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SEN. A. STEVENSON SIŪLYS KEISTI AMERIKOS APSAUGOS SISTEMA
Pabuvęs Maskvoje ir pasiklausęs rūsy, jis dabar 

rengiasi balsuoti už strateginę sutarti 
t

WASHLNGTON, D. C. — Sen. Adlai Stevenson, kartu su ki- * 4 
tais senatoriais, pabuvęs Maskvoje ir turėjęs progos išsikalbėti su i 

. sovietų valdžios, propagandistais, rengiasi siūlyti padaryti pakai- Į m 

tų dabartinėje. Amerikos apsaugos sistemoje. Senatorius yra pa- r 
siryžęs siūlyti, daugiau dėmesio kreipti į Amerikos ginamuosius 
ginklus ir nekreipti tiek daug dėmesio į puolamuosius. Senatorius, 
išsikalbėjęs su .Leonidu Brežnevu'ir kitais, jau yra pasiruošęs pa
sirašyti dabar aptartą ir paruoštą strateginių ginklų sutartį. Ne
gavęs apšvietos Maskvoje, jis butų balsavęs prieš paruoštos su
tarties pasirašymą.

Kabėjosi su Brežnevu 
ir Kosyginu

* Sen. Stevenson, turėjo progos 
pasikalbėti ne tik su Rusijos 
premjeru Aleksei Kosyginu, bet 
jam teko keliais sakiniais pasi
keisti. ir su Brežnevu. Brežnevas 
senatoriams pasakę^ kad pirmą 
ątomįno karo valandą Amerikos 

" nebeliks. Amerikos atomo bom
bosskris į strateginius sovietų 
centrus, o sovietų bombos skris 
į Amerikos pramonės centrus,

įsitikino, lead Ramieji ginklai 
Amerikai m daug svarbesni, 
negu puolamieji. Puolamieji gin 

■ klai gali pakenkti priešui, bet jie 
nepajėgs apginti Amerikos, to
dėl šia kryptimi jis pasiryžęs 
riekti'informacijų.

Receijos ar depresijos 
1979 metais nenumatoma

WASHINGTON. — Preziden
tas Carter ketvirtadienį pasakė, 
kad. jis recesijos ar depresijos 
ateinančiais metais nenumato ir 
kad krašto ekonominis augimas 
bus gal tik truputį mažesnis 
kaip 3 nuošimčiais.

Savo 40-joje spaudos konfe
rencijoje Prezidentas pasakė kad 
jis pradeda aiškiau, ir aiškiau ma 
tyti kaip sunku bus sudaryti la
bai taupų, biudžetą ateinančiais 
metais. Tačiau jis pareiškė ryž
ta tęsti kovą prieš infliaciją net 
jei teks biudžetą nubraukti ke
letą vidaus reikalams programų. 
Tikrindamas kad tai nėra nepo 
puliarus aktas, Prezidentas žade 
jo jį. (kovą prieš infliaciją) tęsti 
nors dėlto tektų likti vieno ter
mino prezidentu.

Dr, Jono. Adomavičiaus- • kryžius taip 
Chicagoje, kaip toki kryžiai apsnigti ir rusų 
je Lietuvoje.

TRUMP M IS VISUR

Guy anoje SPD 
in ia me seime

apsnigtas 
pavergto-

SVARBUS KARO VADO KATARIMASEUROPOS VALSTYBĖMS

Somoza pats riustati- 
nėja taisykles

Managua, Nikaragua. Diktato 
rius Annastasio Somoza yra pasi 
ryžęs leisti krašto gyventojams 
nutąrti, ar jie nori, kad. jis baig 
tų prezidentūros terminą. Jeigu 
gyventojų dauguma pasisakytų 
prieš Somozos krašto admins- 
traciją, tai jis tuojau pasitrauks 
iš krašto. Jis tada visame kraš- 
tepraves naujus rinkimus į par
lamentą, o tas parlamentas iš
rinks naują prezidentą. Somoza 
perduos prezidentūrą naujai iš- 
rinktampfezidentui. Tiktai vė
liau jis sutiks išvažiuoti iš kraš
to. (Plebiscitą pasiūlė'JAV, Gua- 
temalos ir Dominikonų Respub 
likos ambasadoriai, pasitarę su 
opozicijos atstovais. Opozicija 
buvo įsitikinusi, kad Somoza ne 
priims plebiscito idėjos ir neleis 
krašto gyventojams šio klausi
mo spręsti. Neatrodo, kad opo
zicija sutiktų su tokiomis sąly
gomis. Jeigu krašto gyventojų 
dauguma pasisakys prieš Somo- 
zą, tai vargu jie leis jam praves 
ti dar vienus rinkimus. Jie yra 
įsitikinę. kad visi jo vesti rin
kimai buvo klastoti.

Dunne nori sumažinti 
komisionieriy sauvalę

CICAGO. — Cook Apskrities 
Tarybos Pirmininkas George W. 
Dūrine .pasakė kad poto, kuomet 
apskrities komisionieriai patys 
sau nubalsavo riebiai padidinti 
algas, yra laikas reformuoti jų 
rinkimo taisykles, nustatant kad 
apskrities komisionieriai būtų 
renkami tik iš pačių apskrities 
gyventojų tarpo, o neribotai. Jis 
pridūrė, kad ir komisionieriai 
privalo būti ’ atsakingi rinkė
jams už savo veiksmus, kaip pa 
vyzdžiui kad praėjusį trečiadie 
nį, kad nepaisydami jo griežto 
pasipriešinimo, jie nubalsavo pa 
didinti sau algas 30 nuošimčiais. 
Dėlto Dunne mano, kad Cook 
apskritis turi būti padalintas rin 
kimų distriktais. Iki šiol Cook 
apskrities tarybą sudaro 10 ko- 
misienierių iš Chigagos miesto 
ir 6 neribotai iš priemiečių Cook 
kapskrityje.

PRIĖMĖ EGIPTO PREMJERĄ CHALIL
Amerikos ambasadorius Telavive įteikė Beginui 

prezidento Sadato ilgą lašką
WASHINGTON, D. C. — Egipto premjeras Mustafa Chalil 

Baltuose Rūmuose ankstyvą ketvirtadienio popietę įteikė prezi
dentui Carteriui Egipto prezidento laišką, liečiantį taikos sutartį 
su Izraeliu. Egipto premjeras čia atliko laiškanešio pareigas, bet 
paaiškėjo, kad jis yra gerai informuotas apie derybų eigą ir labai 
gerai žino prezidento Sadato poziciją.

Keli siūlomos sutarties patai
symai prezidentui Carteriui bu
vo neaiškūs, tai Egipto premje
ras labai lengvai jam paaiškino. 
Čia prezidentas Carteris pareiš
kė, kad su premjeru Beginu la
bai sunku vesti bet kokius pasi
tarimus.

Vakar buvo 
informuotas Beginąs

je taip pat privalo būti pravesti 
panašūs rinkimai.

Lai-

KALENWRCLIS
Gruodžio 2: E važi jus, Skir

mantė, Svirgaila, Manga ūdas.
Gruodžio 3: Hilarija, Pranciš

kus K&, Jautrė, Vingra, Auman 
tas. R *

Saulė teka 6:58, leidžias 4:21.

Darbininka? uždare 
Londono laikraštį

LONDONAS, Anglija. — 
kraščio administracija paskelbė,
kad ji uždaranti laikraštį, nes ne 
galinti susitarti su unijom, ku
rios valdo laikraščio darbinin
kus. Unijų reikalavimai toki di
deli, kad laikraštis nepajėgs iš 
siversti. Pačios unijos tarpe eina 
labai smarkūs ginčai Jie tikė
josi gauti didesnes algas, dabar 
liko visai be algų, o didoka gy
ventojų dalis liko be mėgiamo 
laikraščio TIMES.

Oris debesuotas, ne tofes Baltas. Ameriką.

— Plieno darbininkai prašo 
neleisti įvežti pigaus plieno į

Egipto prezidentas Sadatas 
pasiuntė i Telavivą laišką, kuris 
jau vakar pasiekė Izraelio prem
jerą Menachem Beginą. Telegra
ma buvo pasiųsta Amerikos am
basadoriui ir jis paprašytas, kad 
minėtas laiškas butų įteiktas 
premjerui Beginui. Amerikos 
ambasadorius jokių paaiškini 
mų negalėjo duoti, nes jis pats 
nežinojo, bet Beginąs vakar ga
vo laišką, kuriame 7gipto pre
mjeras prašo padarti pakaitas 
ruošiamoje taikės sutartyje. 
Reikalas neasminis, bet Egiptas 
nori, kad iki ateinančių metų 
pabaigos jau būtų žinomi pales
tiniečių atstovai Prezidentas 
Sadatas nori, kad sutartyje hu
tų paragrafas, kad ateinančių 
metų pabaigoje kairiajame Jor
dano upės k rant-* bus Išrinktos 
savivaldybės ir atstovai pales- 
tinečių reikalams ginti. Gazo-

Sen Diego nelaimė 
buvo neišvengiama

SAN Diego, Cal. — Stephen 
B. Gilbey, trafiko kontrolierius, 
patikrinęs judėjimą San Diego 
aerodrome, jau 1967 metų pra
džioje federalinei valdžiai ir 
paties aerodromo vadovybei pra 
nešė, kad nepaprastai daug ma
žų lėktuvėlių skraido toje erd. 
vėje, kurioje skrenda ir didieji 
lėktuvai. Mažiausiai laukiamą 
dieną jie susidurs su keleiviniu 
lėktuvu ir įvyks didelė nelaimė.

MUENCHEN. Bavarija. — Vo 
kiečių Dpo rašo: ‘ Kai kurios 
sektos yra kriminališkos Po 
“sektu d ra r r » 
atstovas federa
Manfred Schmidt pareikalavo 
yvriauribės p Jaiyti pranešimą 
seime apie sektas. ‘Stačiai bai
su ka« Federalinėje Respubli 
koje po laisvo leligi^os išpažini
mo priedanga darosi: prisistei
gė religijų kai kurios iš dalies 

, atrodo kriminališkos sąjungos”, 
pasakė Schmidt vakar. Jis nori į kad sovietų karo jėgos, laikomos 
žinoti, kokias galimybes turi vai 
tybė kad galėtų sutramdyti vis 
labiau įsibujojantį sektų siauti 

! mą ir sustabdyti jaunimo per 
prievartą išnaudojimą.

BONA, Vakaru Vokietija. — 
Per 50 metų pirmą kart ąsus- 
treikavo Vokietijoje 50.000 plieno 
pramonės unijos 
Atsikeršydami plieno fabrikų 
savininkai dar astuoniose įmonė 
se patys iš darbo paleido 28,900 
darbininkų. Bonos vyriausybė 
nieko nedarė ka * iiėpri- 

iki lok- pabrikų uždą- 
tuv budu 200.000 darbi- 

_ | ninku likimo be darbo i’’
ketvirtadalius Vakpr4 Vokieti
jos plieno pramones likimo be 
orodukcijos.

TOKIO. Japonija. Japonų 
žinių agentūra praneša kad dau- 

Sgiaųkąip 10.000 kiniečių Peki
ne. Tienanmen aikštėje, antra
dienio naktį paradavo šūkauda
mi protestą prieš ‘‘feodalistinę 
diktatūrą”. Tokio didumo de
monstracija yra pirmoji po ko
vos tarp radikalų ir nuosaikių 
jų toje pačioje aikštėje 1976 me 
tais, kurios pasekmėje buvo pa 
šalintas nuosaikusis vicepremje
ras Teng Hsiao-ping, kuris kiek 
vėliau (1976 metų rugsėjo mė
nesį) komunistų partijos pirmi
ninkui Mao mirus buvo vėl re- 
hablituotas. Tuo tarpu prie na
mų sienų Pekine atsirado nauji 
plakatai, kuriuose Ten go pata
rimu skatinama baigti kritika
vus

Kartu su Kinija Eurooai bus lengviau 
pristabdyti rusu karo jėgų augimą

L1SABONAS. Portugalija. — Gen. Alexander Haig, Šiaurės 
Atlanto Sąjungos valstybių suvažiavusiems parlamentarams pa
tarė glaudžiai bendradarbiauti su dabartine Kinijos vyriausybe, 
kad būtų lengviau pristabdyti nuolat augančią sovietu karo ga
lią. Gen. Haig vadovauja Europoje esančioms šiaurės Atlanto 
Sąjungos karo jėgoms. Europoje yra didokas karo jėgų ir karo 
vadu skaičius, bet gen. Haig komanduoja visų valstybių. įskai
tant r Amerikos, karo jėgas, esančias Europoje.

Europoje nuolat eina kalbos, Haig pareiškė, kad jis žinąs apie 
galimą sovietų karo jėgų konf
liktą su dabartine Kinija. So
vietų karo vadovybė visą ket
virtadalį savo karo jėgų laiko ki 
toje Uralo kalnų pusėje, kad 
galėtų tuojau jas permesti i bet 
kurį Kinijos frontą. Jis paste
bėjo. kad dabartiniai Kinijos

tų, bet kova būsianti sunki, nes valdžios atstovai yra gana gerai 
..... j rusai nepaprastai dideles sumas : informuoti apie sovietu marša- 

išleidžia apsiginklavimui.
Gen. Haig savo laiku buvo vy 

riausias Baltųjų Rūmų patarė- J 
jas. Jis glaudžiai bendradarbia
vo su prezidentu Niksonu. Ka
da prezidentas Niksonas įsivėlė 
į Watergate skandalą ir konjgre- *

Rytų Vokietijoje, Lenkijos pa. Į 
sienyje. Čekoslovakijoje. Bulga
rijoje ir kitur gali įsiveržti į Va 
karus ir okupuoti visą Vakarų 
Europą. Gen Haig keliais atve
jais pareiškė, kad rusai taip 
lengvai Vakarų Europos neužim

tą “didįjį vairininką”.
Oksfordo studentai 
kritikavo Niksona

Bre
st u -

lai-

pa- 
pa-

— Popiežius Jonas Paulius II 
tarėsi su juodžiais, siekiančiais 
žmogaus teisių Rodezijoje ir Pie 
tų Afrikoje.

