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— Egiptas gavo žinių iš Saūch 
Arabijos, kad netrukus reikalai 
pasikeis. Visi sieks taikos.i -

‘ Kanada 
vičienės 
steigiama lituanistikos kursai 
Jos telefonas: 627-0624:
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Amerkos reikalams ir

Spalio 13: Kaledonija, Edvar
das, Vilūne, Ąžuolas.

Spalio 14: Eortunata, Ralis
tas I, LakŠtuonė, Mindaugai c

Saulė teka 7:00^ leidžiasi 6:15
’ Dibėiūota, Silvia, ’ .

— Į Liubeką atplaukė grupė 
tremtinių, pasprukusių iš rusų 
okupuotų kraštų. Vokiečiai lei
do atplaukusiems apsigyventi 
Vokietijoje.

AMERIKOS JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS VAŠINGTONE

niečiams būtų leista saugiai su
grįžti į savo žemes ir laisvai iš- 
sirinkti-vyiausybę; Connally tai 
sakęs turėdamas - omenyje taiką 
Maž. Azijoje. Jis dar pridūrė, 
kad kiekvienas pąlestihiečių 'ly- 
deęisį,- *kdfis tik^atsižadėtu- už
puolimų ir—terororturėtfe-būti 
priimtas §rię /taikos ‘ derybų 
stalo. ■ ' n •

Kaip Brežnevas teisina 
sovietu imperializmą

WASHINGTON
Sąjungo 
politinis 
Kori or g 
planuej.

kumščuiojami atgal kiekvienos 
valstybės, kuri tik savo darže 
turi žemės aliejaus- šaltini;—kr 
kiekvieno diktatoriaus, kuris tik 
turi pilną kumšti reikalavimų.

uždangos, komunistų sukurtoje 
imperijoje Sovietu Sąjungo
je, nors jos vadai ir vadukai 
yra pasižadėję ir pasirašę žmo
gaus ir tuo pačiu tautu teisių 
ir laisv’u deklaracija, priimtą 
Jungtiniu Tautu 1948 metais, 
kurioje aiškiai pabrėžiama, kad

v — Čikagoje1 įsisteigė “Lithua
nian Video” orgatiteadja, kuri 
gamins dokumentinius filmus 
tėHvUijai, Įdurtos*, juostelėse.

Kinija susirado 
geros naftos . ...

PEKINAS. — Kinijos žinių

kiti žemės aliejų turintieji 
kraštai turėtų' stabilizuoti alie
jaus kainą it niekad jos ne
keisti; f) JAV turėtų suorgani
zuoti sąjungą taikai išlaikyti ir 
apsaugoti: all e jaūs kelius. Į to
kią sąjungą turėtų Įeiti Japoni
ja, Izraelis, visi arabų kraštai, 
NATO organizacijos nariai ir 
JA Valstybės.

1979 m. spalio |fl2-il4 d. Cleveland’e. linkime darnaus, vieningo 
reikalų nagrinėjimo, kad Kongreso darbai atneštų vaisius būsi
moje Madrido ^preferencijoje, kad pavergtos Lietuvos klausimas 
būtų iškeltas \dsamc pasaulyje ir kad jos pavergėjai būtų pa
smerkti, reika aujaht laisvės, numatytos Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių ir t^atų- laisvių deklaracijoje.

JOHN CONNALLY RAGINA IZK A EIPASITRAUKTI Iš UŽIMTŲ ŽEMIŲ

prezidentus Ronald 
iškeltus klausimus, 
SALT II sutartyje 
Kremliaus ponams nuolaidas ir 
iš to išplaukiančią grėsmę re 
tik Amerikos, bet ir viso laisvo
jo pasaulio laisvei.

Amerikos jaunimo sąjungos 
delegatai priėjo išvados, kad 
pasirašant su Sovietų Sąjunga 
sutarti, kuri padaro Ameriką 
kariniu atžvilgiu silpna ir Įstato 
Į antrą vietą prieš SSSR — 
prieštaraujama Amerikos sau
gumui; kad mokėti stambias 
sumas diktatoriui, kad jis pasi
imtų Panamos kanalą iš ameri
kiečiu rankų 
natos 
kad nėra geriausia išeitis leisti 
Afrikai nurodinėti, kokia turi 
būti Amerikos užsienio politika.

Amerikos Jaunimo sąjungos 
delegatai mano, kad nėra nieko 
blogo būti draugiškais, bet. esą. 
Amerika negalinti pakelti ir 
pernešti veiksmų perkant drau
gus ir tuo pačiu parduodant sa
vo idealus, principus, mūsų gar-

— Australijoje, Sidnėjuje, bu
vo surengtas lietuviškos s.pau 
dos atgavimo 75 metų sukak- 
ties minėjimas; JĮ surengė sa
vaitraščio “Mūsų pastogė”, re
daktoriai ir administracija.

Pasak Connally, . padidintos 
JA Valstybių karinės jėgos Maž. 
Azijoje būtinai reikalingos tai
kai išsaugoti. Taipgi nepamiršo 
ir Indijos vandenyno, kuriame 
nuolatos turėtų savo bazę 5-asls 
JAV karinis jūrų- laivynas; • kad 
būtų, Įapsąugbtį-^žejnėą1 Aliejaus, 
(naftos) pristatymo keliai, kad 
būtų * saugoma "Arabų jūra. N

' Baigiant dėstyti savo nuomo
nę,“ kaip kandidato ‘ nuo respub
likonų' parti j os į valstybės pre
zidentus, Connally susumavo: 
a) Arabams ir Izraeliui pasira
šius taikos sutartį, visos Izraelio' 
ciyiląnės"/'kolonijos iš Užimtų 
arabų žemių turi palaipsniui 
pasitraukti; b) Į šventas Jeru
zalėje vietas turėtų būti laisvas 
priėjimas be jokių varžymų ir 
leidimų visoms'Yeligijoms': ~ žy
dų, krikščidnių,'if rd^Kd'fe’e'tpnų; 
c) tūrėtų būti laisva prekyba- 
tarp. Izraelio ir arabu, bei kitų' 
krdštų; d) turėtų būti įkurtas 
paleštifiiėčlų bankas Jeruzalėje, 
kapitalą sukalant patiems ara
bams If^rję tpprisidSd^itĮj^V. 
Japonijai, Vokietijai, Anglijai 
ir kitiems; e) Saudi Arabija: ir

— Vakarų Europa psichologiš
kai jau yra paveikta Sovietų 
Sąjungos , grasinimų. Ji neno
rinti. vėl apturėti “šaltąjį karą”, 
kuris, tiesą sakant, ir nebuvo 
pasibaigęs. Jis tik yra prideng
tas detentės skraiste. Europos 
politikai baiminasi, kad, gink 
Dieve, Amerikos Kongresas ne
atmestų SALT II sutarties.

mažiausia tęsis iki. šių metų pa- 
baigos, turėdama dvigubai pad! 
dėjusią infliaciją ir bedarbių 
skaičių nemažiau 7.3%, laikas 
jau būtų suprasti, pasimokinus 
iš tokio “ekonominio eksperi
mento”, kad infliacija ir nedar
bas negali -būti" panaikinta vie- 
šais tik darbais arba mokesčių 
kreditais, bet: krašto piliečių 
laisva, sveika ir agresyvia ini
ciatyva, darbštumu ir gera vi
daus tvarka.. Streikais ir “hipių” 
bei triukšmadarių riaušėmis nei 
infliacija, nei nedarbas nebus 
sutvarkyta.

JA Valstybės įsigijo savo gar
bingą vietą pasaulyje tik dėka 
savo- piliečių progresyvaus pro- 
duktihgumd. 'Ųėt ne bitmokrafų 
skelbiamomis taisyklėmis,. įsa
kymais, n nurodymais. —Vietoje 
didėjančių mokesčių ir “subalan
suojamo” .biudžeto - tik lendant 
į: didesnes valstybės skolas, ku
rios ir taip jau siekia virš 900 
bilijonų dolerių, laikas jau būtų 
turėti. tvirtai be paskolų : suba
lansuojamą valstybės biudžetą 
ir i pastovią -krašto-, valiutą, rašo 
š.m. rugsėjo 1 d. laidoje “Hu
man Events”. Tik ■ protingai 
tvarkomos valstybės -išlaidos ir 
tvirtas, pastovus doleris tegali 
išgelbėti kraštą nuo suirutės...

paglemžtos, pavergtos, 
okupantų vergais, 

kaip Lietuva. Latvi- 
kurios prieš antrąjį 
karą gyveno nepri- 

ugdydamos savo

Sovietų 
cio ‘Pravda” 

komentatorius Vitaly 
r?/-.), kad Amerika, 

iti ap.ūpinti Vakarų 
atominiais Pershing 2 

sviediniais, susilauks atitinka
mos Sov. Sąjungos reakcijos.

Korionov pažodžiui cituoja 
Brežnevo pareiškimą Berlyne, 
kad SSSR savo pajėgų Europos 
kontinente nedidins daugiau, 
negu yra reikalinga apsigyni
mui. Bet. žinoma, “Sovietų Są
junga negali indiferentiškai žiū
rėti į tai, kaip JAV ir kitos 
NATO valstybės savo militari- 
niais pasiruošimais grasina jos 
saugumui”.

šiandie, prisimenant Aukš
čiausiojo prisakymus, ėhartas 
ir bilius. žmogaus teisės ir tau
tų laisvė plačiai diskufduja- 
ma. svarstoma. Neperseniausia 
140-ties tautų suvažiavę teisi
ninkai priėmė rezoliuciją, pa
skelbdami; “Žmogaus teisės ir 
tautų laisvė sudaro pagrindą 
taikos...” Rezoliucijoje pasau
lio teisininkai reikalauja baigti 
persekiojimus, gerbti pagrindi
nes žmogaus teises ir teise į tau
tų laisvę. Betgi, skaudančia šir
dimi tenka pripažinti, kad šis 
viso pasaulio teisininkų reika
lavimas paliko šauksmu tyruo
se. neradęs atgarsio despotų au
syse. nes šiandie, dvidešimtaja
me pažangos, civilizacijos ir 
kultūros amžiuje, ištisos tautos 
tebėra 
paverstos 
Net ir tos. 
ja, Estija.
pasaulinį 
klausomai.
kultūrą, besidžiaugdamos laisve, 
yra naikinamos kacetuose. kan 
kinamos kalėjimuose, psichiat
rinėse. skandinamos alkoholyje, 
nutautinamos.

Tokį barbarišką elgesį visas

Kadaise senaisiais laikais is
torijos- cinišku filosofu laikomas 
Diegenes (4122-3-23). beieškant 
tauraus ir £■ teisingo žmogaus, 
skersai, ir išįgai apkeliavo Grai
kiją. Bet ar jis. rado? Neatrodo’ 

ūKaip senaisiais laikais, taip ir 
šiandieną teisė-' Ir." teisingumas 
vaikšto užrištomis akimis, nors, 
paties Aukščiausiojo duotuose 
Mozei 'dešimties: isakvmubse 
žmogaus teisė laisvai - gyventi 
yra apsaugota: “Neužmūšinėk, 
bet mylėk savo artimą “kaip pats 
save'” šių prisakymų Įtakoje 
1215 metais Anglijos karalius 

Jonas ■ pasirašė Magną' Chartą; 
kuri šiandib istorikų ir teisi nin
ku įvertinama pirmuoju' žmo
gaus, teises ir lasivę apsaugojau- 
čiu "dokumentu, ir kuri 1689 me
tais- Britanijos imperijos valdo
vai praolėtė taip vadinamu tei
siu bilumi (English Bill of 
Rights).. ’7Š:s žmogaus Į tefees įr 
la:svę apšaugojantis Britanijoje 
paskelbtas įstatymas buvo pa
dėtas JA Valstybių nepriklau
somybės deklaracijos pagrinde, 
kurios dėsniu visa laika šventai

JAV TURI IŠSAUGOTI TAIKĄ MAŽ. AZIJOJE

Respublikonų prezidentinė"vii-- rSubalansuotas biudžetą 
tis John B. Connally spalio 41 d. 
pare škė, kad Izraelis turi pasi
traukti iš užimtų sričių,1 kurias 
jis įsigijo kovose su ai'abais/ ir

visos tautos, gentys ir net pa
skiri žmonės turi teise laisvai 

v vent 13 aisvaT viešu mo j e reik£ 
savo nuomone, laisvai ir be 

baimės išoažmti tikėjimą, gar
binti .Aukščiausiąjį. Betgi, ar to 
boiama ir prisilaikoma? Anaip
tol! Didžiausi Jungtinių Tautų 
deklaracijos niekintojai ir lau
žytojai yra komunistinės dikta
tūros. Sovietų imperija.

Popiežius Jonas Paulius II, 
Jungtinių Tautų žmogaus ir 
tautų teisių deklaracijos 30-ties 

Į metu sukakties proga, pareiškė: 
“Pasaulis, kuriame gyvename, 
suteikia nerdaug neteisybės ir 
priespaudo ’ nvvzdziu”. 'Sitai 
pop; "u* J^pe Povilas II įsak- 

I ’ ’ūiinė ir šįmet atsilankęs 
I Jungtinių Tautų asamblėjoje. 
; New York e. Deja, popiežiaus 
’ Jono Povilo II ir kitu žymiu 
į asmenų pareiškimai, tautų lais

vės šauksmas, nepaveikia despo
tų sąžinės. Ir prieš tokius, teisę 
mindančius tironus. — pasak 
Britų Kolumbijos universiteto 
profesoriaus W. J. Stankevh 
čiaus, — tarptautinė teisė yra 
bejėcė. nes dar nėra tarntauti- 

l nės iėgos. kuri priverstu tironus 
atsižvelgti į žmonių ir tautų 
laisvę bei teises. Bet ar visada 
taip Ėus? Ar pasaulvie gyve- 
mančios'tautns taip ir nepajėgs 
suvaldyti despotus , nulaužti 
jiems ragus?" ' V. Pr.

