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gyventojų. Jųfprotus ir širdis 
valdo ne H. Aminas, bet maho
metonų mulos.
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PAKTIA PROVINCIJA, Af
ganistanas, — Chicago Sun- 
Times korespondentas David 
Kline šio dienraščio spalio 26 d. 
laidoje aprašė sava įspūdžius ir 
surinktus duomenis iš .partizanų 
kovų prieš Maskvos remiamą 
prosovietinę Hafizullah Amino 
valdžią. ■ Prieš Ją kovoja bent 
6 - partizanų grupės, - apginkluo
tos daugiausia Pirmojo Pasauli- 

. nio karo anglų1 gamybos šautu
vais. Bet jie tūri ir naujausių 
rusų gamybos automatų, atim
tų iš režimą ginančios kariuo
menės.

MAIŠTININKAI DU MINISTERIUS 
LAIKO ĮKAITAIS

Korsikiečiy bombos 
Paryžiuje

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Savo laikų.’ /korsikiečiai šaudė 
vokiečius Korsikos paplūdimiuo
se, o kai karas pasibaigė, tai pra
dėjo sprogdinti prancūzų įstai
gas ir biznio centrus visoje Kor
sikos saloje, jį iŲ

Dabartiniu 'metu korsikiečiai 
jau’ sprogdina prancūzų karo 
centrus pačioje Prancūzijoje. 
Pirmadienį korsikiečiai išsprog
dino milžinišką prancūzų ka
riuomenės gazolino sandėlį. Ap
skaičiuojama, kad gazolino at
sargų sudeginimas padarė pran
cūzams milijoninius nuostolius.

Korsikiečiai pranešė Pary-

Skaitlingiausia grupė yra
Syed Ahmad Gailanio vadovau
jama Afganistano Musulmonų 
Revoliucijos; Frontas, turintis 
drausmingų ir už laisvę mirti 
pasiryžusių 70,000. partizanų.

‘t* Jiems vadovauja',. Gailanio sū
nėnas Syed Ishacf Gailani. Da- žiaus dienraščiui,- kad jie iškėlė 
vid Klinė ' matėvuos 'ūžimant į padanges kariuomenės gazoli- 
Alikhej. garnizoną. no atsargas. tTęroro. veiksmams 1

Amino režimą palaiko yadovaują Korsikos. Naeionali-
nįo išsilaisvinimo įrontas. -Na
poleonas buvo, korsikietis. Kor-

100,000 armija,- ginkluotayrusiš-
kaiš-‘ ginklais. ■';Kovas remia; --. 
MIG-21-naikintuvai Ir modernūs: ^kiečiai kalba , ne .prancūziškai, 
MI-24 ’-malūnsparniai, ginkluoti} M katalaniskai.,;,. .- 
kulkosvaidžiais--.’?ir'' raketomis. | '■ ■J‘~ ~ ~ : ;
Juos vairuoja ‘ rusų lakūnai. Iš 
vįs^įMnskvarttu^ Afganistane 

ikąriųįjį, patarėjų, įKpskai- ;
čiuota, kad' .ne mažiau tūkstan- .
fis - jų žuyd -kovose su pa jtiza- sanįras Godunovas pasirinko

A. Godunovas - šoks
su Cynthia Gregory

LOS ANGELĖS, Cal.^Mask- 
vos Bolšoj baleto šokėjau, Alek-

Chicagos meras Jane Byme sveikina First Federal Savings and Loan bendrovės parei
gūnus, puoselėjančius didžiausią taupymo bendrovę Chicagoje, pasiekusią tris bilijonus 
dolerių turto. Dešinėj matome First Federal prezidentą G.-J. Hansen, merą Jane Byrne, 

taupymo bendrovės reikalų vedėją E. Stan ey Enlund ir viceprezidentą Walter Clark.

į į : įMl
SAN SALVADOR. Salvador, į 

— Pulkiniriko' Machano (Maja- į 
no) vadovaujama penk'ų žmo ! 
niu chunta valdo kraštą, bet 
maištininkai nerimauja. Ket
virtadienį maištininkų minia 
priartėjo prie darbo ministerijos, 
užėmė Darbo rūmus ir pagrobė 
Į darbo ministeriją dirbti atėjusi 
minister!. Maištininkai reikalau-
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ja, kad visiems darbininkams 
tuojau būtu 11pakeltos algos. 
Maištininkai tvirtina, kad jie 

• nesitrauks, iš- Darbo rūmų, kol 
jiems nebus prižadėtos didesnės 
algos. Jie nesirengia paleisti ir*

nai’š. Diplomatiniuose šluoks- 
"niuose Afganistanas yrą vadina
mas 'rusų 'Vietnamu. • ’

H. Amino režimas yra komu
nistinis. Krašte yra virs 12.000 
politinių kalinių, kurie yra kan
kinami. Amnesty International I 

r į - v • Jpranešimu, prie Kabulo esančio 
kalėjimo “žudynių vietoje” kiek
vieną naktį nužudoma 20-50 ka
linių. Visi afganistaniečiai jau 
įsitikino, kad H. Aminas yra 
Maskvos“iškamša, nors jis savo 
retorikoj^ kalba-apie demokra
tiją ir geresnę socialinę tvarką. 
■' Afganistanas turi 15 milijonų

jau -pagarsėjusią šokėjai Cynthia 
Gregory sušokti kelis žinomus 
šokius..Praeitą trečiadienį jiedu 
pasirodė.’šokdami šokį iš “Le 
Corsaire” programoje, kuri vė
liau bus perduota per televi
ziją. Abu šoko gražiai ir visai 
suderintai. . . .....

Maskvoje Godunovas šoko su 
savo žmona Liudmila Vlasova. 
Abu buvo pirmos rūšies šokėjai, 
bet jai nepavyko pasilikti; Amę- 
rikoje. .Kol jis, .nuėjęs pas Imig- 
rącijos.; komisionierių, sutvarkė 
visus dokumentus ir pasirašė 
reikalingus pareiškimus, Sovie
tų agentai apie tai patyrė, jo 
žmoną nusiviliojo į lėktuvą ir 
neišleido. Ją grąžino Maskvon, 
o jis pasiliko Amerikoje.
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KALENDORELIS
Spalio 27: Krišteta, Gaudijo- 

zas, liūtė, Džiugailė, Ramojis.
Spalio 28; Anastazija, Simas, 

Tadas, Agjlė, Tautilė, Drebulė, 
Gaudvydas.

Pietų Afrika turi 
atomo bomba

PRETORIA, P. Afrika. — Bri
tų ir prancūzų sekimo stotys 
tvirtina, kad Botha vyriausybė 
prieš kurį laiką išbandė kokį 
atominį prietaisą ar bombą. 
Tvirtinama, kad Pietų Afrika; 
yra septintoji valstybė, galinti 
pasigaminti atomo bombą.

Bet premjeras Botha, užklaus
tas, ar P. Afrika išbandė kokį 
atominį prietaisą, atsakė, kad 
jis niekad nieko apie tai nebuvo 
girdėjįęs. ....

Botha ilgus metus buvo Pie- 
gu vyriausybė planavo pasiga- 
gu vyriausybę planavo pasiga
minti atominę bombą, tai, karo 
ministeris turėjo apie tai .žinoti,. 
Bet jeigu buvęs karę ministferis 
ir premjėrąę .ąpie tai nežinojęs, 
tm gal bomba kuc kitur sprogo.

Levčenka nenorėjo 
likti Japonijoje

TOKIJO. Japonija. — Sovietų 
žurnalistas Stanislav A. Lev
čenka. rinkęs žinias Sovietų 
saugumui, šios savaitės pradžio
je susirišo su Amerikos amba
sada. papasakojo savo užsimo
jimus ir prašė-leisti jam nuvyk; 

j ti į Ameriką ir suteikti ameri- 
‘ kiečiams vertingų žinių. Be to, 
jis pats norėtų tremtĮmo'teisęs'' 
Amerikoje.

' Amerikiečiams pavyko' '^•ritai 
darbo m misterį, jeigu jis nepa- j reikalą sutvarkyti, gauti iš ja- 
........................... - ’u. PonU leidimus sutvarkyti vizą 

ir išvažiuoti iš Japonijos. Japo
nai leidimus jam davė, šia proga 
japonai pareiškė, kad Levčenka 
visą laiką jiems buvo įtaria
mas. Jis 
rinkti.

tenkins darbininkų reikalavimų.'

Į ministeriją įsiveržusieji žmo-1 
nes pagrobė darbo ministerį | 
Gabriel Gallegos Valdez, vice-f 
ministerę Teresa de Avila ir 30 1 
įvairių darbo ministerijos tar-! 
nautojų.

Už poros- valandų maištinin-

JAV skolins Chrysler 
bendrovei

WASHINGTON, D.C.— Kitos 
bendrovės būtų norėjusios, kad 
Chry ler korporacija būtų su
bankrutavusi. Ji

' brangių automobilių- ir nepajė
gia parduoti d-'i .lu'dat brangė- 
jančio gazo1 n . Dabar tuos au
tomobili” > bando pardun-' ga
zoliną gaminanciom valsty
bėms, bet tai let procesas.

I

Chrysler vadovybė prašė* vals
tybinės paskolos, nes bankai, 
varau būtų sutikę gelbėti nuos
tolius nešančią bendrovę. Kalba 
eina apie 750 milijonų dolerių!

I buvo atsiųstas žinių

'... -■ į . \ " - W V '
VIETOJ GĖRĄt' GINKLUOTŲ .RUSŲ KARIŲ.

'į PASIENĮ SĄAUGOS VOKIEČIŲ KARIAI

MASKVA, Rūsijei; — 'Sovietų- dento. Carterio reakcija Į Sovie- 
krašto apshugos ’ministeris Di-t-:tų.kariu brigadą Kuboje. Jie ne- 

,. manė, kad amerikiečiai kreips 
■tiek.' daug dėmes1'© į Kuboje iš
keltus karius. Rusai tvirtino, 
kad Sovietų kariai nesirengė 
pulti JAV pozicijų ir nenaudos .

■ Kubos bazės prieš Ameriką, bet 
; kuriais sumetimais tada reika- 
' lin?i rusų apmokyti kariai? j 

Sovietu Sąjungos vyriausybė j

mitri jūs ’ F. Ustinovas, vykdyda
mas "aukščiausiosios tarybos pir
mininko' Leonido Brežnevo įsa
kymą. kepė Sovietų Sąjungos 
karo jėgoms pasitraukti nuo vi
so Vakarų. Vokietijos, pasienio. 
Rytų Vokietijos-pasienis . bus- 
saugojamas ..Demokratinės Rytų 
Vokietijos karių., šitas, nutari-

i Sovietu žurnalistas Levčenka 
buvo pasiųstas kaipp r i gamino įaj sužinojo, kad ekonomijos i Japonij 

ministerija niekieno riėsaugoja-'j Novoje Vremia korespondentas, 
ma. Apie 300 vyrų įsibrovė^ j Lęvčenka išskrido dš. Japonijos 
tą ministeriją ir pagrobė patį i trečiadienio. naktį Pan Ameri-

mas padarytas pagal .'šiaurės! nekreipė dėmesio į sekretoriaus t paskola. Tvirtinama, kad pre-
Atlanto valstybių ąstovų re’ka- 
lavimus atitraukti-, ;iš Rytų Vo
kietijos naujausius Rusijos 
ginklus. O

Pranešama apie tokį SSSR 
krašto apsaugos mmisterio įsa-- 
kymą atitraukti visus, įskaitant 
ir atomo ginklais ginkluotus vy
rus, bet tuo tarpu dar nežinia, 
kaip toli Sovietų kariai trauk- 
.sis į rytus. Be to, ministerio Us- 
tinovo Įsakymas bus pradeda
mas vykdyti dabar, o bus’bai
giamas vykdyti tiktai.,ateinan-

■ Či’ų ’melų pabaigoje.' '
BREŽNEVAS NORI 
IŠVENGTI KARO

Praeitą savaitę Brežnevas bu
vo Vokietijoje ir pasakė kelias 
kalbas. Kiekviena proga jis pa
brėžė, kad Šiaurės Atlanto vals
tybės, g’nkluodamos savo armi
jas, artėto orie naujo atorAinio 
karo, kuris bus dar baisesnis už 
anksčiau buvusius karus.

Sovietų brigados pasiuntimas 
į Kuba ir amerikiečiu atsaky
mas į šį Sovietų valdžios užsi
spyrimą privertė, pasus keisti 
taktiką.

USTINOVO ĮSAKYMĄ 
NORI AIŠKINTI

• ■ < *

Krašto ’apsaugos ministeris 
Ustinovas Pravdojė paskelbta
me rašinyje sako, kad Sovietų 
Sąjunga gali atšaukti savo jė
gas iŠ Centrinės Europos, jeigu 
šiaurės Atlanto valstybės nesi- 
ginklups ą t ominėm is. <Pershing-2 
kanuolėmis. ,f. • ~

Susidąro įspūdis, kad Sovietų 
valdžios žmones paveikė prezi-

Vance re’kūavimus atšaukti ka- j zidentas Carteris yra linkęs sko- 
ro jėgas iš Kubos, o dabar Mask- Į linti prašomą sumą.
va jau yra pasiruošus’' atšaukti
Sovietų jėgas iš Rytų Vokietijos.

I Viceprez’dentas Walter Mon- 
dale jau tarėsi su korporacijos 
vadovybe ir automobilių darbi
ninku uniios atstovais. Po to 
pradėjo eiti kalbos, kad prezi
dentas prašomą paskolą suteiks.

Vokiečiai daugiausia 
investuoja JAV-se

BRIUSELIS. Belgija. — Vy-. a ,, . ... .'. Anksčiau korporacija sutiko suriausybes ir finansines įstaigos! r
stengiasi nustatyti, kur bėga pi
nigai ir kas juos administruoja. 
Vadinama “Conference Board” 
nustato kas ir kur investuoja 
savo pinigus.’ Paaiškėjo, kad 
praeitais ir šiais metais Vakarų 
Vokietija yra investavusi dau
giau pinigų, negu bet kuri kita 
pasaulio valstybė.

Vyravo įsitikinimas, kad ara
bai. gaudami pinigus už minera
lini aliejų (naftą), yra didžiau
sieji investitoriai Amerikoje. Jie 
perka gerai veikiančias krautu
ves. ūkius, gyvenamus namus. 
Bet pasirodo, kad Vakarų Vo
kietijos piliečiai, bankai ir bend 
rovės investuoja Amerikon dau
giau pinigų, negu investuoja 
arabai. Antroje vietoje stovi Ja
ponija. Ji investuoja savo pini
gus į Amerikos bendroves. Tre- 
č’a investuoto kapitalo vietą 
užima kanadiečiai.

unija, kad vienas jų atstovas 
galės įeiti Į korporacijos direk- 
toriatą.

— Chrysler bendrovės direk
toriai nutarė įsileisti į direkto
rius darbininkų unijos astovą. 
Darbininkai nori padėti bendro
vei atsigauti.

ministerį. dirbusi savo kabinete. 
Ministeris Manuel- Hinds buvo 
labai nustebintas tokiu dideliu 
nekviestu. žmonių -kiekiu. Jis 
kiek aprimo, kai. jam pranešė.

