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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

ugniai

plieniniais

lo šalmais

o

KeramikaPetrauskaitė.

TftilS'tl4 umm ___  _

kaityti 
krosnį ir išleisti 
dvideginio.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
O Senovėje šalmus ir galvos — Karštiems pelenams nau-

šaiAiis naudojo t»k kariai kowj (loti lik genii uždengiamus me-į 
Dabar juos i 

sužeidimo statyboje
laukuose.
nuo galvos
ir pramonėje bei 'ažinėjant mo
tociklais. Kareivių šalmai taip 
pat sunic'dernėjo. JAV kareiviai 
aprūpinti plieniniais šalmais 
kautynėms ir lengvais ne meta- 

užsiėnimanis. Pro- 
jektuojama plieno šalmus visai 

jvesti fiberglasspanaikinti, 
medžiagos.

O Keista, bet 18-me šimtme
tyje laivų lubos buvo valomos 
greipefruitais, o tik vėliau pa
tirta, kad tai yra labai sveikas 
sultingas vaisius. Ju sultys yra 
sveikos gerti prieš valgį. Vaikai 
nemėgsta greipefruito sulčių, 
todėl jos maišomos su apelsinų 
arba tangerinų sultimis. Mišinys 
tinka visai šeiniai.

naudoja' falinius indus ir juos laikyti ant ' 
cemento bsi atsparių 
grindų, kol atvės

— Tikrinti ir valvti kaminą 
du kartu j mėnesį šildymo sezo- 
ne. Suodys ir smala kamine už- * 
sidega.

— Nenaudoti benzino, žibalo, 
brikečiu uždegėjerar kito dega.-; 
lo prakuroms, ypač ugnies at
naujinimui.

— Žinoti, kad anglys gali per-1 
malkomis kūrenamą.! 

daug anglies 
Miškų departmen- 

tas leidžia privatiems asmenims 
pasirinkti sausuoliu'iš valdišku’.“ 
miškų. Tačiau kiekvienas miš
kas turi savo taisykles. Dėl jų 
rašyti: Firewood. USDA Forest • Medinius dantims krapš-

į5 vyrų tebedirba, o moterų dir 
ba tik viena iš 12.

* -

tvarko'

lapkrieio- 7 d. niūė a.a. dr. Po
vilas šepetys, l.u.dujamas pir
madienį. Laidotuves
Charles R. Sk'p-StepanausĮcas
Funeral Hume, Detroite. Tel. 
(313) 531-1888.

S.L.A. 131-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks šeštadenį, 
lapkričio' 10 d-> *2:0(1 vai., Chi-,' 
cago Savings, naujose patalpose,

. (‘201 S. Western Avė. Visos na-
4 » . . .

Irės kviečiamos dalyvauti. s
1 " " Valdyba

SPECIAL! 2OG MOLAI 
i >a Pristačius ; šį skelb; 
AJA. Auksiniai ir sidabriniai rej A - - - - -I ■ .j teželiai,'žiedai, gintariniai karo 

įliai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines jr auksi 

I nes monetas bei pašto ženklų 
1' : aukšta
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

; kolekcijas.. Mokame
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Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pa r davimui 
REAL ESTATE FOR SALI
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9 Praeitais melais JAV par
duota 750,000 naujų malkomis 
kūrenamų pečiukų, dėlto padi
dėjo gaisrų. Kai kuriuose mies
tuose tokiems pečiukams Įreng

Service, P.O. Box 2417, Wa-;tukus išrado 1870 m. Charles 
Foster Bostono mieste. Keliau-

■ damas po Pietų Ameriką jis pas- 
* tebėjo, kad Amazonės upės slė-

shington, D.C. 20013.

• Dabar Amerikoje yra 24.1 
milijonai asmenų 65 metų

ROCKFORD, ILL
švenčiant Balfo 35^ metų su

kakti, piniginis vajus pradėtas 
Spalio men. eina prie pabaigos,

padėtyje, sukrėtė mane. Po 30 šio vajaus užbaigimui Lapkri- 
metų prenumeravimo, nenore-; mo pietūs. Kviečiame rockfor- 

diečius prisidėti savo darbu, ir 
$.10 čekį, žinau, kad tai lašas dalyvauti pietuose, nes šio va-
čiau su jomis skirtis. Siunčiu

ti reikalingi leidimai. Reikalin
ga pranešti ir namo apdraiidos 
bendrovei. Underwriters Labo
ratories inžinieriai duodą tokius 
patarimus:

ki 

nais daugiau, negu vyru. 63% i 
j y gyvena su savo šeimomis^' 
31 % atskirai, o 6% jth'slaugy
mo bei senų asmenų institucijo
se. Našliukių yra 
o našlių tik 1.9 mil. Vienas

vyresnių. Moterų yra 4.5 milijo
• - > » - - ■ t r- - -- —<

jniuose gyveną indėnai po valgio 
krapšto savo .dantis medine at- 
čaiža.

M. Miškinytė
g—■■ ■ ■-— W

LT..6;,9 r - TRUMPAI

jūroje, bet juk Naujienas skai- jaus.užbaigimu paminėsime ir 
to’ daug prenumeratorių. Linkiu Balfo 35 metų sukaktį. Pakvie- 

galite gauti pas 
Balfas kuris

Jums geros sėkmės”. Dėkui už, tim’us pietums 
laiška ir už auka. ■ ■*'*

4- C ■valdybos narių
- Marija ir Justinas Palubin- "’ils Un«ė į’“ •».lnetus ’fcen' 

prie vaišių siald garbingai su-
■ Laukiame 

švečiu atvykstančiu ir iš centro.Ar V

i BALFo 85lo Skyriaus 
. . ' Valdvba- . -

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . • ’

. MUTUAL FEDERAL SAVINGS'
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7747Chicago, I1L

8 KAMBARIU mūrinis bungalow,. cctpoc ibfngimai 1pnertaa cVlAnas R tnilptai. didelis ELECTROS ĮRENGIMAI,
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 

Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
r ’ ’ "" i : x
imti.

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: r I -, ' 

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775

I

į
I

/

VOL. LXVI

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 SL Western Ave., Chicago,- Ill. 60643 

\ Telef. 312 238-9787— - A
NcmokniDas patarosvimas užsakant lėkiu  viį, traukinti*. lalyjĮ kelio- Ir m s ĮA •j-ne

Vincentas Bigelis, Cicero,L■ *-

ililL„bej:aginuiio^)ratęsė_preniu 
nieratą, atsiųsdamas $50: $33 

t pratęsimui ir $17 Naujienų pa
ramai. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-

------  11 .JUMlliaa JL 0.4LALFlll“ 1 _ - -T . -

skai iš Marquette Parko atsiun-!*3™ salPos d;lrbu1’ tesujungIa 
tė gausią auką ir trumpą laišką: I- 
“Mieli Naujieniečiai! Siunčiame "i e Naujienų paramai penkiasde-j' 
šimt ($50) dolerių ir linkini 
Jums ir Naujienoms  ̂viso .ge
riausio’’. Dėkui.

— Antanas Urbaitis, East 
Chicago^ Indiana, savo specialia- 
me laiške taip rašo: “Siunčiu 
Naujienoms paremti $20 pini
ginę perlaidą. Linkiu Jums ir 
Naujienoms ištvermės sunkio
je: dienose.- -Naujienos yra ‘di-

kakčiai paminėt

i
1

i

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir Iritus Isvažtus; metams ir įteikusiam $/ auką, 

macijas visais kelionių reikalais.
Sudarome iškvietimus giminių^apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer. beĮ

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas
fi anksto — prieš 43 - 60 dienų. ? . i v ■ -- •

pavardės prašiusiam__ne^
skelbti.. i

A. Kapačinskas iš Rockfor^

PLATMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
' ' - ; - ■ , , -

Visi lietuviai kviečianii atkreipti i Naujienas |

do specialiu laišku atsiuntė $25 
atiką Naujienų pinigini’aiji ’ va
jui, tikslu remontuoti Naujienų 
*iamą ir panaikinti esamas sko-
|as. Dėkui už laišką ir už gaii- 
‘šia auka;
s
A

džiai reikalingos lietuviams ir 
visi j as Hur ė t ų par em ti-aukom is 
ir naujomis ptennmeratomis’’. 
Dėkui , už paramą ir -už laiška.

— Petras Galipaitis iš-Ma^-

Periodteai DTvfcio
Washington, O.
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J A V NEPARDUOS IRA NU I LĖKTUVU DALI
PASKAITOS A. LIETUVIU KONGRESE

IL L. S.
Gausus namu pasirinkiinaa 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—parer.

kam • nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

r

v

A. T VER AS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<>th Street 
Tel. REpublič’7>1941

. Dr. K. Šidlauskas padarė pen- centruojąs: į kitus reikalus.
Meninę programą su ypatin

gu pasisekimu išpildė kompozi
toriaus A. Mikulskio vadovau
jamas Čiurlionio ansamblis, di
deliu tikslumu, gražiu išlavintų 
balsų skambėjimu 
operų ištraukas.

(ALT Informacija)

Prezidentas Carteris turėjo važiuoti į Kanadą, bet nutarė pasilikti
sostinėje dėl nepaprastai jautrios padėties Irane. Jo žmona Rosalynn 

nuvažiavo i Tailandą, kur apžiūrinėja badaujančius tremtinius, 
pabėgusius iš Kambodijos ir Laoso.

TEHERANE SUĖMĖ JAV AMBASADOS 
REIKALU VEDĖJĄ BRUCE LAINGENkių metų darbuotės apžvalgą 

(spaudai duotas ištisas tekstas).
Pranešimas buvo šiltai sutik

tas. P. šilas pasiūlė tą praneši
mą išspausdinti ir tam skyrė 
savo auką 150 dol.

Tam pačiam tikslui paskyrė 
po 100 dol. A. Juškevičius, p. 
Vaičiūnas, dr. V. Dargis, A. 
Chaplikas, C. Genutis, Chicagos 
liet, spaudos klubas, Čiurinskas, 
Cicero (R) L. Bendruomenė; po 
50 dol. — Pakštas, A. Repšienė, 
Zarasiškių klubas.

150 dol. — Liet, miškininkai.
Iš viso sudėta aukų arti 1500 

doleriu.V _ s ----- -

atlikdami

ISLAMO TARYBA BŪTINAI REIKALAUJA 
IŠDUOTI JIEMS SERGANTĮ ŠACHĄ

WASHINGTON. D.C. — Sau
gumo taryba, apsvarsčiusi besi
keičiančią padėtį Teherane, nu
tarė nuo šios dienos sustabdyti 
lėktuvu daliu siuntimą i Irana. 
Iki šio meto į Iraną be pertrau
kos buvo siunčiamos karo ir ke
leivių transporto lėktuvų dalys.

JAV atstovai kelis kartus 
•kreipėsi Į dabartinės Irano vy
riausybės atstovus, prašydami 
sutvarkyti atskaitomybę, 
visą laiką atsakingi Irano parei-

Gub. Brown pasiskelbė 
nauįu kandidatu

WASHINGTON, D.C. — Kali
fornijos gubernatorius Edmund 
G. Brown ketvirtadienį pasi
skelbė nauju Demokratų parti
jos kandidatu Į prezidentus, ti
kėdamas vesti tautą į naują erą, 
kuri pasižymės naująja etika ir 
naująja dvasia.

Brown sakė, kad jis kandida-

i

Ponia Carter lanko 
rrabėgėliu stovyklas

■SA KAEW, Tailandas (AP). 
— Penktadienio rytą čia lan
kėsi JAV prezidento Carterio 
žmona Rosalynn Carter ir ap
žiūrėjo tik 18 dienų egzistuo- 

Liet.i Atgimimo Sąjūdžio var-'jaučią kambodiečių ir laosiečių 
_ 4 . ii -r- i ii - • _ _ -1A

I

■ te bet
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
6324 So. komensky 

C - 
piet. Patrauklus'2 miegamųjų namas, 
J ’' ’ ~...... ~
matyti. Tik $31,900. •

gūnai mokesčių reikalą atidė-, tuoj a dėl to. kad nei preziden- 
dinėjo. prašydami ši klausimą* cas
tvarkyti kiek vėliau. Paskuti-j Kennedy nėra tinkami atsto- 
nėmis penkiomis dienomis pade- vauti naujosios dvasios ateičiai.

du ir “Laisvosios Lietuvos” red. stovyklą. Ji kalbėjo su išbadė- 
vardu M. Blynas sveikinime pa
brėžė: kartu su Altą tęskime 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

Gen. kons. A. Simutis laikė
paskaitą “Lietuvos laisvės viltis

E.Carteris. nei senatorių'’
Sekmadienį, lapkr. 11 — 1-4 val. po- 

labai gražiai dekoruotas. Turite pa-

— CENTURY 21
CAHILL BROS. REALTORS 

4100 W. 63rd St. 
585-6100

jusiais ir ligotais stovyklos gy
ventojais ir juos kiek galėdama .
guodė. Ji pareiškė:

— Aš tik galiu pasakyti, kad 
skubiausiai vykstu namo mobi-

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 6O632. TeL YA 7-5980
_____ . -Lietuvių Pėdsakai Belgijoje 

'TrWrenas-kunigai< Kanadoje, gt 
ves Stepo Paulausko knygutę 
“Gyvenimo KeIit»s!J, autoriui ra
šo: 
minti -praeities laikus iš mūsų 
pobūvio Belgijoje? Manau, kad 
visi gerai įvertins Jūsų pastan- 
gas aprašyti ’ lietuvius,' dirbusius 
kasyklose; ■ Gal'būt dar niekas 
nėra nieko parašęs. O vistik lie
tuviai'lenais patiko pėtsakus”'.

. Knygutė iliustruota, 70 pusi., 
už 2 -dol. gaunama-•“Naujieno
se”;?' : : .' ■ ' ' z': '''

ga-
us Teherane nuolat kaitaliojasi, nes j’e Yra senų politinių pažiu- 
todėl nuo šios dienos sustabdy- rk ’r nesugeba suprasti draus-

Malonu paskaityti ir prisi-
HELP WANTED — MALI 

Darbininku Reikia

--HEATING^TAIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have

JĄ riįM;K Q S
NotMy’Pūblič -- a 

INCOME TAX SERYICE„_- 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai,prldomipihetybė¥l>ra- 

šymai ir kitoki blankai. » 7 
* ■ ■■ ■<

Taip pat daromi vertimai, giminių

šymai ir kitoki blankai.

šių laikų tarptautinėje raidoje’’ lizuoti pagalbą ir dėti visas pas-
tangas padėti dideliame varge 
čia esantiems žmonėms. Vyk- 

-sra- namo pasakyti apie tai sa-
< ♦ ----- ^i*ni f \

dinta ir gem kons. Simučio;kai-, vo vyrui. - -

(paskaitos tekstas duotas spau
dai ir radijui)., J. Talandis pa- 
skyrė 100 dol., kad būtų išspaus-

tas lėktuvų dalių siuntimas. įmas ir įžvalgumo svarbos. Jis 
JAV tebesiunčia kviečius. ru-( stengsis įvykdyti Amerikos 
gius ir ryžius.

