, kaip aukščiau buvo minėtas, paskuti
nės valios paskirtas; ir 2) patikėtinis testamentu paskir 
tas dar testatorių! gyvam esant, vadinamas “inter vivos j soc. See. .išmokų, kaip tėvai, 
trust”. ■ • . j kurie buvo vaiko išlaikomi,

Antruoju atveju jūs paprasčiausiai pervedate savoj kuris mirė arba kaip anūkas 
turtą tam esmhniui arba kompanijai, kuriai jūs pasitiki- ar anS^e senelės ar senelio iš- 
te. Raštu padarytoje sutartyje jūs, pavyzdžiui, galite su“ 
sitarti? kad būtų imamos (income) pajamos Jūsų žmonai, 
kol ji bus gyvą ir pareikalauti, kad po jos mirties pagrin
dinę sumą gai|tų jos vaikai po lygiai.

“Inter vivbs” sutartyje paskirtas patikėtinis, testa
torių! gyvem Isant, patikėjimas^trust) tampa:veiksmin
gų nuo to moiiento, kai turtas yra pervedamas patikė
tiniui. I k
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kur kreiptu? O gal kas ją ga- ? 
k tų aplankyti ir matyti jos 
padėti? K. B-lys

ATS. Ji gali kreiptis į Mero 
įstaigą Senior and Handi- 
caped office, esančią gyvena- 

■ mos vietos apylinkėje, šiau
rės vakarų miesto dalyje. Be 

: to ji gali kreiptis į Lietuvos 
Dukterų draugiją, esančią Mar’ 

t <piette Parke.

P. S. Tam tikrais atvejais, 
pagal ‘tarpvalstybines sutartis 
(pvz. su Lenkija ir k i t.) pen
sijos mokamos ir užieuyje. In
formacijas teikia Soc. See. įs
taigos.

MRs.o’urrss
COVJ DID NOT

•s” sutartyje paskirtas patikėtinis, testa- 
>ant, patikėjimasį^trust) tampa veiksmin-

Gyvojo teitatoriaus patikėtiiuai gali būti atšaukia
mi, tai yra panaikinami ir neatšaukiami.' Kadangi pati
kėtiniai gali būti atšaukiami, tas leidžia jums pažiūrėti, 
kaip, jūsų nurodymai yra vykdomi, kol jūs esate gyvas 
ir jeigu jūs esate nepatenkintas savo patikėtiniu, tai ga 
ii te. pakeisti arba visiškai nutraukti pasitikėjimo sutar
tį (trust agreement).

Tuo atvejų, jei jūs sudarėte neatšaukiamą sutartį 
su savo natikėtiniu. iūs visiškai netenkate s 'šavo turtosu savo patikėtiniu, jūs visiškai netenkate - 
kontrolės. l

* . šiame aprašyme pakalbėsime daugiau 
mentinius patikėtinius.
. Turime pastebėti, jei jūs turite nedaug 
nėra reikalo rinktis testamentinius patikėtinius. Pavyz
džiui, jei jūsų- pagrindinis kapitalas yra $20,000, inves
tuotas už 6%, duos kasmetinių pajamų $1,200. Tuo at
veju Paveldėtojui būtų dau ggeriau, jeigu palaktumėte 
tuos pinigus jam tiesioginai, be patikėtinių.

Tačiau, kokios pajamos yra pakankamos vienam

apie testą-

turto, tai

__ (Iš pr. nr. atsako tęsinys)-- ‘.ai jūs turite pasitari su savo

3. Vedybų metriką, kai ieško 
žmona, našlė ar našlys,

4- Vaikų gimimo metrikus 
jeigu jie gaji gauti Soc. See. iš
mokas (benefitus),

5) Formą nr. 2, už paskuti
nius darbo metus arba kopiją 
fed. mokesčių (income tax) as
meniui, kurie pats sau dirba 
(selfs’employed).

Asmenys, kurie prašo iš

laikomi taip pat turi pristatyti 
įrodymus, kad buvo išlaikomi, 
asmens, pagal kurio uždar-j 
bius prašo išmokų, Tie įrody. 
mai privalo būti įteikti ne vė
liau dviejų (2) metų po darbi
ninko mirties, pagaL kurio už
darbius paduodami - prašymai 
Sai? .See. išmokoms'gauti,

<Net tėvai, vaikai, anūkai, 
žmonos, našliai ir našlės gali 
prašyli Soc. See. išmokų.

Tie asmenys, kurie neturi 
įrodančių dokumentų apie ki
to asmens teikiamą išlaikymą 
neprivalo atidėlioti prašymų 
įteikimo Soc. See. įstaigai, nes 
institucijos tarnautojai paaiš
kins kokius dokumentus pris. 
tatyti ir pagelbės. Argus.

1

šeimos gydytoju iir pasakyti 
jam apie savo darbą. Gydyto
jas gal panorės atlikti kai ku
riuos patikrinimus, padaryti X- 
rays (rentgeno) nuotrauką ir 
atlikti kitus reikalingus tyri- 
ti med. testai reikia pradėti 
kiek galima greičiau.

Dar daugiau, jeigu jūs:
* sunkiai kvėpuojate, j
* pastebėjote, kad pradėjote 
kosėti,

^kosint pasirodė kraujo iš jfr 
sų plaučių,

* patyrėte krūtinėje ar vi
duriuose skausmą,

* turite sunkumų nuryti,
* pastebėjote greitą svorio 
kritimą, -

tai neatidėliojant padarykite 
mediciniškus tyrinėjimus.

Tai gali būti asbesto simp- 
tonai ar kitų ligų reiškiniai.

Nerūkikite. Mokslininkai tei 
gia, kad rūkymas padidina ga- j- ♦
limybes susirgti vėžio ir as. 
bestosis ligomis.Studijos rodo, 
kad nustojus rūkyti, tuo suma 
žinamas pavojus susirgti 4io- 
nms ligomis.

Norintieji gauti tuo reikalu 
daugiau informacijų, prašy
kite brošiūrą, kurią jums ne
mokamai prisius: Asbestos, 
National Cancer Institute, De
partment L, Bethesda, Mary, 
land 10Q14. J petitus.

ir dirbusiems Anglijoj, yra ga 
limybė iš ten gauti pensiją.Ten 
gyvenau ir dirbau 12-ka metų 
(1946—1959 m.) Esu. 66 metų 
amžiaus ir dar tebedirbu čia— 
pilną laiką. Būsiu dėkinga už 
suteiktas informacijas — lauk 
siu atsakymo. Norėčiau žinoti 
kada turiu tuo reikalu prade, 
ti žygį”? Irena M.

j

Nemokamai skit pija vyresnio 
amžiaus asmenis nuo flu

Mero įstaiga (for Senior Ci- 
Argus Jj tizens and Handicapped), (iol- 

; den Dinners klubo palalp<se 
kL. Pasakykite, kas gali bū- ’ nemokamai skiepija vyresnio 

> ti vertėju mano byloj teisme? į ?niž. asm. nuo flu, nuo lapkr. 
j Atrodo, kad man teks teisme Icio 13 iki gruodžio 15 d. Tuo 
{ aiškinti dėl elektros nesutvar- 1 reikalu Sveikatos departamen 

tas dalina nemokamai infor
macijos lapelius.

Bet kuris senioras nuo 60 m. 
ar vyresnis ir sutuoktais gali 
pasinaudoti šia programa. Tie, 
kurie tomis dienomis serga ir 
turi virš 100 laipsnių karšio, 
neturi eiti skiepytis.

Skiepija šiose Golden Di
ner klubo patlpose: Ada Park, 
11250 S. Ada; Mt. Greenwood 
Salvation Army, 11355 S. Cen
tral Park ;* St. Rita, 6320 S. Cla 
remont; Back of the Yards 
Neighborhood Coucil, 1458 W. 
61 St.; St. Daniel the Prophet 
Church, 5330 S. Nashville; St. 
Gall’s Church, 5511 S. Sawyer; 
St. Nicholas Church, 3721 W. 
62nd St.; SoathweSt Service 
apylinkės įstaiga, 2363 W 63rd 
St. fab.

kad man teks teisme 1 
J elektros nesu t va r- 

kymo. Gal žinote kokį žmogų, 
kuris man pagelbėtų, nes aš 
angliškai nemoku ir mano pa
žįstami nesusikalka angliškai.