Į kad jis laikomas ifcaitu. Buvo 
sulaikytas viceministeris Oscar 

j Mėnjiver ir apie šimtas minis
terijos tarnautojų.

Tuojau abiejose ministerijose 
atsirado maištininkų-atstovai ir 

j pradėjo reikalauti .-pagerinti ne 
Į tik darbo, bet .ir gyvenimo są-

Šveicarijoje daug rytu 
vokiečiu šnipu

ZURICHAS. Šveicarija. — 
.Nuo P^mom P saulinio

■ šveicarim >apo u pasaul’O
■ centui. Antrojo Pasauli

nio karo metu Šveicarijoje buvo
■ daug britų, amerikiečių ir vo- 
' kieč’u. Karui pasibaigus. Sovie- 
• tu Sąjunga turėjo daugiausia

šnipu didesniuose Šveicarijos 
miestuose, šiandien Sovietų 
šnipų Šveicarijoje yra dar dau
giau. negu buvo tuojau po karo.

‘ Tiktai šį kartą Šveicarijoje yra
■ daugiau Sovietų šnipų ne rusų, 

bet kitų tautybių žmonių.
Specialistai dabar tvirtina, 

kad Šveicarijoje yra daugiausia 
vokiečių, šnipinėjančių rusams, 
negu pačių rusų. Bet ne Vakarų 
Vokietijos vokiečių, o vokiečių, 
atvykusių Šveicarijon iš komu
nistinės Rytų Vokietijos.

Maištininkai pareikalavo, kad 
būtų pagerintos visų darbininkų 
pragyvenimo sąlygos. Pirroon 
eilėn, darbininkai reikalauja, 
kad jiems būtų pakeltos algos. 
Pragyvenimas paskutiniais: mė
nesiais pabrango 30'i. tai maiš
tininkai' nori, kad ir algos būtų 
padidintos 30 G. : .

can. lėktuvu. Neskelbiama, ku- 
.rioje Amerikos vietoje Levčen
ka apsigyveno.

Siunčia maista 
C- 

badaujantiems
BANQKOKAS. Tailandas. ’— 

Pirmasis..JAV transporto lėktu- 
- vas, trijų senatorių lydimas, 
atvežė ŲŲnompeną būtiniaus’o 
maisto Kambodijos badaujan- 

, tiems. Tuo tarpų prez. Carteris 
jau prižadėjo galimai greičiau 
pristatyti įvairiausią paramą už 
69 milijonus dolerių.

■ Ta:p pat Pnompeną. Mekong 
upės vandenimis, pasiekė Sovie
tu laivai, kurie pristatė maistą. 
Sovietu valdžia savo laiku siun
tė modernius ginklus į Vietna
mą. kad galėtu įveikti Kambo- * ■ ' * w • 
diją. o dabar, kai vietnamiečiai 
pavergė visą kraštą ir sukėlė-di-

Bet jiems dar svarbiau nupi-j džiausią badą, siunčia maistą 
ginti pagrindinių maisto pro-į badaujantiems padėti; • 
dūktų kainas. Pirmon eilėn turi į, - Liūdniausias vaizdas gaunasi 

karo būti atpiginti ryžiai, labai pla- 
. ciai naudojami puspenkto mili- 
I jono gyventojų. Nori, kad būtų 
i atpigintos rudos pupelės, kurios 
I taip pat „ naudojamos visame 

krašte. Atsakingi pareigūnai nu
tarė imtis priemonių, bet jie 
negarantavo, ar pavyks kainas 
sumažinti. i

Susidarė įspūdis, kad pulk. Į balsuoti. . i 
Machano vadovaujami ministe- J 
riai buvo pasižadėję padėti dar
bininkams pagerinti gyvenimo 
sąlygas, bet niekas apie tokį su
sitarimą. jeigu ir buvo, nieko 
neskelbė.

Ginkluoti kariuomenės dali
niai buvo išvežti j strategines 
vietas, o sargybas ėjusieji par
vežti. bet niekas jiems nieko ne
sakė. nestabdė, ir netrukdė už-t 
imti sargybas. Sostinės policija 
nekliudė 800 žmonių užimti dar 

— Praeitą ketvirtadienį Kam- bo ir ekonomijos ministerijas.

matyti prie Kambodijos ir Tai
lando sienios, kur žmonės kas
dien miršta nuo bado ir ligų.

— Senatorius Robert C. Byrd. 
daugumo* vadas Senate, pareiš
kė. kad ji; b-*’ -’os už strategi
niu >-no ginklų apribojimo su- 
4 ' i J e patarė ir kitieins taip

— Teigiama, kad buvęs pre
zidentas 
Ugandą

Idi Amin atsiuntė į 
kelis savo agentus.

— Iš Kambodios ateinančios 
žinios sako, kad žmonės šimtais 
miršta badu. Vaistai jiems jau 
negali padėti.

Pietų Korėjos policija už
draudė studentams tęsti de
monstracijas.

— Čikagoje baigtas j aero- paloje, Ugandos sostinėje, neži- Maištininkai išmušė kelis lan- 
dromą žmones vežančių auto - nomi asmenys užmušė kelis po- gus. bet netrukus jų pačių žmo- 
busų seterių streikas. ! Ii tikus. / Urtės suvaldė maištaujančius;

Pulkininkas Machanb kontro
liuoja visas kąru jėga% pasienio 
punktus ir valdo susisiekimą.
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Grow Older’

Redaguoja PRANAS ŠULAS

Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

diskutuojamos svas (exempt) nuo pilver»ti- 
įvairios regėjįmo problemos ir no pardavimo(execjud<<)Lkad 
akių 'apsauga, Jįr nemokamai pritefenh^ * 

jūs "norite’niCTtgUtruoti'^savo 
rities (County) Rekorderio įs
taigą ir jam jmšakykite, k .id 
jūs norite užregoMuoli fiayp 
nuosav\i>ę, kaip angliAkai va. 
dinaipa . “homeateu1 * .‘tdema. 
Tada; jūsų namams!iieg.‘J<s už
dėti arešto ir-juosrparduoti.no ’.s .

NžDIRBTI PENSININKUI 
ESANT POILSYJE? < ,

Kai kuriam pensininkui kai kada iškyla klausimas, 
kiek gali užeirbti, esant poilsyje?

Atsakant i ši klausimą, reikia turėti dėmesy, kad'pa
gal Soč- Sez- veikiančius nuostatus, investavimo paja
mos, k. a- dividendai, nuošimčiai, nekiln. turto nuomos, 
gaunamos nuo kapitalo pajamos, yra nelaikomos pensi
ninko uždarbiais. Išvardintos pajamos yra išskirtos (ex
empt) iš uždarbių sumos, taikomos Soc. ec. mokamoms 
išmokoms (benefitams) gauti.

Ta pati taisyklė pritaikyta ir iŠ privačių kompanijų 
gaunamoms pensijoms, išmokamoms pagal Įmonių “reti
rement’’ planą, nors kai kas gali argumentuoti;’ kad tai 
yra amens uždarbis.

Šiuo atveju pabrėžiama, kad Soc- See- išnipkų gavė
jams (beneficiarams) ribojamos tik tos pajamos,; kurioj 
gaunamos iš dabartinių uždarbių, bet ne iš praeityje 
igytų.Dabar tik tokios pajamos Įskaitomos, kurias pėnsi ; 
ninkas gauna iš besitęsiančio darbo uždarbių-

Ž'novų remiama idėją yra ta, kad esą būtų sunku 
mokėti Soc. See. pensijos (benefitus), jei pensininkas; už
dirbtų neribotą papildomų pajamų sumą.

1350 m S.S- nuostatai nustatė, kad bet kuris pensi
ninkas 75 m. ar vvresnio amž-

V X w

norėjo ar pajėgėrr salėjo gauti Soc-

t 1978 m. pensininkas-lig^i-je-72-m.-amž;,'galėjo užtlirbri7;-’Nelėgališti imigrantai;- par- 
iki; S4.0C0, nep'farasdamaK'išmokų; 1979 uždarbių su^j 
ma yra padidinta iki. $4,500 ; 1980 m- bus padidinta iki 
$5,000; 1981 metais -bus; padidinta iki• ■$&,500 ir 1982 me
tais bus padidinta iki $6,000. ■ r3 ;■ • ; . -

Vieną dalina'■gudrybe1 dėl* uždarbių ribos nustatymo 
yra yądmajnas.rriėnęsi^įs testas, kuris priklauso .nuo 

"išėjimo pensijon- mietų-Šiam testui Paaiškinimą galite 
rasti William> Steif-knygoje-: “Wha^ You’ve Got-Corning 
in Social Security .and Mediearė?’?Tą’ leidinį -galite gauti' 

, galėjo uždirbti kiek tik The Sufi?T;rfIVi. 'Bęx 4958, Chicago, 
Sec. išmokas (beiie- I1L «068(ktiętuY^kaį,jMi^i™:ga}itę įąuįį pa? A,,če- 

,, gocj^įbįp;.yę(įėją,';S82fclr- jialsted t..........
Vėliau amžiaus riba buvo sumažinta iki 72 mėty į5aS'6j 

kad neribotą sumą pensininkas galėtų uždirbti ir pilnas/ “

davę-gavo • turtą Pakis tane, įlin 
dę į'-skoTaš, kad sumokėtų geng 
sterrain^,' perVežami Į Italiją. 
Milano policija suėmė du pa
kistaniečius, kurie vadovavo 
čiai kontrabandai pervežahtimf 
grantus. ’ p. f.

NEPASITIKĖKIM DIDELĖMIS
3.'reklamomis

galima gauti ž The American 
Association of Ophthalmology’.

Norįntieji šį leidinį gauti, tu
ri prisiųsti sau adresuotą su 
pašto ženklu didesnio formato 
voką: Amerikan Association 
of Ophthalmology, 1100 17th 
St., N. W., Washington, D. C. 
20036.

KL. Pasakykite kas yra.:“ab- ,. 
ctract of the tiUefbjiėkilnojamų? .U 
turtų* parduodant? Ar ‘abstract b:.'. 
turi ’paruošti! pardavėjas ar< ■■ 
nekilnojamo -turto - -pirkėjau? 
Kas atsitiktų, jei pardavėjas’to »* • 
kio rašto neparįįpintą?' ' 4, 

Atekasąs O-kas
ATS. įstatymas < dAul. Jw'-. 

2d Sec..148-133) sakė /‘Abstract.
yrą raštas (title) . peklinej amą ;, 
'tui-tą >pdrdtto.dant, jame, yiją 
to forto kondensuota ; istoriją. 
Pardavėjas psiv<ęda‘‘^įUeU. kpąi;; 
panijaį’ išaiškinti •dęfek.tUfc.Kom 
panija' patikrinu Jviešuo-Sius \re- - 
kordus 4c praneša ąpiė hel. ku-r 
.riuos defektus,' jeidoki'yrai 
'■ ' u.; ir.-'tJ .j ... į.-

Tokį.. dokuptientą Ląjai’.ųpęįa.. 
nekiĮn- .turto .parda>vAj0;t\ jfi. 
butų betfktų-hį;tąų>ę; dp^finįęfl-. 
te T title) defektų, tai jU(‘pą|ę^; 
gimd prpbįenta tektų a|xiiriu-. 
dos kompanijai, ri1 ] r ; “A i

.- oev.-neisit Tį-jDLiū.'jčf

•4
:aĮ
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KAI KURIE BEDARBIAI
IR TOLIAU GA.US PAŠALPĄ

Kai kurie Illinois gyventojai, 
kurie gaudavo nedarbo kom
pensacijos išmokas praeitais 
metais, galės turėti teisę į pa
pildomas išmokas. Toki špreh-" 
dimą padarė Cirtuit teismas 
Chciagoje.

Bedarbiai^ turį teisę į ekstra 
išmokas, yra tie, kuriems bu-: 
vo mokama iki $135 per savai
tę pašalpos. Tas liečia tuos be
darbius, kūriė tarėjo išlaiko-- 
mus iyaikuSj tačiau negaudavo 
papildomos pašalpbs už žm<>‘ 
ną, kuri taip pat buvo bedar- 
bė. Tokį sprendihią padarė te'i 
sėjas Joseph Wosik užpraeitą 
penktadienį.

Advokatas Bebra Raskin iŠ 
the Cook County Legal Asšis- 
rance Foundation, kuris buvo 
iškėlęs bylą, pareiškė, kad/da- 
bar “šimtai” bedarbių turės tei

• :sę į papildomai išmokas. ' 
‘ Kai kurie mūsų u biznieriai j ‘ Tačiau^ Moslie ^aedbius,! Vy. 

labai išpučią. savo-'gaminių---ir* • • i--.-,
patarnavimo rėkdamas. Tikre
nybėje *riei -gaminio kokybė, nei 
patarnavimas nčatatinkariskėl- 
biniams. .. f M LI;

- 'štai konkretūs^ - - pavyzdžiai. 
Ghicagos veik visuose autobu; 
įsuose? iškabinti dideTi škelbi- 
■mai, kad ■ pagal. pristatytą kuri 
šponą kiekvienas asmuo turi; tei 
■Sę -gauti' 5‘ęį' disko-n tą. nuo< dan- ‘ 
tų pataisymo sąskaitos, ; kai informacijos1 khigėlę “MecfiĮ 
■tą-’kuponą' primato -abet kuriam care^nd'Hefath Insurance’ led 
Den tai Group Įstaigai. To- j:Dlder People”; pavienius ėgi 
kių; ofisų riurodyti-tr\-S:.-Evah-I^mplioriifsr: dovaiihi sihfiėia 
Stone,' Ebop ir Brigthbn -parke, j savo? nariams.
'Dantiį'‘'T'dtaisyiho;-kalifą.-nuro-I Daugiau negu 250,600 egžem- 
-dyta $9 ir .daugiau. Aš apla.n_ pliorių šio leidinio jau išplatiir 
ditad- nifešt'o čehfrė'-’dvėjus Den ta niio šiiy niėttr iiifž^ib’ nieif.y 
tai Group Ofisus iri nei Vienam kaip ]>ranęšimašebuv6''išs:įyaii^' 

’riagavą'u-' tinkino ‘ patarnavinio..- 
RekĮaMlftfrtfe'šė lapeliuose ’.pa- 

’šakyta;- ‘ kHcl ■ patarnavimas- at
liekamas tą pačią5'dieną.”-’ Gi 
miafi.’ abejose dantų, ofisuose pa 
įsakė’ kad patarnavimą gali at-.
likti už dviejų Savaičių ir '

i padidina uždarbių sumos..riba

I

c- ' v V M 'i <5 ‘ -J ~ Z" ■"raibisakė Antanui Schall .. X7-X
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Tel. 247-5081 Pi r s

after, są heart ki Itacki^irifinicody- 
leistina j darytis* po -sir- 

dįesj'atakos) 5r kt. o;>. v >

i
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1S!W. .
liagg juos-per kalnu keįęlni
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■' GAUNAMAP'NEMOKAMAI- 7
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AARP asociacija Mšteftftiši

P. S. Plačiau 
deni Maturitv <

Jręisiskundžia daugi tusia 
Vakaru kraštu vvresnio 

C u *

Uaus asmenvs, d.ugiatr.ia 
to. kad mūsų dieto;.- p

kr,^7

statutes
triO) sako Jei jūs valdote ir g\- tinką
venate^savo naifmuse'ir namas laVinrtnfes,'^al
yra įvertintas mažiau kaip 20- žin«ls ič^okdis «$uHi ka sueis 
IKK) dol, lai jūsų namas yra lai- .62 ii^. ąnižiags. ? ?»