— Urugvajaus lietuvių kul
tūros draugija išsirinko naują 
valdyba, j Val.dyboh įeina: G. 
Mačanskas. Alt Vitkauskas. L.G. 
Šleivys R. Prętkienė, T. Dorely- 
tė. A. Gųdynas.-.Į revizijos ko
misiją:, P. Stanevičius,. V. Josu- 
ponis. V. Dorelis.
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X Over One Million Lithuanian y 
\\ In The United States //

Australija.— Pavergtųjų Tau
tų" Taryba š.m; rūgpiūčib 24 d. 
buvo surengusi Molotovo ir 
Ribbentropo gėdingosios sutar
ties 40 metų sukakties minėjimą.

Federacinio Australijos parla
mento atstovas Mr. Hodman įsa- 
mia kalba priminė, kad laisva
jame pasaulyje stokoja veiks
mingo, tvirto vado.

Šveicarija. —Šveicarijoje lei
džiamas informacinis biuletenis 
vokiečių kalba “Glaube in der 
II Welt” dažnai paskelbia oku
puotos Lietuvos pogrindyje lei
džiamos “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” praneši
mus.

Lenkija. — Okupuotos Lietu
vos kompozitorius B. Gorbųlskis 
jau kelintą kartą apsilanko pas 
Suvalkų trikampio lietuvius su 
savo kūriniais, koncertais. Jų 
programas altiko Punsko lietu
vių kultūros namų vokalinis - 
instrumentinis ansamblis “Pu- . » . ♦ t * *s » » .. -
nia”, vadovaujant J. Vainai ir 
dalyvaujant vietiniams solis
tams bei merginų ansambliui 
“Ulbonėlis”.

— Ponios V. Stane- 
rūpesčiu Hamiltone

Kai Kongreso biudžetinė tar
nyba pranešė; ’ kad Amerikos- 

kad- visiems:..be išgntiės palesti-1 ekonomija įžengė į recesiją, kuri

BUVUS KALIFORNIJOS GUBERNATORIUS 
. R. REAGAN VANOJA PREZIDENTĄ

Pasak -tautinio konservatorių 
savaitraščio “Human Events” 
(1979 m. 35 nr.), galimas respub
likonų kandidatas į valstybės 
prezidentus Ronald Reagan pa
sakęs Amerikos jaunimo sąjun
gos (Young Americans for Free
dom) delegatams, suvažiavu
siems Vašingtone: “Trejų metų 
prez. Carterio prezidentavimas 
davė mums Afganistano kriti
mą. Panamos kanalo atidavimą. 
Taivano pardavimą. Irano žlu
gimą ir dabar vėl mus pastato 
prieš prez. Carterio administra
cijos kartu su sovietais sureda
guotą SALT ■ II sutartį, kaip 
prieš kokį cukraus pudra pasal
dintą tortą, kūri visam laikui 
užtikrintai Kremliaus ponams 
į rankas įteikia atominiu ginklų 
persvarą, nukreiptą prieš JA 
Valstybes, prieš Amerikos pilie
čius. kad iie pvventu nuolatinėje 
atominių bombų <mėsmėiev.

Anot savaitraščio, Amerikos 
jaunimo sąjungos suvažiavę de
legatai, kurių tarpe dalyvavo ir j 
iš Kanados tokios pat sąjungos 
atsiųstieji atsiovąį, rimtai svars
tė galimo , kandidato į< valstybės

Tenka primetitikad 1920 m. 
balandžio mėn_ 121 d. Sovietu 
Sąjungos vadai pasirašė sutarti 
viso" pasaulio ir/Tautų Sąjungos 
akistatoje pripažindami nepri
klausomą Lietuvosvalstybę vi
sam laikui J Tačiau šią viešai 
pasirašytą sutartį Maskvos tiro
nai sulaužė negarbingai oku
puodami nepriklausomos Lietu
vos visą teritoriją 1940 m. bir
želio: mėn. 15 dieną. Lietuvos 
gyventojai, vos spėję 22 metus 
pasidžiaugti laisve, buvo pa
versti rusiškos, sukomunistintos 
imperijos vergais.

agentūra Xinhua praneša, kad 
Pietinėie Kinų jūroje netoli 
Hong Kongo 9.900 pėdų gilu
moje rasta labai geros rūšies 
naftos (mineralinio aliejaus), 
spėjama, kad nemažos atsargos..

Naftos .pramonininkai Hong 
Konge_tvirtina, "kad rąstoji' naf
ta yra pirmos rūšies, nes sieros 
priemaišo turi labai mažąi nuo
šimtį. Iki š’ol visos kinu r~ftos 
versmės kontinente turi naftą 
su dideliu nuošimčiu parafino, 
dėl to iš jos padaryti gerą gazo
liną daug kaštuoja.

visiems:..be
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JAV VASTYBĖS DEPARTAMENTO OFICIALI 
OPINIJA DĖL SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJOJO 

PILIETYBĖS ĮSTATYMO

Pabaltijo Advokatų ir Teisininkų narių susirinkime 
spalio 3 d. ach’. Charels P. Kai rezidencijoje susirūpinta 
ir aptartas gauta iš JAV Valstybės Departamento ofi

ciali opinija dėl Sovietų Sąjungos naujojo pilietybės Įs
tatymo. Iš tos oficialios opinijos paaiškėjo, kad JAV 
Valstybės departamentas kreipėsi tuo reikalu Į Sovietų 
Sąjungos vyriausybę prašant tikslesnių paaiškinimų, 
kiek tas liečia iš Pabaltijos kraštų kilusius piliečius ir
natūralizacijos

JAV Valstybės departamentas atmetė dvigubos pi
lietybės sąvoką, kaip priešingą JAV Konstitucijai.JAV 
Valstybės departamentas pareiškia, kad kiekviena suve
reninė valstybė turi teisę pagal tarptautinės teisės dės-, 
nius savo Įstatymu nustatyti kas yra ar nėra - to krašto 
pilietis, bet ji neturi teisės savo pilietybės užmesti teisė
tiems JAV Piliečiams. Departamentas aiškiai pabrėžė, 
Sovietų—Sąjungos vyriausybei, kad~JAV gyventojas, 
Įgijęs JAV pilietybę gimimu ar natūralizacijos keliu, 
yi-a^ilnateisfs' JAV pilietis, nežiūrint kokių, pretęnzi jų 

i jį Sovietų ^Sąjungos vyriausybė turėtų 'pagal 
naują Sovietų Sąjungos pilietybės įstatymą.

Visį JAV piliečįąį_kurie jvažiuoja Į Sovietų Sąjungą 
su JAV pasu ir Sovietų Sąjungos viza, privalo būti trak
tuojami kaipį jųlnateisiai JAV piliečiai, nežiūrint .Į tai, 
kad dabar'.Sovietų Sąjungosvyriausybė Taikomuos savo 
piliečiais. ’ r; - ■ :•

- — . * - ■ , ‘ š- ' . : t .; T -' N . j  -------------- 1 ‘   : __ —■ . „—_ * d

Kaip tą Sovietų,Sąjungos pilietybės Įstatymą vyk
dys Sovietų Š-gos vyriausybė praktiškame gyvenime ir; 
kaip jį taikys pabaltięčiams — laikas parodys. Kiekvie
nu atveju JAV Valstybės departamentas pataria visiems 
Pabaltijo kilmės JAV piliečiams būti apdairiems ir 
vykimą Į Sovietų Sąjungos okupuotus kraštus atidėti, o 
vykstantieji Į tuos kraštus, 'prieš tai turėtu,.sueiti,Ikon.-į 
taktą su JAV Valstybės departamentu, nes. kiekvienas, 
vykstąs į minėtus kraštus, privalo, prięijnrti’ridiką už ga
limas pasekmes.' -

Dėl šios procedūros informacijos, galite Pūškambin- 
ti ar kreiptis raštu i -^~ 
fairs, Department o'f State, Washington, Į). Č. 20250 
telefono numeris (202)' 632-8670.

Kauno pilis

NĘRVŲ SISTEMOS SUTRIKIMAS — LUNATIZMAS
— TAI SAVOTIŠKAS MIEGO SUTRIKIMAS

susirinkiiiias, kuriame bus aptariami tolimesni žygiai KL. As noriu Įsigyti prhati- 

^l SovietU|SąjurigQS .^»i1iėt^ęs įst|tym5'taikymo
Pabaltijos kraštų kilmes zmdnems,' JAV- piliečiams. menl Me^cąrę apdiąudą. Pa- 

i. ; - Pranas P'abi as sakykite, .•kuri apdrauda yra
.geresnė ir pigftsnęZ

ATS. Medicare apdrauda ne- 
padengia visas gydytojo ir ki. 
tokių "sąskaitų pilnumoje. ; .ši 
apdrauda apmoa tiktai gydy
tojo s-tos 80(/į, o pats 'pacien
tais dar turi: Įmokėti 60' dol. 
kiekvieiiais metais. Totlėi dau-

KUR YRA GERIAU IR ’ priėjo Chase Economist
PIGIAU IŠĖJUSPOILSI* l.studij°s vadovai-

. GYVENTU-n..

Lunatizmas — gana retas nervų sistemos sutnkjmas, 
dažniau pasitaikantis vyrams^ vaikų ir paauglių amžiųję. < 
Jis pasireiškia automatiniai^ veiksrpais miegantį^yz., / 
vaikščiojimų., Dėl to lunatikas dar vajdinamąą ęomna- 
mbulizmu(lot. somnus Tniegas’Vambulare'Vaikščioti”)-'-7 
Lunatizmo terminas sieja' sf fėiškMršu’m^Alfliū(lbt.luria ” 
“mėnulis”), nes jau seniai buvo pastebėta fnėnulio pilna- ., - v ę ’’S ai: * v rt IsFrt lt r > ri Ui-Sjoin c; /fi
ties įtaka šiai ligai. ■

Nuo senų laikų žinomą,, kad ;Įnbgų; Kaipįir visą/g^yą- 
ją gamtą, veikia įvairūs kosminiai veiksniai. Pirmiausia 
j juos, reaguoja nervipsistemaLVienąs-is-šiiriboliųr išleis-d 
kiančių psichicos sutrikimus, yra mėnulis, k^ris ęsą va
dovauja smegenų veiklai. ; ,s . od/ip! rri, .. •

Vieni mokslininkai lunatizmą laiko l savotiškų miego .> 
sutrikimu, kiti—sąmonės patalogija, prilygindami5 ją'■ są
monės prieblandinėm bei fazinėms būsenoms ir1 ambula
toriniam automatizmui. ‘

Lunatizmo priežastys įvairios. Dažniausia — n^bma- 
- ras, ąrba-epilepsija. LunąLizmasTgali pasireikšti ir serj- 

gant traumine., galvos, smegenų ligą, isterinėmis;ir kitę- 
kiomis1 neurozėmis bei kai kuriomis kitomis , ligomis. Ga
li jis pasitaikyti ir visiškai sveikiems žmonėms: '=

Lunatizmas Įvairiai pasiteiškia. Dažniausiai-pasitai
ko lengesnės jo formos, kąi žmogus kalba miegodamas— 
^omnilokviją> Ivvoje mosikuoja rankomis,jat^jsėdą .Įr .pan. 
Kartais su miego metu kalbančiu žmogumi galima užmeg- 

JV zti ryšių'pokalbįjcūris^gali-padėti; suprastimiegancįojbis-’- ’ 
gyvenimus, jutimus. Tačiau dažniausiai: toks žmogus į 
ki’eipįųiąsi.Įieręąguoją^.;..... -T'1..■

• ' Sudėtingesnis lunatizmas, kai. miegantis žrpogus^at-- 
sikelią,-vaikščioja. Jo akys plačiai atmerktos,; vyzdžiai ner-:- 
judrūs,; eisena vikri. Toks žmoguš gali užliptrdr vaikščio-' , ~ . . . i _ - » . i _ _ _ ’ X

Studijų tyrinėtojai' taip pat 
nurodė ' ‘‘mažiau pageidauja
mas ((‘less desirable) apygar
das, būtent: New Engianti, 
Ne>y Yorko, įr New Jėraey vai. i 

;stijas. Tai apygardos, kuriose T gelis ’ žmonių* Įsigyja privačias 
didesni mokesciąi, brafl§lQk"pa į apdbaiidas. Gi-privačių^apdr^u 
tarnavimo, (utilities) išlaidos; dą yra'įvairių-’rūšitį. Chicago-- 5? ; ‘ i ' S ' - • T ; .’ut/Sy.-j Z* rTū _!• _'L-

. Blue' Shield,JEtna. Banker's ir
I kt Pdlirtume aplankytu tų' ap'; ' • .. _

ir sužinosite, l nątikaš grįžta' pTie savo lovos; • nūsi'rengia, Atšigtilą
..ittctaL'nA■ iki;*,; • ___ ijllč l-ta'ii—• Aui/n

Jeigu Jūš galvojate 1980 iii. i
į išeiti Į poilsį visam‘Idiktif, d.'y.
pension, pasinaudokite'5 JNėtv
Yorko' Chase Econortiist asocta'
cjjoš surinktais diidlnfeniniįs,'
-ktitre^gali^pa'dėti •- pasif^hkwd^
^ vehirno' vietovėj šramė 'polį- ir siaucia darbas. pr„ petit, I je yrR ‘kėlios; "pvz.
tinių laisvių krašte' -J?' A in e H- • ’ ______■____ _  ’ . Blue' Shield,' Etna.
koję. kur 'daugelis lietuviu' ra- { JŪS KLAUSIATE, Jdraųdų ištaigas f .... - e r-- '..;lvn?Q A TC i K' AMl. kuri' apdfa'uda yra'pigesnė 'irmiega5 fbhaū: A^buidęš' ą^i^sav^felkesį nieko 'nemisi-’— iVlbb AlbAKUME}Palik^^ ;\mena,ApiF.jį;Aiži|iąįs.'apįi^

4 * . S - * s >•£' > T • 1 _ , • •• Z ■ w w .

do laišve gfoba :ir ekohdriiilię 
, ■ "■>, • ■ •• t '• ;( >:•gerovę.