Pr. J-ka

ATS. Kanais teisėjas sutin
ka priimti mokantį angliškai 
kuri vertėju, bet kartais reika
lauja prisiekusio vertėje. Pa. 
si tarkite su Soc. klubo vedėju 
A. Čepulių (3548 So. Emerald 
Ave., Chicago, Ill.) arba su p. 
Rimiene ar p. Regiene: mano
me, kad šie asmenys gali būti 
vertėjads teisine.

Dar apie asbesto pavojingumą

Ne kiekvienai# asbesto ear* 
be iššaukia vėžį ar kitas kom* 
plikacijas.

Jeigu jūs esate darbe jaut
rus asbesto dulkėms ir eu 
darbo rūbais parnešte į namus,

JŪS KLAUSIATE,

Ar yra galimybe gauti 
pensiją i3 Anglijos?

KL. Teko sužinoti, kad gyv.

ATS. Pensininkės iš Angli
jos moterys turi būti 60 metų 
amžiaus ir turi būt i išdirbu
sios 10 metų; vyrai turi būti 
65 metų amžiaus. Mūsų žinio
mis keletas dirbusių Anglijo
je, o dabar gyveną JAV-se, jau 
gavo pensiją. Vineas tautie
tis gavo 1,500 dol. už praeitą 
laiką, mat jis buvo jau 70 me
tų amžiaus, kai paprašė iš 
Anglijos pensijos. Argus

Daugelis gali prašyti išmokų

Net tėvai, vaikai, anūkai, 
žmonos, našliai ir našlės gali 
prašyti Soc. See. išmoku. Tie 
asmenys, kurie neturi įrodaik 
čių dokumentų apie kito as
mens teikiamą išlaikymą, ne
turi atidėlioti prašymų įteiki
mo Soc. See. įstaigai, kurios 
tarnautojai paaiškins kokius 
dokumentus pristatyti ir page! 
bės aplikacijas užpildyti.

Argus

KL. Reikalas yra vienos,Ii- I 
genės pensininkės moters. J? ‘ 
yra našlė ,ligonė, čia jokių, gi
minių neturi.. Ji pasigamina 
pati maistą, bet iš kambario 
visai negali išeiti. Ji gauna pen 
sijos į mėn. kiek virš £.‘300 Kai 
ji sumoka už butą, gazą, elekt
rą, gydytojui ir už vaistus, jai 
lieka pragyvenimui $30. Ar 
yra jai galimybė gauti kokią 
nors pašalpą? Jei yra, tai

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ j NĄM&į ;
ERWIN f

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

HGHLHEAPI D1S1A5.

GIVE HEART

254-8500
PARDUODAME VI-MEMBER MES TAIP PAT

R F Į SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR
H “ 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
«t«r-City Relocation Scryic<

I Taupykite dabar

pas mus
KJ»[i

laiku išsiėmus ccr-

palūkanų, priklausomai nuo JdStoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federaliniai patvarkymai reika. 
lauja bausti ne 
tifikatus.

Ju«s»s KspsČInskis, liEIVIO DALIA. AtstminimaL Deivio Dalis

Chicago, III. 606081800 So. Halttod St
Vtaeas ImmMs. LIUBLINO UNUOf SUKAJCDU PARAITAU,

TURINTI

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kražto laisvi Ir lieto- 

vtij fVbOvia, privalo snslpažlntl su žemiau S vardintomis knygomis 
Ga suminėta* knyga* galima užsisakyti Naujienose.

Jvons HaprflBskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

DIDELE8 ATSARGAS

T< 421-8070

Utroota. 300 ptl Kairu 7 doL

ČIKAGIlTtS JSWMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LIETUVOa. 
Alrttfė boro Vilniuje, Trakuose Dru>kinlnkuo«ft. Kaune. Nmdakiuoae. 
KLripėdcje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai. kj ji ten matė, kokiai 
kalbai drdėjo ir ta jd Įmonės pasakė. 95 pat S1J0. Yra taip pat 
flhrentaRangiu kalbą.

K ZoKenko SATYRINES NOVtLtS. Genialiai rwj rąžytojo

TIEKA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įrtelfta 1921 mMals.

D. KvnfHa, KBLIONt 1 ANAPUS OSLfilNtJ UŽDANGOS. Ao- 
tortini poriibcma neapgrau IntinUto ir agitprooo propaganda M 
dtamkartvaL AM knygoa parašytos lengvu, grafiu stitinmL

F. FslorKIU KRYŽIUOČIŲ VALfTYBtl SANTVARKOS

asmeniu, gali būti visiškai nepakankamos kitam, pri- 
klasoma nuo jų gyvenimo būdo, nuo asmens, kaip indivi
do savybių, o taip pat ir nuo kitų jo paiamų. .

Pas mus taupomi jūsų pinigai at-' 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų • 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- t 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu i

Taupykite dabar. |
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me- | 

nėšio dieną, neša nuošimčius duo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- į 
ša iki J

MA1MIVNOH, IH» fa. HALTTVD ST. CHICAGO. ILL. <MM

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
tazdynul Išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo meeffixj Inkai 
Hrglnials, kaip konfetėmls ir pamažu jveda į gamtos vaizdu ir rmtfo ste
buklus. Dramatiškai besikelčiančiurse gamtos scenovaizdžiuose m joja 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais Jausmu Ir mlnjtū 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poedjoi leidiniu:

I. J. Aof^taltyH .‘ValElOnlenė, iVAIGTDtTOS NAKTYK Didelio 
mato, 125 pel. Kaina $1.—.

Z Jurgli BaltruUltlt, ŽEMtf PAKOPOS. S e gi j oa, glMoėt, poemoc. 
Kišeninio formato, 157 p<L Kaina 12.00. —

3. Butkv BILtRAlčIAI IR RAITAI. 155 psL HJ0.
4. Vincai Jonikai, LYDtJAU VIBINIĄ VtTROJt HUu rinktinė. IBP 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleope* J urge II on Ii, GLODI . L1ODI. Lyrikos etile. 105 pM.
8. Anetoll|ut Kairys, AUKSINI StJA. Bllėnščlal, 96 pit H0I.
7. Nadai Raifenli, TRIJŲ ROŽIŲ fVBNTt. Eiliuoti pasakojimai afte 

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus ikustracfjomla 3B.8B.
8. Medes Restenls, TH B FORBST OP ANYKŠČIAI, Albane

"Anykščiu dilelis”, vertimai. 42 psl. M.00.
9. Baly. Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 99 pel tLM.
10. Stasy. Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. Iff p«L. MM
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-fl Ivriko* knyga. 13t pKl. M.M.
12. Petrai Saga tas, SAULtLBIDŽIO SPINDULIUOSE. MlfoeM HriaA 

tiai, 92 psL n,00.
13. Petrai Sagstai, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 1U pat SLM
14. Eugenijui Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 79 pel., BIAS
10. Elena TumUnė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. BlėrašBaL 90 p«L MJB.
16. Alfonsai Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 p< 0 00.
H. Jonas ValeMe, STNOVSG LIETUVIŲ D IEVA L MNMotfjas wvrrnH 

55 psl. $1.00.
18. Adomai Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pat MAS,

Norėdami įsigyti šias ar kftas knygas, prašomo atsilankyti j Naujiena 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderj.

1739 So. HabUd Street, CMearo, minoU WWS
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V. KAROSAS

(KOMENTARAI)

soliutiznfo-l&kyfr sudarę ka-

LAUKIMAS

autoritetą įirJtiįaiuataet) sf&ti
ĮąiHi^'jjgOįį^^trokipss -jlieta-VišJtėš

miegu, tai per parą praryju apie porą tuzinų ta
blečių. Atsiraugėju kalkėmis ir kreida. Kai dak
tarės paklausiu ar man toks didelis tablečių kie
kis nepakenks/ ji tik numoja ranka ir sako:

— Būk ramus. Negerk 20 tablečių iš karto, bet 
šiaip gali imti kol kreida per ausis pradės atgal 
tekėti. —

Osteopatas pamasažuoja nugarą. Rodos iš’ 
sklaidė skausmą ir ji nuramino. Kol jis paruoš 
vaistus, liepia man apsirengti. Besirengdamas 
apžiūriu ir Įrankį, kuris man tą skausmą sukė
lė, suduodant į nugarą, 
plaktukas, apie tris inčus ilgumo ir vieno 
diametro, ant medinio koto užmautas.