■ ftiifdi. Ar-’ą.š'ri^u-s’a'iitTftf4ląr-'
34k-a-ks japdraudos - sužeisto-, -b'i*4t^4s?xgi-'«Ae- >''-c. <

Washingtono valstijo-
Mary K-nė

Washingtono Valstijos 
ži ū r. S * /! ’ ° A’" -n rz' -

A ' VA

dirbti ir 
iki 70 me 
198-2 met

* -f

irŠa/iHalsted t., Chi.i 
|acriihm i>. ? . . Pr-'iFab*

' DU ‘SįįrS^KTftįSiį’^j?į?ĮMšĮL''AMŽIAUS I 
Fačiau 1977 merais buvo išleisti papildomi įstatymo|Mri'ptri -žMOGŲ^v ATĖMĖ5:800-DOLERIŲ* '

1‘1*' -i" ,.a$fiiįe8 žžri- I . - . .. /<'=•■' -•
,PuąY^^ai^Įi^įsta^.rkaip^ig^ kstęjęsan.į^jęgaęiąib.Hur. 31S 

mėtĄ._: .3ąmž iąu^. vyro
,ĮįĮ45' s.. .jąlŲorip» LŪri'eita "tęgcįft-’ 
idejn ų,.pyogę.ri.u .čekius, igzvi- 
Sb §8Q^xUmai .ųv.neąpsk’ąi.ęjuo- 

’ cą rinitą ^ry^aią. ^inig^ri 
$<)lięija j)išnešė ;kąq

kurie leidžia pensininkui neribotą-sumą Už
mokąs gauti; tada sumažintai Į-^nižiUs 
au šie nuostatai pradės veikti tik nuo ’ , f •

L/jkad
jie^ikrįna.gązb ’skąitii’UkąT Vie , 4 '.i1 :V• V • h*in a ?t i k i: i ii t o j a st u^^ągo į^I jau-

dėžutę^ kurioj buvo so 
ejai se^jįij'Lty^Pje.n^įjps .du čekiai 
ir gt\ųų Ųjnjg'UL;Tię du . vyrai, 
pa.iįiėgp, įškr^ustę tįėžutę ąųt pi
nigais,. Abudu. vytai buvo apie 

r3(įin.. ąų)žItJ^pėdų37 jnčų auk-. 
5ČiQ.^y.erią apie 150 svarų, 311 
švįęšiaįspa.Iyotąįs marškiniais ir 
juodomis ‘kelnėmis.. pet. P Š į . n : • i v. J i

Si'LLl j- j.:;. , :.

TINKAMA dDIETA^AId PADĖTI ^AAI TIKRAI -;
F; -PROBLEMAT' IŠAIŠKINTI 1X1

O-:-.'! I£2f?'!£fjp, i5 Ii " ...........*

KL. Aš-’ esu-'Ttl ihn amžiaus ir 
jauĮ-itiusi <gerąi,?b^ tunu r- prob- 
lenfą sud^xhiriu. išgitušlirtiniu;

deaftigašt man pasakėįka.d 
c su va is t a is^vad, L,laxatiA:£S^r.-sicL 
j^egalavinHĮ-jJĮępf^aliasiHvs-’ Jis,;
.man patarri^lfli^^fr tiiėri^V'al- 
»yti daugiau daržovių. Ar jis 

r.-ra teisus? Tadas M-tis

Vanojant vėdinamus 
savo problemą galite dar 
loginti. Vartoja.nl daržoves bei 
vaisius rerkalai gali pataisyti, 
•les tykia dieta gali įspėti ir pa_ 
lįe^gvitdi viduriu Iškišti n imą 
vy resiti o m a žra u s žm <m oin s.

_^ELEC?ALISKI IMIGRANTAI 
,^i^AKARŲ--EUROPOJE; si ■ 

' ■_ ‘vr-Ih-'
|AJ GANO, Š y e i ca riją. Rėu te- - 

ri||^ėsy.ūrą ra neša/kad nešė-,, 
nu|į Į -Ąyeiearijos polįcįją suė--

pa’arimas.l pakistaniečius^ slaptai
; l?.xativus| at^'kusiuš iš Italijos^.-Jlšąisk-in- 

r pab- tąįfk'ad'AIilane veikia kohtrą- I 
i b^dinfrtkų lyūrys, kuris^i_di- 

pinigus prisląfo ’į 'itafiją 
(kišta no imigrantus, -& vė-y 

liagįs juos per kalnų kelelhis- 
pęB’ėdą U .'ŠVe-ięariją,; čiąj. - jie

^re- 
■i ūlc- 

iių (fiber)? padedafckįų-norma 
liai vidiniams tušLnb's.

Esiint augaliniams maiste 
didesniam kiekiui tokių me- 

įsspręsti vidu
rių' tnš inimo problemą. TiUra 
rftginė duona privalo pirmau
ti per nnlsų prsrvritis, v:etoje 
kalt s duonos.

’ Ritjh^ėHK^^CMinis h'kiu me 
džiagų y:a žirniuose ir pupelė
se šakniu?gc daržo\ėse, k. t. 
gruekuiibc, rkjSU' ir bul* 
vėso (ša h’pm ), *ob()lni<>>c ir

ruošia Valeric Kelly .Turn 
skyriuje yra >v j bus nmody. 
mai; “Should \\c drive under 
incdjcalion (Ar turime i 
'M^irnoii, naudojant vaistu 
“To hear heller, h y ih 

(nurodyti dalykai, \ 
tutini iresnei klausai), “1

J? i * i

■MNMBiTiU "M

Fbtį O, Aid^iwi i

. -K- - 7 : ■ . L . L>^5riausio prokuroro asistentas,at-
■ - * Tx “ «* f V • ■ •$ ) J LEy

stovavgs „Darbo. departamentą., 
pasakę, kad’ ji^ uėra^ tikras 
kiek bedarbių galės guti pašal
pą; pagal minėto teisėjo .nuo
sprendį. j-“.'/ pr. f,.

io ’
Tax Reform1,Act is’ i5r6 'TTfetIK1 J. 
kokią .^unia T S’*”
nuširašvti'.*uzf 7 ‘
dot ‘-sijma isi in tines (excl.usioftx 
uz. ?kie^iyėnųš t.k^eri^onK&įš 
mėtiiš ’ dar. :dabar ’ pašil^o^ 

ib/j; ■•'!/> i-;0? /r, i\rr> ąTi t-’-’ : ; . ... • , A. G-k-as. * .■f- ;; t f.f.Jžfl
A'bs i -iUttS»xs Gotdę (ftefc. - K 

07), Į-dhriJ’ir. ’'-dabgrri’d&nėrasų ’•>.
. -I’ga4i‘o'.atšišikaiiĄ’ti’ ’.i 

T-(-eLiiidė) i ;m
’iriosj <ftš ’ Viso- tUMjtf)ri®kįšų>'

dbvriibT^jm7'3pt^/;kMė3id6i4niWs- !’i 
inėtųš; " _r Ž

t - JM x.T-> n-

čiajš 'tiiląetlų^,^’J v...
Pajamų ihKkėsČių jy

Jįėttivių; į<kalba' 
teikia A§ &ęlri]|įs 
ted)Į)(

OURącėyiit^ - t ’
Įšriigojė)
ChLca'gą; i-R? f jot <

dint a tos draugijos liiėnrastyjė 

, <24 puslapių knygelėj jššpąu^ 
šdinta aiškia Salba Medicare 
programa,'’ -

Nemokamai knygelę galite 
....„ ■>hė‘^nuti;%ėripiahtiš "šiuo.“adresu;. 

už<^9 sutaisys inaho’ dantų plok 1AAĘP FtrifiHmen^ 'Dept.M-11, 
‘P. O,Tfox 24^'?Loi<g' 'Ėeacb,’ 
Calif. 90801 pr. f.

stelę, b už'$220 padarys’ naują? 
• T^igi patariu Tr kitieffis pa

cientams per daug^ netikėti "di- 
delčĮirs -biznierių ' Yeldaipoms, 
(rikfeiptis į, lietu vi ris -daritistus 
'ir į4 valdines dantų -“ klinikas, 
kur patarnavimas pigesnis ’ ir 
gi-'ėi tesriis. p ’** ^^r.^e^fah

' NEMOKAMAS ^EĖlDINYS
LAKIŲ ’ PRGBEfeMOMŠ' '

' - , -IŠAIŠKINTI ■

Neseniai išspausdintame lei-

'S71I

'AR Aš GALIU NETEKTI .v; t- 

NAMO DĖL AKCIDENTO? : , > 4 5* v • -♦ ' * _
- - — *• - ’ • — /

KL. Dėl įvykusio automobi
lių susidūrimo, mane padavė 
teisman ir kaltiną, kad riš ’ kaj-’ 
ta dėl nerūpenstingumo (negįi-, 
genęe. Al a no: anašiha' ' apž 
^IxaiistaSj bet matPpasakėžkad

jo ašmens gydyrtto' Tižiai d oins^ 
padengti. Aš esu našlė, 68 me-, 
tų amžiaus ir gyveno-mano-v-y-. 
ro paliktame name ir gaunu 
Soc. See. pensiją. Ar ieškovai 
*ali parduoti mano namą? Aš 
gyvenu 
je-.-

. < <&r

•Ms

katinas

xKiėk jrri ėtji . • tupėti
darbp^m

A'rŠ. Atro lo .,kld Yšjįl 'Ai
te. Kad gauti Sųe. Sėc. šrAcdtifis 
Uaug&yje atveju asmuo turiJati- 
tikti tknf'tflčricms dsnn. Pc sa- 
lavimąms^ 'ii . (ar iii) 
turi

( dengdAŽft^^^4^^WiŽdtns' iš *10 
St. (>.12.010:040:-' nietjHjMgįJai ttėaiir
inc x’trirlrifn ir* cf%T- 1 3

uuiiiiii»ni.Hinmįmi»ntuiiHmHiffltfiiiiuiiiiniiftH||iinfhtM^ftMiiiiiiiiiiniii«-
ImĮMOrtuoIi kristalai, parccriąnhiiai servizai, gintaru karo- £ 

liai ir žiedaį, Chi£a Rosėntal ir kitCs (foVŽMoį. * 
i>... . rrviKriii. J
1 ei kame pašto ženklus bei mon^tų ^ol^kcija> r 
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NESUSIPRATIMŲ UŽUOMAZGOS
I. Neaiški kalbą LDF vadų nesantaikos padari-

Pirmiausia, noriu atkreipti dė
mesį į* tai, kad protokole nėra 
aiškiai pasisakyta dėl VLIKo 
teisinių pagrindų, kaip kad yrą 
aiškiai, tikslia teisine kąlba, pa
sisakyta, VLIKo,: 1944.11.16 d. 
deklaracijoje (ypač jos įvade), 
taip pat ir dabar- veikiančiame 
VLIKo statute (1/ str.).: • i
’ Kad ateityje nekiltų dėl to jo
kių nesusipratimų, naujasis sta
tutas 'tuiėtij: tuo klausimu aiš
kiau pasisakyti.

II. Fikcijos VLIKe
v -> ; i
' VLIKo nariais gali būti, ma
no nuomone, kiekviena mūsų 
politinė'grupė (didelė ar maža), 
kad tik* ji būtų'realybėje egzis
tuojanti, turėtų savo organiza
ciją, ją atstovaujančius1 ir jos 
valią -reiškiančius organus, taip 
pat savo-•statutą, iš >kurio būtų 
matyti-jos1‘tikslai,- uždaviniai ir 
jos organizaieinė sandara^ Kul
tūringuose^ kraštuose tik, .tokios 
organizacijos ir pripažįstamos 
turinčiomis savo teisinę - asme
nybę (plg. Šveicarijos ZGB 60 
štr. arba'Vokietijos BGB 21 ir 
kit. .str. str.).

Bendra taisykle, ir VLIKas 
sudarytas iš tokių mūsų politi
nių (ir šioms giminingų vad. re- 
zistenęįpių.) . -organizacijų.’ Bet 
daba .̂ va, kaip matyti iš pro
tokolo. .2 p.^ j .VLIKo .narių su
dėtį įrašyta kažkokia “Krikščio
nių Darbininkų Sąjunga”.To
kios gi tremtyje, kaip žinome, 
visai nėra. Tai grynas kažkieno 
prasimanymas,’'tikra fikcija.
1 Būdinga, kad ji< nesuminėta 
nei protokolo 1.2 punkte, kur pa
sakyta,kad /-‘protokolo susitari
mai įgyja galios,. VLIKui, Tal
kai ir LFB juos patvirtinus”. O 
kur gi ta “Krikščionių Darbinin
kų Sąjunga”?., Ar jai to proto
kolo patvirtinti (sakant, po su
sitarimu pasirašyti) jau’ nereik?

nys, tai reikėtų, kad tie vadai 
kuo greičiausia susitaikytų ir. 
vienybės dvasioje dirbtų jau se
niai VLIKe esančioje Liet. Dar
bo Federacijoje, LDF.

III. Pavojinga intervencija

Protokolo 9 p. sako, kad 
VLIKas ieškosiąs galimybių “gi
miningoms organizacijoms (su- Į 
jungti, ar ką?—m. past. P. Str.) ( 
ir jas skatins jungtis tarpu
savyje”.

Tiesa, VLIKe yra .tokių savo 
idėjomis giminingų organizaci
jų. Joms gal ir vertėtų susijung
ti, bet kas iš to bus VLIKui nau
dos? Argi VLIKui kenkia tai, 
kad jame yra “perdaug” orga
nizacijų? Čia jis kviečia, šaukia 
visas gyvąsias (kaip matėme, 
dar ir gimsiančias...) mūsų po
litines .organizacijas į jį ateiti, 
isijtingti narių teisėmis, o kai 
tos . atęiną, tai projektuojama, 
kaip čia dabar sumažinti jų} 
skaičių, kaip iš dviejų ar trijų į 
vieną padaryti...

Mano nuomone, tų neprašytų 
patarnavimų (sujungti giminin
goms org-joms) VLIKas turėtų 
vengti. Kiš'masis i kitų organi
zacijų reikalus yra, iš tikrųjų, 
pavojinga intervencija, galinti 
turėti blogų pasekmių.

Džiaukimės, kad.turim VLIKa, 
mūsų tautos atstovybę, kur yra I 
susitelkusios visos mūsų politi
nės organizacijos (didelės ir ma
žos, viena kitai svetimos ir savo 
idėjomis giminingos, tuo paro-Į 
dydamos, kad VLIKe atstovau
jama visa mūsų tauta.

IV. Apgaulinga vilionė

Protokolo 9 p. sakoma, kad 
VLIKas “stengsis į bendrąjį 
laisvinimo darbą Įtraukti nau
jai iškilusias ir Lietuvos laisvės! 
kovoje pozityviai pasireiškusias j 
organizacijas”.