Pagal... asociacijos surinktus 
duenjeni^, geriausia išėjusiems 
pensijon- apsigyventi J. Ameri
kos Valstybių valstijose:, Utah, 
Loįiisįg^ai, South Carolina; Ne. 
vadą--.Tėxąs, Alhbam.a^iįĄrį’zo- 
na, Florida1 ir Gėorgia/'-*

I Į

lįy^i^hnte.ę^j.yąlstr]osęj yra 
lertgviaif įš. gaįu-a^mo^ ipoc. See-.

- The Office of Soviet/ Unfoh Af- Prijos - I^į^;.p^y¥?ą.įt
1 . 6 Įr-»'g švelpiąiisias/^jiniąįas

’ bei rek1^cij(os ĮStąįgps,‘piges- 
i nirbtitai, ’ ąp^m;kimp)-!,,.,(!shi<ip-: 

Lygos sekretorius ing) centrai.- irjTŪiein ’.mąs. ine-^
___________ > “ — ' •——. --------- ------------ —,—-—* - L» - * 1 '*7 .* 1*1 Ą l • * *

• J , -, diciniškas .patarnavimas, . ko
P, S. Netrukus bus sušauktas Pabaltijo Advokatų h- ypačiai.. kįtose yahtijps^p^ 

Teisininkų Lygos lietuvių, latvių ir estų grupių nariui g^nda.'pcnšininkąi. P-i:ię šįuįš-,

JEI JŪS NORITE •SlVSTi
SIUNTINĮ- DOV AN j ] WUVĄ IR LSSR DALIS'

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
' ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VS EŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSI y [STAIGA, -T . :• =

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.:, 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą. paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais Hilo 9 valandos ryto iki I valandos popiet.

, MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, f A. — 126 Tilghman Street
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street ....._ 
BROOKLYN, N. Y 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, UI. — 
CHICAGO, ILL. 60829 
CHICAGO, ILL. 60609
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 Siete Rd 
DETROIT 12, Mich. - 
HAMTRAMCK, Mich. 
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St..,....... ...... ......
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD........................ ..
MIAMI BtACH, Fla. 33139 1201-17 St. ;................
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue 
NEW YORK J, N. Y. 324 E. 9 St____ _________ ......
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. . 

— 22047 N, Black Canyor 
47 East Milton Avpnue 

41 Whtfehead .
. — 1002 Kennebec Ave. 

515 Mercellu* Street 
FLEET ST Forest Hills. N. Y. 113^1

485 McDonald Avenue 
701 Fillmore Avenue .........

124] No. Ashland Avenue .....
— 2*U8 West $9 Street .... ..

— U55 West 47 Street

11&0] Jot Campau Avenue.......
11339 Jjs Campau Avenue

- )ENIX, Arit. 85017 
a^WAY^M. J. — ‘ 

south riVer. n. j 
SILVER SPRING, Md. 
SYRACUSE, N. Y. 13204

Hwy

. — 435-1654

. _ 342-4240

. — 633-0090
_ __ 895-0700
. *486-2818
. * — 925-2787

— 3764755 
216-845-6078

— 365-6780
. 365-6740

— 363-0494....
— 385-6550

— 315-866-3939
— 305-673-8220

— 674 1540
„ — 475-7430
- 215-WA-5-8878
— 602-942-8770

__ 3P'-«»00
I — 257-6390 
.. _ 589-4464

— 475-9746
. 212-268-1594

Blue Cross.
~ ir

toks • ligoniFlniėgodamas . atlieka įvąįriuš,, .ęĮarhųs, o,', ai?, 
sibudęs nustembą, kad (įarbąs.’jąu, pądįębtas. j Seniau* sa- > 
kydąvo, kad, aitvaras,- atskridęs Tr darbą nudirbęs.

Pavaikščiojęs. arba . atlikęs' i kitokius7 ‘veiksmus;- *’ lu--
* • t ' .>

/ ir '

KL Mano tėvas,-80 i,l an.žU«antis gali: būti, pavojingas .sauo ..(galt nukristi ■
išrašytas įšz ligoninėj šiuo me-ĮP’ nusi.zeistit arba• užsimušti ji. arba -kitiems <galrūŽj>idtPga reali pagalba kad mane kas

■nors.perkraustytų įcsenioramshu jiš gauną-tNįeais,op Wheals'į kitą :žmogų? jeigu tuo metu1 patiriū^-'kbkiūs • nęnialohiųis 
skirtus.namus.  Aš esu: skolingas. mdįstą jį yiąęNjeai;.^Lemcri.ąl{ jutimus). = imu - 2 D Yp l!.
(ta?Pr.-kopipapijąj (apie č$50Q.: jjgonįųė.s, iš Berwyno. 3Iano 
^el]^rpeturių tįek. pinigų, tai tėvas yra nęprik;ląuspipas, no- 
tliaiĮj-vgii’Įi kiek\icną dieiių(< ;įš- j.j gyventi vigpas. Mes norime 

: jijŲgti. gązp pristatymą. .vJBe to ' žinotu ar..yra agentūra, .kuri ap 
aš-rųriu bičiulę, 1t‘ kuri piūimtų rūpins tėvą ilgesnį Jaiką niais-' 
nianę.ąiisigyventbibet man rei.tl/ Malonėkite įpie tai.plačiaų 
kia Šžmogąus,^ kas-.galėtų, mane, j paaiškinįj^Irį* Kvh7 if,'Wood- 

• perkraustyti. Pasą^ykite ,kasj ’ . / ’ ' * ' ' '

gonįnė.s, išBerwyny. Mano

\ ’. Mrs. T. B. iš West Sides

ATS. Jūsų prašymą patenki
no-. Chicago Department of Hu
man Services, Clą^eųc Ceash 
..Geiumunity Service direktorė, 
.iš.West Garfield' community 
ce^ice centro. Munis pranešė, 
Ičaid jus perkėlė į naują apart- 
liicntą su gazo šildymu, .TūsŲ 
skola įtraukta į Ėmergency ene 
rigijos programą. Ateity jums 
(a įstaiga teiks pagalbą , n- sko
lą padės apmokėti- -

Tiriant lunatikų psichikų paaiškėjo,, kad. jų jutimai 
ir- niasir mąstymaT labai'pakitę. Kadangi toks ligonis toliau 
miega, jo Vejkšmąms ;yįąęlpy^cę’^7ti^(tąirĮ
nybės dans. Taigi lunatiko elgesys yra. nesąmoningas, 
.nesuvoktas. Kartais tokio1 lunatiko-^; ėlgešys’ -'pfiklaūsb' 
nuo liguistų idėj^ ■ ■
. _ r : Pastebėjus • lunatipnb': pozylnius,/nęįeįsiaut. 

' ATS. Mesmianome,/khd yūs kreiptis Į gydytoją,' ,kąd ligonis j?ūtu;fciku' ištirtas, iš- 
esate kontakte5 -su■■ South Sub- į aiškintos susirgimo priežastys- ir,: esanti reikalui, paskir- 
urban Council on:-Aging,, ku-.. taš, gydymas.’ ' ' - ' -
ri ilgam laikui (long-term) p.ri , ,, . , . x ,z„. . >, ų

.. Moks. kand. Dr. ' Liaųdgihas Radavičiu#-
paaiškimį kad jie dirbą, su.i ?-S. Buv.lunatikas pasakojaš( ‘‘Prieš I P^?karą?‘jįūy. 
tartinai su jumis ir jūsų tėvuJdąmaš 7 m., Kybartuose, Lietuvoje,,vienių. naktj..atsikė- .̂

L lęs iš lovos, mamai atidarius laukojhiįi^.^jau-į-kie-
mą. Man sapne digtęlęjo mįfitis^ kAd.^rįU’surasi tėvelį 
miestelio rinkoje, kur ir nuėjau. , T^yęlio 'rięra^^_gi'Į- 
žau namo/nuėjau i'savo lovą1'ir ■t^nilgatf.‘K'rtą‘YįA< 

i§:+pasakojau" savo sapną namiškiam^ 3et. ihaihęs J^Tgy- 
dytoją nenuvedė, nes mąpo^ lunatizmas ,.mėpasikartajo, 
nors per savo gyvenimą išgyvenau I ir - H pas. karus, 
revoliuciją, metus išsėdėjau s„ d^.kąUjiigeykž politinius 
įsitikinimus, pasitraukimą į Vakarus--i^abar<^^gut 
politinių laisvių ^r,-gerbūvio‘krąst^^AįS^Ėojgįaįė 
pasakojimą buvęs lunatikas 

■ ■ --------- --------------- —, ..   

i-j gyventi vięjąąs. Mes norime

esate -kontakte5 su •• 
urban Council on Aging.

stato maistą.,. Ligoninė . inuins
-4* * * - e’ 'A J

paaiškino,, kad jie dirbą, su.i 
turtinai su jumis ir j

Sidės senelių namų 
Po to, kai Soc. Sęc. 
Aid įstaigos sumoka, 
tuose. Tiamuose is 

aš įsivaizda-

KL. Paaiškinkit, kaip paša
linti West 
netvarką?, 
ar Public 
gv veninio
laikymo išlaidas 
vau, kad kiekivenas ten gyve
nąs rezidentas gauna *25 per 
mėnęsj savo inažonis ar būti
noms išlaidoms padeągti. Bet

KL. Mano motina Jiori .kitą
mėnesį apsigyventi senelių na-

1 muose. Ar Medicare apdrauda “■r’ —— . • • * —t \ *1 ” ’ i i — - • ’ ~ ‘ j-
apijioės visas išlaidas už tenI aš netikiu, kad kas nors iš ten^.
giveniiną gyvenančių tokią pinigų su 

mą gauna. Bičiulis Petras.
ATS.ChicagOS Sveikatos de

partamento atstovai išaiškjno, 
kad 25-keri nursing home rezi. 
dentų negaudavo tokių smul
kių pinigų savo reikalų iš'iai- 
donws padengti Nors dep-to at 
stovai tu seneliu namų neĮvar- 
dįno, nes gal būt tai ne jų va
dovės kaftdsr tačiau tų namų 
vardai patiekti Social -Securi 
ty‘, Public Aid ar Suppiemen— 

paaišKtnlijol ScScuritv Income (SSI) Įs. 
' G i taigoms.

<: '.-.M.’. i..

nėlių namų išlaidą,-fi^iai 
ajxh'audai nepriklauso senelių 
glbba.

Medicare apmokės išlaidas 
senelių institucijose, jei paeren 
tas buvo anksčiau gydomas ma 
žiausja 3 dienas ligoninėje; ir 
priimtas Į speę*^D'ajHUt>.. -taikė 
14 dienu, kai buvo iš ligoninės 
išrašvtas. -■ uti/v?

. y»-j-'įžftfr

.KE. Malonėkifę 1 .
Medicare išmokų terminiw, Kai 
ąpsigyvename Rt?nclrtį‘ ųaYftttb- 
se, F*

ĄTS. Kai iš (rgoHiiičs išgina- 
le, tai (K) dienų paitjas perį<>- 
das prasideda. , ūaikas ‘ sltąjlo- 
ntas nu<> tos dieoKKš* kai \ėpsi- 
gvveiiole senelio, nawiiosc ‘

Šiuo ii-, kitais'soctallnlars'rėi kojų, stipriai pakratė ir kvotė 
kafois pajškiltinius Mieniyjų ržšriMų:ita ant grindų. > ‘ 
kaRja ir rcikiaKi&r formas yal-Į 
dinėm> ir savi\ąridyfrhiėins Įs»

Kazvs S-tas
—. ■- • If < ■'

Išgirdęs riksmą ‘‘gelbėkit’’, 
praeivis ibėgo į butai-'-Jauna 
moteris verkdama paaįškino 
prąęiyiui, kad jos mažasis vai-j 
kutis tik ką prarijo kvoterj Ne 
žinomasis praeivis. nclrukdy- 
daniiis laiko,’*paėmė vaikuti už ■

— Bra ngiis ‘daktare, sūri 
ko laiinin^ųl 'molina'.neži 

laboms rLŽfnldo -SoctalilMo 'Ifhi iiaft^'k'atp*Jlibis b’Įsniękoti 
reikalų vedėja*’ A: rtrp'nff^, -

13261 So I lalslriy~Sr. Chicago, gelbėtojas, — ai esu mokesčių 
) ill, (Spaicio namai. II aiiktas). rjnkAjas. T - ' iilf H

Kr z g : jrgwwwjKF'W r > 1Aš ne dakląęasjatsakė
r • V 1 v •

TRUMPAI. . susįtiko Miam*j b'įp.,-p^pludi-

Po mirties vieno pasiturin
čio žmogaus jo našlė ant ka
po pastatė paminklą su Jokiu 
įrašu: ‘‘Ilsėkis ramybėje” Ne
trukus paaiškėjo testamento 
įpėdiniai, kad jo našlė neišvar 
diilla'tame palikime kaip į|>ė- 
dinė. Tada našlė įsakė- papil
dyti ; paminkle parąša tokįajs 
žodžįais: “Kol aš pas tave atei. 
^»iu”. -

“Šios Floridos moterys turi 
gražias k^jasA Antras gydyto- 
jas kfele^aiAtsako: ‘’Žinote, aš 
nepastebėjau ia gražių kojų, 
mat fesui IcfuHiię^ AfkĄrtalis-

• tasrim -■ a * it A. t -Ft
X - • , -Z- j

♦ Kvaihnųas* ghŲ būt į Įję pd- 
sklJdžiąvibh, {/avimlžiavį- 
ihas negalį būti be kva lunio.

,? _ Ar.nni/tias

Impoi-tuoli kristalai, parceKoniniai sėrviMi gifttaro karo
liai ir žiedai, China Bose n tai iv kitos dovanoj. 