Išėjęs iš kabineto tikrai

Australijos, Vokieti jos ir Lemento suvažiavusiems po
litikams pasakė., ;Jis tvirtina, kad prieš penkis ,metus 
Gečio vadovaujama Bendruomenė specialiai iš Romos iš- 
kvietė Stasio Lozoraičio sūnų, kad paskaitytų paskaitą 
apie reikalą-įtraukti Vilniaus sritį į Lietuvos Bažnyčios 
provinciją, kad niekas,'įskaitant ir Gečio vadovaujamą 
Bendruomenę, apmokėjusią Lozoraičio kelionę į Wa
shington, nieko nepadarė, o čia pats sako, kad iš visų 
mūsų veiksnių Bendruomenė turi geriausią realybės 
pajutimą, nes per penkeris metus absoliučiai , nieko 
nedarė.

Tikėti, kad Bendruomenė yra geriausias veiksnys 
pačiam Gjureckui yra naudngas dalykas, bet kad jis 
įtikintų, kad Bendruomenė tokia yra, jau visai kitas 
dalykas. Kad Amerikos lietuviai patikėtų Gurecko ti
kėjimu, tai reikia darbų. Pasimatymas su Youngu A- 
merikos lietuvių neįtikina.

gyklon užkandame. Nueiname į geležinkelio sto
tį ir iš ten su mažėjančiais skausmais ir didėjan
čia viltim grįžtame į Manchestį.

Kaimynė pradeda krapštytis savo rankinukyje. 
Jis pilnas visokių bonkų. Tai vaistai, kuriuos ką 
tik gavo iš bekraujo chiiurgo. Ji atkemša vieną 
bonką ir paragauja. Ir kitą. Purto galvą abejoda
ma. J. Verbyla pastebi, kad ir jam duotieji vais* 
tai, bent jų spalva, esanti tokia pat rausva. Dabar 
visi suabejojame ar tik ne mums visiems bus vieno
dus vaistus padaręs. Aš tu onenoriu tikėti, todėl 
savo bonkų nė nerodau. Parvažiavęs į namus, at
kemša vieną. Tas pats! Verbyla teisingai spėjo. 
Iš sykio jaučiu lyg nusivylimą, bet tuojau remi- 
nuos: juk ir apsirinas naudojamas įvairiems skau
smams švelninti, nesvarbu kas tuos skausmus su* 
kelia. Tai ir šities vaistai turės man padėti.

•ar
Po kelių mėnesių mano liga vėl tokia pat skaus- sinori imti pjaustyti.

Mažiau buvo diskutuota žy
dų klausimu. Buvo pritarta AL-. 
To valdybos užimtai linijai,; 
daug kalbėta apie lietuvių .ne-,' 
kaltumą žydų žudyme, nes Lie-; 
tuva buvo nacių okupuota ir ,tur i 
rėjų vykdyti . okupantu įsaky
mus. Tokioje .dvasioje - vedant klausimas, 
diskusijas nebuvo konkrečiai ALTo Kongrese kalbėjusi šiene- 
apsispręsta,, kąip turętų lĄLTaę je..d;džiųU plakatų pu tękiu įrą-

minga kaip ir pirmiau kad buvo. Šį kartą gydy*( Skausmams sumažinti šiuo kartu man nieko 
to jas tikrai turės Imtis ko nors efektingesnio mo- daugiau neduoda kaip po dvi-tris tabletas aspiri
no skausmams pašalinti. IkišioKnis gydymas bu* no kas dvi valandas. Kadangi ir naktimis mažai 
vo tik laikinas, tam kartui. Podėdavo labai trum- 

Tai paprastas, medinis pam laikui Paskutinį kartą sukritau Moss Side 
colio krautuvėje pakėlęs visai nedidelį baldą. Burnley 

mieste, kur ėjau manedžerio pareigas prieš su- 
jaučiuosi geriau, sergant, dabar paskyrė kitą pardavėją. Mane per-

Skausmas sumažėjęs, tik suduotoje vietoje dar kėlė į mažesnę Moss Side krautuvę taip pat mane- 
stipriau skausminga. Mano bendrakeleiviai džerio pareigos. Deja, neilgai ten guvau. Kuomet 
taip pat geresnėje nuotaikoje. Visi nuėję vai* sukritau baldą pakėlęs, tai tik vargais negalais 

pajėgiau į autobusą įšliaužti. Dabar guliu namuo
se ir laukiu, o gydytojai nesiskubina.

Iš vienos pusės žiūrint, Didž. Britanijoje vei
kiąs Nacionalinis Sveikatos Draudimas, nekai
nuojąs pacijentui atskirai, yra labai geras daly
kas. Nesvarbu ar serga šeimos galva kuris dirba, 
ar vaikas ar senelis — visi gydomi nemokamai. 
Bet iš kitos pusės žiūrint, toks gydymas žmonėms 
gali kartais ir pakenkti, nes gydytojai nelabai 
skuba gydyti. Jiems atlyginimas vis tiek tas pats, 
nepabėgs. Kiek kartų mūsų šeimos daktarė, Dr. 
amue, mane aplankė namuose, tiek kartų ją pra
šiau siųsti mane ligoninėn operacijai. Kelis sykius 
pažadėjo, net ir specialistą buvo atsiuntusi į na
mus. Tas iš karto irgi žadėjo paimti,’ tik nepasa
kė kada. Už kelių savaičių kitas atvykęs specia- 
Hsas, užklaustas, kodėl su manim delsiama, aiš
kiau pasakė: — Negalima numatyti tokios opera
cijos išdavų. Jūs dar taip gerai atrodote, tad ne-

Nesenai skaičiau kad Sir Hartley Shawcross, 
po pernai padarytos “slipped disk” operacijos la
bai gerai jaučiais. Viltis didėja. Ji dar labiau pa
didėja, kuomet vieną dieną laikraštyje užtinku ži
nią ape Mat Busby. Kaip visi žinommoje, 1960 me
tais, prieš pat Kalėdas. Macnester United futbo
lo komanda buvo nuskridusi rungtynėms į Vokie
tiją. Grįžtant iš Muencheno, lėktuvo sparnai ap
ledėjo ir lėktuvas krito, užmušdamas geriausius 
tos Manchester United komandos žaidėjus. Ko
mandos manedžeris - Mat Busby - (kai kas tvirti
no kad jis lietuvių kilmės) išliko gyvas, bet susi
žeidė nugarkaulį. Po sėkmingos operacijos išvy
ko Prancūzijon sveikatos taisyti.

Kuomet apie Mat Busby ir jam padarytąją o* 
peraciją pasakiau mūsų daktarei, ji lyg kažką at
siminusi, užklausė ar aš žinąs koks specialistas 
ir kokioje ligoninėje jam buvo daroma operacija. 
Aš jai papasakojau ką buvau skaitęs laikraštyje.

(Bus daugiau)

I su; “Visi kaip vienas, visi kaip 
j broliai, bendru žingsniu eikime 
1 Lietuvos Laisvėm kovos keliu, 
vadovaujami Amerikos Lietuviy

I Tarybos”.
Tą patį tvirtina Lietuvių 

Bendruomenė, siekdama pa
glemžti savo žinion visą išeivi
jos politinį, visuomeninį, kultū
rinį gyvenimą ir net aukų rin
kimo monopolį, visa tai darant 
vardan lietuviškos vienybės. A- 
pie vienybę amžinai kalba 
LIKas, kuriame vyko ir vyksta 
dažni nesutarimai.

Tautinės vienybes įįdęjį ,ikgi- 
bė Antąnas Smėtbn^’,; .kį^os 
vardan buvo įvykdy.t^ }7 gruo
džio. .perv/&rsinąst, Jaų.ię'taljįaiL 
nįjį Jonų ,ąpie» .vienybę .prabilo 
frontininkai.Jsv aaūr 
įsitikinimas, Ijadsnbrifit ijgyven- 
dinti bėf Ttūrį tikslą, pirmiau
siai ’reikia ligas,
pašalinti- ar-.-<pasm£rkfF"Priešta-

(Tęsinys)
Po aštrių diskusijų priimtas 

atstovo P. šilo pasiųlymas dar 
karta kreiptis į liB vadovybę vi
so suvažiavimo vardu, kaip auk
ščiausio ALTo organo, kvie-

yra giliai įaųgu’šips^ li^ūvio pa
sąmonę. Tai-įrodo feiį> ;tolį esaį- 
me atsilikė nuo vak|nįb (Temo-į 
kratijos, jos kultūros ir dvasios;

Nieko nėra pragaistingesnio ir 
kvąile^nioL.pjJlitikojė 5aip—•Su
telkti visas jėgas \ rieną vienetai 
vadovautis viena’mintimi ir vi] 
są kc'vąpastatyti “ant - vienos 
kortos”. Tokioje politinėje si
stemoje, kaip tai įrodė absoliu
tizmai ir mūsų laikų totalitariz
mai, yra galimi dideli laimėji
mai, bet po ju paprastai saka 
totaliniai pralaimėjimai.

