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IMTINA CHOMEINI
PIRMAM PUSL. — ŠEŠTAD...

Atsiliepdamas į ALTos pra- 
- šymą panaudoti savo įtaką, kad 

būtų sustiprinta finansinė ir ki
tokia parama radijo informaci
joms, nukreiptoms į anapus ge
ležinės uždangos, šen. Charles 
H. Percy atsiuntė ALTos pirmi
ninkui dr. K. Šidlauskui raštą, 
kuriud praneša, kad jis Senato 
užsienio reikalų komitete stip
riai kėlė šį reikalą ir yra įsitiki
nęs, kad nežiūrint taupymų biu
džete, šis reikalas bus atitinka
mai paremtas. “ > -

* * * , •

GENERALINIO KONSULO - 
IJNKĖJDIAI

Lietuvos: generalinis konsulas 
Los Angeįęs mieste Vytautas 
Čekanauskas, gavęs didesnį 
skaičių- . egzempliorių leidinio 
“Amerikos Lietuvių1 Tarybos 
veiklos penkmetis”, kur išspaus
dintas ALTos pirmininko dr. K; 
Šidlausko pranešimas Amerikos 
Liėtuviį Kongrese,' atsiuntė 
ALTai laišką, pažymiėdamas,

DIDELIS PRĖZ. CARTERIO 
LAIMĖJIMAS

PARYŽIUS, Prancūzija.
Prezidentas Carteris pats neva
žiavo į Colorado Springs, Colo., 
bet ten pasiųstas vicepreziden
tas Walter Mondale atnešė pre
zidentui didžiausią laimėjimą. 
Prez. Carteris ne tik didžiai pa
veikė Maskvos olimpiadą, bet 
jis gali ‘priversti Sovietų karo 
jėgas trauktis iš Afganistano. 
Jeigu Sovietų maršalai būtų pa
žinę prez. Carterio galią suorga
nizuoti amerikiečius sportinin
kus, tai jie nebūtų padėję Afga- ( 
nistano invazijos. Į Afganistaną j 
jie būtų galėję įsiveržti šių metų ; 
pabaigoje, bet ne praeitais me
tais. Patys Sovietų maršalai 
davė prezidentui Carteriui ge
riausią įrankį Maskvos olimpia-
dai išgriauti.' Sovietų maršalai {
patikėjo Amerikoje skelbiama 
Sovietų propaganda. Jie tikėjo, 
kad amerikiečiai sportininkai 
nepatikės savo prezidento, bet

iras

&

— Jeigu iki šių metų liepos mėnesioįlrano' valdžia neišleis amerikiečių, tai 
tada teks pavartoti karo jėgą, — pareiškė prez. Carteris.

mentas, nes įgalina susipažinti 
su organizacija ir jos nuveiktais 
darbais Lietuvos laisvės siekime. 
Laišką baigė linkėjimais: “Dirb
kite ir toliau šį Lietuvai naudin
gą darbą ir tuo rodykite pavyz
dį kitiems, ir kad. Jūsų šūkis 
“Lietuvis nepavargs kovoje už 
Lietuvos: laisvę” rastų viš dau
giau pasekėjų ii- nųoširilžių dar- 
biiotojų”.; 

~ '
TERLECKAS, PETKUS 

RUPI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTUI >

amerikiečiu spaudoje.
Maskvos vadoVai dabar žino, 

kad-olimpiadon nevažiuos ne tik 
amerikiečiai, bet ten nebus bri
tų, į vokiečių, prancūzų J (alų 
ir kitu.-

LAISVA, NEPRIKLAUSOMA RESPUBLIKA 
ZIMBABWE OFICIALIAI PASKELBTA

IŠKILMĖSE DALYVAVO ATSTOVAI BEI DELEGA- 
' CIJOS Iš ŠIMTO VALSTYBIŲ

SALISBURY, Zimbabwe (UPI) 
Juodųjų valdoma Zimbabwe res
publika ketvirtadienio vidurnak
tį paskelbta 50-ąja Afrikos ne
priklausoma valstybe. Paskelbi
mo apeigose dalyvavo 100 vals
tybių atstovai, naujosios res
publikos prezidentas Rev. Cana
an Banana ir ministeris pirmi
ninkas Robert Mugabe.

Zimbabwe yra centrinės Afri-

■ JAV Valstybės departamentas 
savo dabarties politikos biule
tenyje Nr. ,34, skelbdamas apie 
Rytų-Vakarų santykius, stipriai 
pasisakė prieš naujus disidentų 
areštus. Biuletenyje, be kitų, 
specialiai įvardinami Antanas 
Terleckas ir Viktoras Petkus.

> (ALT Informacija)

— Kinijos vicepremjeras Deng 
Xiaoping pareiškė italų žumalis- 
.tui, atlydėjusiam Italijos kom
partijos vadą Enrico Berlinguer, 
kad dabar daugelį jo pareigų 
perėmė Zhao Ziyang.

MASKVOS OLIMPIADA 
BUS NETVARKINGA

PARYŽIUS, Prancūzija. -- 
Amerikos sportininkų sąjungos 
nutarimas nevykti į, Maskvos 
olimpiadą įnešė didžiausią ne
tvarką visoje olimpiadoje, — 
sako iš Maskvos ateinančios ži-( 
riicfe. — Jeigu amerikiečiai ne-įkos pietinėje dalyje, tarp Pietų 
dalyvauja ir neprižiūrės visų 
elektroninių mašinų, tai niekas 
olimpiados nepajėgs tvarkyli.

Reikia neužmiršti, kad ame
rikiečiai buvo prižadėję suvežti 
į Maskvą visą eilę naujausių 
elektroninių mašinų. Jos kai
nuoja 170 milijonų- dolerių. Da
lis mašinų jau Maskvoje. Klos 
turėjo būti atvežtos šiais dviem 
mėnesiais. Dabar aišku, kad 
Amerikos elektro’nikos Maskvos 
olimpiadoje nebus ir dėl to bus 
nemaža 1 
rinimu. Maskvos vyriausybė 
dabar aiškiai supranta, kiek 
daug įtakos į visą olimpiados 
eigą gali turėti elektronikos 
stoka.

Afrikos; Zambijos, Botsvanos ir 
Mozambiko valstybių. Toje Ka
lifornijos dydžio valstybėje gy
vena apie 7 milijonai Bantu gi
minės juodųjų ir 250,000 baltų
jų. Oficiali kalba yra anglų, 
bet daugelis kalba Shona ir Nde- 
bele vietinės kalbos tarmėmis.

1897 metais britų pilietis Cėcil 
Rhodes ir jo South Africa Min
ing Go. užkariavo šį kraštą. 1823 
metais Rodeziją tapo Britanijos 

__________ _ _______ kolonija su plačios autonomijos 
keblumų su laiko sude-1 teisėmis. 1985 m. Ian Smith pa-

skelbė baltųjų valdomos Rodezi- 
jo's nepriklausomybę, kurių. Bri
tanijos valdžia laikė nelegalia,

o JAV ir kai kurios kitos vals-Į 
tybės nutarė ją ekonomiškai ir 
politiškai boikotuoti. Rodezijoje 
prasidėjo partizaninės kovos, 
kuriose žuvo' virš 30,000 asme
nų. Vienas iš partizanų vadų bu
vo dabartinis premjeras Robert 
Mugabe. Jis iškilmėse pareiškė, 
kad gyvens su baltaisiais rasi
nėje lygybėje ir harmonijoje. 
Prie 'jo politinių pažiūrų pasi
keitimo daug, prisidėjo gub. 
Lordas Soames. Premjeras Mu
gabe kvietė baltuosius ir juo
duosius prie vieningo darbo at- 
statvti civilinio’ karo nualinia 
kraštą.