OKSFORDO, Anglija, 
ridentas Niksonas aiškino 
deniams Watergate bylos susi
darymo aplinkybes. Studentai 
jį aštriai kritikavo už Water
gate ir nesugebėjimą išvengti 
tokio skandalo. Prezidentas pri
sipažino, kad padarė klaidą, 
ku nesustabdęs viso reikalo, 
kaip prezidentas, galėjo taip 
daryti. Buvęs prezidentas
reiškė, kad jis nesirengia kan
didatuoti prezidento pareigoms. 
Buvo susidaręs gana triukšmin
gas būrelis studentų, bet kalbos 
metu jie aprimo ir klausės.

— San Francisco mieste yra 
didokas skaičius homoseksualų. 
Jie įabai nusiminę, kad aukš
čiausią savivaldybės vietą gavęs 
Harvey Milk buvo nušautas. Nu 
šautas dėl to, kad buvo homsk- 
sualas

— Izraelio premjeras Beginąs

į lų. užsimojimus ir rengiamus 
planus. ’

Į Neseniai buvo paskelbta žinia, 
i kad Kinijos pasienį dabartiniu 
j metu saugoja 42 sovietų divizi
jos. Iki šio meto jos buvo gink
luotos Antrojo Pasaulinio karo 

. .. ~ r.-j- * -ginklais, bet paskutiniu metusas buvo besiruosias prezidentą . d • ujxjhz
Niksona apkaltinti’ iri'apklaliri-a 
«ti. M ge,f Haig prtart .pna deniui atsiStalrdinlf Niksonas ^ai^au avucų®. tanlsujulkoa 

r . . . ; . . _ . -TT . vaidžiu.ir naujus ginklus varto-paklause ]b patarimo. Gen. Haig • - • • . .f . i m ‘n , -rt ? tr ąpmokvtu kanu, specialistu, kuri laika dar- pabuvo Baltuose - z . r. ; -_..f < • . -t. r ... Reikia įtikinti kiniečius, kad jo-Rumuose. informavo naująjį pre , . , . - , , .. , . . . . .f kia laisvojo pasaulio valstybezidentd apie bėgamuosius reiKa- : .... / __5 .. .,, . ? . t - z L j- ■ nesikesms i Kinijos vidaus tvarlūs ir taip pat atsistatydino, bie- e o - - ?- q - r /
ilgai jis buvo be pareigų. Gen.} 
Haig buvo paskirtas Šiaurės At- j 
lanto valstybių^ karo - jėgų vy-: 
riausiu viršininku. Gen. Haigs 
nepadarė jokio pareiškimo apie; 
atsistatydinusį prezidentą, bet 
praeitą penktadienį, kai Nikso
nas atvyko į Paryžių, tai gan.’ 
Haig susitiko su prezidentu Nik;
šonu ir kitais aukštais pareigū
nais.

Gen. Haig yra labai gerai 
formuotas apie sovietų karo 
jėgumą ir nuolatinį sovietų ka- tdikį ir nebeturi laiko išsilavinti 
ro jėgų mėtymą iš vienos vietos igeru kariu.
į kitą. Parlamentarams gen.. Patirta kad po Naujų metų 

— —; pradės veikti nauja politika, ku 
ri turės išgyvendinti tokius da 
lykus kaip nėščiai kareiviai-mo- 

-terys ir rūpesčiai kūdikių glo- 
ba. Armijos statistika rodo, kad 

.armijos eilėse yra 15.000 senber 
«nių. nevedusių, našlių, divor- 
! suotų ir persiskyrusiu — jų 

į* i skaičiuje yra 4.000 moterų.

Lygiu teisiu pasėkos 
Armijoje

WASHINGTON. U. S. — Ar- 
imijos vadovybė davė pilną tei- 
;sę kariuomenės dalinių, koman- 
(deriams nusikratyti nieko su 
; kariuomene bendro neturinčio 
•vargo — pašalinti iš kariškos 
į tarnybos kiekvieną tokį karei- 

in-įvį, vyra ar moterį vedusi, ar 
Pa',“singel”, kuris (kuri) įsigija kū

Kels gazo kainas
WASHINGTON. — Federali-

• nė <5ijos Reguliavimo Ko
misija priėmė naujas taisykles 
kaip mokėti už natūralinį gazą

i (dujas) kaip reikalauja Kongre- 
jso taisyklės ir prisiruošti sąly
goms kainas pakėlus, spė j ant 
kad dujų kainos žymiai pakils 
ateinantį mėnesį. Vartotojai to 
pakėlimo efektą pradės jausti 
nuo ateinančių metų pradžios.

• šis kainų pakėlimas aiškina- 
Į mas kaip infliacijos pasėka — 
.po 13 nuošimčių daugumui gazo 
: kategorijų, o kaikurių kitų ka

bomą suvažiavusiems parlameni tegorijų nuo 6 iki 19 nuošimčių, 
tarams užnugsti dipl< nuvi- Gazo kainų pabrangimas pa‘ 
nitus ryšius su dabartine Kinija, lies Chicagoje 2.2 milijonų gy-

— Praeitą savaitę Frankfurte 
ruošė demonstraciją 200 Irano 
studentų norinčių išvyti šachą 
iš Teherano. Pasirodo, kad de- 
monstracijon sulindo apie 7000 
kairiaspamių, kurie pradėjo ko
vą prieš policiją. Jie vartę auto
mobilius, mušė neapdairius po
licininkus ir daužė langus. Tik 
vėliau išaiškėjo, kad iraniečių .tiek Įkyrėjo prezidentui Carte-’i 
demonstraciją kairiaspamiai pa riui, kad jis planuoja atsistaty! nes galėtų padėti sumažinti so ventojų, primiesčiuose 1.33 ne
naudojo savo tikslams. jdyti. Prezidentas Carteris visai J vietų karo jėgas.

Gen. A. Haig patarė į IJst

’ M i jonų šeimų.
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Kaip pakeisti arba atšaukti 
testamentą

I sate toks, tai jūsų testamento 
. ’ atšaukimas negalios.

\ i a un- į 'festameiilo atšaukimas turi 
imdinml gaiuunįs jeį blogos 

visada llu0taikos ir irzlumo pradėsite
; plėšyti , o poto vėl lipdyti tes-

tai luiLe jsidcmctt 
keletą, svarbiu aspektų: 1) 
jūs turite tealamentą surašyti 
suve ranka ir pasirašyti, ir jū
sų vyras turi testamentą savo 
ranka surašyti ir pasirašyti. 
Jeigu kas nors surašys jūsų tęs 
įamentą ranka ar rašomą ma
šinėle, tai toks testamentas ne
galioja. 2) testamente, turi būti 
jūsų vardas, pavardė, gyvena
moji vieta (rezidencija) ir pa
žymėta, kad jūs žinote, kad su
rašote testamentą. 3į) Jeigu 
jūsų šeimoje kas nors pasikei
čia, taj tunte nauj*ą tesamentą 
parašyti.

n irk a 3 gali uždirbti per IS/S 
melt#, kad nepraradę mėne
sinio čekių? J. T.

ATS. Jeigu jūs esate tarp 65 
ir 72 metų amžiaus ir uždirb
site daugiau negu 4,000 dol per 
1978 metus, jus neturėsite tei
sės į jūsų Soc. See. kai kuriuos 
ar visus čekius šiais metais. 
Jeigu jūs esate tarp 62 m ir 
6a m. amž., uždarbio riba 1978 
metams yra ^3,240-

Tuo reikalu daugiau infor
macijų galite rasti knygelėje: 
HEW Publicaion Nr. (SSA) 
78-10390. June 1978.

ris pagal sutartį gali būti nu- 
jdiktai po originalaus ttsta- 
mento įvykdymo, sumažinant 

likimą, numažinant teises 
paveldėtojui... (to sfub&Utute 

j for their parent, the children 
qX & son who has died, to 1 
vive a will revoked by testa
tor’s marriage and make a de
vise and bequest to the wile, to 
rexuke a \\ -1 in the possession

I uf a thud party, to revive a 
i will previuasiy revoked, to a 
appumt a pew executor and 
/or trustee).

Pažymėtina, kad bendrai te
stamentu papildymų (codicils) 
reiktų vergti, o jais naudojan
tis __ būti atsargiems. Jeigu
jūs norite tik įrašyti kito testa
mento vykdytojo vardą arba, 

, —2 — KAIP pakeisti testam į 
pakeisti testamento vykdytojo; 
pavardę, jeigu jis mirė, tai nė
ra nieko ypatingo. Bet jei jūs į 
norėtumėte atšaukti paiiki- 

[ mą, geriau būtų sudaryti naują 
' testamentą. Kitais žodžiais ta- 
į riant, jūs rizikuojate, kad auk 
’ sčiau buvęs aveldėtojas gali už 
' proteguoti papildymo patvir

tinimą teisme. Dar yra keletas 
priežasčių, dėl ko reikėtų veng 
ti su testamento papįldyinų.Te 
šlamentas ip papildymas abu 
yra pateikiami viešajam rekor 
davimui ir gali iššaukti ap
sunkinimų. Kita priežastis yra 
ta, kad kuo daugiau dokumen 
tų yra pateikiama teismui pat
virtinti (probate), tuo daugiau 
liudininkų yra reikalinga. Ga-| 
lų gale, jei jūs vieną kartą su-] 
darėte testamentą, reikia jį pe
riodiškai peržiūrėti, įstatymai, 
liečiantys testamentus ir nuo 
savybes keičiate, o taip pat pa
sitaiko ir kitokių priežasčių, 
kurioms iškilus, jūs turėtumė
te peržiūrėti testamentą^ bū-

1. Gali būti, kad jūs gyvena
te atskirai nuo jūsų žmonos,

: 2. Jūsų vaikų padėtis gali 
pasikeisti,
,3) Jūs galite būti pradėjęs 

skyrybų procesą, bet ne pagal 
visus įstatymus, liečiančius tą 
reikalą;
; 4) Jūs galite būti pardavęs

(Tęsinys)
Kai jūs testamentas 

kainai sudarytas ir su 
kuxS pasirašytas, jus

jį pakeisti arba atšaukti, 
uk privalote tą padaryti udp, ■ lainento gabalus, tai įstatymas 

x ' prieis išvados,kad testamentas 
atšaukimas buvo ae galutinis, 
ir toks suklijuotas testamentas 
bus pateiktas teismui patikrin
ti (probate).

Jeigu jūsų testamentas yra , 
paliktas pas advokatą arba ki 
tokiu keliu pateko į jo rankas, 
jūs neturite prašai, kad jis jį 
jums grąžintų. Jūs galite su
daryti kitą testamentą ir for
maliai užbaigi jį pas kitą ad
vokatą. Tokiu atveju galios 
paskutinis testamentas.

Analogiškas įstatymas galio
ja ir su patikėtiniais. Jeigu jūs 
palikote testamentą patikėtai 
kompanijai, jums nėra reika
lo prašyti tos patikėtos kom
panijos, kad ji grąžintų jūsų 
testamentą. Jūs galite bet kada 
sudaryti kitą testamentą, ku
riame įrašote kito patikėtinio 
vardą. Tuo atveju, antrasis te
stamentas galiotų.

Jūs galite testamentą dali
nai atšaukti, pasinaudojant te
stamento papildymo forma, 
vadinamu codiciTiu.

Testamento papildymas pri
valo būti pasirašytas., dalyvau
jant liudininkams^ kaip tas bu; 
vo . reikalinga- sudarant origi
nalų testamentą. Papildyme 
turirbųti pamiųętąį kad senas 
tesjąmęn^ąs. sudarytas,, 
paž^.netį •sudarymo'datą ir nu
rodyti pakeitimus, kurie.dnbar 
yra padaromi.

yPapildjiie J- (ębdicile) ^p^ra-
.stgiį^a^ reikafingą* nųrod^’ti. rąažą ar didelę savo turto da- 
paliekamą testamentu sumą,. 1| ir: dalis jūsų turto gali būti 
ktiži šiūo aįvėįtt -yra 1 ‘‘pabaiki- neįtraukta į testameną, 
narna,;mirus-paveldėtojui, pa- 5. Jūs galite apsivesti 
liekant pinigus jų vaikams, kartą, > 

$ paliekant:žemę, pirktą po les--Į 6. Jūs
ta men to sudarymo datos, pn-( kų su savo antra ar trečia žmo* 
liekant nekilnojmą turtą, ku- na,

kaip nurodyta įstatyme. Vien’ 
Lik noro pakeisti testamentą j 
— neužtenka. Bet koks pakei-» 
timas, išbraukiant ar įterpiant 
tarp eilučių iliintį, po to, kai 
testamentas yra formaliai su
darytas, įstatymiškai yra nelei
stina, nes dėl to testamentas 
gali būti visiškai panaikintas.

