
TRUMPAI
veikli Ealfo darbuotoja, susirgo.

| Gydosi Loretta ligoninėje dr. P.
Kisieliaus priežiūroje. Taip pat 
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— Antanas P. Bitumsk.s 
wrth Chicago, UI., yra vinas iš 

pradėjęsseniausiu skaitytojų, 
skaityti Naujienas nuo pirmojo 
jų numerio. Neseniai jis sulau
kė 86 metų. Amerikon atvyko 
1912 metais iš Girkalnio vals
čiaus. Pratęsdamas prenumera
tą, at: untė sveikinimus bei ge
rus 1 nkėjimus visiems skaity
tojams ir bendradarbiams. Ap
gailestauja. kad negali prisidėti 
prie plat nimo vajaus, nes jo 
apylinkėje lietuviu oeveik nėra 
o artimi draugai jau yra mirę.:

— Marija Smilgienė iš mūsų, 
kaimynystės atostogų proga bu
vo j
leano miestą pas jauniausią duk
terį Vandą, ten jau virš metų 
gyvenančią ir dirbančią sekre
tore gydytojo kabinete.

ligoninėje gydosi rašytojas Ma
rijus Katiliškis.

— Elzė Jankutė iš Toronto, 
Mažosios Lietuvos patriarcho 
Martyno Jankaus duktė, spalio 
16 dieną pradėjo 87-uosius 
žiaus metus.

anų

— Dr. Jonas P. Lenktasis iš-‘ 
rinktas Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko skyriaus pirminiu-į
ku. dr. Eugenijus Nakas — vice- 
pirm., Povilas Ališauskas — 
sekr., Rimas Bitėnas — iždinin
ku. Praeitą kadenciją pirminin- 
se buvo dr. Giedrė Kumpikaitė.

—Jurgiui MalskiuJ, LB CleveJ 
lando sk. pirmininkui, paskirta) 
šiemetinė Lietuvių "klubo visuo-

savaitei išvykusi į New Or-] menės ve:kėjo $1’0(X) Prem’ia-
— Dėkui Kazimierui Kuprei- 

šiui iš Marquette Parko, buvu
siam mūsų mielam kaimynui, 
už ankstyvą prenumeratos pra-

— Jokūbas Kregždė iš Gage ir už Įteiktą auką. Taip
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silieka teisę konkursą atidėti 
ateičiai.

6) Konkurso komisija bus su
daryta ir paskelbta vėliau.

f

f.

Parko, Lietuvių E v. Reformatų 
parapijos kuratorius ir kolegi
jos narys, pratęsdamas be ragi
nimo prenumeratą, atsiuntė $7 
auką. Balys Šimėnas iš Lynn, 
Mass., atsiuntė $3. Dėkui už 
aukas ir už ankstyvus prenume
ratų pratęsimus.

pat dėkui tos apylinkės tautie-! Klubas skelbia banketą. DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT

TURIME RŪPINTIS KAZI- 
MIERINĖMIS KAPINĖMIS
Iš tikrų šaltinių teko patirti, 

kad šv. Kazimiero Lietuviu Ro
mos Katalikų kapinėms ir vėl 
gresia pavojus.

Mes žemę nupirkome, kapi
nes įsteigėme, morgičius išmo
kėjome, o dabar nori iš kapinių 
atimti 4 akrus žemės ir duoti

i vaikų mokyklai.
Žemė buvo p rkta kapinėms, 

t t ai kapinėms turi rr priklausyti, 
į Vyskupija sutiko kapines admi-

Žemė buvo p rkta kapinėms,

į nistruoti, bet ne jas kitiems 
; duoti, šis reikalas privalo būti

* visų aptartas.
Šių metų spalio 21 dieną 2 vai. 

popiet Gage Parko salėje šau
kiamas §v. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų susi
rinkimas kapinių teisėms ginti. 
Prašome visus sklypų savinin-

tei, užsisakiusiai Naujienas vie-l kuris ivyks spalio 28 d., Polonia MĄ. Ąuksiniąj ir sidabriniai re Į kus_ ir__visus lietuvius į susirin- 
nam mėnesiui tinkamesniam su-) Ballroom salėje, 4604 So. Archer teželiai, žiedai, gintariniai karo kimą ateiti.
tei, užsisakiusiai Naujienas vie-i

sipažinimui, todėl pavardės pra- Avė. Duris atidarys 2:30 vai. po- 
šiusiai neskelbti. r Ū

popiet. Bus gera vakarienė,
Illinois valstijos loterijoje veiks geras baras, bus progra-

piet, vakarienė prasidės 4 vai.
popiet. Bus gera vakarienė.

spalio 18 dieną Big Pay Day] ma jr gros Ramonio orkestras.
lošime laimėjo 475, 29, 4 ir 7268. Į Kas dar norite įsigyti bilietų, 
nth A miiraroevTr I -» . . .. ....— Ona Zailskienė iš Cicero,' ■^Jln^versary lošime laimėjo f galite gauti ne vėliau kaip spa-

skaučių vedėja, Vasario 16 gim
nazijai pagalbos organizatorė ir

49, 42, 08, 05 ir 198.

._ — Našlių ir Nasliukių ir Pa-
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Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuotirį'SUNNYHILLS

Į lio 22 d. pas valdybos narius, 
■ skambindami pirm. Leonui Va- 
•silevui tel. 737-2684, Rožei Didž- 
galvienei 927-8660 arba Annai 
Condux 581-4133. Bilietai $8 

: asmeniui.

2

spalio 27, 28 ir 29 dienomis.
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Dėl informacijų kreipkitės

ZlBeIecką> Sunny Hills — 904—773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216-531-2190
- D. Dulaitį, Detroite 313-280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 

212—769-3300R. Keži, New York -
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liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklui

Mokamekolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tei. 247-5081 (Pr.)

Anna Maggenti, 
komiteto vicepirmininkė

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphonsocx v uuxua. jluocxxxicz o.uuxau.oui. . «i 

ARVYDAS KIELA. Skambinti |.
Tel. 434-9655 (PR)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti.;I e lis peržiūrėta, ‘‘Sūriu

I
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

Žemi — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ':

i212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-7747Chicago, HL

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, f 
.rengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir §v 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima až 
imti.

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

ŽEMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų paslririkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi aodrauda —INSURANCE

V

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chrcago$~m testo leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775
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Jau prasidėjo medžiojimo sezonas. Medžiotojai, gavę leidimus,
rankioja pašautus paukščius.
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Clevelande suvažiavime Ame
rikos Lietuvių Tarybą sudaran- LIETUVIŲ SĄJUNGA: Juozas 
čios centrinės organizacijos pa- Lekas, Antanas Stankus ir Ju- 
rinko šiuos asmenis į Altą 1979/
1980 m. laikotarpiui:

1) AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ FEDERA
CIJA: Saulius Kuprys, Jonas 
Pabedinskas, kun. Kazimieras 
Pugevičius, dr. Jokūbas Stukas, 
dr. J. Jerome ir Viktoras Nau
džius. Į valdybą — dr. J. Je
rome ir Viktoras Naudžius; į iž
do globėjus —- Jurgis Mikaila.

2) AMERIKOS .LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ SĄ-

Martynas Gudelis,

U) VILNIAUS KRAŠTO

REIKALAUJA DEMOKRATINES TVARKOS, 
LAISVU RINKIMU VISAME KRAŠTE 1 * i

SEOUL. Korėja. — Nuo pra
eito antradienio Korėjoje prasi
dėjo studentijos ir jaunimo 
riaušės, kurios kiekviena diena 
plečiasi ir kelia susirūpinimo ne 
tik vyriausybės, bet ir. diploma
tų sluoksniuose-

Maištaujantis^,, jaunimas ręi-. 
kalauja. kad atsistatydintų pre

lius Pakalka. Į valdybą — Juo
zas Lekas.

12) AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ FEDERACI
JA: Antolijus Milunas, Jonas 
Talandis, Aleksas Jankūnas. 
Į valdybą — Aleksas Jankūnas.

13) AMERIKOS LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ LYGA: Stanley 
Balzekas, Jr., Jonas Nasvytis ir 
Rimas Mulokas. Į valdybą — 
Stanley Balzekas. Jr.

Visas suvažiavimas bendru 
nutarimu (at large) į valdybą 
išrinko kun. Adolfą Stašį.
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Trudeau prisitaikė 
prie pakaitu

OTTAWA, Ont. — Buvęs Ka
nados premjeras Pierre Tru
deau, 
krašto premjeru,_ pralaimėjo
rinkimus ir prisitaikė prie pasi-

H 
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A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941 *

vienuolika metu buvęs v t
premjeru.

zidento Park Chung Hee vyriau-Į keitusių sąlygų. Iš pradžių bu-3UTŲ NUOMAVIMAS—par er I 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

S 7 paveikė 
rinkimų pralaimėjimas. Jis nie
kad nemanė, kad Kanados libe- 

do kraštą paskutinius dvidešimt ralai taip lengvai nuo jo nusi 
suks.

sybė ir būtų visame krašte pra-' vusį premjerą labai 
irJUNGA:

Mykolas Pranevičius, Algirdas 
Pužauskas, Juozas Skorubskas, 
Bronė -Spudienė,—Antanas—Su- ‘- 
kauskas, dr. Jonas . Valaitis.

vesti laisvi ir- demokratiniai 
rinkimai. Park Chung Hee val--r■į.’

išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

r
i=>&>hSiuntiniai į Lietuvą 

-----ir kitus kraštus.
P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA- 7-598C
k. Z

i
i-

metu, nejaučia krašto gyvento- . 
jų nuotaikų ir nori valdyti poli
cijos ir kariuomenės pagalba. 
Studentai reikalauja, kad būtų 
leista ir krašto gyventojams tar
ti žodį.

Neramumai prasidėjo praeitą 
antradienį. Korėjoje pasklido 
gandas, kad dar viena grupė 
Amerikos karių rengiasi

—"® Taupymo B-vei reikalingos 
tarnautojos (tellers), pilnam h’ 
dalinam laikui. Pageidaujamos 

{galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis tel. 925-7400 arba 
254-4470. (Pr).

— S.L.A. 6-to Apskr. metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 28 d., 2:00 vai.. p.p.,.-Chi- 
cago^Savings^irrisoaTi- naujose'
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patalpose, 6201 S. Western Ave. 
Svarbu, kad visi kuopų. delega
tai dalyvautų. Bus kavutę,'.

C. Austin, sekr.

— Horoscopes or Astrologies
Tarot Card Readings. Saturday 

j H to 5 no appointment neces.;
Įsary. ELINOR JAKŠTO.. 17 N
STATĘ St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei

PLATINDIO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai'kviečiami atkreipti j Naujienas American Federation of Astro-

»erai--su jomis susipa-
1 
I

zinti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida 
Kviečiame pasinaudoti proga.Kviečiame pasinaudoti

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.

• z. ir # visas ir visus į plati-nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoju
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis
naujienos
1739 S. HaLSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda-
...............  dol.mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ...

Pavardė ir vardas ....... ................ ..............
Adresas ___________

Užsakau Naujienas kaip dovaną 
yra naujas skaitytojas. Priede 
Pavardė ir vardas ................. ..... .....
Adresas ______________

savo ...
... dol.

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir laimimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ...... ......... .. ..............
Adresas ____________________ ___

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas _____ __ _____
Adresas________________________________

9 sa

DAINOS KONKURSAS
Chicagos Dzūkų draugija skel-|g0) 6(m Kaina sa()0 

I Pašto išlaidoms pridėti 90c.bia konkursą solo dainos kompo- Į _ - 
zicijai sukurti ir konkursą lai-j . 
mėjusiam skiria 500 dol. premiją, i

Konkursui—nustatytos—-šios- 
taisyklės:' ' ”

1) kūrinys turi būti sukom-
. - J T - _________ *_ ___ . J___________________________________________ ___

ponuotas žemam balsui su "for7 
tepiono palyda/naudoj ant Dzū
ku kraštui artima tematika.. k, -,,--• . T V i

juozo šmotelio

ATSniLNlAlŲ

■BEVERLY SHORES, Ind. - Mūrinis 
Z aukštų: 2 butai 2 šeimoms ant JZ 
ikro sklypo. šS5,000.

Teirautis tei. (219)-874-7428.

Savininkas parduoda 2 butų 3 me
tų namą arti Maria Highschool 6617 

- -S7—Francisco;—Informacijoms -skam
binti 476-5635.

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai " skaitoma i; 

įdomi 250 puslapių;"knyga su.

BUSS.--OPP-.-----1NTOWN
Biznio Proga — Mieste

f

i
kauskas, dr. Jonas . Valaitis.) 
Į valdybą — Juozas Skorubskas 
ir dr. Jonas Valaitis; į iždo glo
bėjus — Antanas Sukauskas.

NEW JERSEY

ku kraštui artima tematika.
2). Kūrinys turi būti pasirašy- krauta.autoriau? troboje. —------

tas Slapyvarde, o atskirame voke Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
Įdėtas kompozitoriaus vardas ir ■ skirsnelių mėgėjai, prašomi at
pavardė, adresas ir, jei galima, j vykti ir knygą pasiimti. Kirui 
telefonas. -1 gyvenantieji prašomi

3).Kūrinius siųsti iki 1980 m. kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.,
■ ChicagoTILr 60(529.

kovo 1 d. šiuo adresu: P~Ne- 
das, 6242 So. Francisco Avenue, 
Chicago, Ill. 60629.

4) ~ Premijuotas "kūrinys lieka 
Dzūkų draugijos nuosavybėje.

5) Neatsiradus premijuotino
logers. (Pr-)

• SPECIALI: 20% NUOLAI kūrinio, konkurso komisija pa-

$
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREIBTENt

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

V.VALANTINAS---------------------

užsisu-

— Martin Trigona, išlyginęs 
ankstyvesnes skolas, dabar nori 
kandidatuoti į JAV Senatą.