Amerikos politiniai sluoks
niai svarsto, ar palaikytinas bu
vęs partizanų vadas Robert Mu
gabe, anksčiau turėjęs stiprias 
komunistines tendencijas, bet 
laimėjęs rinkimus didele balsų 
dauguma, šešių asmenų delega
cijos pasiuntimas ir kiti ženklai 
rodo, kad prez. Carterio admi
nistracija suteiks Zimbabwe res-» 
publikai skubotą ekonominę pa
ramą ir užmegs prekybos ryšius, 
kurių anksčiau neturėjo.

_Du Libijos ambasados Wa
shingtone tarnautojai ištremti 
iš JAV už studentų kurstymą 
žudyti Libijos diktatoriaus-Mu- 
aniar Kadafi priešus. .

KALENDORĖLIS
Balandžio 19: Gala t a, Timo- 

nas, Nuomė, Naumė, Alvydas, 
Nomgaila.

Balandžio 20: Teonė, Marceli
nas, Lazdonė, Sigįtas, Goštautas. 
Balandžio 21: Oporfuna, Anzel
mas, Argela, Skalvė, Milgedas, 
Uogintas,

Saulė teka 5:06, leidžiasi 6:31.
Oras giedras, šiltesnis.

INFLIACIJA ATSLŪGS
TIKTAI VASARĄ

♦ - • X r

WASHINGTON, D.C. — Prc- 
zidenlas" Carteris tvirtina, kad 
dabar visame pasaulyje spau
džianti infliacija, kaip tvirtina 
specialistai, pradės atslūgti tik
tai vasarą.

Prezidentas turi duomenis,
rodančius, kad pirmieji ženklai niečių stovyklą, šešis užmušė, 
jau pasirodė. Jis žinąs, kad kū- o du sužeidė. Izraelio karo jėgos

i

LIBANE IZRAELIS SUGRIOVĖ 
SARAFENDO STOVYKLĄ

O KELIS KITUS GERAI SUŽEIDĖ
TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz-, 

raelio karo jėgos įsiveržė į pie
tų Libano sritį, apsupo Sarafen- 
do miestelyje buvusią palesti-

M. REGINO PARTIJA
PRADEDA NYKTI

Li-Premjero Bogino politinė 
kud partija, laimėjusi rinkimus 
1977 metais, sudariusi koaliciją, 

renamos dujos ir mėsa jau pra- keršijo palestiniečiams už ba- pradėjo nykti, šiomis dienomis 
dėjo atpigti. Sovietų Sąjungoje landžio 7 dienos, įsiveržimą į Likur partijoje eina labai karšti 
mėsa labai pabrangusi, tuo tar- Misgav 'Am kolektyvinį ūkį ir debatai. Likud partijos nariai 
pu Amerikoje mėsos kainos jau Į ten nužudė vieną kūdikį ir du! pradėjo steigti kolonijas kairia- 
šiek tiek atpigo. Amerika turi 
pakankamai mėsos ir maisto pe
nimiems galvijams. Atpigus mė
sai, pamažu pradės susilyginti 
ir kitų maisto produktų kainos.

suaugusius. Į Sarafendd sritį, 
esančią 30 mylių atstumoje nuo 
Izraelio-Libano sienos, izraelitai- 
laisvai įsiveržė, palestiniečius 
netikėtai užpuolė ir pasitraukė

jame Jordano upės krante, bet 
dabar aiškėja, kad tos kolonijos 
privalės būti išardytos, kaip 
buvo išardytos kolonijos, įsteig
tos pietų Sinajaus derlingose

UŽDRAUDĖ JAV PILIEČIAMS
VYKTI J IRANĄ

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS TVIRTINA, KAD 
IRANAS NEIŠLEIS SUIMTŲ AMERIKIEČIŲ

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad JAV pavartos kard jėgą 
prieš Iraną, jeigu dabartinė Ira
no vadovybė neišleis suimtų 
Amerikos piliečių.

Prezidentas nepasakė, kada 
JAV pavartos karo galią, bet 
jis pareiškė, kad jis neskubės ir 
leis iraniečiams apsigalvoti. Pre
zidentas Carteris ketvirtadienio 
vakare paskelbė kelis įsakymus, 

. lieičančius Irano ir JAV Santy- 
. kius nuo paskelbimo dienos. 
J Prezidentas įsakė Amerikos pa

reigūnams imtis priemonių, kad 
JAV maistas ir vaistai nebūtų 
siunčiami į Iraną.

Re to, prezidentas uždraudė 
Amerikos piliečiams vykti į Ira
ną ir planuoti ten apsigyventi. 
Prezidentas taip pat uždraudė 
importuoti bet kokias prekes iš 

Į Irano. Prezidentas taip pat už? 
draudė Amerikos piliečiams per-

žemėse. Dabar tas kolonijas, 
naudoja Sinajaus arabai.

: , Beginąs tikisi dalvvauli Wa- , ... T ... .. . . . .
’•-.-t--® -•?. keiti Irano piliečio pinigus i Ira- smngtone planuoiamuose Egip-t , - T ... .. ,® J ® 1 J na arba į Irano piliečių parink-

• tus kitus bankus. Į Iraną galės 
vykti tiktai spaudos atstovai, 
jeigu jiems ten bus leidžiam? 
rinkti žinias, sekti vietos gyve- 

’inimą ir laisvai informuoti save 
• spaudą.

Iranas buvo užsakęs didoką 
kiekį įvairių ginklų. Prezidentas 
oficialiai paskelbė, kad Irano 
užsakyti ginklai gali būti per 
duodami Amerikos karo jė
goms. Amerikoje yra visa eilė 
jau pagamintų ginklų Iranui 
bet dabar tie ginklai bus per 
leisti JAV karo jėgoms.

Portugalijos prezidentas, ga 
ves prezidento Carterio praneši
mą apie uždraudimą parduoti 
Amerikos javus, riebalus ir ki
tokią maistą Iranui. ir prašym? 
nutraukti diplomatinius santy
kius su Iranu ,tuojau nutraukė 
santykius ir pranešė prez. Car 
teriui, kad Pdrtugalija pritari? 
JAV pozicijai Irano atžvilgiu. 
Portugalijos prezidentas smer
kia dabartinės Irano vyriausybė.1 
elgesį su suimtais Amerikos dip 
lo matais.

Irano užsienio reikalų minis 
toris Sadeg Gotbzadė pareiškė 
kad Iranui nepakenks prez. Car
terio paskelbtos priemonės prie? 
Iraną.

— Nebijom blokados, — pa
reiškė mula Chomeini, kai pa- 

n iiivių it* .imas vi,b j tvnė, kad prez. Carteris uždrau-
reio rvsius su serbu išeiviais) , .f ... ,.X7 . . ,, . . * . .. , de pardavinėti JAV maista kabei jų organizacijomis. Jis pla-. . . ,. . . ,. ;j ....... • l nui ir uždraudė pirkti Iranenavo sudarvti Serbijos vvnau-; , . ..prekes. —- Iranas pajėgs apsi- 

ginti nuo blokados, bet Amėri- 
kai ^nenusileis... Iranas nesi- 

Į rengia nusileisti Amerikai ir jos 
. sąjungininkams.
Į Viena amerikietė buvo pasiry-

to, Izraelio ir JAV pasitarimuo
se. Visi įtakingesnieji Izraelio 
vadai žino, kad izraelitai, turė
dami duoti autonomiją palesti
niečiams, nepajėgs apginti nau
jai Įsteigtų kolonijų Samarijoje. 
Kolonijų klausimas ir artėjanti1 
nauja taikos fazė suskaldys Li-f 
kud partiją ir privers Beginą 
atsistatydinti.