Jeigu sudarę testmentą su 
advokato - teisininko pagalba 
arba pats jį parašęs, pasaky
tumėte savoo žmonai, kad jūs 
galvojate mirdamas nedaryti 
testamento, ir žmona šitą min
tį patvirtintų, jūsų testamentas 
būtų laikomas atšauktu.

Dauguma testatorių mėgsta 
testaemrdus taisyti po to, kai 
jie yra tinkamai paruoši. Kai 
kurie bando įterpti žodžius 
tarp eilučių, prideda ištisus 
sakinius testamento pabaigo
je, ištrina ištisus paragrafus, 
išbraukia pieštuku ar rašalu 
eilutę arba kitokiais būdais pa 
pildo testamentą. Vienas, ręsta- 
torius iškirpo atskiras dalis, 
palikdamas tik lęstaniento li- 
kučius.^.^

Čia- paminėjome klaįdiųgus 
1) ūdus-~ to&tui - p akeis^^ zTa 
čiau, jėi’ Jėąalė’ nepatenkin; 
tas! savo tešla menu, visada jį 
urJkc/-paklūsti teisėtu keliu.Ga 
linm sunaikinti buvu
sį isSniet^k^j.^idėįinant ar 

tes^an^Mtę p^Mėtį -jjįakeitim^
esamo

V
tl 

tesęaiffi* ~ -—---------------- -----
tunįėte taip .pat protiškai svei- 
ka4 kaip^bifvofe^fį sudaryda
ma^. 4 Jeigu- jūs- * buvote..-. pakan
kamai sveiko’ proto> testamentą 
sudarydami, ‘ bęt->. dabar ne-

Lias, bū':
dar

galite dar lurėti vai-
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dau- 
testa“

KL Jeigu aš pradėčiau dirb
ti dalboj dąrbą (part-time), 
kaip ta alga atsilieptų į ma 
no gaunamas SSI išmokas!

ti
Jūs galite persikelti gyven 
vienos valstijos į kitą, 
Kai kurie iš jūsų paveldė- 
gali numirti,

is
8.

tojų _
9. Gali pasitaikyti, kad jūs iš 

viso panorėsite savo palikimų 
paskirstyti kitaip.

10. Jūs galite panorėti pasi
naudoti kai kuriais federal! 
nių ar valstijos taksų įstaty
mų pakeitimais. pr. šuL

tolimesni žygiai
PALIKIMĄ TVARKANT

Testatorius turi aiškiai pa 
sakyti visiems liudininkams, 
Kad tas dokumentas yra testa
mentas; kiekvienas liudininkas 
turi būtį atsiklaustas ir turi pa 
reikšti savo sutįkimą būti liu
dininku. Pirmiausia po testa
mento tekstu turi pasirašyti 
testaorius, prįe visų liudinin
kų, iiemsmatan; po to> lesia- 
toriui prašant, kiekivenas liu
dininkas pasirašo ir pažymi 
savo gyvenamą vietą. Pažymė
tina, kad uė vienas liudininkas 
už pasirašymą iš palikimo nie- 
kg negali gauti.
Niekad nesistenkite savo ran 

ka jau pasirašytą testamentą 
pataisyti, nedarykite jame jo 
kių pataisymų. Tokios pada
rytos pataisos panaikina doKu 
mentą,. testanieiuas su patai 
somis nustoja galios.

Per tam tikrą laikotarpį jtu 
turėtumėt peržiūrėti savo tes
tamentą, ypač peržiūrėti vįsasSS- 
palikimo sąlygas, jeigu šeimoj 
gimtų vaikas, jeigu su žmona 
išsiskiriate, padarote divorsą. 
jeigu padarėte didesnį užpir-. 
k imą - pardavimą.

Kada palikimo procedūi-a yra 
baigia, testa torius turi pagal 
voti apie tai, kad turi parašy
ti laišką “su paskutiniu parė- 
dymu”. Tas laiškas turi būti 
adresuotas testamenlto vykdy
tojui ir tas laiškas atidaromas 
tiktai tada, kada testatorius 
numiršta. Tame ląiške testato
rius nurodo kur turtas randasi 
ir visi kiti svarbesni nurody
mai; jame turi būti pridėtas 
viso turto sąrašas, nurodymai 
dėl laidotuvių, ypač išvardinti

jamų negaunu. Hemikas K- 
~ ATS.^Tenk* pasakytų kai 

nevisus gaunamos pajamos tu
ri įtakos į SSI išmokų sumą. 
Pvz-, jei asmuo (arba vedusių 
pora) neturi daugiau pajamų, 
kaip 85 dolerius per mėnesį 
tai tą suma ueįmamą dėmesin 
SSI išmokas apskaičiuojant. 
Jeigu tas asmuo (ar vedusių 
pora) turi daugiau pajamų, ne

Noriu epui t i informacijų 
apie testamentu^

KL. Norėčiau gauti 
giau informacijų apie 
menių sudarymą, ypt
turtą paskirstant. Be to ar les. 
tamentas turi būti nGtarizuo- 
tas, kad tarnauų kaip legalus 
dokumetnas? SkaiL E. L

ATS. Kiekvienas asmuo gali 
į pasidaryti savo testamentą, 

prisilaikydamas veikiančių įs
tatymų reikalavimo, tačiau kai 
kuriems gali būti ir sunkumų, 
Todėl geriausia kreipus į ad
vokatą . teisininką, kuris tes- 
tmentą jums surašytų, o teis 
mas jį patvirtintų. Bet jūs as
meniškai galite su legališkai 
nuosttais nusipažinti sigiję 
Illinois Probate Statuto kopiją 
iš Illinois Secretary oi State, 
Index Division, Statehouse, 
Springfield, IL 62706. Taip pat 
jūs galite gauti-.iš Illinois Sta
te Bar Assn„ Illinois Bar Cen
ter, Springfield, IL 62701, lei- 

« dinėlį apie testamentų sudary. 
i mą. Lietuvių kalba apie testa- 
: mentų ’sudarymą galite gauti 

Naujienų administracijoje. Po 
to jūs galėsite patys padaryti 
sprendimą.

skai tomas iš uždirbtų. 2 doL 
virš nurodytos sumos.

motyvus, jei ką nors išskiria te 
iš palikimo (vaiką, giminę); 
pagaliau galite parašyti ir bet 
kokią kitą svarbią žinių testa
mento vykdytojui.

Pažymėtina, kad pastaruoju 
laiku spaudoje ir kalbose 
kreipiamas dėmesys, kad 
kia palikimo dokumentą 
cialiai patvirtinti.

Kai kurie šio krašto advoka-j 
tai ir kiti žinovai pataria žmo
nėms, kad perduotų savo tur
tą globos instituciją įsteigiant, 
pavedant ten laikyti apdr a ūdos 
polisus įr bendrai valdomą tur 
tą (joint telancy).

Tuo reikalu tenka pasakyti, 
kad tai teisiniai keliai mokes
čiams išvengti, bet tai jokiu bū 
du negali pakeisti palikimo 
testamentu. Taip, bendrai vyro 
ir žmonos valdomas namas po

L vieno sutuoktinio mirties pe
reina pasilikusiams gyvam su
tuoktiniui, neatsižvelgiant į: 
testamente tuo reia
paskirstymą. Apdraudos pen-1 vietos Soc. See.
sija tiesioginiai pereina naro- jums pasakys ,kiek laiko dar

at- 
rei- 
ofi-

mą metų skaičių. sociaL see. 
padengtame darbe, kad turė
čiau teisę į Medicare ligoninės 
apdraudą. Tačiau norėčiau to
kią apdrąudą ^igj’tL Malonė
kite pasakyti kokįa yra Medi
cares ligoninės apdraudos pre
mija šiuo mėtoj* M; V.

ATS. šiuo metų pagrindinė ’ ‘ 
ligoninės apdrąudą yrą $34/. 
per mėnesį ūž mėnesių, lai
kotarpį j pradedant 1 d., \ 

fab. J1978 m/ šią apdraudos ęf|įnL
■ ją sudaro esarąp lai^qtaj^u^.Me '

KL. Soc. See. įstaiga atmetė Į dįcare ligoninėj išlaide^, Pagįal/ 
mano nedarbingumo pensijos} įstatymą’ ligonines/^/ 

femija
da^męu vieu^ kąr£^ jį»er4i .
mėtiis.* ' ’ 1 . * * .

- : .tvH'hWWXi

KL? ' ‘Noriiė pąįhati^i 'are n^’11 b 
clarbDigamo/p^Įusijai K^utr nu- 

’ statytas 'mę.n.ešių1 įą^L ;
mo-' laikotarpįs/ 
aš tūrių būti 5
bingas, kol gausių tuo^^reįl^Llu ^' 
rašyti prašymą Šoc. Sec.vMai/it; 
gai? : "/

ATS. Ne. Tie^f5 laikimo mė- H 
! nėšiai reiškia, kad ;i.-už. ^.pen* 

kis pirmuosius mėnesius a? 
mokamos nedarbingumo pašai 
pos. Pirmoji nedarbingumo fš? < 
moka siunčiama už šeštą n.e* * 
darbingumo mėnesį. Jeigu as-

prašymą, kad neva galiu dirb- 
J, bet iš tikrųjų aš nepajėgiu 
dirbti tą darbą/ kurį* iki šiol 
dirbau. Mano advokatas pada
vė apeliaciją. Bet jau praėjo 4 
mėnesiai ir jokio atsakymo aš 
nesulaukiau. Ką aš dabar tu
riu daryti?

dveigiam if 
iaklu kitokį! ATS. Užeikite į

(Bus daugiau)
pr.šuL!

JŪS KLAUSIATE, 
- aMES ATSAKOME

KL. Mano tėvas gauna Soc. 
See. nedarbingumo išmokas. 
Aš manau,. kad jis turi teisę 

■ gauti pašalpą pagal SSI prog
ramą, nes jo išmokos yra labai 
mažos. Jeigu jis kreipsis pa
starajai pašalpai gauti, ai' jis 
turės pasiduoti naujam sveika- 

R. U

Jei jūsų tė- 
nedarbingir 
turi teisę ir 

iš Soc.

tos patikrinimui?

ATS. Nereikės, 
vas dabar gauna 
mo pensiją, tai jis
į SSI pašalpą, jei jo 
Sek. gaunama išmoka yra ma
ža. Kreipkitės į artimiausią 
Soc. Cec. įstaigą, kuri tėvo rci 
kalą sutvarkys. Jeigu jums rei 
ktų pagalbos, galite kreiptis į 
LB Soc. klubo reikalų vedėja 
A. Čepulį, 3548 So. Emerald 
Ave., Chicago, III.

Marytė B.
< artimiausią 
įstaigą, ten

turite laukti, kol j ūsu apelia
cija bus išspręsta.

KL. Aš noriu sužinoti ar mu 
du su vyru galime patys pasi
daryti testamentą, be nuėjimo 
pas advokatą. Mes g\ vename 
Apache,. Oklahoma. —G.S.

ATS. Oklahomos valstijoje 
leidžiama surašyti holografinį 
testamentą. Tai yra testamen
tų,. kurį turite surašyti- savo

--- — —v 
inuo yra nedarbingas daugiau; 
negu 6. pilni mėnesnini prieš jos . 
kreipimąsi gauti pašalpą,, už 
praietą laįką išniokos gali būti<

”O’------------ 't OUVVJ F .‘v ■ Z • " ■

ranka. Tačiau jūs turite jsidė-1 isniokam°s ne anksčiau gįl- 
mėU, jei jūsų leslaiueirlas ue-j.no nedarbingumo mėnesio, 
Lu$ taisyklingai surašytas, tai į -------------------
gali jūsų šeimai sudaryti dau-į į"“ “ -----------
giau išlaidų, kai teks prašyti. "
Probate teisme patvirtinimo^ I

negu dalia r sumokėti advoka- ' 
iui nž patarnavimą. Jeigu jūs i—
nutarsite pati rašyti savo fes-fr ’ I ________________

į

Pasakykite kiek pensu
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ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos,
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DR. J. BRIEDŽIO KŪRYBOS
KONCERTU PASITINKANT

(Tęsinys)
Tarp mudviejų yra šioks toks 

kontrastas. Ji man padeda ta 
prasme, kad leidžia nekliudo
mam ištisas valandas vėlai va
karais prie pianino “banrpsėti”. 
Ji taip pat yra menininkė, bet 
jos sritis yra paišyba, tapyba, o 
ypač paveikslų siuvinėjimas. Aš 
esu jai dėkingas už kantrybą'

— Sakoma, kad Lietuva yra 
dainų ir dainių šalis. Kodėl kiti 
mūsų kompozitoriai gal kiek 
permažai tekreipia dėmesio į 
kūrybą grynai lietuviška tema?

Su dideliu apgailestavimu tu
riu su Jūsų pastaba sutikti. Kal
bant apie muzikas, reikia skirti 
du dalykus, žmogus, kuris yra 
baigęs muzkos mokslus ir suge
ba valdyti tam tikrą muzikos 
instrumentą, yra skaitomas mu
ziku. Taip pat ir žmogus, kuris 
turi toje srityje išsilavinimą ir 
yra kūrėjas, yra laikoYnas mu
ziku. šias dvi sąvokas reikia 
skirti, nes kūryda yra visiškai 
atskira sritis. Muzikas, gerai 
valdąs vargonus ar pianiną, ga
li nesugebėti ką nors konkretes
nio Sukurti, lygia: kaip ir ne vi
si- baigusieji humanitarinius 
mokslus gali būti poetais.