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ
1 I

l

MARQUETTE PARKE parduoda- 
mas namas ir taverna. Dėl informaci
ni skambinti tei. 776-4956.

M. ŠIMKUS
Notary Public “77 “

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

iškvietimai, pildomi pilietybes pra-

■ h

Taipį pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

B -

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

HOMEOWNERS POUCY
i 
f.
I
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Gulfport apylinkėj, St. Petersburg 
Florida, išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas visam žiemos sezonui.

Te!. (813) 344-3053

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

F. Zapolis, Agenf 
3208 >/2 W. 95th St ’ 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654 v

——
tTATt FA!*

1MSOIANCT 
I ■y-

Statę Farm Fue and Casualty Company

l
I

ENERGY 
WISE

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dvieju kapu sklypas 
m paminklu. Paminklas. pilko ak
mens, vidutinio' dydžio. Vieta: LOT 
No. 26, BLOCK 30,, Section No, 
Kaina 1968 metais - $1315.00.

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

2

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.
-___ Kalbame lietuviškąi -77^3^

TeL 476-5635
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HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

Prof. dr. Jokūbas Stukas su
tiko būti Amerikos Lietuvių Tą

jį) AMERIKOS LIETUVIŲ ry^°® Įgaliotiniu New Jersey
iTAUTINĖ SĄJUNGA: Vytau

tasAbraitis, Eugenijus Bartkūs, 
Ona Biežienė, Teodoras Blinst- 

____ rūbas, Petras Bučas, Pranas KaL 
siūbą ir Aleksas Laįkūnas\Į yal-

• - dybą •—Teodoras Blinstrubas ir 
Petras Bučas; į iždo globėjus 
— Vytautas Abraitis.

4b AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SANDARA: Antanas 
Andriulionis, dr. Vytautas Dar
gis, Alena Devenienė, Julius Ku- 

_zas; ‘ Jr./ Teodora: Kuzienė, dr.
Kazys Šidlauskas , ir Grožvydas 

.Lazauskas. Į valdybą — dr. Ka- 
zys Šidlauskas ir Grožvydas La-
zauskas; i iždo globėjus — Alek
sandras Chaplikas.

valstijoje.
(ALT Informacija)

DIAMONDHEAD iRESTORANAS
IiX I

i
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Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

DIE MAKER
(WIRE MILL)

Experience Necessary 
Excellent Benefits
Apply in person:

\VILSON STEEL & WIRE

Advokatas - ?
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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, UI. 60629

- T

i

5) SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE: Aleksand
ras Chaplikas, Ėufrozina Miku- 
žiūtė ir Povilas Dargis. Į val
dybą: Povilas Dargis.

6< LIETUVIŲ KATALIKŲ 
■SUSIVIENIJIMAS AMERIKO
JE :_ Thomas Mack, dr. Vladas 
Šimaitis ir Vytautas Yucius. 
Į valdybą — dr. Vladas Šimaitis.

’ 7) AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKIŲ MOTE
RŲ SĄJUNGA: Julijana Rots- 
ko, Emilija Vilimaitė ir dr. Al-

V fI

O
C.

HELP WANTED — MALE-FEMALl
SA V. ZITA IR RIČARDAS i Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

SHLAUSTAS į;

I
WANTED FAMILY TO BE 

RESIDENT MANAGERS

I I xi:rg:itat,pasnetI tuvsw. krikštynoms ar iaidotuvit, „žkanlsams. g iffX'SMiS

X QVomhinVifa DltlS $100.00 H mnnth MainfAnon'',V
I
I 

s i

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.
Blokas į rytus nuo 79-tos ix Kedzie)

Tel. 925-1678

co. J. VENCKAUSKAS

*9 ticagc
I

i

HELP WANTED — FEMALE
 Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėj* 

iff, jei pageidauja, tai ir prie baro 
;iuo atveju reikia mokėti angliškai 

v uėl valandų susitarsime. Teirautis 
j tuo pirmadienio iki pentadienio 4-1 
vai. vak.

TeL 944-9741

HOUSEKEEPER—LIVE-IN

con
plus $100 00 a month. Maintenancev-yww a U1U11U1. IVIdllirciUUK’' 

į£ & painting optional with extra payI
RESTAURANT HELPSH Honest Hard Working People Want 

ed for Restaurant Heip — Hostess 
g Waitresses, Cook and Counter Heir 

929-7500

AFTER 12 P.M.

447-7760 OR 447-0590

A ed for Restaurant Help — Hostess

I

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606
✓

I

Asist with our 5 year' old and 4 
month old. along with sfnall house
work duties. 10 Hours a week. Light

Friends and relatives . may visit 
a

cooking Own 2 rooms, bath and TV. 
T \ ’ IT/,
rimĄ off flexible. Salary S200.00 
month.

Call 447-7760 OR 447-0590

• i ..... ...

[JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake)

Data namus Ii lanko f r H 
Darbo garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKIUS

k

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

FiI i

i

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

i ~ Naufię&tMų Qik&gQį m, —■ Saturday Iftii -

Šeichas nepadėjo Ame-
. tikos doleriui

WASHINGTON. D.C. — šei
chas Jamani norėjo "padėti ame
rikiečiams, bet jam nepavyko. 
Šeichas pareiškė, kad-amerikie
čiai- sunaudoja daugiausia naf
tos ir. degalų. Doleris greitai sta- 
bilizuotųsi, mano šeichas, jeigu 
■amerikiečtarbenfTO^iraiziHt^ 
dabar- vartojamo gazolino kie
kį. Vietoj sunaudoti ’mažiau ga- 
zolino. jie sudegina jo daugiau. 
Blogiausia, kad nėra jokios vil
ties perkamo gazolino kiekio 
sumažinti.

Londone aukso uncija praeitą 
šeštadienį pakilo iki $383, o Zu-
riche už tą auksą mokėjo ŠS’BG. 
Manoma, kad tai padaręs grafo 
Jamani pesimistinis pranešimas. 
Amerikos finansų sluoksniai pa
sitiki doleriu. Jiems kainų šoki
nėjimas nesudaro jokio pavo
jaus. Nauji javų užsakymai au
tomatiškai pakels dolerio vertę.

— Sovietų Sąjungos preziden- 
dona Rugienė. Į valdybą — tas Brežnevas sunkiai susirgo, 
Emilija Vilimaitė. . bet atsigavo ir yra vilties sustip-

8) LIETUVOS VYČIAI: Irę- rėti. Keli gydytojai daboja jo 
na Šankus, dr. Leonardas Šimu-' sveikatą. Prie susilpnėjusių rau

menų dabar prisidėjo silpnėjan-

bet atsigavo ir yra vilties sustip-

tis, dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Į valdyba — dr. Leonas Kriau-tiširdis.
čeliūnas.

ŠIAURĖS AMERIKOS9)
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGA pristatys savo atstovus 
vėliau.

10) LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDIS: Kasperas Radvila, 
Liudas Tamošaitis, Vytautas 
Jokūbaitis. Į valdybą — Kaspe
ras Radvila.

KALENDORfLIS

Sen. McGovern, pats pralai-
mėjęs prezidentinius rinki?

Spalio 22: Salome, Melanas, 
Minė, Narbutas, Sudimantas.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02.

Oras Šiltas, lis,, _
■.?£..«. i. —. < — -

mus, dabar neįtikino demo
kratus remti, senątorių 

Edward Kennedy.

KENNEDŽIUI MAŽĖJA VILTYS BŪTIMOBILIZUOTU I BALTUOSII S RŪMUS
FLORIDOS DEMOKRATAI DIDELE BALSŲ DAUGUMA 

PASĮSAKOrŲž-RREZ. CARTER1O' PERRINKIMĄ

' MIAMI. Florida.— Demokra- Tačiau vis girdisi paskiri po- 
i už sen. Kenne- 

lizuoti senatorių Edwhrd M., džio mobilizavimą prezidentiniu) 
. Vienas tokių yra

. . ( -w.- I .. .
tų partijoje'yra šalininkų mobi-( htikierių balsai

’ . * ■ - • *-

Kennedy (D., Mass.)' preziden-1 kandidatu.
tiniu—partijos—kandidatu—1980 Maine--valstijos—gubernatorius
metų rinkimams. Tačisiu Dade . Joseph E. Brennan. Penktadienį l 

gubematūrą 
jis pareiškė:

County demokratų' mitinguose} sukviestiems
paaiškėjo priešingi 'balsavimo 
rezultatai. Balsuojant' už dele
gatus į demokratų konvenciją, 
prez. Carteris' laimėjo 131:57, 

-taigh—net—dvigubai—daugiau: 
Dade Apskritis buvo laikoma 
Kennedžių tvirtove ir prez. Car- 
terio rinkiminės kampanijos pa
reigūnai ją buvo nurašę Į- nuos
tolius.

Floridos demokratų balsavimo 
santykis yra 525:275 prez. Car- 
terio naudai. Nacionalinė de
mokratų konvencija įvyks lap
kričio 16-18 d. St. Petersburgo 

. mi.este...Iš. kį(ų valstijų į ją at
važiuos'839 delegatai.

į 
laik rašti n i n ka ms 
“Aš palaikau sen. Knnedį. nes 
jis tvirtai stovi už savo akira
čius. savo jausmingumą, patirti 
-iių—svarbiausia,-sugebėįimą va
dovauti”.

Taip pat_sen. Kennedžio kan
didatūrą palaiko buvęs kandi
datu Į Baltuosius Rūmus sen. 
George S. McGovern (D.. S.D.). 
Jis pareiškė: “Aš skatinau jį 
kandidatuoti: aš būčiau pirma
sis jo kandidatūrą paremti. Ta
čiau sen. George. S. McGovern 
pareiškė, kad remtų prez. Car- 
terio kandidatūrą, jei jį nomi
nuotų.SIHANUKAS SUSIRŪPINĘS BADU MIRŠTANČIAKAMBODIJA

BRITAI REIKALAUJA BAIGTI ŽUDYNES 
RODEZIJOJE, PRAVESTI RINKIMUS

PEKINAS. Kinija. — Ilgame-į 

tis Kambodijos užsienio reikalų 
ministeris princas Sihanukas, 
nuo 1975 metų išvykęs į Kiniją, 
labai susirūpino ' Kambodijos 
gyventojų likimu. Sihanukas 
yra įsitikinęs, kad didelė Kam
bodijos gyventoju dauyuma bus 
išmarinta badu; nes krašte vieš
patauja tikras“ badas:

*■' Sihanukas žinb, kad Pol Pot 
Vadovaujami kariuomenės dali
niai <lar tebeveda kovą su įsi
brovusiais Vietnamo kariais, bet 
kova labai sunki. Priešas“ turi 
modernių, ginklų ir geras susi
siekimo priemones, tuo tarpu
Kambodijos laisvės siekiantieji partizanai buvo išėję iš pasita- 
jauni vyrai priversti slapstytis 
nuo vietnamiečių. Amerikiečių .virtadienį grįžo į posėdžius ir 
duodamą maistą ..-kontroliuoja ‘.prižadėjodalyvauti pasitarimuo- jusioji partija sudarys vyriau-

• se, Londono pasitarime prieita sybę.

BRITAI PAREIKALAVO
TAIKOS RODEZIJOJE

LONDONAS, Anglija. — Ro
dezijos (Zimbabvės) veikėjai 
priėjo sutarimo, kad britai pri
žiūrėtų taiką Rodezijoje ir pa
ruoštų rinkimus visame krašte. 
Britų užsienio reikalų ministeris 
pareikalavo nutraukti tarpusa
vio kovas ir pasiruošti rinki
mams visame krašte.

Dabar kraštą valdo premjero 
Muzorewos vadovaujamas ka
binetas. Jis sutiko padaryti ke
lias pakaitas ir pasiruošti nau- 

rinkimams. Rodezijosjiems

Prašo baigti Taivano 
paktą

WASHINGTON, D.C.^War
ren Christopher. Valstybės de
partamento sekretoriaus pava
duotojas teisių
praeitą pen1 -dieni kreipėsi Į 
Teisingus departamente pa 
naikinti paktą su Taiv- 1U. Sek- 

arejas prašo 
su Taivan

tvarkyti,"-

departamente

i retoriaus teisių r' 
teisininkus paktą 
nutraukti, kai pasibaigė jo ter
minas. nes prezidentas jau už
mezgė santykius su Pekino vy
riausybe. Prezidentas galėtų pa
tekti labai nemalonion padėtin, 
jeigu paktas nebūtų baigtas, 
kai pasibaigė jo terminas šių 
metų pirmą dieną.

Teisininkai mano, kad Taiva
no susitarimą būtų galėję baigti 
kitu būdu, bet teisininkas Chris
topher galvoja, kad pats leng
viausias būdas galėtų dabar būti 
parinktas. Teismui patvirtinus 
pakto galią, atpultų ir kito tei
sėjo nutarimas.

va
žiuoti namo. Be to, JAV sutiku
si padėti korėjiečiams pasista
tyti 70 modernių karo lėktuvų. 
Šios žinios“ tiek paveikė'korėjie
čius, kad jie pareikalavo demo
kratinių rinkimų pačioje Korė
joje. Visiems tiek jau yra įgri
susi dabartinė santvarka, kad 

h Į-jie .negalėjo ioliau_pakęstL__.__
Masan mieste, esančiame apie 

35 mylios i rytus nuo Pusan ir 
175 mylios į pietų nuo Seulo,. 
studentai išėjo į miesto gatves.

Anksčiau, jeigu reikėdavo jam 
pasiekti bet kurią valstybės vie
ta. Trudeau sėsdavo i valstybės v v w
lėktuvą, kuris tuojau jį nuvež
davo i reikalinga vietove. Dabar 
Trudeau -pats turi nešti savo va
lizas ir laukti eilės prie lėktuvų 
bilieto languciu.