Paskutinės žinios iš Teherano stadijc^; 
sako, kad Irane sunku išaiškin
ti, kas valdo kraštą ir kas yra 
atsakingas už vyriausybės veiks- j 
mus. Pats mula Chomeini prašė! 

ketvirtadienio! premjerą padėti Islamo tarybai] 
tvarkyti krašta. bet iki šio meto */ v -
Bazarganas nepadarė jokio pa
reiškimo. Tiek težinoma, kad 
ketvirtadienio vakarą Teherane 
buvo suimtas JAV ambasados 
reikalų vedėjas, bet niekas ne
žino. kur jis buvo nuvestas ir 
kas su juo planuojama daryti.

Keleivinis Irano lėktuvas, at
vežęs į Kanadą 120 jaunų ke
leivių. norėjo atskristi į New 
Yorką ir nusileisti, bet tas lėk
tuvas iš anksto nieko neprane-, v ’ 1šė ir jauniems vyrams neturėjo 
reikalingų įvažiavimo vizų. Tuo 
tarpu nežinoma, kokie buvo tų 
jaunuolių tikslai, bet New Yor- 
ko uosto vadovybė neleido šiam

Amerikos' stengsis įvykdyti 
idealus, kurie dabar yra letargo

TP------SEKRETORIUS VANCE PATARĖ BŪTI
- ATSARGIEMS SU IRANU “

Bolivijai neramumai 
nepasibaigė

I;'- PAZ, ’Bolivija. — Bolivi- 
! jos prezidentas Walter Guevara 
Arce, sukilimo d;
iš prezident’’

' į > į pariamentą ir ua
1 reiškė, Kad jis neats’^4 -ydinęs 
: iš prezidento pare! -j . ir nesiren
gia atsistatydirt.. Kartu su pre-

1 Micstas permokėjo 
$88,591

Praeitą žiemą Chicagos mies
te sugedo bei buvo sugadinta 
daug automobiliams pasistaty
mo skaitliuku. Ducan Traffic 
Equipment Co. patiekė sąskaitą 
už jų pataisymą $270.000 sumai. 
Mero Bilandic administracijos 
auditoriai rado, kad sąskaita 
yra $88.591 perdidelė ir atsisakė 
juos mokėti, tačiau lapkričio 
1 dieną miestas tuos pinigus su
mokėjo.AMiesto taryba tiria šį 
nelegalų sumokėjimą.

Sa Kaew palapinių stovyklom 
je yra 31,000 pabėgėlių. Laike 
18 dienų ten mirė virš 300 pa
bėgėlių.

Ponios Carter palydovų tarpe 
yra Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Richard Holbrooke, 
Sveikatingumo sekr. dr. Julius 
B. Richmond ir buvęs Iowa se
natorius Harold E. Hughes. *

ba; po 100 dol. -skyrė dr. L. 
Kriaučėliūnas, Aleksiejūnas.

Dr. V. Stankus savo išsamioj 
paskaitoj išryškino jaunesnės 
kartos uždavinius Lietuvos Tais-, 
vinimo darbe....

Išsamų žodį apie • Lietuvos 
laisvinimo reikalus, ypač ry-

NETAKTIŠKAS ŽINGSNIS GALI PAKENKTI 
SUIMTIEMS AMERIKOS PILIEČIAMS

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretorius Cyrus Vance zidentas Carteris vakar prane-

amerikiečiams šė, kad šį savaitgali jam teks 
būti labai atsargiems su šių die- atidėti kuriam laikui kelionę i

ir is dingęs
ei 
1 s

r.
c B s B

exp. in. oil heat service.
Coll 231-7770 

ask for RICH JACKSON.
1HOMEOWNERS POLICY WASHINGTON, D.C. — Pre-: vakar? at?-'quette Parko, veiklus vįsuoTuę- 

nėje ir apylinkės lietuvių orga
nizacijose, specialiu laišku pa
rėmė Naujienų leidimą $10 au
ka. Tos apylinkės tautietis užsi
sakė Naujienas 4 mėn., bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį.

— Trečiadienio vakare,

F. Zapolis, Agent <■ 
3208i/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

mn »a«»

patarė visiemsTOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
______  ‘ 1 
but not required. Single shift. Over- 

‘ ’ or

in»uban<
L < ' 1 nu Iranu. Krašte nuotaika labai Kanadą. Jis pranešė premjerui ridentu į parlamento rumus ąt' * šium. su Madrido, -konferencija, 

tarė .dr. '.K Bobelis. Jis,, dr. V. 
Stankus ir vėliau R. Giedra pra
šyti savo kalbas duoti spaudai 
ištisai.

machine tooling experience preferedL.:__  ._ ...
time possible. Apply in person

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809; S. Oakley.
Chicago, IL. 60636

State Farm fire and Casualty Con p ~.-Ą< ; Bolivijos ministerial, 
kurie buvo priversti slėptis nuo- 

bent porai mėnesių. į sukilusių pulkininkų.
šiomis dienomis labai pasun-j 

kėjo santykiai su Iranu. Irano’ 
premjeras atsistatydino dėl san
tykių su Amerika. Nerimą su-,‘ 
kėlė visai nekaltas- dalykas — 
šacho vėžys. Pats prezidentas 
leido Irano šachui atvykti į New, 
Yorką ir čia gydytis. Iraniečiai; 
privertė premjerą Bazarganą? 
pasitraukti, o valdžios priešakinį 
atsistojo visai nepatyrę žmonės. |

Prezidentas Carteris nori būti Į 
informuotas apie paskutinius!

įtempta, o 60 Amerikos piliečių Joe Clark, kad planuotą kelio- e^° 
yra sulaikyti Amerikos afnba- nę į ^Kanadą jis turės atidėti 
sadoje Teherane.

Sekretoriui atrodė pavojingu 
patarimas suimti visus iranie
čius ir pasiųsti į Iraną: Kiti'siū
lė uždaryti tas iraniečių studen
tų grupes, kurios palaiko gerus 
santykius su dabartine Irano 
valdžia. Sekretorius pirmon ei
lėn nori išgelbėti 60 amerikie
čių, jau penkias dienas laikomų 
ambasados rūsyje. Netaktiškas 
žingsnis gali tiek sujaudinti 
įtemptas- nuotaikas, kas - vėliau 
galėtų pastumti prie nepataiso
mų žingsnių. Jeigu būtų nužu
dyti suimti amerikiečiai, tai nie
kas jų gyvybių negrąžintų.

SUIMTUOSIUS GALIMA
IŠLAISVINTI

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
W e l l š peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’

: i

į — J. Navasaitis iš Lantąna, 
: “Skau-RSITieiliskcĮ, deiTieSĮ, g'erai su- jomis susipa- Fiavatšluntė tokį' laišką:

di žinia, kad.,5dienraščio^ leidi- 
mas yra sunkioje finansinėje 

i -i ~ ' .
> - 7 -- S > f

žint! ir jas užsisakyti.
o. skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga. - -
NAUJIEMS SKAITYTOJAMŠyNORINTiEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati-
nimo vajaus talką!

e
Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis, 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, JL 6060S ----------------

• IŠ anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede .. 
Pavardė ir vardas ________________________ ____ ___

—Adresas ....    Z.Z2ZL..... . ................

dol.

■%

s.m.
NAMŲ REMONTAS 

Langai.— Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai irjdbk.

»

Langai.— Durys — Porčiai

■ ■

n ■ SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIEN®

2608 We*t 69th St, Chicago, HL 60629 > Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDCLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ " 
Cosmos Parcels Express Corp. ’ 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
250TWT69th St, Chicago, ID. 60629. — Tel WA 5 2737 

V. V A LA N T I N A S 

V

«

Užsakau Naujienas kaip dovaną sava ...
~ dol.

•

yra naujas skaitytojas. Priede __
Pavardė ir vardas --------------------
Adresas.................... ............... ........

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

i

I 
I 
I i v i v s

M

f S

A1

7A S i

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

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

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

išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gauns 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica Į 
go, ILL. 60608, Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelio

ATSDnNIMŲ 
SKIRSNELIAI

MAINTENANCE 
MECHANIC

Kalbame lietuviškai- ■ 
Tel. 476-5635

k

Basic knowledge of machinery, 
! nuts, bolts. Common sense 
! must.

r
i

—k .
'to

I a

MIDWEST 
POLYCHEM 

277-8686
HOUSEMAN. MATURE person for 

includes operating floor cleaning
J general housekeeping in private club.

—Graži;—lengvai skaitoma ii i 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
irau ta autoriaus troboje.— — w. • •* • > • • wh Čikagos ir apylinkės lietuviai ' 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

sal vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa

quipment. No exp. req — 
Call Mr. FULOP

493-8661

TORTŲ DEKORATORIUS _ .
Tik patyrę, dirbti savo gaminius 

pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis
Tik patyrę, dirbti savo gaminius

Advokatas t
GINTARAS P. ČEPĖNAS „

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

9 vai. ryto iki .12 yaL d. ' ‘ 
Ir pagaLsusitarimą. _~— 

Tek 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street 

Chicago, DI- 60629

iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo
9 vai. ryto iki 12 yaL d. ■*' ‘ 

Ir pagalsusi tarimą. ___

S

II
; ■ •
3t-

j”■ ■
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BANKETAS

Pirmos kongreso dienos vaka
rė- tartie pat ’’Hollenden viešbu-
tyje įvyko banketas, kuriame 
programą pravedė inž. Eug. 
Bartkus. ■ -

Invokaciją sukalbėjo vysku
pas V. Brizgys.

Šiltą lietuviams sveikinimo 
žodį pasakė Clevelando vysku
pas James A. Hickey. Pagrin
dinę kalbą pasakė Washington 
sudarytos Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos šta-

Kardinolai studijuoja 
"Robin Hood" planą

VATIKANO MIESTAS.— 122 
kardinolai, susirinkę konferen- 
cijon iš viso pasaulio, tarp kitų 
dalykų studijuoja vadinamą 
“Robin Hood” finansinį planą. 
Pagal tą planą turtingosios die
cezijos būtų apdedamos dides
niais mokesčiais bei įpareigoji
mais. Pinigai būtų skirti netur
tingų diecezijų paramai. 1___ __

Vienas amerikietis kardinolas 
pareiškė savo nuomonę, kad 
JAV yra keletas diecezijų, ku
rių kiekviena turi didesnes pa-

Dvi d enas iškeltos barikados. 
: per savaitę '73 užmušti ir trys

šimtai sužeistų žmonių privertė 
pulkininką A. Natusch Bušch 
atšaukti nutarimą išvaikyti sei
mą. Parlamento nariai yra pasi
ryžę remti prezidentą, kabinetą 
ir reikalauti, kad sukilusieji ka- 

| ro vadai prisipažintų prie klai- 
j dos ir prašytų pasigailėjimo.

Chemical— International
Workers unija prašė valdžią už
drausti gamybą Oryzalin nuodų 
piktžolėms naikinti. Manoma, 
kad tie nuodai gali būti pavo

Irano lėktuvui nusileisti. Lėktų- kūdikių ir vaikų sveikatai.

f

I

^0 direktorius ir ^generalinis ps- jamas net už Vatikaną.

Paleido kiaušinį
i sen. Kennedi

įvykius Irane, nes jam rūpi iš-! CHICAGO, Ill. — Senatorius
gelbėti visus Amerikos piliečius] Edward Kennedy atvyko į Chi

vas grįžo į šiaurės Kanadą. .
TEHERANAS. Iranas. — Pra

nešimai sako, kad Islamo tary
ba jau suėjo Į kontaktą su vienu 
Valstybės atstovu, kuris Te’ne- • rane pasimatė su Islamo tarv- ]

1

buvo-l ~ Chicagos-merė Jane Byme

— Du vaikai buvo nužudyti ir 
38 sužeisti, kai sunkvežimis įva
žiavo į mokyklos autobusą. Ne
laime įvyko arti Moncks Corner, 

I So. Carolina valstijoje:Teherane. Prezidentas yra pasi-Į cago pradėti rinkiminę kampa- 
ruošęs padėti suimtiems ameri-' 
kiečiams.

niją. Chicagoje jį labai gražiai 
sutiko miesto merė Jane Byrne. 

 ' Senatorius nuvvko į 3160 N.
— Prezidento Carterio žmo-. Milwaukee gatvėje ve’kiantį vy-

bos nariais. Tai buvo vieninte-- 
Hat atstovai, su kuriais 1-----
galima kalbėti suimtų ameri
kiečių likimo reikalu.

Konferencijoje kilo klausimas 
dėl biurokratijos pačiame Vati
kane ir'rekomenduojama refor
mos. _ __ -

tarėjas Robert Spencer Oliver. 
Jis priminė Sov. Sąjungos bloko 
vykdomus Helsinkio susitarimų

kalbas.ketvirtadienį paneigė 
kad politiniais sumetimais iš- 

atleido kelis miesto
Sekretorius Vance yra įsitiki

nęs, kad visus suimtuosius gali
ma išgelbėti. Suimti amerikie
čiai Iranui nenusikalto. Iki šio 
meto naujos valdžios atstovai 
amerikiečiams nieko nepataiso
mo nepadarė. Be to, sekretorius 
yra Įsitikinęs, kad JAV turi ke
lias geras kortas savo rankose. 
Amerikiečiai visą laiką mokėjo 
už perkamą gazoliną. Amerikie-

IJETUVLS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town ot Lake)

Jalo namus Ii lauko Ir B vidau* 
Oarbaa •arantuotaa.

Skambinti YA 7-9107 
STASYS ŠAKIUS

i

13
pažeidimus. Pabrėžė, kad Mad
rido pasitarimų metu žmogaus 
teisių ir pabaltiečių laisvių gy
nimas nemažai priklausys nuo 
kilusių iš tų kraštų emigrantų 
ryžtingo šių klausimų kėlimo 
vyriausybės sluoksniuose, nes 
Valstybės departamento karje
ros tarnautojai daugiau kon-

na Rosalynn praeitą ketvirta-! resnio an ž aus piliečių centrą. Susidaro įspūdis, kad Islamo
valdžios atstovams niekas nebe-į tarnautojus.dieni atvyko į Tailandą aplan-! Jiems pasakė gyvą kalbą, kurio-

_ ___ - . ___ I . • i. - • 1 J LARonald Reagan paskelbs 
savo kandidatūra

WASHINGTON. — Antradie
nio vakare per CBS televizijos 
tinklą kalbės buvęs Kalifornijos 
gubernatorius ir televizijos ak
torius Ronald Reagan. Jis ofi
cialiai praneš

kyti iš Kambodijos pabėgėlių je įrodinėjo, kad jis, būdamas rūpi. Jie reikalauja, kad JAV 
atiduotų jiems šachą Pahlevi. 
Jie bijo, kad amerikiečiai neap 
ginkluotų šacho šalininkų ir ne- 
pasiųstų į Iraną naujai įvestos . ) 
santvarkos naikinti.