Muzikinio veikalo sukūrimas 
pareikalauja daug valios, daug 
darbo valandų, noro ir užsispy
rimo, kurio ne visi muzikai tu
ri. Čia? labai tiktų posakis, kurį 
turiu pasikabinęs savo darbo 
kambaryje: ‘The best way to' 
gef something done is to be
gin^/Tenka kartais nusistebė
ti, }tad tieli daug muzikų turė
dami, lik retai teišgirstame jų 
konkrečią kūryba.

KbdŠrtaip yra, negalėčiau at* 
> sakuti. Gal taip yra dėl to, kad 
jaunesnioji karta yra išaugusi 
kitoj dvasioj, ię. jų lietuviški 

JaiMmąf^ą'kiek atšalę. Gal tai 
yrą dėl, polinkio į modemišku- 
mą^ kas šiandien jaunesniosios 
kariį>j^ yra. taip labai pageidau - 

p/ - -
— Kartais įvairių koncertų 

atlikėjai nusiskundžia, kad lie
tuviškų dainų repertuaro pasi- 
rfnkiinas .yra labai ribotas. Ko- 
kia' 5Ta Jūsų tuo reikalu nuo
monė? -

Pastaba gal ir teisinga. Lan
kant koncertus, rečitalius, kar
tais pagalvoji, kodėl didelę pro
gramos dalį užima svetimtaučių 
kūryba. Iš dalies gal tai atsitin
ka dėl damininkų neapdairumo, 
užmirštant, kas tuos koncertus 
kiauše?. Dauguma klausytojų 
yra dainos mėgėjai su ribotu

iš prigimties mėgstą girdėti lie
tuvišką dainą. Svetimtaučių kū
ryba, jei dar išpildoma svetim i 
kalba, padaro koncertą labai ne
įdomų. žinoma, lietuvių kompo
zitorių negalime lyginti su kla
sikiniais, kaip tai Mozartu, Šu
bertu, Bethovenu ir kitais, ir tas 
gal sužavi profesionalus daini
ninkus. Tikrumoje, jie turėtų 
daugiau kreipti dėmesį į lietu-' 
vius kūrėjus, nes tas juos la-j 
biau paskatintų lietuviškas dai-1 
nas kurti.

Daina — tai yra lyrikos-po- 
ezijeis ir kompozitoriaus kūry
bos kombinacija. Jei kompozi
torius kuria muziką poezijai, 
tas paskatina mūsų poetus kur
ti. Kai sukurtas dainas dainuo
ja mūsų dainininkai, tas paska
tina kompozitorius kurti. Kail 
tos dainos retai dainuojamos,! 
kompozitoriams nėra malc'nu ■ 
savo kurinius padėti ant lenty-J 
nos, kad jie ten gulėtų neišlai-! 
sti į pasaulį.

Mes turime 
zitorių, kurie 
kios muzikos 
kažkodėl 
juos retai girdime. Gal čia yra 
kiek kalti ir mūsų solistai, ku
rie mėgsta dainuoti seniau su-{gera nežada. Ten nėra niek 

lęšio pakeltų mūsą patriotinius 
mus, ar sužadintu lieti

visą eilę kompo- 
yra sukūre pui- 
ir dainų, tačiau 

mūsų parengimuose

-nrfii

Dr. Juozas Briedi

jau. kad svetimybės. yTpač vadi
nama estradinė muzika, nieko

MCSU SPAUDOJE
DIDVYRIAI IR 

EENDRADARBIAUTOJAI

Kariuomenės šventės proga 
“Keleivio” 15 nr. yra atspaus
dintas vedamasis ‘ Ginklo ir žo- 
(izo kabius prisimenant”. Vie
name paragrafe atiduodama pa
garba kovotojams už Lietuvos 
laisvę:

— Mes žemai knkiame galvas 
prieš tucs, kurie nepabūgo net 
trijų atgyjančią Lietuvą užgri
uvusių priešų ir dėl mūsų tau
tos laisvės ir trumpos nepri
klausomybės palaimos krito pa
kirsti Kėdainių, Jiezno, Alytaus, 
Ukmergės, Kupiškio, Zarasų, 
Širvintų. Giedra’čių ir Žemaitijos 
kautynėse. Didi garbė ir tiems 
anų kovų dalyviams ir vėliau 
mūsų valstybės laisvę saugoju
siems. kurie dar šiandien yra 
gyvųjų tarpe. Tebūnie mūsų at 
minime amžinai šviesūs ir tūk
stančiai antrosios bolševikų oku
pacijos partizanų, žuvusių bevil
tiškoje kovoje už laisvės idealą.

Priešpriešoms lasoma ir apie 
bendradarbiautojus šiapus ir

anapus gdežnės uždangas, ku 
ri dar tebėra. tik jos skrendant 
lėktuvais nematyti:

Deja, už plačių herojų pe
čių visada saugiai ir patogiai iš- 
bujoja ir savanaudžiai pilvūzai, 
ir svetimu valdžių pataikūnai, 
greitakojai bailiai, ir net išdavi
kai. Jų ir mums niekada netrū
ko. Nepriklausomybės duona iš
simaitino ir išliko gyvi pelų mai 
šai, išaugo tos pačios nepriklau 
somybės niekintojai, laisvėje su
brendo vergijos Šlovintojai, o iš
taigingo gyvenimo sąlygas at* 
pildo gavo tie. kurie su žeme 
sulygino net laisvės kovotojų 
kapus.

Pridėtina. kad dabar jie tapo 
mūsų bendradarbiautojo parl- 
neniais ir modernaus patriotiz
mo mokytojais.

K. Petrokaiti:

RACINE, WIS
MAISTO PARODA

$fk o racijų, kurios gražiai puo
šė liet avių būstą.

-MINĖJIMAS

Gruodžio 3 d Kazimiero pa
rapijos salėje įvyksta Lietuvos 
Ginkluotų Pajėgų atstatymo 
bO-tų metinių minėjimas, kurį 
ruošia vietos šaipiai. Kalbės čr 

’ kagietis agr. Ignas Andrašiūnas. 
Programoje - ’‘Bijūno” tautinių 
šokių grupė, akt Bronius Jaras 
ir kt. Pc minėjimo bendri už
kandžiai. Visi kviečiami apsi
lankyti.

BENDROS KŪČIOS

Gruodžio 17 d. šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje ruošiamos 
bendros Kūčios. Ruošia Bacinc 
Lietuvių Moterų klubas. Kvie
čiami dalyvauti šeimų nariai, 
klubo rėmėjai ir viengungiai as
menys.

Jurgis Milas

jams.
— Teko girdėti, kad į koncer

tą atvyksta ir pats poetas B. 
Brazdžionis.

kurtas dainas, mažiau d< 
kreipdami į naująsias.

— Kodėl savo kūrybai pasi.Į 
rinkote B Brazdžionio Jyriką?

Laimingu atveju, sykį nusi
pirkau B. Brazdžionio eilėraščių 
knygą ir pradėjau ją skaityti 
Man kilo mintis, kad šitie eilė

išką

įkomponuoti yra pak- Taip. Ačiū, kad šį svarbu dalv- 
Arūnas Kaminskas, daug Į ką pastebėjot. Jis atvyksta iš 

Los Angeles, ir šiame koncerte
► su savo 

naujausia kūryba. Pradžioje jis 
apsistos Jaunimo Centre, o vė-

koncertui
viestas
žadanti jauna pajėga.

— Kur gal'
tui bilietus, ir kam bus skiria
mas pelnas?
... Bilietus platina
Šime' talkininkai

įima įsigyti koncer- jsnieniškai pasirodys

tėvynės meile, gamtos grožiu, 
religingumu ir asmeniniais per
gyvenimais, turėtų būti ir dai
nuojami, nes juose kiekvienas 
gali surasti sau ką nors artimo.

Pradėjau kurti B. Brazdžio
nio poezijai melodijas, jas pas
kambindavau ir padainuodavau. 
Tuo’ laiku pas mus gyveno bu
vusi pirmoji Lietuvos moteris- 
dakūnė, p-lė Antanina Lioren. 
taitš. Ji, išgirdusi tą mano kūry
bą, davė mintį, kad šias dainas 
turėtų išgirsti ir lietuviška vi
suomenė. Tos minties pagau
tas, pradėjau melodijoms rašy
ti ir harmoniją.

Mano nuomone, Brazdžionis 
yra šių laikų mūsų Maironis, ir 
jį skaitydamas žmogus pradedi 
didžiuotis esąs lietuviu, kad esi 
kilęs iš' tokio' gražaus krašto, 
kur buvo ir daina mylima, ir 
gamta graži, ir religingumas 
neužmirštas.

Stebėdamas šio meto lletuviš- 
muzikiniu Išsilavinimu, tačiau ką muzikinį gyvenimą pastebė-

— Ką norėtumėte posakyti a- 
pie gruodžio 10 d. įvyksiantį
koncertą? prekyba 69-oje gatvėje, Mar-

Koncertui parinkau tik pačias quette parku, šį koncertą ruošiu . — - -
Lį tipiogiausias dairas. Jame tab;ne aš pats, bet tam tikslui susi.j pjanaį?

V¥. . . dkininkaus Lietuvių Operos soli-J daręs komitetas. Jis ir nuspręsi
raseiai, kūne yra tiek persunkti į sĮai; Dan;i stankaitvtė. Roma; ką daryti su pelnu Jei toks bus.], KaiP minėjau, 

is. ku-|Aš pageidaučiau kad pelnas bū-

koncerto ruo- jjau £acĮėj0 keletą dienų pavie
ir “Marginių šėti ir mūsų sodyboje prie Le-

Lapkričio 5 d. Memorial sa
lėje įvyko tarptautinė maisto 
paroda, kurioje dalyvavo 14 
tautybių. Lietuvius atstovavo 
Racine Lituvių Moterų klubas, 
vadovaujamas pirmininkės Fe
licijos Pliūrienės.

Nors maisto moterys buvo pa
sigaminę nemažai, tačiau dar 
gerokai prieš parodos pabaigą 
viską išpardavė, nes lietuvių 
stalai visą laiką buvo apgulti 
pirkėjų, norinčių paragauti lie
tuviška maisto.

Vikt. Kažemėkaitis pagamino

Arthritis Sufferers:

WAKE UP WITHOUT 
ALL THAT STIFFNESS!

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 pain’s stiffness. 
Vet so gentle you can take 
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 nacin9 analgesic tablets^

No. 49

— Kokie yra Jūsų ateities

SKAMBINKITE DABAR

'. JŪSŲ NAMĄ

ERWIN J. ■' ’ ‘

, ateinančiame 
koncerte išgirsime tik dalį pa
gal B. Brazdžionio lyriką sukur
tų mano dainų. Jei sveikata ir 
sąlygos leis, kitą dalį mano dai
nų išgirsite kada nors vėliau.

Visi šie kūriniai yra laikinai 
įrekorduoti juostelėse. Ateityje

Mastienė ir Algirdas Brazis, ku-- 
ric padainuos maždaug po lygų' tų paskirtas lietuviškai spaudai, 

adijo ir TV valandėlėms, nes, 
dainos yra sukurtos ne pro.įmano nuomone. Čia parama yra 

bet dainą ir ■ labiausiai reikalinga, žinoma, 
i auditorijai,;viskas priklausys nuo mūsų vi

suomenės. Jei ji skaitlingai at-_ 
silankys, tai ir to pelno daugiau jnuinatau kleisti mano sukurtų 

dainų. f atsiras. Gausus publikos atsilan-
iBe solo dainų, dar bus padai--kymas bus kartu atpildas ir 

nuota pora duetų, o koncertas: įvertinimas kūrėjams, rengė- 
bus užbaigtas kvartetu, šiam jams ir programos išpildyto-

skaičių mano 
t, 
fesionaiui solistu 
muzika mėgstanč
tai ir aš bandysiu į jų tarpą įsi 
terpti, padainuodamas kekt

ir įdainuotų dainų plokšteles. 
Nežinau, ar tas dainas lietuviš
ka visuomenė pamėgs, bet tuo- 
mi bent bus įamžintos mano 
pastangos ateities kartoms.

(Pabaiga)

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 1

(Prie 47-tos)
254-8500

MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-
D ET I £"\SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
** r-'7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0
nter-City Relocation Service

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE CALiA'.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO AT3IMIHIMU5
Pr, A. J. Guss*n — MINTYS IR DARBAI, 259 p<d., liečiančius 1905 

metų Įvykius. Jabloinkic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rapirlmą. ____ __ ___________________________

Or. A. J. Guiun — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grečis 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik____ ____
Minkštai: viršeU&ls tik _ ______________________

Dr- A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMCNŠ3.
Kelionės po Europą ĮrpūdžJ’L Dabar tik__________

TaM--r,c ftJp pat užtlfc»>ry?| pHtu, aHlunfus čeki morxy ordarį. 
nurodyto? kclnc* pridedant 50c. parttunflma Išlaidoms.

Taupykite dabar
$£.00J

nas mus
$2oe

i

173$ So. HALSTED ST- CHICAGO. ILL. BeSCS

$3.00

R S A
Chicago, III. 606081800 So. Halitod St.

Yh>CM LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA KA IT a JI,

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

B* Ir Mū fekfidta yn rramri
NAUJIENOM, 17ĖĖ MA LITE D ST^ CMK2AOC, ILX. 4MN

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 4H-S070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Įatelita 1923 mtUli.
Įatalfos ptetwoM Mamas awtomoMIlams pastatylL

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

▼tų g<*būvix, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtu knygas galima atsisakyti Naujienose.