IŠGRIOVĖ PASIENIO 
SARGŲ TVORĄ

Izraelio tankai, artėdami prie 
Jungtinių Tautų sargų centro, 
išgriovė tvorą. Izraelitai tvirti
no, kad Jungtinių Tautų dalinys 
nepajėgė suvaldyti aplinkos gy
ventojų ir išgriovė tvorą.

Jungtinių Tautų kariai, sau
gojusieji demarkacijos liniją, iš
bėgo su revolveriais rankose, 
bet nešovė į lanke sėdinčius iz
raelitus, norėjusius su sargais 
išsiaiškintį padėtį.

NORĖJO NUŠAUTI ŽURNA
LISTĄ J. ANDERSON

WASHINGTON, D.C. — roli- 
cininkas G. Gordon Liddv viešai 

I ~

prisipažino, kad savo laiku jis 
planavo' nušauti žurnalistą J, 
Anderson, kuris ne vieną kartą 
kėlė viešumon prez. Niksono ad
ministracijos dalykus.

Teisėjas John Sirica, pradė
jęs klausinėti AVatergate bylos, 
nusikaltėlius, pradėjo tardyti 
policininką Gordon Liddy. Jis 
pastebėjo, kad Gordon Liddy ne
atsakinėja į jo klausimus. Kada 
įsitikino’, kad Liddy nesako jam 
teisybės ir nenori padėti išaiš
kinti planuotų nusikaltimų,. jis 
policininkui patarė apsigalvoti 
ir teismui sakyti teisybę Apsi
galvojimas nepakeitė G.' Liddy 
nuomonės. Teisėjas paskyrė jam 
20 metų kalėjimo už nenorą ko- 
operiioti su teismu.

Liddy atsėdėjo 32 mėnesius 
’.r buvo amnestuotas, o’ dabar, ži
nodamas, kad už tą patį dalyką 
nebus kitos bylos, susiliko su 
laikraštininku Jack Anderson, 
pasisveikino ir papasakojo, kaip 
jis planavo jį nušauti. Jis aiški
na, kad žurnalistas Anderson, iš
keldamas žiaurias žinias, labai 
kenkė prezidento Niksono ad
ministracijai.

AFGANISTANAS SIEKIAI
TAIKOS

KABULAS, Afganistanas. — 
Babrako Karmalo vyriausybė 
kreipėsi į Irano bei Pakistano 
vyriausybes, kad sumažintų 
ibiejų valstybių karo jėgas ir 
siektų taikos. •

Karmalas mano, kad visoms 
trims valstybėms būtų daug 
Ingviau, jeigu karių skaičius vi
sose valstybėse būtų žymiai ma
žesnis. Apie rusų išprašymą'tž 
Afganistano B. Karmalas visgi 
nebekalba.

Vokieli-

VOKIETIJOJE NUŠAUTAS 
DUSAN SEDLARIS

Ralandžio 17 diena Dussel- 
dorfo m este, Vakarų
joje, dviejų ginkluotų asmenų 
nušautas serbų laisvės kovoto
jas Dusan Sedlar. Jis buvo ne
atlaidus prezidento Tito kri
tikas.

ROMOJE SUŽEIDĖ TUR
KIJOS AMBASADORIŲ

Turkijos ambasadorius Vati
kanui Vecdi Tuerel ir jo sargy
binis buvo sužeisti šūviais Ro
mos gatvėje. Juos sužeidė beva
žiuojant namo trys teroristai, 
pasislėpę už pastatytų mašinų.

Manoma, kad vienas jTJ yra 
sužeistas antrojo sargybinio’šū
viais. Teroristai priklauso “Jus
tice for Armenian Genocide”
grupei.

pranešė Iranan vykti norinčiai 
motinai ir patarė jai nevažiuoti.

I*rezidentas Carteris leido ira
niečiams apsigalvoti apie prezi
dento reikalavimą paleisti su
imtus amerikiečius. Jie privalo 
būti paleisti be jokid teismo, 
tardymo ar kokių įtarinėjimų. 
Apie liepos mėnesį prezidentas 
gali pavartoti karo jėgą suim
tiesiems išlaisvinti, jeigu per tą 
laiką jie nebus paleisti. Prczi- 

—Chicagoje skolinimo bend- ^eris „uždraudė Amerikos pilie-1 denlas nepasakė, kokias karo jė- 
rovės sumažino paskolų nuošim- čiams vykti į Iraną. Prezidento»gas panaudos, bet jis yra pasi
nius namams pirkti. įsakymą ambasados tarnautojai! ryžęs išlaisvinti suimtuosius.

NETVARKA LIBERIJOJE
Nuvertus prezidento William 

R. Tolbert valdžią, Liberijoje 
prasidėjo plėšimai ir vagystės. ■ žūsi nuvykti į Teheraną ir pasi-
Pervcrsmo organizatorius sgt. matyti su ambasadoje laikomu 
Samuel K. Doc pranešė per ra-' josios sūnumi, buvusiu JAV am- 
diją, kad už plėšimus sušaudyti basados tarnautoju. Irano vy- 
trys kareiviai ir vienas civilis. I riausybės atstovas Paryžiuje su-

Sudarytas kariškas tribunolas; tiko duoti jai leidimą nuvažiuoti 
teisti buvusius pareigūnus, kai- Teheranan, ten prašyti su sūnų 
tinamus korupcija. mi pasimatymo. Jai dar bebū

nant Paryžiuje, prezidentas Car-
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GYVAS REIKALAS NAUJIENAS
IŠLAIKYTI - REMTI

žinoma, Naujienų ninio tiražo žurnalas Life vie-Kaip jau 
dienraštis pakliuvo į didelę fi-Įnas pjrmųjų pajuto infliacijos 
nansinę bėdą. Taip pat žinoina, I pavojų ir prieš kelis metus už- 
kad Naujienų dienraštis yra vi-, sidarė. Beveik visa spauda, kaip 
su lietuvių laikraštis, todėl vi
siems pareiga jį nedelsiant gel
bėti.

Principe dienraštis yra mūsų 
etninės grupės kultūrinio ir po
litinio prestižo reikalas, turi 
nepaprastai didelę reikšmę Lie
tuvos laisvinimo politikoje ir 
darbe. Naujienų dienraštis yra 
būtinai reikalingas ir vidaus po
litinio-kultūrinio' gyveninio ba- juokas, o tikra ekonominio gy- 
iansui išlaikyti. Daleiskime: jei 
neturėtume Naujienų dienraščio, 
žinias gautume tik per fronti
ninkų užgoštos spaudos prizinę 
perleistas: netikslias, neteisin
gas, jų politinio dailintuvo nu
dailintas ir apdailintas. Kitaip 
galvojaptieji neturėtų nei vie
tos, nei žodžio, kaip kultūrinėje 
veikloje, taip ir Lietuvos laisvi
nimo darbe. Gyvenimas taptų 
neišbalansuotas, atsidurtum ap
gailėtinoje ir pavojingoje parti- 
'nėje, diktatūrinėje situacijoje...