Trudeau gyvena su trim’savo— 
vaikais Retkarčiais- buvusi jo 
žmona vaikus aplanko, bet ji 
nesirengia su juo gyventi. Ne
žiūrint visa to, buvęs premje
ras prie dabartinių pakaitų ima 
priprasti.

Brežnevo karjera
MASKVA. — Spalio 14 dieną 

sukako 15 metų, kai Leonidas 
Brežnevas tapo visos Sovietų 
Sąjungos imperijos neginčijartiu

reikalaudami laisvų .ir demokra- bosų bosu. Tą sekmadieni Rau
donoji aikštė buvo pilna žmo-

nff
• t

* f?
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i
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J. Connally prarado 
svarbia parama

NEW YORK. — John B. Con
nally. respublikonų partijos kan
didatas prezidento rinkimams.

“ėmėjus.________

Kourer. rinkiminės kam- 
ekonominio

prarado kcl:

Rita 
panijos ekonominio komiteto 
narė, pareiškė, kad ji toliau ne
galėsianti būti jo komiteto narė 
i: negalėsianti duoti ne tik savo, 
bet ir kitų turtingų Amerikos 
žydų paramos. Ponia Hauser ke
lis kartus su Connally yra kal
bėjusi ir supranta jo poziciją Ar
timųjų Rytų reikalu, bet pasku
tinis pranešimas sako, kad jie
du vienas antro nesupranta. Jis 
nesutiko daryti jokių naftos 
lengvatų Izraeliui, bet patarė, 
kad už naftą mokėtų, kaip moka 
visos kitos valstybės. Jis pritarė 
Saudi Arabijos pozicijai.

tinių rinkimų. Studentai patys
siūlėsi prižiūrėti tvarką. Masane. ni~U ir jierns buvo skaitomas do- 
tuojau įsimaišė policija. Ji rei
kalavo, kad studentai skirstytų
si, nes demonstracijoms jie ne
turėjo leidimo. Įvyko aštrus iš- 
sikoliojimas su policija, bet kru 
vir.ų susirėmimų nebuvo.

Trečiadienį prasidėjo riaušės.
Pusan mieste. Pusan yra antras 
didžiausias miestas Korėjų,e. 
Pusane demonstracijos vyko be 
policijos leidimo, kaip ir Masa
ne. Policija bandė demonstran
tus vaikyti, bet labai žiaurių 
priemonių nesigriebė ir kruvinų 
susirėmimų nebuvo. Policija už
draudė demonstrantams eiti Į 
ikelias gatves ir kai kur pavar
tojo lazdas keliūt pastoti, neras-

kumentas apie 1964 metus, kada 
prasidėjo Brežnevo pilnu tempu 
kilimas į kompartijos generali
nio sekretoriaus ir Sovietijos 
prezidento postus.

miestas

dama didelio pasipriešinimo.

i

Huo

šeštadienį panaš:os demonst- 
racijos prasidėjo Seulo centre. 
Demonstrantai pirmon eilėn rei
kalavo laisvių ir demokratinių 
rinkimu, kurių metu būtų gali
ma pakeisti dabartinę vyriau
sybę. Jaunimas nori pakaitą 
Dabartiniai pareigūnai labai jau 
ilgai tarnauja vyriausybė prieš
akyje.

Kibirkštį šiems neramumams 
sukėlė jaunai parlamenta-naryšT 
Kim Young Sam. Jis pareiškė, 
kad jau ir Azijoje turėtų būti 
demokratija be baimės. Jeigu 
šiaurės Korėjos komunistai 
bandytų pul?’ Pietų Korėją, 
kair

Korėjos
P:d

jolė save Miku, tai Ame- 
j"’o jėgos galėtų padėti 

Pic.ų Korėjai gintis. Amerikos 
tuojau

I

karo laivai ir aviacija 
korėjiečiams padėtų.

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
premjeras Huo Guofengaš, prieš 
išvažiuodamas i Prancūziją ir 
kitas Europos valstybes, pareiš
kė britų korespondentui, kad 
europiečių įtaka labai didelė Ki
nijoje. Ji yra žymiai didesnė, 
negu daugelis mano. Kinijos vy* 
riausybė tos įtakos nebijo, bet 
reikia žiūrėti, kad neįvyktų 
sikirtimų. Kinija, palyginus
kitais kraštais, yra atsilikusi, 
todėl reikia padėti Kinijai pasi
vyti pirmyn pažengusį pramo
nės pasaulį?

išvados, kad britai valdys Zim
babvę, kol bus pravesti nauji 
rinkimai. Niekas neturės teisės 
rinkimų metu vartoti prievartos 
ar klastos. Po rinkimų, laimė

rimo Londoną bet praeitą ket-

vietnamiečiai.

Guofengaš labai noriai 
Prancūzijoje kalbasi su žur
nalistais, tik nenori kalbėti 
apie Kinijos karius, o apie 
visą kitą atvira knyga.

su
su

&



BARZDŲKAS-CEČYS,APSKUNDĖ TEISMUI
SAVO TAUTIEČIUS LIETUVIUS

Jy samdytas advokatas paruošė Amerikos teismui skundą prieš reorganizuotą Bendruomenę

P.iskut'niu metu skleidžiami 
šiauriai, kad Reorganizuotoji 
Amerikos Lietuviu Bendruome €
nė apskundė Geėio vadovauja
mą Bendruomene Tas melas yra 
tiek paplitęs, kad nežinančius 
sunku itik'nti, kad įvykiai vys
tėsi visai kitaip. Gecio vado
vaujama Bendruomenė, Barzdų- 
k ui pritariant, teismą iškėlė Re
organizuotai Bendruomenei.

Mes žinome, kad teisybė grei- 
čiausiai Įtikina žmones. Labai 
dažnai teisybės žinojimas gin
čus baigia. Kad visi savo aki
mis pamatytų kas apskundė dr.

Vytauto P. Dargio vadovaujamą 
Reorganizuotą Ben druomenę, 
spausdiname adv. V. Bylaičio 
raštą, parašytą ant Gečio vado
vaujamos blankos, Reorganizuo
tos Bendruomenės advokatams, 
ir bylą pradedantį adv. Bylaičio 
skundą. Pirmojo adv. Bylaičio 
rašto puslapio padarėme klišę, 
o teismui paduotą skundą surin- 

, kome, kaip jis advokato buvo 
formuluotas.

skundą nebus jokių abejonių, 
kas apskundė ką ir kodėl byla 
taip ilgai tęsiasi.

STATE OF ILUNOIS)

COUNTY OF COOK)

11. Imiųediately after April, 8, 1974, both Defendants made 
demand upon CJIICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
fcr the transfer of certain savings and Ioan accounts, alleging: 
same belonged to Dėfendants.

12. GHlCĄCjO .SAVINGS AND LOAN ,ASSOCIATLON filed 
an Interpleader action -.(74 CH -4373) alleging Plaintiffs and De
fendants .both have the: same names and thatjboth claim such 
monies as held by it.

13. On March-9, 1976, JUDGE SAMUEL B. EPSTEIN en
tered an order that such monies as on deposit with the Clerk of 
The Court be paid to the Plaintiff, pTHŲANlĄN AMERICAN 
OF THE UNITED STATES, INC., a not>for profit Connecticut 
coi-poralion, Exhibit R attached, paragraph one (1).

14. In said Interpleader, the Defendants alleged they were 
OF MARQUETTE PARK, an Illinois corporation,:
an Interpleader, action (74 CH 4372) alleging Hain tiffs and De- 
the true successors of the LTĮRŲANIANy AMERICAN CDMMtC

; ■

Zion City vasarnamiaiM. Šileikis

IN THE CIRCUIT COURT OF COOK COUNTY, ILLINOIS 
COUNTY DEPARTMENT, CHANCERY DIVISION

NO. 77CH 1787

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF THE UNITED STATES, INC., 
a Connecticut corporation, and
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF MARQUETTE PARK, an Illinois corporation

Plaintiffs

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF THE UNITED STATES, INC., 
an lffinois^ccrporation, and

N IT Y OF MARQUETTE PARK and tlie IJTHUANLYN AMER- . 
ICAN COMMUNTIA? OF THE. UNITED STATES, INC., because 
■of electionMtreguiarlties^vhieh^urred bu April 1074 Th thė
election . p; :o|ficeųs: ’ j '. v U - > ■' : ■ ■
’ - b i H. 1 Ii J t J11 f H ; i 1

15. JUDGE SAMUEL B. EPSTEIN on Mąrdi 2, 1976 and: 
Nov. 10, 1976, ordered that Plaintiff’s officers were properly 
elected ąnd'thątjthęyjrepręęenbed;the LITHUANIAN AMERICAN 
COMMUNITY OF/ MARQUK1TE- PARK and the LH'HUANTAN 
AMERICAN 'COMMLNTTY OF THE UNITED STATES, INC. 
Exliibit B jand ę.TįNĮ ZFThoTūK i

No^xviUiŠįtanding said' decision and Order of Court, De
fendants are lidding tliemsęii’ės! as being the properly and 
duly, elected; pffjoers and .difį.of Plaintiffs organizations.

17.' ‘ Defendants hfe įtrtnčkdy fostering and confusing the

KAIP VILNIAUS UNIVERSITETUI 
PRIMESTAS KAPSUKO VARDAS

Lietuviai . stębish kaip 4 kla
ses baigusio Vinco Kapsuko var- 
das primestas Vilniaus univer
sitetui. Nei Kapsukas Vilniuje 
mokėsi, nei jis universitete ką 
dėstė. .,

OR MARQUETTE PARK, an Illinois corporation, .
Defendants

COMPLAINT LN CHANCERY

Now comes the Plaintiffs, LITHUANIAN AMERICAN COM’ 
M UNITY OF THE UNITED STATES, INC., a Connecticut cor- 
poration, and LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY Of 
MARQUETTE PARK, by and through Jthieir attorpey, VAL J. 
BYLAT1 IS, .complaining of the Defendant, LITHUANIAN AMER
ICAN COMMUNITY OF THE UNITED STATES, INC., an Illi-? 
nois "corporation, and LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF MARQUETTE PARK, an Illinois corporation and states as 
follows: ' •

bers .because, of ^uįh(dęceit.and,iiupersonation.

18:' Deferidalif^' purposely' are fostering, misleading and at-| pj-į^r .Vislos eilėraščius 
f to confuse the'membership of Plaintiffs’ organizations Į pavykusi Sovietų ekspedicija į

Vakarus primetė^ Vilniaus uni
versitetui Kapsuko vardą. Tą 
nesąmonę patvirtina '‘moksli
ninkai” J. Kubilius, V. Merkys,

suotinis privalomas nemoka
mas mokymas gimtąja kalba, 
pradėta kova su neraštingumu, 
imta plėsti mokyklų tinklą, or
ganizuoti, bibliotekas, pįrkias- 
skaityklas, klubus. Tarybų var

Ąiškėja, kad. 1918 metais Le- džia ėmėsi priemonių kultūri-
’ j -J i \ % * ■ -• j \ t , i • I * , ’*

ninąs padarė homųnistą Kapsu- nėniš vertybėms iša ligoti — na- jspt 
ką Liėtuvos bei Gudijos prem-' ciorfalizavo Af. K. Čiurlionio diii- į_ 
jefd-:ir liepė važiuoti Lietuvon 
kartų su Sovietų .'raudonąja ar- 

t nąj-ja: j Vakarus. Pirmiausia ru- 
sąj komunistai turėjo Varšuvą 
pąimti ir visa Bavariją, bet 
jiems nepavyko.; Tuhačevskis 
buvo priverstas bėgti nuo Var- 
štfvčs,- o jo štšbo viršininkas 

rašė. Ne
tempting _
in an attempt5tb}g?ddl'hrteinbei"šhip 4nd in an attempt to circum
vent JUlXi-E SANlČĖL" Ė: ĖPŠTĖIN|s decision.

T^'nr^rh^Deffcndantsiibavestated-fo the press and have caused

--------;---------------------------------- _----------------------- ---------------- =»<_
_L The Plaintiffs are benevolent Lithuanian cultural organi 

zatidhs existing as such since February 12, 1952. The Plaintiff, 
-LITHUANIAN AMEJIK’.AN 'COMMUNITY—O4^1'J1E--1’NTTED-
STATES, INC., is a national organization, incorporated in Ihi 
State of Connecticut. The Plaintiff, LITHUANIAN AMERICA? 
COMMUNITY OF MARQUETTE PARK, being one of its Chicago - 
branches. Exhibit A attached.

JUDGE :škMŪEL‘KnEf^TEiN is’Ustlipųt:.cousė<įUencę^ , ,.r;š|Nas- $i str^!PFi .i^-.i^ėjo į. Vil- 
...... i s ."i m noirnmo ' niaus universiteto tritomę “is-

' 2(1 , Th e; Defendants have purposely held imblic meetings arid
sopiaF events > ai'(thė sani&jtijno^^ęilafntiffą; to .foster, further
cupfusion.': ■:x..

i •. i. -■ -j i c (Ii I n<*v ’ rO . if• *'Ck.t H
S 21. The- Defęųdąųts h^vfe:threaiėiied to disrupt? public;-ęyeųt^

^sponsored bv the Plaintiffs.. „ j t- » .p......
‘ !r"Q pi-jic ‘ ... . ____________ 1 os v'adtfvauj ami, 1918 m. ~ pa-

• 22. • The ■Defendants have^pųrįiųsefūtly--'scheduled meetings I baigoje ir 1919 ui. pradžioje di- 
ior the sanie datėš 'ancf'Mmes •hšH^ainČiffs, using Plaintiffs’ tižiojojė Lietuvos dalyje nuver- 

jiamės and'furtb^c^fu^ngTiiį^blič O causing Plarntiffš’tė vokiečių okupantų jungą, pa- 
:o suffer dcefining memberiiCC '' i‘aUŽė .kontrore''oliuci-
• .. ■,i ,. jos ..pasipriešinimą

-23: The J’larol-iffs have-hq-jidęitįūate remedy al?-la«y pursuant Lietuvos T
' •' ■ ........iResnublik

torfją”
: JL/etuyiu (tau tęs istoriją., is 

pagrindų 'pakeitė Didžioji Spa
lio sočialistinė revoliusija. ‘Lie
tuvos d^rbįpinkąi. įr-i vargingie
ji valstiečiąi, Komunistų parti-

2. Prior to April <8, 1974. Defendants’ officers,'directors am 
incorporators were members of Plaintiffs’ benevolent organ' 
zations.