Iš šių žodžių lyg ir seka min-j

IT’S AMAZING!

J

/A Vancouver. 8.C. milkman, hauled 
into COURT FOfc MIS TRUCK NEAČ ■
R rt/DRAHT, FIRST YaiKED HIMSELF CHJTOF.

Ute 522.' FINE , THEN SOLD TV/O BCTTLHS ' 
OF MILK TO THE JUDGE AND A ScTTLE OF’ 
tesaM TO THE COP WHO ARRESTED HIM1.
.6. i —.• -- -> ■ -—•—» i "b .i

Bbl ODD vWlNGr CUSTOM W o 

YORKSHIRE YO YHRCM
OLD PENCILS,ČRftSčRS, CLIPS AND PIK 
RT PBIRS , IN ORPČR 1
INSURE- HRPPlNČSS RNP CHILDREN /I

Jr SouTM AFRICA. 
OSTRICHES -9RE 
HUNTED FOR THE 
DIAMONDS THEY 
OFTEM swallow'. 
52 MERE 
ONCE FoUWD 

1U OhlE t . 
BIRD'.

GNAT MUST 
VIBR.ATE ITS 
VJlNGS 15^000 
TIMES h SECOND!

Kuriais atvejais pareikštas melas 
gali būti reikalingas

Paprastai yra sakoma, kad vi
sada reikia teisybę sakyti, taigi 
niekad nereikia meluoti. Bet 
žmonių gyvenime kartais pasi
taiko tokių nuotykių, kurių at
vejais ir melas būna reikalingas. 
Apie tokius dalykus aš čia trum- 

i pai papasakosiu iš savo buvu
sios patirties Lietuvoje.

Kai 1919 ir 1920 metais lenkai 
buvo nusistatę užimti kai kurias 
Lietuvos dalis, tada ir lietuviai 
buvo pasistengę kaip reikiant 
pasipriešinti, nes jau buvo susi
darę naujosios Lietuvos kariuo
menės savanorių būriai. Kai 
1920 m. rudenį man teko dvira- 
č'u važiuoti netoli Kalvarijos, 
tad teko vienoj vietoj pamatyti 
lenkų kareivių būreli, ir iš to 
būrelio vienas kareivis priartė
jęs prie manęs paklausė, ar ne
teko man kur nors matyti lietu-

atnešė lietuviams laime.
Bet tais la'kais. ir taip pat šių 

d'enų laika:s, kai kas mano pa- 
sakvtus teismgus pasakymus pa 
vadina tikrąja melagyste. Pa
vyzdžiui. vienas mano pažįsta
mas asmuo paklausė, kokius 
vaistus aš vartoju, kai suskauda 
galvą. Į tai aš atsakiau, kad man 
niekad netenka galvos skaudė
jimu jausti. Bet tas asmuo, iš
girdęs tokį mano atsakymą, ki
tiems asmenims pasakė, jog aš 
meluoju.

Dar vienas mano pažįstamas 
asmuo 1969 m. paklausė, kokio 
amžiaus aš esu, o aš atsakiau, 
kad jau neseniai baigiau 80 me
tų. O jis dar pareiškė, kad at
rodau turįs tik 70 metų. Tačiau 
kitiems žmonėms jis pasakyda
vo. jog aš moku gražiai pame- 

! luoti.

Kodėl gi? Greičiausia, tik dėl to, 
kad tos organizacijos iš’viso 
nėra it niekas nenori pasiimti 
atsakomybę už’ fikcijos “atsto
vavimą”.'Tai kaip tada toji fik
tyvi organizacija ' gali būti 
^LIKb ndtiu? . •

Mūsų' linkėjimas, kad tie, ku- 
trie šią mėšafipją,- gal4 dar įtik .gim- •■—•v-1 *■» J- ■ « 4 -
si an čia (sąvcš srūšies. nasertyrrus) 

»^rg-ją į1 VLlKą^ atsivedė,Į ją tuo- 
įąu patdš<VLI;Ko-įšsiy^tvĮ.’' >. 

„H Jei J . šis. >'nesusipratimas; -yra

tis? kad Į VLIKa viliojamos vi
sos mūsų organizacijos, net ir 
nepolitinės. Bet šios gi VLIKe 
dalyvauti negali. Todėl jų ska
tinimas “iškilti”, “pozityviai” 
laisvės kovoje pasireikšti, kad 
galėtų būti “įtrauktos” į VLIKa, 
yra tik apgaulinga vilionė.

Dabar'jau visos mūsų politi
nės - o r. g a nizacijos apsijungė

• VLIKe. Už VLIKo ribų nepasi
liko nė vienos organizacijos, ga
linčios būti VLIKo nariu. Jei'

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

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

Like aH leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anada starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extra Mreggth with safety* Thafs common sense, Thaf s Anacin, 4

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

' DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
p- IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
; AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
' ATSIMINIMAI IŠ BAJ.FO VEIKLOS

494 psl. Kieti Viršeliai ........................  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

į 
'A

i NAUJIENOS
* i f c b ■ • * • ’

,1?39 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

kada atsiras dar kokia po
litinė grupė, t'krai gyva, ne fik
tyvi, tai, pareiškus jai pagei
davimą (būti VLIKo nariu), 
VLIKas turės atidaryti ir jai 
duris be jokių jos veiklos “po
zityvumo” tikrinimų, be jokių 
egzaminų. Antraip, VLIKas ne
būtu teisine tautos atstovybe, 
kuria jis yra dabar.

V. Nereikalingas prašymas
Protokolo 6 p. rašoma: “Komi

sija prašo Lietuvos Laisvės Ko
mitetą ištirti galimybes savo įsi
jungimui į VLIKa”...

1) Pirmiausia, manding, komi
sija pati turi žinoti, ar LLK,£ali 
įsijungti i VLIKa, 
tos galimybės yra grynai teisi
nės. kurias išaiškinti gali komi
sijoje dalyvaują kolegos teisi
ninkai, nešaukdami pagalbon 
dar kokių juriskonsultų iš ša

ar ne. Juk rujų

palai šio protokolo susitarimus 
(m. pabr. — P. Str.) ir demokra
tinio proceso bendruosius 
nius priima VLIKo seimas”.

Iš to seka, (1) kad VLIKo or
ganizacijos griaučiai, štąį,. 
VLIKo seimui jau duoti, ir. sei
mas turės juos priimti be jokių 
pakeitimų; (2) seimas priims ne 
visos VLIKo organizacijos sta
tutą, o tik protokole nurodytųjų 
VLIKo organų (seimo, tarybos 
ir valdybos) “vidaus tvarkos” 
statutą; (3) kad. priimdamas 
tą statutą, seimas turės laiky
tis (a) “protokolo susitarimų” ir 
(b) “demokratinio proceso bend- 

Tai seimo susi-
pančiojimąs.-

Dėl to norėčiau pasakyti se
kantį:

1) VLIKo apsijungimo proto
kolas, žinoma, yra VLIKo gru-

dėsniu”.

lies.
2) Antra, rodos, gi savaime 

aišku, kad LLK, kaip visai sve
timos, ne lietuviškos (amerikie
čių) organizacijos padalinys, ne
turįs reikiamų kvalifikacijų bū
ti VLIKo nariu, negali i VLIKa 
įsijungti. Todėl komisijos pra
šymas “išaiškinti” to aiškutėliai 
aiškaus dalyko yra tikrai ne
reikalingas prašymas.

VI. Sušipančiojimas

Protokolo 11 p. pasakyta, 'kad' 
“VLIKo seimo, .tarybos - ir vai-, 
dybos vidaus tvarkos statutą.

viškos kariuomenės būrių. Man 
tais laikais viskas paaiškėjo, ir 
aš pasakiau, kad už matomo 
miško yra apsistoję dideli lietu
viškos kariuomenės būriai, nors 
visa tatai buvo sugalvotas mano 
tikras melas, nes tada tenai ne
buvo lietuvių kareivių. Toks 
mano melagingas pasakymas la
bai nugąsdino tuos lenkų karei
vius, ir jie tuojau ėmė bėgti į 
pietų pusę. Taigi mano melas

Taigi mano teisingi žodžiai 
būna pavadinami tikruoju melu.

Kelmvt’S

ir davinėti savo direktyvų iš ša
lies. Pasakymas, kad seimas 

“pagal protokolo su
sitarimus” (kurių jis negali pa
keisti) ir “pagal demokratinio 
proceso bendruosius dėsnius” 
.yra prieštaraujantis pats sau, 
tai, sakyčiau, tikra eontradietio 
in objecto.

* 3) Tiesa, yra dalykų, kurių ir 
seimas negali nuspręsti (vad. 
impossibilium), pvz., ko iš viso 
negalima įvykdyti arba ką drau
džia (ko neleidžia) teisė. Saky
sim, seimas negali netgi ir pa
gal tuos, “demokratinio proceso 

! bendruosius dėsnius” nuspręsti, 
kad VLIKas yra Lietuvos vals
tybės seimas, parlamentas tik
rąja teisine žodžio prasme, kaip 
kada “išaiškino” VLIKo pirmi
ninkui VLIKo teisininkų komi
sija (1946), nes tai būtų įsigei-

dės- sprendžia

likviduoti, žinoma, galima tatai 
nuspręsti, bet reikia dėl to pa
daryti ' tiesiogį sprendimą, o ne 
kitų interesus paliečiančiais 
“aiškinimais” ar VLIKo perfor
mavimais iš teisinės, tautos at- 
stotybės į visai kitos rūšies ir ki
tos teisinės prigimties figūrą.

P. Stravinskas

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doans.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain rehever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

dimas padaryti kas teisiškai ne
galima. Arba vėl pvz., seimas 
negali nuspręsti, kad VLIKas, 
iki šiol veikęs kaip mūsų tautos 
teisinė atstovybė, toliau veiks 
jau tik kaip eilinė “visuome
ninė organizacija”, nes tokiu 
sprendimu (ar “išaiškinimu”) 
būtų paliesta ne tik VLIKo, bet 
:-ir kiekvienos jo organizacijos 
■garbė, teisiniai interesai. Todėl 
kiekvienas su tokiu sprendimu 

’.nesutinkąs narys gali pastatyti 
§ą,vo griežtą veto! Jei norima 

•‘VLIKa, kaip teisinę atstovybę,

pių sutartis, kurios negalima 
sauvališkai laužyti; reikia jos 
laikytis pagal dėsnį “pacta sunt 
servanda”' (sutartys turi būti 
laikomos). Bet, iš antros pusės, 
ta sutartis gi nėra kokia aukš
čiausioji išmintis, kokią švente
nybė (tabu), kurios negalima 
būtų paliesti ar pakeisti. VLIKo 
seimas yra VLIKo organizacijos 
aukščiausias — sprendžiamas j s 
organas,.. kuriame- gi dalyvaują 
visų tą sutartį, sudariusių" orga
nizacijų atstovai. Todėl seimas 
ir .gali anos sutarties. nuostatus 
^papildyti,' pakeisti:, ar kai kū
liuos ir- panaikinti-laisvu savo 
sprendimu.

p

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, IU.

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206
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YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO. lio 22 komisijos” .direktyvomis, 

mano nuomone, kaip tik ir ne
siderina su tais prot. 11 p. nu
rodytaisiais “demokratinio pro
ceso bendraisiais dėsniais”. De
mokratiniu principu,, gi ne kas 
kitas, o organizacijos visuoti
nis susirinkimas (mūsų atveju 
VLIKo seimas) yra aukščiau
sias organizacijos organas, ku
riam niekas negali prieštarauti

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. n.mn.1. A KISS IN THS CASK. RSmtliln) ir tatrah BoutyKi 

ipraiyaul, paimti ii gyvenimo. LenfVM attnua, gyva kalba, srami l£«tea

Dr. Jvaca, B. KenŽIua, HISTOtT OF LITHUANIA. Uetavoa IFtorUet 
antranki nuo pat tmžhi LH pokario aettL Vidutinio formato. 147 
oaL, kainuoja 13.00. .

Dr. JtMsaa B. VYTAUTAS THI OKtAT. litorinai DLK Vy
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuko* ^*lrtroe» ir )o« kaimynu L žarija 
UI pel. Kaltu S3.00. Kietais ririeliali 34.(9.

Dangum* tlu knypj yra tinkamo* dovano* Ivalriomla profoml*. Ja* b 
rita* knyga* galinu lafgytl atsllankiua i Naujiena* arba ataluntm čeki r 
oinlgtoe perlaida

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __ _______________ ?15.0<i

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJI t MOSI OALIK.a GAUTI NfPAPUASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMINIS VEIKIJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ou««en — MINTYS IR DARBAI, 2S0 P«L, liečiančiu, 1901 

metu Ivykftu, Jablotukle Ir lvtor»lčlo jauna, diena, b mri 
rtpiali,*. ______ ___________________________

Ov. A. J. — DANTYS, ju priežiūra, rvelkata tr groži.
Kietai, rtrtaUala, vietoj, M.00 daNr tik _ ___ L__
Mlnkttal, rirAallal, tik _ _______________ ■ .

Dr. A. i. _ AUKfTA KULTŪRA — tlAURO* tMONta
KaUodA, Europa ln*tkSU,l, Dabar tik

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto iil&idom*.

110.00
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Nvo pruedžio pirmos A 
DienraUio kainos:

Nauji«no« t eiM. kaadleo.. ifeddrlant 
sekmadieniu. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So^Halsted St, Chicago, 
m. aoeoe. Teht 43i-dioo.

puiei mete - 
tru&a mėnedanu 
vienam - meae*iui .

w teto y -A . 1 - >

—__ r— $15.00
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metam* ___ 
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Pistam roihla durt Baito nšay 
Orderis karte rtjriMovą.^ ■ 'f.

bo komunistams, o kai policija nustatė jo santykius s 
Maskvos agentais, tai metė mokytojo darbą ir pabėį 
Rusijon. Kelis metus gyveno Minske, dėstė ten įstei; 
tuose komunistiniuose kursuose- Bet ir Matulaitis n

*** <3 «*•- * **>

betiko, rusams reikėjo jo dukterį sušaudyti. Netiko 
Antanas Venclova^ nes jis prie komunistų tiktai pris 
Plakė paskutiniu momentu, visą laiką buvo labai atsą: 
gus ir visą laiką už savo patarnavimus neužmiršda-v 
sąskaitas pristatyti;

metams , __ —
pusei metu - __ -
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietos*: 
metam____

$18.00
>10.00
I 8.10

NAUJIENŲ mitinė atdari kaedien. itekyrui eekmedienias. ^ km
S vii. ryto iki 5 vii. vikaro, ieitadieniaia — iki 13 vii. 1

Kodėl Vilniaus Universitetui
primestas Kapsuko vardas?