Perkame pašto ženklus bei niobefų kok-iAlja*; 
(Ptckybininko EstkdS šeimos vedamas iiiznis)

4-
- NA^JlhroS.i’AėkAiASO'S, 1^73

.1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacra men* <»i
H j. iv. xlrn ,i li,



MENO ZINIlb
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MAŽO VYRO DIDELĖ PARODA
—7 Chicagos' Meno' institute da-j atsikratyti nuo Akademijos 

Jjar vyksta l0-to ; šimtmečio manierizmo, reikia ieškoti nau- j 
prancūzų dailininko Henri Totu jos dvasinės išraiškos, tiesos ir; 
įouse-Laul.reC- tapybos^ kariką- naujo grožio. Žinoma, impre- ‘ 
fūrų, iplakatų -parodai Išstatyta sidnistų sąjūdis prasidėjo anks-j 
|09 darbai. Ghicagiečiams Lau-'čiau (su Courhett). Bet Laut- 
trec jau pažįstamas iš anksčiau rec nebuvo impresionistų bičiu- 
inatytų jo darbų, kurių neina- lis, kaip ir kiti, pav., Cezanne, 
žai turi muziejus. Į Gauguin. Jis nevyko nei j Ar-

fless, nei į~Fontainebleau girias, 
| bet draugavo su kabaretų, bro
lelių bei kavinių svečiais. Jį vi
si pažino ir mėgo. Jis buvo Pa
ryžiaus gyvenimo charakteris 
ir Įiavaiįdąvd to gyvenimo a»-l;.ianl Xovich esiiu. kuri ku- 

Imenybes visai paprastai, be jo-l.^ ,nelu buvo nacių getuose, 
ktų pretenzijų; Tuo ji^skyrėsj, Kas matė fltma 
nuo kitų to laiko kolegų.

 Jis-4šėjo—iš—savo ^turtingųjų 
mesio į giminiu, tradicijas. Jis 'f"’«t išnuomavo studiją 
' ' ' -' - 'Montmartre gatvėje^ir naktis

į La u tree kilo iš prancūzų aris
tokratų šeimos. Jaunas būda- 
inas tris kartūs griūdamas la
bai susižeidei: lūžo jo šlaunų 
kaulai. Dėl tos priežasties pasi
liko neūžaugą ir negalėjo nor
maliai vaikščioti. Jis turėjo ta
lentą menui, bet jo klasės artį, 
riiieji- nenorėjo', kad jis užsiim- 

—tų—meHm-^Ret-Ttš-TiekreįTė^ctė^
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10 7-79

Čikagos Akvariumas (akvarelė)M. Šileikis

Vincas Tamošiūnas

Intern: ticnal Institute 
Seno Pašant o Mugė, 

šiais metais mugė skirti 
uis (taip bent užrašyta

ir lietuv.u p:iv:i 
ne eglutė papu<

: GAzijos bei i 
dramb- 
mėtalo 
įrankiu

lankyte 
i gintaro 
įneš' ke;
i skyriai 
I joje.

:. . . . Besidarbuojantiems,I taro jvairus kuriniai, žiedai ir Į , . . ,I. ,. . .. ... . .. . na:it Lietuvos varda. JL’fJ vnhin Buiirt 1111 171 J m n i__________________ —-

val
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i programėlės viršelio). Apžiūrė
ję< 19 7-79 mugę, ,

ji <ląrb'n:nkų klasė.
Lijetuvių paviiionėliui vado

vavo S cCunija kaunelienė. jai 
' talkino Antanina Jonynienė, Re- 
;gina 
ding, .seno daug .

onė'yjc, kulėd!-! 
ila meniškai iš 

į šiaudų: įvairios žvaigžutės ir 
■ liktorėliai. Tai naujoviškas me 
j niskas (laibas, kurį nevisi gali 
t padaryti. Įrėmuoti iš šiaudų! 
i meno' kūriniai, keramika, gin- 
i' ' ' -i

Li( tuvių skyiiųs š als melais 
kis buvo turtingas ir 
ai labai domėjosi, ypač 
dirbiniais - A. Jonynie- 
miika. Lietuvių ir kitų 
buvo parodvti televizi-

maišėsi, su Paryžiaus bohemi-j_ , — —
jos I.'ul.lika. studentu būJ praleisdavo' tetei>„jqs_kt!viSė-
Tainas_lankė kavines, ypač mė-|Ss. Pydamas būdingus chK-' 
go Moulin■ Rouge, bet ir kitur trakterius' 
ateidavo pašisvečįuoti ’ ir pieš
ti charęktįhgus tipus. Jį visi žū 
nojo kabaretų lankytojai ir jam 
pozuodavo. - Dabą y Albį -Pran
cūzų oje yra’atidarytas Toulou
se-Lautrec vardo muziejus.

ši Lautreco paroda Meno ins? 
titute sudaryta iš kolekcionie
rių, pridedant-turimuosius mu
ziejuje paveikslus. Jis turėjo 
vidutinį išsilavinimą su A>aką-j 
lauro laiffeihių, bet Visą savo ir pensininkams — 
gyvenimo dalį pašventė tiktai .jus atdaras nuo 10:30 ryto iki 
(jailei. Poetas Bcudelaire pada* 5:00 vai. popiet. Ketvirtadie- 
rė dąug\ įtakos j_.to laiko daili- niais į muziejų įėjimas nemo- 
niųkus ir rpoętus, ragindamas ^kainas, bet į Lautreco parodą 
daugiau ddinetis moderniu gy- teks mokėti.
veniniu ir kurti naujus dalykus,

Toulouse Lautrec gimė 186 1 
metais. 19J>1 .melais jį -ištiko 
paralyžius ir mirė ..eidamas. 37

jaus, muziejau, kuratorės Ml- pg\KERI VEIKLOS METAI (R) LIE’
- TUVIU BENDRUOMENEt ę

Paimkime, kad ir
Afrikos pavilionėlius: 
lio kaulo papuošalai iš 
ir stiklo, be modernių 
negalimi padaryti. Tai 
seno pasaulio, o uaujo 

įnūs dirbiniai.
Buvo vienas kitas ir senas_ex- -nedaeg beatsilankė^ bet šaulės

moder

Šauliu Švvturiečiu išvvka 
ir stovyklos uždarymas.

Spalių mėn. 7 d. "Pilėnai’' 
i stovykloje Įvyko rudens sezono 
uždarymas. Nors ir nelijo, bet 
diena buvo, šaltoka. Publikos

“Holocaust^*, 
- tai m a tė ir tuos pa velk sltts? ku
rių dalis dabar yra Chicagos 
parodoje, pav. David Oleres, 
paveizduoja kalimus slaptai 
klausančius radijo ] 
Au.schvvitzo koncentracijos sto
vykloje, kur buvo šimtai žydų 
sušaudyta arba nutroškinta du
jų-kamerose^ Kūriniai padaryti

Praeįtą šių metų pa vasari su-| 
kako penkeri metai nuo ano 

i nelemto įvykio, kai tam tikrų 
pranešimu—asmenų grupė, diktatuiinių jė-

penalas, stumiamas ląukim-ir. 
niekas juo nebesidomi. Atrodo, 

;_[kad daugumas dėmėjosi lik
blizgučiais. Neabejotina, kad—j 
tokias muges lankosi vidurinio-

gų spaudžiama ir savų atitin
kamų polėkių skatinama, 1974 
m. balandžio 7 d., Verbų sek
madienį,ypadarė revoliucinį per-

Perversmininkų poelgiui ne- 
pakiususieji nutarė- tęsti LB' įsi
pareigotą darbą toliau, būdama 1 
teisėta, Illinojaus ir Tūtose vals-! " 
lybės valdžios įstaigose inkor- zidenlo vaikaitis 
poruota organizacija. Už nepa- Jęs pianistas ir tvirtų principų 
klusnumą jėgos veiksmui ra-j vyras — VYTAUTAS SMETD- 
miai bendruomeninį darbą tęų.NA. Meninę—programą atliks

— pasižymė-

skanaus maisto. Kas atsilankė, 
visi buvo sočiai pavaišinti.___
“Sudiev rudenėli, ateina šalta 

žiemužė. Gaila, kad naujoji sa- 
liukė ne Detroite, tai turėtumė
me kur sutikti Naujus Metus, 
ar kitus parengimus suruošti.

Ant. Sukauskas.

metus—amžiausr^šią jb parodąjvĄ-rų ir- moterų, kurie ten buvo, 
verta pamatyti dar ir todėl, kad 
šiais laikais užsieniniu meno 
parodų retai pasitaiko. Paroda 
tęsis iki gruodžio 2 d. Paroda 
įrengta rytiniame instituto spar
ne didžiojoje galerijoje. Įėji
mas į parodą $2.00, studentams

- $1.00.Muzie-

-vyru-ii^-mo-terų^kurie, ten buvai versmą — nuvertA_clMeįu-jii4^^^»esiu^n^r~^feą penknietįtCIevėlando Ūršuliečių Kolegijo-
džiausiu ir veikliausių Vidurio 
Vakarų apygardos (Čikagos 

va: Milanese, Arno i.apri, buvo Marquette JParko ir Cicero) 
areštuoti dėl jų dailėsr, kurie apylinkių Lietuvių Bendruome

nės teisėtas valdybas.

Kai kurie dailininkai, kaip 
: Milanese, Aldo Capri, buvo

pavaizdavo nacių pasibaisėtiną 
žiaurumą ir jų masinį žmonių 
žudymą. Dailininkai visa tai 
darė slaptai, bet naciai klastin
gomis priemonėmis susekė ir 
suėmęs tuos dailininkus. Jų li
kimas — dujų kamera.

Vis dėlto tuose paveiksluose, 
kurie išliko nesunaikinti, nėra 
jau taip baisių scenų, čechų 

, dail. Karlinski nupiešė senos 
'įpilies gamtovaizdį akvarele, 
uirma negu ji nuvežė į Au- 
schwitza. Otto Karas 
apie iPraham, Amalie 

pieštuku ir akvarele, vidutinio nutapė vieną mergaitę 
.. .i, -.  __ _ ____ ——[domu/-ftQ- Dailininku tarpe
i94am. II ų>as. -karo metu“kon-. kad kūriniai išliko, bet daugu-? " 
teentracijoš stovyklose sukurtų Ima jų autorių nėra gyvųjų tai- 
javelių.- paroda- viso 7, dar-jpe Vis dėlto nemažai kūrinių! (luosi. nieko neparodysi. Todėl 
bai. Tuos paveikslus sukūrė 35 nuo sunaikinimo išgelbėjo tie, abstrakto 

fGailininkai.’ Šu pąįbda tęsis iki kurie kovoj ’ “ ‘ 1
1980 m., sausio 1 dienos. Po to vaizduojamą 

. . to' ląijko kalinių dailės .darbų ^as
atlikti Z daugiausia yra atvežta iš Izraelio muzie- L.

Istorija per amžius liudys žmo
gaus žvėrišką žiaurumą-

tebeskelbia skaldytojais. Nega
na to, patys tebūdami inkorpo
ruoti tik mažutėje Connecticut 
valstybėje, Illinojuje ir kolose 
valstybėse tebūdami tik įna
miai, skelbdamiesi esą labai de
mokratiški (ypač rinkimų vyk-

je profesoriaujanti amerikiečių 
muzikos s
Įvertinta BIRUTĖ

srities kritikų aukštai
SMET0N1E-

M. š.

Paroda iš koncentracijos stovyklų
:. Spretus muziejuje, 
Michigan Avė., vyksta 1940—Tr mažesnio formato.

svajojo 
Sekbach 
tarp ge
bu vo ir 
abstrak-

Švabienes ir Butkienės 
opo-iod

Lapkričio mėn. viduryje įvyks 
dviejų menininkių sudėtinė dai
lės darbų pardda, Tai“Vero~s šva- 
bienės ir Sofijos Butkienės, 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 
Archer Avė. Dail. Dail. švabie- 
nė yra tapytoja ir grafikė, o 
Butkienė — keramikė. Jų paro- 
da“~žada būti įvairi ir įdomi.

abstrakto atstovų, bet 
tais šiuo atveju nieko nepavaiz-

čia nėra

bus keliama kitur, 
A Kūriniai .
j > 1

į < For your headache get 
ę extra strength and safety, too.

Anacki* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- ■ directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache

- with safety. tablet. Gives you safety you
Lie aH leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacia Naris with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. !
Extra Nreagth with safety. That’s common sense. That’s Anacin. .

ojo prieš nacių neįsi-I
j žiaurumą. Dalis! Viena» Otto Ungar paveiks- 

; pavaizduoja Auschwitzo 
pragarą, kur daugiau, kai 90,- 
000 žydų suvaryta, o iš ten bu
vo varomi Į kitas koncentraci
jos stovyklas mirčiai. Daugelis 
iš pasmerktųjų nešasi drabu
žių ryšuliukus, kurie nebūvu 
naudojami, net ir tuos nuvilk- 
davo prieš sušaudymą. ~ 

Karas seniai pasibaigė, pa
ruošdamas dirvą naujam karui. 
Vieną budelį nugalėjo, bet išug
dė kitą, nuo kurio kenčia nekal
ti žmonės stovyklose katargoje 
arba psichiatrinėse ligoninėse.

. Dail. Dalios Kolbai tės tapy
bos darbai išstatyti Loyolos uni
versiteto meno .galerijoje, Chi
cago j e.

Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos nariai ruošiasi da
lyvauti ateinančiu metu Vasario 
16 rengiamoje kolektyvinėje 
parodoje. Parodą- rengs Čiurlio
nio Galerijd, Ine. Bus skiriamos 
premijos. Dalyvauji kviečiami 
visi dailininkai, ne tik Sąjun
gos nariai.