Ketvirtadieni Islamo tarybos 
nariai užrišo vienam suimtajam 
akis ir išvedė j aikštę, kur buvo 
sakomos kalbos prieš Ameriką. 
Jis ten stovėjo iki kalbų pabai
gos. Žmogus buvo tiek išgąsdin
tas, jog manė, kad jam galva 
bus nukirsta, kaip darė su ka
riais. bet vėliau buvo grąžintas 
į ambasados rūsį.

Mula Chomeini tebegyvena 
Qon dideliame ūkyje. Sovietų 
Sąjungos pasienyje. Jis atsisakė 
priimti bet kuri prezidento Car
terio pasiuntinį į Teheraną, bet 
vieną pasiuntinį priėmė Islamo 
tarybos nariai. Minėtas pasiun-

jsmeniškai arba telefonu.
___  652-7100

FINGERHUT BAKERY

5536 W. Cermek Rd., Cicero

€ stovyklas. Tūkstančiams badau- prezidentu, daugiau rūpinsis yy išaiškino. kad Irano ša- 
i iokių politinių tiks- 

vie."i tuo reikalu 
Atstovas pranešė, 

. .T ano šachas, apgydęs savo 
ligą, pats išvažiuos iš JAV. nie

tinys 
chas ne'.
lų ir su nė
n p1

jančių ji pažadėjo pilną Ame-Į resnio amžiaus piliečių padėti- 
j mi ir gerbūviu.
i Vienas protestuojantis žmo-

— Iki 1983 metų daugiau mo-; gus, kai senatorius pradėjo svei- 
terų mirs i

| kyti paštu.
jjj: Knygos kaina — 5 doleriai.

kyti paštu.

I'
|i

S A V. ZITA IR RIČARDAS l1
SHLAUSTAS |

I
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ę Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams.
1 Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves- $1 Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — 
S tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių u:
*

%S

8

Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Avė.

Chicago. IL. 60629.
i

HELP WANTED — FEMALE I

f 1

HI
vyriausybės sluoksniuose, rikos paramą. ibčjo.

i
I

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

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

ir kitokie patiekalai.

nuo plaučių, negu , kintis su šalia jo stovinčiais, pa- 
nuo krūtų vėžio, — vyriausias leido į jį kiaušinį. Kiaušinis pa- 
JAV gydytojas pranešė Ameri- taikė jam į petį ir nukritęs ant 
kos Vėžio draugijai. Pagal ap- šaligatvio ištiško.

__   , . .* . * r* — I — t*

• kam nie -o blogo nedarydamas. 
Atstovas taip pat pasakė, kad 
Amerika jokiu būdu šacho ira
niečiams neišduos.

Reikalų vedėjo Bruce Lain- 
gen likimas iraniečiams dar ne
žinomas. Manoma, kad Islamo 
tarybos nariai jį klausinėja. Jei
gu nepabaigė klausinėti praeitą 
naktį, tai dabar klausinėjo penk
tadienio rytą. Kiti šaltiniai tvir
tina. kad mula Chomeini įsakė 
nesužaloti amerikiečių.

Krašte nuotaika labai įtemp
ta. Kareiviams; lieptą neišeiti iš 
kareivinių.

T amerikiečiams 
apie savo kandidatūrą į Baltuo-j 
sius Rūmus. Jj remia respubli
konų partija.

Be to, jis sudarė savo tinklą 
iš 75 nepriklausomų televizijos 
stočių ir kalbės per jas trisde
šimt minučių.

čiai teikia Tranui įvairių prie
monių, kurios jiems labai rei
kalingos. Kartais labai sunku 
įtikinėti iraniečius, bet tai nėra 
negalimas dalykas. Jis prašo 
visus Amerikoj esančius iranie
čius palikti ramybėje. Jeigu kas 
bandys užgauti Amerikoje stu
dijuojančius iraniečius, tai gali 
blogai atsiliepti Teherane. Sek
retorius yra įsitikinęs, kad ga
lima rasti bendrą kalbą ir su 
naująja Irano vyriausybe.

CARTERIS ATIDĖJO 
KĘLIONĘ.Į KANADĄ

j GAL FRIDAY

Typing, receptionist all around. 
, Salary negotiable.

782-3512 -

y

i

A
KALENDORKLIS

Lapkričio 10: Trifena, Leonas 
Did., Nirmeda, Spalgena, Vai- 
šilgas.

Lapkričio 11: Nimfa, Marty
nas, Seigūnė, Snaigė, Vigintas.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:36.

Oras vėsus, lis. ** • s

Jane Byme senatorių išlydė- IWAREHOUSE MAN
Shipping,^

. Receiving & Packing.
Top pay - Full benefits

English speaking
INTERNATIONAL

BOTIQUE
231 S. Green Street

- 4th Floor
Interviews

fr6m 9 to 11:30 A.M.
836-4496

skaičiavimą dabartiniu metu 25
milijonai virš 17 metų amžiaus j0 į aerodromą, bet ten jis šaltai 
moterų rūko.

RENTING IN GENERAL 
NuomosI ______ , 

! ACCOUNTING
, Mature lady. NCR posting back
ground helpful. Nd exp. req.

Call Mr. FULOP
493-8601

Bridgeporte išnuomojamas 4 kam-
barių butas skiepe suaugusiems, be

Skambinti 581-5113.
gyvulių.

i
!

ją atsisveikino.
i

— Vietnamiečiai, kovodami 
Kambodijoje. naudojo nuodin- virtadienį Čikagoje pareiškė, 
gas dujas, sako gyvi likę Kam-' kad prezidentas Carteris netin- 
bodijos gyventojai.

— Senatorius E. Kennedy ket
I— širdies ligų specialistas dr. 

Herman K. Hellerstein perspė
ja, kad bėgimo sportas nevisada 
sustiprina širdį (apsaugoja nuo 
širdies priepuolio), jeigu kartu 
nėra laikomasi atitinkamos 
dietos. . .

I

i

I

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio, p

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

Tel. 925-1678 i

I i *I

WANTED TO RENT B j karnai reagavo į Irano įvykius.
Į

V

Dviems suaugusiems asmenims, ne
turintiems įnamiu, reikalingas 4 
kambarių butas Bridgeporte arba 
Brighton Parke. Skambinti vakarais 
Steve.

— Eina kalbos, kad pulkinin
kas A. Natusch rengiasi iš Boli
vijos išvažiuoti į užsienį.

6 — Naujienos, Chicago, UI. — Friday, November 9, 1979

Tai. 254-8351. r* »c

laikomasi a t i t i nkamos

— šacho buvimas Amerikoje 
nekenks dabartinei vyriausybei

— Zairės kareiviai praeitais 
metais užmušė 215 Kasai girni

1 Teherane, nes jis atvyko tiktai nės narių. Jie dykumose ganė
sveikatos sumetimais. gyvulius nuo Kristaus laikų.

/ -
t
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PAŠALPĄ

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

KAS TURI TEISĘ BEDARBIO 
GAUTI?

sumą atiygini- 
laiką tarnybos

Darbir?rk?s turi turėti nustatytą 
mo užd:rb?s arba turėtų nustatytą 
vienerių metų laikotarpyje (vadinamam bazės periode), 
kad kvalifikuotus! išmokėjimus (benefitus) gauti. Spe
cialūs reikalavimai veikia atskirose šio krašto valstijo
se bei teritorijose-

Darbas turi būti atliktas darbdaviui, kuris yra 
Įtrauktas (covered) į Nedarbo apdraudos programą. 
Tačiau išmokėjimai nemokami tiems asmenims, kurie 
pats sau dirbo, pvz- amatininkams, profesionalams (va- 
din. (self-employment).

Bet kuris asmuo, gaudamas išmokėjimus, turi ga
lėti dirbti (able to work), pasiruošęs dirbti, ir aktyviai 
ieškantis darbo. Nedaugelis valstijų leidžia bedarbiui, 
kuris susirgo ar pasidarė nedarbingu, po aplikacijos už
pildymo, gauti išmokėjimus, jei panašus (suitable) dar
bas yra gautinas.

KOKIO DYDŽIO YRA SAVAITINĖ IŠMOKĖJIMŲ 
(BENEFITŲ) SUMA?

Bendroji nedarbo išmokama suma pavieniui asme
niui yra apie 50(7< tos uždarbio sumos, kurią jis ar ji 
gaudavo, kai dirbo fibrike- Didžiausia išmokėji

mų suma nustatoma atskirų valstijų įstatymu. Pažy
mėtina, kad išmokėjimų sumos įvairiose valstijose yra 
gana skirtingos. Dauguma valstijų išmokėjimus pa
grindžia procentualiai, kiek dirbantysis uždirbo pavie
niame kalendoriaus ketvirtyje- Kai kurios valstijos iš
mokėjimus pagrindžia pavienio darbininko savaitinio' 
uždarbio vidurkiu.

Kai kas gali paklausti, ar tai yra didžiausia išmo
kėjimų suma?

Taip- Visos valstijos turi nustatytą didžiausią (ma
ximum) savaitinę išmokėjimų sumą pavieniui bedar
biui išmokamą. Toji maksimalinė išmokėjimų suma svy
ruoja nuo $70 iki $172 per savaitę. Keletas valstijų išmo
ka papildoma pašalpas pavieniam bedarbiui, kuris tu
ri išlaikomų asmenų (dependents).

Kai kam gali iškilti klausimas, kaip ilgai užsitęsia 
laikas, kol bedarbis gauna pirmąją išmokėjimo pašal
pą (vadinamą first payment) ?

Tais atvejais, kai bedarbis užpildo pareiškimą ke- 
savaičių, po to, kai bedarbis užpildo 
(claim), nedarbo išmokėjimui gauti. aukMio sveria 180 _

Tais atvejais, kai bedarbis užpildo pareiškimą ke-1 Sų. Nr. -3 grupė — neapibrėžte

liose valstijose, tai išmokėjimo pirmojo čekio išsiunti-1 pavieniams asmeniui ir $1 — 
mas gali užtrukti kiek ilgesnį laiką.

(Bus daugiau)

KAIP SUKČIAI IŠNAUDOJA 
VYRESNIO AMČIAUS ŽMO

NES CHICAGOJE
Chicagoj spausdinamame sa

vaitraštyje Bridgeporte News 
tilpo senjorų dėmesiui vertas 
šis įspėjimas:

Chicagoje veikia sukčių gru
pė, vadinama Confidence Ga- 
fne, 2 — 3 vyrų grupė išnaudo
ja -vyresnio amžiaus žmones 
siūlydami pataisyti namus. Jie 
siūlo pataisyti šaligatvius, už
dėti vandens nutekėjimo vamz 
džius arba pataisyti kitus ce
mentinius dalykus.

Viename atsitikime du šuk
ei ii atvyko į vieno senioro na
mus; jų vienas kalbėjosi su na 
niųsa savininku kieme apie re
montuotinus dalykus; , o kitas 
•vyrukas tuo metu ‘‘tikrino’7 na 
mnese spinteles, išsinešdamas 
rastus vertingus .daiktelius bei 
“paslėptus” pinigus'-jbei čekius.

Bendras 3 vyrų grupės pra- 
šymasyra toks: Nr. 1 —apie 40 
metų amžiaus x 5’7” iki 5’10”

svorio, 5’4” aukščio. Visi vy
rai yra juodaplaukiai ir tam
siais rūpai apsibkę ir visi tu
ri ūselius. Jie lanko namu ap- 
kstyvomis popietinėmis valan
domis.

Jeigu toki asmenys jūsų apy- 
linėse pasirodytų arba atvyk
tų į jūsų namus,, tai skambin
ki te telefonu 911, iš kur susi
lauksite pagalbą.”

I 312.20 per mėn. vedusių porai. 
Tje asmenys, kurie jau turi to
kio didžio pajamas ar išteklius 
—neturi teisės į papildomas pa 
jamas.. Soc. See išmokėjimai 
(benefits) skaičiuojami 
neuždirbtos pajamos, ir 
yra $228.20 per mėnesi, 
kaičiuojamos uždirbtos 
mos ar ištekliai, kurių jūs neiš- 
vardinot, gal būt jūs turite tei
sę į mažų Suplemental Securi
ty čekį. Jūs turite nueiti i arti
miausių Soc. See. įstaigą ir iš
siaiškinti, ar jūs turite teisę i 
papildomas pajamas.

Jeigu jums reiktų sociali
niais reikalais lietuvių kalba 
užpildyti, galite kreiptis į So 
dalinio klubo reikalų vedėją 
A. Čepulį, 3261 S. Halsted St., 
Chicago, UI. 60608. pr. pet.

kaip 
riba

paja

„„ --■> • i Ūgio, 160 — 175 sv. svorio; Nr.savo pareiškimą I o . in . . . ’r grues — 40 metų-amz., 0.2—

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ-DOVANI LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

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

VYRIAUSIA įSTAIGA

SKAITYTOJŲ BALSAI
AĮdermano nevykęs 

pasiūlymas
Chicagos m. 41 distr. alder- 

manas David D. Orr pasiūlė 
Aldermąnų tarybai, kad būtų
priimtas potvarkis, butų nuo
mos yeguliuoti, įs teigiant vadį- 
hamą Fair Rent komisija. Tai 
komisijai esą reikia suteikti 
teisę sumažinti butų, nuomos 
kainas (vad. with roll back 
rent). Komisijon meras turėtų 
skirti 7 nąri us.; iš jų 3 bylų bu
tų nuomininkai, 2 butų depar
tamento atstovai ir vienas iš 
Human Relation departamen
to; abudu atstovai ’ turėtų būti 
“anti-lord’s pažiūrų.