Vakar įminėjome,. kaip seniausiam Rytų Europos 
universitetui buvo primestas Vinco Kapsuko vardas. 
Jį primetė raudonoji armiją, primetūsi Lietuvai, okų-

>' -f- *- *“ = V* jji 1. ' -f

pacinę valdžią. Ne lietuviai parinko Kapsuko vardą, 
bet rusai- , ■. j U. - .^|į SiAh h

Kodėl rusai pasirinko Vincą Kapsuką, o ne kitą lie
tuvį? Tuo metū buykomunistų, kurie Aeniažjatl biiyo 
dirbę komunistų “ partijai, negu Kapsukas. Btivd Lietu
voje jau iią,.universitete; = buvusių:, lietuvių, o vis dėlto, 
rusai pasirinko Kapsuką, o ne kokį Karoli Požėlą, Stasį 
Matulaitį, Afttaną: Sniečkų ar pagaliau,. Antaną j Venc
lovą. ^Kiekvienas • jų buvo dirbęs Lietuvos komunistų 
partijsŠ, platinęs mūšų ^komunistines -idėjas, buvęs kąler 
jime už komunizmą, rizikavęs'gyvybė,-ar savo Šeima, o 
vis dėlto nė vienas jų nebuvo parinktas-

- į i ** ‘ ' * V ’ * ■ i : * *9j.«t

Rusai pasirinko Kapsuką todėl, kad iŠ visų lietu
vių komunistų Kapsukas buvo -ištikimiausias".‘rusams- 
Leninas,,, ieškodamas-.žmogaus- Gudijos., ir- Lietuv.os~so.-. 
vietinei vyriausybei, .apklausinėjo visus įtąkingesniu& 
to meto konų|š^stu^ bėt jis.^pąširink<4 Kapsuką- Taip 
padarė todėl,VkiĮd Ka^štikas^uyo ištikimiaųąiąk: ne tik 
rusams, bet ir pačiam Leninui,

Iš į visų lietuvių komunistų‘ilgiausiai mokyklas bu
vo lankęs Karolis Bbžėla: Jis fotivo baigęs gimnaziją; ir 
įstojo į Kauno universitetą. Jis sugebėjo Kaune eiti Lie
tuvos komunistų partijos ‘.centro komiteto • sekretoriaus 
pareigas. Jis. .buvo sušaudytas Kaune* tuojau pd^rųo- 
džio 17 dienos perversmo- Jo žmoną bėgo į Rusiją ktiįj 
laiką gyveno Maskvoje’vėliau buvo išsiųsta į Minsiįį. 
Ten ji;’ vadoypIvcx - marksistiniems” kursams,: J’astebėt^s ______ ___ .
jos nukrypimas nuo Stalino linijos, ir ten<^t sųšaųjĮ- slo srityje. Jie / 
ta. Jiems nepatogu duoti Požėlos vardą universitetui, šė nieko, absoliučiai 
kai teko rusams jo’žmonai gyvybę* atimti/ \ ---- - '■/

Būtų galėjęs tikti Sniečkus, bet kartais’jis pasirc 
dydavo labai jau savarankiškas. Be įvairiausių partijo 
kursų, jis buvo baigęs kelis čekistų kursus. Kai kuriai 
atvejais jis buvo drąsesnis už kitus komunistus, tųrėj 
čekisto drąšąi 1 “

' Rusai norėjo kad lietuviškam jaunimui ne moks 
las, ne mokslo žinios, nė naūjaušįėjį atradimai fizikoje 
ir erdvėje rūpėtų, bet istikiybė Rusijai. Rusija —didy
sis brolis, padarė didelę pažangą visose mokslo šakose 
Reikia, kad lietuviai tuo susidomėtų ir tęstų rusų mok
slininkų darbą. Bet tą jie galėtų daryti tiktai tuo ątvė- 
ju, jei širdimi ir kūnų atsiduos rusams,, patikės didžiau
siomis jų idėjomis ir leisis rusams būti išnaudojami 
iki gyvo kaulo- Lietuviškas mokslo įstaigos priešakiu 

./pastatė ne mokslininką, dirbusį bet kurioje srityje, bet 
bemokslį, ne vieną kartą parodžiusį ištikimybę didžia
jam broliui. Jis liudijo net prieš geriausią savo kovos 
draugą Zigmą Angarietį, kad parodytų ištikimybę 
rusams.

Rusai žino, . kad sufanatizuotas jaunimas jiems 
yra naudingiausias- Galvojančiam jaunimui gali kilti 
mintis, kad mokslo įstaigų priešakįn nedera statyti be
mokslio. Juo daugiau lietuvių susidomės Kapsuku, tuo 
didesnis lietuvių skaičius bus dingęs mokslui ir pažan
gai. Fanatiškas, Kapsuko tipo-jaųnimąs tinka kovaųbet 
ne galvojimui, planavimui. Šiandien galvoja ir planus 
daro rusai, o kovoja .sufanatizuoti Castro kubiečiai. 
Kapsuko ■ universitetą baigęs lietuviškas, jaunimas ne
stos mokslo ištaigų priėšakin, bet eis Kubos jaunimo 
pėdomis, ruoš sovietų kolonijas Afrikoje, kaip prieš ke
lis mętus lietuviai parašiutininkai .sovietų . tankūs -iš 
Pragos aerodrimo išvilko į Čekų sostinės gatves'- ’ f;

Rusai nenorėjo, kad seniausias Rytų Europos uni-;
versitętas taptų mokslo įstaiga. Jie net nenorėjo, kad ^^ biisų ^ūgumčs. Tai 
Vilniaus universitetas taptų seniausių kalbų, . tyrinėji* ^-4^"

Mikalojus •• Ivanauskas.

V. KAROSAS

'Liepsnos ‘tapyba

mušisj Dr. Kriauceliunas, dr. 
Valaitis ėnj^ ų^isi^į^ .. sakyti, 
kad Rochester)’je, nebuvo pada
rytį jokie formalūs nularimai, 
kad juos galima keisti, priside
rinant prie gyveninio reifcąlavi-. ' 
įjuį, ‘ bet to visko nenorėjo gir
dėti suvažiavimas,’ ’ .,
į , fefefe;

Pasigirdo įryžtjp^t *fga*-/ f‘ 
sakyti t A’
ši. ^rganizaė^ 
lietuvi^ .į^/viję./ ^o^ajanSg. 
už jdemcįkrąi|nės iy laisvos JUe- 
luvhi Jid
nai priklauso moralinė GYC
nė tteisė veikti ir kalbėlį'visosa, ii 
demokratinės lietuviu s išeivijo.9» 
vardu. LB yra suskilusį syieną^v 
dalią,, palaiko W
griąunat. Neį apąijungusią. LB ■'

».iw?

mo, centru Jie neleido Jonui Kazlauskui dėstyti kalbp-

tų įstąti jjilnatęį^įą .Įtarių a 
Tos. sudėtu ir ;vienybėjįJJtęsti--još

• V politinę veiklą. '
ūda-. , t , ; .-%jT B ’

sekretoriatą, išklausius1 rylas kongreso-rengiijio^koini- : Tokia bendrine mintiš ptūūkej 
tįftet<j>§vįętė,-TLB-pinu..Vytįįb IJIG

_ j, buvp! Kamantą Įį; JAV. LB pirm./A/dingai atmėtė^.LB .pr^teįp^jas 
prieita ęrie.pagrindinių klausi-^Gęčį į Kongreso garbės/komį-%gdp,vaufi visaąi politiniaaf išei-’ji' 
mų iškėlimo. Vienas iš jų — te.tą, bet. atsisąkįė priimti kvie- gyvenimui,- 
ĄLTos ^ntykliąį' su LB. Jąu tįmą.' Naujai jsriąktas JAM LIB Lieįuyos, laisvęs. ■.ToEs jTyškulty 
sveikmimūo'sje buyo .pabrėžia- ptyn./;Ęu&ą^;b'ųyo ųžpirkęs du ir energingas suvažiavimo 
mas vienybės išlaikymo būtinu-, bilietus L banketą, bet prieš sa- statymas apstulbino nė’ 
mas, šis mąįyyąs skambėjo ĄL- v’aicęJuds gr^ino.-ir^jąĮU buvo: frontininkus ir jų palaikytojus, 
-r^„ .imoliėri Nei bet ir ,pačią ALToš;.;vą^pyybę,

PLB nei ’ JAV -LB neatsiuntė kuri nesitikėjo, - tokio ■ griežto' 
šiam, sąyąžiąvimuį sąyo atstovų protesto in-:-j?eikaIdymib. ttįftąi '*' / 
ar syeįkĮąiįnų.' Tolygiai; sveiki? išlaikyti ALTos“neprikiąuš$hu2*j 
nimę.- nepasiupŪTLietuviurĘron- nią.;.įj^ nėužįėištb^sayo^ teisėtų 
to Bičiulį k'Jąryha, ąei /tl>rau- poririjų demagogams ar dik(^-. 
'gąs”.prįsiuntė^ayąrreporterj:,ar tūrinįnkąhiš.^ •''. 
yveSinįu^^. atisakė. į AL.- - ■Rakiį^SfoJe :vietoje-- pabW''’ 
J/®, posėdžius - pnpųsti Wtil. ..K);iį...,3 gįfiįj' pnjgjį, 
^ęjetoją, kaę bųvp pirma prį- 
W va^yboa Pągahau, pats važiavffiui datoje'i 
fe StaSyS';C/S PW

!. K'itą dieną,susirinkąs j 
riąfkongrešijų didešą ’ 
sklėjė' ir 'žyrniąi^dtfdd^iuj dts 
vų'Ir'svečių ^MciumiGpo“^^'/ -- 
karykscios audros jsiviešjiątąvp 
rimta nuotaika. Už prėzidjunfi) 
stalp nesiuiafė,/:Šr.;t T^aSčeli^t 
no, .o -sėdimų ( vietų pinniųgjgL.——- 
leję.jir-; dr. Dąnįąšį<xjir hutų Ro-rth 
chest^io punktų, rėmėjų. Per-  ..... ,
^kairius, dr: KC ŠfdjaUąl'ui '
Ttfs pėr penkerius: niėlus'. nū- 

;daLbų apžalgą, .buyę> '.is^ ' ’3 
i-r r;-- . ■ $bušytą Kongįeso t su rdidėlhk *3fe fet, įKlyife/vi^ ata&VP
A“-1;./'“*“!'- ALT^p.y^ybps ji1„!:ir;i:.ua:.,,:„jp/S?. Vos

reiškė, kad tttea šimW&W- ' 
vo AMta^Pv^ad® j[aiS3įo
Jap^uhn^M atskiru’’leidimu. Po. pirmo 

JO 'VTfl TT7~<7Olrtn Tl’A-nTimnbm , . . , *■
___ ___ ____So„.LsjBaęęįgpiimQ;-./^ne^įti 

5sk i i , Jjtr____________________________Aujas
inco Kapsuko” vardo nėra. Ten šimtines, ar daugįau.Tdks.^ppn- - ^ - 
< “15f9 WlVi^Slį’AlįŠ:', VIL- 
’apsuko yardas. nė vienu žodžiu ■ ZI

; (Bus da"ugiau) *’

(Tęsinys)’'- . '
'. "i■ ■>/' r > ■ ' ' > ■ ■ K‘"< ! S It- > ■»’

Sudarius prezidiumą,, komi- viso reikąlo^gįga,. ĄLTps - šydą-.
J f C" X- l v Iv 1 ■> * w w v te L* z"\-w> -w. ,-■? -t 1 * w

sveikinimus ir. atlikus kitas su 
važiavimo procedūras.

mij iškėlimo. . Vienas, iš ‘.jų —

mas vieny!

.Tos prąnėsimuo«ėi ir /tani . įrita- grąžinuįmokėti , pinigai, 
rė VLlŠo pirm.’dr. Bobelis. ., ’ ,

Pranešimų ir kalbų, eigoje 
ėmė pamažu ryškėti kokią ‘.kai
ną reikią sumokėti siekiant.“vi- 
su lietuvių vienybes”.. Dr.' A. 
Darnusis, kalbėdamas j.ĄLRKp 
-vardu, atsargiai pasįūiė . suyą- 
žiavimui priimti .Rochęstėrio “6 
punktus. Tėk'iam projektui .pri
tarė dr,L.. Kriaūčėiiūnaš .pabrė
žęs, kąd Vūjdybp'C spreiidimūp- 
se.-būvo pasisakoma .daugumoje., 
paprasta Balsų daugilma, nors 
statutas' ’tokiais atyęjaiš rėįką?

•gas' BtapOĮ .^įšiaį kadencijai .. iš
brauktas jS ĄLRKF; kahdįdaAą
ScH ciso. * ~ ■*. ’v ’<*■*“*■• * * *"

KaLprą^ešėįaą-, baigė; :sąvu žo-; 
dj, įtiek.sujaudintu balsu, visas

p? e Wv£

. p , - :... x 4.. pritariama artimam 'benįradair-! suva^vimąs- pamatęs siūloma
mis susidomėjusiems rusams slavų kalba raštų Ik lie-W- 

Šiclląuska^.' ^aąįškmp, /kūd..^ai gųmę; .sujudo audringu.:protesr 
kuriai^..^oktšdš^nėbuYo šūį^<-v tą? ...Rąaka/po į rankos kilo iš vir
ta pajgrašto^ :batsą j-Uaugunios; /šiį. r^kąliujaBt^ skubaus; 'balšę 
yĮ)ačiąį,bąvQ a1^ęstąsi^as^ti-rią!ridsmeŽkiąĮ.G.‘žodŽMĮ;kritd yię-

Z'

tuviškoš” kalbos, bet kalbų mokslą pagrindan padėjo’ Td- 
porayą, lietuviškai nemokantį.. Baigę savo pasiekimus 
kalbų tyrinėjimo srityje, lietuviai . turėjo koreguo

ti Toporovo darbus. Jiems geriau turėti sųraųibėjųsį
Toporovą, negu gerai akis pravėrusi Joną Kazlauską.

Aukštesnėje kultūros pakopoje esančią lietuvių’’ tau
tą, Lietuvą pavergusieji rusai ryžosi lietuvius nukultų-^ 
rinti., Vįetoje mokslo vyrų, mokslo įstaigos priėšakin 
pastatė bemokslį.- ■ r;_. .j.:

Bet ir čia rusai pateko bėdon- Kviesdami Europos 
mokslininkus i 400 metų sukaktį; jie kiekvienam turėjo 
aiškinti Vincą.Kapsuką ir po.yeikiąią lietuviškojo^m^- 

1 ’’’ T‘ turėjo pripažinliįk^d, jKupsul^s_ne'|nepTI
__ ____ 7 ___ liūčiai nieko i mokslų sritį,- Nerij^pąg; '^,.^ 
Grindinį klausimą, kodėl Vilniaus universitetas pavadih- itiE lotymiįįįn įrS;

Bū(tų; galėję-universitetui duoti-Stasio Matūl'aičiO'Ttas jo vardu, nei Kubilius negalėjo atsakyti- .-. j-į-v NENSIS W79^’, , g u
vardą,|bet to nepadarė. Matulaitis buvo baigęs• univer- Kaip išvengta tolimesmųj.nemalonumų? Lietuvis- nepaminėtas.”,,Šitokiu budu'; stengiasijiašlejftr Rastam

r

r.

ii zr ’ / : n* '

nis . punktas, ,Apa^al ^u^^AL^ 
su laiku turėtų įąjįiėtL? jį 
Kalbėjo ir ; kiti. .Suvažiavimai 
įtemptai • klaiįsėsk-kalbųK.nęs <&- 
no jo įog turgs padaryti • lemia
mą įreigi

krofono atsistojo kun. A. Sta-
š^ys^ Jo pranešimas biįvo truin- __
pasx bet dramatiąkar atidengę' ją yra užvaldę frontininkai.