Ateinantį pavasarį numatyta 
rengti ALDS-gos narių paroda. 
Yra ir daugiau užsisakiusių 
parodas rengti Čiurlionio Gale
rijoje, Ine.
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TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai... ...... $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai .......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČĖkĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. Jatminaa, A KISS IN THS DARK. FikintiJty Ir Intymių navtyitii 

ipniyiMi, paimti li gyvenimo. Lengn* ftillua, gyva xaib*. trrfUi ttlatra 
150 paL Kaina S2J0.

Dr. Jwta* B. Kerrfivt, HISTORY OF LITHUANIA. Lletarot Irtorth* 
antrinta nno pat tentĮjų amžių Iki pokario ■etų. Vidutinio formato 14? 
xL, kainuoja 13.00.

Or. B. K-oCIpi, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy
auto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valrtynea ir joa aaimyntj »torljt 
UI pal. Kaina S3.00. Kietai* rlržeUai* M.Ou.

Dangnaa tių krercu yra tinkame* dovanot Jrilrlorals progom!*. Jm b 
rita* knyga* galim* ialgyt! ataUanklua l Naujiena* arba atHuntu* čeki t’ 
linlgine perlaida

(TCT C'df*’’- /h

$6.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE O ALIA. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 p«L, liečUočliM 190E

Ryžiu*, Jeblonakic Ir IirtorAiao 1*uni* dietų* Ir rasi 
rSptoJjBA _______ _ ___________________ __ ___

Or. A. J. Ovu»n — DANTYS, Jt> priežlflr*. rreikit* tr frnžl* 
Kietai* rtrSęUala, rietoje M.OO dabar tik__
NlnkStal* nrUllal* tik _

Or. A. J. Gv«en — AUKŠTA KULTŪRA — tIAUKO* ĮMONES
KeUonM Dabar tik .

U.M

J

1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 60608
NAUJIENOS

17Sf »♦. HAL8TKD CHICAGO, DLL.

šiuo' minėjimu 
mas labai gyvas.

, v __ (m<?s. ..užpildyti' visos Lietuvių
dynio praktikoje), jau tretieji j Tautiniuose Namuose ’ esamos 
metai, kai "demokratiškai” j vietos. u A . ■ ' ■ .
tampo po amerikiečių teismus Į Pavėlavusieji dar gali skani- 
savo brolius, nepaklususius ’ - — -----
prievartai.

-Taigi nelengvas buvo mums ' 
šis penkmetis, resjyisą laiką te-t L 
ko spirtis prieš kieto diktatu-! č 
rininkų spaudimą, kelti viešu- » 
hibn tautines bei moralines anų Y 
spaudėjų vykdomas negeroves, Į 
Dekalogo suniekinima.

Šio penkmečio—veiklai-atžy-j | 
mėti, šių metų spalio' 20 d. Lie-į J 
tuvių Tautiniuose Namuose, či-l| 
kagoje, ruošiamas iškilmingas » 
minėjimas. »
.-.Minėjimo akademinėje daly- f 

je pagrindiniu kalliėtoju bus « 
jaunas talentas, Lietuvos . pre- j«

susidimėji-
Jau baigia-

binti šiuo telefonu: 737-1286.
L S-

g KILLS- RH- FLEAS! ’ KILLS lig TICKS!
’ Gentie

pump action 
wi 11 not 
frighten pets.

A Sergeant's
tne pe: care people

©'1979WiHer-Mortor» Company, a subsidiary of 
A.H.Rooms Co., Richmond, Virginia 23230.

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Hl.

’ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI.. • FANNIE MAY SAL- 
' DUMYNAI- • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ •$10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ___ _____________ $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.
Chicago, HI., 60608

Pridėti dolerį palto illaidom*.

$10.00

1 m Mauuwmoa, ūmicąbd it KXi Saturday, October 13, Ifi7g



maUIERIJa IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA -- 
4449 So. Pulaiki Rd. (Crowford 
MoJkal Building) Tol. LU 5-6444 
Pnūna ligonius pagal tusitą-ri 

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
®I9YTOJA$ jr chirurgas 

WM*<h«st«r Community klinikos 
Modicinoc direktorius

1938 S. Manhoim Rd„ WostcfaMter, Ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis Ir

Titlų 562-2727 arb. 562-2728 *

TE1------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
QPTQMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. Tel. 737-5145

kijo, Besarabija ir šiaurinė Bu- sis tautų apsisprendime princi- 
kovina. Td slapto protokolo tu- pu . . . Sovietų Sąjunga palieka 
rinys buvo toks, kad Suomija,, kiekvienai tautai teis;: j valsty

binį nepriklausomumų, ir savo 
krašto teritorinį nepažeidžią- 
m uną, tekų . susidiryti tokią

Estija ir Latvija atiteks CSS-1 
o Lietuva Vokietijos Reichui

Naujas d.ąugy£tės ir seno 
nustatymo susitarimas tarp'soči l'n? santvarką ir pasirink- 
SSSR ir Vokįetijosi įvyko 1939(ti tokią vyriausybės formą, ko-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIEJSIĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

''Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies fa

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pasalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kuri matome tik tikėjimo akimis. Męs esame paklusnūs Tam, kuri* kalba ii 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto- — 
Ūmoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

iinga ekonominei ir kultūrinei 
savo krašio gerovei užtikrinti.’’

Beik'a prisimin'i, kad pagal 
tarptautinę teisę tautės negali 
pasinaudoti apsisprendimo teise, 
je'gu jų teritoria yra okupuo
ta svetimos kariuomenės. Ta
tai yra pabrėžia Lenino’Taikos 
Deklaracijoje, kurioje sakoma, 
kad jeigu tautai “neduota teisė 
turėti laisvus balsavimus, pil
nai neatitraukus iš krašto pri- 

I jungėjo kariuo'menės, arba jei- 
; ga yra daromas svetimos jėgos 
stiprus spaudimas, tai toks su
sijungimas su kitu kraštu yra 
aneksija arba užėmimas per jė-

Mažeika & Evans
> Laidotuvių Direktoriai
(A" xc oru rru uTcčrrct45 pahai liečiu pareiškimo Maskvoje 

vertimas iš rusų kalbos

mis pakeitė rugpiučio 23 d- Pa
pildomąjį protokolą ta prasme, 
kad Lietuva “patikėta“ Soyię- 
lU Sąjungai, išskyrus teritoriją 
kairėje Šešupės puąžje, kuri įus 
vykdant *‘speęialia§ priemones’’ 
vokiečių armijos okupuota.

i 1940 ui. birželi 15-17 d., 
S3SR valdžios jąaMymu, raudo- 
noji arinipavartojo “specia

lias priemones” Lietuvos, Lat- 
■ vijos ir Estijos teritorijose. Pri
jungta buvo ir ta Lietuvės te
ritorija, kuri pagal Stalino ir 
Hitlerio susitarimą turėjo būti 
prijungta prie Vokietijos.
. 1941 m. sausio 10 iL buvo pa-
sirašytąs Vokieti jos ambasado
riaus dr. von Schulenburgo ir 
SSSR Komisarų raiyoos pirmi- 

j ninko Molotovo naujas slaptas 
; protokolas, kurio objektu buvo 
paminėta Lietuvos teritorija. 

Jau 1919 m; ^Leninas pripaži- Molotovo - Ribentropo paktas, i okiętijos vyriausybė atsisakė 
no de facto Estijos, Latvijos ir kurio .vykdymas reiškė Estijos, $$SR naudai tos teritorijos Į 
Lietuvos egzistavimą, kurios Latvijos ir Lietuvos nepriklau-

i- Šunybės.-galą. . -. . . _
Vokietija.ir Sovietų Sąjunga n^'ionV aukso dolerių arba 

-----  • •' -J31,5 milijonų rek/ismarkų.
• - - - Molotovo-Ribentropo paktas

}jps valstybėms ir de jure’pripa-_ vo-;.pridėtas griežtai slaptas Pa-JKlva dviejų didžiausių istorijai 
i—use---------J- ( pildomas protokolas, pagal: .ku-^ron,l>Stalini) ir Hit

lerio sąmokslas, nukreiptas 
dėjo; suverenumo teisiu Į Estiją, į iaip.svadinamas įtakos; sferas.,! prieš taiką ir žmoniškumą, ku* 

JFISO VAL.:. Dim. ujūadl trečūd. Latviją' ir' Lietuvą.- Tačiau .po!To::slapto,.susitarimo, objektas:ris/^avė pradžia Antrajam pa- 
¥-7 . "VI - - v . Ii nonn _ -i_ _ i i 7 JI I i n i Q tvy Voru: Trwlnl

—coot&ct-leoscs’^ ■■
VaL uįli luaitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 
VaL gntrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak. 
OIise tąlaf.: 774 "WC

— R»xM«neiio»- tahfa

| Lietuvos egzistavimą, I
{atsiskyrė nud .Rusijos imperi-

— Ljbs.-Sovietų ^Rusija T920vm. str 
 darė taikos sutartis .su. tomis 

valstybėmis, suteikdama. Balti-

vakarus nuo’ Šešupės už pinigi- 
jnę kompensaciją- sumoje

1939 m. rugpjūčio' 23 d. sudarė j milijonų rcia isniar 
nepuolimo, sutartį. Prie jos bu-DR. VYT. TAURAS

’ ]žinimat.-Sovietų valdžios vardu,
-«ndr« praktika, spk. MOTERŲ Ilge. i_ . , .. ., . . ,, , , ,. , i

Ofisas 2652 WEST JYik SIROIT ’Leninas visiems laikams -at-siza- rj-Rytų Europa buvo padalintai
Tat. PR S-1223

r p»nkt. a-4 ir 6-8 vaL ! metų■ Stalinas ir Hitleris 'pa- ■ tarp -SSSR. užsienių reikalų ko-lsau^niani-karui. Toclėl mes lai-
liaii 2-4 vaL pnpiPt ir kitu Į darė sąmokslą prieš tų valsty*; inisaro V.M.; Molotovo ir Vokie- kome, kad ru^piūčio 23 yra gė-

■ nagai RMitarimi. bių suverenumą.- Šiip metų rug- i tijos užsienių reikalų ministe- (^QS diena.
—” : ' piūčio 23 d. sukako' 40 metų,* Rai! rio J. Ribentropo buvo Suomi- m. rugpjūčio 14 d., JAV

1938 m. rugsėjo 29 d. negar
bingo Mųncheno susitarimo re
zultatai buvo panaikinti Vokie
tijai pralaimėjus karą. Feds Vo- - 
kietijos vyriausybė,' spaudžia
ma čekoslovakų viešosios nuo
monės, pareiškė, kad Mųncheno 
paktas yra negaliojęs nuo jo 

2^ j-pasirašymo momento.
Tačiau atrodo, kad Molotovo- 

Ribentropo paktas teisiškai dar 
tebegalioja iki šios_diendSL_Mes 
manome, kad pasaulio viešosios 
nuomonės tylėjimas tik padrą
sina praeities, dabarties ir atei
ties agresorius-

Mes kreipiamės:

; ■— Į SSSR vyriausybę su pra
šymu, kad paskelbtų viešai pil
ną Molotovo-Ribentropo pakto 
tekstą, ir visus prie -jo pridėtus 
slaptus protikolus. Primename, 
kad (Lenino) Taikos Dekretė 
Sovietų /yriar.sybė • atsisakė 
nuo slaptos diplomatijos. Tuo 
pačiu mes prašome pareikšti, 
kad Molotovo-Ribentropo susi
tarimas yra negaliojus nuo' jo 
pasiraAymoP

(Bus daugiau)

Įų1 Trys Moderniškos Koplyčios 
K" Mašinoms Vieta 
į Tel. 737-8600’ 
£ Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

• - . ’ f Į    1

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

prezitlentas F.D.' Roc'seveltas ir 
Dijdž. Britanijos premjeras W. 
Churchill' pasirašė, taip vadina
mą Atlanto Chųrlą. susidedan
čią iš 6 punktų..Tos chartos an
tras punktas sako, kad JAV ir 

[Anglija “nesutiks' su jokiais te- 
įriteriniais pakeitimais, kurie 
nesutaps jm tomfeJLeritorijomis 

i suinteresuotų gyventojų laisvai 
pareikštais norais-”, Trečias 

[punktas sako: “Jie pripažįsta 
t teisę visoms tautoms pačioms 
[pasirinkti vyriausybės formą, 
'•prie kurios jie' nori gyventi; jie 
Į (signatarai} nori -inatyti atsta- 

________________________________________________________H tylas suverenumo ir apsispren- 
—"R""°**8 d:mo teises tų tautų, kuric'ms

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijHiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiinriiiniu4iiti»ii aiip

buvo pasirašytas > vadinamas’a, Jsstija, Latvija,, Lietuva, Len- ■
ORTHOPEDas-PROTEZJSTAS 1 

i Aparatai-Protezai. Mėd. ban: 
i dažai. Speciali pagalba koloms.

'Aren Supports) ir t t

Uau Wwt 43rd St, Chic*®*. HL 60429 
TaUf.: PRoapącf S-5084

DR. C. K. BOBELIS
• •> ; r _■ v : .... . , / .

Prostatos, inkstų ir šlapumo .
takų. chirurgija.

5025 CENTRAL'AVĖ.
St. Petersburg, Kia. 33710

TeL (813)' 321-4200.

'Mvlimam ir Brangiam Tėveliui'’

A., A. PRANUI BEINORUI
mirus, skausmo ir liūdesio vaia,do§.e, jo- dukroms; Daliai, 

Virginijai, • Laimai ir. jų šeimoms ber-kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią "užubtą ir 'kartu'liūdime.