3. On April 7, 1974 certain members of Plaintiffs' organiza 
tions. dissatisfied with their not being elected officers, disasso 
dated themselves from Plaintiffs’ organizations.

4. On April 11, 1971, the withdrawn members of Plaintiffs 
organizations incorporated themselves as "LITHUANIAN AME 
RICAN COMMUNITY OF MARQUETTE PARK,” an Illinois cor 
pcration. one (1) Defendant herein. Exhibit I) attached.

5. By said action. Defendant assumed lhe name and identi 
f.y nf tiie Plaintiff. LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 01 
MARQUEriE PARK, same existing since February 12, 195'. 
and known by said Defendant.

6. On April 23, 1971, the same withdrawn members of Plain 
tiff’s organizalion further incorporated themselves as ‘‘LITHUA 
MAN AMERICAN COMMUNITY OF THE UNITED STATES 
INC.,” an Illinois corporation, the oilier Defendant herein, Ex
hibit E attached.

d statutės 'įiFeŠ&iuy existing. Į»y
.... WHIHIEI'OBE lhe Plainliff<| LITHUANIAN AMERICAN 
COMMUNITY OF MARQUETTBI ?PARK and LITIJLANĮAN 
AMERICAN COMMUNirY OF UNTIED STATES, INC., a 
Connecticut corporation, pray asJpiiows:

•'* ‘ j

I. That an onder enter agaihst^iie Defendant. LITHUANIAN: 
ilOMMUNITY OF THE UNITED^ATES, INC., an Illinois cor-1 

jorajion, to cease and desist actių^'as a corporation bearing the 
’laintilf’s, LITJIl'ANJAN AMERICAN COMMUNITY OF TIJE

dTsITED STATE3, INC., a Conn^įtibul corporation, name. ■
- * I -   sjoMI   -r _ _ . . — — ■ ■ » --- - W,

’^‘25 That an order cnler agains|^)e~Defendani, LITHUANLANz ' •
AMERICAN COMMUNITY OF .ARQUETTE PA^K^^inois: Ą ; •
•orporation. Io cease and desist deling as a corporation bearing -- ---------
he Plaintiff s LI THUANIAN AMERlę^ QF
MARQUE 1 TE P-ĄJ1K, name.

3. I hal both Defendants be hel<l in contempt -of ■court for 
ailing to obey the order of JU1X1E SAMUEL B->JiINTEIN en

tered xg.i March 9, 1976 and Nov. 10, 1976, as said order was con- ? 
elusive and

i ir sukūrė 
Tarybų .Socialistinę 

Reąpųbliką. Sunkiomis kovos su

lės, į mužiko’s ir literatūros kū
rinius. Kad kultūros vertybėmis 
galėtų naudotis;liaudis, ■ buvo, 
įsteigti dailės, istorijos-etnogra
fijos ir zologijos muziejai, vals
tybinis archyVaf. iSusikiirė^ir 
pradėjo veikti teatrai, valstybi
nis simfoninis orkestras, meno 
studija'.'

Nepaisant to, kad palyginti 
menka Lietuvos poligrafija per 
karą buvo smarkiai nuniokota 
ir trūko, .popieriaus, Lietuvos 
l'arybinė vyriausybė energin
gai— plėtė periodinės spaudos jr. 
littratūriš' leidimą. Pirihdšis' 
spaudos leidinys buvo -faikraš- 
Ivs1 ^Komunistas”, pasirodęs Vil
niuje 1918 m. gruodžio~“20 d. 
kaip Lietuvos'ir Baltarusijos 
Komunistų partijos organas, -te
orinis Komunistų partijos lai
kraštis,.. Per labai trumpą laiką 
buvo spėta išspausdinti dau- 
giau kaip 40 leidinių, daugiau
sia ibtošiūrų aktualia tematika, 
be to, buvo rengiama, spaudai, 
nemažai vadovėlių, mokslo po
puliarinimo knygučių, literatu-, 
ros klasikų kūrinių lietuvių,, 
lenkų, rusų ir kitomis vietos

_ skirta lėšų paiėngti lie'f ūvįų 
hiblidgrafi-jo’s* pradininko S. -

trainaičio lituanikos- bibnogra- -. •* 
fijos antrajai daliai “Biblicg^'U- . 
fijos medžiagos rinkinys, Liętų- , 9 
vos geografijai, istorijai, teisės 
istorijai, statistikai,' ' etnografi
jai ir 'literatūrai nuo 1903' iki 
19-18 m.” . - ' u.ih :

Revoliucinės kultūrinės kūryj-. ; 
-bis proceso susi rūpi ųta tąip p,ąt •, 
ir..:njo‘ksĮę> plėtote, kyąlįfikuolų 
specialistų ruošiniu^ |r čia, ką-m ' 
ir kitose srit\-5el,'v^dbx;au’t'asi Tė- 
nihih'iais ’pritfcipk'iX TarĄh'ų-Rn- - 
sijos patyrimu. Didžioji Spaline i ' 
revoliuciją -išf .pagrindų pakeitė' 
aukštojo mųk§įQt tilęsįus^'įr .up,. 
davinius, visą, aukštosios mo- 
-kyiftoTtšišfemąTkfasmTTtliden-bi''- 
tijos sudėtį. i 1 j? :fi ų

Tarybinė, vyriausybė iškėlė 
aukštajai'M mokyklai f uždavfirf ' 
ruošti' špecialištuš' 'šif auksinė*':! 
j u mokslu iš darbo žmonių. 
■Kalbėdamas apie moklyino orga
nizavimą ;,. iP^rindaįs,, g į
V. Leninas pabrėžė: “Tik iš pa
grindų- pertvarkydami-j.aĮiinm.p > 
mokymą^ brganfzavlųią ir ą'ii-' 
Įdėjimą,’'mes ’galėkinĄe • jiasifekti - 
tai, kad jaunosios?rkaiftoa> pas-f. 
iangų ręzultafas butų yisųome- 
nėš;!'nepšrna’šlok(:į Sonąjųf tTy.?; 
■koiiruAištinėS' yikut'mėflės,i kn- ! 
kūrintas”, .gč. -; r>. h •; 3V/4 b u.hiu

Rusijos FędęĮąc.i-jps, .Liąųdięs.,.]

intėrven tais ir vidaus kontrre- kaibomis. Rašytdjūi^Kazini Bin- 
yoiiųęija sąlygomis Lietuvos 
Komunistų partija ir Tarybinė 
yjįaaųsybė ėmėsi liaudies ūkio

kiui buvo pavesta- suorganizuoti 
literaturoir if mehp žurnalo 
“Liepsnos” Jeiįjmą.? žyntūsdiė^ 

plėtojimo ir kultūros darbo. Vie- tuvių kalbininkai j. Jablonskis 
toj buržuazinės mokyklos buvo ir K. Būga buvo pakviesti ren-: 
kuriama vieninga darbo’mokyk-j giamo lietuvių' šftekafndsis kaL 
Įa. Iięs{)ublikoje buvo įvestas vi- bos žodyno redaktofisus. Buvo

VAL- .1. BYLAIT1S 
2458 NVėst 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

sae us for

Defendants were to be’boun id tlįe^eby...
A: i-. r^. ■■■

ą pci inanenl injunelioii pnter against the Defendants 
the names of lhe Plaintiffs and each of Ihenk H

7. By said action. Defendant assumed the name and identity 
of the Plaintiff. LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 01 
THE UNITED STATES, INC., same existing since February 12 
1952 and known by said Defendant.

X. The Defendants arc lidding themselves out to the gene
ral public as if they were the Plaintiffs.

I. That
from using

5. That a1 restf-aining order enter enjoiningjyo Dtd^jdąnLs 
from interfering, causing to interftafc in any way with the func
tioning of the i. laintiffs’ legitimate piH^ose^^wirffonedene,

6. Pljnhnlfs pray for such furtlier equitable*Tencf as Hie
facts may require. i*>

Compounded

. OUR SAVINGS 

-CERTIFICATES 
EARN UP TO *

financing.
AT OUR 10W RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

9. The Defendants have copied exactly lhe national and state 
organization structure of the Plaintiffs and incorporated it as 
if it were its own.

|H. The Defendants incorporated themselves for ulterior and 
xde motives, meant to destroy and not in fact, further the legi
timate purposes of a not for profit corporation.

LITHUANIAN AME^1c|n COMMUMTY ■ * 
OF THE UNITED S^TES/fNC^ , 

and LITHUANIAN AMERICAN COMMUMIY-
OF MARQUETTE

BY: fid
i *14 I ‘ F

iUt

ey Maintlffs’

MutualFė^l^ 
Savingsand Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS fflyK 

Frrx> Kazaxavmus, i Phone i Virginia 7-7747

SOURS t Mon. Toe. Fri. 9-4 Thur.9-8 Sat. 9-X

SERVING CHICAGO AND STOtlBBS SINCE 1905

HAUJIĘHOJ^ C

Komisarų—Tarybos—1917—pi.-----
gruodžio 11 d. nu tariniu, pasi
rašytu V. Lenino, visos jnoky- 
ųnęuįstąjg<^;:ii4- • l 
mokyklos, buvo perduotos kvie
tinio 'liaudies k'bhijsąrją'tfifH; Iš 
pagrindu -buv»- pert-viarkųnias 
visas mokymo ir ąųklėpino dar- 

ciu "j ąų brandos
,at§stątų^ ją
•mėky&ĮĄ* J br^He^t^-or- 
ganizdc^-i-raW^ktri’^i^^tarbi- 
nįhki^' fąlftjftę^r, ^kurič^.^^di-

sįiię ' štud'ėimjcs^ srrOg; -f 1918 
pi; buvo atidaryt^®:ahjų;Uifiver-

’ Voroneže, e,
Taškente, Baku, Jerevane ir kt.

Ir Lietuvoje v?raa?*'(ltdžlaitšių*'r"''' 
Tarybų valdžios rūpesčių buvo 
atkurti caro reukęijos^iiždarj’tą 

Vilniaus nhiveršilt^ą Organi
zuoti jo dailią riunjais ps’grin- —: 
dais, kad universitetas btuų kao 
plačiausiai . pile namas dirbo 
žmonėms. “Universal" o ahiau- 
siaf pasisėda dadrfnihkų. klasė, 
g^Tąšėdp metą;tąryąiuė spau
da, — dvarininkų ir buržuazi
jos -U.aik!ahft ’’nėštihkū būdavo 
pąšiėktf, ir jĮd o kilų
miestų, jinivę^'sgfliis, ūkininkai
čiai, nors ir dide~m<t vargu, vis 
dėlto šraip/taip rasdAvo būdą 
aukštajam,’ pjokskni AlejU. yil- 
nįaus .(iarbijųnkiMiUs vu;ų moky
klų durys buvo užvertos”.

■A (Bu's-xhuigtauf .T,

IS5S3

? z »■* - ■ k 11 ■ e r y ii i a f
*•;.< - z .

Ar^TritisSufiere-šr'-
, v Gątrąlief / ' 

for painful inflammation
and protection for ybur stbmach?

f Pg,n
F&rfrfute has SO%Ynore rnpdicme than 
ordinary headache tablets Plus two 

; ani^ids for double stomach protec- 
j bon. Try p^n Formų*, the
• artWbs sC^iH^t^fom the makers of



Amerikos Lietuvių Tarybos iždininko
Juozo Skorubsko pranešimas

Laikotarpis nuo 1978 m. spalio mėn. 1 d. ligi 1979 m. rugsėjo 
mėn. 30 d.

į (Tęsinvs)

; Stambiausioji šių pajamų dalis yra aukos gautos Vasario 16 d. 
-įiroga. Iš ALT skyrių aukos gautos sekančiai: Chicagos skyrius 
>$7,00p ir $1,090 per 1978 m. suvažiavimą; Detroito skyrius $1,000 
ir $25.00 per 1978 m. suvažiavimą; Los Angeles skyrius $1,000 
■per 1978 m. suvažiavimą; Cleveland© skyrius -2,841.45; Miami 
jskyrius $2,006; Bostono skyrius $1,7000 per 1978 m. suvažiavi-
-ma; St. Petersburg skyrius $1,578.57; Rockfordo skyrius $1,500; 
Cicero skyrius $1,000 ir $100 per 1978 m. suvažiavimą; Pitts-
'.burgh skyrius.$1,000 per 1978 m. suvažiavimą; Lake apskirties 
skyrius $975; Racine skyrius $659 ir $254 per 1978 m. suvažia- 
yimą; BrėcktonoF skyrius $8(M); Hot Springs skyrius $663; New 
Yorko skyrius $500; Waterbury’ skyrius $440; Kenoshos skyrius 
$402; Omaha per ALT įgaliotinį $305; Lawrence skyrius $300;! 
Palm Beach skyrius $238.