Kyla klausimas, ar gali nuo
savybių savininkai tikėti tei
singų nuosprendžių (fair sha
ke) iš tokios vienšališkos ko
misijos? Ar neatrodytų tokios 
sudėties komisija kaip “ken
gūrų teismas”? — .teigia’W. G 
Branda, praeito tree. SumTi- 
mes nr. p. tercija

KL. Noriu sužinoti, ar val
džia paims nuošimtį iš mano 
santaupų, po įmano mirties 
Santaupų knygutėje yra įrašy
tas visai svetimo žmogaus pa
vardė. Padarytas formalus te-

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO OFICIALUS.
PAREIŠKIMAS (STATEMENT) DĖL NAUJO 

SOVIETŲ SĄJUNGOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO
Naujas Sovietų Sąjungos pilietybės įstatymas įsiga

liojo 1979.6-1- Pagal Sovietų šio įstatymo aiškinimą, na- 
turalizuoti Amerikos piliečiai, gimę USSR teritorijoje, 
įskaitant ir Baltijos valstybėse, kurios jėga inkorporuo
tos į USSR, ko Jungtinės Amerikos Valstybės nepri- 
Paž įsta, Sovietų vyriauybės yra laikomi kąip USSR pi
liečiai. Tas įskaitymas liečia ir gimusius už USSR ribų 
tokius asmenis. ■ •

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė yra nu
sistačiusi prieš dvigubą pilietybės politiką. Tačiau, mes 
pripažįstame, kad kiekviena suvereninė valstybė turi tei
sę nustatyti pagal savo pačios įstatymą kas yra ir kas 
nėra jos piliečiais. Todėl, Valstybės departamentas rei
kalauja, kad Sovietų Sąjungos vyriausybė dėl naujo įs
tatymo duotų paaiškinimus- Mes aiškiai pranešėme 

Sovietų Sąjungos vyriausybei, kad pagal JAV-ių įsta
tymą, mes skaitome, kad visi Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiai, gimimu ar natūralizacija įgija Jungti
nių A. V-bių pilietybę, neatsižvelgiant į bet kurį USSR 
įstatymą, yra JAV pilietis. Mes informavome Sov. Są
jungos vyriausybę, kad Jungtinių A. Valstybių vyriau
sybė tikisi, kad Jungt. Am. Valstybių piliečiai, kurie turi 
Sovietų įvažiavimo/išvažiavimo vizas, kad Sovietų Są
jungos vyriausybės būtų traktuojami kaip JAV pilie
čiai, tikslu jų vizito į Sovietų Sąjungą, neatsižvelgiant, 
kad Sovietų vyriausybė gali taip pat laikyti tokius as- 

[menis Sovietų piliečiais.. Pabaigoje, mes infprmavome 
Sovietų vyriausybę, kad JAV-bių piliečiai negali netek
ti savo JAV-bių pilietybės, kadangi automatiškai So
vietinė dviguba pilietybė nustatyta pagal naują USSR 
pilietybės įstatymą....

Iki šio pareiškimo dienos, Valstybės departamen
tas negavo raportų, k°ad būtų apsunkinimų JAV pilie
čiams sąryšyje su nauju USSR pilietybės įstatymu.

Tačiau mes norime daugiau aiškumo, specialiai į 
klausimą dėl Sovietų naujo įstatymo įtakos į Amerikos 
piliečius, kurie gali būti įpareigoti Sovietų karo tarny
bai tuo metu, kaip randasi toje teritorijoje, kurią dabar 
kontroliuoja’Sovietų Sąjunga: !t ,

Kad Amerikos keliautojai išvengtų'galimų nepato
gumų ar netikėtumų neaiškiu laiku (in the interim), 
Valstybės departamentas griežtai reikalauja, kad bet 
kuris Amerikos pilietis, kuris yra, ąr galvoja,; kad jis 
ar ji gali būti Sovietų Sąjungoj pilietis .pagal nauja §o-. 
vietų įstatymą, kad formaliai atsisakytų Sovietų pilie
tybės, dar prieš apsilankymą Sovietų Sąjungoje.

Dėl informacijų kaip’ atsisakyti Sovietų pilietybės,
-V A. CVv* ii. L ▼ JL 1 lllCAL . ...

Šlamentas, kd po mano mirties j Pašoma skambinti (202) 632-8671 ar rašykite-: To the 
išdalintų likusius pinigus Lie-j Office of Sovietų Union Affairs, Departament of State, 
t.ųvoje eantiems mano žmonai, Washington, D.C- 20520- 
sūnuj ir dukrai Jam tesianien- 
te įrašyta painiti 10'; 
aiškiai nepasako, kaip Ameri
kos valdžia pasielgs.

F-ksas K-rys

ATS. Valstijai ir federaianiam 
iždui reikia inoketį palikimo 
mokesčius, kurių dydis prik
lauso nuo palikimo didumo. 
Prisiųskite savo testmenlo fo
tostatinę nuotrauką, tada galė
sime duoti smulkesni atsakv-

Valstybės departamentas savo parejšk'mą l^igią, 
Niekas}ganydamas, kad keliavimas į Sovietų Sąjungą- iš tikrų- 

I jų lieka kiekvieno keliautojo asmens sprendimo nu&- 1 V • ■ ,,žiūroje. ; u
Šis Valstybės departamento pareiškimas padaly

tas spalio mėn. 1979- Šio rašto kopiją šiomis dienomis 
gavo Pabaltijo Advokatų ir Teisininkų Lygos pirm. Ch. 
P. Kai. Netrukus įvyks lygos narių susirinkimas, ku
riame plačiau šį ręikalą apsyartysime.

Lygos sekretorius P. š.

fe

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tek: 581-6500—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai.- 

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

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

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

M CSV SKYRIAI: 
ALLENTOWN, r A. — 126 Tilghman Street _____—
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Fleet Street ................. .........
BROOKLYN, N. Y 1 1218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ___ .......
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............
CHICAGO, ILL. 606'29 — 2ou8 West 69 Street 
CHICAGO. ILL 60609 — 1«55 West 47 Street___ L...
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 State Rd.________ .
DETROIT 12, Mich. — 11001 Jos Carrtpau Avenue___
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jis Campau Avehue 
LAKEWOOD, N. J. 0870i — 234 Second St.......... L........—.
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avonue 
HERKIMER N. Y. MckENNAN RD........ ...... .-...... ........ .....
MIAMI BtfACH, Fla. 33139 1201-17 St................. ................
NgW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 324 £. 9 St........... .................. . .......
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 

cNIX. Aril. 85027 — 22047 N. BUrtc C*oyo- Hwy 
?auWAY, N. J. — 47 East MiIton Avenue ____
SOUTH RiVcfc N. j Whitehead Avenuo ____
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave....... .. ..... ..
SYRACUSE N Y 13204 - 515 Marcellus Stroot ____
69-40 FLEET ST. Forest Hills. N. Y. 11375

— *35-1654
— 342-4240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787 
_ 376-6755 
216-845-6078

— 365-6780
— 365-6740

- 363-0494 ...
— 305-6550 

s 315-8^6 3939
- 305-6.73-8220
L. 674-1540 
_ 475-7430

215-W A-5-8878
- 602-942-6770 
_ 381-8800
— 257-6330 
_ 589-4464
— 475-9746 

212-2681594

i

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOMA
PAPILDOMŲ PAJAMŲ PRO
GRAMA UŽTIKRINA MINI-

MALINĘ PAGALBĄ

KL. Aš nuo 62 ni. (padedant 
1957 m.) gaudavau Soc. See. 
išmokėjimų .(beneTiįų) tik 65 
dol. mėn. Dabar su jiadidini- 
mais garniu .$200. Ar aš galė
čiau papildomai gauti , išmokė- 
jimų (benefitų) ? Simas -C-nas

ATS. Papildomų ■
programos tikslas užtikrin
ti miniinalines pajamas tiems 
žmonėms,, kurie yra 115 iii. ar 
tyresnio amžiaus neregiams 
arba invalidams. Išmokėjimų 
dydis svyruoja nuo $1 —203.30 ir rengiuosi susituokti. j‘o sau-

Pajamų.'

KL. Malonėkite paaiškinti 
kaip gali padėti bėdoje esan 
,ciam žmogui kuris neturi lesų 
išsimaitinti, už patalpas sumo
kėti ir reikiamą rūbą įsigyti. 
Aš kailiu apie tokius šio krašto 
Žmones, kurie negauna nei iš 
fabriko, nei iš Soc. See. benefi
sų (išmokėjimų).

Susirūpinęs Klemensas L.

ATS. daugelyje šio krašto 
valstijose veikia valdinė įstai
ga, vadinama Medicaid, kuri 
apmoka neturtėlių sveikatos 
aprūpinimo (care) išlaidas. 
Social Security arba vietos pa
galbos įstaigos gali daugiau pa 
sakyti apie Medicaid, kaip ji 
padeda neturtėliams.

tuokos, artoji nuosavybė skai
tysis abiejų ,ar mano vienos 
nuosavybe? A-tė

ATS. Toji nekilnojamo tur
to nuosavybė yra laikoma tei
siškai to asmens, kieno vardu 
ĮSyta i*' kieno vardu dokumen
tai surašyti. Jeigu asmuo nori, 
kad turima nekilnojamo turto 
nuosavybė būtų abiejų, tai rei-

KL. Ąš turiu nuosavų namelį

i

Importuoti kristalai, parcchaniniai servizai, gintaro karo 
liai ir žiedai, China BoscntaI ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Bstkos šeimos vedamas biznis)

1207 S. Sacraiųento .(kampas Archer ir Sacramento)

' ' Tel. 247-5081

rašytj abiejų var^u- Tuš): reika
lu jums reikėtų kr,eipt?> j ijejį.ų- 
vį teisinwką.advok^Ll. kuris 
gali smulkiau; patarti kas tokiu 
atveju reikia daryti

TAUPYKITE PIRKDAMI Iš 
FABRIKO SANDĖUy 

SEKMADIENĮ, APKRIČIO U D., NUO 8 YA£. ByT0 
IKI 4 VAL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntini*RiS
• SPECIALŪS BARGENAĮ TIK PER šį IŠPARDAVIMĄ 

SAULĖS SLKNELeS — buvo $13.50 dabar $2
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• 15 ^ARDŲ NAILONAS 108’ platumo — $5
• JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5 

centai už yardą
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS

IR KITA '
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalų Maišelis tik SI. i 1

1022 W. VAN BUREN STREET;'; " i
praneškite ir atvykite kartu su savo artimaisiais.

- JĘir . •

Didelė automobiliams aikštė Veltai J

— NAUJIENOS; o, uk Saturday, ’’



LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
_ . A ' x - - . -

WASHINGTONE ŽINIOS
Jo Šv. Popiežiui Jonui Pauliui pirmininkavęs koncertui ir va

li lankantis Washingtone Lie-( karienei, Valstybės Sekretorius 
tuvos atstovas ir O. Bačkienė (Gyrus Vance ir J. T. Gen. Sek- 
dalyvavo 1979 m. spalio 6 d. Po- retorius Kurt Waldheim. Savo 
piežiaus laikytose Šv. Mišiose kalbose jie pabrėžė taikos, hu- 
šv. Mato katedroje. Tą pačią' manizmo ir teisingumo princi- 
dieną, vakare, jie buvo pakvies-' pus. Koncerte grojo Nacionali- 
ti Apaštališkoje Delegoto į šv. nis Symfoninis Orkestras, ku- 
Sosto Delegatūrą, kur Popiežius riam dirigavo Mistislav Bostro- 
priėmė diplomatinių misijų še-(povich, o smuiku grojo garsu- 
fus ir jų žmonas, pasakydamas sis Taivano smuikininkas Cho-
jiems sveikinimo žodį. Tame Liang Lin.
priėmime pirmą kartą, kaip di
plomatinio korpuso dekanas, da- apdovanoti United Nations Tai-

Po vakarienės svečiai buvo

lyvavo Sov. Sąjungos ambasa
dorius ir ponio Dobrynin.

Pasimatymo metu Jo' švente
nybė Popiežius Jonas Paulius 
II pasakė Lietuvos atstovui, kad 
jis kasdieną meldžiasi už Lietu
vą ir jis taip pat kalbėjosi su O. 
Bačkienė. Po to, Popiežiaus se
kretorius įteikė dr. S. A. Rač
kiui šv. Tėvo sukaktuvinį me
dalį ir po rąžančių jam ir 0. 
B'ačkienei.

1979 metų spalio 16 dieną 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai JAV-se, dr. S. A. Bačkis, 
dr. A. Dinbergs ir p. Ernst Jaak- 
son, pateikė bendrą jų trijų pa
sirašytą notą J. T. Gen. Sekre
toriui Kurt VValdhęimui, su 
priedu — 45 Pabaltiečių Pareiš
kimu 1979. 8. 23 d. Maskvoje, 
anglų ir rusų kalbomis. Balti
jos valstybių dipldmatiniai at
stovai savo notoje parėmė 45 
Pabaltiečių Pareiškimą ir išreiš
kė J. T. Gen. Sekretoriui viltį, 
kad jis duos eigą Pabaltiečių 
Pareiškime išreikštiems prašy
mams.

JAV Prezidentas ir 
Carter, viceprezidentas ir po
nią Mondale globojo Koncertą 
ir iškilmingą vakarienę 1979. 
X. 27- d. -minint 34-tąją Jungti
nių Tautų sukaktį iria proga 
pagerbiant diplomatinių misijų 
šefus ir jų žmonas.
7 Valstybės Sekretoriaus ir po
nios Cąncė kvietimu aukščiau 
išvanįyfųsp ||ki 1 n fėse dalyvavo 
LietuypB^atst^vas su, O. Bąekie- 
ne. Kcr^pėrlą^' įvyko Jolin ,F. 
Kenn^d|-yCėjįtre, o vakarienė 
J— Wa^pgtbn Hilton viešbu
tyje, kliuvo atstovą ująųji * » _ _ i' * T X -

kos medaliais ir sidabrinėmis 
taurelėmis. j

£ * ❖
Žuvus Korėjos Prezidentui 

Lietuvos atstovas dr. S. A. Bač- 
kis pareiškė užuojautą Korėjos 
ambasadoriui ir pasirašė užuo
jautų knygoje Lietuvos vardu. 1

Mirus Mamie Doud Einseho- 
wer'ienei - dr. S. A. Bačkis pa
sirašė Lietuvos vardu užuojau
tų knygoje Valstybės Departa
mente, 1979. XL 1 d. !

* * * i
Pastaruoju laiku Lietuvos at- 

sto'vas ir O. Bačkienė buvo pa
kviesti ir atstovavo Lietuvai ke-‘
lių ambasadų priėmimuose, bū
tent: Nigerijos, Brazilijos, Ko-, 
rėjos, Somalijos, Turkijos ir 
Belgijos. ■

* * * T
Oskaro L. Milašiaus kūrinių 

leidėjas Paryžiuje, Andrė Sil- 
aire, ruošia dar vieną naują Mi
lašiaus kūrinių tomą, kuris pa
pildys leidinius — DES OEUV
RES COMPLETES. Tame tome 
bus politiniai. O. Milaušiaus ra
šiniai, jų tarpe ir dalis — DEUX 
MESSIANISMES POLITIQUES. Į 
Dr. S. A. Bačkis pasiuntė A. 
Silvaire kalėtą dalykų, kurių jis 
buvo prašęs. ;

The Di-Gel 
Difference

3000 svečių. Prieš koncertą >aį- 
■bas P^kė- A. Robert AbbbUd.

Di-Gel adds to its

Di-Gel. 
The Anti-Gas Antacid.

HĮiii. . i jtito . įĮiit.. ... .