KapeSnskaa. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dširnt Uetuvv bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
loae Vokietijoje. 2^3 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlmkav IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurian&o ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,.LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 

ir Falangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias
kalbas ir ką Jai žmonės pasakė. 95 pcL $150. Yra taip pat
Brerfti i kalba.

M_____ le. SATYRINĖS NOVĖtšK Genialaus rusų rašytojo
30 satyrinių novelių, 19P pusk, kaina $2,

D. KortMa, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tcrlaxtf pastabmoa neapgauna In turisto ir agltpropo propaganda bei 
rihuatarrinuL AM knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi,

Prvt P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

ĖtĖĮ ar pMotaf pertolĖA

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augusfrlfytt-VtlefOnlent, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 126 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, glesmėi, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. EIIIų rinktinė 169 

psl. Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
6. Anatomus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 fšvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl $2.00.
9. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1 00
10 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pat, $3.03
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikns knyga 152 psl S2JJ0
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini 

Hal, 92 psl., S1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $100
14. EugerHus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės 70 psl $100
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 psl $250 

, 16. Alfonsas Tyrvolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl S3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos

55 psl. $1.00. *
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3 0n/

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

1739 So. HaMed Street, Chicago, Illinois 60608

*

<

saw

Pas mus taupomi jūsų pinigai ‘at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos
sumos ir jos išėmimo. į

Investavimo knygeles sąskaitos * 
neša

• •
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Gečio vadovaujama Bendruomenės vadovybė pa- 
i tvirtino susitarimą, bet ar ji vykdo? Jeigu jau patvirti
no, tai turėtų vykdyti, bet ji taip nedaro. Visiems su
prantama, kad turėjo pasirašyti ir antroji pusė, bet' ji 
nepasirašė ir nepatvirtino- Būtų galėję pasirašyti ir Ro- 
chesteryje buvę atstovai, bet ir tie to nepadarė. Gal jie 
neturėjo įgaliojimų pasirašyti? Bet juk jie nebuvo įga- 
lioti tartis, o vis dėlto tarėsi.

Kaip ten bebūtų, jeigu Gečio vadovaujama LB susi
tarė, paskelbė tuo reikalu komunikatą, o vėliau net pra
nešė, kad sutartis tvirtinti galįs organizmas tą susitari
mą patvirtino, tai taip, kaip ir pasirašė. Nepatvirtinu-, 
šieji dar gali atsikalbinėti, bet susitarimą patvirtinusie
ji turėtų jį vykdyti. Bet kodėl jie nevykdė? Visi žinome, 
kad kur nors reikia pradėti. Gečys turėjo labai gerą pro
gą parodyti savo valią, bet kodėl jis tos geros valios ne
parodė.

Lietuvių katalikų suorganizuota spauda, atiduota 
lietuviams vienuoliams, o vienuolių nejučiomis perleista ■ 
frontininkams, keliais atvejais buvo paskelbusi, kad A. 
Gečio vadovaujama Bendruomenė suorganizavo didelį 
priėmimą Baltuose -Rūmuose. Padžioje buvo pranešta, 
kad pasimatymas bus su JAV prezidentu Carteru. Vė-

MAGDALENA STANKŪNIENĖ Ganykloje (Grafika)

Kur nors reikėjo pradėti
JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Algi

mantas Gečys ir labai artimas jo bendradarbis, nus^ati- 
nėjęs Gečio vadovaujamos Bendruomenės darbo, politi
kos ir filosofijos gaires, buvo susitikę su dviem Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovais Rochesteryje, esančiame 
New Yorko valstijoje. Susitikimas įvyko šių metų birže
lio 18 dieną. Tame susitikime buvo ne tik išaiškinti daly
kai, kurių inž. Gečio vadovaujama Bendruomenė nori ir 
pageidauja, bet ten buvo aptarti ir sutarti keli būtini 
reikalai-

Tie visi reikalai buvo formuluoti į šešis paragrafus. 
Iki šio meto tų paragrafų niekas nepaskelbė. Apie juos 
užsiminė Dr< Butkus, žodį kitą paminėjo dar vienas, bet 
iki šio meto nieko apie tuos punktus neprabilo tie, kurie 
.turėtų prabilti. Jie nepasakė^ ar sutarti paragrafai bu- 
jvo toki, koki Naujienose buvo paskelbti. Reikia manyti, 
’kad sakyti punktai buvo toki, kokius mums pažįstamas 
- žmogus, atsiuntė, žengsime sekantį žingsnį. Beje, čia dar 
^norime priminti, kad vienas Naujienų skaitytojas mums 
telefonrrpranešė/kad “susitarimas” yra tas pate; nes jis 

savuoju ir "radęs tas Apačias mintis"' ir-žo
džių eilę.

Viepas RocKesteryje^ padaryto susitarimo / punktų 
| šitaip skamba: J*- 4*5'> - j: , •** . Gf

Sudarant delegaciją pas JAV'prezicTentą, vi- 
i r ceprezidentą, valstybės sekretorių, kviečiami ALTos 

ir JĄV LB valdybos atstovai.” (Naujienos, 1978 m.
į

• Paragrafas, rodos, aiškus ir visiems suprantamas. 
* Jis įpareigoja abi puses. Jis įpareigoja ne tik Amerikos 
.. Lietuvių Tarybą, bet ir Gečio vakovaujamą Bendruo- 
7menę.

pBe to, Gečio vadovaujama Bendruomenė šį susitari
mą jau patvirtino. Ne tik patvirtino, bet Darbininge 
ir Drauge paskelbė, kad jis patvirtintas. Apie tai rašo 
ne tik minėti du laikraščiai, bet ilgam raštui buvo įkin
kytas ir Dr. Butkus. Jis pasipiktinęs priminė, ko AL
Tas taip ilgai lūkuriuoja dėl visiems aiškaus nu
tarimo.

liau jau pradėta rašyti, kad Baltuose Rūmuose Gečio 
rinktiniai atstovai pasimatys su viceprezidentu. Dar bu
vo pridėta, kad jam įteiks memorandumą, kuriame bus iš
dėstyti patys svarbiausieji Lietuvos rūpesčiai ir Ameri
kos lietuvių svarbiausieji reikalavimai, bet laikui bė
gant visas reikalas gerokai išblėso ir Gečio suorgani
zuotą priėmimą sutiko globoti pati prezidentienė. Pre
zidentas ir viceprezidentas buvo tiek užimti, kad jie jo
kiu būdu negalės Bendruomenės atstovų priimti. Užim- 

(ta ir ponia prezidentienė, ji taip pat negalės jų išklausy
ti ,bet ji mielu noru sutiks atvykusią delegaciją į Bal- 
tuosius Rūmus pagloboti. 1

Algimanto Gečio suorganizuotas priėmimas Bal
tuose Rūmuose įgijo visai kitokią prasmę, negu p radžio-j 
je planuota. Toki dalykai ne visuomet išeina taip, kaip 
organizatoriai pageidauja. Jeigu jie apie tai būtų pas- ka”.° Ji šimtą kartų yra pavo- 
kelbę, tai kai kurie atstovai gal būtų ir nevažiavę. Bet jingesn 
dauguma būtų visvien važiavusi. Lietuviai prezidentą 
pamatyti mėgsta. Lietuvoje prezidentą retas galėdavo 
susitikti ir pakalbėti. Prezidentas Grinius buvo išimtis. 
Jis mėgdavo susitikti su žmonėmis, bet užtat jį ir iš pre
zidentūros pašalino. Lietuvoje ir prezidetienę buvo ga
na sunku pamatyti. Tiktai retais atsitikimais, didelių 
švenčių metu, iš tolo. Kai pasklido žinia, kad bus galima 
pamatyti prezidentienę pačiuose Baltuose Rūmuose, tai 
lietuviai ten išskubėjo. Kaikurios šeimošxnet Vaikus pa
siėmė, kad pamatytų ne tik ponią prezidentienę, bet pa
matytų ir namus, kuriuose prezidentai gyvena. Lietuvo
je retas galėjo užeiti į prezidentūrą ir pasidairyti, kaip 
pats prezidentas gyvena.

Kaip ten bebūtų, Gečiui Amerikos Lietuvių Tarybą 
jau reikėjo pakviesti į Baltuosius Rūmus. Be to, jis bu
vo pasižadėjęs be ALTo atstovų į Baltuosius Rūmus nei
ti. Jis pats paskelbė ,kad tas susitarimas jo valdybos bu
vo patvirtintas. Valdybos patvirtintas susitarimas Įpa
reigoję ne tik pačius organizacijos narius, bet ir pačią 
vadovybę. Ypatingai josios pirmininką.

Galimas daiktas, kad ALTo atstovai būtų ir neva
žiavę. Jie būtų paklausę, ką prezidentūroj darysime. Jie 
būtų paklausę, ar turime kokį memorandumą. Jie būtų j

KAM NAUDINGI VILNIAUS UETUANISTINIAI KURSAI?
(Tęsinys)

Lietuvių tautai, R u s i j o s 
“meškos” pasitarnavimai yra 
gerai žinomi r pažįstami jau 
nuo 1831-1863 metų, kiek ji lie
tuvių tautai padarė skriaudų ir 
kančių, kurios per amžius ne
bus pamirštos lietuvių tautos. 
Tai buvo nekultūringos ir ne- 

į gudrios “meškos” darbai. Bet 
I šiandien mes turime reikalą jau 
su gudriai išdresyruota “meš-

ma . . .
Tad būkite atsargūs" ir apdai

rūs, kad vėliau nereikėtų' gailė
tis. Kursų šalininkai ir tiltų 
statytojai su okupantų aiški
na, kad jaunimas, nuvykęs. į 
kursus, turi progc's susitikti ir 
pabendrauti su lietuviais studen
tais ir gauti ietuviskos dva
sios. Nieko panašaus nėra, ką 
propagandistai kalba.

Vilniaus lituanistiniai kursai, 
visuomet ruošiama vasaros ato
stogų metu, kuomet visa stu
dentija būna išsiuntinėta į “pla
čiąją tėvynę” .atlikti valdiškus 

juodą dėmę” savo ateičiai, nes ^ięto 4ąrbus. Kad iuo

ir gudresnė už buvu
sią senąją.

Rusijos meška tki, knygas 
atiminėjo, o ši jau mus moko iš 
knygų, tik žinoma savo naudai 
plauna jaunimui smegenis. Tad 
gaunasi ta pati “mergelė” tik 
nauja jos “suknelė”.

Jau keletą metų, kaip kelia
mas ginčas Per spaudą ir pas
kaitose, dėl lituanistinių Vil
niaus kursų naudingumo ir jų 
paskirties, daugelio autoretetin- 
gų asmenų buvo pasisakyta nei
giamai kursų atžvilgiu; Bet visLxvo 
atsirada tokių šiaudadušių, kadi pašalinti iš kelio bus neįmano

/ 

savo vaikus, net paslapčiomis 
siunčia į Vilniaus kursus, o ką 
iš tų kursų parsiveža gero, tai 
ir šiandien dauguma tyli burnas 
užčiaupę, nes okupanto tarnai 
jiem prikimšo pilnas burnas pa
slapčių ir okupanto naudai už
duočių, tai ir visa mums kur
sų nauda.

Tik sepamirškite tėvai ir jū
sų lankiusi kursus vaikai, kad 
jūs uždėjote sau ir savo vaikam j 
‘‘juodą dėmę” savo ateičiai, nes’ 
toki asmenys, kurie lanko ko- Vilniaus mieste jokios stu- 
munistinių valstybių kursus ar dentijos nėra, kac butu prega 

pabendrauti. Tuo ttietįi Vilniu
je janimą galima sūtikti’tik'to- 

vietos valstybės saugumo parei- 
gūnų įrašyti “juodąją” knygą,-^ose a;. fpageĮbinius
kaip pavojingi šio krašto valsty-, 
bei. Tokius ’kursus baigęs jau
nimas ar turėjęs artimus ryšius 
su koniūnistinės valstybės pa
reigūnais, tai jau ateityje val
stybinių atsakingų pareigų ar 
sudėtingo paslaptingo valstybi
nio darbd nesitikėkite. Vilniaus 
kursų diplomas jiems pastos ateit 
dies kelią, o tais s:barikadas?

kitokius reikalus turi susirišę 
su tais kraštais, tai jie visi yra

° 
rusu'; dalboje;“stu. 
.Šėlu”,1' ‘ KąžĮ,.tokį. ?Jaų4?SiaiJ^a_ 
triotiškUnĖj Biektirfi 'ŠėSaliną.2 o 

ji'šaikiira rfes"3;'' 
okūpantus:“’11’- "*=

ji paruošę ir kelias kopijas pasidarę.
Gečys, nekviesdamas ALTo, neparodė geros valios. 

ALTas, eidamas į Baltuosius Rūmus, pas prezidentą ar 
pas valstybės sekretorių,: galės ir Gečio nekviesti. Tada 
vėl prasidės pykčiai ir pasiskųsta.VLIKui. Gečiui nerei
kėjo būti tokiam kietam, kas nors, turi pradėti. Gečys 
praleido gerą progą...

O gal Gečys neturėjo teisės kviesti lietuviškų orga- 
_______ ____ nizacijų atstovų? Gal juos kvietė kiti, ne Gečys ir ne jo! 

norėję tą memorandumą paskaityti. Jeigu jau memoran- vadovaujama Bendruomenėj Manome, kad šiomis die- 
dūmo nespėtų paruošti, tai būtų naktimis nemiegoję, bet nomis ir šis klausimas bus išaiškintas.