(Bus daugiau)

laikytis stiprėjant žydų kaltini
mams, matomai paliekant da
ryti sprendimus ateinančiai val
dybai.

Be šių pagrindinių klausimų 
dar buvo' iškilę įdomūs pasisa- 

čiant LB įsijungti nariu į ALTo’; kymai, kurie labai būdingai vai- 
polįtinę veiklą, tųomi ųžbai-l zdavo suvažiavimo idėjinį nusi- 
giant visus kilusius nesusipra- statymą, bet juos turėsime pą- 
timus. 1 likti neaptarę, nes turėsime pa

švęsti komentarus pagrindinių 
klausimų negrinėjimui.

VIENYBĖS KLAUSIMU
Virš išeivijos galvų, kaip ir 

virš .visos lietuvių tautos, Jbuvo 
ii- liko neišpręstas vienybės 

Prisimenaųie.. 5TĮI

Visi atsimename, kad naujai atvažiavusieji tremti* 
niai tvirtino, kad jie geriau padarys, negu seni ameri
kiečiai, Jie lankė aukštesnes mokyklas, jie turi geriau 
apmokamas specialybes, jie lengviau nusiperka geres
nius namus, automobilius ir gali lengviau įsitraukti j 
amerikiečių gyvenimą. Svarbiausia, jie gali geriau, tai- 
syklingiau pakalbėti ir net parašyti.

Jie matė lietuviškus laikraščius, lietuviškas krau
tuves, bažnyčias, taupymo bendroves. Visa tai jiems at
rodė gerai, bet jie būtų galėję dar geriau padaryti. Chi- 
cagoje buvo kelios parapijos, turėjo savo bažnyčias, bet 
; atvažiavusieji buvo nepatenkinti buvusiomis ’lietuviš- 
LoĮn-bąži^-ęiom, jiet.norėjo. dąr vieną pastatyti, kuri bū- 
tų geresnė. ir gražesnė, negu senų ’ jietūviiį’ "statytos-, 
giems buvo aiškinama, kad nauja bažnyčia nereikalinį 
ga, atitrauks lietuvių iš senų bažnyčių, bet jie spyrėsi 
/ri stelbė-shvb. 'Jie buvo suradę architektą,’■kuris bū*' 
ęimos bažnyčios paveikslą nupiešė. • Kažkas įvyko ir 
iiieko iš to neišėjo.
2 Jie patyrė, kad Amerikoje jau 70 metų veikė SusH 
vienijimas Lietuvių Amerikoje. Turėjo dau narių ir 
darL^j^miilpžugtklL2Ee,’5uvoJ»i^amiLšfotIlLnaria^, 
įsitraukti į organizacijos. • gyvenimą ir-..daryti.r^jkalin^ 
IPis p^ėrinimu^bet tie /pasiūlomai jų-.nėtenkin<>. Dar-' 
jbas lietas, retzįiįtatai;maži, Kanadoje^ Atsirado 'gudra
galvių, kurie pareikalavo duoti jiems bent milijoną sir 
pivenijimui priklausančių,pinigą, tai jie visiems parody 
įtų, ką galimu tais pinigas padaryti. New Yorke atsira- 
tlo grupė, kuri buvo įsitikinusi, kad seni lietuviai net 
iiemoka balsų skaičiuoti."'Jiė'ne tik pasisiūlė viską ge
riau padaryti, .bet duris daužė ir protestavo, kodėl ‘ 
jiems nelėidžiairia suskaičiuoti balsus....

Ką Amerikos lietuviai buvo suorganizavę, viskas 
buvo negerai. Jie ryžosi patys sudaryti savo organįza- 
ciją. .Jie parsivežė .Europoje sugalvotą Bendruomenę, 
kuri apimtų visus Amerikos lietuvius. Tokios organiza
cijos jie nepajėgė sudaryti, nes tarp savęs susipyko. Jie 
pradėjo vieni kitus apgaudinėti, rinkimus klastoti,

liott Visų Amerikos lietuvių jie nepajėgė suorganizuo
ti, bet jie dar ir šiandien yra įsitiknę, kad jie, net ir ne
suorganizuoti galės geriau padaryti, negu seni lietu
viai. Mokytesniems buvo pavesti lietuvių švietimo rei
kalai Jie turėjo progos apšviesti atsilikusius, kad visi 
kartu galėtų žingsniuoti, bet švietimo darbas sunkus ir 

; nuobodus. Jie panoro įsibrauti į Amerikos politinius 
! reikalus ir parodyti, ką jie gali 
I

Didedė naujai atvažiavusių tremtinių dauguma įs
tojo į senų Amerikos lietuvių organizacijas ir šiandien 
jas valdo. Amerikos Lietuvių Taryba šiandien yra nau
jai atvažiavusių tremtinių rankose. Jie daro visus 
sprendimus, rašo pranešimus, kreipiasi Į kongreso ats
tovus, važiuoja į Belgradą ir rengiasi vykti į Madridą. 
Bet tie, kurie bandė sudaryti savo Bendruomenę, šian
dien politikoje labai mažai ką tereiškia. Kaip jie tvirti
no prieš 20 metų, taip jie tvirtina ir šiandien, kad jie 
viską geriau padarys. Toronte jie suorganizavo Pasau- 

; lio Lietuvių Dienas, ten skaitė paskaitas, bet ir ten jie 
nieko naujo nesugalvojo, kaip tvirtinti, kad jie geriau 
padarys.

Algimantas Gureckas, Gečio vadovaujamos Ben
druomenės atstovas Washingtone, skaitė paskaitą į Pa
saulio Lietuvių Dienas suvažiavusiems atstovams. Jis 
priminė, kad prieš penkeris metus į Washingtoną buvo 
atvykęs Stasio Lozoraičio sūnus, skaitė suvažiavusiems 
paskaitą ir užsiminė apie reikalą Vilniaus katalikų Baž
nyčios sritį prijungti prie Lietuvos katalikų Bažnyčios 
provincijos, bet pastebi, kad tuo reikalu iki šio meto 
nieko nepadaryta. Kas turėtų tuo klausimu kalbėti, tie 
nieko nesako, o kas nesupranta ir neturi teisės tuo rei
kalu kalbėti, pakalba vykstančiuose kongresuose, bet 
nieko tuo reikalu nedaro. Torontan suvažiavusiems ben- 
druomenininkams Gureckas skaitė, paskaitą apie išei
vijos uždavinius Lietuvos laisvinimo kovoje, pripasako
jo įvairiausių dalykų, sprendė kelias problemas ir priė
jo išvados, kad vis dėlto Bendruomenė privalo spręsti 
pačias svarbiausias problemas Kodėl to darbo turi i ui
tis Bendruomenė yo ne kuri kita lietuvių organizacija, 
jis nepasako. Jis savo, referatą suvažiavusiems atovams 
kitaip baigė:

. . “Praėjo. 5 metai. Ir per visą tą laiką joks veik
snys, jokia, veiksnių konferencija to klausimo ne
lietė,- niekas jo daugiau nekėlė, niekas jo nesvarstė.

. Argi tas klausimas nesvarbus? / O gal mūsų tylą 
yra dabartinėmis aplinkybėmis geriausia ir tiks
liausia laikysena? Bet kaip mes tai žinome, jei nie
kas to klausimo nesvarsteme?