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* ha»|sktntoenfft. by a panel of experts, used as 

|tae strengthHutt -toy itg* directed. But Anacin gives you 
ular headachi tablet And more pain reliever than any 

Ąfiadn ccfabmtt that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you

Like all leafing headache expect with extra strength you 
tablets, Anadw stasis with a want. Read and follow label 
fah reliever r—gnired safe directions.
Irirastreaafli with safety. Ttot*s common sense. That’s Anacin.

with safety.

ė

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

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

404 psl. Kieti viršeliai ..................   $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

J ■' NAUJIENOS
įį

-1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Buvęs Lietuvos respublikos ministeris pirmininkas 
adv. Mykolas Sleževičius, miręs 1939 m. lapkričio 11 d. 
Būdamas premjeru, jis išleido atsišaukimą i Lietu

vos gyventojus stoti savanoriais Į atkuriamą 
Lietuvos kariuomenę.

Stepono Kairio atsiminimai savųjų tarpa- p-ikišdavo jiems 
nerangumą ir kad leidžią daug 

i laiko tuščioms kalboms pypkių 
(Tęsinys) ; dūmais užnuodytame ore. Tai

tinkamą rimtį už valgomojosta-į Jai!1 netiko; jis neprisiderino 
lo buvo gauti iš tėvo šaukštu į'Pr!t‘ ramios, vegetuojančios, 

atant nutildavo j praeities nuotykiais gyvunan- 
tios k ūmo nuo'-.jkcs su jos vui- 
wuokliais, raganomis, ir jis jos 
nepate’sino. Tie būdų pi iešin- 
gumai darbingo kasd enio sali 
tykiuose, kai dažnais atsitiki
mais kaimynas kaimynui reika
le paskubėdavo talkon, vieną 
k irtą per metus :r pas mus pra
siverždavo gana audringai, — 
kai kaimas benorame kaimo 

samdydavo ‘usto- 
• ir kiti be gin- va’ skerdžių kaimo bandos 
o lankiau ver-i ganyti. Čia ir kildavo viso aštru- 

o veršiukas! m° ginčas, ar K.iirys turi duoti 
is gražesnis ir'p’enienį nuo valako" ir |>enėti 

savaičių; skerdžių iš eilės tris dienas, ar 
žvdas Air!kaip vaši.
ar nėra ko Ta proga būdavo suvedamos 

sąskaitos. Ttu 
tėvas pakilo nuo šuo- me savotiškame kaimo seime 

Abromu išėjo laukan. ‘ mano tėvas mokėdavo parodyti 
^[Tvarte buvo nulemtas ir mano i diskusinių gabumų, ir visuomet 

veršiuko likimas, — už dvide 
šimt kapeikų. Negerovę nujaus 
damas, išėjau i Kiemą, ir vargas metais, 
man, —Abromas nešėsi ant pe- mano tėvas gulėjo mirties pata- 
čių šėmi jau surištomis kojo-jle, 

. ... . , mis . . . Visas mano apmaudas• ginui jautimu. Nors ir mokeda-i- -• , .. ‘>' J nr veršiuko gailestis pratrukę
spontaniškomis ašaromis. Tė
vas sutabdė nevidc’ną Abronią, 
atidavė dvidešimt kapeikų, ir 
mano veršiukas sugrįžo pas sa
vo mamą. Daugiau pavojų jam 
nebegrėsė, ir man, būsimam 
ūkininkui, augo puikus jautis.

Tėvo santykiai su kaimynais 
buvo geri, bet santūrūs. Ne jis 
vienas buvo dėl to kaltas. Atė
jūnas, turtu kilus greit pralen
kęs, jis kaimynuose žadino žmo
gui įprastą pavydo jausmą. Tė
vas nepripažino' kaimynams tei
sės sau pavydėti ir dažnai, bent

MANO TĖVAI
Vasarą, sekmadienio rytais, kai 
išeidavo lankyti laukų, žiūrėda
vo ne lik derliaus. Dažnai iš lau
ko parsinešdavo gėlių ir. Į jas 
iūrėdaniss įsimylėjusia akimi, 

negalėdavo atsistebėti ‘Dievo 
galybė’. Manau, kad ir jo mal
da buvo paprasta ir gryna, kaip 
juoda ruginė drona. Ir jo Die
vas buvo, mansių kiek kitoks, 
negu sakė kunigas per pamoks
ią, juo labiau negu jį vaizdavo 
peklos knyga. Ne evangeliško 
farizėjo prisiminimu, bet įgim
to kuklumo vedamas, net jau 
būdamas senų metų, nepadoru
mu laikė atsisėsti bažnyčioje 
suole. Neskubėdavo ir su atsi- 

Įskaitymu iš nuodėmingojo gy- 
lykinės išpažinties būtų daž
niau varginęs ktmigo ausi.

j Pats vargo matęs, mokėjo 
suprasti, kas yra kito vargas.; 
Nemėgo profesinių ‘ubagų’, bet 
reikalingam žmogui neatsisa
kydavo padėti nežiūrėdamas, 
kaip jis savo Dievą garbino.

Į Mus vaikus kietai laikė, bet su 
j protu, širdim ir sveiku pedago-

«vau paišdykauti, neatsimenu, 
;kad bent kartą būtų man atjuo- 
sęs šikšninį diržą, kuris jam hu- 

m7z7ka,O’7ad.Oy" Tar'vydui’~išJv0 iabai lenSva Pasiekti.. Di- 
Hamiltono; veiks valgių ir gė-jdžiausia bausiuė paardžiusiam 
pbufetai *

Lietuvos kariuomenės šventės nės 15 nr., aprašo toki jaudi- 
minėjimas įvyks š.m. lapkričio nantį dalyką- 
24 d. 6:30 vai. vak. Slovakų sa-

ST. CATHARINES, ONT
MINĖSIME LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Artinantis Lietuvos kariuome
nės šventei, Niagaros pusiasalio 
“Ramovės"’ valdyba šiai šven
tei ruošiasi iš anksto, kad ji bū
tų tinkamai paminėta. Lietuvos 
kariuomenės šventė yra pati 
reikšmingiausia šventė tautai. 
Jei ne lietuvis karys, savanoris- 
kūrėjas, nebūtų buvusi pagim
dyta ir Vasario 16-oji nebūtų 
buvę ir Nepriklausomos bei lais
vos Lietuvos.

Kiekvienas lietuvis, lietuvė, 
kurio širdyje nėra užgesusi tė
vynės meilė, visi bet kuo prisi
deda, o ypačiai mažose lietuvių 
kolonijose, ruošiant Lietuvos 
kariuomenės šventę, dalyvauja 
asmeniškai ir savo atsilankymu 
pagerbia žuvusius karius, kovo
jusius už Lietuvos laisvę.

Niagaros pusiasalio savano- 
riai-kūrėjai ir kariai ypač at
kreipė dėmesį į Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimo reikš
mę. Todėl 1955 metais balandžio 
mėn. 24 d. suorganizavo LVS 
“Ramovės” skyrių ir, nuo tų 
metų iki dabar, kasmet buvo 
tinkamai suruoštos kariuome
nės šventės su programomis ir 
paskaitomis.

Nežiūrint, kad ramovėnu ei- 
lės retėja ir buvę aktyvūs vei
kėjai iškeliavo amžinybėn, bet 
likę tęsia pradėtą darbą, ir šį
met Lietuvos kariuomenės šven
tė bus paminėta prideramai.

Programa bus puiki. Iš Ham
iltono atvyksta Aušros Vartų 
parapijos choras, vadovaujamas 
jaunosios kartos muzikės D. 
Deksnytės - Powell, globojamas 
prel. dr. J. Tadarausko. Paskai
tą skaitys inž. Steponas Šetkus

iš St. Catharines. Linksmajai 
daliai gros garsinė plokštelių 
muzika, vad. J. Tarvydui iš

— Įdomu tai, kad, kai Seimo

kakta, — bem » ■

sukeltos aistros.
Dar ir dabar negaliu užmi 

t i įvykio, kuris 
amžiaus vaiką. 
Žiemos metu j 
mą veršiuką, 
toks gražus, k 
same pašalyje m rastum, taip 
man tuomet a! odė. Kai viską 
žinojau, -k-as—tvarte dedasi, iš 
karto pandrau, kad veršiukas 1 susirinkime 
mano būtų. Tėvą 
ėo sutiko, ir po 
šiuką kas dien:; 
kasdien darėsi v 
linksmesnis. Po peros 
pirkion įsirioglinio 
romas ir paklausė, 
parduoti. Aiškaus atsakymo ne- visos ir praeities 
gavo, bet 

ilo ir su

manc, 5-6 metų 
jautriai palietė, 

ioduji atvedė šė- 
\e’šiukas buvo

' būdavo nugalėtojas. Po audros 
ir vėl būdavo giedra. Ir kai 1906 

kiek ilgiau pasirgęs,

daugumas kaimjmų atėjo 
dar su gyvu atsisveikinti. Į am
žino poilsio vietą, į Skiemonių 
Lapines, tėvą lydėjo visas kai
mas. Toks gražus paprotys už
siliko L’žnevėžiuose iki paskuti
niųjų dienų. Iki šusirgdamas, 
tėvas dirbo sunkiausius ūkinin
ko darbus, dar paskutiniaisiais 
metais ir turėdamas 68 metus 
amžiaus pjaudamas šieną.

(Bus daugiau)
Įėję, Welland ir Page gatvių! pabaigoj organizacijos Tarybai 

. . • Kviečiame visus pristatinėjo sekančiai kadenci- 
Niagaros pusiasalio lietuvius jaį kandidatus, tai kun. A. Sta- 
atsilankyti į šią šventę. Taip pat §yS, kuris net per 40 metų vis 
kviečiame Buffalo ir Niagara, būdavo pristatomas Katalikų 
Falls, N.Y., Amerikos lietuvius,' 
kuriuos nuoširdžiai priimsime. 
Amerikos lietuviams valiutos 
skirtumas bus visiems išmokė
tas dėl žemesnės Kanados va
liutos.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimo antra dalis įvyks 
lapkričio 25 d. Vienuolyno šven
tovėje. Pamaldos prasidės 10 va-! 
landą ryto. Tai dienai Šv. Mi
šias “Ramovės” skyrius užprašė 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
kariams ir Sibiro tremtyje įni
rusiems paminėti.

Po pamaldų bus padėtas gė
lių vainikas Vienuolyno sode
lyje, prie kultūrinio paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Organizacijas prašome daly
vauti su vėliavomis Slovakų sa
lėje ir Vienuolyne per pamal
das. "Ramoves’’-valdyba

sankryžoje. Kviečiame

Mūsų spaudoje

Federacijos kandidatu, šiemet 
nebuvo pristatytas. Susijaudi
nęs veteranas kun. Stasys savo 
kalboje su Taryba graudžiai at- 

I sisveikino. Salėje kilo didžiau
sias ūžesys, dęlegatai visi iki 
vieno atsistojo, plojo ir plojo, 
reikalaudami, kad jis nuo dabar 
būtų visų Seimo delegatų kan
didatu. Pagaliau kun. Stasys 
visiems labai nuoširdžiai, net 
su ašaromis akyse, prižadėjo 
kandidatūrą priimti.

Kaip žinoma, Amerikos Lie
tuviu Romos Kataliku Federa
ciją kontroliuoja Detroito fron
tininkai. K. Petrokaitis

— Gydytojas praneša, kad 
Kongreso atstovas Daniel Flood 
paskutiniu metu vartojo narko
tikus, todėl teisėjas jo bylą ati
dėjo iki vasario pradžios.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

FRONTININKŲ IŠDAIGOS 
AMERIKOS LIET. TARY
BOS KONFERENCIJOJE

Jonas Valaitis, rašydamas 
apie Altos konferenciją Tėvy-

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. temimą, A KISS IN TRI DARK. Pfkintl&ij Ir Intymi? nootykh 

lyraiyBMl, paimt! ii gyvenimo. Lengvu stilius, gyva kalba, srafiai IBeista 
UJO pat Kaina SSJO.

Dr. JiMaaa B. KanČiua, HISTORY OP LITHUANIA. Lieturoa istorUm 
antrauka nuo pat amnĮją amfiq Iki pokario metę. Vidutinio formato, Itf 
JiL, kainuoja SS.OO. I ■ ‘

Dr. Joaaaa B. Kan€hn, VYTAUTAS THS GREAT. Tstorinial T5LK Vy 
taato bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valstybės ir ioa kaimynu »torlja 
UI pal. Kaina SS.OO. Kietais virtallals S4.00.

Dauguma Hu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki v 
-ilnlglnė perlaida

NAUJIENOS
1TS9 Math HaUtod Straat. Cbkar* m <a«a»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE QALfK.A GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvttvri — MINTYS IR DARBAI, 2S0 psl, liečiančius 190B 

metų Jvyklua. Jablonakle Ir Totoraičio jaunai dienas ir susi 
 nptaiaaą. =====__ -

jr. a. Gvtavn — DANTYS, jo priežiūra, rrelkata ir grotla
Kietai* riržellai*, rlet^-’a M.00 dabar tik KL*
Vlnkžtala rtržellala tik _ ___________________ — SUN

! Dr. A. J. — AUKttA KULTŪRA —■ ŽIAURŪS fMONSS.
Kelionė* Europe {spOdžlai. Dabar tik______ - «l.aa

• VaUnM ĮMt *>1N, atrtvrrf^* čvtf artM vrAart vri*

NAUJIENOS,
17T? S®. BALSTED ST, CHICAGO, ILL. MSCt

F”
Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI

Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.0<l

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

$10.00
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iitose JAV vietose:
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Subscription Ratea:

at Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
at months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Caatda $33.00 per year; 
other countries $34.00’ per year.

Naujienom eina kasdien, įžaki riant 
sekmadieniui. Iatidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Habited St, Chicago, 
ŪL 60606. Teist 431-6100.

putei metu __________
trinu mėnečamt __
vienam meneaiui ____
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metama __________
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Maskvos nusikaltėliai padės ieškoti 
nusikaltėlių Amerikoje

Visi atsimename, kad einant karui prie galo ir 
pasirašius paliaubas Europoje, Sovietų karo pajėgos, 
karo policija, kariškoji žvalgyba, saugumas, komunis
tų parijos įtakingesnieji vadai ir įvairaus plauko rusai 
avantiūristai veržėsi į Vakarų Europą ir gaudė 
riaušius nusikaltėlius. Gaudė rusus, ukrainiečius, 
kus, lietuvius, latvius, gudus, gruzinus ir kitokių 
tybių žmones, karo metu pakliuvusius į Vakarus, 
vietų, karo vadams, visi pabėgę į vakarus, buvo 
sikaltėliai.