L .UūibūufHH- se leidimuose ipn-
- ~; ik

.£TO-

,*>
site tą, kelis metus-gydytojavo, mokytojavo, slaptai ,dir- kuose leidiniuose paliktas V. Kapsuko vardas, bet ang- gaš nukulturihti universitetą ir-visą -Lietuvą.

Vytauto Smetonos paskaita, rtiihint 
(R) L i e t. Bendruomenes periker iii

• metų veiklos sukaktį
Šiai paskaitai skaityti, jis buvo pakviestas 

minėjimo rengėjų.
Vytautas Smetona yra pirmojo buvusio lai

svos Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
va&aitis, dar gana jaunas, pagarsėjęs piani-

» * ’“ ** -*• * * ' .J

stas, besireiškiąs lietuviškoje veikloje ir se
ką? užsienio politiką.

L ' .. (Tąsa)
Rezultate mūsų “kooperacija erdvėje su Sovie
tais, davė jiems garantijų, kad jų raketos būtų 
taip pat tikslios,’ kaip ir mūsų, ir leidžia jiems 
pataikyti su trimis'atominėmis raketomis Į kiek
vieną mūsų “missile silo” SALT II nesuvaržo 
skridimo ribų Sovietų “Backfire” bombers, ku- 
kurie galėtų numesti betkur Amerikoje atomi
nes bombas ir grįžti į Kubą pasiimti benzino. Pa
našiu būdu, SS-20 raketų nebuvo įskaitę į pro
tokolą, nežiūrint to,’ kad jomis galėtų pataikyti 
i bet k?ki taikinį Amerikoje,* naudojant ^apfastą 
procedūra tfemant vieną iš trijų MIRV bombų. 
Bet prieš tpįiąu,4Į»Įi?uojaijt SALT II, aš ma
nau. kad būtų' labai naudinga painformuoti apie

• į ,-"di. u/ _f xJ-V-l JjJrž*V 3. }individą, kuris daugiausia buvo atsakingas dėl kios Civil Defence programos, mūsų prrnone h 
SALT II. Jisai yra Paul Warnke, kųrj as jau apsaugota ir nėra jokių' cheminių' bei bidlogin

ne- '
. ...s - -c cheminių' Bei' bioldginių 

karo ginklų, arba apsisaugojimo nuo cheminių' ir 
bioloSnių ąt^ųj ^>vie^ujnę tik tai tūrij-—bet-jų 
taniai tūri ratrusjkšr automatiškai apsauogja ka 
reivius nuo cheminių ginklų atakos. Sovietai da
bar turi galimybę pirmieji pultiį taip skant “first 
Strike”. Atsiminkime, kad Ameriko guodžiasi

įjv ~ ' ii J - - -y ”*

trumpai buvau paminėjęs. Tuo pačiu laiku, kaip 
jais buvo paskirtas SALT deryboms vesti, buvo 
registruotas *kaip Raudonosios Alžirijės agentas. 
Jo pastangomis kopija Pentagono laiškų buvo 
perduota Sovietams ir Amerikos laikraščiams, 
jis tęstinai operavo kiekvienai naujai Amerikos,,____ _ ____________ , ___ ______  o______
apsiginklavimo sistemai ir neseniai abudu FBI “deterrent” filosofija; jeigu priešas ją atakuos, 
ir ČIA jį apklausinėjo dėl perdavimp klasifikuo- Amerikos atsakymas — sunaikintų jį, ipso fact$, 
tos informacijos Sovietams. Mes galime būti tik- priešas nemėgins atakuoti. Deja, po SALT I 
ri, kad cituacija yra rimta, jeigu net ir liberalai Amerikos ICBM ir daugumas po vandeninių lai- 
jį įtaria išdavimu. Neseniai, Paul Njtze, buvęs 
SALT I derybų delegatas, kuris žiūri į SALT II 
kaip į išdavimą, buvo paklaustas Senato Armed 
Service Komiteto ar jisai turi abejonių dėl 
Warnke kaip amerikiečio charakteri, Nit
ze atsakė, kad tokių abejonių turi.

SALT II garantuoja, kad Sovietai turės ga
limybių paleisti mažiausiai 8 vandenilines bombas 
dviejų megatonų stiprumo prieš kiekvieną Ame
rikos strateginį taikinį, ir tuo būdu paliktų mus 
bejėgiais staigiai užmušant milijonus žmonių, 
sunaikinti mūsų ICBM apsigynimą ir pramonę. So 
vietai turi masyvinę Civil Defense programą. 
Jie stato begalybę SA-5 raketų, kurios turi ABM 
galią decentralizuoja ir apsaugoja . pramonę, 
kad jie išliktų po Amerikos apsigynimo prieš- 
puolių. Atsiminkime, kad Amerikoje nėra jo-

J

vų būtų sunaikinta Sovietų pirmąja alaka, o po 
to Amerika nesugebėtų stipriai sužaloti Sovietu, 
nes jie turi pajėgią a P saugą, nuo Amerikos- bom
bų. Maksimum Sovietai nustotų keturių pr.ųėė$- 
tų savo žmonių Po to jie galėtų paleisti į likusias 
raketas prieš Ameriką, sunaikintų jos likusFą 
Pramonę ir 60% amerikiečių... / .?

Paul Nitze yra pasakęs, kad SALT JI Sovie
tams garantuoja pirmo smūgio galimybę, ir kad 
jiems nėra jokio reikalo apgaudinėti. Melavimas 
tada pasidaro trivialus klausimas, nežiūrint į tai, 
kad mes nustojome sekimo bazių Irane, iš kurnj 
galėjome tikrinti ką Soyietai veikia. Reik tikėti, 
kad Sovietai neužilgp sugebės numušti mil^ žval
gybinius satelitus- Vienintelis svarbus klausima*s' 
ya: Amerikos sayižudystė, jos klaidinga kapo 
filosofija (deterrence) ir visiškai vienašaUška

SAW ffsuiarfis^n yra fik viSSoviet^Kūfe - - 
Amerika'-nebeturi jokios A^RM'-šistemoB— 

laike B-l£ombonesiųstatybą, TX raketas,įTridei#^ n
ŠAI1T IlVutafr -J, 

tis yra tiek vienapusiška, kad 180 B-52 lėktuvu iau., v išar^C ^§e\^.orįrif į. ^-^pfSotipat tįįe ■ 
negali skristi, skaitosi musųxarsenalo dafisj O So- ..■ 
vietų “Backfire” lėktuvas fiiri išimtį. Sovietaii: į 
turi 1,400 ICBM, Amerika" ^-10^4; Sovietai turi 
!^37 poyąndępjnęą paketas, o Amerika — V656^T <

A Anjenka ~ ngi vį^ęy ,.r 
Surface to Air missile launch-
X • -* .«*.* • t* * ■v ‘ ’į

•ft

.... mji

f Al T*-___ ...

’M

Sovietai’ turų 64
Sovietai tūri ____
ers;0_Anjerika nei vienos; Sovietai'twj^8'atoh^<* 
niuš Povahdėinrmis laivus, o AmeriTta^rWl^So^ 
■•kietai tori 6-75- strategjriiuš “Bomber^”,'^"AhierT-" 
ka - 414; Sovietai turi 4,650 taktinių lėktuvų, ’p ' _ 
AtSSM*“ 4,5OT; Sovietai įuri 2,600 ‘thįtercėptor !

W; ^Vietai' turi‘^43 
karo laivus, o Amerika — 172; Sovietai turi 50,000'5 ‘J• 
tankų o Amerika jį 10,^0Į Soyįėtaį iin14-9 mi- ?:' 
Ii jono kareivi^ o„ Ameriką — ^rmlfijono.' 
dauguma Amėr^^ tanTciįj Iaiyųįir lėktuvų yra . ’ ? 
jau pasenę, o Sovietų — nauji ir moderniški.

1 ’ / r 2 r y-rr^*** % I
: f (Bus daugiau) > > š •: v«

tankų, o Amerika — 10,(X>0;

-V t r T. 11 »n/ ri i i '
visi! biznieriai

' .w?»< >
V l»T
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Sc Pulaski Rd. (Cr.wfcr^ 
~ duijdtng) Td. -LU 5-6446

>Miįna ligoatos pagal susitariąs
- neatsiliepia, skambinti 374-800*

Hi. PAUL V. DARGIS 
gydytojas chirurgas 

■7 fc = *

’Vvikhnhr Co«><*nunity klinikos 
'■Medicinos rektorius

938 S. htenhsun Rd., WeitCMoeter, IL 
v ALANUOS; 3—8 darbo diessmU Lr

r.h? *624727 arba 562-2728

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-GPGCtALVBt AKIŲ *LIGOS 
' 3W7 We*t HBrd Street

DR, FRANK PLECKAS
t ORTOMFFRWTAS

KALBA UĖTUVIŠKAI ;
2611 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akie. Pritaiko akiniu® lx
. “contact lenses’*1

VaL agai suaitarimą. Uždaryte treč.

Juozo Vilkutaičio, “Amerikos Pirtyje” ko
medijos autoriaus, pagarbus minėjimas

neseniai yra atspaus
dinta knyga, pavadinta “Tikra-J 
ris Ke-u^akis ir jo raštai”. Kny-j 
-ra su'Use-ia iš 320 puslapių. Tirą- 
žas 1000 eezempliorių. Knygos' 
kaina 10 del Ją paruošė Birute 
V:)kufa!iytė-Gedvilienė*^Spaudė 
“V>lt'es” spaustuvėj Ctevejand, 
Ohio. ‘ b Į. B _ 

■ Keturakis yra Jt|oz^ VJku- 
taičio slapyvard’s. Tokiu ■ slapy
vardžiu jis pasirašinėdavo po vi
sais savo raštais. Jdan pačiam 
jis buvo gerai pažįstamas^as- 
muo. Vieną kartą jis susitikęs 
su manimi ’paaiškino, kodėl jis 
tokį slapyvardį pasirinko. Kai 
jis įsigijo akinius, tad tuojau 
Kalvarijos miesto gatvėje susi
tiko su vienu, pažįstamu, kuris 
greitai jam pabrėžė: “Dabar jūs 
jau pavirtote keturakių, nes jau 
'turite keturias akis”. Toks žodis 
Juozui Vilkutaičiui patiko, ir 
.jis. nusprendė pasirašinėti po

savo raštais slapyvardžiu “Ke- 
tu-J’ks”.

Man ir dabar yra malonu pri- 
'•ip'inii. kai 1904 metais buvo 
ncna’kintas Hetuvių spaudos 
draudimas ir *teiis laikais visur 
imtasi dažnai vaidinti komedi
ją , Amef ka Pirtyje.

.Toji komedija žiūrovams vi- 
-a^a labai patikdavo. Įdornu 
dar tai, kad daugelis -žmonių, 
'nelankydami tos komedijos 
žiūrėti, k’ęk man pačiam teko 
oastebėti, visada pajusdavo no
rą visokeriopai išlaikyti lietu
vybę. 'Ypač lietuvių jaunimas 
'stengėsi tą lietuvybės išlaikymą 
visada turėti. Taigi ir Juozo 
Vilkutaičio paruošta komedija

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ -BŪTINI KRIKŠČIONIUI *

"Dievas yra dvasia Ir jo garbintojai turi garbinti |į dvasi* Ir 
tiesa". — Jono 4:24. 3 >
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribota galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie* sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių,skurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės Įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus prip* 
Tinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

tV. RAITO TYRtN STOJAI

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

Mažeika S'Evansorganas; bendra- ■ 
darbia uja VLIKas, o ne valdy
be.

kai tam yra reikalas. 'Tarybos vykdomasis 
šaukimas susirinkti 'be aiškaus 
reikalo (neturint jai darbo) bū- 

“Amerika. Pirtyje” sudarydavo tų tuščias laiko gaišinimas ii 
sąlygas išlaikyti f reikiamą lie- nepateisinamas pinigų eikvoji- 
tuvybę. Tokia proga mums vi- 
sada,-tenka garbingai prisiminti 
Juozą Vilkutaitį.-

■:'A ‘ l;; A.- Kelmutis
-■ne- riji ■ ., ■ prasčiausia)-' arb

mas.
2) Tarybos posėdžiui pirmi

ninkauti galėtų arba'pats VLI- 
-Ko pirmininkas ’.(tai ‘būtų pa

peš idžio išsi- 
-i -rinktasis jos narys. Protokolo 

5 p., nustatęs, kad kiekviename 
posėdy ’ pirmininfcauja vis kitas 
tarybos narys; “raidyno eile” 

1 mano nuomone, ^niekuo nepa. 
teisinamas. Pirmiausia, “raidy
no eile” pašauktasis pirminin- 

u -L. kauti gali tcųis.pareigoms visai ,.. tik valdybai). , , > . b- * ,- _ -..į2 :i‘-—“■" ę-~—— - ’-.r ■ netikti. Antra, ijyuuninkavnnasDR. VYT. TAURAS Ikyniai, vąęl,. reformps. Jos, nė. 'Savo ruožtu,^ žinoma, jis ga- 
.AvAwaia* m ««Ėteri Bimn.a 1 ra labai didelės. , .. . i,, ;;-; lėtų'tvarkyti reikalus jį seimo,

. ' \ / ir tarybos, netgi, ir valdybos.
1) Iki šiol -VLIKas turėjo du' Jis šaukt 'sį'ia;o sesiji,s, taip 

sprenffiamubšius'organus:'vy- - ir taryl^ poįėįžius. ' 
V . . L* J.. . ' l 1 * i 1 ‘ ; J i •
’ M. DėlVLIKo'seimo- ■ 

T) Seimo. sesijos prezidiumas 
galėtų būti ir didesnis, negu 3 

. asmenys. Į prezidhinią galėtų
PraP ės* jjūtį rėnkanjas. ir - pats. VLIKo 

. tar? ’ piįninintas 
.,,-2)- /Be ■‘VLIKas tūrėjo dar -■ -■ i. ’

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS, IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA, \ 
2556 WEST (3rd STREET i

A'VėL intrad. 1—4 popiet, . j
"r ~ 'i
y,

J * Qfn« tolef.; 776 
RlbuiMdlos tolefu 448454$ ;__ _—____ -

E, STRAVINSKAS i 
i •
j VLIKo klausimais

' DĖL VLIKO PERTVARKYMŲ
. • • -. .: ■ ■ ■ ■ ■■ f'4’,' « . - -. - .

- VLIKo grupių susitarimu da- zący^ii, ne ūk. kuriąni vienam
" romi.dabartinio VĖIKo pertvar- jošl^rganui (pyz,K tik valdybai).i . • ■, * \ V .. - ■ sj. * - -z- - ■ • ■

/.