--‘-• “Šio1 klausimo- ignoravimas mums primena, kad 
politiko uždavinys nėra tik sėdėti prie garbės sta
lo. Tai malonu, ir kiekvienas tai sugeba. Politikos 
uždavinys yra išrinkti iš kitų, paprastai blogų al
ternatyvų, mažiausiai blogą sprendimą. Tai reika- 
lauja-gero realybės pajautimo, kurio tarp mūsų 
veiksnių turi Bendruomenė, nes jį atspindį mūsų 
išeivijos visuomenę su jos konkrečiais rūpesčiais 
ir darbais. Todėl iš jo galima laukti konkrečių, re
alių ir tikslų sprendimų visuose mūsų išeivijos gy-- 
venimo ir veiklos srityse, tarpe jų ir politinėje Lie
tuvos laisvinimo srityje. Ačių už dėmesį!” (PL, 
1978 m. rugs. Nr., 1263 psl.).
Algirmantas Gureckas, padėkojęs klausytojams už 

dėmesį, pats neatkreipė jokio dėmesio į tai, kad jis iš

Artimoji Anglija
. (Tęsinys)

Užtikrinu Jus, kad ilgai nebeskaudės 
Tuojau pagydysiu. —

Aš tuom suabejoju. Jis man pasakoja įvykį 
apie kokį tai dvasiškį, kunigą, kuris pas jį atėjęs 
panašiu negalavimu. Jis visiškai negalėjęs pasi- 
lenkti. Tačiau po osteopato manipuliacijos, pa
matęs ant grindų gulinčią Half-Crown monetą, 
kurią jis, daktaras, ten tyčia buvo padėjęs, dva
siškis pasilenkęs ir be sunkumo pinigą pasiė
męs. šį juoką jis mėgino atpasakoti lyg tikrą 
Įvykį.

Kol osteopatas mane palieka vieną aut sta
lo, žvalgausi aplinkui. Ant vienų suskaitau bent 
dvidešimts įvairaus dydžio ir išvaizdos pažymė
jimų bei diplomų, išduotų įvairių institucijų įvai
riuose kraštuose. Šalia anglų kalbos atskiriu dar 
prancūzų, italų bei ispanų kalba rašytus 
tekstus.

Sugrįžęs daktaras man liepia atsigulti kniub- 
sčiam. Pradeda čiupinėti mano nugarkaulį. Stai
ga man taip skaudžiai suduoda, kad vos nuo sta
lo nenusiritu.Bet jis mane vėl paguldo, nuramina, 
kad tuojau būsią geriau, bet nuo pačiu akimirk" 
niu man suduoda dar smarkiau.

— Viskas tvarkoje. Kiek pailsėjęs gali ke
liauti sveikas. —
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K K. G. BALUOS 
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Medical Buildbg), T«L LU $-6446

Priima ligomus pagąl 
Jei neaUUitM, skambinti 374-80H. ’

INKSTŲ IR 4LAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tolot. 495-QSU

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»«tch«*Hr Community klinikos 
Medicinos direktorius

im S. HtohWra Rd., Wsstch.it.r, IL.
VALA?T>OS: 3—3 darbo dienom i y ir 

ka« aątn kitądien! ft—3 vai.

.fl------BE 3-5893 J

DR. A. B. GLEVECKAS’_____ __ .
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS !VTRAk’rrXA< 
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3907 Wwt ]«3rd Stree)
V&laados pagal suMtartma. s—w v

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2616 W. 71 St. T«L 737-51*9 

Tikrina akis Pritaiko akiniu^ jy 
“contact lenses’"

(Tęsinys)
Po poros dienų, kai nutilo rie- 

VaL agal susitarimą, uždaryta treč dancių tanką tnulcsmas, as ir 
----------- ------------------- :-------  jūrų kapitonas Zigmas Domei- 

DR.LE0NAS SEIBUTIS ka (Pas kurį buvau apsistojęs) | 
t nuvykome pas amerikietį ko- 
; mendantą prašyti leidimo šauk' 
į ti pabėgėlių sus‘rinkimą. Sar- 
! gybinio klaidingoj nurodyti — 
patekome ne ten kur reikėjo: 

t pas kažkurio (rodos G-5) sky
riaus karininką, kapitoną - ku
rio būta Amerikos lietuvio. Jis 
mudu beveik apibarė, dalinai 
kalbėdamas lietuviškai, kad

vo sunku gauti bet koi leidi
mą keliautu Taip. su Z. Domei
ka sutarę ir gavę reikiamus lei
dimus, amerikiečių karinėmis 
transporto priemonėmis pavė
žinami (džypais, sunkvežimiais, 
net komanduojančiu karininkų 
“sedanais” (1SM5 m. gegužės

Nevisai tiksli V. Sidzikausko diplomatuos paraštė
vo galima daryti, kaip tik lauk
ti karo pabaigos suregistruoti? mėn. 19 d. atsidūrėva Wuerz- 
visus lietuvius pabėgėlius, palai- burge, Mergentheimer Str. Nr. 
kyti su jais kontaktus ir ... ži- 62, kur buvo įsikūrusi tuolaiki- 
ūrėti kaip reikalai klostysis to- nė lietuviškoji “valdžia”, su V. 1^^.. X.r_ __ t - ___ * . .i • w n — .

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Rezidencijos telef.: 443-5545

liau. Komendantūroje, gavome 
leidimus netik vaikščioti po 
miestą net uždraustomis valan
domis (curfew exemption while 
on duty only), bet ir važinėti po 
Saalfeldo apskr. (cn official’ 
military business for Military 
Government).

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ____________ ___________ _ ___

Bendri praktiku spe-^ MOTERĄ lipe*, ’ esą, ko judu čia pas mane atė
jo je, manote, kad aš lietuvis tai 

Jums ką duosiu . . . Kai paaiški
nome (Z. Domeika gerai kalbė
jo angliškai) ko norime, tai tas 
kapitonas visdėlto teikėsi kiek 
‘^sušvelnėti” ir nurodė kaip pa
tekti pas patį komendantą. Ko
mendantas . (William L. Ląm- 

_____ ______ * bert, Captain, Cavalry' Coman- 
dažai. Special; pagalba Moms, ding) rado pasikafeejima su mū 
(Arch Supports ii t t ; v . , f - —

VC-9M ir 6—8 S^adiemaia 9-1 <h’ieni Ubai Des
29W;Wns 63rd st, Chrc»B<,. JTL 606Ž9 Domeika, gyventas Saalfelde 

P R expect S-5084 J&u ilgesnį laiką, suteikė jam
~ gąna apytikrių žinių apie mie

ste ir apylinkėse gyvenančius 
svetimtaučius. Mudu buvome 
pirmieji svetimšaliai - pabėgė
liai pas jį kreipęsi pabėgėlių 
reikalais. Prašėme leidimo lie-

Ofisas 2652 WEST 5yth STP.CET 
Tai. PR 8-1223

OFISO VALu pimu antiad., trečiad- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. ŠUtadie- 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
v r •... ,t. ] pagal susitarimą.

KAUSTYMAI

Laidiniai — *ilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. iERt NAS 
TeL WA 5-8063

=< tuviu pabėgėlių susirinkimui'.

Apdraustas per kraustymas
U Įvairių atstumų,
ANTANAS VILIMAS 

Ttl. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vboi programos g WQPA^

U9C JdL A. Mk
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedtfa Aldona Daukus
, Tafot: HBmTodc «4U

7159 So. MAPLIWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. <06*

-

pa>Tl*«tn>e<

IBS North Wabadh Arm®*

Otairm) ir 
6TM4S0

— Jd tinote amenta, kurie

jiems siusime Naujienas dvi sa-

Sidzikausku priešakyje, Lietu
vių Sąjungos vardu.

Su V. Sidzikausku teko pakal
bėti labai trumpai, jis beveik nie
ko nesiteiravo apie mūsų atsto- 

‘ vaujamus lietuvius, tik stebėjo
si, kad mudu su Z. Domeika taip 
greitai sugebėjome gauti amerr 

Vieną vėlų vakarą pas mane kiečių karinių įstaigų leidimus 
prisistatė du amerikiečiai: vie.' taip toli (iš Saalfddo Tueringio- 

r* I l ■» m ♦ I z-J ry i i A 1 X • * T ▼ * • • X 1nas iš karinės valdžios (MG), 
kitas iš karinės policijos (MP). 
Mat mano, kaip lietuvių komi
teto pirmininko pavardė ir adre
sas buvo iškabinta budinčio ka
rininko būstinėje, kur tuodu ne
laukti svečiai suradę mano ad
resą — nutarė mane aplankyti, 
nes vienas jų (MG) buvo Ame
rikos (iš New Yurko) lietuvis: 
Cpi. Edward G: Savagė (Matu- 
še^čiusj;^7'Ą/3T531835, Hq. 
Co. 7717 QAI. APO 175 c/o WS. 
Anriy. Antrojo (MP) pavardės 
jau nebeatmenu ir savo išliku
siuose popiergaliuose nesuran
du. Kai pamatė kaip męs atro
dome, vienas jų (MP) šoko į sa
vo “džypą” ir už kokių minučių 
grįžo didele konservų dėže jr 
balta duo*na nešinas. Kai išvyko
se Domeikų šeima, ypač vaikai, 
turėjome ‘"balių” — sočiai pa 
valgėme. Toliau jau reikalai vy_