'^Labiausiai, žinoma, nukentėjo rusai ir ukrainie
čiai, kurių daugelis pateko į vakarus. Juos gaudė, sodino 
į sunkvežimius ir vežė į rytus- Sakė, kad veža namo, bet 
namų nė vienas nematė, nes juos vežė tiesiai į prievar
tos darbų kolonijas-

Būtų vežę ir lietuvius kartu su rusais, jeigu ne teis
mo narys Ponias Dargis. Dr- Pijus Grigaitis ir Leonar
das Šimutis nebūtų nuvykę pas prezidentą Trumaną, iš
aiškinę fjam, kad lietuviai nėra Sovietų piliečiai ir sovie
tams nebuvo leista griebti pabaltiečius ir vežti į Sone
tų Sąjungos gilumą..

Tą patį vakarą prez. Trumans įsakė gen. Eisenho- 
veriui sustabdyti visur planuojamus lietuvių išvežimus į 
rytus. Sovietų karo vadams ir policijai buvo pasakyta, 
kad nesikabinėtų prie lietuvių, o lietuviams buvo patar
ta gintis nuo sovietinės prievartos.

Nuo karo pabaigos iki šios dienos Sovietų valdžia 
nepalieka ramybėje nuo sovietų režimo ir jų karo jėgų 
pabėgusių lietuvių, latvių, ukrainiečių ir Ameriką pa
siekusių rusų pavergtų tautų tremtinių. Kodėl jie ne
duoda ramybės tremtiniams? Jie nori sunaikinti tremti
nius, kad negalėtų laisvajame pasaulyje pasakyti, ką So
vietų karo jėgos, saugumičiai ir komunistai padarė pa
vergtoms tautoms. Jie nenori, kad papasakotų gyvie
siems, kaip sovietų karo jėgos atėmė nepriklausomoms 
tautoms laisvę, žemę, namus, santaupas, artimuosius. I

ivai 
len 
tau 
So 
nu

Jie nori, kad niekas neprimintų nusikaltimus, kuriuos 
rusai padarė Lietuvoje, todėl jie nori persekioti, įgąsdin
ti visus, kurie ištrūko iš sovietų ginkluotų gaujų.

Karas seniai pasibaigė, bet Sovietų Rusijos valdžia 
neduoda ramybės žmonėms, kurie ištrūko iš jų 
nagų-

Lietuviai tremtiniai dar nebuvo suradę saugios vie
tos, kur jie galėtų atsikvėpti, ir pradėti gyvenimą 
iš naujo, o Amerikoje jau buvo sudaryti įvairūs, sovieti
niai komitetai tremtiniams persekioti- Vėliau atsirado 
įvairūs žurnalistai, maitinami JAV dolerių ir klas- 

Peretais metais du Amerikos žurnalistai, besinau- 
totais duomenimis, kurie ieškojo “karo nusikaltėlių”- 
dodami sovietų klastotais dokumentais, pradėjo kabinė
tis prie tremtinių, legaliai ir teisėtai įvažiavusių į šį 
kraštą- Pradėjo kelti viešumon asmenišką jų gyvenimą, 
darbą Amerikoje, klastotus dokumentus, neparemtus 
kaltinimus, bet nieko iš to neišėjo- Patys apdairesnieji 
žydai skelbė, kad jie sučiups tūkstančius nusikaltėlių, 
bet kai reikėjo patiekti įrodymus, tai išgaravo ne tik 
dokumentai, bet ir nusikaltėlių sekliai. Įrodomos 

i medžiagos jie neturėjo ir dingo, palikę nuo rusų išsigel
bėjusius ramiai toliau gyventi.

Vyriausias prokuroras Benjamin R. Civiletti, italų 
imigrantų Amerikoje gimęs sūnus, gabus teisininkas ir 
teisingas teisėtumo administratorius praeitą trečia
dienį Brani Bit draugijos nariams Washingtone papa
sakojo apie padarytą susitarimą su Aukščiausio Sovietų 
teismo pirmininku Lev Smirnovu susitarimą, kuris įkin
kys rusus padėti amerikiečiams gaudyti karo nusikal
tėlius Amerikoje.

Prokuroras Civiletti aptarė su Smirnovu, kuriomis 
priemonėmis rusai specialistai padės jam, JAV proku
rorui, įkinkyti rusus gaudyti Amerikon įvažiavusius ka
ro nusikaltėlius. Smirnovas įtikino JAV teisingumo pa
reigūnus. kad Amerikoje yra 2,000 karo nusikaltėlių, 
kuriuos rusai padės surasti, suimti ištardyti ir atiduo
ti teismui.

Nematėme prokuroro Civiletti ir teisėjo Smirnovo 
pasirašyto susitarimo. Žionme tiktai tiek, kiek reporte
rė Elie Warren, paskelbusi prokuroro pasakojimą, para
šė Chicago Sun-Times dienraščiui- Iš ten žinome, kad 
Smirnovo pagalba amerikiečiai rengiasi pasinaudoti tik 
tai ateinančiais metais ir kad iš JAV Kongreso proku-

w I

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos i meno paveiksiu galeriją

A. Pleškys

PLB pirm. Vyt Kamanto pasikalbėjimas 
su “Margučio” radiju 1979.10.25 d.

(Tęsinys)

(Mano įsitikinimu, problemą 
apgalvotai sukėlė PLB valdyba, 
ypač jos pirmininkas per savo 
ryšininką prie Vliko valdybos.

“Margutis”: — Tai dabar bū
tą galima konstatuoti, kad PL- 
B-ės ir VLIKo santykiai pašlijo 
ir nutrūko ir nebegalima tikėtis 
glaudesnio bendradarbiavimo.

V. Kamantas: —Ne, aš norė-
rorui reikės 2,300,000 dolerių apklausinėjimams praves-}jąu pabrėžti vieną dalyką, reiš- 
ti, nusikaltėlius teisman patraukti ir nuspręsti. Kartu
su prašymu pinigų, j Kongresą turės eiti ir susitarimas; stituei^ Mar šiuo metu VLI- 
SU Smirnovu- [Kui atstovauja VLIKo valdyba

Kongreso atstovai šia proga galės Paklausti p- Civi-’ir Vilkui pirmininkauja pirmi- 
letti , ar karo kriminalistai bus ieškomi ir Sovietų karo ^hikas. Mano įsitikinimu, čia 
jėgos valdomose srityse? Atsakymas, aišku, bus neigia-
mas- Ponui Civiletti ir j galvą neatėjo mintis, kad rusų jšiud metu vLIKūi pirmininkau- 
valdomose srityse gyvena ne 2,000, bet 10,000 karo meto jautis DR. Bobelis yra asmeniš-

Kui atstovauja VLIKo valdyba

nėra tarp’ institucinė problema,

V Kamantas: — Išliktųjų, 
ipągal statutą vyriausią valdžią 
VLIKe turi VLIKo taryba. Ta

pčiau šiuo metu, VLIKo taryba 
neparodė savo tos valdžios arba 
savo, na, sakyčiau s, mandato 
nepanaudojo, kitaip pavesdama 
viską VLIKo valdybai ir, o VLI- 
Ko valdyba savo pirmininkui, 
gal todėl, kad pirmininkas yra 
darbštus, energingas, judrus 
žmogus. Bet kaip institucija, 
VLIKas mūsų visuomenėje tu
rėjo tinkamą vietą ir turi tinka
mą vietą, vardą, tradiciją ir su 
buvusia valdyba, aš pabrėžiu, 
su buvusią valdyba buvo susi
tarta artimai bendradarbiauti. 
Ir dabar, aš jums pasakysiu 
j.do'mų dalyką, tai yra toks: PL- 
B'ės valdyba, mes praėjusį tre
čiadienį, savo posėdyje jau pat
virtinome PLB visuomeninių 
reikalų tarybą. Ir žinote įdomus 
dalykas yra tas, kad visuomeni
nių reikalų taryboje mum atei
na į talką Lietuvos laisvinimo ’ 
reikalais darbus dirbti, padėti, v 
talkinti, patarti visi eilė VLI- 
Kui priklausančių žmonių ir bu
vusios VLlKo valdybos narių.

Konkrečiai, mums formaliai 
į komisiją įeina ir organizuoja 
pav. Brdnius Bieliukas iš New 
Yorke, mums talkina Antanas 
Sabalis ir gaunam patarimų iš 
Broniaus Nemicko ir dar kitų. 
Dabar tas rodo, kad bendradar
biauti galima su daugeliu žmo
nių. Ir aš galvoju, kad VLIKo- 
valdyba, dabtrtinė, kada nors 
savo kadenciją pabaigs ir ateis 
kiti žmonės. Tada bus galima 
kalbėtis žmoniškiau ir geriau.

“Margutis” — Netrukus Chi- 
cagoje šaukimą VLIKo tarybos 
sesija, ar joje stebėtojo vaidme
nį atliks PLB vienas ar kitas 
atstovas?

V. Kamantas: — O taip, ka
dangi VLIKcf tarybos posėdžiuo
se regulitriai dalyvauja mūsų 
vice pirm. Saulius' Kuprys,, ti
kiuosi, kad jis gailės įy.sj sekma
dienį tarybos sesijoje-'dalyvauti. 
Prieš tai, buvo taip pat viena
me posėdyje Vaclovas Kleiza, 
dar kada buvo per kelis posė
džius renkamas VLIKo pirmi
ninkas, ir buvo viename Daima 
Kojelytė. Su VUKo taryba mes 
neturime jokių problemų.

Labai ačiū p. Petruti, kad su
barėte progą pasikalbėti, net ir 
tokiais jautriais—klausimais, 
kaip tie čia paskutinieji įvykiai.

“Margutis”: — Girdėjote pa
sikalbėjimą su Vytautu Ka
mantų PLB valdybos pirminin
ku.

“Margutis”: — Tai čia reikė
tų va, vieną dalyką esminį'skir
ti, pas mus dažnai spaudoje, 
privačiame gyvenime neskiria
ma, sakoma pav. VLIKo pirmi
ninkas yra Dr. Valiūnas arba 
Dr. Bobelis. Esmėje Dr. Valiū
nas buvo arba Dr. Bobelis yra 
tiktai VLIKo valdybos pirminin
kai.

V. Kamantas: — Teisingai.
“Margutis” — Ne Vliko pir-valdomose srityse gyvena ne 2,000, bet 10,000 karo meto 

nusikaltėlių, bet rusai jų neranda- Nežino vardu ir pa
vardžių? Leiskite lietuviams, latviams, estams, lenkams 
ir kt- suteikti adresus pačių didžiausių karo nusikaltė
lių, žudžiusių žmones Praveniškėse, Rainių miškelyje, 
prie Červenės, Katyne ir kt. Inalistus, šimtą milijonų Rytų Europos gyventojų?

Nereikės dviejų milijonų dolerių Rusijos karo . kri-. Tokį klausimą pastačius Smirnovui, greičiausia jam 
minalistų sąrašui sudaryti. Tik sutikite leisti Amerikos praeitų noras ieškoti karo nusikaltėlių Amerikoje.
pilietybę gavusiems ukrainiečiams, lenkams ir lietu-1 Jeigu dar pareikalautume išaiškinti, prie kokių ap- 
viams sudalyti nusikaltėlių sąrašus, jie porą savaičių linkybių buvo pasirašytas Stalino — Hitlerio paktas ką- 
sudarys. rui pradėti, tai dar mažiau būtų noro gilinti tyri-

Jeigu p. Civiletti, išklausęs Smirnovą, teisusį karo nėjimus. , '

kai sukėlęs tokią problemą, mininkas.

nusikaltėlius japonus, būtų jų paklausęs, ar apklausinė- 
sime Sovietų Sąjungoje dabar gyvenančius karo krimi-

— Iranas pranešė, kad ir vėl 
penkiais nuošimčiais sumažina 
naftos pardavimą Japonijos už
sakytojams. Tai daroma jau 
ketvirtą kartą.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija) 
(Tęsinys)

Gal būtų viskas gerai pasibaigę, Jeigu pir
mininkaujantis nebūtų pridėjęs- kad dr. Antanas 
Damušis jau į viską atsakė. ALT’ai ištikimi ir 
pastabūs jos atstovai, žinoma, negalėjo su tokiu 
pirmininkaujančio pasakymu sutikti, kad siūly
mas taikytis prie federacijos nuomonės būtų už
protokoluotas kaip priimtas ir galutinai padary
tas sprendimas. Todėl net keli, nebodami pirmi
ninkaujančiojo protestų, išsiveržė pasisakyti-

Pasiprašęs balso ir jį gavęs, iškilmingai nuo 
kėdės pakilo dr. J- šalna, Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos pirmininkas, ir inteligentiškai iš
drožė suvažiavimo neklaužadoms pamokslą, kad 
pirmininkaujantis turi teisę kam nori duoti bal
są kalbėti, ir kam nori jo neduoti Jis, greičiausia 
altininkams, ginantiems savo teises, patarė be rei
kalo neeikvoti savo jėgų. O ant galo pašiepiančiai 
pridūrė: “Aš atsistosiu ir žiūrėkit į mane..Ne
žinau kam j’’s taikė šį paskutinį savo sakinį, sau, 
ar suvažiavimo dalyviams, bet faktas buvo aiš
kus: dr. J- Šalna jau stovėjo ir visi žiūrėjo tiktai 

į jį... Visiškai nelauktai, sudrausminti atkakliai 
besiginančius altininkus, dr. Šalnai į pagalbą at
skubėjo net vienas iš ALTos šulų. Pasmerkęs 
emocijas, ir savo ‘‘kariuomenę” išvadinęs žodžiais 
tolygiais “chuliganui”, žinoma, įkaitusius altinin
kus nutildė, bet tai buvo atlikta su nei kiek ne
mažesne emocija...

Etiketas dar nei viename fronte nėra laimė
jęs mūšio-.. Geriausia jam vieta yra monarchų 
rūmuose, o ne kovoje už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Aš buvau tiesiog sužavėta tais 
“emociniais chuliganais”, nes tai pati ištikimiau
sia ir sumaniausia ALT’os “kariuomenė”, atkak
liausiai ginanti jos garbę ir pagrindines teises. 
Jei ne šie “chuliganai”, tai Lietuvos laisvinimo 
veikla jau seniai būtų buvusi po velėna... Juk 
frontininkų LB-nės žmonės tam tik įlindo į ALT’os 
centro vidų, kad galėtų kelti suirutę ir trukdyti 
Lietuvos laisvinimo darbo našumą.

DEVINTOJO A.L. KONGRESO 
APŽVALGA

ALT’os suvažiavime, kuriame paprastai bū
na svarstomi tiktai ALT’os organizaciniai reika
lai, LB-nė turėjo daug progos aktyviai reikštis ir 
tuo pačiu kelti chaosą. Tačiau Kongrese, kuris 
yra kultūrinio pobūdžio, jie tokios progos nedaug 
teturėjo, todėl jame buvo daugiau darnos, ir jis 
praėjo pakilesnėje nuotaikoje.