-• < - ir -v-■ i - - * • \ . - * j k **v*’*
i t • . ■.'-!«/ -« -vi. 4. ii- & J. -Grigaravičiui

-irr' ~ •.?. Grigai ir Mikėnai.
SUSIRINKIMŲ TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna -apdraudė - - 

ŽEMA KAINA
R. J E R * HA S____
TaL WA 5-8063

jos buvo jėga alipitos'L SSSR 
j vyriausybė prisidėjo prie tos 
'chartos 1941 ni. rugsėjo 24 d.
j Savo deklaracijoje SSSR pa
reiškė: “Sovietų Sąjunga savo 
užsienio politikoje , , . vado va u-

Lietuviu Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” poatostogmis nariu susirin- ? 
kimas Įvyks šeštadieni, spalio 13 d., ’ 
1 vai. pepiet 3808 So. Union A/e., 
įėjimas iš kiemo. Narės prašomos^ 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė DidžgaIvienė, rašt.

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
__ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING< * - *
Apdraustas parkraustyma*

Ii Jvalriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 374-1882 arba 376-5994

Carrot Bars Topped _ 
With Cream Cheese Frosting

RADIJO 4EIM4S VALANDOS 

Vl«*i pr«r«nM« Ii WOFA,

LUtuviu kalba; kaadion nno pir
madienio iki penktadienio *5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja .Aldena Daukwe
TelefHlnrl«efc 4-2413

7159 Se. MAPLIWOOD AVR.' 
CHICAGO, ILL. 6M29

£ “Lietuvos Aidai’ 
-S. _KAŽt BRAlOlIONYTt

i Vf J ~ Program*!

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai vak.

Viaos laidos ii W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., CL30 vaL p.p.
ii WTT3 stoties 1110—AM banga.

' 2646 W. 71»t Stre*
Chicago, Illinois 60621

- Telef. 778-5374 -

Dešimt Metų Mirties Sukaktis

ZUZANA NORMAL

Ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime ir anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime.

GILIAI LICDI: vyn^ dukterys, anūkai ir kiti giminės.

per, dvi dukterys —p . “ w “ ’J
Wilma Nickon. Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės dvi dukterys su
šeimomis. Kolumbijoje Dr. Gaurisas su šeima bei danąelĄkftų gimi-

(Pagal pirmą vyrą BertuliencJ /
Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis is gyvųjų tarpo 

išskyrė mylimą žmoną ir, motiną. Gimė Lietuvoje, -Šiaulių, apskr., ža*| 
garės yalšč., Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

I t Mirė i960 m. spalio men. T4 d. Palaidota lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Chicagojc.

A. a. Zuzanos Normai giliai tebeliūdi vyras Antanas, sūnus Cas- 
Eleonor Coelyn, jos vyras Henry bei jų šeima ir'

3 
1/3

1

tablespoons milk 
cups powdered sugar

1 IRouftdecan
Wi^coiHtn carrots

2 eups sttgįr 
11/4 cup sala<} oil

4 eggs
Blend carrots. Combine with sugar, salad oil and eggs. 

Combine flour, salt, soda and cinnamon — add this to carrot 
mixture, mix well. Stir in nuts. Place in greased, 11x18 pan. 
Bake at 360® for 30 minutes. Cool and frost with Cream 
Cheese Frosting,

Cream Cheese Frosting
ouncestream cheese 2
cup butter 2
teaspoon vanilla

Beat ail ingredients until smooth.
• -ei. ■ > . ..................................■ •-

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

Economy and versatility in a can! Transform canned 
’ carrots from Wisconsin into tasty Carrot Bars, which provide 

an excellent source of Vitamin A. This recipe is a real time 
saver, because you use your blender to prepare the carrots 
for use.

Wisconsin ranks first in the nation in the production of 
canned vegetables — peas, beets, sweet corn, green and wax 
beans, and second in the production of cabbage for kraut and 
canned carrots. The temperate climate and lush soils of Wis
consin are ideal for growing vegetables for canning. Many 
private label can ners dot the Wisconsin map. Vegetables are 
grown specifierfly for canned production. The “pack season** 
begins with peas canned in June and ends in September with 
corn and carrots. Wisconsin production provides the bulk of 
regional or private label canned vegetables sold nationwide.

Carrot Bars
2 cups flour

1/2 teaspoon salt
2 teaspoons soda

11/2 teaspoon cinnamon 
1/2 cup chopped nuts

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7*3401

| — z - _______________ ~

BUTKUS - VASAITIS '
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AV E. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7*1138 -113S

~ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4416

" P. J. RIDIKAS '
M54 So. HALSTED STREET Tel. YArds 71911

----------- -----------——------- -
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Kongresui nesutikus duoti Prekybos lengvatų, kol | 
Sovietų valdžia nepripažins pagrindinių žmogaus tej-1 
šių, stūmė Sovietų valdžią į karo dirbtuves dideliu tempu 
gaminti karo mašinas, tankus, atomo Rombas ir da- 

-sM-fciaa Daily Ecept Sunday by tu uthoanim Psb. Oa, ue. bar leisti milijonus dolerių mirties spinduliams, kad pa-
in* u. H*kwd trrwt, Chicago, m. 404M. T»ihw 411-4108 ’ Ingvinti ne žmonių gyvenimą, kaip politinės jų progra-

second - class postage paid at Chicago, Illinois mos sako, bet tik paruošti galimai daugiau Itanųolių,
Ir tinkamų naudoti atominių ginklų.

Reikalaudami pasaulio taikai pasirašyti strategi
nių atomo ginklų sutartį, bet tuo pačiu metu jie 
pasiuntė į Kubą 3,000 Sovietų jaunų karių, galinčių 
naudoti tankus, artileriją ir atomines patrankas.

Nei sekretoriaus Vance prašymas atšaukti Sovietų 
karius iš Kubos, nei politikų grasinimai nepatvirtinti- 
stateginių atomo ginklu sutarties, nieko nepadėjo,—So 
vietų valdžia atsakė, kad ji neatšauks Sovietų karo jė
gų iš Kubos, nes ten pasiųsti kariai nebandys kėsintis į 
Amerikos saugumą. Pagaliau 3,000 karių negalėtų pa
kenkti Amerikos saugumui net ir tuo atveju, jeigu, 
norėtų.

Jeigu Sovietų kariai nekenktų saugumui,, jeigu jie 
ir negalėtų pakenkti, tai kuriam galui juos laikyti Ku- 
lio je?Kodėl-nenorite-jų-atšaukti ?Į-tą-klausimą-neatsa
kė Dobryninas ar Gromyko.

Prezidentui Carteriui ir kitiems pareigūnams pra
nešta, kad Sovietų valdžia nenori įtempti Amerikos nuo
taikas, kuriomis“galėtų pasinaudoti amerikiečių nesu
tarimus savo naudai, šiandien geriausieji prezidento 
Carterio patarėjai jau nebekalba apie tai, kad šių dienų 
komunistai yra kitoki, bet jie pataria Vakarų Europos 
parlamentams- iir visų kraštų gyventojams susirūpinti 
pačiu svarbiausiu klausimu — laisvojo, pasaulio apsau
ga. Jeigu šitas svarbiausias klausimas bus atidėlioja
mas, tai tada gali nebūti kalbos apie žmogaus teises ir.

- krašto laisvę.
Sovietų maršalai, apmoko rusų ir pavergtų kraš- ■ 

į tų jaunimą naudoti pačius naujausius tankus ir atomo 
sviedinius.’ V ■ ■ ' ų .

Mes gyvename didžiausios laisvės krašte. Ameri
koje visi yra įpratę laisvai savo mintis dėstyti ir jomis 
dalytis. Bet kai reikalas eina apie priešo sudarytą 
įtampą, tai amerikiečiai užmiršta savo menkus nuomo
nių skirtumus ir suglaudžia gretas, kad galėtų pasiprie
šinti moderniškiausiomis priemonėmis didžiausiam .šio;

' krašto ir viso laisvojo palausio priešui — galingoms ko- 
Įmunistų armijoms.- Į-Į T -r —_

1 v1 Reikia žinoti, kad mes esame laisvi, nes galime su
sirinkti ir tartis įvairiais, mums rūpimais klausimais

Sub*cdptloa itirtv*:

is. Chicago 833-00 per year, 818-00 per 
ik month*, 810.00 per 3 months. In 
other USA lecalitie* 530.00 per year, 
116.00 per six months. 89.00 per 
three months. Canada 8^3-00 per year; 
other countries 834.00 per year.

20 centą per copy.

Nee oruedžio plrmM i. 
x'Diearai&a kibwai —

Thlcagoje fr priemieačiuoėe: 
metams_______________

pusei metu____________
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818.00
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Naujienos eina kasdien, ižakfriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
m. 80008. Teisi. 431-4100.

1
Pinigui raUda stvtt Mėta 

Ordariu karta «a riaakyma.

NAUJIENŲ raktinė atdara kudiez, išikyrnt sekmadieniui, ase
8 vai. ryt®, iki 5 vai. vakaro.. iežt>di*nia<s — Dd 11 —

Maskvinė įtampa Ų !rt-

Mes suvažiavome į Clevelandą, kad galėtumu ap
tarti pačius svarbiausius tarpusavio sugyvenim o klau
simus. Pats svarbiausias klausimas — bendradarbiavi
mas su pavergta Lietuva. Čia gali kilti klausimas, kaip 
reikia žiūrėti į tuos lietuvius^ kurie nori .bendradar
biauti su tais okup. Lietuvos lietuviais, kurie "padeda ’ 
rusams vafdytr-Lietuvą!? L -.Ah

Vieni mano, kad per_paskutinius 20 ar 30 metų so
vietų valdžios Atstovai Xr jų tarnai pasikeitė, b daugu
ma yra įsitikinusi, kad ji nepasikeitė.

Clevelande teks labai aštriai argumentuoti','' kad’ 
dauguma galėtų mažumą Įtikinti, kad sovietų valdžios- 
atstovai nepasikeitė. Valdžios atstovai -sustorėjo, ge
riau pavalgo ir žmoniškiau apsirengia už krašto gyven
tojų daugumą, kuri yra tokia liesa, kokia ji buvo pir
mais, antrais iri trečiais pavergimo-metais. -

Pas mus įtampa bus didelė, nes mažuma yra įsiti-. 
kinusijkad bendradarbiavimas bus naudingas netik jiems,, 
bet ir vargstantiems, lietuviams. Ta įtampa verčia nau-? 
doti nežmoniškas pi'iemones — .melą,, šmeižtą, 
kantą ir dar kitokias kultūringiems žmonėms neoriim- ■ 
,. L. i i* .- iž -■ 1 j siiMiau u- tarus ivamais mums, rupimais Klausimaistinas priemones, f n_____—m---- ----------- 'D ~ ~ A - - •----- tAV----------------- i i , 1 . Z y! tik tuo atveju, jei Amerika yra galinga ir gali priešuiGalimas daiktas, kad maskvine įtampa paveiks į T; ___ _________
mūsiškius kovotojus šiek tiek stabtelti, ir pagalvoti: arįj 
mūsų neapykanta tūrėtų būti Pirmon eilėn nukreiptai!, 
prieš didžiausią mūsų ir visų kitų tautų priešą, ar ji vis.’ 
dar privalo būti nukreipta prieš kelis lietuvius, kurie" 
mato didesnį pavojų ir pataria nebendradarbiauti, nes 
visą pusę šimoto metų bendradarbiavimas buvo nau
dingas tiktai visų pavergtų tautų priešui. ’’ 1

Mes atsimename, kad Brežnevas ir visi kitįi soviet!-1 
nės sistemos atstovai reikalavo prekybos lengvatų iš 
Amerikos. Jie norėjo gauti jų geresnes prekės, jiems., 
rūpėjo iŲpi mėty žemi kreditai,'“jiems rūpėjo -'bendra
darbiavimas su komunistinės sistemos ŲnepažįštanČiais 
biznieriais,, bet kuriems neleido palaikyti bet kuriu 
ryšių su krašto gyventojais, nešančiais didžiausią 
vargą.

. pastoti kelią. Ji tą supranta ir ruošiasi savo teises gin- 
j:ti. Atsisakius Sovietų valdžiai atšaukti savo kareivius

■ iš Kubos, Prezidentas Carteris pasiuntė marinus į Guan- 
:,tanamo. Sekretorius Brown paskelbė; kad Azijoje esan
čios Amerikos karo jėgos greitai gali būti permestos į
Europą. Reikia manyti, kad jos dar greičiau pasieks 

! Artimuosius Rytus ir apsaugos visas aliejaus ir -žibalo 
i versmes.

Jeigu amerikiečiai turėję progos pažinti .naujai ky
lančios Sovietų imperijos tikslas, nutarė nedaryti jokių 
-koncesijų, jėigu iš Rusijos bėga kiekvienas inteligen
tas,_ kuris gali — atsidurti laisvėje, - tai —kuriam galui
mums ieškoti ryšių su Maskvos agentais?

Pagalvokime apie Maskvos sudarytas įtampas, pa
žiūrėkime į amerikiečių elgseną ir suglauskime visi sa
vo gretas, kaip nelaimės metu daro amerikiečiai.

mus bei kritiką; reikia tai pa
grįsti faktais, kitaip bus -tik ple
palas ir melas. ’Šiuo atveju-dak
taras įsijungė' ’į visuomenės

A. SVILONIS

BUTKAUS POKALBIO klaidinimą bei šmeižtų skleidi.

“7 :
Dr. A. Butkus sako, kad 

LB-nė tuos punktus tuojau pa
tvirtino. Tik-kodėl Altą jų ne
patvirtina? Ir kaip Altos Val
dyba gali patvirtinti, kai tie 
punktai - paslėpta koegzistencija 
šį laisvinimo veiksnį siekia su
griauti. Ir iš viso, ar galima tam 
pritarti, kai viena organizacija 
bei veiksnys prievartauja kitą 
organizaciją? Tai rodo, kad dr. 
A. Butkus tokiu reikalavimu 
parodė tik savo siaurą suprati
mą arba net ir blogą norą su
griauti' Altą.- Jei taip, tai ko ga
lima gero tikėtis iš A. Butkaus, 
jei jis taptų JAV Bendruomenės 
pirmininku. - - ~ .