Iš visų ALT skyrių nuo 1978 m. spalio mėn. 1 d. ligi 1979 m. 
rugsėjo mėn. 30 d. gauta $33,287.02. Iš Lietuvių Bendruomenės 
;per centro valdybą ir apylinkes gauta $1,84.3.75. Iš įvairių kitų 
organizacijų ir parapijų gauta $3,026.02 ir iš pavienių asmenų 

įgauta $3,441.45.
| Į šią apyskaitą dar.įeina ir kitos pajamos, būtent: nuominin
kų mokesčiai- ūž nuomą. $3,875; fotokopijos darbai ir telegramų 
^siuntimai $184:62-; įvairių ALT leidinių pirkimas $164.12; divi- 
įdendai $1,842-72 atlyginimai gauti iš Mayor’s Office for Senior 
^Citizens už 5 tarnautojų algas $16,478.92; 1978 m. ALT banketo 
pajamos $3,543.75;: premijos skirta auka kun. Juozo Prunskio

£
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MŪSŲ SPAUDOJE'
BENDRADARBIAUTOJE TARPE YRA KGB AGENTŲ

Raštuose priėš bendradarbiau- 
tojus, tiltininkus ir kitokius 
pseudopolitikierius, vykdančius 
svetimųjų utopines idėjas. Nau
jienos visuomet atvirai pasisa
ko. Ir koks paradoksas! Prieš jas 
ir jų redaktorių bei bendradar
bius poleminiuose straipsniuose 
pasirodė šmeižtų, primetamų 
komunistavimą. tarnavimą 
munizmo t’kslams ir ko tik 
nas nori._____

Visai nesistebime, kad tai
ro kolaborantinė ar tiltininkų 
spauda, išlaikoma svetimų vėjų 
bei svetimose įtakose esančių

. .jėgų. Tačiatu stebimės, kad tos 
jėgos pajėgia įtraukti į šmeižtų 
litaniją neabejotinus patriotus 
ir jų spaudą.

Laisvosios Lietuvos 20 nr. 
. yra atspausdintas K. Radvilo 

straipsnis “KGB turi ausis mū
sų tarpe”. Aptaręs kai kuriuos 
klystkelius, kuriais ne tik patys

ko- 
po-

da-

j Šia proga tenka pažymėti kad 
lietuvis dr. A. Gerulis, gyvenan
tis Berne, Šveicarijoje, yra Lu- 

Izerno organizatfjos, surengu- 
klaidžioja, bet ir nori kitus klai- S1OS satelitinių valstybių kon

ferenciją, vnldvbos narys ypa
tingiems reikalams.

dinti virš minėto tipo asmenys, 
autorius straipsnio pabaigoje 
taip rašo:

“Prieš kuri laiką Čikagoje 
viešėjo turistas iš pavergtos Lie
tuvos. Jo artimi vieną dieną pa
sikvietė “patikimų” būrelį asme-j klausęs- Įigomo 
nu atviresniam pasikalbėjimui, ru 
Pas’kalbėjo. išsiskirstė kas sau. 
Po k ek laiko sveč'as grįžo na
mo ir viskas pasimiršo. O. deja, 
ne visi pamiršo. Praėjus keliems 
mėnesiams, viešėjusį Čikagoje 
svečią K(jB pasikvietė į savo 
įstaigą ir beveik žodis žodin

_ jam. papasakojo kas tame atvi
rame pokalbyje buvo kalbėta. 
O juk jis buvo tik vienas iš ten. 
gi visi kiti pokalbio dalyviai bu
vo čikagiškiai.”

Lietuviai turi būti saugūs nuo I 
išdavikų. Reikia, kad jie žinotų 
visu to susirinkimo dalyvių pa
vardes. K. Petrokaitis

Paminėta Hitlerio-Stalino sutartis

Kartų gana vėlai išsaukė 
daktarų profesorių pas turtin
gų ligonį. Dr. profe>oriusw iš- 

nu?iskundįmų,
iu balsu pasakė:

Jūsų vieloje, aš biid.au 
pasišaukęs diplomuota teisi. 
ninka. kad paskutine? jusu va
lia išklausytu įr skubiai lesla- 
Hlentų surašytų/’

Ligonis klausįa: “Nejaugi tai 
rimtas susirgimas?”

Dr. D4of atsakė: ‘‘Nelabai
Aš nen< riu būti vienintelis,ku
ri jūs be didelio reikalo prika
lėte iš lovos vidurnakti”

Moteris lai wro likimas

KNOW WR HEART

$1,000; aukos-įĮ^į’hAhierikos Lietuvių Kongreso reikalams $900; I 
IX AmerikosbJEJėtuvių Kongreso programos knygai pajamos 
$4,805. r'iiiilithj ■ ''P .

Visiems aukotojams priklauso nuoširdi Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vald^bd^udėka.
? - ~ -- ■' ■'3 ?

AMERIKOS LIETUVI UTAH YBOS PINTGINISSTO VIS-4979-md 
spalio mėn. 1 d.

Balansas 1978 m. spalio mėn. 1 d.
Pajamos per apyskaitinį laikotarpį

833,379.43
74,392.37

'Išlaidos per tą laikotarpi
$107,771.80 
$ 57,242,97 ;

7328
7606
7719
7732

7736
7740
7741
7742
7744

7746

10.00 
24,00 
54.05 
50.00

102.39
102.39
102.39 
102.39 
102.39

91.40

22.50 
367.66 
750.00 
342.00

$2,638.89
1KAŠOS BALANSAS 1979 m. spalio mėn. 1 d. $F 50’528.83~J _ n r ,

.....................  ’ ----------------------------- i Tuo’ būdu faktinoji suma čekių sąskaitoje, Marquette • National
banke, atskaičius negrįžusius čekius buvo $2,970.91.

FAKTINAS ALT KASOS BALANSAS 1979 m. spalio mėn. 1
$53,167.72 minus $2,638.89 lieka $50,528.83. ... -

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS AKTYVAS
1979 m. spalio mėn. 1 d.

■Bankų knygelių balansai rėdo sekantį piniginį stovį 
;1979 m. spalio mėn. 1 d.

--- , — --W . —=■- . • j.

’Chicago Savings and Loan Association
^Mutual Federal Savings and Loan Association
^Standard Federal Savings and Loan Association
^Marquette National Bank

$28,826.65
13,101.51
5,629.76
5,609.80

d.

$50,528:83 .

k 4

$53,167.72

Patikrinus-negrįžusius ligi 1979 m. spalio mėn._l_d,.čekius rasta:

Jį , čekip nr. 6469. $ 25.00

ALT namas ir inventorius\J
ALT AKTYVAS/

»»»

e
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For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacitt* has extra strength*, by a panel of experts, used as 
Mot strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin ceobines that strength regular strength headache 
with .safety* * • tablet. Gives you safety you

Like all itad&ig headache expect with extra strength you 
tabieU, Aaacte starts with a want Read and follow label 
nain Mfiew fMMnimi

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BAEFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ---------------  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKI PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
’ UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

t

(Tęsinys)

principus. Kaip trečias referen
tas apie satelitinių valstybių 
ūkio pajungimą Sovietų Sąjun
gai kalbėjo grafas • Stefan Betlr 
len.

KONFERENCIJA SVARSTYTI
SATELITINIŲ VALSTYBIŲ 

KLAUSIMAMS

Rugpiūčio 24-26 d. d. Luzer
ne, Šveicarijoje, buvo Sovietų 
Sąjungos satelitinių valstybių 
Europoje konferencija. Ją su- skirų tautų atstovų pranešimai 
šaukė Luzerne veikiančioji “Eu
ropinė Žmogaus Teisių ir Apsi- 
sprendimo Konferencija”, kuri

Rugpiūčio 25 ir 26 d. buvo at-

jau praeitų melų sausio mėne
sį ten pat suorganizavo Sovie
tų Sąjungos nerusiškųjų tautų 
konferenciją.

;• Luzerno konferenciją rugpjū
čio 24 d. liucerniškės. organiza
cijos pirmininkas dr. E. Oehler,

apie padėti jų kraštuose: Rytų 
Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijo
je, Slovakijoje, Vengrijoje- Ru
munijoje ir Bulgarijoje. Nors 
Pietų Slavija ir Albania nėra 
satelitai tiesiogine žodžio pras
me, bet ir apie padėtį tuose 
kraštuose buvo atitikami refe
ratai.

Kaip pirmas referentas kalbėjo j 
dr. Otto von Habsburg, Austri
jos-Vengrijos minarchų gimi
nės senioras. Jo tema: “Hitlerio- 
Stalino paktas ir Europos lais- J 
vės sutrempimas”. Po paskai
tos dr. Otto von Habsburg vado- ; 

’.vavo spaudos konferencijai. ’ i 

'.-.Po pietų pertraukos prof. Er- ; 
ThacoraT^arsus “Vienos ūniver- F

;$35,500.00 lįsaieto teisininkas, kalbėjo apie 
$86,028.83 . įpolitinę padėtį satelitinėse vals- i 
—— ■ J^Uės įr“ apie Helsinkio aktų j

(Bus daugiau)
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS AKTYVAS 

_  1979 m. spalio mėn. 1 d.
ALT kasos balansas
ALT namasTr inventorius

< , „r - ALT AKT YVAS
$35,500.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS išlaidos nuo 1978 m. — 
spalio mėn. 1 d. ligi 1979 m. rugsėjo mėn. 30 d.

1. Amerikos Lietuviu Tarybos 38-toj o — 
suvažiavimo išlaidos 
iškaitant ir banketo išlaidas

(Bus daugiau)
$ 3,304.63
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tą Lietuvą, kaip tai padarė Dr. Margeris, Kaškaičius ir 
daugelis kitų. Bet Jonynas netiki, ką jis matė ir ką jis 

.pasakoja. Jis pasiliko gyventi Amerikoje, o savo darbų 
parodą sumanė ruošti Vilniuje.

Menininkai savo paveikslus tikisi parduoti, bet Jo
nynas taip dalyko Vilniuje nebandė. Jis žinojo, kad kiek
vienas jo darbų Vilniuje nepirks, nes parodas lankantieji 
asmenys neturtingi. Nuvežtus paveikslus Jonynas Vil
niuje paliko. Ne paveikslus Jonynas Vilniuje pardavinė
jo, bet biaurų melą apie gerą okupanto širdį kalbėjo. 
Kiek jis už tą melą gavo, mes nesužinosime, o jis pats ne
paskelbs. Ką jis norėjo parduoti — niekas nepirko, 
o kiek jam okupantas už melą mokėjo, gal kada nors pa
aiškės, kai bus atidarytos komunistinės propagandos są
skaitos, bet mes kažin ar sulauksime to laikotarpio.

~Be~visos eilėAkitų dalykų7 menininkas Jonynas Vil- 
niuje šitaip susirinkusiems pasakė:

‘‘Aš žinau, visos šitos pastangos yra jūsų darbo 
ir jūsų meilės tėvynei vaisius.

Aš turiu jums atvirai pasitakyti, kad prie šitos 
meilės aš nuoširdžiai noriu jungtis su jumis. Aš esu 
išvažinėjęs gimtąją žemę skersai ir išilgai su pagal
ba malonių globėjų, su ‘"Tėviškės” draugijos globa. 
Esu kalbėjęs su Įvairių profesijų žmonėmis, esu spau 
dęs darbo žmonėms ranką. Ir kiekvieną dieną, kada 
aš laužiu juodos duonos, nuostabios lietuviškos juo
dos duonos riekę, aš visuomet savo mintim ateinu 
prie tų, kurie savo rankomis tą duoną gamina. Aš 
norėčiau šiandien, tą nepaprastai iškilmingą man 
valandą, juos pasveikinti ir jiems už tą duoną pa
dėkoti.

Aš žinau, kad visi kūrėjai, visų sričių darbuoto
jai atsimoka jiems, rengdami parodas, koncertus, 
lakydami tolimus tėvynės užkampius ir dalindami 
savo darbo vaisius.
Aš žinau, kad ne vien duona žmogus yra gyvas, ir 

šitie dvasiniai turtai, kuriuos Lietuvos kūrėjai šian
dieną sukuria, yra ta antroji jųjų egzistencijos dalis.

Aš negaliu užmerkti akių ir prieš atkuriamą Vil
niaus miesto praeiti, paminklų apsaugą, čia stovi 
buvęs tos srities vadovas, dabar kultūros ministro 
pavaduotojas draugas Glemža. Aš anuo metu.jam 
spaudžiau ranką ir džiaugiausi, kad Trakų pilis jau 
nėra kerpėmis apaugusi. Tai jūsų,_sesės ir broliai^ 
nuopelnai, Iš anos pusės AtTanto aš. džiaugiausi ir 

----lankiau sapnuose ir pilĮ, ir samanuotą bakūžę. Iri 
šiandien visų akivaizdoje aš lenkiu galvą su dėkin
gumu už tą darbą, kad vėl galėjau grįžti Į gimtąją 
žemę ir kad jūs savomis širdimis mane sutikote kaip 
brolį ir vieną iš jūsų narių.