Didelio dėmesio susilaukė Amerikos Lietuvių 
Tarybos dr. Kazio Šidlausko kruopščiai.paruosta 
“Penkių metų darbų apžvalga”, kurioje iškyla 
ALT’os valdybos veikėjų Pastangos daryti viską, 
kas tik įmanoma, Lietuvai išlaisvinti iš komunis
tinės Rusijos nagų, ir jau atlikti darbai. Suvažia
vimo dalyviai atidžiai išklausę šį pranešimą, įver
tindami ALT’os valdybos penkių metų laikotar
pyje atliktą darbą, net atsistoję audringai plojo. 
Miami ALT’os skyriaus atstovas P. Šilas net pa
siūlė 100 dol., kad ši darbų apžvalga būtų išspaus
dinta atskiru leidiniu ir paskleista lietuvių visuo
menėje. Juo pasekė kiti ir taip netrukus buvo su
mesta virš 1,000 dol. suma.

Kongrese daug gilių ir svarbių minčių Lie
tuvos laisvinimo klausimu patiekė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis “Lietuvos laisvės vil
tys šių laikų tarptautinėje raidoje” perskaitytu 
referatu. Mintys yra tiek aiškios, kad nėra reika
lingos jokios interpretacijos. Vieną netikslumą, 
liečiantį ALT’ą, aš jau dr. Bobelio žodžiais patiks
linau šio savo reportažo skyrelyje “ALT’a, VLI- 
K’as ir LB-nė”. Kadangi šis konsulo Simučio re
feratas, kaip ir ALTos pirmininko dr. K. Šid
lausko, jau buvp ištisai atspausdintas “Naujieno
se”, tai turiniJ“ nekartosiu. Konsulo Simučio iš
keltos mintys buvo priimtos smarkiu plojimu.

Dr. K. Bobelio kaip visados aiškiai paduotų 
faktų ir paremtų pavyzdžiais įtikinanti kalba 

uždegė suvažiavimo dalyvius. Įgimto gabumo, kal
bėtojai kalbų nepasirašo. Toks yrą dr. Bobelis. 
Šioje savo paskaitoje, naujomis mintimis Paryš
kinęs ankstyvesnį (įvairiomis progomis) Helsin
kio aktų aiškinimą ir priminęs, kad ir tie, kurie 
daug neigiamai prieš jį yra kalbėję, šiandien juo 
remiasi, dr. Bobelis kiek ilgiau stabteli prie Bel
grado konferencijos, pastebėdamas, kad nors te
nai neįvyko tai, ko mes troškome, bet joje iškeltas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos tautų laisvės troškimas 
35-kių valstybių akivaizdoje, jau yra didelis lai
mėjimas. Tokiai dr. Bobelio politinės veiklos kryp
čiai aiškiai pritaria ir kons. Simutis savo min
timis, išreikštomis savo referate, kuriame jis sa
ko: kad Lietuva “išliktų gyva ir sveika, reika
lingas mūsų visų ryžtas kovai ir draugams telkti 
tarptautinėje arenoje”. Toliau dr. Bobelis nusi
skundė, kad išeivių spauda permažai tą įvykį kėlė, 
kad kai kurie lietuviai rasė priešingai, pikta valia 
mėgino tą Lietuvos, Latvijos, Estijos Belgrade 
iškeltą klausimą nuvertinti, teigdami, kad tai yra 
bereikšmis, nieko nevertas darbas.

(Bus daugiau).
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
’ • • «• 

PASAULIO TEISMO DIENA
Teismu vadinasi tardymas, bylos nagrinėjimas ir tik po to 

ištarimas nuosprendžio. Ap. Darb. 17:31 skaitome, kad D.evas 
“nustatė dieną, kurią teisingai teis pasaulį per Vyrą, kurį jis 
paskyrė, q tai patikrino visiems prikeldamas jį iš numirusių”. 
Tasai Vyras yra Jėzus Kristus, nes jis pats yra pasakęs: “nes 
Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi į 
gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą” (Jono 5:22, 23). O kadangi šitas 
teismas paliečia visą pasaulį, todėl klausimas, kaip ilga bus šita 
teismo diena? Atsakymą randame 2 Petro 3:8: “Bet vienas daik
tas tenebūnje jums, mylimiausieji, nežinomas, kad viena diena 
pas Viešpatį kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena 
diena”. Pranašas Izaijas, kalbėdamas apie tą patį teismą ir tei
sėją 11-me sk. sako: “Jis teis ne kaip akims rodosi ir pasmerks 
ne kaip ausims girdisi; bet jis teis teisybe beturČ-us ir su lygybe i 
darys nutarimą šalies nužemintiems”.

i
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Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
< Tel. 737-8600
J? TeL737-8601

DK. K. G. BALUKA3 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S©. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tel. LU 5^446 

A Priima ligonius pagal su si turima

VINCAS ŽEMAITIS

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJE
(Tęsinys)

Visiems knygos talkininkams, 
bendradarbiams reiškiu nuošir-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wsstehasfor Community klinikos 
Medicinos direktorius

*999 S. Manhrim Rd., Westcnesfor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienanua ii

žicaįlė Mikalauskienė, J. Au- 
gustąi.ti$ ir kiti. (Įdomų, milijo- 

_ ninio foųdo vaidytojai pritrūko
Tenka apgailėti, kad~du~is ju^iTet~šimtįnės).—Už_dosnia auką.

Tri.: 562-2727 arba 562-27^

prof. dr. J. Puzinas ir istorikas 
J. Peteraitis jau yra išsiskyrę 
iš mūsų gyvųjų tarpo (prašo
ma, atistojus ir vieną minutę 
susikaupus, pagerbti jų neišdil
domą atminimą). Daug laiko

pasirašyta su ‘•‘buržuazine” Lie- rijos bėgy nelaimių jiems pa- 
tuvą, o turime nusilenkti dabai- tiems atnešusias, reikia nurąšy- 
Maskvos-Staliną pypkės kandi- ti ir palikti dėl jų likimo tartis 
kliu prievarta ir patyčioms nu- lietuviams su lenkais. Iš pirmo 
brėžtai “Tarybinei-proletarinei” žvilgsnio atrodo, kad tai būtų 
Lietuvos sienai! Ir Nepriklauso- Pats teisingiausias šios labai ak- 
moje Lietuvoje turėjome keletą lualios problemos sprendimas, 
tokių irzlių “šiaudaelūšių", ku-. Tačiau mes lietuviai iš praeities

■ turime daug labai skaudaus is- 
^-kmgjūms ginčytis su lenkais dėl loriškai “kaimyninių” santykių 

.. . . . jų sulenkinto Vilniaus. ar su vo-T^u-lenkais__patyrimo, brutalios
gų gi ų supratimą, visiems au- — dėl ja suvokietintos lenkiškos agresijrs prismTiirimu-
kotojams knygos leidėjų vardu Klaipėdos4? 
reiškiu nuoširdų lietuviška ■ 
ačiū! .(Čia pat svarbesni auko- ‘
tojai buvo pagerbti kukliu pri- teisė pripažįsta mums nuo am-!gUs amžius buvusio vokiečių, o

rie įkyriai ir nuolatos įtikinėjo,

lietuvių tautos kančių bei yąr-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
. 3907 Wmž 103rd Strwt 
VaIad^Los PB&A1 SUAitBTiOMU

DR. FRANK PLECKAS

; . KALBA LIETUVIŠKAI 
4 261$ W-J1 St. Tri. 737-5149 
Tikrifta akla, Pritaiko akiniua ir 

“contact lenses”
VaL asai ausitaraaą. Uždaryta treč

ir, atrodo', čia be vokiečių pa- 
gelbos nebus apsieita. Taikingas 

Iš tiesų, Dievas ir taiptaminė į likvidavimas (pacifikacija) ii- 
-_1-- -•------------------ ----- - . - - - --

užtruko patikrinimas Vašingto- minimu, įteikiant jiems aukso žiu savas etnines žemes. Ir kam dabar rusu tramulvnu pareika- 
ne D.C. Sovietų Sąjungos 1973 —JJi—-• --■>= -*■ —_ i~i------- i
m. pasirašytos copyright sutar
ties ir jos teisių.

__  _ _ a- • 
raidėmis (viršely) įrašytą prof, jose dėl veštosTIgus laikus prie-įlaus Jabai ;tipra“s įideJį
dr. Kušnerio knygą). vartinės kaimynų, nutautinimo'|lės apdairos. Tai lur^ lemiamos'

Baigdamas noriu padaryti ke- politikos, nepatinka gyventi, te-!Įreikšmės visam Pabaltijo vals-i 
Kai pribrendo reikalas pa- lėtą apibendrinančių išvadų, iš- persikelia — repatrijuoja į sa-įį-yjjį^ regionui__

DR.LEON AS SEIBUTIfe
JNKRTŲ, PO3L6S HT 

„ .PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd STREET 
VąL antrad. 1—4 popiet,

foWj 776^990

DR. VYT. TAURAS
■ GYDYTOJAS (R CHIRURGAS

Ofisą* 2652 WIST S9fo SYROIT 
Tri. P* 3-1223

OHSO VAU: pūa- antrai!, trriHad.

plaukiančių iš Kušnerio veika- vas kaimynines žemes bei vals- 
lo postulatų, kreipiančių žvilgs- tybes). Be to pagal K. Žeimį 
nj iš praeities ateitin. mes privalome ir Karaliaučių

Mes turime būrį jaunos kar- palikt ramybėje. Jo nuomone 
tos intelektualų, menkavertybės 
komplekso' prislėgtų, nuolat pri- 
myktinai siūlančių lietuvių tau
tos gyvybinius poreikius derin
ti su Maskvos okupanto užgab 
domis bei diktatu, štai K. žeį- 
mis (žiūr. “Akiraičiai”, Nr. 1, 
1979 m.) str. “Lietuvos sienų Rytprūsius), tai daug pareis 
klausimas” rašo: “Įjungiant nuo Vo’kįetijos galios ir politi- 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą bu- nio apsisprendimo po III-ojo 
vo nustatyta jos siena su Gūdi- pasaulinio karo. Vokiečiai na- 
ja, kurių Sovietų Sąjunga skai- cionalistai iš “Memeler Danipf- 
to galutine. Gal nebūtų išmin- boot’o sako, kad mes, “užsienio 
■tingu ir Lietuvai kelti sienų su lietuviai, galėsią grįžti į išlais- 
Gudija klausimą?” Iš perdėto vintą Lietuvą tik -per laisvus 
kitiems “dosnumo’’ (nesvarbu, vokiškus Rytprūsius”:
kad skriaudžia savo tautą) K. Rųeckkejir .der E.xillilauer in ihr 
Želmis net atsisako ir nud tų befreį.t.es
plačių lietuviškų sričių, kurias uberhąųpt, nųr duręh fiin freies 
pati Gudų Taryba Minske 1940 und <ieu.tpli.es Ostpreussen moe- 
m. pasiūlė Maskvai prijungti glich sęin wįrd'. Sk. “Memeler

” nr. 2. Febr. 1973, 
“vital es Interesse

p Šileikis, o. p.

vm.; e-4 fr f=4. ie^WieujaM 
UM West 63rd St, Chic*®*. VL 60629
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ruoštą spaudai Kušnerio veika
lą išleisti, atrodė, kad teks susi
durti su nenugalimais sunku
mais, nes tai ne romanas (pas 
mus lengvai išperkamas), bet 
grynai mokslinis dalykas. Ir 
Miškininkų Sąjungos Valdyba, 
nutarus jį išleisti savo Fondo 
lėšomis, dėl gana ribotos tam 
reikalui turimos sumos, netu
rėjo daug vilčių nors spaustu
vės savininkas dr. ;M. Morkūnas, 
apsiėmęs Ją ..j^rpygą be ęiįės 
spausdinti, ramino perdėtai 
nesirūpinti, su laiku viskas su
sitvarkysią: jis vylėsi Milijoni
nio fondo papaiaos.

Bet ir čia Dievo Apvaizdos 
ranka pagelbėjo Visai atsitik
tinai dantisto kabinete išsikalbę-, 
damas su bičiuliais Jonu Tijūnu 
ir Viktoru Jąsmontų, pasakiau, 
kad seniai rudšiania didęlės svar
bos Lietuvai knyga, Nors ji pa
rašyta ruso isteriko ir išleista 
Maskvoje Sovietų Mokslų Aka-;prie Lietuvos, bet Maskva (ru- Dampfboo’t 
demijos, bet ji pripažįsta pilnas įSinimp tikslais) nesutiko. Litauens : viraies interesse" an

I Labai “filanifA^jiškai” gudų- Koeningsberg”). Panašiai tvii-l 
rusų naudai K. žeimis .iš§ppen- tino vokiečiai nacionalistai, kai 
džia šį reikalą: “Lietuviškus po Pirmojo Pasaulinio karo bu- 
kaimus iki šiol išlaikiusius sa- vo priversti apleisti “savo Rai
vo kalbą ir tautinę tapatybę — tijos provincijas" (“Ostseepro- 
svarstytinas jų perkėlimas ir vinzen”) Estija Latyiją, net 
apgyvendinimas Lietuvoje”. Klaipėdos kraštą.
Taigi, anot K. Žeimio, “Akira- Nors ir prievarta pasirašytos 
čių” uolaus beųd.nMarbįo, su lenkais ir rusais Rytų sienų 

lių aiškinimų šimtinėmis juos, spjaut mums į 2920 metais abie- sutartys, vis tik daukelis vokie- 
pasekė visa eilė knygos garbės jų lygiateisių šalių sutartą, pri- čių polit.kų yra nuomonės, kad 
rėmėjų: P. šilas, J. Žebrauskas,jinitą ir patvirtintą lietu-vos po- Rytprūsius, kaip origina'iai nc- 
V. Kožica, K- Povilaitis, J. Ko- litinę sieną: mat tąsyk ji buvo vokiškas žemes, hip daug islo-

lietuvių teises į Mažąją Lieįuvą.1 
Tik stokojama lėšų jai išlysti. 
Iš tiesų bųyaų sužavėtas jų lie
tuvišku patriotizmu: taip vie
nas, taip antras pareiškė, kadi 
jie aukoja po tūkstantį dolerių: 
ir nori tapti tos knygos meceųa.- 
tais. Liko tik paspausti rankas 
ip nuoširdžiai padėkoti- Re dide- j

(Bus daugiau)

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

takų chirurgija.
' -5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

Tai. WA 5-8063
’ 6 _

Kuratoriui, Medicinos Daktarui
\ MOVING
ApdrevriM p»rirrauriyma»

M foririp
ANTANAS VILIMAS

yri. 1764992 »Aa 2765996
- ' ■ —___ ■ /

PETRUI ŠEPEČIUI
mirus, giliausią užuojauta reiškiame šeimai, ūminėms, 

artimiesiems ir kartu liūdime.
M T HFA»T D'SE .".‘•t

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ

BAŽNYČIOS KOLEGIJA

tai sričiai apgyvendinti reikia 
iš karto milijono’ gyventojų, ku
rių mes nesudarysime (nors, 
kiek žinomą,. rusai pasitenkina 
7 — 800.000 jų atgabentų kolo
nistų). Man atrodo, kas liečia 
Karaliaučiaus sritį (bendrai

(“Eine

Heimatlaųd, wen n

ENERGY 
WISE

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

Don’t be a Bom Loser!