Naujienų dienraštis yra visų 
lietuvių laikraštis, pilna šio žo
džio prasme. Naujienose randa 
vielos visų religinių įsitikinimų 
ir skirtingų .politinių ideologų 
žmonėsyNaujienų leidėjai ir re 
daktc’riai yra besąlyginiai pasi 
šventę demokratijai ir Lietuvo.- 
laisvinimo reikalui. Naujienų 
dienraščio puslapiai yra itin 
plačiai atverti ALTos ir VI.IKc 
reikalui, puslapiuose mirga ra
šiniai ir informacija apie mūsų 
politinius veiksnius. Tiesą sa
kant, Naujienų dienraštis yr-? 
saviti apkasai, iš kurių yra tei
singai ir taikliai ginami veiks
niai nuo savųjų politinių pasi 
metėlių ir Lietuvos okupante 
pastangų juos sunaikinti ir ši
taip nutildyti išeivijos organi
zuotą Lietuvos laisvės šauksmą 
reikalavimą laisvės Lietuvai 
Tad ir yra reikalas gelbėti Nau 
jienas, jas iš finansinės bėdos 
.traukli ir jems ateitį užtikrinti

Naujienų finansinio sutriki
mo, negalavimo prieisstis aiš
kiai yra inflhciia, kuri tapo jau 
galingu diktato, iumi ir visai 
Amerikai diktuoja, net Įseki’ 
suveržti diržus ir ke.sti gyveni
mo būdą. Suprantama, šitokia’ 
galingai infliacijai turi paklust, 

-ir—spauda^..Net ir komercinė 
Amerikos spauda stipriai paju- 
to infliaci ją. Pa vyzdžiui, m ii i j o-

gyvenamo krašto, taip ir lietu
viška, vegetuoja ir dėl finansi
nių sunkumų dejuoja. Tai ką kal
bėti apie spaudą, ideologiniu 
pagrindu leidžiamą, kaip kad 
yra Naujienos. Tad jei šiandieną 
Naujienos pakliuvo į šitokią 
bėdą, lai nėra nei ko stebėtis, nei 
jokois kitos kaltės ieškoti.

Infliacija yra ne žaismas, ne

veninio nelaimė. Aiškumo dėlei 
čia pateiksiu kai kuriuos davi
nius. Pvz., dešimtmečio bėgyje 
popierius pabrango’ keturis kar
tus, pašto persiuntimo kainos 
pakilo 160'i, spausdinimo me
džiaga tik per vienus metus — 
visą 100%, darbininko atlygini
mas — nemažiau 10%. Tad aiš
ku dėl ko ir mūsų dienraštis 
Naujienos atsirado ant finansi
nės bedugnės kranto.

Sąmoningi lietuviai patriotai 
supratę šią finansinę grėsmę 
spaudai, sukruto ją gelbėti. Kai 
kuriose lietuvių kolo’nijose jau 
organizuojasi daliniai Naujie
noms gelbėti. Vienas pirmųjų 
jau susidarė Chicagoje. Sudary
tas komitetas, išrinkta valdyba, 
kuri yra įgaliota įsteigti pastovų 
juridinio pagrindo Naujienoms 
remti Fondą. Į valdybą išrinkti 
šie asmenys: dr. V. Dargis, inž. 
D. Adomaitis, inž. St. Dubaus
kas, inž. V. Kožica, J. Jesiūnie- 
nė ir mok. A. Repšienė, šios su
dėties valdyba posėdžiauja, pla; 
nuoja. Jau sutelkė net keli.- 
ūksiančius dolerių. Surinktus 

pinigus Įteikė Naujienų admi
nistracijai. Gauti pinigai padė
jo atpalaiduoti nvo pirmųjų di 
džių finansinių kliuvinių ir įga 
lino Naujienas vėl eiti. Bet ta. 
tik laikinas dalykas, 
noms reikia pastovios
nės pagalbos, kurią ir 
teikti naujai įsteigtas i 
noms remti Fondas.

A. Barz.

Spaudos darbuotojai-laikraštininkai Reorganizacinės Liet. Bendruomenės Tarybos narių ir at
stovų suvažiavime, įvykusiame 1979 m. gruodžio mėn. 8 dieną šaulių namuose, Chicago.

• • (C. Genučio’nuotrauka)

Lietuviai krikščionys demokratai 
pasigėrėtinai veikia

nuoiat. 
tui ė

Žinant, kad per informaciją 
vykstą nuomonių formavimas, 
pravartu dirstelėti ką veikia 
skirtingų * ideologijų žmonės, 

kaip jiems sekasi laiko ir aplin
kos pastatytas problemas spręs 
ti. Ideologinis ir politinis žmonių 
pasiskirstymas yra natūralus 
reiškinys; Jis išplaukia iš žmo
nių skirtingų dvasinių prigimti
nu polėkių, pasiekto kultūros 
lygio sitikinimo ir t. t. Indivi
dualinį ir grupinį savitumą san
kcionuoja ir demokratijos laisvės 
principas. Na., ir jei tokio pasis- 
kirtymo nebūtų, tai beabejo gy
venimas būtų neišbalansuotas, 
nepilnas, be kūrybos, be varžy
bos: viešpatautų tik susnūdi- 
mas, menatonija... Tad šitokio
je šviesoje ideologinio ir poli
tinio pasiskirstymo reikalą ma
tant ir norisi tarti: gyvenkime 
ir nekliudykime kitaip gal ve
jantiems gyventi! Betgi tenka 
dliai * o gailės4 auti, kad viena 

maža ideologinė žmonių grupe
lė šios tiesos nenori suprasti. 
Tai ir yra pagrindinė priežastis 
dėl to tarp mūs ir vyksta nuo- A **
latinis ir piktas erzelis.

Ši kart meskime žvilgsni i Lie 
tuviu Krikščioniu Demokratu v v —
veiklą ir pažiūrėkime kaip jiems 
sekasi gyventi, kodėl frontinin
kai juos nurašė i,kultūrinius po- 

’ litinius “nuostolius” ir nuo jų 
i nusigrįžo. O vis dėlto tenka pa- 
| sakyti, kad L. K. Demokratai

gyvena ir pasigėrėtinai sprend- 
džia visas laiko aplinkos pasta
tytas problemas, tiek kultūrines, 
politines ir tautines. Už ką jiems 
ir priklauso plačios visuomenės 
pagarba ir respektas.

L. KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA 
TŲ LEIDŽIAMAS BIULETENIs 
YRA DOKUMENTINIS GY

VASTINGUMO ĮRODYMAS
Rankoje L. K. D. S. biuletenis 

nr. 14. Patikrinkime kas ir ką 
jame rašo. Biuletenio įžangoje 
yra pateikiamas popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo sveikinimas lie
tuviams. Pasidžiaugiama, kad 
pereitų metų Clėvelando suva
žiavime yra atgaivintas Sąjun
gos biuletenis, kviečiami nariai 
jį remti. Pateikiantis Sąjungos 
pirmininko pranešimas, kuria
me rašoma. Laikas atėjo duoti 
mūsų įnašą į lietuviškos spau-. 
dos puslapius, kur būtų tinka
mai atvaizduotas politinės veik
los svarbumas ir kovos prieš ją 
beprasmiškumas-

Lietuvos laisvės kova susilauks 
daug didesnės paramos, kada ji 
bus puoselėjama ne vien tik Car 
negie Hali salėje, bet bus dis
kutuojama Amerikos kongrese, 
Valstybės departamente ar ivai 
riuose tarptautiniuose ir atskirų 
kraštų Krikščionių Demokratų 
partijų suvažiavimuose, šitokia 
'dekleracija reali, užgirtina. Ir 
iš tikrųjų, koks sąmoningas lie
tuvis patriotas, ar sąjūdis galė
tų be tautinės muodėmės ir prie 
kaisto siekti pastoti K. Demok
ratams Lietuvos laisvinimo ke
lią, jiems taip plačiai prieinamą? 
Tenka tik palinkėti K. Demo
kratams reikiamai išnaudoti jų 
pramatytas, turimas Lietuvos
laisvių i mo galimybes.