Dėkoju visiems atvira širdimi. Aš žinau, kad ga
lėčiau kalbėti labai daug. Tačiau leiskite mah pa
kartoti visiems gerai žinomus žpdžius_—mano šir- 

..... _ ; ___> — ačiū jums visiems.”
((Gimtasis Kraštas, 1979 m. sp. 4 d., 6 psl.). ■ 

Jonynas pasigyrė, kad-jis-išvažinėjęs mylimą LietU^ 
------- x-------v---------- va skersai ir išilgai “su pagalba malonių globėjų”. No

ne santvarka ir džiaugėsi kiekvienu didesniu laimėjimu,! roms-ne-noroms kyla klausimas, kuriam? galui'jani rfei- 
kurių nematė patys lietuviai. Jonyno liežuvis buvo ilges- kėjo važinėti su maloniais globėjais ? Jeigu -jau^ž..iei- 
-niSj-negu-jo-tePtukas, todėT-Lietuvoje-jis pradėjo pasako- do važinėti sekrsai ir išilgįį tai jam būtų buvę Viėft^'rA' 
ti apie baisų išnaudojimą Amerikoje, Amerikon grįžęs bent išilgai pravažiuoti. Jeigu jis ne išilgai, tai bent nynas radd 'reikaio viėšai p&tlėkoti “Tėviškės” piirniniu-; 
pradėjo pasakoti apie paneigtoje Lietuvoj pasiektą ger- galėjo vienas skersai pravažinėti. Bet važiuoti skersai ir kui Pi^nūi Petr'dAilii, taYp Atidžiai globojančanl kiekvie- 
būvį ir milžinišką kūiybinį^ pasireiškimą.--------------------- išilgai su globėjais, o ypač su maloniais globėjais, Hi' ną, ktiris daugiau penkių dienų pasitieki p'a'Vbl^Vojė tYb-'

Jeigu jo Įsitikinimas būtų buvęs nuoširdus, tai jis reiškia, kad Lietuvoje jis nieko nematė ir su lietuviais1 tuvoje, tai patenka šio Petronio žinTofr. tii žindiiib keno 
būtų savo turtelį susidėjęs i valizą ir išvažiavęs Į paverg- nepasikalbėjo. Lietuviai mėgsta kalbėtis su lietuviais,kai globoje buvo liaupsintojas Johynas.
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■ valstybių šeimą.
Viena iŠ tokių galimybių bū- 

. tų. tai didžiausios ir paskutinės 
kolonijinės imperijos subyrėji
mas, kuris gali įvykti dėl kelių 
priežasčių. Man yra tekę maty
tis ir šnektelti su anksčiau mi
nėtuoju Valentinu Moroz. Jo 
įsitikinimu, jei visos pavergtos 
tautos vieningai .veiktų, daug 
būtų galima atsiekti. Sovietinėj 
imperijoj vien tik ukrainiečių 
esą netoli 50 milijonų, d sudė
jus kitas pavergtas tautas, ru
sai atsiduria mažumoj. Kalėji
mai ir koncentracijos stovyklos 
tai tikras politinių kalinįų inLIETUVOS LAISVĖS VILTYS ŠIŲ LAIKU SS-1

TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

Orderio kartu m linkym.

NAUJIENŲ mitinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius. bm

Liaupsintojas Vytautas K. Jonynas
Visuomenini Amerikos lietuvių gyvenimą sekantie

ji žino, kad menininkas Vytautas K. Jonynas tapo di-J 
džiausiu okupanto liaupsintoju. Iki šio meto okupantą 
jis liaupsino Amerikoje Įvairiuose Jungtinių Tautų 
rengiamuose pokalbiuose, girdavo okupacinės valdžios 
atstovus,e bet dabar, nuvykęs Į Vilnių, kalbėjo apie da-' 
lykus, kurių nežino.

Vilniaus universiteto 400 metų sukakties proga Vy
tautas K. Jonynas, po Antrojo Pasaulinio karo apsigy
venęs Amerikoje, rado reikalo suruošti Vilniuje savo 
kūrinių parodą ir pasveikino kelis aukštus okupacinės, 
valdžios pareigūnus. Parodą suruošė ne jis vienas, bet, 
kaip jis pats pasakė, savo parodą Vilniuje suruošė ir jo 
žmona Irena Griežė.

Menininkas Jonynas karo pabaigoje bėgo Į Vaka
ras, o vėliau stengėsi pasiekti Ameriką, kur Įsikūrė žy
miai geriau, negu kiti menininkai. Jam nereikėjo dirbti. 
plieno dirbtuvėse, kaip dirbo vienas kitas mūsų solistas;! 
jis nesiėmė fizinio darbo, kaip dirbo mūsų teisininkai, j 
nemokėdami kalbos ir nepajėgdami savo žinių teikti ki-! 
tiems. Jonynas Įsikūrė lengviau, negu daugelis,-ir gavo 
gerai apmokamus darbus. Jis pasinaudojo gera Ameri
kos lietuvių širdimi, gerai Įsikūrė ir dar greičiau pradė
jo liaupsinti okupantą, nuo kurio jis pabėgo.

Amerikoje jis Įsikūrė lengviau ir geriau, negu šim
tai kitų tremtinių, bet greitai pradėjo nerimauti. Jis čia*
įžiūrėjorkad-žmogus-žmogų-išnaudojaDr pradėjo žavė-1 ‘dyjė" šiandien šventėj 
tis tais, nuo kurių jis pabėgo. Jis nuvažiavo vieną kartą 
Į pavergtą Lietuvą, susipažino su pavergtos Lietuvos gy^ 
veniniu ir tuo gyvenimu susižavėjo. Jis patikėjo sovieti-

ti apie baisų išnaudojimą Amerikoje, Amerikon grįžęs bent išilgai pravažiuoti. Jeigu jis ne išilgai,

išilgai su globėjais, o ypač su maloniais

Dr. Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu-1 
vių Tarybos pirmininko, penkeriu 

metų darbo apžvalga
(Tąsa)

Praeitų 1978 m. pavasarį didelį subruz
dimą ir pasipiktinimą tarp Amerikos lietuvių bu
vo sukėlęs NBC televizijos stoties parodytas fil
mas “Holocaust”, kuriame buvo paminėti lietu
viai esesininkai, kuomet mes žinome, kad lietu
viams su didelėmis aukomis pavyko sutrukdyti 
lietuvių SS legijono suorganizavimą ir tikrų lie
tuvių esesininkų nėra buvę.

ALTos vadovybei daug laiko teko pašvęsti 
rūošiant amerikiečių spaudai mūsų pareiškimus 
dėl to “Holocaust” filmo ir užvedant ilgą susira- 
Šinėjimą su NBC televizijos stotimi. Mes reika
lavome, kad tas filmas būtų ištaisytas ir mums 
būtų duotas laikas NBC televizijoj atitaisyti fil
mo netikslumus ir lietuvių tautai padarytą 
skriaudą.

Po įvairių išsisukinėjimų iš NBC pusės, 
mūrus nepavyko gauti mūsų reikalavimų paten
kinimo, bet vistiek, atrodo, tik tų pastangų pa
sėkoje, pavyko ALTos informacijos direktoriui 
kun. r. J. Prunskiui ir ALTos pirmininkui gauti

trumpą pasikalbėjimą šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga su NBC 5-to ka
nalo žinių pranešėja, prieš perduodant jai vidur
dienio žinias, t. y. gana geru laiku, kuriame buvo 
kalbėta ir apie “Holocaust” filmą.

Bėgyje 1978 m. ALTos valdybos kadencijos, 
didelę iniciatyvą parodė ALTos visuomeninių ry- 
šių komisija, pirmininkaujama dr. L. Kriauče- 
liūno. Šios komisijos pagrindiniais uždaviniais. 
buvo pastangos rūpintis JAV-bių lietuvių visuo
menės nutarimu ALTos darbams remti, palaiky
ti ryšius su atskiromis JAV organizacijomis ir 
lietuvių politiniais bei kultūriniais veiksniais ir 
derinti lietuvių organizacijų veikla Lietuvos lai
svinimo bylos kryptimi.

Vykdant komisijos uždavinį, nuteikti Ame
rikos lietuvių visuomenę ALTos darbams remti, 
buvo suplanuota pravesti didžiosiose lietuvių ko
lonijose eilę informacinio ir diskusinio pobūdžio 
pranešimų — simpoziumų, šiems šimpoziumams. 
buvo parinktos temos: ‘Kas yra Amerikos Lie
tuvių Taryba, jos atlikti ir atliekami darbai” ir 
“Lietuvos byla po Helsinkio Akto pasirašymo ir 
Belgrado konferencijose”. Simožiumui buvo su
organizuoti 1978 m. vasario 5 d. CHcagoje; kovo 
18 d. New Yorke; balandžio 30 d.’Toronte Kana
doje; gegužės 21 d. Baltimorėje; birželio 11 d. 
Bostone ir spalio 15 d. Detroite. Minėtų vietovių 
ALTos skyriai ir Toronto Lietuvių Namai talki-

esą'daugiausia, o toliau eina ru
sai, lietuviai, latviai, estai ir 
1.1. Visi tarpusavyj gerai sugy
vena, pasiryžę politinę veiklą 
skatinti ir koordinuoti netik ka
lėjimuose, bet ir už kalėjimų 
ribų. Jie įsitikinę, kad paverg
tųjų tautų galybė yra vienybė
je. • -

Esą nemaža rusų, kurie norė
tų, kad Rusija Atsisakytų kolo
nijų, kad leistų pavergtosioms 
tautoms apsispręsti kaip tą yra 
padariusios buvusios Vakaitą 
kolonijinės imperijos. Jie įsiti
kinę, kad sovietinis, imperializ
mas daro žalą rusų tautai.

Galimas tretysis pasaulinis 
karas galėtų ir turėtų užbaigti 
šios paskutinės kolonijinės im
perijos egzistavimą ir paleisti 
iš tautų kalėjimo kėlias dešim
tis tautų, jų tarpe ir Lietuvą. 
Suprantama; kad Vakarų lais
vasis pasaulis kaip lygiai ir mes 
Atominio karo nenorime — tai' 
būtų baisi žmonijos nelaimė. 
Bet ar bus galima jo. išvengti, 
ne nuo mūsų priklauso. Taipgi 
-mes negalime uzsifherkti- ,ir 
prieš tai, kad akivaizdoje nepa
prasto sovietinės imperijos gfn- 

yalštybių deklaracija nekeisti i klavimosi didinant atominių 
esamų siemr7jėga“'Tai nėra ka-^gihfclų arsenalą eventualus kon- 

fliktas_darosi sunkiai išvengia
mas, nes Vakarų pasaulis nė
ra pasiruošęs kapituliuotr. Siek
dama atominių ginklų persvaros 
sovietinė imperija neatlaid^ai 
veda ir psichologinį karą. Tur 
būt daugelis prisimename prieš 
keletą metų plačiai skleidžia
mą frazę “better red than dead’’ 
— geriau raudonas negu _lavo-- 
nas. Logika paprasta — atomi
nis karas reikštų žmonijos sa
vižudybe — tad ar ne geriau 
pasiduoti negu, žūti?

(Bus daugiau)

(Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio referatas, skaitytas 
Amerikos Lietuvių Kongrese Clevelande 1979 m. spalio 13 d.)

(Tęsinys)

Argi dėl id, kad nesame juo- vyko atsispirti prieš nepapras- 
di ir nesame Afrikoje, mes 
žiauriai diskriminuojami? šian
dien niekas nežino kas atsitiko 
su tais 45 drąsuoliais, kaip ly
giai nežinome kiek dar yra lai
svėje iš tų 35,000 drįsusių savo 
parašais reikalauti apsisprendi
mo teisės. Po vieno šūktelėjimo damo Konferencija 1945 m. ne
laisvojoj pasaulio spaudoj už
viešpatauja mirtina tyla. Mes 
nepavydime Afrikos tautom 
laisvės, bet liūdime, kad nevi- 
siems imperialistams taikomas 
tas pats matas tarptautinėj are
noj.

Jei tik Sovietų Sąjunga laiky
tųsi tarptautinių sutarčių ir sa- JAV-bės yra' davusios Rusijai 
vo viešų deklaracijų, tai Lietu-,tylų pritarimą uvžaldyti Balti- 
vos ^nepriklausomybės atstaty—įjos—valstybes. Ne vienas—yra 
mui kliūčių tarptautinėje are
noje nebūtų.

Deja, Maskva nuo pat pra
džios pasirinko kitą kelią. Net 
tuo metu kai Hitlerio armijos 
buvo prie Leningrado ir Mas
kvos, Sov. Sąjungo's vyriausybė 
darė didžiausią spaudimą į nau
juosius sąjungininkus, Didžią
ją Britaniją ir JAV-bes, kad jie 
sutiktų įš Hitlerio gautąjį gro
bį įteisinti.

Apie 194i melais tuo reika
lu vykusias slaptas derybas 
,tuometinis Valstybės Sekreto
rius Cordell Hull rašo savo at
siminimuose (THE MEMORIES 
OF : CORDELL HULL,_ The šeimu sujungima ir 1.1.

tą spaudimą pripažinti Baltijos 
palstybių inkorporavimą į So
vietų, Sąjungą.

Vėliau sekė visa eilė derybų 
ir susitarimų su Rusija: Tehe
rano Konferenciją 1943 m., Jal
tos Susitarimas 1945 m., Pots-

pos mėn. ir, pagaliau; 1975 m. 
rugp. 1 d. 35 valstybių pasira
šytoji Helsinkio deklaracija. Nė 
vienoje jų Lieutva ir bendrai 
Baltijos valstybės nepripažįsta
mos Sovietų Sąjungos dalimi. 
Daugelis įtaria, kad vienoje iš 
tų konferencijų Anglija ir gal

linkęs aiškinti, kad 35 valsty
bių pasirašytoji Helsinko Dekla
racija (Final Act) pripažino 
karo metu Sovietų Sąjungos- 
laimėtąjį grobį užmiršdami, 
kad tai yra tik dalyvavusių

riavusiu vąlsjybiiy sienų jausta^ 
tymo taikos sutartis. Vienu iš 
įro'dymų galėtų būti ir tai, kad 
tos deklaracijbs labiausiai iie-? 
paiso taip primygtinai jos^sie- 
kūsijoji . Sovietų Sąjunga kiek 
tai joje kalbama apie žmogaus 
teises, laisvesnį žmonių ir įdė- 
jų per šienas judėjimą, išskirtų

Mums gi rūpi, kad juridiniai 
tebeegzistuojanti ir-<tarptautinį 

Įengvėjinią, jo zddžialš tariant: pripažinimą turinti Lietuvos 
' ‘ valstybe vėl galiniai < greičiau-

Mat JAV-bėms ir Anglijai pa- grįžtu į pilnai nepriklausomų

MacMillan 1948) irkad joms už
sibaigus jis pajutęs didelį pa

“I was enormously relieved;

“mil6hūš”; ‘ar ‘nemalonus globėjaimešiniaiso.
t) jfeigu dar turėsime galvoje, kad liaupsinto jas Jo-*

no organziuojant šiuos simpoziumus. Jie praėjo 
su geru pasisekimu, visuomenė jais domėjosi ir 
pageidavo daugiau panašių diskusijų. Sinipoziu- 
muose dalyvavo dr. K. Bobelis, dr. Šidlauskas,
Teodoras Blinstrabas ir dr. Kriaučeliunaš.