V. Dėl pretenzijų būti 
kitiems vadovybe

Apsij tingimo protokolo 1 p. 
konstatuojama, kad VLIKas 
esąs Lietuvos laisvės kovos “vie
ninga vadovybė laisvajame pa- . 
šaulyje”!

Jei VLIKas turėtų teisinę ga
lią kur nors užsieniuose įsaki
nėti, iš ko nors reikalauti sau . 
paklusnumo, kam nors veiklos 
gaires nurodyti, tada, žinoma, 
jis galėtų vadinti kieno nors va
dovybė. Deja, tos teisinės galios- 
jis neturi. Vadinas, teisiškai jis 
negali užsieniuose niekam va- • 
dovauti, dėl ko negali ir skelb
tis kitų vadovybe.

i Tokios VLIKo vadovavimo

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vietą

EUDEIKISnėra koks malonumas, kuriuo 
•turėtų dalintis visi tarybos na
riai ’‘raidvno eile’’ 'J'. .

3) Tarybą .susirinkti posėdžio 
turėtų šaukti-ne. “paskutinis jos pretenzijos daug ką užsieniuose 
posėdžio pirmininkas“, kaip 
nustato protokolo 5 p., o VLIKo 
pirmininkas. <f&s . “paskutinis 
posėdžio ■piyniiū'inkas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
tendrorlMta, «pm. MOTERŲ itfes.

OfliM 2652 WIST 5Yte SiROIT
T»L PR 6-1223 ' 1 - • u ___ „ .re

OFISO VAli: pini. tričiaa. i riaVsl4JL vad. sesiją^ ir zem s- v 
ir penkt 2^1r H’W. fifeitedir-1 pavaduojanti)- • N&d:

popiet Jr Ufa Wxul prąplėstąjf prežidiūmą.n. šiedu' • 
' • --~ yp.*l : -7|, v?, -,Organai paliekami ir- toliau. Pa-

- J-J,—■• .i, 7". keičiami--tik jų vardai:r sesija.,
,., i .pąvądinam a seiinūį 

uitasis .prezidiumas
_____ __ _____ _ _aą- .,-2)-,-Be-toj-‘VLIKas rurejo uar ''"bV'Kefešmau kad būtu' tiks-

R Priamu? ir Vykdomąją lin^-stįįuįe tjį^įlįe VLIKo^1".1“ »'s;^°fenei ląjvarankiais
.(įrynąi vykdomąjį Ofga- pšalininia: Tokiu Salini-f0“* k? Ja.ne rerymaB. Su jais VLIKas turetu

«> W«« MM organai, sakyčiau, ap- ..įį ■ į.u jbuvę,, ir “es! <,lr-vt- ‘ z™11.
- • jungiami’ viename-reformoto n^j -^vį. jje kurse esąs VIJKo pirnnmnkas.-
—4 VI-!K .-rgam, sa.i, ■ VUiv apnuodi-(':' o,tarpusavio . '

• j? i h I? i n A ■ -■ 1 ■ .VLIKo-nariai turi 9 Tįl?® ve,kla laj
J FrL-UJHdM L & noriu Pleškyti drt kai-' v.m kilius'p^Mėti irrnenus-,^1 '

~ - - • '■ 1 M ‘ 1 - - ip.). i-ooel, mane, nuomone, jos
ijariaL t arė tų biiJ 
tarybos, ■ kaip. numatyta. > prot. 5

organai paliekami ir toliau. Pa.

pykino, ypač gi ardė gražius 
VLIKo santykius su kitais mū«- 
su veiksniais, kurie nenorėjo

VLIKui ■

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

P ŠILEIKIS, O. P.

. Aparatai -Protezai. 
oazai. Speciali 
lATca Sui

■'»*«* Ė

ProsUtbs,'inkstlų''ir^apu£no

St.’Pėteršbūrg, Fla. 33710 ■
v ; ~ T«U(813h32fc42Q6 
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S P P H If 4 A « C Il s
Radijo

Čia noriu pasisakyti;dėl.kai- vAejĮi:kitąis'pritikėti įr/nenųs 
kurių' VĮą^Ko 'fąpšij’ungiipo 'jprcf-; 
tokolo nųoštafų . ar -^spragų. (Tais 
nuostatais -vykdomos VLIKo -re~,, 
■fprhlOS. .... : ..Į.;-- r-;Į ;i-

! T. Dėl VLIKo pirmininko :
1 '.Iki ’šiol VLIKas turėjo savo, 
pirmininką. .Jis bilvo- renkamas 
vyr. organo (sesijos) -atskirais- 
VLIKo -statutas’numato -jo-tei- 
sė's’-ir pareigas ir išryškina, jį.; 
kaip VLIKo -reprezentantą. \

To, deja,-neinndauie sVE£Kq 
apsij linginio ipretoteo4e.
.. - Mano gi nuomone, -VLIKas 
turėtij ir toliau J turėti '■•tMį iš&Vio 
vyriausiąjį vadovu: ir' reprezėn. 
tąntą VLIKo pinAfnihko asme
nyje. k - i -■ ’■
, 4tLJKo pirmininkas tūrėtų 
būti renkamas vyriausiojo i or.T 
gano,’Vadinas, VLIKo-seimo. -Ta
da .jis turėtų didžiausią visų 
pasitikėjimą, itaip.Ipėfj'ir ,^ąyo 
svorį už'VLIKo ribų. , 
“ VLIKo :'pimiininkari galėtų 
vadovauti-visai. -VLlfe ■ brga^i-

gali gi (ir šiandien nenori) 
gyventi kur toli nuoWLIKo bus- paklusti.
tinės;.'nežinoti-’ -susikrovusios ta
rybai svarstomosios--medžiagos,

Bendruomenė, ALTas, -Diplo-' 
matinė Tarnyba laiko -save -sa- 

laisvinimo veiks-.

tartis dėl darbo koordinacijos

da susikalbės. * - >
Kitos (vad. visuomeninės) 

mūsų oTg. jos irgi nemėgstą, 
kad kas užkartų . joms savo va-tat&iėti “tąisykii.iį^,rk.aip. j u -vie- 

.nąs ar kitas turėtiĮ bū,ti iš -VLI’ 
Ko .išvarytas ,

3) -VLlKb Seiūio sesijas -tarė- ties aūgščiąusio organo. Tai bū- j savo vadovavimą, ■-reikėtų ver
tų kviestLiie valdyba, kaip nu- tų ir'logiška, r.ls pagal prot. 1 
maiv'tą -pūotokold 4 p., o -VLIKo p. valdyba turi įiirėti šeinio pa- 
pirrainįnkas,-;kaip buvo prakti. sitikėjimą.' 
kuojama iki šiol kviečiant VLI- .2) -Protokolo 7 pūnklas, ku- 
Kb -sesijas (stat.-25 stri). Dėl riš nustato '-valdybos if u nkcijas, 
to niekada- nebūvc:-gi' nesusipra- nėra reikiainai aiškus ir kon- 
timų. •- ■’ - 'kretus:
‘ -4) Būtų pi'avąrtu austajyti, -a) pasakymas, kad VLIKo 
kad seimo šesgją' šaukiania ir valdyba “organizuoją ir vykdo

šaky

renkami ne ilia, kad imtų joms “vadovaut”.
Todėl, mano nuomone, -VLI-, 

•p;, p'VLIKo seime', vadinas,.pa- Kui, vietoj kalbėjus apie kokį;

tada, kai - to .pareikalauja -tam ‘Lietuvos laisvinimo uždaviniu 
tikra -dalią.'Ųpvz. *-1/5.), seimo afe- yna- abstraktus ir, galima 
-sjovų. Tokį nuostatą -randame nieko nepasakantis;
netgi 'daugelio kraštų .'įslaiy- -b) įžodžiais, kad VLIKo vai 
urnose, tvarkanėiųpse 'draugijų, dyba “bendradarbiauja -su Lie- 

■veikiiną. (pvz,,• Šveicarijos 'ZGB -tuvos diplomatais“,•’’Su “Liet.
64 str.^.U.). laisvinimo veiksniais” su “kitų

III. Dėl VLIKo -tarvbos taut3Ų ir tatptautinūto's ir.sti- 
, tucijomis” netiksliai išeikšta

1) Taryba turėtų būti kvie- mintis; <nes atrodo, rkaid ‘va’dy- 
čiąina; posėdžio ne “bent kartą, 
per qu. niėnėsiiis”, kaip ‘ tą nus- 
tdt6'pr&okėlo •'5 į)., «o5 tik' tada,

čiau iš siaiškinti savo, kaip tau-ų- 
tos atstovybės, teisinius pa
grindus, plotmę ir ’ten teisęs' 
ginklu kovoti dėl tautos laisvės, 
yinti tautos interesus.

Kad VLIKo veiklai nekenktų 
kitu laisvinimo veiksniu veikia 
(kad nebūtų susikirtimų), rei: : 
ketu kuovreičiau visiems mūsų *- V w I
laisvinimo veiksniams sueiti į 
ryšį, išsiaiškinti tarpusavio ben
dradarbiavimo būdus ir formas, 
pasiruoš ti bendradarbiavimo
taisykles ir jų toliau visiems 
laikytis.

4)0. yrą koks “VLIKas VLIKe”, 
tuo'tarpu kai ji yra tik’VLIKo

— Senatorius Robert Byrd 
(D., W.Va.) nus.slatė už strate- f 
ginių atomo ginklų apribojimo 
sutartį ir prašys, kad Senatas 
ją patvirtintų.

Future Drivers Of America Brangiam krikšto sūnui. Rcspub.ik’nčs 
choneurcloginės Igoninės skyriaus vedtjui,

LletoMw betee: -m»o H*- •
madienio iki penktadienio * 5.30 
6:00- -vai. -—rak. -šeštadieniais 'ir1 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'*u. ryto.

b; Vedlį* Aldene Deutrue 

Telelu HEmtoek 4-241J

7i5? s.. Maplewood avi 
CHICAGO, ILL. Wtf

D2. ALBINUI J. PACĘVICIUI,
g sulaukus' 16 melų amž., spalio i d. si liga mirus Kaune, jo 
j tmoną dr. VIBGINI*^, vaikus RYTĮ ir RAHEHy, tėvus

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-174L—1742 . '; >

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
• ' - 'Telefonas 523-9440 '

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

* TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNF5K0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULAH5O 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
r

Asociacijos

PHILLIPS - L^VBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-5401

TURIME
KORUY4JAS ‘

VISOSE. MIESTO T
DALYSE. -

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

Telef. 476-2345

i t-' • f * i

’ Tomorrow* driver* — decide today which tar? they’d 
like xto' drive “in a couple of years” as they enthuse over » 
scale hiodel of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia'Praier (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
tn’Miager and-General Motors,vice president “Auto shows 
• key barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund saye. "They give peepte an opportunity to 
Inspect a wide selection of prw cars designed to meet eveq 

' driving need/Wė&rtahM 40 million persons w31 view th* 
,«s life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet auta 

ihoirpkhaw^^om ' _
n

TlENIįl, jos vyrą EDVAHD;y, pusseserę VIKTORE^, jos 
tyrą KlySTUTĮ ir šetiftą nuoširdžisi užjaučia

.Krikšto tėvas
Ignas Pccius_Pace\ ičius •'

iv

i

' BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Iii. TeL: OLympic 2-1U03

f

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3*3572

GEORGE F. RUDMIN.4S
4319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 74138-II.IS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA WICZ)

2424 WEST 59th STREET REpublic 7-1213
*2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
>11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HHk,-HI. -974-4416

< 3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL įaturdš 1373’



MŪSŲ SPAUDOJE
Sodarę talką, įveiksime , Vieni nepąjėgųung apsiginti 

didelės recesijos jliet sudarę'talką, įveiksime di
delės recesijos sunkumus.

Vienyliės 18 nr., spalio 12 d.,' Reikia ateiti Naujienoms į 
Stebėtojas savo Pastabų pirmo- talką. Iki šiol organizuotos pa- 
je vietoje duoda tokį skirsnelį: rainos jau susilaukta iš Hot 

” J ries penketą metų laikraš- i Springs, Ark., lietuvių.
tinęs pepieros

sunkumus

tona kainavo 
$253. šiandien už toną moka
ma $413. Toks kainų iškilimas 
skaudžiai paliečia visus Ame., 
rikos laikraščius ypač lietuvių, 
ir jie reikalingi ryžtingos finan
sinės paramos’ iš skaitytojų, 
prenumeratų pagausėjimu ir 
aukomis.”

Ne veltui Naujienų 219 nr., 
rugsėjo 20 d., prašant skaityto
jų pagelbos, taip rašoma:

“Naujienos rašo teisybę, gina 
prigimtines žmogaus teises, są
žinės ir spaudos laisvę, gina lie
tuvių tautos teisę Į nepriklau
somybę, smerkia okupantą ir gi
na visas lietuviškas organizaci
jas. Naujienose pačios dažnai 

. nukenčia, gindamos organizaci. 
jų ir .žmonių teises; bet joms 
labiau rūpi teisybė, negu ne
teisingai galvojančio mūsų tau
tiečio pyktis. Naujienos buvo 
įsteigtos teisingam žodžiui 
skelbti, jos tų principų laikosi 
ir šiandien. Jos yra pasiryžusio's 
ir toliau eiti tais pačiais takais.”

■ ■ \

Vedamojo pabaigoje kreipia
masi į organizuotą visuomenę:

Kviečiame visas lietuviškas 
draugijas . ir klubus-«šį rudenį 
suruošti bent po vieną vakarą, 
pobūvį ar vakarienę -^N”' pa
remti. Rockfordo lietuviai jau

K. Petrokaitis

eago Savings ' ir Loan naujose 
patalpose, 6201 S. Western Avė. 
Svarbiu kad visi kuopi/ delega
tai dalyvautų. Bus kavutė.

C. Austin, sekr.

— Dr. Juozas Kaškelis iš Gulf- Lietuvių Taries Hot Springs lituąnisficos kursų fHaiiMiltcine 
port apylinkės, St.- Petersburg;1 skyriaus pirmininkas, . specialiu lektorium. Kursuose’ yra pakari- 
Fla., ilgai gyvenęs Kanadoje,, laišku atsiuntė 810 auką. To karnas kursantų skaičius, gaū- 
prieš kurį laikų tapo Naujienų miesto tautietis - užsisakė Nau- ti leidiniai ir patalpos ir netru- 
nuolatiniu prenumeratorium,'j ienas ikį.šių inetų pabaigęs, kus pradės pamokas ketvirta-! 
užsisakydamas jas viėneriems . bet pavardės prašė neskelbti, dienių vakąriais. 1_________
metams. Jis bendradarbiauja j Gerry Fricas iš Mountain Home, dar gali J juos Įstoti. Kreiptis į 
lietuviškoj spaudoj, apimdamas! Ark., be raginimo pratęsdamas mokyt. V. Stanevičienę, tel. 627- 
plačias gyvenimo sritis. Jojpręnumeratą^atsiuntė $4 auką, 
straipsniai yra' ne tik įdomus,tDėkui visiems, yisi skaitytoj ai 
bet ir naudingi. Dr. J. Kaškelisiprašonii repiti ^’ąujiena^f ir, jas 
.gerai pažįsta komunistus irlko-f platinti, dafranV pastamgų* rasti 
niunizmą. Jis;, priklauso taip-*bent po vieną'naują, įręrtufne-

L-fratorių. Visįjietųyiąi kyijčiąinį 
dalvauja organizaa- į' jaš Iškreipti savo asmenišką 

dėniėšį* gerai' Au ’jomis susipa
žinti ir: pareikšti‘ savo1 ašhiėniš-

— Horoscopes or Astrologica 
•Tarot Card. Readings. Saturday

11 to 5 no appointment neces. 
jsary. ELINOR JAKŠIO, 17 N
S TATE St., .Rm. 1717. Mes ka^ 
bame lietuviškai- 782-3777 oi 
925-8392.’ Professional Membei 
American Federation of Astro- 
logerc. (I’h)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą; Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

Tel- 434-9655 (PR) -

Berniukai 10 iki 14 metų, 
kurie nori įstoti į Cbicagos lie-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

0621.