Biuletenyje aptariami ir san
tykiai su kitomis politinėmis 
grupėmis. Rašoma. Praktiškai,

I HUMORISTAS VITALIS ŽUKAUSKAS
LAUKIAMAS CHICAGOJE

Iškilus scenos aktorius, humo- tiką. Pilna žodžio’ prasme, jis 
ristas V. Žukauskas atvyksta į yra scenos karalius! Tik chiea- 

giškiams jis yra pateikęs jau 25 
humoro programas, praėjusias 
su dideliu pasisekimu ir nu
skambėjusias su plačiu ir. paši

R.L.B. tarybos nariu ir atstovų su valiavimas. D. Tričicnė. apygardos sekretorė, daro veik
los pranešimą. Iš kairės: <lr. V. Dargis. B. L. B-nts centro valdybos p’rmininkas. Ii. Miku- 

žiūtė. Amerikos Lietuvių Susivienijimo finansų sekretorė, organizacijos atriovė suvažia
vime, jautriais, patriof’nia’s žodžiais pasveikinusi suvažiavimą; dr. V. Plioplyš, B. L. R nes 
tarv'bcs prez’diumo vmepirm.z dr. Z. Danilevičius, kan. V. Zakarauskas, K. č urinskas 
E?st Cliicagos opyl. pirmininkas ir vienas suvažiavimo pirmininkų, Ig. Serapinas — 
centro valdytos viccpirm. ir vienas suvažia vimo p rinminku, D. Tričicnė Chicagos 
apygardos sekretore; sėdi, voš matosi St. Ttktnž\ Bockfordo.-apylinkės pirm'ninkss 
ir vienas suvažiavimo pirmininkų: A. Repšienė — tarybos preiTdiumo sekretorė, daug 
techniško darbo’, s -’r los idėjirsi ši suvažiavimą rengiant. Nuvažiavimas įv\įko>.197Jt melų

—--- gruodžio nws» & tL uauluCnamui'k i. v-

esame sąjungininkai devynių pC 
litiniu ir rezistencinių grupių, 
iš penkiolikos VLIKą sudaran
čių organizacijų. Atrodo, kad 
ris devynių grupių glaudus ben 
dradarbiavimas cementuojasi ga 
na sklandžiai ii tas teigiamai at
siliepia j sklandų VLIKo tary
bos darbą, ko buvo pasigenda 
ma ankstyvesniuose VLIKo ta 
rybos darbuose.

Biuletenyje paliestas ir L. 
Bendruomenės reikalas. Daro
mos sugesti os atvirai ir oficia
liai pasisakytiL^ B-nės skilimo 
reikalu. / ,*

ALTOs reikalas ir taip pasisa
koma: “Mes tikime, kad ALTas

savo praeities darbais užsitikri
no ateitį, kaip vienas iš pagrin
dinių laisvinimo veiksnių ir bent 
koks bandymas jam tai paneigti 
yra nusikaltimas mūsų visų pra 
eičiai ir negali būti L. K. D. Są
jungos toleruojamas. Ameri
kos lietuvių išeivijai buvo, yra 
ir bus reikalingas ALTas, nes 
jis yra tikrasis naujųjų ir senų
jų ateivių jungties laidas-” Tai 
dekleracija, . kurioje - atsispinti 
gilus reikalo supratimas ir esa
mas situacijos realus įvetinimas. 
— Tad kaip matome, jei ir visi 
kiti, kaip kad fronto bičiuliai, 
su šitokiu giliu reikalo suprati
mu veiktų, rimtus, suderintus 
ėjimus darytų, tai neabejotina, 
kad ir tu visu vidaus rietenų ne
būtų.

L. K. D. Sąjungos žvilgsnis 
į spaudą. Bendrinė spauda, ypač 
katalikiška, yra dar vis gana šal 
toka ir ne vien tik Krikščionims 
Demokratams, bet iš viso lietu
vių politinei veiklai. Reiškiamas 
gilus rūpestis artėjančia Madri
do konferencija. Pasisakoma, 
kad yra rašomi memorandumai 
ir naudojamos asmeniškos pa
žintys, siekiant Lietuvos reika
lo iškėlimo konferencijoje.

Pateiktas ir Pasaulio Lietuvių 
Dienų, įvykusių 1978 m. Toron-^ 
te gauto pelno paskirstymas. 
Padarytas užtarnautas priekaiš
tas komitetui, kodėl nieko ne
paskirta VLIKUI, vienintelei 
institucijai, galinčiai kalbėti vi
sos tautos vardu. Pateikti ir pel
no gavimo paskirstymo skaičiai, 
jie yra tokie:

Kanados Lietuvių Bendruo
menei $17.000, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybai

Chicagą, jis atveža chicagiš- 
kiams didelę menišką humoro 
dovaną, kurią pateiks Marquette 
Parko lietuvių parapijos salėje 
š.m. balandžio mėn. 26 dieną, gėrėtinu atgarsiu. Tad neabejo-
Vakarą rengia (R) Liet. B-nėsj 1iQa» jis ir šįkartąinųs pra- 
Marquette Parko apyl. valdyba, [juokins iki ašarų... % .

V. Žukauskas yra ne eilinis Tenka pastebėti, kad V. žu- 
huinoristas, pirmiausia jis turi kauskas scenoje “senienų nekė- 
prigimtiną humoro gyslelę, be^doja”: jis yra kūrybingas, turi 
to, jis turi šio meno studijines lakią fantaziją ir jo pateikiama 
žinias, ir ilgametę scenos prak- programa visada yra nauja, vi- 
niškai pas apylinkės valdybos sada atremta į laiko slįnktį ir 
narius. Vakaro Kvieslys j dabarties įvykį. Jo humoro ašl- 
_rios strėlės tiesiai lekiaėjyžmo- 

aaa x „ . i. nių ydas ir klaidas.., Ne be rei-
$9.000, š. Amenkos L. Fizm.o yra pasakyta> kad kas jau 

ir nieko _ nebijo, bet humoro 
tykštelės ir tas visgi bijo...

Mūsų iškilusis humoristas V. 
Žukauskas, užklaustas apie hu-

Tenka pastebėti, kad V. žu-

Auklėjimo ir Sporto S-gai $7.000, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon 
gresui $3-000,'VI Lietuvių Tau
tinių šokių šventei 1980 m. 
$1.000.

Biuletenyje pateiktas ir L. K. morą, šitaip apie jį pasisako: 
D. S. suvažiavimo komunikatas.

Skelbiama, kad š. m. gegužės į akis pasakyta, bet ne kiekvie- 
mėn. planuodama Sąjungos su-’nam šitai patinka... Jei humo- 
važiavimas Chicagoje. ir naujo’! ristas pašiepia .he jo partiją, ne 
komiteto rinkimai. - .. -J jo karališkąstoną, tai .gerai. Bet,

Biuletenyje statomas klausi-Į neduok Dieve, jei šitai' kliūva 
mas, kas iškėlė JAV LB-nių by-j jo partijai ar jo didenybei, tai 
lą? j jau nebe humoras, tada. vuĮno-