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VADŲ ATSIMINIMAI

Rašo gen. Itn. GALVYDIS - BIKAUSKAS
IŠ ATSIMINIMŲ

Man. bebūnant vokiečių nelaisvėj, iš rytų, iš 
Rusų pradėjo eiti žinios apie suirutę, apie caro 
nuvertimą, apie naują tvarką. Vokiečių laikraš
čiuose galima buvo rasti daug žinių, apie tai, 
kad Kerenskio laikais pradėjo organizuotis tau
tinės kariuomenės — lenkų, latvių, estų. Bet apie 
lietuvius jokių žinių nebuvo. Klausinėjant atski
rų asmenų apie lietuvius Rusuose, taip pat be
veik nieko negalima buvo patirti. Visai kitaip 
vyko pačioje Lietuvoje, kuri buvo vokieečių oku
puota.

Laikinasai elementas Rusuose, šiokiu ar ki
tokiu būdu atsiradę ten lietuviai, iškilus klausi
mui, kaip sunaudojus nepaprastai, netikėtai su
sidariusią laimingą Politinę situaciją, ar siekti 
nepriklausomybės, ar pasitenkinti federacija su 
Rusais, ėmė svyruoti. 0 tikroji Lietuvos visuo
menė, Lietuvos liaudis glaudžiai surišta su savo 
žeme, š rat pradžios, be jokių svyravimų, buvo 
nusistačiusi teisinga kryptimi, — kad Lietuva 
būtų nepriklausoma.

Vokiečiai, numatydami nelaimingą jiems

Didžiojo karo galą ir per tai nustoję vilties pri
jungti prie Vokietijos okupuotus kraštus, Po ilgo 
svyravimo pradėjo deklaruoti nepriklausomas 
Valstybes, kurios glaudžiai surištos- su Vokieti- 
ja.Pirmoji buvo lenkai,o vėliau atėjo laikas ir Lie 
tu vai. Lietuvos likimas buvo pradėtas svarstyti vi
suose Vokiečių laikraščiuose, pasirodė portretai 
garbingųjų triumviratų — Smetonos šaulio ir 
Kairio.

Besekant lietuvių pertraktacijas su vokie
čiais džiaugsmas ėmė, kad pasilikusi savo krašte 
maža lietuvių inteligentų saujelė puikiai atsto
vavo savo tautai, sumaniai mokėjo naudotis vi; 
somis aplinkybėmis, kokių buvo davęs gyveni
mas’, įvykdyti faktui, — laisvai Lietuvai.

Suirus Rusams, rytų frontas liko nebepavo
jingas Vokiečiams ir 1918 m. pradžioje aš bu
vau paleistas iš nelaisvės į Lietuvą atostogų ir 
jau daugiau į Vokietiją nebegrįžau. Jau esant 
man Lietuvoje, pavasarį 1918 m. neapsakomai 
didelio įspūdžio padarė, kai ėmiau skaityti dek
laraciją, kad skelbiama Lietuvą esant vėl laisvą, 
nepriklausomą valstybę. Aš pajutau, kad mano 
gyslose teka Gedimino, Algirdo, Kęstučio Vy
tauto kareivių kraujas.

Nuo formalio valstybės pripažinimo iki jos 
realizavimo dar didelis buvo tarpas — patys vo
kiečiai nežinojo aiškiai savo likimo, nežinojo kuo 
pasibaigs karas.

4 ■ / Jt w - _2__

mą, kas turėtų būti svetima 
kiekvienam garbingam įietu.-

’viui.

Ar tai. yra tiesos skleidimas, 
kai jis pareiškia, kad RLB-nė 
vartoja nelemtus metodus, kelia 
bylas amerikonų teisme, kad 
nuolatiniai šmeižia viename 
Chicagos dienraštyje. Juk'visa 

' tai-hėtiešaT Kas gi įškėlė^jjylą 
Amerikos teisme?- Argi ne t-oji 
Bendruomėriė, kurios ' jis“ 'taiks
tosi būtų ■ pirmininku ?'s Skelbti 

‘tokią ‘ faktais nepagrįstą bend
rybę, kad RLBYė •“nuolatiniai 
skelbia šmeižtus \ dienraštyje, 
yra ne kas kita,„kaip, šio.minė
to daktaro demagogija.

Iš viso, skaitant tokius’jo pa
darytus pasikalbėjime -parežki- 
mus, širdyje pasidaro graudu ir 
skaudu, kad- ■ mūsų inteligentų 
tarpe atsirandą->irrtc^i‘ų, kuriė 
taip lengvai, nekritiškai^svaido- 
si < nugirstais pletkeliais t gande-' 
liais, 0‘mesigiIiriefų'faktus ir dėl 
jų nepasisako iš esmės. Nutyli' 
tų J faktų i atsiradimo priežastis, 
dėl ko tokie-ar kitokie-nesklan
dumai atsiranda. . Ir taip jie. sų.- . ,. . .. - r - į-
dymą, kas nieko bendro neturi 
su -demokratija.' - t-

: . . (Pabaiga) -

(Tęsinys)

mis konferencijomis turėtų rū-' 
pintis ne JAV B-nė, o laisvini
mo veiksniai.

10 .Y '
Po visų jo pokalbyje padary

tų pareiškimų, - jis labai grubiai 
ir . nekultūringai pasisako- prieš 
RLB-nę. Jis savo pokalbyje 
daug kartų paminėjo demokra
tiškumą. Bet kai jis prisimena 
RLB-nę, tai iš jo galvos-jo mi
nimas demokratiškumas ■ išga- 
ruoja. Jis minėtą RLB-nę ap
šaukė esant nedemokratiška ir 
net-antilietuviška. Čia.šis chemi
jos daktaras ir parodė savo pik
tą demagogiją. -

Kiekvienas šviesesnis.; inteli
gentas,, kalbėdamas apie kokį 
nors įvykį, pirma, iškelia prie
žastį, dėl ko ir kas tokį ar kitokį 
įvykį iššaukė. Tik tada vertin
damas priežastis pasisako dėl jo 
teigiamai ar neigiamai. Juk dau
geliui Draugo skaitytojų R. L. 
B-nės ’ - atsiradimo priežastys
nėra žinomos. RLB-nės veikėjai 
.yra apšauktį-skaldytojais, .rau
donaisiais agentais ir pan. kelia tik erzelį, visuomenės skal-

Sunku suprasti ar dr. A. But
kaus toks, sakyčiau, naivumas, 
6, gal ir piktoji jo demagogija, 
kai jis pareiškė, kad jei Altą 
yeiks politinį JAV darbą, tai 
siaurins Bendruomenės prigim
tį. Tai reiškia, jei B-nė rūpinsis 
.lietuvybės . išlaikymu, lietuviš
kos kultūros puoselėjimu, tai 
jes prigimtis bus susiaurinta, ir 
ji tuo nepasitarnaus Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Bet jei 
B-nė JAV, šalia Altos, bus dar 
vienas, laisvinimo veiksnys ir ji 
varstys Amerikos valdžios du
ris, tai jos. prigimtis nebus su
siaurinta. Tai bent dr. A. But
kaus “logika”. .. i

&
Dr. A. Butkus savo pokalbyje 

taip pat pareiškė, kad reikia 
ruošti veiksnių konferencijas. _ __________ _
Man. atrodo, kad tokia jo - užuo- sesnis žmogus žino, kaddarant 
mina yra šūvis pro šalį. Tokio- .kam nors priekaištus, kaltini-

. Dr. A. Butkus būtų vertas pa
garbos,-jei jis- būtų iškėlęs tą 
■faktą, kad RLB-nę pagimdė gai
los, .gečiai ir barzdukai, sukti 
rinkimai, ardymas, laisvinimo 
veiksnių,J grobstymas Vasario, 
16-osios aukų, -tyla dėl kapsuki- 
nių, kursų Vilniuje., Todėl dr. 
A. Butkui neatskleidus priešas- 
črų, dėl ko B-nė suskilo, ir . jo 
puolimas užgauliomis, bendry-
bėmis jam garbės nedaro, tai1 
yra tikra gėda. Kiekvienas švie^.

kam nors priekaištus, kaltini-
« * - r

Visi mato, kad iš bendradarbiavimo pasinaudojo 
tiktai • okupantas Kodėl Jūs manote, kad galite būti ap-- 
sukresniais už visus apgautuosius?

1918 metais pavasarį, būnant Vilniuje ir be
sikalbant su J. Šauliu, paaiškėjo, kad Valstybė 
be kariuomenės neapseis, ir aš įsirašęs savanoriu 
ir palikęs adresą,, kad reikalui esant tuoj- galėtų 
mane pašaukti, grįžau namo. Nesulaukdamas 
šaukiant, tais pačiais metais .rudenį išvažiavau į 
Vilnių, kad galėčiau arčiau būti prie Valstybės 
kūrimo organų. Iš tų Vilniaus gyvenimo laikų, 
aš atsimenu du svarbius atsitikimus.

Rytą atsikėlęs, viešbuty “Grand Hotel” iš
girdau muziką, šauksmus “hura”; pasirodė vo
kiečių kareivių grupė, su raudonomis vėliavo
mis; grupės manifestavo, džiaugėsi senąją val
džią esant nuverstą; nesu vokietis, tačiau šitas 
reginys pdarė man sunkaus ir baisaus įspūdžio; 
tiek pasiaukavimo, tiek kraujo; tiek energijos, 
didvyriškumo, patvaros — ir visa niekais nuėjo, 
atėjo man galvon

Praslinkus kuriam laikui, man teko matyti, 
kaip žydas bolševikas, stovėdamas savo buto bal
kone Didžiojoj Vilniaus gatvėj, laisvai keikė tų 
laikų Lietuvos (Valstybės) valdžią — Valstybės 
Tarybą, vadino “buržuaznaja svoloč” ir t.t. Ins
tinktyviai aš sugriebiau ranka brauningą tam 
žydui numušti nuo balkono, tačiau, matydamas 
tūkstantinę minią klausytojų, kurie jam užjau
tė, susilaikiau nuo šito žingsnio. Ų1 ': ‘ A - r* <

(Bus daugiau)

PANEIGĖ GANDUS ’

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidento Valery G. d’Estaipg 
ofisas paneigė gandus, kad jAiA 
verstasis Centrinės -Afrikos Im-i 

. perijos' “imperatorius’’ Bokassa; 
dovanojęs 30 karatų deimantų: 
kolekciją, bet nepaaiškino, ko- 

~ki<7doyaną davefĮral Giscayd’ 
buvo finansų ministeriu ir lau
kėsi toje .“imperijoje” a prieš šė- 

. šetą metų. . .
Ta deimantų kdlekcija buve 

; vertinama $250,000.

KAR. DINEIKA ; .

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai,
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ į 

KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI
<. . 4. • - • - v” • * ' • l

* - . - - * v' 7 *

Lietuvos šauliams — sušaulinti 
, visą šalį, stiprinant tautos sveika

tą ir pajėgumą. ■
Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim

taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū
no sveikatą ir pajėgumą. ■.

(Tąsa)
Šaulių centras šituos siekimus vykdė Tūbai 

siaurai, lyg pribijodamas per daug išsišokti ir 
perdaug nuveikti Labiau buvo blaškomi įvairūs 
dbalsiai ir numatomo darbo trumpi apibrėžimai, 
bet toliau deja, ir neita. Sakysim,.įvairiuose šau
lių leidiniuose randame paminėtą vyčių darbą, 
šaulio karinį ir kitokį darbą, sąryšy su karo mok
slo ir karo mankštymų reikalu, bet ir tiek. Imant 
domėn mums rūpimą sritį — kūno kultūrą, ma
tome tą pat Čia jau, kaip minėjau, nei principai 
nekelta aikštėn. Skatinta šauliai imtis visko, kas 
tik paklius: pradedant kojosvaidą ir baigiant ne- 
raeionale sunkiąją, atletika (sunkumų kilnoji
mas). Nematyt i jokios sistemos, jąkio plano.

■ ‘ (Pabaiga)
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

mali vardu, yra tvirto nusistn- 
' tvino ir šatista/vūs- Jie vra isi- 

tikinę. kbd( tok'c ta škai nieko 
naudingo pasiūlyti negali. . .

į Skelbimą ir boiidralajškių
(Junk in iil) skaitytojai Via at- y 

. i \ iri priimti naujas' iilėjas, lair 9 
1 pūs ir norį išbardyli naujus d.i- <

lykus ar naujas Idėjas.
i Kūpestingai atidarą savo 
laiškus ir nesu.b aską vokus yra įNaudingi patarimai ir Įdomūs dalykai Jaiškusjr nesudfaską vokus yra

‘ 1 riipestiugfc''čknhč ir jį įvykdo
Išradėjo tam daiykui sugaišta 8 valau-'rūpestingai įkj». nihžiausios• de- 

: ' 1 > nors turi daug geresnes tales. -# -7T - V j
priemenes bei įrankius. Priežaš- 

i lis labai paprasta: dabar yra di- 
d?$nr teutrĖ----------------------- ---

('.ari McGee iš Oklahoma 
1918 m. iši-ado mašinoms 

pasistatyti skaitliuką.

o Vestuvių toitus i____4_ ......
gaminti romėnai. Tortai buvo Idas, 
dekoratyvūs, bet daliai papras 
ti. nes kepami tik iš miltų, tirus- 
kes ir vandens.

» Iš 10 kvortų pieno galima 
pagaminti apie vieną svarą sū
rio.

©

— Ponia Sofija J. G a r a d,

. — Naūdifją laiškų atįdarinė 
tojūs- yrą .konservatyvūs* senti- P 
mėntaįūs, gerbią papročius ir 
tradicijas, kręipią dėmesį £ ko- 
kyiię?_ bet ne į K.ekybę. Jięijnkę

j*rinkli seniėnas. \. ;•
— Labai jautrūs asmenys 

@ Dr. Irederick Koenig, Tu-■yįi.jeda. gautus laiškus nūs t a-

dr ti ši pirmadienj spalio 15 
švenčiant^' !4) sukaktį. Jau
nystėje jis domėjosi sportu, tad 
metų našta jam ir dabar nėra 
sunki.