Visuomeninių ryšių komisija bandė aptvar
kyti ir ALTos santykius su JAV LB, kūomet ko
misijos atstovai su JAV LB atstovais Rocfceste- 
ry suformulavo tuos anksčiau minėtus principus, 
bet šis bandymas nebuvo toks sėkmingas, koks 
buvo simpoziumų organizavimas.

Pradžioje 1979 m., galbūt, pats svarbiausias 
įvykis ALTos veikloje buvo Amerikos lietuvių ir 
kitų pabaltiečių plataus masto konferencijai su 
Valstybės departamento ir kitų žinybų pareigū
nais, įvykusi š. m. kovo 23 dieną, išgauta Bendro
jo Amerikos Pabaltiečių Komiteto pAštan- s 
gomis. - (

. . _ t Į V* N. *•

Šioje konferencijoje, tarp kitų klausimų, bu
vo diskutuojami ir Lietuvos laisvės bylai labai 
svarbūs dalykai, kaip Baltijos valstybių diploma
tinių ir konsuliarinių atstovybių tolimesnė^ eg
zistencijos pratęsimas bei jų finansavimas, ku
riuos klausimus teks artimoje ateityje išspręsti. 
Kai ALTos santykiai su VLtKu ir Lietuvos dip
lomatais buvo visą laiką geri, tai ALTos valdy
bai teko vėl iš naujo svarstyti ir spręsti Santy
kius su JAV LB Krašto valdyba. Buvo vėl pa-

— Pietų Kalifornijoje ketvir
tadienį buvo užregistruoti dar 
keturi žemes sudrėbėjimai.

— Detroito apskrities iždinin
kas paliktas be jomnegali 
mokėti 'sąskaitų ir algų.

piinkciui apsvarstyti tie Rochesterio p^šitArimų
principai, kuriiį poi^ VaTdybūHs pplkei^ti ry- 
Šihihkajs ir šaukti abiejų valdybų kumelinius 
Pasitarimus, ALTa priėmė, o kitus atmetė. Gai
la, kad dabartinė JAV LB Krašto VMtfyM ftbpt- 
ląiko tokį .pasitvarkymą tikslingu, nes esą dali
nis tų Roch'esterio principų priėmimas nebuvęs 
pramatytas.

Šių metų pradžioje įvykusiame Bendrojo 
Amerikos Pabaltiečių Komiteto metiniame po
sėdyje būVo pnimtSs nAūjaš, JAV Kongreso re
zoliucijos tekšt&š, kuriame JAV prezidentas yra 
Kongreso prašomas iškelti Baltijos tabtų laisvės 
klau^mą kitais metais įvykstąbčįėje Helsinkio 
Akto signatarų konferencijoje Madride, prašant 
šiam reikalui pagalbos ir iš visų kitų Vakarų 
Europos valstybių. ^Pradžioje buvo Atstovų Rū
mams patiektos ~ kelios rezoliucijos, kurios buvo 
sujungtos ’į vieną, .dabar žinomą kaip House Con- 
eurent Res. 147, kurią Atstovų Rūmams yra pa
tiekęs kohg. Edward DerVrihski is iAinois, ir 
dėl kurios praVedTmo vykštA pastangos iki šios 
dienos. Prie Šibš rezoliucijos patiekimo yra Pri- 
si'dėjęš Vilto pTrm minkąs dr. K. Bobefe, šiais 
metais ‘elūAs Pabaltiečių Santalkos pirmininko 
pareigas. •

(Bus daugiau)
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DR. FRANK PLECKAS

FLORIDA

T«L WA 5-8063

Ofiao telaf.: 776'8*0
Raxidandloc 448-5545

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

TE1------ BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3987 WMt 103rd StrMt

— Valandos pagal susitarimą.

DR.LEONĄS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

9:30

Apdrausta* p*i*krau<tyma> 
S Jveiriv atatumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St T»l. 737-5145
Tikrina akla. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”1
VaL agu susitarimą. Uždaryta treč.

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vai vak.

Vlaoi laidos i* WOPA stotim, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vai p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

. 2646 W. 71at Str*rt 
Chicago, Illinois 60628 

Telef. 778-5374

JR. PAUL V. DARGIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Coi.tmuniry klli.iko. 
Medicinos direktorius

938 S. Mąnbaun Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kaa antra šeštadienį 8—3 vai. 
T»l.: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ONIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ llgce.
Ofiaaa 2652 WEST 5»tii SYRŪ1T 

Tol. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirot. antmL, tročiaa. i 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Stitadir I 

aiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku
naftą! gKitarrm^-

«K<JiERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6**9 So. Pulaski Rd. (Crawforu 
Medical Building) Tel. LU 5-6448 
/riima ligonius pagal susitariūK,. 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Kauno bazilika

MŪSŲ MIRUSIEJI

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
(Tęsinys)

13DPS pasiūlytoji susivienijimo kad visa tai, ką yra geriausio 
formą, įvelkanli mus į grynaiI išreiškusios mūsų kovos sąjū- 
karinį drabužį, neapima visų tųjdžio programos, būtų išreikšta 
aspiracijų, į kurias mes turime 
teisę ir, pasakyčiau, pareigą... 
Mes reiškiame kuklių vilčių tu
rėti tiesioginės įtakos tolimes
niam mūsų krašto tvarkymus!
. . . Mes šiuo reikalu nekeliame 
didelių iliuzijų ir iš anksto tam 
tikrų reikalavimų ar išimtinės 
padėties. Tai savo laiku spręs 
pati tauta, tvarkydama savo 
reikalus demokratiniais pagrin- 
dais

šiandieninio laisvės kovos są-

bendrąja vieningumo laisvės 
kovos sąjūdžio programa ir bū
tų kelrodžiu dabar ir ateityje’’ 
(Iš Kęstučio apygardos vado 
Visvydo kalbos partizanų suva
žiavime 19 17.1.12. Daumanto 
partizanai. 212-1(5 p-.

Lietuvos vergijos 
dvidešiintmečiui

"15 tikrviy as busiu su tavim". — 2 Mozės 3:1X
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

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

1979 m. spalio 14 d.' po sun
kios ligos mirė dr. agr. A. šešto
kas. Buvo pašarvotas D. A. Pet
kaus koplyčioje. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko spalio

117 dieną .7 vai. vak. Atsisveiki-

Pirmoji kalbėjo Agronomų
Aparaąie Protezai. ban- sajungOS vardu pirm. S. Janulai- 
tuuai. Speciali pagalba kolom. -’b 
*Aren Supports) ir t L tienė. Nupasakojo jo biografiją.

Waat 63rd St, CMcaga. l/L 6062>] aps. mokytojavo. Įsijungė į Šau-
Taiaf.: PRaap^ «-5084

PERKRAUSTYMA1 „

RADIJO 5EIMOS VALANDOS

Liofwip kolba: koadien nuo riT- 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 
**4. ryto.

Vodofo Aldona DaizkiM

Tolofj Hlmteek 4-2413
7154 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 6*629

£ “Lietuvos Aidai
-KAZĖ BRAZDŽIONYT8

lių sąjungą ir organizavo jaunų
jų ūkininkų ratelius. Už nuopęl- 

-nus-toje-srityje vyriausybės ap
dovanotas penkto laipsnio Gedi
mino ordinu. Baigė karo mo
kyklą. 1943 metais baigė Dotnu
vos akademi ją.

Artėjant frontui, pasitraukė į 
Vakarus. Bonoj padarė agrono
mijos doktoratą; Jo studijų 
draugas dr. A. Butkus atsisvei- 

ririno b ai gusi ų “Bono j e-vardu. ~Jis 
iškėlė būdingesnius jo asmeny
bės bruožus.

Ig. Andrašiūnas atsisveikino 
Tautininkų sąjungos vardu. Sa
vo turiningoje kalboje iškėlė jo 
gimtosios žemės ilgesį.
—Lietuvių Fondo vardu kalbėjo 
p. Gervilas.

Tautinio akademinio sambū
rio vardu atsisveikino dr. A. 
Kalvaitis.

Brighton Parko L. B-nės var
du kalbėjo p. Lungys.

Kiek pavėluotai atvyko kleb. 
kun. A. Zakarauskas ir sukalbė
jo maldas. Pradžioje buvo per
pildyta didžioji salė. Mat, pri
klausė daugeliui organizacijų, 
buvo įžymus žmogus, kelių kny
gų autorius.

Laidojimo dieną sv. Mergelės 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
atnašavo ir prasmingą pamokslą 
pasakė kan. V. Zakarauskas. Jis 
palydėjo ir į kapines.

Kapinėse atlikus įprastines 
pamaldas, sugiedota Marija, Ma
rija, Marija. Giedojimo metu 
Agronomų sąjungos pirmininkė 
užpylė ir gimtosios žemės gin
taro ir žemės. Mačiau barstant 
ant karsto gintarą dr. šumskio 
dukrelę. Po to sugiedotas 
tos himnas.

Nebuvo kas verktų prie 
bės, nes ckup. Lietuvoje 
liko jo giminės...

Po laidotuvių, dalyviai su
kviesti į Gold Coast restoraną 
tradicinių vaikių. Susirinko apie 
70 asmenų.

ąęę w

>, A.a.’ Marcelė Sabaliauskas p<> 
širdies ligos spalio 19 d. buvo 
palaidota šv. Kazimiero Lietu
vių kap nėse.

Jos vyras Juozas savanoris. 
24 metus išbuvęs Ūkio banko

direktoriumi Jurbarke. Palaido
tas 1970 metais.

Sūnus Vytas buvo ištremtas 
Sibiran. Jis gyveno varge ir di
delėse kančiose Sibiro taigose. 
Po daugelio metų sugrįžo į ok. 
Lietuvą. Sukūrė šeimą. Mamytė 
panoro aplankyti vieninteli sū
nelį, žmonelę ir anūkėlius — 
dukrelę ir sūnų. Nuvažiavo š.m. 
birželio 15 d. Niekam neatėjo, 
mirfs. i galvą, kad taiJbuvo_jų_ 
paskutinis sudiev^ 

jūdžio eilėse įvairiausiuose pos
tuose yra daugumas tokių, ku
rie neturi jokio karinio patyri
me', kurie nepretenduoja, kai 
baigsis laisvės kovos reikalas, 
įsijungti į karines . . . organiza
cijas. Jie šiandien yra puikūs 
laisvės kovos sąjūdžio kovoto
jai . . . Jie ryt norės grįžti ten, 
iš kur atėjo. Tačiau, laisvės ko
vos broliai, jie nenorėtų nieka
da izoliuotis nuo tų šūkių ir 
idealų, kuriuos šiandien pasiry
žę apginti, dėl kurių išėjo' į žūt
būtinę kovą; jie nenorės atsiža
dėti to, ką šis laikas įspaudė jų 
širdyse ir prote. .Jie ir ateityje 
norės būti kovotojaidėl laisvos 
demokratinės Lietuves, kurio
je visiems be išimties jauku, 
šviesu ir gera būtų gyventi, 
viešpatautų socialinis teisingu
mas, paremtas naujais princi
pais ir niekada daugiau nebūtų 
sūnų ir posūnių. Mes trokštame.

Kokia Vakaruose galima re- 
zistencija Sovietam:

■‘Lietuvoje okupacinė admi
nistracija ir komunistų partija, 
diriguojamos iš Maskvos, mini 
šią vasarą okupacijos dvidešimt 
metų sukaktį su džiūgavimu. 
Tas Maskvos džiūgavimas bet
gi yra pamuštas susirūpinimu. 
Susirūpinimą išduoda nuolat 
skelbiama neapykanta tiems, 
kurie gresia padaryti Maskvos 
laimėjimą netiki-ą ir nepastovų.

Niekam okupacinė propagan
da nelieja tiek neapykantos kaip 
■‘buržuaziniams n a čion ai is- 
t a m s”, tai yra tiems, kurie 
myli Lietuvą, negarbina Mask
vos, neprisideda prie istorijos 
bei gyvenimo klastojimo ir Lie
tuvos kolinizavimo.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

Tau-

duo- 
pasi-

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Amerikoje liko sesuo Damaš- 
ka su še4ma Chieagoje ir brolis 
Jonas Dėmereckas su šeima Ari
zonoje. Jis šermenyse nedaly
vavo.

Dievulis gailestingas! Juos pri
glaudė svetinga žemė.

Tradicinės vaišės buvo viena
me restorane 63-oje gatvėje.

K. Paulius

Išvakarėse Biliūno koplyčioje 
maldas sukalbėjo kun. F. Kerei- 
I š,' Brighton Parko parapijos 
vikaras. Jis atlaikė Šv. Mišias ir 
savo pamoksle prisiminė mal- 
din«ą Marcelę. Pb~pamaldų pa7 
Ivoėio i Šv. Kazimiero kapines. 
Prisiglaudė Juozo ir Marcelės 
karstai. Tebūna j’ėms gerasis

CHICAGOS Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos poatostoginis narių susi
rinkimas įvyks penktadieni, spalio 
26 d. 7 vai. vak. Vyčių Salėje. 2455 
W. 47 St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus ir vai- 
-Šėft- ----------------- E. Strungy$-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Brangiam vyrui ir tėveliui

STASIUI VYŠNIAUSKUI mirus, 
žmonai Onutei ir dukrelei Danutei didžioje

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

---- V ----- 2533 WrTlst Street
K 1410 So. 50th Avė., Cicero

— Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

@UT IN THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUT OF A WAGON 
... THE "CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FAME WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

tą ir kartu liūdime.
Cicero Liet. Respublikonų partijos valdyba

The Microwave Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING.

(Rooking methods have progressed dramatically with 
THE PASSAGE OF TIME- RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAVE 
COOKING PRODUCTS PROVIDE THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TDD AYL

SN THE COLONIAL HOME, FOOD WAS 

PREPARED IN THE FIREPLACE. 
SOMETIMES A “TURNSPIT DOG” WAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT. 
THE DOGS were TRAINED TO WALK 
ON A TREADMILL WHICH 
WAS RIGGED TO TURN 
THE SPIT.

ffloW WILL COOKJNG BE DONE/N THE YEAR 20601 

THE POSSIBILITIES SEEM ENDLESS...