Leidimą gavome, susirinkimas 
už kelių dienų buvo sušauktas, 
išrinkta pabėgėlių komitetas, 
kurio pirmininko pareigos ati-jstesi kur kas geriau, nes tū- 

' teko man, o vice-pirmininko — dviejų karinės valdžios tarnybo- 
Z. Domeikai. Nieko daug nebu- je esančių karių pagalbu ne bu-

Frosty Cranberiy-Orange Relish Pie
— — .fty Martha Logan .. —

\RAKBEfttiY
/

‘ Desserts for holiday meah are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 

{ least two different kinds so family and guests may have a
• choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
f are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty

• Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.
Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh

mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
imtii the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally tha scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Rehsh Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 

■ minute rush or fuss.
4 Frosty Cnnbeny-Orange Relish Pie

Yield: 9 i>ch pie _
Baked 94nch Swift’nmg/ 20

/ Jewel Shortening Bia. ^4
Baked 9-fneh Swifl’nmg/

j e į NVuerzburgą Bavarijoje) ke
liauti ir kad atvykome išimtinai 
karinėmis priemonėmis (civi
liams gyventojams tada dar ne
buvo leista* keliauti jokiais ke
liais ir jokiomis priemonėmis), 
nes vokiečiai tebuvo kapituliavę 
dar Ws tik nevisai prieš savaites 
— gegužės 74. Vr Sįdziskauskas 
tada mudviem paplak o j o, kad . 
kaž kuriam amerikiečių armijos 
štabo pulkininkoi J^s įteikęs 
memorandumą apie Lietuvos 
padėtį ir kad lietuviai pabėgėliai 
Vokietijoje nėra Sovietų Rusijos 
piliečiai ir dėlto jie negali būti 
verčiami grįžti Lietuvon, nes jau 
tada amerikiečių karinė valdžia 
ragino, kai kur grasino.imtis net 
prievartas,’ visus pabėgėlius gra
žinti į jų kilmės kraštus.

Tai buvo viskas, ką iš V. Sidzi
kausko girdėjova. Paprašius — 
jis išdavė mudviem anglų kal
ba rašytus pažymėjimus, kad e- 
sava “members of the Executive 
Committee of the Lithuanian 
Association at Saalfeld” ir kad 
mudviem būtų laista laisvai 
keliauti ir reikalui esant teik
ti pagalbos. Jokios kalbos apie 
amerikiečių užimtų, kai kurių, 
sričių užleidimą sovietams su 
V. Sidzikausku nebuvo — net 
mažiausių užuominų iš jo pu
sės. Galiu suprasti: tas alijantų 
susitarimas buvo griežtai laiko
mas paslaptyje ir V. Sidzikaus
kas negalėjo lo žinoti, nežiūrint 
kokiu titulu jis veikė. Ir, matyt, 
nežinojo to iki kol įvyko pats 
faktas, kai amerikiečiai tas sri-

tis sovietams atidavė.
Nes jeigu jis būtų žinojęs 

anksčiau, tai kodėl mums, ke
liems šimtams lietuvių, gyve
nantiems tokioje (sovietams a- 
tiduotinoje) pavojingoje srity
je (Thueringioje) apie tai ne
pranešė iš anksto, nepadarė net 
mažiausių įspėjimo užuominų? 
Dabar* jau, kai po tiek metų 
kiekvienam žinomos visos 
smulkmenos — labai pigu rašy
ti, kad tai buvo jo vienas pir
mųjų rūpesčių mur iš ten išvež
ti, dargi kariuomenės sunkve
žimiais . . .

Grįžę iš Wuerzbugo į Saal- 
feldą, beveik nieko nesužinoję, 
tvarkėmės vietoje kaip išmanė
me, amerikiečių komendantūro
je įgijome gera vardą, taip, kad 
aš buvau komendanto paskirtas 
visų svetimšalių grupių komi
teto pirmininku, tikslu tas gru
pes suorganizuoti ir sustabdy
ti plėšikavimą bei vokiečių už
puolimus, ką gana “energin
gai” vykdė toje srityje buvę iš 
Rusijos ir Lenkijos atvežti civi
liai darbininkai. Mano padėtis 
pasidarė labai nepavydėtina, 
nes pats būdamas pabėgėliu — 
neturėjau ncYo kištis į kitų gru
pių reikalus, ypačiai rusų ir len
kų, kurie tikrai buvo pasigailė- 
traktavo (kol galėjo) beveik 

cjimo verti, nes vokiečiai juos 
kuone kaip gyvulius. Dabar jie, 
rusai ir lenkai, skaitė kad atėjo 
jų dienos: plėšė, grobė kur ir 
ką galėjo ir mušė vokiečius, 
anksšiau buvusius darbdavius 
ir kit., taip — kaip jie patys 
anksčiau buvo spardomi, ujami 
ir mušami — net bizūnais, žino
ma, tc'kiam sąskaitų suvedimui 
nepritariau — bet nesistebėjau.

(Bus daugiau)

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

P4 ruoši s ta 4 mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu p*- 
aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. *—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairus, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supenėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: 44 Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

IV. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

tepi

Mažeika S/ Evans ■ *
Laidotuvių Direktoriai

jų* Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į Tel. 737-8600
!C Tel. 737-8601

SUSIRINKIMU

Amerikos Lietuviu PiliečiŲ Pašal
pos klubo priešznetinis narių susirin
kimas įvyks, sekmadienį, lapkričio 
1A d-i 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 j 
Šo. Talman Avė. Nariąi prašomi at-' 
slankyti nes yra daug svarbiu rei
kalu aptarti ir bus renkama valdyba
1979 m.. Bus ir vaišės. -

Rožė Didžgalvienė, rasL

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-0.7. SO. HERMITAGE AVENUE . .
TeL 927-1741 — 1742 <• ■ * :i'

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE?-’ t;
, Telefonas 523-0440 i :

. n o t ei o?kūi: 
MODERNIŠKOS AIR-CONDUIONED KOPLYČIOS 

ro.ii (P ^:oh?nA bfj siL
\ ■! m ............ . -ii. mill.................. i -■■■ _

V.K.L.S-gos Chicagos Skyriaus na
riu susirinkimas įvyks sau. lapkričio 
men. 19 d. (sekmadieni) 3 vai. p. p. 
kamb. 203 Jaunimo Centre.

ENERGY
WISE a

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Losed

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P A T R I A CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

PETKW3
? • 71,1. „ >IC .inViS^

i-:. TĖVAS IR SŪNUS1 >-•
MARQUETTE FUNERAL HOME ; į ' 

2533 W. 71st Street '
» 1410 So. 50th Ave., CiceroV Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI .

NARIAI:

Lhtuvhi
Laidotuvių
Dircitorią
Asfoclacijofe

) AMBULANCE
PATARNAVO
MAS DIENA

IR NAKTL

I
t

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS i

'< t.w So. LITUAMC.A AVENUE. Phone: YArii 7-4441

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Avė* Cicero, HL Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
L34S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
321? So. LITUANICA AVE. Tri.: YArii 7-1188-1137

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAMTCt)

2424 WEST STREET XAjreNlc 7-1111
2314 WEST 23rd PLAC1 Ylirink 7-44 71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilta, UL 774-44J4

J. Blukaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vi?>ms lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITEL

didelėm raidėm, kaina $5^00 Abi knygos yra Ubai įdomios, 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelu ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Fu persiuntimu US $1350. užsakant iš:

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

1~~’________~ j * . -- L~r - .......-- .

full-sized marshmallows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milkjChiDed *

4 10
thell 1

ounce package frozen 
cran berry-orange 
relish, thaweA

Combine relish, manhmallovf »»d _
Com and beat slowly Patil marshmallows weik Stir occasion
ally. Cool. Whip nam or mUh ha a chWed bowl anta stiff 

form. Fold ioto zdffh mixtm. Pour into cooled baked 
pie shell. Wrap for ftwMg. At eenrlnf time, remove pie town 

aad lefstind 10 minute* before seAdng. -

3354 So. HALSTKD STREET Phene: TArdi Mill

I — MAUItlNCMk CHICAGO I. ILL. Sahir<i*v. 1*,



TRUMPAI

a t “Pašto tarnautojų streikas ir ki- 
*!ti reikaliukai sutrukdė iš ank- 
1‘sto sumokėti už prenumeratų 
"j ir atsiųsti už jūsų laimėjimų bi-

j prenumeratą ir ta proga pride-
— Dr. Alekas Zotovas iš du $10 kitiems reikalamas bei 