Jame pateikta visiškai tiksli! ristas tampa lietuviško gyvėni- 
šio reikalo informacija.'Rašomą, mo šmęi^įkasu ilPfriet pšrsida- 
“Connecticut valstijoje inkorpo-1vėlis..
ruota JAV LB per savo advoka-l Betgi atsimenant ,kad gyveni- 
tą, kovo mėn. 22 d. 1977 .met. į me nėra nieko statinio, viskas 
patraukė į teismą Illinois vals-1 keiičasi — formuojasi, išsifor- 
tybėje inkorporuotą JAV LB- Į muoja, krinta, kyla ir 1.1., reikia 
ne, spaudoje vadinamą regis-1 manyti, kad ir chicagiškiai po 
truota JAV LB- Pateikiamas by 125-kių V. Žukausko humoro pa
los numeris — 77 CH 1787 ir * mo’kų jau bus gerokai paaugę 
nurodoma, kur galima gauti by
los eigos kopiją. Be to, pateikia- priimš kaip užtarnautą “beržinę 
ma ir šios bylos pirmojo pusla
pio fotostatinė nuotrauka — 
akivaizdus liudininkas- Pareiš
kiama ir Sąjungos nuomonė šio Kaip ir galima būtų už pamoką 
teismo reikalu. Šitaip pasisako
ma: “Bylinėjimaisi nesuteiks
nei garbės, nei naudos lietu-, Yra sakoma, kad juoktis yra 
viams, o ypač dar šiuo laiku. Tė- sveika. Tad nepraleiskimę pro- 
vynės laisvė ir tautos išlikimas gos su šiuo iškiliuoju humoris- 
reikalauįa susiklausymo, o'ne - tu pasijuokti ir savo veidus jau- 
bylinėjimosi” Tai iš tikrųjų, kad Į nystės šypsniu pasipuošti... ' 
tai pasakyta šventa tiesa. V. Kuį Po scenos programos bus.pa- 
dirkos žodžiais tariant: “garbin-į tiekta šilta vakarienė, veiks at- 
gas tas, kuris pajėgia pasakyti gaivos šaltinėlis, bus ir šokiai, 
tiesą į akis.’’ Tad pagarba L. K. gros K. Venckaus orkestras. 
D. Sąjungai pareiškusiai teisin- Įėjimas auka $19 asmeniui. Bi- 
gą ir atvirą nuomonę atvirai ir lietus galimą užsisakyti telefonu 
viešai- Z. J. 737-1286. Galima gauti ir asme-
iiiiiiiiiiinniiiiiniiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiuininiiiiii,niini||]į|mi|t|

TAUTINIS SĄMONINGUMAS, SOLIDARU
MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU

VIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS EGZIS
TENCIJOS LAIDAS!

'Humoro pagrindas yra teisybė,

ir šį kartą jo patiektą humorą

rykštelę” ir už ją ’humoristui 
skardžiu, plojimu atsilygins...

Na, ir kaip kitaip galėtų būti ?

likti" neatsilyginus ir dar už ne 
bet kokią!

IR ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS Z - 
vicepirmininkas, skaitttHnv-okaciją/piįšo %

lu L. B-NĖS TARYBOS NARIŲ 
Kan. Vac. Zakarauskas, tarybos prezidiumo 
Aukščiausio suteikti jėgų, ištvermės pavergtai ir kenčiančiai tautai, o išeivijai 
pasimesti klystkeliuose. Greta stovi A. Juškevičius, tarybos prezidiumo pirmininkai 
Kairėje — spaudos atstovai: A. Pleškys, A. Tautkus, J. Vaičiūnas, Z Juškevičienė.

Suvažiavimas įvyko 1979 m gruodžio mėn. 8 d S?nliu namuos^. Chicagoje

bcšladieriis-pirniadienis Saturday Monday, April 19-21. 1980
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DAŽNAI TAUTIEČIAI
TEISĘ PAPILDOMĄ PAŠALPĄ
P* --i". • i • 1 '■ ■■ j' --m*

Prie pajamų priskaitomos visos nuolat, s’stema- 
matiškai gaunamos (kas mėnuo, kas savaitę ir 1.1.) su
mos: uždabiai, algos pavidale, alimentai ir kitos pašal
poj, o taip pat sistematinė pagalba, gaunama daiktais,

- rubais, maisto produktais, gyvenama patalpa ir kt.
; , Papildomą pagalbą gauti turi teisę tie asmenys, 

•kurių pajamos per mėnesį neviršija $189 viengungiui, 
$284 vyrui ir žmonai. . __________________________________ ._____ ______

Papildomos pašalpos apskaičiavimui pirmiausia . iš SENIORAI SKUNDŽIASI, KAD CHICAGOJE BUTŲ

TURI
SSI — GAUTI?
X i. /^. ’

>>5

bet Idilių pajamų išskaitoma pirmieji $20.00. Po to iš 
ųždąrbip išskaitoma pirmieji $65.00 per mėnesį, o taip 
pat pusė uždarbio, viršijančio $65.00

Prie tokios apskaičiavimovsistemos, pasirodo,

Kojų patikrinimas
’ f v *■

Vyresnio amžiaus žmonėms 
pranešama, kad nuo balandžio 

Praeitą savaitę, turėdamas skubiai užpildyti Income'21—26 d. Food klinikoje, 1001

NUOMOS KAINOS ESANČIOS “PLĖŠIKIŠKOS”
i ......... . _
« - , ,.ri, .

kad Į Tax’u formas, atsidūriau Cricagos-didmiestyje. Ta pro- N. Dearborn, «uo —pirin.
' iki 6 v. v. ir še-tejsę pagalbą turi tie,,asmens,$ųrfe neuždirba daugiauka užsukau į Seniorų Golden Age valgyklą, esančią La-' penkt( 1(X) v r- 6 v- >’•

Pei*4.savaitę. 5 . t ..... ♦ . . ĮSalIe gat., garsiose YMCA patalpose. Valgykloje prie slad:T ’ “v-K1®7t,?.: .7 ? • i t> , t> r i o. j z- ma kojomis sergantieji pacieni atskiro stalo sėdėjo dvi raitytais, plaukais * juokukės, ku
rios mane “išegzaminavo”: turėjau įrodyti, kad esu se
nioras ir '
jęs’j&t. už pietų patiekalus, gavau 158 nr., turėjau laūk-1 
ti gėrąl.pusvalandį, kol gavaū savo porciją: vieną kotle- Į

PENSININKAI SUKA GALVĄ, - KAIP GAUTI 
NEMOKAMAI MAISTO MARKUČIŲ?

Šiame krašte infliacijai didėjant, maisto kainoms 
j kasdien kylant, pensininkai suka galvas, kaip gauti ne
įmokamai maisto Markučių,(Food Stamps). Vieną tokį 
būdingą pensininko iš,St. Petersburgo, F7a., S. S. čia 
patiekiame: ‘ 7 /• ' y

“Malonus Socialiriio ir dafbo‘skyriaus tvarkytojau, 
dėkingas* esu Tarr^tųi už ,(ai, ka(į ryžtatės dirbti — pa
tarnauti žmonėms labai reikalingą darbą.

Jau nuo praeitų ifiet'ų1 pabaigos šukų Salva, kaip 
gauti nemokamai Maisto?Markųęių; (Food. Stamps). Esu 
senas pęnsininka? dr ‘gaunu Čekį,, rięyisai mažą, $337.40, 
bet turiu didelias išlaidas. Namas pirktas šu didele sko
la ir mėnesį mokėšt0n!okū $152-4Q,yužI ,tvaĮidenį, elektrą 
ir telefoną praeitą mėnėsį-.sųmąkėjau $63.33. Maistui 
ir kitoms išlaidoms man į<as mėtęsis trūksta 100 dol., 
kuriuos, iki šiam laikui vis dar užsidirbu., bet dažnai 
negaluoju ir yra dažnai labai Slinkų. n i į.; s-į i

Kitos mano pajamos yra, sekančio^ šiai? dienai, ban
ke čekių knygelėje — $276.63, taupomoje s-toje — $938- 
16 ir akcijose $2,70bj t-žfip pat* šios” drenos kaina. Auto
mobilis— 1970 nE'Hr labai''šuetėveta^; jųąžą “Vega”. Tu
riu šio 'krašto, pįlidtyĮteJ/ ■ ;.Į '

Vargas, tau >Jęį-uz3jįe ii* ‘ nxan drauge, kai aš silpnai 
susikalbu angliškai'- einant- ų įtaigas.—Tai būtų gera, 
kad Jūs ar kas kitas galėtumėte man padėti, Man atro
do’ tokiu būdu: jeigu jau numatytumėte apytikriai, kad 
įkas nors gali išeiti, tai parašytumėt anglų kalba Fpod 
Stamps įstaigai St. Petersburg, Fla., laišką. Žinoma' iš
vardinant tuos mano davinius, kuriuos aš čia esu išvar
dinęs; Už tą specialų darbą, būsiu labai dėkingas. ., i