OIL5TOVES
RESEMBLED
LARGE
LA ri PA

Mood and coal 
BURNING STOVES 
CAME INTO USE 
IN THE 1800'S.

UHE FIRST

§AS STOVES 
WERE SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE. 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN 1853.

umis ?S A 
1BZL ELECTRIC 
STOVE.

ii n O

TODAY COMBINATION MICROWAVE. 
RANGES COOK WITH COMPLETE. 
FLEXIBILITY: C1K0NVENT/ONAL 
Electric heat for baking ano 
browning-, (ž) microwave only — 
for THE MOST SPEED; B)MlCR0wAV£ 
SPEED AND CONVENTIONAL BROWNING.

Chicagos
Lietuviu4U>

Laidotuviu

Direktorių
Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - L/kBASAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArd* 7’3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 74138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

f — NAUJIENOS. CHICAGO t, ILL. Mo.idax October 22. 1979
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visada publiką

Bus dainos, tautinių instrumen
tų muzika ir tautiniai šokiai. 
Ansamblio vadovai — muzikas 
Alfonsas Mikulskis ir Ona Mi
kulskienė.

paramos prašanti

Kum Altos įsteigta salpos or- ta su nauja, įvairia programa, 
ganizacija Balfas jau per tris
dešimt penkerius metus rūpina
si paramos reikalingais tautie
čiais. O jų ir dabar nemažėja, 
ypač anoj pusėj geležinės už
dangos. štai dabar jau vyksta 
Balfo rinkliavos piniginis vajus. 
Jau daug lietuvių Balfo talki
ninkai aplankė. Dauguma mie
lai juos surinka ir vargstančių 
šalpai atiduoda savo auką. Kiti 
patys ją Balfui atneša, ar at
siunčia. Visi supranta vargstan
čiųjų, ypač pavergtųjų į Balfą 
nukreiptą, 
žvilgsnį.

Be šalpos, Balfas surengia ir 
pramoginių bei kultūrinių ren- 
ginių. Va. dabar jau laukiame 
reto Balfo surengto koncerto. 
Iš Cleveland© į Chicagą atvyks
ta Čiurlionio ansamblis. Atvyks-

Ansamblis muziko A. Mikuls
kio įkurtas dar Lietuvoje, 1940 
metais. Jis su dideliu pasiseki-1 
mu koncertavo dar Lietuvoje,' 
Europoje ir Amerikoje. Visur su' 
entuziazmu buvo sutiktas. Nei, 
jo vadovai, nei pats ansamblis 
ne tik nepavargo, bet dar labiau* 
sustiprėjo, 
žavi, kuri jam atsidėkoja nuo
širdžiomis ovacijomis. Ir dabar 
Ba lfo- dėka, tu rėsi me-progos juo- 
pasigėrėti. Koncertas įvyks Ma
rijos aukšt. mokyklos auditori
joje spalio 27 d. 7:30 vai. vak.

P. Venclova
i

k J

jos žmonėms.
Nors šimtai tonų maisto pro

duktų pristatyta nuo sekmadie
nio, Jungtinių Tautų organiza
cija UNICEF tvirtina, kad nuo 
bado apginti reikės per ateinan
čius šešis mėnesius pristatyti 
dar 165,000 tonų maisto. Pra
džiai UNICEF surinko $7 mili
jonus ir JAV įsipareigojo duoti 

' S30 milijonų. Maisto produktų 
apsaugą ir paskirstymą prižiū
rės ir toliau tvarkys UNICEK ir 
Raudonasis Kryžius.

Seniorai protestavo ir prašė 
neleisti kelti nuompinigių

Praeitą antradienį apie 7. )

i
i

N«m«l, 2em« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Ž«m« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Tel. Virginia 7-7747

posto komandierius, išrinktas 
Pirmosios Divizijos komandie- 
riumi.

— Ponia Aldona Dažukus. lie
tuviškos radijo programos vedė-

KAS YRA TAIP SAVE VADINA 
“LINKSMIEJI” arba “GAY’’?

Chicagos senorų, susirinkę prie 
merės Byrne įstaigos protesta
vo “ ir prašė, ka<i~Tremty sa- 

, vininkams būtų uždrausta kel- 
; ti. nuompinigius-------- ------------

Demonstrantai šaukė “užšal 
dykit nuomas dabar” ir “mes 
norime kalbėti tik su mere”.Ta 
čiau nors protestavo seniorai vi 
są valandą^bet merė Vyrnes ne

. pasirodė.

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Mari}os~iKokyklos ir šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 ro 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
.1 Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS {RENGIMAI, 
-PATAISYMAI----

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

—Antanas Zaura iš Marquette 
Parko, pratęsdamas prenumera- 
tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo $7 auka. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene- 
riems metamr ir įteikė $5 auką, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už auką ir už dėmesį.

— Ponia Marija Leppa iš 
Gage Parko kiekviena proga 
aukomis paremia Naujienų lei
dimą. Sutikusi SLA susirinkime 
Naujienų administratorę Kristi
ną Austin, per ją įteikė $10 auką 
specialiam Naujienų vajui. Dė
kui jai už auką ir už nuolatinę 
paramą.

— B. Katilius iš Montrealio, 
be raginimo pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė gražų laišką 
su sveikinimais bei gerais linkė
jimais ir su $5 auka. Dėkui. Taip 

%5at dėkui poniaLKostei Yonikas

I ja, 7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629, yra Balfo 
108 skyriaus pirmininkė ir pri
ima Balfui aukas iš tų asmenų, 
kurių neaplanko aukų rinkėjai. 
Aukas taip pat priima Balfo ( 

— Balįo Lemonto skyrius pra- centras, 2558 W. 69 St., Chica- 
dėjo piniginį vajų spalio 21 d. g0, IL 60629. Čekiai išrašomi 
Skyriaus pirm, yra Domas Mi-j Balfo vardu.

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
pakviestas šiandien kalbėti apie 
okup. Lietuvos ir lietuvių padė
tį Glenview aukštesniosios mo
kyklos mokiniams.

siulis. Aukas rinkti įsipareigojo 
Teresė ir Jurgis Alenskai, Ona 
ir Petras Abromaičiai, Faustina 
ir Mečys Mackevičiai, Janina 
Lieponienė, Birutė 'Navickienė 
ir Domas Misiulis. •

: • SPECIALI 20% NUOLAT 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai kare 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi

Iš kur ir kaip, jie atsirado? Atsarga gėdos nedaro
Maskvoje, ivenas rusas grįž-Išgirsite šituos įdomius ko

mentarus šv. Rašto šviesoje šį j damas iš darbo, užsuko aplan- 
antradinį 9:15 vai. vakare ra-ĮIįyti savo draugą. Draugą rado 
dijo banga 1499 AM per “Lie-į užgulusį ant didžiulės keistos 

'tuvos Aidus”.

Penktadienį, per Sophie Bar
čus, 5:50 vai. vakare, girdėsite 
“Naudokitės dofyanai”.

Parašykite pareikalaudami, 
knygelės “Pragaro 
riais”. Prisiusime dovanai.

kančių metu kalendoriui.

— Jules Corbett, buvęs Ame-

— Misevičių šeima iš Lemonto nes monetas bei pašto ženklų 
atostogauja Karibų jūros salose, kolekcijas. Mokame
Jie atsiuntė kortelę su sveikini- j kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 

j ramento' - prie Archer.
Tel. 247-5081 (Pr.)

. — Taisome koresktūros klai
dą. Naujienų šeštadienio laido
je, spalio 20 d., Socialinio Drau 
dimo priede, Jūs klausiate — 
mes atsakome skiltyje, atspaus
dinta:-Socialinio klubo adresas 

So. Halsted, o turi būti— 
So. Halsted Str. Atsiprašo-

mais iš Bermudos.
-■ A

. — - Skautų Aido rugsėjo nr. 
jau pasiekė skaitytojus. Žurna
las yra . gausiai iliustruotas, 24 
puslapių, įdomus ne tik skau-.i 
tams, bet ir-jaunimui.—Vyr. re- 
dakt. yra Juozas Toliušis, admi-
nistratorė Malvina Jonikienė, 
6346 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, IL 60629. Prenumeratos

rikos- Legiono Dariaus-Girėno kaina metams $5, pusei metu $3;
------------ --- .---- ---- F-------------- - v

6261
3261 
me.

i

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su-jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
.. skaitytojams, užsisakantiems Nau-
Jignas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida 
Kviečiame pasinaudoti proga.

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

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas.... ................... ............... .
Adresas __________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas _________ *** ********

Adresas __________________ ____

kuris

aukštu

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ____________________ ___
Adresas --------------- ---------------- ------------------------- -------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ...-------------------------------------------
Adresas ——----- ------------———................. . ................. .......

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai S1C6 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuoseknygos.

— Petka, sakyk, ką gi tu čia 
taip rūpestingai studijuoji? — 
paklausė jį Vlacka.
— Žinai drįfuge, žūbriju Tieb- 

. rajų kalbą. —Mirtis jau neto- 
korido-jii, nes jau amželis gerokas. Jei 

; numiręs nueisiu į dangų, tai 
u, tiek ir su 

Moze susikalbėti.
; — Gerai, bet jei pateksi Į

thuanian Ministries, P._O. Box! galėsiu‘ tiek šu Peik,
321, Oak Lawn, Ill. 60454. t

Nebeturi vietos, kur peklą, tai kaip ten bus? 
dėti atomu pelenus

WASHINGTON. — Stambiau
sia atominių jėgainių statytojai 
ir savininkė yrą Commonwealth j 
Edison Co. ir ji dabar neturinti Į 
kur padėti 137,000 tonų pelenų 
septyniose jėgainėse šiaurinėje

— Ten nebus jokios bėdos su 
susikalbėjimu, nes'-rusų kalbą 
moku gana gerai.

! . * • Vienas emeritas profeso- 
i rius gyveno pagal išvaizdą kei
stame name ir kaimynai—laikė 
jį keistuoliu. Viena poniutė tuo
atveju .galutinai įsitikino, kai 
ji pamatė, kad profesorius lai
kydamas liyarą ant gėlių kloni 
bos savo namo laiptų I aukšte.

“Profesoriau,

Skubinama pagalba Kam- 
bodiįos badaujantiems
BANGKOK. Tailandas.— Jau; P jam sušukę:

nuo praeito sekmadienio trans-jJ^sLlAivare nėra dugno!’" Pro- 
portiniai lėktuvai pradėjo ga-lfesorius jai atkirto:. “Taip tai 

.benti maistą, vaistus ir kitusjyra tiesa, ponia, bet aš gi lais- 
‘—-t------------- į Phnom '• tau dirbtines gėles’’.

— Amerikos bankininkai kei
čią savo..planus. Jie sutinka 
duoti paskolas seniems pamams 
pirkti, bet reikalauja didelių Į būtinus reikmenis 
nuošimčių. : ’ ‘ 1 Penh badaujantiems Kambodi-j
- - - • ' ' ’■ . ' 1

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, IU. 60629 e TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

♦ Moteris stovi ant stabdžių

rami ir moteriška.

; Tas, kuris yra savo žmonos 
į įtakoje, pats yra kaltas dėl sa- 
--vonelaimės^-------- Talmudas-

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don't be a Bom Loserf

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- | 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuor 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. * . *

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

Sla — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
ToL (112) 5A3-2210

ENERGY 
WISE

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul< 

. paruošta, — teisėjo Alphons 
/ Wells peržiūrėta, “Sūduvos 
J išleista knyga su legališkomi 

formomis.
Knyga su formomis gaun; 

ma Naujienų administracijoj* 
5 1739 South Halsted St., Chict 
j go, ILL. 60608. Kaina $3.00 
4 Pašto išlaidoms pridėti 90c.

vairi aodrauda —INSURANCE
MITŲ NUOMAVIMAS—paren

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.
- r

HELP WAITED — MALS 
Dar&Ėftinku Reikia

With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo
cated near noTthwest in Chicaso.

For appointment call
MR. BARON
440-3864

JANITOR
Logan Square apt. bldg. Must keep 
n good repair & operate boiler. Free 
\partment.

Call Mr. Paul
_______227-9568 after 5 P.M.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėje 

r, jei pageidauja, tai ir prie baro. 
Tuo atveju reikia mokėti angliškai. 

Del valandų ’ susitarsime. Teirautis 
įuo pirmadienio iki pentadienio 4-7 
vai. vak.

Tel. 944-9741

HOUSEKEEPER—LIVE-IN
Asist with our 5 year old and 4 
month old, along with small house
work duties. 10 Hours a week. Light 
cooking Own 2 rooms, bath and TV. 
Friends and relatives may visit. 
Time off flexible. Salary S200.00 
month.

Call 447-7760 OR 447-0590

a

įuozo šmotelio

ATSDIIN1MŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
\yti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, 1L. 60629.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago7Ttl^60632.Tel. YA 7-598C

4

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini? 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenl f 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654 k

INSURANCI 
?/

State Farm Fire ;and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

v.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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, UI- 60629

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

WANTED FAMILY TO BE 
RESIDENT MANAGERS

For large apartment building. Prefer 
couple with children, husband con
tinue regular job. FREE apartment 
plus SIOOOO a month. Maintenance 
& painting optional with extra pay.

447-7760 OR 447-0590

RESTAURANT HELP
Honest Hard Working People Want
ed for Restaurant Help — Hostess, 
Waitresses, Cook and Counter Help.

929-7500
AFTER 12 P.M.

DENTURE WEARERS
? A major 

advancement ® 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’’ 
_ .  z •- j

6 — Naujienos. Chicago, ILL. — x
- - * "— •