Bloomfield Hiils, Mich., pakvie-1 trūkumams padengti, linkėda. 
stas LB Detroito apylinkės val-tmas nepasiduoti bendradarbiuu- 
dybos pavesti Spaudos platini-,tojams ir kitokiems Lietuvos o- 
mo vajų Michigan valstijoje. Ta kupacijos tolerantams’’. 
proga ruošiama lietuviškų peri už laišką ir už auką, 
odinių /eidinių paroda abiejo-J 
se Detroito lietuvių parapijose.) — Dėkui poniai Irenai 
Parodos tesis visą gruodžio mė- pie is Springfield, Ohio, 
nesį iki vajaus pabaigos. Dr. A. 
Zotovas, žinc'rnas radiologas, 
imdamasis atsakomingų parei
gų, parodydamas gerą pavyzdi 
ir toleranciją, užsisakė Naujie
nas 6 mėnesiams. Jis mielai da
lyvauja kultūrinėje bei švietimo

. veikloje. Jo žmona Ringailė yra 
žinoma dailininkė, turėjusi dau
gelyje lietuviškų kolonijų sa
vo kūrybos parodas su gęru pa
sisekimu. Dėkodami už dėmesį 
Naujienoms, linkime geros sėk
mės kultūros darbuose.

Dėkui

Giles- 
už $5 

auką, atsiųstą prenumeratos 
pratęsimo proga. Taip pat dė
kui tautiečiui iš Klevelando, už
sisakiusiam Naujienas viene-J 
rieins metams, bet pavardes 
prašiusiam neskelbti.,

1
— Vytautas Vasiukevičius iš 

Marquette Parko atsiuntė tokį 
laiškutį* “
nors ir pavėlavęs, siunčiu $5 į į 
laikraškio leidimo* ar į mašinų 
fondo sąskaitą”. Dėkui. Ta pro- ]

‘Už loterijos bilietus' Pakštas, dr. Leonidas Ra- jantis į viršų. Granite bus išgra

— Jonas Grigaliūnas iš La
wrence, Mass., platinimo vajaus 
proga tapo Naujienų skaityto
ju. Prenumeratą už pusę metų 
atsiuntė Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus veikėjas ir lie
tuviškos veiklos veteranas M. 
Stonie, taip pat iš Lawrence 
miesto. .Nuoširdžiai dėkodami 
M. Stonie už platinimo' pastan
gas, sveikiname naująjį prenu
meratorių J. Grigaliūną, o ge
rą . žinia pranešame visiems 
Naujienų' • skaitytojiams, prašy
dami daugiau pastangų platini- 
mo vajui'.

į <’ižį.Stayner*
Oxd.7 įąrpržJdU^ico^-tait) T^dyjLt’VeteekytėŲ Jdnas'Remvs, Ba-

gas, Mark Madsen, Petras Dūda, 
' Povilas Mariukas ir Arūnas Ka
minskas. Diriguoja Faustas 

ga prisimintina, kad Vasiuke- Strolia.. Koncertas bus šį sek- 
vičiai prenumeruoja daugelį lie- madienį, lapkričio 19 d., 3 vai. 
tuviškų laikraščių ir visus juos 
remia, kaip remia visus ben
druosius darbus.

— E. YerSavich Braveville, 
III., pratęsdamas prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $5 
auka. Ponia C. Shirvis iš šiau
rinės apylinkės atsiuntė §2. Dė
kui. Taip pat dėkui Rockfordo 
skaitytojui už $5 auką.

— Chicagos Lietuviu Styginį 
Ansamblį sudaro 16 asmenų, 
įvąiriųZ styginiu instrumentų 
specialistų bei solistų. Ansam
blyje groja: E. Sakadolskienė, 
Dana Brazdžiūnaitė, R. Pakštai- 

. tė, N.- Misiulytę, R. . Markelytė.

popiet Jaunimo centre.

— Illinois valstijos loterijoj 
lapkričio 16 d. Big Pay Day lo
šime laimėjo 045, 84, 8 ir 1756. 
Touchdown teršime laimėjo Chi
cago 39, 22, 13 ir 26.

— S.L-A. 6“to Apskr. metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d., 2:00 vai. p. p. 
pirm. K. J. Mačiuko rastinėj 
esančioje 2549 W. 71 st St., Chi- 
cagoje. Visus SLA kuopų atsto
vus m Joniai kviečiame dalyvau
ti.. “

1 C> Austin, rast. (Pr) į?
’■ ' * r

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vaikus 5 dienos į savaitę Orland 
parke. Geras aflygimmas. Skam
binti. vakarais- 349-1911. (Pr)J

Ė^osTfetelti dlenrStį 
^lu sudaryti nenutrūk- 
ui, bet ir visos išeivijos

.BAIKIME PAMINKLĄ - 
b^m^VATOYLAP
■'Sandarfe /.jred«7c M., .yaidylps

i ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 

tryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia, Elinora JakšJ 
tas, 17 No. Stale St. kambarys 
1717. TeL 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 Šo. 
C-M) T80S-m*FX -ojuauiEJOBS

Nam* |, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

>7 Jug

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidendnio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., Str Petersburg,. FV S^TQR tel. 813-^1-9753. paskyrė 
trijų dienįjątbatd^fe į dvienis asmenims; ĮlSįingieti tew progos būti 
svečiais puikiame: motelyje, prie 'pat? pajūrio/ nsudotis^prfvačtepaplūdiiniu. 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais ^moderniais įrengimai^

’ Mūšų bendra’darbė ir savaitinės skffties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė SLi.SGškinytė.'paskyrė $50 premija. Bekabėjo, stefras :ir ' daugiau 
mecenatų^.. kūnų K vertingos dovanos - bus • skelbiamos ir paskirstytos' rude
niniame •'Naujienų piknike. ''4 į » * Jt - ’ ’ ’ fF. Z ' 1

Triį iapkHcio 13 d. gbsędžįava ir 
pa 

hSnklųr^statytį "Lietuvių Taųfi-. 
nėšb kapinėse.' '' : '

Paminklas ibųs/pilkbs spalvos

'jų pėdų pločio, šiek tiek siaurė-

Visas fr.visus kviečiame 1 diffiąją talką, ’■ •
' nil K* M ; ’ ■ "> ■ ■ . t ~ ....: |

Prenumeratos - pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikliam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

; t ADVOKATAS 
CHARLES P. KAU & Associates 
.: . i 2649. West 63rd Street; t ’ •

,TeI. 776-5162, .
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais teL 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, pa tarnaudama klientams.;

NAUJ1INW 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60604

® 13 anksto be n ginimo pratęsiu savo i^enumentą, tzupydimia laiką Ir 
nsatindirnas susirašinėjimo Išlaidas. Priede  doL

Pavardė Ir vardai — ---------------------------— ________________________

Adresu

• Ufetkair Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardai -

kuria

Adresas

SpousorlAūs pavardė, vardas Ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujiem? 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai  dot

■ T-. *rT*- ^ - ■

Pavardė ir vardai ________ _________ . .

Adresai _______________________ _ — - ______________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei sulipa, 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai---------------------------------------------------- -- -

Adresai ________________________ -____________ .___________ ._____________

Pavardė ir vardai ---. - — ---------- -------------

Adresu ------ — —■ ■

Pavardė ir vardai r-- ■ — ------ - -- _ ._ -______ ____

/ Erėm . — —- — . - - - ,,

viruoti Gedimino stulpai, papuoš 
ti ąžuolo lapais, kryžius su medi 
ne tvorele žemiau tokių įrašu:

MYKOLAS V AID YLA 
1902 — 1776

SANDAROS REDAKTORIUS 
Paminklo atidengimas numa

tomas ruošti kapų puošimo die
ną — MEMORIAL DAY, 1979, 
V. 30 d.j kad galėtų dalyvauti 
kuo didesnis skaičius žmonių 
šiose iškilmėse. Mes, lietuviai, 
būdami dėkingi 'M. Vaidybai už 
jo parodytą ištvermę ir nuopel
nus- bei meilę Lietuvai, norėtu
me lietuviškoje Chicagoje pasi
gėrėti ir pasidžiaugti pastatytu 
didingu M. Vaidylps antkapiu.