P. S. Namą su didele skola praeitais pietais. pardo- 
• viau — pakeičiau-ir nusipirkau kur dabar gyvenu, pra^ 
štame Gulfporto rajone, už 15,000 dl. ir įmokėjau tik 
3,000 dol. S. S.” ' • ' ’ : v

Red. pastaba. Jūsų reikalu pasistengsime pa
rašyti laišką angliškai Food Stamps įstaigai, kad ‘atsi
žvelgtų į jūsų, sunkią padėtį ir kad. išduotų., pagal vei- ■ • a. m . . -•

L. ^Kalbėsime pavyzdžiais: jKazįui sueėjo 65 m. amž. 
Jij uždirba $100.00 per savaitę arba $450.00 per mėne- 
šįl?Dęl- jo pajamų nustatymo ir apskaičiavimo, duodan- 
Sujteisę į.SSI pagalbą, išskaitomos šios sumos: a)npirr 
rinejį $20.00, ,b)( pirmieji $65.00 uždarbio. b z , r - . - . -
■A ■‘tokiu būdu iš uždarbio, viršijančio $450.00, atskai- tuką, truputį daržovių, baltos duonos riekutę, gabaliuką 
t^a!:$65.,00 ir $192.50jiš Visos$277.50; Lieka apskaičia-’^00^ 
vimui is viso tik $172.50, kas duoda: teisę, Kaziui gauti 
^;Į>a?albą. ,,,, - i: ' ; ' 
M’ ©ėl p'ajamų4 nūstatymo išskaitomos taip pa 
sumo^įkūrias’asmuo gauna atgal is Income Tax’u t 
tąigos, be to kai kurios apdraudų premijos ir kitokios|pasieškoti laisvą kitą vietą. ; ,

, Į Turėdamas laiko, išsikalbėjau su iš įvairių Chica- bet kurios srities specialistas, kiancias normas nemokamai maisto korteles.
; , . ■ - z L, į e , gos priemiesčių senirais apie butų nuomos brangumą. Pa eksperienced. Jei tokioms są-

V? ,^ad dėmesin imamos piktai ^pajamos to sjėmę naujausią “Downton; News”,,laikraštį; pradėjome1
. ašmens, ktiris kreipiasi pagalbą ^auti ir ?jo žmonos, bet žibinėti kokios yra .nuomps 'kąįnoą. ,aj miegam, kamb.j 

pajamos kitų- giminių,? nbrsi jie ' gyventų: tame pat | su vįrįuve valg. kam. kainuoja $350 i mėiU, nuomoją tik 
bųtę jkąrtuy ; ■> x ~ ■> ’-i
' ^<Jėįgu įasmųo kreipiasi SSI pagalbos, ir jis gautų iš 
giminių ahba bet kurios organizacijos pajamų natūra 
^rūbų,i maisto produktų, gyvenamą patalpą ir kt.), tai 
Šuiąrtinai skaitoma, kad tokia pagalba kainuoja: vie- 

asmeniui $80.00, su žmona $109.00.
į.f.yl Pvz-.: -s sūnus tėvams nuperka visus,..maisto produk- 

mėnesį. Tas aprūpinimas įvertinamas, 
£efliO7pifi^ą: MOOO?

kodėl Čia į didmiestį atvykau valgyti. Sumokė- ge cf 
..X „J „4... 1KQ «« InbV ' rUrUo

tai. A-pointmentai nėra būtini, 
ši klinika vra IlJinoisrCoįle- 

Podiatric Med.icin ži;
moję.

U?

t tos
iš

sviesto,- pieno kart, ketvirtuką ir mažą puoduką kavos su 
trupučiuku cukraus ir pieno miltelių ’ krepšelį/'Kol ;*as 
gavau savo užkandą, mano vietą “okupavo” jau spėję va- 

■ valgyti keturi senjorai, kurie vienbalsiai pareiškė, kad 
jie pasistiprinę, sutarė prie to stalelio kortuoti, o aš tu-.

’ '■ ;-------- ;—s—j n; H i»4 4

SENIORAI GALI GAUTI. •
DALINĮ DARBĄ ;

Jei jūs esate virš 55 metų 
amžiaus, esate darbingas ir 
ieškote darbo savo pajamoms 
papildyti, tai’ galite gauti“ pil

oną ar daliną darbą. Pirmoji 
sąlyga, tai —jūs turite būti

įsaftfftuyM- ’--i

perkamų pfodūktų piniginė suma ma- 
ž|&e< tai'tūri būti įrodyta krautuvių sąskaitomis. Jei- 
ga/SSI pagalbos prašytojas gyvena su giminėmis arba 
suj^iŠuliaiš, ir iš jų gauna “stalą ir kambarį”, tai yra 
maistą ir gyvenamą patalpą,. gaunamos pagalbos suma 
trečdaliu sumažinama. Toks sumažinimas atliekamas, 
žinoma/ sprendžiant iš galimų duomenų, nors tikroji 
pagalbos vertė, gali būti ir kitokia. Visdėlto, jeigu pa
šalpos prašytojas gauna tiktai maistą ar tik gyvenamą 
patalpą, pašalpą vienu trečdaliu nesumažinaba, bet s'kai- 
tma, pašalpos prašytojo pajamos yra lygu $80.00, o ve
dusių poros $109.00.

Tuo atveju, jeigu pagalbos prašytojas gyvena nuo
savame name arba viešbutyje ir pats apmoka pragyve- 
savo lėšomis, ta pašalpa vienu trečdaliu nesumažinama, 
nors pagalbos prašytojas gyvena su giminaičiais arba 
nrs pagalbos prašytojas gyvena su giminaičiais arba 
su bičiuliais.

Pagalbai gauti pajamų nustatymo taisyklės yra 
gana komplikuotos ir kiekviename ginčijamame atsiti
kime reikia būtinai kreiptis pagalbai gauti į juri
stą arba į atatinkamos aegntūroš darbutoją.
Miiiiiiniiif iiiiiiiiiiiiiiitiiniitiiHiiiinfittiT

tyrintiems rekomendacijas; b) 2 kamb. su 2 voniomis, 
esą gera transportacija (vadinasi, netoliese važiuoja 
CTA busai), buto kaina — $495 į mėn.; c) platus, bal
dais apstatytas aptamentas, su plat, studio, condos, gera 
transportacija, baseinu, metine sutartimi, kaina $445 į 
mėn.; d) No. Marine, 1-2 metų sutartis, 1 mieg., kaina— 
$300.00, reikalaujama referencijų; e) 1 automobiliui ga
ražas (inside park, rent) nuo'gegužės 1 d., nuoma $100 į 

j mėn.; f) Lake Shore dr., gera transp. su šiluma kamb., 
įskaitant šilumą, nuoma $260 į mėn.

Valgyklos'seniorai sakė ,kad tokios butų nuomos 
kainos jiems “neįkandomos” ir jie tokių nei kambarių, 
nei butų nenumoją. Vienas senioras gyvenąs Čermak rd. 
mokėjo $80 į mėn. už apšildomą kambarį, o dabar iš jo 
namų savininkas reiklująs $100. Kitas senioras iš Blue 
Island ir 18th St., turėjęs iš savo butelio išsikraustyti, 
nes iš jo šeimininkas pareikalavęs $125 į mėn. (anks
čiau mokėjęs $90).