Namai, tam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL!

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

© • Kūdikiai mėgsta čiulpti 
savo nykštį, bet čiulpimas netu-

• psichologijos profesorius, tvirti 
na, knd iš asmens elgesio atida
rant laiškus galima spręsti j o 
būdą:

— Pirmiausiai žiūri sąskai
tų laiškus labai pareigingi ir 
rūpęstįngį asmenys, laiką pir
moj vietoj pareigą,, o. paskiau; 
malonumus. ■'

— Lengvo būdo, savim pasi
tikį ir gerų nervų asmenys vi
suomet pirmiausia—atidaro as- 
Ifiehmius laiškus, bjūdami lik-1 
ri, kad sąskaitos bus laikų, su-# Vaivorykštę galima maty- 
mokėtos. - . ' j tik lytmetį įr .popiečio, valan-

— Asmenys, visai .nekreipiašjoiAiš. Šaulė neturi būti aukš- 
dėmesio į skelbimų bei propa-^iau< kaip 40 iaipSjųų .virs ho-

ri Įtakos į nuolatinių dantukų 
išsikraipynią. Daugiausiai jiems 

___ pakenkia pieniniu dantukų vė
lybas ištraukimas. Nuolatiniai 
dantukai dygsta 6 melų vaikui, 
o tokio amžiaus jau prišlo ne- 

bečiulpia. , .

a Amerikiečiai mėgsta pri
raišioti senus batus, tuščias ką- 
nutes bei kitokius senus daiktus 
prie jaunavedžių automobilio. 

. Tax paprotys kiiG senovės Egip
te. i

@ Ekspertai nustatė, kad 
1920 m. motervš^najnu ruošos * - - v 
darbams sugaišdavo 7 vai. ir 
20 minučių

E P

E

= z
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lano universiteto' New Orleanj31 lytam laikui, sakysim,. ..popie
čio valandai. Jie. iš laiškų nori 
turėti kuo daugiau maįonųmo.

e ihlngtiuių Taūtų-statrstik'os 
^žiniomis anglų šeima 18% biu
džeto mastui išleidžia alkoho
liniams gėriiiiiins, australai ir 
,grenlandiečiai Ki'/c, airiai', 12- 
'15%, kanadiečiai 11%, 'danai, 
•švedai-* ir ^’praheūžai 8.8 - 975^?. 
Amerikiečiai-.. snnamloja - apie 
6%> >. šęiuios... biudžeto, •• skirto 

-maistui,------- -------—---- ----------

Dail. Mikas Šileikis, nuolatinis 
Naujienų bedradarbis, ilgametis 
“Meno žinių” skyriaus redakto
rius. Naujienų bendrovės direk
torius, išvaręs gilią vagą Ame- 
rikos lietuvių kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime, - šį 
pirmadieni, spalio 15 d., pradės 

87-uosius amžiaus metus. T

i

Šiandien moterys gandus laiškus, žinomus Junk- jVizontci

Kviečiame visusį kurie domisi Florida, 
suvažiuoti i SUNNY HILLS

spalio 27, 28 ir 29 dienomis

Dėl informacijii kreipkį^ęs.-j: ’

V. Belecką,.Sunny-Hills — 904—773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikpni^Clevelahde 21^—-531-2190

D. Dulaitį, Detroite 313—280-2969’'
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezį, New York — 212—769-3300

Vaikai daž-niansiąįagiiiista r if, -- V -
kairiarankiais, tik motinos juos 

4pra t ina- • va r t o ti dešinę ’ raiiką.

—— Stanley R. Kasias, Lietu
vių Tautinių kapinių adminis
tratorius*. atsiliepdamas į pra
šymą pagelbėti Naujienoms, 
atsiuntė $70 auką. Dėkui. Taip 
pat dėkui senam naujieniečiui, 
įteikusiam šimto dolerių auką,

to prieš visą mėnesi pratęsė 
prenumeratą, o savo ’gerus lin
kėjimus atlydėjo $5. auka. V. 
-žaikauskasį^Washington, Ilk, 
atsiuntė $-1. Juozas J. Lekas iš 
Marquette Parko atsiuntė >‘2. 
Dėkui visiems.

£*.- Ponia Jozefina^ Rodei, tu- 
ruiti užuolaidų siuvyklą 1623" 

j \V. 32 St., ;yra .labai patenkinta 
lietuvėmis ‘‘ siuvėjomis,' kurias 
gavo .pasiskelbdama Naujieno
se. Jei tik reikės, tai ji vėl kreip
sis į Naujienas, kurias skaitė 
jos tėveliai.

— Ponia Adelė Poderis iš 
Ringoes išvyko Į Hackettstown, 

-N-.-L—John—M asšas,—H insdale, 
Ilk, grįžo iš atostogų Union 
Pier vasarvietėse. Stanlev Po
cius iš Orland Parko ato'stogas 
praleido Woodruff, Wis.

. —- ■ Illinois valstijos loterijoj 
spalio 11 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 256, 08, 9 ir 5193. 5th 
Anniversary lo'šime laimėjo 12,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ■*’

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

M. Miškinytė
IsH^*"*^** ■ ■**X

KNOW YOUR HEART

1

I

e

X
i

HELP ¥GUR HEART FUND

t

2212 W. Cermak Road Chicago, W 4 Tel.’ Virginia' 7-7747
_____ . . ....________________  £------------------ -—----------------- * -1 v; ; > : r

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

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

839-1784 arba 839-5568.

PLATINDIO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas 

savo■ asmenišką dėmėsi,??gerai su jomis.,susipa
žinti ir jasjdžšisakytL2i:i?LL2£__ > r_________

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metu pabartos,* duodama nuolaidą. 
Kviečiame pasinaudoti proga'. ’ '.

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ .METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8'DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką! j,. : ‘ , ■

HELP YOUR HEART

ELECTROS IRENGIMAI, 
PATAISYMAI 5

Turiu Chicagos miesto leidimą.- 
Dirbu ir užmiesčiuose greitu 

garantuotai ir sąžiningai. ’ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

' Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS . •
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

9 Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo ižlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas .................................... .... ..... ... ..... ......... ............
Adresas ..................... ......................................... ........ .......................... ....

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede __ .__  dol
Pavardė ir vardas _______ ____ ________
Adresas ................................................... ............

Sponsoriaug pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus „— dol. 
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas _____________________ —___ _________________

• Platinimo vajaus proga, prašau shintinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas
Adresas ________________ ________ ________________ ______

9 Chicagos JVIedžiotojų-Meš- 
keriotojų klubas kviečia visus 
į linksmą ŠUR'CM-BL'REM, ku
ris Įvyks spalio 21 d., sekmadie? 
nį, tuoj popiet šaulių namuose, 

bet' pavardės prašiusiam nės-j^*^ e^s Įvairių
‘ _ Svaigių virtuvė ir gėrimų baras,kęlbti.

- -i- Petras Galinauskas iš Mar
quette Parko, veiklus visuome
nėje ir aplinkoje, visuomet jau
triai reaguojąs į lietuviško gy-i 
veninio įvykius, atsiliepė į Nau
jienų- kreipimas;, ;  .....
$10 auką- Dėkui. . . .......

112 Vali Gros Ramonio orkes-
■—Petras Burkauskas iš Mar-, trak, Veiks virtuvė ir baras, bus 

quette Parko, žinomas mėsosĮ Laimės ' šulinys.' Įėjimo auka
$1. Visus kviečią valdyba.

bus daug paįvairinimų, gros' 
Ramonio orkestras.

Įėjimo auka tik $1; '

. —.Veneęuelos Lietuviu Drau- 
t ..... gOa ren8'^ gegužinę, sekmadie- 

atsiusdamaS; sPaH° U d., Vvčių salėje ir 
J sodelyje, 2455 W 47 Št. Pradžia

Gausus namu pasirinkimas - 
pietvakariuose

BUDRAITIS RE ALT’S

Įvairi andrauda —INSURANCE.
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

BY OWNER

All brick 2 flat in Chicago Ridge. 
Clean kept building with 2-3 bed
rooms, 1% bath apartments, full; 
basement, separate heating. Paved 
side-drive- and offi;street, parking, 
ideal for income: or two families. 
$101.900. Call Mary Kutka - Hartside, 
460-1660.

Laikrodžiai ir brangenybės.
Pardavimas ir Taisymas
2646 West-6*»th Street* ’ * 
Te!. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą i 
ir kitus kraštus

- ' • ; - ‘ ’ i • V T-

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, TIL 60632. Tel. YA 7-5980

f

f
I

1
'f

Į
1
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gaminių specialistas, lankėsi 
Naujienose. Dėkui -už vizitą,, 
ankstyba prenumeratos “pfate-č 
sima i/ už $7 'Atiką. Malbtiū susirinkimas Įvyks ^sekmadienį,- 
skaitytojams Iprdriėšti,' kad jo1 
rrtėšinėje —č Iht ėrnaticfnal Meat 
Market, 2913 w; 63' St. gauna
ma šviežia' įneša;1 kūnipiai, jo 
gamyboj rūkytos dešros, meę 
džioklinės dešrelės ir skilan
džiai., . : . • . ■ ■

spalio 28 d., 2:00 vai. p.p., Chi
cago Savings ir Loan naujose 
pataikose,7 6201 Ši Western Ave. 
Svarbu; kad-visi kuopų delega
tai dalyvautu. Bus kavutė.

C'. Austin, sekr.

— DENGIAME: ir taisome vi-. 
Juozas Ascilla iš Bridge-1rūšiU stogus. Garantuojame.

- -s. už savo darbą. Esame apdrausti,
dabar sveik- ARVYDAS ;ItIELA.' Skambinti

: Tėl. 434-9655 (PR)

porto apylinkės, vakar grįžo iš 
ligoninės pagijęs ir t____ _
sta naniuo'se. Malonu jį sveikin3

I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ t
. . -•. MARDA NOREIKIENfi >

| 2608 West ,69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel WA 5-2787 į
J Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. C
1 MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ ' l

J

t

...—; Horoscopes or Astrologies. 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, . 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation 
’ogers. (Pr)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

of Astro-

NUOLAI
SKELBI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ s '
■ Cosmos Parcels Express Corp.

Marquette gift parcels service
2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — Tel. WA 5-2737

4037 So. ARTESIAN - , ■ , .
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni/^ 

I -4 vai.
Geresnis už naują dabai gražus ir 

patrauklus 5 W kamb. pakelto Ranch 
stiliaus mūras su 3. labai patogiais 
niegamaisiais, iškaltu beismantu, ap
sauga nuo potvynio, Hollywood, sti
liaus vonia, 2 mašinų garažu ir dau
geliu vertisgų priedų.

ERWIN J. MICHAELS
. ' 254-8500 ‘ ’ '•

M. š I M K U S U* t ;

Notary Public . , į
INCOME TAX SERVICE _ ■ 

4259 S. Maplewood. 'Tel. 25^7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildortfi pilietybės pra? 

—— symaWr-kitoki blankai, f

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenf > 
3208/2 W. 95th St. ’ 
Everg. Park, 111. . 
60642, - 424-8654 5

STATI r*lM

INSVtANCf

I State Farm Fire and Casualty Company

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ 1-4 VAL. 
6550 SO. MOZART ST.

7 kambariu mūrinė'rezidencija. 
-Tik $39.950.

D^BUDRAITIS REALTY-^-'.
4243 W. 63' St. Tel. 767-0600

NAMŲ REMONTAS
Durys — Porčiai — Ce-Langai

mente laiptai — šaligatviai ir kita. U
Kalbame lietuviškai §

—r^—TeL 476-5635-——

MARQUETTE PARK BY OWNER

Irick bungalow with 3 bedroom, 
mssible 2 more, living and dining
oom. 2 car garage, swimming pool 
-nd patio. $45,900.

PHONE 778-1711.

Savininkas parduoda 2 butu 3. mė
li nama arti Maria Highschool. In- 
brmacijoms skambinti 476-5635.

S kam. 25 metų mūr. bung. 71 ir 
tacramento. Daug priedų. Nebran- 
us. 925-6015.

Advokatas ;i'
GINTARAS P. ČEPĖNAS ’ 

t

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto
< iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą. ‘

TeL 776-5162 arba 776-5163
* 2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 
-----------------------------------------— į

f

*

kuris

h’

i

S A V. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS §Ii

DIAMONDHEAD |
RESTORANAS į

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
■ 1 Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

S
€

E

Chang© the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda 
nas namas ir taverna. Dėl informaci 
ių skambinti tel. 776-4956.

3EVERLY SHORES, Ind. - Mūrinis 
’ aukštų: 2 butai 2 šeimoms ant \\ 
ikro sklypo. Š85.000.

Teirautis tel. (2191-874-7428.

6 kamb. 25 metu švarus mūr. bung, 
rie 71 ir Richmond. Geras ir ne
rangus. 925-6015.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 

Atlieka įvairius namu ' 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

ENERGY 
WISE

UNION PIER, MICHIGAN

5 room house ond 4 room cottage on 
I ¥4 acres. New heating. Both build- 
ngs fully insulated. Live in one — 
'ent one. Clean, quite, affordable.
...Call (312) 545-3396 after 6 P.M.....

LIETUVI?
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake)

O»to namui II U’fko It H 
Darbos f a rantuotas-

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Keplnly sklypai pa rd.

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

------------------- ----- -ę---------- —
Gulfport apylinkėj, St. Petersburg,' 

Horida. išnuomojamas 2 miegamųjų 
liūtas visam žiemos sezonui.

Tel. (813) 344 3053

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ- 
SE parduodamas dvieju kapu sklypas 
su paminklu. Paminklas, pilko ak
mens, vidutinio dydžio. Vieta: LOT 
No. 26, BLOCK 30, Section No. 3. 
Karna 1968 metals - $1315.00.
* Rašyti:

Box 234
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608
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