SUSIRINKIMŲ

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal
pos klubo priešnietinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadieni, lapkričio 
11 d.. 1 vai. pop.et Anelės salėje, 
4500 So. Tolman Ave. Nariai prašomi 
apsilankyti, nes yra daug svarbiu rei
kalu ir renkama valdyba. Bus ir vai
šės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Gyveno Omaha, Nebraska
Mirė 1979 m. lapkričio 7 d.. 9:00 vai. ryto sulaukės 66 metų am

žiaus. Gimęs Seatonville, Illinois.
Paliko' nuliūdę: motina Marcella Wasso (Vasiliauskienė), sesuo 

Frances Jorden, jos vyras Edward, pusbroliai ir pusseserės bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 53 kuopai ir E3cs- 
mainierių klubui

Sekmadieni 1:00 va), popiet kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko ko
plyčioje, 3354 So. Halsted St,, Chicagoje.

Antradienį, lapkričio 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. William. Yurgil giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Leką:
Motina, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas - Tel. YA 71911.

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4M5-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

____ ___ TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TU R i ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: I Ards 7**401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Ave^ Cicero, I1L Tek: QLympic 2-100J

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL Y Ards 7-1911

RADIJO IIIMOS VALANDOJ
VI*** programai 1J W0PA.

Liriuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus
Tririu 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

A “Lietuvos Aidai’ 
U -KAZĮ MAZDtlONYT*

Kasdien nuo pirmadieni® Iki 
penktadienio 9 vai vak.

Viso# laidos « WOPA riotia*. 
ban«a 1490 AM.

St Petersburg. Fl*., 5:30 vaL p.p. 
U WTIS stoties 1110—AM bancs.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
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Bendradarbiautojai griauna Chicagos 
ramovėnu veikla s- t

atostogų ir išvažiuoja meške
rioti. šįmet buvo išvykę Alfon
sas Kizlaiiis, Juozas Juškauskas 
ir kiti. Parsivežė labai gražaus 
laimik o, o Kizlaitis neperseniai 
buvo nušovęs ir briedį.

Šįmet “Ešerių” lydekų balius 
įvyko lapkričio 3 dieną JAV ka
ro veteranų — VFW salėje, šei
mininkė Teresė Pečkienė, kitų 
padedama, prigamino labai ska
naus maisto. Dalyvių buvo dau
giau, negu kitais metais, nors 
tą patį vakarą parapijos salėje 

i Ciceroje buvo ir metinis R Liet.
Bendruomenės parengimas, kur 
maistas taip pat buyo nepapras
tai skanus, cepelinai ir kimštos 
vištų kulšytės.

R. Liet. Bendruomenės paren
gime irgi buvo gausu dalyvių, 
matėsi abu parapijos kunigai, 
klebonas kun. Stankevičius ir 
kun. Rutkauskas, RLB Centro 
valdybos pirm. dr. V. Dargis, 
ALTos Cicero skyriaus pirm. dr. 
Atkočiūnas, Naujienų red. Gu
delis, Sandaros ir Sėjos red. inž. 
Lazauskas, Ramovėnu pirm, 
kpt. Juškevičius, East Čikagos 
ir Rockfordo RLB apylinkių 
pirmininkai su kitais veikėjais, 
LAS Smilgys, Balčiūnas, Ka
činskas ir kiti.

Teko pabuvoti abiejuose ba
liuose. R Liet. Bendruomenės 
baliuje meninę programą pasi
gėrėtinai atliko solistė Irena 
Petrauskienė ir muzikė Kristina

ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

jau žinoma, okupanto; žuvusių tautos didvyrių nuo- 
yra gerai apmokami,

gerai, apsukriai ir vei-
agentai vykdo ir Mask-S>e

traukų.
Bendradarbiautojų pačios di- 

džrausios kanuolės yra atsuktos 
i skyriaus valdybą, ypač į jos 
pirmininką, aišku ir griežtą anti- ( 
bendradarbiautojų. tad ir vyks-;

nuožmi vidaus politinė

agentai 
tad jie 
k»a.
vos planą, atkreiptą prieš išei-1 
viją, šiuomet jie gana stropiai' 
seka organizacinę išeivijos veik-!
lą. Maskvos agentams rūpi ne- j ta 
pr leisti prie organizacijų va-, trintis, 
dovaujamų v etų Maskvos poli- j Esamą Chicagos ramovėnu i 
tikai nepalankius asmenis, arba . politinės trinties padėtį patikri- 
esamus kuo greičiausiai nuša- nūs tautinės ištikimybės pa- 
linti. Maskvos planas nušalinti t grindų, tenka ne tik apgailes- 
visus tuos, kurie stovi skersai tauti, bet ir nusigąsti, kaip ir 
kelio Lietuvos okupanto siekiui galėjo taip pasimesti žmonės,1 
išeiviją paversti klusnia okupuo- garbingos Lietuvos kariuomenės 
tos Lietuvos kolonija. Jau yra' kario priesaiką davusieji?! 
nustatyta visa eilė faktų, kad j 
okupanto agentų sąmoningų ar' 
nesąmoningų talkininkų dau
giausia randasi bendradarbiau
tojų ir jų simpatikų eilėse.

Bendradarbiautojų g r u pelė 
susisuko sau lizdą ir Chicagos 
ramovėnu organizacijoje. Jie 
yra gana akiplėšiški, aktyvūs i 
nesantaikai kelti ir jie naudoja 
komunistinę taktiką: melą, ap
gaulę, šantažą ir 1.1. Šitokia tak
tika jie ir susirinkimuose kelia 
erzelį, aiškiai skirtą erzinti, 
alinti dirbančiuosius, vadovau
jančius asmenis, nusistačiusius 

~prieš—bendradarbiavimą ar bet 
kokį nuolaidavimą okupantui.

Bendradarbiautojai šiai “savi- 
veiklai’'-šantažui panaudojo net 
ir prieš pusę šimto metų žuvusį 
politinių partinių vidaus riete
nų grumtynėse dėl valdžios. Jie 
iš istorinių ūkanų prikėlė žmo
gų ir jį pristatė dabarčiai tik 

_ kaip priemonę ar ginklą prieš 
anti bendradarbiautojus, prieš 
Lietuvos laisvės kovotojus. Argi 
tai ne puiki ir apčiuopiama tal
ka Lietuvos okupantui? Šis poli
tiniai pasimetusių ramovėnu 
būrelis, suradęs kažkur to žmo
gaus nuotrauką, ar okupanto 
agentų neoficialiai jiems į ran
kas įbruktą, ją slapta įgabeno 
į Laisvės Kovu muziejų ir pa
kabino greta Lietuvos Nepri
klausomybės kovose kovojusių - deda leisti Naujienas ne tik ak-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

Kada mūsų pavergta ..tauta, 
i okupanto kankinama ir laikoma . 
mirties pavojuje, kietai kovoja '--
už tautos egzistenciją, išeivijos tualiais sveikatos reikalais bei 
kario tokie ir panašūs politiniai informaciniais 
išpuoliai yra nepateisinami.. 
Išeivijai reikia ne prisitaikėlių, į siustą $10 auką. Taip pat dėkui 
ne pataikūnų okupantui, bet; tautietei A. J. iš Pennsilvanijos leidęs Union Pier vasarvietėse, 
kietų kovotojų, šviesių tautinių1 už nuoširdų laišką ir $30 auką, grįžo j namus Brighton Parke, 
asmenybių ir ramovėnu gretose: kurią laiko našlės skatiku, 
jų daugiausia reikėtų rasti.

Ramovėnas

raštais, bet ir
aukomis. Dėkui už tai ir už at-

J Ponia Emma Bcrggruen, vasa
ra praleidusi Westfield, Wis., 
išvyko j Phoen x, Arizona. Juo
zas Baltramonaitis, vasarą pra-

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

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47.000.

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
—Dirbu ir_užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

— Juozas Jakštys, St. Peters
burg, Fla., užsagydamas knygą, 
suteikė Naujienų paramai $5 

į auką. K. Kaminskas iš Port- 
| land, Oregon, ir Juo'zas Pam- 

poias iš New Buffalo, Mich., at- 
J siuntė—pd $3._ .Balys__PQpaurelis 
iš Montrealio atsiuntė $2. Dėkui 
visiems.

W i 11 i a m Rush-Rušinskas iš; 
Bridgeporto žiemos metui išvy-į 
ko' į Miami Springs, Floridoje.

— Illinois valstijos loterijoj 
lapkričio 8 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 328196. 5th Anniversa
ry lošime laimėjo 20, 30, 24, 43 
ir 131.

— Inž. Stasys Jokubauskas,
Palos Hills, Ill., tapo Naujienų — A a. Antanas Namejūnas
skaitytoju, užsisakydamas jas
6 mėnesiams. Vokietijoj jis bu- slaugymo namuose, Waukegan, 
bo Darbo kuopos supervizorium
ir leitenantu, išvyko Aukstrali- j Liūdėti
j on, o vėliau atvyko Amerikon.! (Gvarzdytė), u __ _____
Reiškiasi profesinėse orgahižači-’Hbktė-Joanai’okom, žentas,kainas. _PATRIA^J:207 So. Sac

mirė spalio 28 d. Shady Lawn

, sulaukęs 90 m. amžiaus, 
liko žmona Marija 

sūnus Alfredas,

jose, dalyvavo lietuvių moksli-] nielius ir 4 anūkai. Velionis gi- 
ninkų suvažiavimo darbuose. Lietuvoje, Amerikon atvyko 
Malonu jį turėti prenumerato- 1710 m. ir apsigyveno Čikago- 

gerą žinia Je- Vėliau turėjo ūkius Wauke- 
igano apylinkėje, o 1928 pirko’ 
ūkį Town of Somers apylinkėje.

» U Velionis buvo Naujienų skaity-
each, Fla., Šaulių kuopos pir-iįojas nu<) pa^ pirmųjų numerių

rių sąrašuose, o 
skelbti visiems skaitytojams.

— Dr. K. Pautienis, Pompano

miniiikas ir patriotinių organi-j 
zacijų bei jų darbų rėmėjas, pa

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
o. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkam* į
Kreiptis:

A. L A U R A f T I S
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI
[vairi apdrauda —INSURANCE

ir jų- rėmėjas. Duktė Joana jo 
atminčiai atsiuntė $25 auką. 
Nuoširdžiai apgailestaudami jo 
mirtį, reiškiame gilią užuojau
tą žmonai Marijai, sūnui Alfre
dui, dukrai Joanai Yokom, žen
tui Danieliui ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems.

; — J. Andrpkaitis iš Palos 
Hills, Ill., apsigyveno East Re- 
dington Shores. Fla. V. širvylas 
iš Nashua išsikėlė i Hudson, N«H.
■7 i Z ■ ri .r ■ ■■ i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
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 _____________ _____________

i
I

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas _____________________________

kuris

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 ------------------------------------------------------------------------

• SPECIALI 20% NUULAI Į Griniūtė. Pagarba joms.
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo į 
liai, auskarai ir kiti papuošalai KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo AIphons> 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Knyga su formomis gaun? 
ma Naujienų administracijoje

PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklą 
kolekcijas. Mokame aukšta

S. Paulauskas kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 

---------- Tet. REpublic 7-1941--------  
v----------------------------------------------- ------------

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

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.; 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kak 1739 South Halsted St., Chica 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers.

go, ILL. 60608.-Kaina $3.00,
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

(Pr-)
Juozo šmotelio

ATSIMINIMI
Ciceroje veikia medžiotojų- 

meškeriotojų klubas “Ešerys’*, 
kuris kartą metuose suruošia 
lydekų balių. Prieš balių klm- 
bo vadovai paima po savaitę

- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARMA NOREIKIENE

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

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

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

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

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

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

Tel. 925-1678

bE

I.

iI
i
Vi

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI

6324 So. Komensky
Sekmadieni, lapkr. 11 — 1-4 vai. po
piet. Patrauklus 2 miegamųjų namas, 
labai gražiai dekoruotas. Turite pa
matyti. Tik $31,900. '

— -CENTURY |1—----- ---------
CAHILL BROS. REALTORS

4100 W. 63rd St. 
585-6100

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have 
exp. in oil heat service.

Coll 231-7770 
ask for RICH JACKSON.

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

t

TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809 S. Oakley
Chicago, IL. 60636

F. Zapolis, Agent > 
3208 >/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

ttATl

State Farm Fire and Casualty Company

HELP WANTED — FEMALE 
O«rV<rnn<»* Reikti

GAL FRIDAY

i Basic
■ nuts,
I must.

MAINTENANCE
MECHANIC

knowledge of machinery, 
bolts. Common sense a

Typing, receptionist all around.
Salary negotiable.

782-3512

FASHION JEWELRY 
MODEL TYPE LADIES 

OVER 18 
NATIONAL CORPORATION 

NEW IN CHICAGO HAS 
JOB’S JOBS JOBS 

Starting $725-$950 per Month 
MANY POSITIONS AVAILABLE 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

WE TRAIN YOU WITH PAY 
IMMEDIATE EMPLOYMENT 

CAR REQUIRED

PHONE MR. DARRELS
543-1021

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
1J4 Blocks from the Merchandise 
Mart.

Apply 7 a.m. to 3 p.m.

MIDWEST 
POLYCHEM 

277-8686
TORTU DEKORATORIUS

Tik patyrę, dirbti savo gaminius 
pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis 

: asmeniškai arba telefonu.
652-7100

FINGERHUT BAKERY

5536 W. Cermak Rd., Cicero

WAREHOUSE MAN 
Shipping, 

Receiving & Packing. 
Top pay - Full benefits

English speaking
INTERNATIONAL 

BOT1QUE
231 S. Green Street

- 4th Floor 
Interviews

from 9 to 11:30 A.M.
836-4496
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NAMŲ REMONTAS
Langaj — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

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

IJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town M Lake)

Oažo namus II la’iko It Ii
Darbas garantuotai

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Bridgeporte išnuomojamas 4 kam
barių butas skiepe suaugusiems, be 
gyvulių.

Skambinti 581-5113.

WANTED TO RENT

Dviems suaugusiems asmenims, ne
turintiems įnamių, reikalingas 4 
kambarių butas Bridgeporte arba 
Brighton Parke. Skambinti vakarais 
Steve.

Tel. 254-8351.
OT
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