Dangaus Kelio 'mokestis
CHICAGO. —^Ffedeittiinio teis 

mo teisėjas nutarė***^gelbėti 
Chicagos miestui* jšihokėti sko
las už pastatymą Chicagos Sky
way, finansuojant šio greitkelio 
statybą. Nuo sausio 1 d. perva
žiavimo Skyway (Dangaus Kė
liu) mokestis iš 60 centų pake
liamas iki 75 c,, o autobusams 
ir sunkvežimiams vietoje kaip 
ligšiol po 50 centų nuo ašies, da
bar reikia mokėti po 55 centus.

— Tikrinimo metu nustatyta, 
kad Amerikos kalėjimų sargai 
nebeturi tinkamų ginklų, jie sa
rti, netepti ir gerai neveikias

L. VENCKŪS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Atšventęs savo 45-tąjį gimtadienį, sulau
kiau laišką iš Amerikos Konslato Liverpool’yje. 
Ten pranešama, kad ryšium su paduotu pareiš
kimu imigracijos vizai gauti atrodo, kad arti
muoju laiku galime tikėtis laisvų kvotos nume
rių. Ta galimybė esanti tik laikina ir spėjama, 
kad netolimoje ateityje kvotos pareikalavimas 
vėl bus didelis, Todėl, jei dar galvojame apie 
imigraciją Į JAV, turime nedelsiant prisiunčia
mas blankas užpildyti ir pasirūpinti kitokiais 
asmens dokumentais.

Vienas iš reikalaujamų dokumentų, tai pa
žymėjimas iš Vokietijos, kad ten gyvenant ne
buvome kaip nors nusikaltę ir teismo bausti. 
Tokį pažymėjimą—Amtliches Fuehrungszeuchnis 
— sau ir žmonai išrūpinau iš Geesthacht’o mie
sto burmistro. Mat, Spakenbergo D. P. stovyk
la, kurioje gyvenome prieš atvykdami į Angliją, 
įeina į Geesthachto miesto ribas.

Londone tebeveikia Lietuvos Pasiuntinybė, 
vadovaujama Lietuvos ministerio Br. K- Balučio. 
Jam dabar sergant, visus reikalus tvarko pasiun
tinybės patarėjas Vincas Balickas. Tad krei
piuosi į jį if išs’rūpinu sau ir vžmonai Lietuos 
užsienio pasą. Nors senai gyvename Anglijoje,

ibet britų pilietybės nematėme reikalo priimti, 
i nors man ir buvo siūloma tai padaryti.

Ypatingai gerai prisimenu vieną įvykį savo 
paskutinėje darbovietėje, Kendal Milne & Co. 
apie turėtą pasikalbėjimą su savo skyriaus virši
ninku Mr. Murphy.

Kartą, iš raštinės atėjusi tarnautoja, man 
pranešė, kad Mr. Murphy kviečiąs mane užeiti į 
jo kabinetą. Buvau jo skyriuje išdirbęs gal tik 
apie pusmetį. Pereidavo jis per patalpas gal kar
tą perdieną, pasitaikiusiems pardavėjams pasaky
davo “Good Morning” ir toliau diskutuodavo biz
nio reikalus su savo pavaduotoju Mr. Robinson. 
Tas, jei reikėjo, betarpiškai mums perduodavo 
bet kokius naujus patvarkymus ir nurodymus. 
Pats viršininkas mums jokių įsakymų neduoda
vo betarpiai, visada tik per savo padėjėją.

MR. MURPHY.

Nors airių kilmės, Mr. Murphy karo metu 
tarnavo britų kariuomenėje kapitono laipsniu. 
Savo laikysena ir elgesiu buvo tikras britas, 
džentelmenas. Kiekvieną savaitės dieną ateida- 
vo apsirengęs skirtinga rūbų eilute, kurią bedė- 
vint matydavome tik už savaitės, gal ir vėliau.

Kiekvieną rytą devintą valandą iš gėlių krau
tuvės jam atnešdavo po raudonos spalvos gvaz
diką, kartais net raudoną rožę- Jis tą gėlę įsiseg
davo į savo švarką kairįjį atlapą. To įpročio jis

laikėsi tvirtai ir nepamainomai. Niekada nema
čiau jo krautuvėje be tos gėlės.

Minimą dieną, man prisistačius jo kabine
tan, Mr- Murphy maloniai pasisveikino ir pasiū
lė atsisėsti, Pasiteiravo kaip man patinkąs dar
bas baldų skyriuje ir gavęs teigiamą atsakymą, 
jis toliau tęsė: . . ’ .

— Aš už pusmečio būsiu perkeltas į kitą mie
stą aukštesnėms pareigoms. Mano dabartinę vie
tą tada užims dabartinis mano pavaduotojas, Mrį 
Robinson. Ieškau iš mūsų tarnautojų tarpo žmo
gaus, kuris būtų tinkamas ir galėtų šią vietą už
imti. Jūsų, nors dar ir jauno mūsų firmoje tar- 
nautojo, darbo repultatai, mus džiugina, žinoda
mas, kad su prekėmis esate gerai susipažinęs, 
ketinu jus pasiūlyti Mr. Robinsono vieton, kaip 
Assistant Buyer- Tuo tikslu vakar peržiūrėjau 
jūsų asmens bylą (file), bet niekur neužtikau, 
kad jūs britų pilietis. Matyt, kad praleista. Kada 
jūs priėmėte britų pilietybę? —

— Mr. Murphy, aš nesu britų pilietis. —
— Jūs nesate? Tad kaip jūs į mūsų kompa

niją patekote? —
— Po to ,kai turėjau interview su tamsta, 

Sir. — ’
— Well aš tada neabejojau, kad jūs esate 

pilietybę priėmęs. Esu tikras, kad iki rudens 
tai dar padarysite. — •

Aš dar niekam krautuvėje nebuvau prasita-
ręs apie mūsų šeimos ketinimą imigruoti Amen-

kon. Tad ir dabar nieko apie tai nesakiau. Padė
kojau Mr. Murphy už numatytą pakėlimą parei
gose kaip už komplimentą ir pridūriau:

— Koks skirtumas ar aš būsiu britų pilietis 
ar nebūsiu. Aš visur ir visuomet stengiuosi savo 
pareigas atlikti kaip galint geriau, tad piliety
bės pakeitimas manęs nepagerins. Jeigu dabar 
atsisakyčiau savo pilietybės dėb geresnio darbo 
galimybės, jausiuos lyg sulaužęs ištikimybę sa
vam kraštui .Tuo tarpu anglai ir jūs, Mr. Mur
phy, kalbėdami apie mane už nugaros apie mane 
vistiek pasakysite:

— That bloody foreigner, so and so. He is a 
turncoat —

— You are right, Mr. Venckus, — nusijuokė 
viršininkas. — Jūsų nuomonė teisinga, tad pasi
likite kas esate. —

Atsisveikinant, lyg ką atsimindamas, dar 
paklausė:

— Ar jūs išgeriate? — i

Nustebau. Prie ko dabar tas klausimas? 
Nieko daugiau nepagalvojęs, atsakiau jam:

— Progų išgerti neieškau, bet jai pasitai
kius į stiklelį nespjaunu. Išgeriu- Kodėl klau
siate? —

— Nieko, tik taip sau., — r.u3iš;*psojo Mr. 
Murphy.

(Bus dmig*air

NAUJIENOS, CHICAGO 8. Hl. Saturday, December 2, 1978



UK. K G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pul.ski Rd. (Crowford 
“rfodicsl Bviidtas). ToL LU 5-6446 

Priima Įuostus pagal susitarimą 
Jei neatsiliafia, skambinti 374-80AL

DR. C. K. BOBELIS 
NK^TŲ iR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Ul«t 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos dirwktonui

1938 S, Hanhoim Rd., Westchester, IL
VALA?1 DOS: 3- 9 darbo dienomis jj 

to antra šeštadienį 8—3 vai 
TeL> 562-2727 arba 562 7*28

VISI BUVĘ KARAI KAI KURIOMS TAUTOMS ATNEŠĖ LAIMĘ
Šiais laikais yra įprasta laik-: mingai naikinti kitus rusų karo 

laivus. Japonai taip pat sausu
moje, Mandžiuriįoj, pradėjo sa
vo sėkmingus karo žygius.

Kai rusų kariuomenės pralai- 
įnė’imai vis cFdino žmonėse na- 

j pasitenkinimą care valdžia, tad 
> valdžios pareigūnai ėmė 

nesusdarytų palankiu .galvoti, kad reikia imtis kekių

Paščiuose skelbti, kad būtų visur 
išlaikyta taika ir kad nebūtu vi
sokių karų. Jei niekad nebūtų 
jokių karų, tad visiems žmo-
nėms būtų smagiau gyventi. Bet I 
iš tikrųjų kai kurioms tautc'ms,j 
gyvenančioms kitų va'stybių j caro 
globoje, j 

sąlygų tvarkingai gyventi. nors priemonių, norint žmonėss 
sudaryti kokį ners pasitenkini* 
mę ar susiramiirnią. Ir tie caro 
valdžios pareigūnai ėmė galvoti,

Nors seniau visokie buvę ka
rai daug žmonių išnaikino, liet 
kartais kai kurioms' tautoms i j i • o -• • •• •1 ,kad reikia Rusijos imperijai su

daryti kokį nors parlamentą, ir 
pagaliau, nugalvojo sudaryti va

idinamąja dūmą. O lietuviams 
-. . . - ?’tnuraminti 1904 m. gegužės 7 d.

- . ----- — panaikino' lietuviškos spaudos
Pirmiausia papasakosiu drait<Kmą. lr tada visi 

apie Japonijos karą su canstine buvo nudži 
Rusija. Tatai įvyko 1904 metais. 
Tais laikais Lietuvoje buvo už
drausta lietuvių spauda, ir jokių 
laikraščių bei knygų nebuvo1 
spausdinama. Tas spaudos drau
dimas prasidėjo nuo 18A4 metų. 
Tais laikais lietuvių knygų dau
giausia buvo spausdinama Vo
kietijoje; slaptu būdu ji būdavo;

tata t . .atgabenama į Lietuvą. Gautieji
DR.LE0NAS SEIBUTIS j tie spaudiniai būdavo slaptai at-j 

įgabenami į Lietuvą, kur žmo
nės mokėjo juos gerai išlaikyti 
savo parengtose slėptuvėse.

} Kai 1904 metais vasario mė- 
]nėšio pradžioje Japonija paskel
bė Rusijai, karą,, tad rusų laik
raščiuose, kiek aš pats prisime
nu, pasirodė straipsniukai su 
antrašte: “My šapkami ich zaki_ 

(Mes kepurėmis juos 
.apdengsime). Tada visi rusai! 
manė, kad toji nedidelė Azijos!

Kauno miesto teatro rūmai

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėve* ĮĮ mylis, nes 
jj ateisime ir apsigyvensime", Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. "Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap? 
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

| ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

.£1------BE 3-5893

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
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3907 W«l )03rd StrMt 
Valandos pasai suMtartm^.

atnešė šiokią tokią laimę. Aš čia 
trumpaj pagvildensiu tik tuos 
karus, kurie bus o palietę lietu-i 
vius ir sudarę jiems šiokių tokių 
geresnių atmainų jųjų gyveai-f 
me.

dien mūsų visų yra gerai žino- pirkta naujų krovininnių ir leng 
mas 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo aktas. A. KelmutisAuto kuopaIr mes visi 

Į tada sakydavom: jei ne tas ka-‘ 
ras su Japonija, tad nebūtų bu- 

jvęs spaudos draudimo panaiki
nimas.

Aš čia vis dar oris’men u vieną 
asmenį, gyvenusį mano tėviškės 
kaimynystėje, būtent Juozą Su- 
šinską, kuris dažnai atvykdavo 
į mano tėviškės ūkį šį tą padir
bėti; jis labai mokėjo sudaryti proga noriu parašyti nors mažą 
slėptuves, kuriose buvo laiko- dalelę Auto kuopos įsikūrimo 
mos įvairios lietuviškos knygos istorijos.
mūsų spaudos draudimo laikais. ...
Kilus karui su Japonija, šis Juo
zas Sušmskas buvo mobilizuotas 
į rusų kariuomenę ir buvo grei
tai nugabentas ■ Mandžiuriją, 
kurioje rusai kovojo su japo
nais. Bet jis tenai greitai pateko' 
į nelaisvę pas japonus; jis buvo 
nugabentas į vieną Japonijos 
salą. Toje nelaisvėje jam teko' 
išbūti ligi karo pabaigos; toje 

! belaisvių grupėje nė vieno ruso 
[nebuvo, o tik keletas latvių, es- 
[tų ir tik vienas lietuvis J. Su- 
; šinskas. Ir tų belaisvių prižiūrė
tojas japonas, kuris mokėjo ru
siškai kalbėti, v^enu tarpu J.

kitas valstybes. 1904 m. vasario ^Sušinskui pasakė žinąs, kad se- 
dažaį ^peci*ii pa«rib7Tjįcml p d. japonų motorinis į

- - a - —- atplaukė į rusų valdomą Port-įgaikštija,
Arturo uostą, kuriame rusai tu
rėjo karinių laivų, ir tas moto
rinis japonų laivelis paleidoį ru 
sų laivus bombas, kurios, sprog
damos iš karto, sunaikino du di
deli us rusų karo laivus, o. tas

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7t St. Tel. 737-5m 

Tikrina akis Pritaiko akining įj 
“contact lenses’”

VaL a^al susitarimą, uždaryta tre< j

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, $per. MOTERĄ Ilgo- idajem
Ofisas 2652 WEST 5Wh S4! R2BT 

T*L PR 3-1223
OFISO VAL.;, pirm., anti ad., trečias valstybė,, kurioje, anot pačių ru- 

>r Va^ va^^tadic’ sų, gyvena “pusiąūkiniai žmo- 
fOkiU būdu su.

naikjnsoaki.Taislaikais dar nie 
kas nežinojo, kad Japonija savo 
turimais ginklais yra pralenkusi

*naįg 2-4 vai. popiet ir kitu Irilm 
pagal r?

r OBTHOPEDAs-xJROTEZISTAt 
Aparatai - Protezai. JfiJcL ban-

(Arch Support;^- t t~

>*50 Wwt 63rd St., Chicast. 1ft 60629 
Telef.. PRoipeįt 6-5084

PBRKRAUSTYMAI 

.MOVING 
Laidimd — »iln« «ponud« 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 
Tel; WA 5-8063

Apdraustas parirraustymas 
ii ivairip atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tol. 376-3882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO- 1S4MOS VALANDOS 

Visos prosrimos Ii WQPA,

LietęidY kxlba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
’ai. ryto.