Šio paminklo užbaigimui dar 
trūksta lėšų, todėl komitetas 
prašo visus lietuvius. į talką, pri 
sidėti auka-šiam paminklui pas
tatyti. : i - - • '

Aukas prašom siųsti šrio adre 
su: Mykolas Vaidyla ^Įęmorial 
Fund, c/o Mr. V. Uznys, - 3752 
West 69 Place, . Chicago- Hl. 
60629./ . ’ų i ; r

Paminklui statyti. Komitetas.
' ■ J.' Kuzas/pirm. 

’V.-Uin^izd.
Kapacinskas sek.

Chicagos Lietuvių Styginio 
Ansamblio koncertas Jaunimo 
centre įvyks lapkričio 19 dieną 
3 vai. p.p. Programoje: Mocar
tas, Strausas, Wagneris, Bachas, 
Budriūnas, Čiurlionis, Oginskis, 
Kaveckas bei kiti kompozito
riai. Dirigentas — Faustas Stro- 
lia. Bilietai 
prekyboje, 
studentams

gaunami Vaznelio
Papigintos kainos 
ir pensininkams.

(Pr.)ATSIMINIMŲ

PETRAS KAZANAUSKAS, PretdentM
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. ■ Virginia 7-774?

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

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

NAMAI-TAI AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
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, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas 
galima

gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
užimti, arti ofiso.

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knvga su.] 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL'.'60629.

ir

užsisa-

Insurance, Income Tas 
’951 W. 63rd St Tek 436-7878 REAL ESTATE

M. J. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 TV. 63rd SL, Chicago ’ 

Tel. 767-0600.

> 2625 West 71st Str^el
TeL 737-7200 arba 737-8534

EL ECTROS ĮRENGIMAI/ 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

TaL *27-3559

Arthritis Sufferers’<tfL

WAKE UF WITHOUT1 
. ALL THAT ŠTiFFHESSU;;

\-K -f—*-V u

r New formula for arthritis 
: minor pain is:so strong you
. can take it.less often and still .• 

wake up in the morning with
out all the ipam’s stiffness.
Yet so gentle you can take f 
this tablet on an empty stom
ach. It’s called Arthritis Pain 
Formula. Get hours of re
lief. Ask for Arthritis Pain 
Formula, by the makers of 
A nac'in9 analgesic tablets.

No. 49

Naujienoms reikalingas

KAIP-SUDAROMI- -TESTAMENTAI-
-t* JSifelū. Jums, 'gali! daug 
padėti teisininko Prano Š u l 
paruoštą, — teisėjo Alphons

ė Vi s . perziūrėt a, feSūdųy os’ 
išleista^ llnyąa stį tegaliskotnis 
forindniis;
* ‘ Kriyga su formomis..^aųna/L 
ma Vaujienų administracijoje
1739 -South Halsted SI.. Chics 
gojiL5 60608.

-L : ■ vv.• i <V * , H ; :

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

CAFETERIA
HELP 

NEEDED 
in Elk Grove Village. 
Openings available for: 

salad Girl 
-ahętįjjge;

REGISTER.GIRL
Part & Full Time 

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

CANTEEN* 
CAFETERIA

*1—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 posmečliH * autumoblllt 

JaMHty apdraudimas pensininkams 
Kxelptli;

Se. ASflJWHX AVB.’ 
3XM775---- - ------

■i į~

LAIKRODŽIAI Ir BRANGlNYRe

V Par&vtmMĮįr TiliyMM* 
- — 2646 WEST 69HuSTRIIX_^

BUSS. OPP. — IN TOWN ' 
^Biznio Proga — Mieste,,.

,. ,^ar; restaurant And ' 
į BANQUET hall .including.

PIZZA ROOM■
Well established business. Located

5540-44 Archer Ave.
See owner RALPH

EXCELLENT
OPPORTUNITY

For a self motivated person. Various 
duties including tight typing. Near 
north location. Close to public tran
sportation. Excellent benefits.-

822-0450

, « ; J. ' • jH -

Siuntiniai i Lietav<
Ir kitus kraštūsV^f 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehw 
Chicago, 111. 60632. T»F. TA 7-5980

PERSONAL . 
. Asmeny Ieško

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

TM A WIDOW, on S.S. income, have 
a mobile home on an acre, Wiuld like 
to meet a sincere gentleman • who 
would relocate and share expenses.

Have no dependents -. in good 
health, nondrinker or smoker.

Lithuanian descent.
Write in English to:

Chicago, HL 60608
Box 223 
Naujienos 
1739 S. Halsted St.

REIKALINGA 
NAMŲ ŠEIMININKĖ

ir konipanijonė vyresnio amžiaus 
moteriai. Duodamas privatus kam
barys, maistas ir mokamas atlygini
mas. 66-tos ir So. Pulaski apylinkė. 
Skambinti sekmadieni tarp 2 ir 4 vai. 
popiet.

Tel. 735-4688.

CARPET CERVICE CENTER
Morton Grove

HA 1-6100. HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

MACHINE MAINTENANCE 

FOREMAN
MARU A N0REIKIEN1

Wert IMh St, CWeago, m W62f • TA WA W7K7
Dldelli Marinkime* fnlrtv prekių

MAISTAI Iš EUROPOS SANOtLIŲ.

an

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAHQUWTT1 GIFT PAKCILZ SUVfCB 
13*1 W. M, Cktex., HL _ TH. WA M7Tr

W3 fca. St. Cbk**., IIL <O*M. — TH. M4-8»

Excellent position available for 
experienced machine maintenance 
foreman to fill this day shift position.
You will have complete responsibili
ty for our machine maintenance dept, 
with crew of 5 people reporting to 
you. Minimum of 2 yrs. supervisory 
experience is required. Cold heading 
experience is preferred but not a 
must
CALL CAROL 455-7300

AMERICAN COLD HEADING
10900 W. Belmont, Franklin Pr.

E. O E.

priima mokinius mokytis kilimų ir 
surišimo specialybės. Geras pradinis 
atlyginimas. Svarios ir malonios dar
bo sąlygos. Pilni unijiniai priedai. 
Turi būti sąžiningas ir patikimas. Tu
ri suprasti ir kalbėti angliškai ir tu
rėti savo susisiekimo priemones. 
Skambinti MARK angliškai nuo 8 
ryto iki 5 vai. vak.

Tel. 267-6363

CHILD CARE

LIVE-IN. 5% DAYS. 2 BOYS. 7 Mo.
& 3 Years. TOP SALARY. Own Rm. 
TV & Extras. Some English. Refer-j 
cnees. Lake Shore.

Phone 9 AM-Noon OR 6-8 PM 
664-3725

KEYLINE PASTE UP

CLEANING LADY

1 day per week steady. First 
good pav. Ref. req <t must 
some Ekiglish.

624-5861.

i 
class.* 
speak

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

UH Frank Zapolls

GA 4-4654

run f Ata

ncvuwc^

State Farm Ltfe Insurance Company ji

■ ' "" * 
CROSS TOWN PLUMBING

& SEWERAGE
All types of plumbing repairs, 

. drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
7354361

REPAIRS ON HOMES i 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“LIETUVOS AIDAI”

KAIt BRAZDZlONYTt,
PR0GRAJ4OS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0:30 vaL vak. 
Penktadieniais 0:30—10 va], vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1400 >AM.

2646 W. 71 tt Stre«tf Chicago, Illinois 60629
Tolof. - 778-5374

Excellent Opportunity Background in 
mechanical drawing a must. Knowl 
edge of decimals ahd fractions.

4922 S. WESTERN AVE.

476-6898

HELP WANTED — MALE-FEMALE j 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

CENTURY 21 REAL ESTATE

FACTORY

Several Full Time Position now avai
lable on 2nd shift Must be a high 
school graduate with an excellent 
work record. Starting salary $5.28 
per hr. to $6.28 per hr.

Call Mr. KELEMEN at 
666-1441 for appt.

between 9 AM A 3 PM

SALES CAREER

Full benefits of Century 21 Training 
Program. We are expanding A need 
full time sales people. License A ex
perience preferred.

CENTURY 21 REALTY
361-4041

Z ~ 1 A

[JETUVLS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina SL
(Town ot Ukt)

Date Mffxn Iš lanko F? H
Darbas •arantuefaa.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

- - - -

i . NAUfiiMMk ghkaoo < m, FJiimOji. 1W>