Suinteresuoti tuviųskautų Lituanicos tuntą,

u-
tl

Namai, Žemė Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL! VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS !:■- < « . '

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia. 7'77-17

- X.“ #—-- " «■- - ---- -- 2 “

tautinei prieskoni unistų orga
nizacijai, < 
jos suvažiavimuose. ; Juose jis 
galėtų atstovauti VLlKą. Dr. 
Kaškelis yra parašęs informą-fką nuomonę jas užsisakant. Pla-; 
cine knygą /‘Komunizmas Lie-ftinimo vajaus proga Naujienoj 
tuvej e’’.' Reikia many ti, kad su ^siunčiamos susipažinimui 2 sa- 
jo straipsniais bei'mintimis tu-ūvait^84u®mokamai. 
rėš progos, susipažinti ir,-Nau
jienų' skaitytojai. Pranešdamas 
apie savo brolio Petro mirtį Lie
tuvoje, , jišT at'šiunte ’-830 auką, 
Reikšdąmį. jam: ? užuojautą,' dė
kojame už paramą.

... , . v. , - -— Vienas skąitytoias iš 'JAVpereitais metais suruose pobu- į , . TiL'' ? , 3 - ' •« v -i- • • : : ‘ atsiuntė tokj laišką;.f Pasakai* vykęs iš Čikagos. Dabar vėl pa-
tęs Naujienose apie finansinius tarnauja savo tautiečiamas. No. 
sunkumus dienraščiui Jgisti, ašiU remontuoti savo namus iš 
ąjs siimčįu |00Veblenu įa&tęlę irjĮsuko ar iš .vidaus, prašomi jam. 
noriu §iek^ ’tpekIJ prfeideti prie; skąiribiiiti1 tel. RĖ 7-3687.
, v. .v1' .. • _, ~ * ;j,< 'HI P J'-:?7 '- i - ■ : - ' . ' ’ i

; — Mikas Mikėnas iš Gage 
Parko, žinomas namu remonto

'v ■* ' 4 & - 7 V
• kontraktqrius,"" lankėsi^ Naujie
nose.'Dėkui už vizitą, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir“‘už 

auką Naujienų paramai? M. 
Mikėnas vasaros^ metui buvo iš-

— Marytei Bizinkauskaitei, 
18 m. trečios kartos Amerikos 
lietuvaitei iš Brocktono, paskin
ta niuziko Broniaus Jonušo $1-- 
006 stipendija. Premijo’s ■ hiecę- 
natė Emilija Josušienė iš"'Omą- 
hos. Vertintojų komisioje' buvo, 
Kristina Rarėštylė, kun. A. 
Saulaitis, Romas Kasparas- ii* 
Česlovas Grincevičius.

— Detroito lietuvaičių cho* 
ras, vadovaujamas muz. St. Slii- ‘ 
žio, ruošia scenai muzikinį vei
kalą “sekminių vainikas”. Be

prašomi atvykti šį sekmadienį, 
spalio 28 d., 10 vai. ryto į 202 
kambarį Jaunimo centre, 5620 
So. Claremont Ave. Kilus klau- 
sijgąams - dėl. kitokio amžiaus 
berniukų, prašoma skambinti 
tuntininkui Kaziui Miecevičiui 
tęl. 737-5408.

• PARDUODAMAS geras 
lietuviškas restoranas su namu 
ir visai moderniais įrengimais 
Marquette Parko centre. Labai 
geras biznis, geros sąlygos, ši- 

arba 839-maftis, tel. 436-7878 
1784. (Pr.).

• SPECIALI 20%
DA PRISTAČIUS ŠĮ

NUULAl
SKELBI

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

2 TO 4 MŪRINES Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Cbicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

D Ė MES 1 O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai' $106 pusmečiui automobilio 

Liability > apdraudimaę pensininkams 
Kreiptis: |

A. LAURAI T t S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775 ' • >

Gausus namų pasizirikimai 
pietvakariuose

vį ir visą pelną paskyrė .Naujie
noms. Prašome tuo reikalu su
sirūpinti ir kitų kolonijų lietu-, 
viuą. Reikia žinoti, kad, be pi-? 
ramoš — nebus "Naujienų. O be 
Naujienų ‘ Tietuviška^- "i Į .^yyeni-^ 
mas būtų labai liūdnas. Užvieš-. 
patautų lietuviškų organizacijų 
ir laisvos spaudos ardytojai. Ta
da negalėtume teisybes žodžio

tarnauja savo tautiečiamas. No,

ne tik pasakyti, bet ir parašyti.
Kviečiame visus j talka

Draugui yra labai sveika. Draus 
gas"be kritikbs'nėžiniaT kur nu
klystų^ ; Sir ■ geriausiais ' linkę j i-: 
imais.. Prašau s t mano pavardės 
laikraštyje neskelbei”. Dėkui už j

cAntanas, Abrąitis, nuošir-' 
dus tyirto .charakterio patriotas, 
dėl i savo, , nusistatymo ’1 nėt ?nu- 
kentęję^ (R)< zLBdvėikėjas,' da
bar gyvenantis /Marquette Par-

fliacijos sunkumams nugalėti
— . t ■ ' * • ♦

Vincas Raštėnisl Amferikoš

: ' 1

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
■ • » ■ ji : * < ...-i,! f - ; • -

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gėrar sjį: joniisv • susipa
žinti ir jas užsisakyti. " “ \ '

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių.metų pabaigos, duodama7 nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. : : "
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

s kę,. lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą, ankstybą prenumera
tos pratęsimą, naudingus pokal
bius .ir;iįž $7: auką; Taip’pat'dė
kui tosr ppylinkėSj'Nąujienų rė
mėjui, pasivadinusiam . Senu 
natijiėniečiiį ■ <ftęikųsiani . .^25. 
a’tika.' ■' '• ' ’' ”

5.-.-m; A. Rinktinas iš- Toronto,' 
žymus pedagogas ir vadovėlio 
nemokantienasi lietuviškai <;autcK 
nius,;: i pakviestas: ‘ Aukštesniųjų

1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų,.. bei galimą skaitytoją 
reikalais prašoma pasinaudoti 'žemiau esančiomis atkarpomis;

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ „ dol.
Pavardė ir vardas._________________________________ ______
Adresas ________________________________________________

žisuoja' J. Pusdešriš^*T^vė^iąj^I4-.A^silliai ir sidabriniai re 
įsijungęs^ su tautiniais šokiais .Ozeliai, žiedai, gintariniai karo 
Galinos Gobienės vadovaujami auskarai ir kiti papuošalai

w "V a w ar .

šilainės šokėjai. . . •.

— Illinois valstijos loterijoj kolekcijas. _ _
spalio 25 d. Big Pay Day lošime kainas. P ATRIA,. 4207 SoTŠąc 
laimėjo 31/^r0/, 9 ir 1201.: oth ramento 
Anniversary lošime laimėjo 46,} 
45, 23, 12 ir. 999 - T’

’’ — JAV (R) LB Cicero Apy-' • 
lirikės Valdyba rengia Rudens 
Balių 'šių mėtų lapkričio meni.
3 dieną' -7 vali vak. Šv. Antano 
parapijos salėje, 49 Ct. ir 15 St. 
kampas, Ciėefoč Programa: Me
ninė 'dalis, kurią išpildys solis
tai‘Irena Petrauskienė' ir dr? 
Briedis. Vakarienė, "bufetas,' lo
terija ir kiti baliaus Įvairumai.- 

’Gros; K. Venskaus orkestras.
Auka 10 dol. Jaunimui — pusė 
kainos*- Teirautis telef. 656^2550.

Valdyba- (Pr-).

— S-L.A. 6-to Apskr. mėtinis gazo vandens radiatoriais. -iFir- 
šusirinkimas įvyks sekmadienį,, kinys randasi artį prekyvietės/ 
spalio 28 d., 2:00 vaL -p.p., Chi- autobusų, mokyklų ir „ bažnyčių.

PERKAME sidabrines ir.auksi 
nes mopetas bei pašto ženklą 

Mokame . aukšta

prie Archer. - ? k
Tel. 247-5081 (Pr.)- ; -

B Taupymo B-vei reikalingos 
tai-nautojos (tellers) pilnam' ir 
dalinam laikui. Pageidaujamos 
galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis^ tėlv v 925-7400 arba 
254-4470. (Pr).

•' GERA PROGA. Namų sa
vininkas parduoda CICERE 16 
. * \ < t "' ■ ■ ‘ • ' ' ( : *• l -5 T' '

metų mūrinį vieno aukšto (ban- 
galo). namą: 4-rių kambariu, 
kabinetinės virluvėš-valgCmojo 
ir voluos. -Po visų namu ne
įrengtas sausas . pusrūsis. 2-jų 
auto garažas, gažiai įrengti du 

{darželiai.- Namas apšildomas

I

Kaina $47,000. Skambinti 863- 
3849 arba po 5 vakaro 652-5149.

i siuntiniai į uetuva .■ Į
į MARDA NOREIKIENt ? - ęT .... ,v 1-I 2608 West 69th St, Chicago, Bl. 60629 • Tel WA 5-2787 i

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

•< SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos parcels Express Corp. 

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

t

1 • • Mokslininkai - nustatė, kad 
kiaulės yra inteligentiškesnės 
už karves, avis, arklius 
kai kuriuos šunis."

• 1918 m. Amerikos 
pradėjo vežioti laiškus 
vais — oro paštu.

ir net

paštas 
lėktu-

; Asmens nosis ir ausys, nors 
nežymiai, auga visą gyvenimai

.MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Dalykai

įvairi aodrauda —INSURANCE 
BUTŲ--NUOMA VEŠIAS—paren 

kam nuomininkus
. 4243 W. 63rd_St. Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė* '
Pardavimas ir Taisymas

. 2646 West 69th Street ___ f
Tel- RĘpublic 7-1941 ? ‘ ■

BUSS. OPP. — IN TOWN .
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda- 
nas namas ir taverna. Dėl informaci- 
tų" skambint i tel. 776-4956.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės' — kitur

BEVERLY SHORES, INDIANA 
DUNES NATIONAL PARK

Leaseback for sale:
Live on beach 6H years 4 bedrooms,
1 baths, with fireplace 530,000. Live 
in woods 18^- years .4 bedrooms,
2 >4 baths, fireplaces, $27,750.

DUNES REAL ESTATE
- « -V - -

Call Pat 219 874-4068 or
i George 219/874-4036 ,

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

Gulfport apylinkėj, St. Petersburg, 
Florida,^ jšnuomojamas 2 .miegamųjų 
jutas visam žiemos sezonui. '

Tel. (813) 344-3053

MFSCELLANOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

• GAMINU BCLVLMS TAR
PUOTI MAŠINAS. SKAMBIN
KITE TEL. 471-2898. (Pr).

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

MATURE MAN 
Experienced, w/own tools. Used 

' iew cars. Overtime available.«
FRANK S SHELL 

63rd and Harlem Summit 
458-1454

and

Siuntiniai į Lietuvą • 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598C

* l.

M. ŠIMKUS
Notary Public ' ' -j ; 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės jra^ 

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654 V

CtATFMti

INSOANCI '

State Farm Fire .and Casualty Company

i

z
NAMŲ REMONTAS

Langai ■— Durys — Porčiai •— Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kite.

_ - ' " '■ ”'' J, i ‘

Kalbame lietuviškai:' ' ■ -
------- Teh 476-5635 - - >

z

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS ,

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
, iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 
’ 9 vaL ryto iki 12 vaL-d..

Ir pagal susitarimą. „
Tel. 776-5162 arba 776-5163
‘ 2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629
—————i

5356 WEEKLY GUARANTEED 
WORK 2 HOURS DAILY AT HOME 

FREE INFORMATION WRITE: 
J. RICHARDSON

P.O. Box 25652
■ Chicago, III. 60625

GENERAL MAINTENANCE 
MAN

Including welding, some ma 
chine shop work, electric . . .

kuris

i
$

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas __________
Adresas ___

DIAMOND HEAD 
g RESTORANAS

K
I 
b
k*

K

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

TWO BELLY DANCERS
* WANTED

On The Far North Side
NIGHT CLUB

Phone 465-8678

i

Apply in person: 
Moser Box Partition Co. 

1874 S. 54th Ave.
Cicero, Ill.

■J EL P WANTED — MAL.E-FEMALI 
Darbininku ir Darbinio*iv

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

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

’ ■. f ■ F i ; j- M f ♦ p
Adresas ___________ -— ----------------—L-------- -- ---------------------------------

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

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

Lobster $7.95, Strip steak S5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo H vai. ryto iki 2 vaf. po vidurnakčios

3321 W. Columbus Drive, Chicago, TIL 
Blokas į rytus nub 79-tos ir Kedtie)

Tel. 925-1678

B K

K

S)

$

HOUSEKEEPER

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Lietuviškai ir angliškai kalbą as- 

nenys, besidomį pardavinėjimo amą* 
u visoje Amerikoje veikiančioje 
zorporacijoje.

Mokama alga mokymosi periodu 
r duodami priedai - komisija. Gali-

J. VENCKAUSKAS
R E MO D ELI NG

■ Atlieka įvairius namu .... 
' teisymo darbus.

Tel. 582-7606 *

• <4
RENTING IN GENERAL ~ 

NuomosWanted by Professional Couple. Ma-f 
ture woman, take care of one 2 year na uždirbti virš $3,000 per mėnesį. 
t>ld girl and do light housekeeping.1 lalimybės patekti ateityje i vadovau- 

J .ama vieta).Live in - own room. Good salary. 
Winnetka area.

Phone after 6 P. M. 441-7710

SECRETARY DICTAPHONE

Labai gera apdraudair pensijos 
priedai.

GENERAL DEVELOPMENT
CORPORATION . ■<

Nuo lapkričio 1-mos išnuomojamas 
kambarių butas suaugusiems, ap

šildomas garo pečiukais. Kaina $100. 
mėnesiui. - Tel. 927-0107. •

4

Major. publishing company- Variety . 
of interesting duties. Near N. W. and 
Union Stations. 35 Hour Week.

Call RITA LAUER
782-1400

Teirautis tarp 10 ryto ir 3 vai. 
popiet pasikalbėjimui.

Tel. 422-0601

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*’

f — Naujienos, Chicago, Hį, — Satur^ Oętęfci