Y«diį< Aldona.
T>W 4-2413

So. MARLEWQOtX AVI. 
CHICAGO, HL <062$ * i

Didžiouiicž kailiu 
pasirinkimas 0^^ 

pu* rte-sto4»lf 
limrt teJhntTkU

Cbkvtgąje -------

185 North Wabaik Ayobw

263-M2f 
(jataiffc",) ir 
G77-84S8 

(beito)

j- Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vai tęs pemokamat

ka- I 
su- ’

Šiemet minime Lietuvos 
riuomenės atkūrimo 60 m. 
kaktį. Apie didesnes kariuome
nės dalis, daugiau ir žinome. 
Nes per tiek metų turėjome pro 
gų jas paminėti. Bet daug dar 
buvo ir mažesnių dalinių, ku
rie taip pat verti prisiminti. Ta

vųjų automobilių. Tuomet iš au 
to kuopos išaugo Auto batalio
nas.

1926 m. visas inžinerijos dalis 
sujungė į vieną technikos pul
ką. Tuomet iš auto bataliono 
vėl liko tik. Auto kuopa. 1927 
m. pabaigoj buvo išformuotas 
Technikos pulkas ir Auto kuo
pa vėl pradėjo savarankiškai 
gyventi ir atsigauti

V. Vytenietis

— Teisininkai tvirtina, kad vi 
sos Gi j anos tragedijos niekas ne 
galės išaiškinti, nes dauguma 
nusikaltėlių žuvo.

Mažeika & Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

• Kai tik buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė, atsira
do reikalas kurti ir savąją ka
riuomenę. Kartu su kitais dali
niais Kaune buvo pradėtas for
muoti ir Auto būrys. Jo pirmo
ji būstinė buvo Duonelaičio ir 
Maironio gatvių kampe, Parkaus 
ko namuose. O automobilių ga
ražui panaudotas senojo Karo 
Muziejaus trobesys. Auto būrio 
kūrėjas yra kam. Feinstelis. Jis 
gavęs įsakymą, savanorių tarpe 
surado gerų šoferių ir susirūpi
no kur surasti automobilių. Pir
mas automobilis, kurį jam pa
sisekė gauti iš besitraukiančių 
vokiečių, buvo ^Deimler” fir
mos. Vėliau pavyko sugriebti ir 
kitų firmų, mašinų.- Bet ir vėl 
bėda.. Mašinų jau būva, bet sun

Joniškieciy Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradieni, gruodžio 5 d. 1 vai. popiet 
šauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti, nes bus ren
kama nauja valdyba 1979 metams ir 
yra daug svarbiu reikalu aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Bridgeparto Lietuviu Narny Savi
ninku priešmetinis susirinkimas įvyks 
Šeštadienį, gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, 
3803 So. Umin Avė., įėjimas iš kie
mo. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug dalyku aptarti ir užsi
mokėti duokles. Po susirinkimo bus 
vaišės. Kviečia valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

E LIDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIA U SLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

laivelis! niau yra buvusi Lietuvos kuni- 
o dabar esanti rusų 

okupuota. Kai pasibaigė tas ka
ras ir J. Sušinskas sugrįžo į Lie- ku joms gauti benzino. Tai so
tu va, tada jis man .papasakojo feriams duodavo pinigų, kurie 
savo visus patirtus nuotykius ir privalėjo aprūpinti benzinu sa- 
dar pabrėžė, .kad lietuvių spau- vas mašinas. Taip pat reikalin- 
dos draudimas yra pranykęs dėl 

japonų laivelis greitai pasprukę j rusų pralaimėjimo šiame' kare.
atgal. Toks grei4ai pagar
sėjo visoje Pxusijos, imperijoje, pasaulinis karas, prasidėjęs 1911 
ir visur žmonės ėmė manyti, kad metais. Tada rusai šį karą pra- 
japonai yra pralenkę'kitas vals- laimėjo, o lietuvių tarpe iškilo 
lybes savo pagamintais ginklais? klausimas dėl Lietuvos nepri- 
Netrukus japonai dar ėmė sėk- klausomybės atstatymo, ir šian-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Prisimenamas dar pirmasis

Fruit-Filled Fantasies

v . Enjoy the fruits of rummer’s labor — with a delectable too 
' eream dressing. Simple to make and delicious to servs. H’s a 

fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grape®,

Developed by home economiets for Morton Salt Companyt 
fee dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a eombin*- 
tiou of brown sugar and Mortoti®Nature*s SeasonAeaaoning 
blend.

Other Mlad tipe? To please the eye « well as the taste buda, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetable*) 
cd the serving platter.

t To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedget 
of apples, peaches, nectarineii pears and some plums in lemos

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
teaspoon Morton 
Nature’s Seasons 
seasoning blend

hi small bowl; mix well* Store is

1 (8-ounce) carton sour 
cream

U cup firmly packed 
brown sugar 

Combine all ingredients

SLA 260 kp. nariy susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 3 d. 2:30 
vai. popiet, adresu 2549 W. 71st St- 
Chicago.

Bus nominuojami SLA centro Tą
ją bos nariai ir kuopos valdybos rin
kimai. Taipogi kiti reikalai svarstomi. ’

Valdyba
r .

gas mašinų remontas, nes jos 
visos buvo senos,

Įsikūręs būrys pradžioj buvo 
Inžinierijos bataliono sudėtyje. 
1919 m. balandžio mėn. būrį iš
skirstė į automobilių kuopą, šar 
vuocių. sussiekimo ir sanitari
jos komandas. Po išskirstymo, 
likusi būrio dalis pradėjo for
muoti kuopą. Tuomet atsikėlė į 
Šančius ir apsigyveno rusų lai--j 
kais buvusiame Pantonu batalio *■
no rajone. Sutaisė apgadintus, 
trobesius ir įsirengė remonto 
dirbtuves. Kovose su bermonti
ninkais buvo paimtas didesnis 
skaičius automobilių. “Kom-. 
nik” firmos. Be to, dar buvo nu-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
! MOMENTUM” Tablets are Į

50% strenger than Doan's. I
Before you take Doans Pills for 

! muscular backache, remember this:
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM

’ gives you 50% more pam rehever per 
Jcse to relieve backache

To reduce pam soothe inflammation 
i so musces too sen-you can move more | 
į freely m routes' There’s no stronger : 
i backache mediation you can buy with- i 

out a.prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

TĖVAS IR SŪNUS -’
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st. Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TO MODERNIŠKO? KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATUI

No. 79

The home pictured xbore 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It Incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 56 percent. It 
has twe heat-circulatinr 
HeaUlator Fireplaces (richt), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back Into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design* maXeri- 
abi and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
■76" house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately 54.000 .. . projected to 
be amoruaed. within 4 to S 
yean tbroogh reduced ex-

sulation within win* and-ced
ing as well as in earthen benm 
around the foundation, orien
tation to seasonal run atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplace*.

The two HcatHator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. Thi* fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of moat 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy

The fireplace* ®ert ocppUed 
by Home Craft*, Ine„ floral 
Park, Nnc York. HeatOatar 
Fireplace, A DicUkx of Veos 
Industrie*, Inc^ located f* JTL 
Pleasant, Zowa. manufacture* 
a complete line of 
freetlandiuf «»< wall~ 
mounted fireplace* . • . paa.

Odeagoa
Lietuvių

Laidotuvių

fhr*rtori<
Associacijofc

AM0VLAMC1 
PAT A RX A VS 

MAS DFENĄ 
IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS [R LAURYNAS LABANAUSKAS

•W7 So. lunUANlCA AVENUE. Pkoa»; YAr4» 7-34#i

BUTKUS - VASAITtS
144$ So. ėOth Avė* Cicero, £LL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe S-J57J

GEORGE F. RUDMINAS
3S1> So. UTUAN1CA AVE. TtL: YArif 7-1138-11M

STEPONAS C. LAUK n? SūNOS
- - , . (UCM wi<»

4424 WKS1 6Xb STKMO 
2314 WEST 23H PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. PeJoe HMta, 1M. >74-441*

<-121.
Vh tinta 7447)

SM4 So. BALHTED STREET , Pbooe; TAitae M»D

• iĮAUJiP^ Chicago K December 2i 1578



TRUMPAI

— Punia Rože Sajanus iš 
Girardville, Pinu., gavo anks
tybų kalėdinę dovanų — meti
nę Naujienų prenumeratų. Jus 
labai miela duktė Eleonora ir 
žentas Robertas iš Wilming
ton, Delaware, ilgai svarstė, 
kokių dovanų įteikti brangiau 
šiam pasaulyje asmeniui — 
mielai mamytei ir uošvei. Jie 
nusprendė užsakyti Naujienas, 
bet neturėjo adreso ,todėl keri

• St. Pctersburgo. Ten būsiu iki 
birželio mėn. Rasite $10 Nair 
jienų reikalams. Sveikinimai ir 
geri linkėjimai artėjančių 
švenčių proga”. Dėkui už laiš
kų ir už aukų.

— Jonas Kasulaitis iš Union 
Pier, sekančios savaitės pra
džioje žiemos sezonui išvyksta 
į Miami Beach, Fla. Prieš iš
vykdamas aplankė Naujienas, 
pratęsė prenumeratų, palinkė
jo linksmų Kalėdų ir įteikė $3 
auka. Dėkui.

— S LA 6-ta Apskritis Čika
goje parėmė Naujienų leidi*

PERSONAL 
Almenu ieško

■ IMA WIDOW in Arizona, on S.S in
come, have a mobile home on an 

lace. Would like to meet a sincere 
į gentleman - who v\ould relocate an 1 
share expenses

Have no dependents - in gorxi 
health, i:ond’Inker or smoker. 

Lithuanian descent.
Write in English to:

Box 220 
Naujienos

1739 S. Halted St.
Chicago, Ill. 60608

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEIIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSEAS, PrezdenUa

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?
pt si į Prekybos Rūmų parei
gūnų Mr. H. Max Healey, kuris 
jiems suteikė visas informaci- 
cijas. Naujoji mūsų skaitytoja 
p. Rožė yra 86 nu sąmoninga 
lietuvė. Ji mėgsta poeziją. Tai 
sužinojęs R. Nerimąvicius įdės 
specialų eilėraštį. Dėkodami 
Eleonorai ir Robertui už tokį 
prasminga dovanos parinki
mų, kartu su jais sveikinam 
naujų skaitytoja Rože Na jo
nas, o 
visiems 
toriams

mu -525 auka, kurių įteikė per j 
ižsd. Petrų Bružų. Dėkui vaF

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 

dybai ir visoms tos apskrities n (<J 5 no 3Pp0:ntment neves. 
SLA kuopoms. jsary ELIN0R JAKŠTO, 17 N.

— Illinois valstijos loterijoj STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
lapkricio 30 <1. Big Pay Day lo-jbame lietuviškai. 782-3777 or 
Šime laimėjo 579, 17, 2 ir 6529.
Touchdown lošime laimėjo 
San Diego 17, 28, 08 ir 23.

ibame lietuviškai.
925-8392. Professional Member
American Federation of Astro-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Išnuomojamas kambarys vieno as
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tel. 925-8761.

gerų žinių skelbiame 
Naujienų prenumera- 

ir platintojams.
O. Bagdonaitė-C esmes— E.

iš Euclid, Ohio, atsiuntė tokį 
laiškų: “Jau antri metai, žie
modama Floridoje, pasigendu 
Jūsų laikraščio, o parvažiavu
si turiu daug darbo, kol visus 
laikraščius peržiūriu. Šiai žie 
hiai pršau laikraštį siųsti nu-

—Lietuviu operos solistai Ro
ma Mastienė, Dana Stankaitytė 
ir Algirdas Brazis išpildys pro;} 
gramą koncerte sekmadienį, 
gruodžio 10 d, 3 vai. p. p. Jauni
mo Centre. Akomponuoja muzi 
kas Arūnas Kaminskas.

— 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 So.

rodytu adresu į Gulfport prie Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Kelionių į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)
— Važiuoju į Floridų. Galiu f 

paimti vienų asmenį. Skambinti 
Juozui, - tel. 247-4377. (Pr).

— Moteris, turinti narna Mar
quette Parko apylinkėje, ieško 
kitos moters kompanijonės. Vel
tui privatus miegamasis ir galės 
naudotis viso namo patogu
mais. Teirautis.

tel. RE 7-8105. (Pr.)

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui ■ 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Well s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomfc 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
gr IL 60Č08.

HELP WANTED — MALE
Darbinin k y reikia

ENGINEERS & DRAFTSMEN

Excellent opportunities available for 
BSCE or MSCE majors in structural 
eng. with min. 5 yrs. U.S. exp. in 
Bridge & Bldg. Design. Also positions 
in Civil & Structural Drafting. Must 
have min. 4 yrs. exp. Salaries com
mensurate with ability. Many Bene
fits! :

CALL 372-2092
i

ATSIMINIMŲ

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Simo Kudirkos Tragedijai Prisiminti Fondas ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 3 diena, 3:30 valandą* vakaro Chicagos 
šauliu salėje, esančioje prie 43-ci<5s ir S. Westers Avenue 
rodys filmą f

KARO ir TAIKOS KAINA
Spalvuotas filmas tęsis tik pusvalandi. Viši Chicagos ir 

jos apylinkų lietuviai; kviečiami atvykti ir pasižiūrėti filmo, 
vaizduojančio galimą kąro .pavojų ir*pastangą jam laimėti 
Kviečia.

HĮ • -UB. ; J -Jfp'
Aldona Brusokienė^ Fondo pirmininkė

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

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

Knygo’š-'kaina — ”5 doleriai/
Autonaus adresas:

71Į4 įSf-' Campbell Ave.,
I ..Chicųgc^ IL? 60629. .
i_ ■__7 * -i*<3. t - A - '_______________________ Į

Provokacinėmis informa
cijomis nesinaudojome
Mums atsiųsta Gimtojo kraš

to pirmųjų numerių zeriksinė 
kopija, kurioje aprašinėja buvu
sio pretmjero Augustino Volde
maro byla dėl 200,000 markių, 
1919 metais padėtų į Olandijos 
banką. Atsiųstas ir Keleivio lei
dinyje 1971 metais padaryto ko
mentaro zeriksas.

Siuntėjui ir Naujienų skaity
tojams pranešama, kad okupan 
to leidžiamasiais provokaciniais 
spausdiniais nesinaudojome ir 
nesirengiame naudotis Lietu
viams vienybė labiau reikalinga, 
negu okupanto klastomis suke
liama neapykanta. Klastą kelsi 
me viešumon, kaip ją visą lai
ką kėlėme, bet neU atsiųstų se- 
roksinių kopijų, nei pavergtoje 
Lietuvoje leidžiamų. Voldemaro 
atsiminimų nenaudosime. v i

Naujienų .Redakcia

PART TIME OFFICE
& LAB HELPER

High School Graduate needed 4* 
hrs./day including Saturdays. Mustl 
have typing skills. Fringe bene-1 
fits available. College student con-1 
sidered. Apply in person:
STANDARD BRANDS, INC. .’BUDRAITIS REALTY

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

gražiai užlaikytas, $34,000.
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 Public

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

O GERIAUSIAI CIA
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 pro’fesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap.e S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

4801 S. OAKLEY 
Chicago. 111. 60609 

EOE

55/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 322.07

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant! nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

ŽLECTRO3 ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

| Turiu Chlci^os miesto leidimą,
* Dirbu ir užmiesčiuose 8*-
i rantuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman. Avė. 

Tol. 927-3559

MED1CAL OFFICE WORK

Interesting general office work in 
medical center of large university. 
Excellent typing skills and good 
knowledge of englibh required. Wide 
variety of duties, will work with sev
eral doctors. Good .fringe benefits, 
free tuition and opportunity to ad-, 
vance. Call:

996-7657 between 9 and 5.

NUOSTABUS 3 BUTŲ

Didelis 2 aukštu mūras su 2 dide
liais butais po 6 kambarius ir dar 4 
kambariai beismante Kiekvienai mo - 
teriai patiks kabinetinės virtuvės ir 
nauji vonios kambariai. 2 mašinų ga
ražas, naujas stogas, naujai dekoruo
ta. Labai gera vieta geroje Brighton 
Parko apylinkėje. G butu namai sun
kiai randami, o šį jūs gausite už bar- 
geno kainą. Skambinkite stebuklingu 
telefonu: 254-8500.

4445 Se. ASHLAND AVX. 
5SM775
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Tlktcd pusm^ivl
UaWIIty apdnudimas penstnlfteacn

Kreiptu --

jkIKROOtlAI !r BRANOENYB®’

‘ PardavfznM If Talxyrxxr ’**_ 
2646 WEST WtV ITtir
TaUfc RgpoWciMWi ,

KEY PUNCH-KEY DISC OPERATORS 
Personal life and family obligations

K ' ’ * .. . , come first. ; j: .
We understand that Set your own work Schedule!

Hours are flexible to suit-your lifestyle?' Earn what you’re 
worth with our incentive pay bonus. Our different jobs 
make your work interesting/ Benefits include Health Insur
ance, Paid Holidays and Vacations. We are on North Mi
chigan Ave., an area with excellent transportation - nr. Wrig
ley Building, Tribune Tower and New Marriott Hotel. Sound 
interesting? Come in and visit us. We’ll show you arolind

, and have a chat. To set a time^ call JAN LEPIC at 
644-6704 between 9-5, Monday-Friday.

[JETUVLS
DAŽYTOJAS ■

4612 S. Paulina St
(Town oi LaJccf >’ 1

D»Žo namus Iš la>rko /r Iš vMiu& 
• Dirbis 8*rsntūofas-

Skambinti YA 7-9107

. — Gijanos “.liaudies maldyk
loj” buvę sanitarai nenorintiems 
mirti įšvirkšdavo ciano į burną, 
jie atsisėsdavo ir mirdavo. Taip 
besielgusias slauges traukia atsa 
komybėn.

COUNTER GIRL

Mature woman needed for fast food 
snack shop. Good Pay, Good Tips - 
(around 3250 per week for 40 hrs.) 
Elmhurst area. Call Vicki for inter
view.

834-2426

' _ 1 MATURE WOMAN NEEDED
— Prezidentas Caxteris nebeti | By. professional couple w/infant for 

ki elektroniškomis šnipinėjimo i 
žiniomis. Duomenys privalo būti 
tikresni ir rimtesni.

GERAS BARGENAS

Labai gražioje vietoje prie 63-čios 
i vakarus nuo Narragarisett labai pa
trauklus namas, kuris atneš laime 
jūsų Šeimai. Visas namas ^su centri
niu oro vėsinimu, labai puošniai įren
gtu beismantu; 3 labai patraukliais 
miegamaisiais. 2 mašinų mūriniu ga- 

Įražu su radijo bangomis atidaromo; 
mis durimis. Tas namas turi būti tuoj 
parduotas ir iums sudaro gerą gali
mybę. Skambinkite stebuklingu tele
fonu: 254-8500.

child care. Live in. Vic. Woodale 
area. Excellent wages for right per
son. References required.

. Call 595-2526

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Siuntmiai f Ufetdyi _ 
ir kitua kraštus - 

P. NEDZINSKAS, 4065 A‘rch«r‘Av? 

Chicago, 111. 60632. T«L:YA 7-5980

55 years of age and older!

GIFTS FOR YOUR LOVED ONES!

w BALTIC AMBER, Italian 18k; and 14k gold, Coral, “Cultured*’ Pearls 
■ and Other Fine Jewelry. Lladros From Spain, Anri Wood Carvings, 
X Dresdens,’ Swiss Music Boxes, Crystals From Around the World, and 
K Straw Ornaments For Christmas. Romas and Dalė Daukša invite You 
A to Shop at:

AVALON GALLERIES.
4243 SO. ARCHER —• 247-6969 

(Open Daily ’Til Xmas 9:30 AM-8:30 PM) 
& Sunday, 11:00 AM-4 PM.

HOUSEKEEPER

Live in. Recently widowed Hanover 
Pk., family w-3 children needs live 
in hse. kpr. 5-6 days a wk., pvt. rm., 
Color TV., stereo, Rm/board, must 
have drivers lie., exc. fringe benefits. 
Salary negotiable.

837-5094.

CASH IN ON

THE INSULATION BOOM ! ! I 
Become an independent foam insula
tion Dealer. We train you on all as
pects of the foam insulation business. 
Inv. Sec. For more info, call Mr. Aker 
at (714)535-1601 (24 hours) or write 
TRIGON INDUSTRIES. 1440 So. State 
College Blvd. Suite 6L, Anaheim, 
California 92806.

f-----------  AM. i l M K U »
Nutary Public

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood. Tsi. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminic 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

INVENTORY CLERK I BEST THINGS IN LIFE

Phone & record keeping for beef) 
packer. Must be able to run 10 key 
adding machine by touch. Good work-1

The new Tax Law permits you a once in a lifetime Tax 
Break — if you are thinking about selling your home, plan 
to remodel and modernize now to make yoHr home more 
valuable and get the highest price possible. The home re
modeling firms listed here are established, reputable compa
nies who will gladly give you a free estimate - guaranteed 
workmanship with the finest materials — consult any of 
these firms with confidence - call today - or save this handy 
guide for future reference.

DAVIS BROS

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR 

INCLUD. STUCCO 
PLASTERING, PAPER HANGING, 

DRYWALL, WALLPAPER, 
KITCHEN, BATHS, REC. RMS., etc.

Also Fire Damage Repairs 
275-1555

If No Ans. 275-1529
Satisfaction Assured, Fully Insured

4608 N. KENMORE

IMPROVING YOUR HOME?
We Specialize in 

Complete Remodeling 
Additions - Dormers 

Kitchens - Bathrooms etc. 
“Building Violations Corrected” 
Call Us Today for Free Estimate

CAT CONSTRUCTION 
3502 S. STONY ISLAND 

978-5255

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA NOREIKIENf

nes Wert 49th St, ChJexyo, m W«2> • Trt. WA 5-27X7
DU.ll* MSI rinki mat rOUse Mlrfy

MAISTAS li lUROPOf SANntLIU.

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS 
Remodeling - Maintenance 

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA 6-4335
Over 37 Years Experience. 

Licensed & Insured

1741 W. Chicapo 226-4335
If No Amu Ehnhun* • 277-4414

BARRY BUILDERS
5007 W. LAWRENCE <

Specialists in Home Remodeling ’
Kitchens, Baths, Rec. Rooms, j

Siding, Roofs, Storm Windows, (
Plus Much More!!! j

CALL US AT 545-1810 I
(Deal Direct With Owner)

HOME REPAIR SPECIALISTS į

Storm Window’s, Doors
Baek Porehes-Siding. Facia & Soffit , 

Baths, Kitchens. Rec. Rooms
FREE ESTIMATES

APOLLO CONSTRUCTION
2805 W. Sfth St. 7787878

PARDUODAMAS
BARAS. RESTORANAS IR BANKETU 

SALĖ SU PIZZA

Ave. Kreipkitės i Ralph - savininką.
acaing macnine oy loucn. uwu wuin.-i Y į-.n «
inp conditions. Excellent salary, PAID. Gerai išdirbtas biznis 5o40-44
holidays & vacations plus other fringe 
benefits.

Call GUY
487-5600

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Frmk ZapoIH
W.TSfh St 

GA 4-U54

mn <u»

State Farm Life Insurance Company j

PHYSICAL FITNESS

Attractive Female. Needed For Pro 
tein and Juice Bar and Physical Fit
ness. Club Located at 111 E. Wacker.

CONTACT:
Camille or Peg at 861-1220

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Ijorp. 

MAKOUITTK OIFT PARCILS SkRVICB 
L5»l W. *Tth *5., Cklcw. ||L tOttT. — T»L WA i-Vti 

M3 *t_ Cklc*r-, HL «OM«. Tu. ISMjjg

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZ10NHE

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

Crush 
all smokes 
dead out.

WAREHOUSE HELP

Light warehouse packing. Mother’s 
hours possible. Apply in person. 9-5 
Monday thru Fridav.

Tupperware Warehouse 
5360 McDermott Drive 

BERKELEY 
449-8280

MATURE PERSON OR COUPLE 
Child care for infant plus lite house-

e-

’ work in exchange for 2 bdrm. Town- j 
I house. Ideal for retirees! Vicinity I 
Woodale area. References required.;

Call 595-2526 1

t
CHRISTMAS CASH |

Earn on extra $200 to $590 this sea-‘ 
5on with our proven successful Christ-1 
mas product. Ideal for office work
ers or anyone interested in making, 
extra mouev with little or no effort. į 
Interviews Tues. & Wed. eve., Dec. 51 
S 6 6:00 PM & 8:00 PM only at: 

1221 N. Dearborn Pky^ Suite 310 
(Free Sales Seminars) 

Call for reservation - 266-1870

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basius cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
1 735-6361

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Asšoctafet 

2649 West 63rd Street, 

Te!. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams, j

It

REAL ESTATE AGENTS

For dynamic expanding north side! 
‘ office. Must be 21 years or older..
Full or part time. We prepare trai I 
rees for salesman exam. Weekly se-1 
minars given at 5333 N. Lincoln av.l 
every Saturday at 3:30 p.m.

I BEN-J REALTY ’

239-8400 or 769-4920

CONSTIPATION
Dpctixproven ingredient 

ecjinresjio prescription.
Doctors Sod 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 -n the exclusive EX-LAX 
formula use only as directed. 
Chocolated Tablets 
or Unflavored Pills EX-LAX

I — NAUjIBNOS, CHICAGO t, ILL, Saturday, D«c*mb«r 2, 197S