Kai kurie seniorai teigė, kad Chicagos Public' Aid ne 
turtingiesiems žmonėms duoda $250 į mėn., iš kurių $80 

'skiria buto nuomai apmokėti. Kai prekių kainos ir butų 
nuomos kylančios^ kas gali pragyventi tokia ■‘ubagška” 
pašalpa? '

Š’o Golden Age valgyklos lankytojai atrdė neblo
gai švariais rūbais apsirėdę, apsiskutę, o kai kurios senio- 
rės turėjo užsidėjusios blizgančius laikrodėlius (gal ir 

•auksinius?) Prie mano stalo pilno veido senioras, gerda
mas kavą, nusiskundė, kaip galįs darbininkas, gyvenąs 
šiaurinėje Chicagos dalyje (Harlem ir Winson g), Ita- 
ian Village mokėti $8.00 už steiką, kai St. Lukas Ugni
nės užkandinėje už tą patį patiekalą tereikalauja $3.00. 
Už kavos puduką užkandinėse reikėdavo mokėti 25c., o 
dabar — 45 c., o tuo pat metu pietinėje Chicagos pusėje 
—Walgreene, Ashland ir 47th St., dar ir dabar už tokio 
pat dydžio puoduką kavos mokoma 25 c. Ir tas viskas 
vyksta dėl to, kad šiame krašte nėra prekių koptrolės.

pr. petitas

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

• KOPJEKHNGAI I8PILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
. DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

KAS GALI GAUTI SSI PAŠALPĄ
Čia išnagrinėsime pašalpai gauti ypatingumus 

vienos kategorijos asmenų, kurie tam reikalui
kiek- 
turi

Pašalpos prašytojų amžius, — 65 m., reikia įrody
ti savo dokumentu. Emigrantams tokiu dokumentu 
yra leidimas įvažiuoti į JAV, viza, pasas, gimimo liu
dijimas, mokslo pažymėjimas, darbo pažymą ir kt

lygoms pasiruošęs, tai skam
binkite vadinama Job Hotline j 
tei. 782-7000, (Toks skelbimas | 
iškabintas Chicagos vidurmie-| 
sčio Y'MCA Golden Age .klubo! 
valgykloje).

- MES ATSAKOME 
JŪS KLAUSIATE' '1

JUDAMIEJI NAMAI IR 
DEPOZITAI.

KL. Aš su žmona esame se
niorai, gyvename, judamuose 
namuose (mobile home), di
delėje Chicagos apygardoje. 
Dahar . mudu priklausome 
nuo to sklypo savininko malo
nės: negalime to judamo na
mo bet kam parduoti, vadin. 
open market’e, jei norime per
sikelti kitur gyventi. Tuo atve
ju mudu privalome tam skly
po savininkui tą judamą na
rna pardooti sumažinta kaina; 
turime mokėti $1,500 už pąr_ 
kinimą, už švarą, garbidžių iš 
vežimą, be to turime įnešti de
pozitą, kuris yra lygus 1 mė- 
mesio nuomos didžiui. Už de
pozitą sklypo savininkas ne
nori mums mokėti palūkanų. 
Ar tas sklypo savininkas yra 
teisus, taip hipikaudamas?

ATS. Mums atrodo, kad to 
sklypo savininkas yra neteisus; 
nes Waukegano Seimelio ats
tovas Greenheimeris sako, kad 
už depozitą sklypo savininkas 
privalo mokėti palūkanas. Re 
to skh-po savininkas negali 
jus priversti namą parduoti jo 
nustatyta kaina, 
šinga veikiančių 
stalams.’ Jūs visi 
vi n inkai turite 
advokatą, kuris 
sme ir jūs tą bylą galite 
mėti savo naudai, —sako 
Greenheimeris. •

* 3K
KL Ar gali du seniorai arba 

nedarbingi asmenys, kariu gy
venantieji, kad kiekvienas at
skiltai gautų pašalpą?

ATS. Taip, nors jie yra vy
ras ir žmona. Tiktai vieną ap-

nes ttai: prie- 
įstatymo nuo 
jud. namų ša 

nusisamdyti 
užves bylą tei 

lai- 
atst-

> vaL ryto iki 10 vai vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

TeL 476-2206

Galima pasinaudoti, bet su mažesniu pasitikėjimu, 
giminių ir bičiulių paliudijimais, tvirtinančiais, kad 
pašalpos prašytojas yra 65 m. amžiaus.

Kai dokumentai vienas kitam prieštarauja, tai pir
menybė suteikiama seniau išduotam pažymėjimui.

pr. fab.

likaciją per metus gali paduo
ti vedusiųjų pora. J)ti nevedę 
seniorai, tačiau, kiekvienas jų 
gal prašyti pašalpos (grant).Ne 
darbingas 16 metų am. vdTkas 
taip pat turi teisę atskilai pra
šyti patalpos,

ŪKININKAS IR PLĖŠIKAS
' Ūkininkas, įgijęs namą, ■ ... ,tJ. < z

Pirko milžtuvę ir karvę žalą. : .
Begrįžtant jam po pietų per kelmyną,

* Užpuolė jį plėšikas, išlindęs iš brūzgyno-. ,
Jis atėmė karvutę su milžtuvė nuo aukos, 
Nurėdęs tą nabagą nuo kojų lig galvos.
— “Tu mane pražudei”, užpultas sako, 
“Tokios nelaimės rnan matyt neteko.
Aš visus metus karvei pinigus ’taupiau. j >i ■ t 
Ir tik šiandie ją nusipirkau;
O štai dabar aš visko netekau
Ir dargi nuogas, kaip Adomas, palikau 
Pasigailėk manęs, labai tave prašau”.
— “Gerai”, plėšikas jam atsakė.
“Milžtuvės man nereik, bala ją matė, 
Tad skųstis ir dejuoti laukis;
Paimk milžtuvę ir džiaukis”,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr, Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkstelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai-j .vokiečių kalbą. Labili 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6. 

' • KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio J aš in sk d knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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siuntiniai ir ambasados tarnautojai ir toliau buvo lai
komi Amerikos ambasadoje.

Ketvirtadienio vakarą, kaip anksčiau buvo spėlio
jama, prez. Carteris pasuko, negu jis anksčiau sakyda
vo, “dar vieną sraigtelį”. Prezidentas įsakė daugiau 
nepardavinėti Iranui nei duonos ir nei vaistų. Pradžioj 
dar buvo manyta, kad Chomeini nutrauks užsispyrimą, 
bet paaiškėjo, kad jam savo krašto piliečių gerbūvis 
visai nerūpėjo. Jis nesirengia daryti jokių nuolaidų. 
Vietoje ašarų, mula Chomeini patarė visiems' pareigū
nams būti patenkintais, linksmintis nutrauktais santy
kiais. Tai turi būti pats didžiausias džiaugsmas visam 
Iranui. Apie santykių nutraukimą džiaugėsi didžiulė 
dauguma, bet apie suimtų omerikiečių likimą mažai 
kas tegalvojo.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Reikalauja išleisti pagrobtus amerikiečius
Prezidentas Carteris parodė nepaprastai didelės 

kantrybės, besitardamas su Irano valdžia pagrobusiais 
islamo šalininkais ir pakartotinai reikalaudamas išleis
ti Chomeini šalininkų pagrobtus Amerikos pasiunti
nius, pagrobtus Amerikos ambasados Teherane patal
pose. Prezidentas keliais atvejais pareiškė, kad jis pa
vartos karo jėgas prieš Iraną, bet jis pakartotinai pri
mena, kad Irano vyriausybė, mula Chomeini, koman
duojąs Irano ginkluotus studentus, pagrobusius visus 

Amerikos ambasadą saugojusius marinus ir suėmu
sius visus amerikiečius, buvusius Amerikos am
basadoje.
, Prezidentas .Carteris naudojo Jungtinių Tautų Sau 

gurno tarybą, specialią Jungtinių . Tautų asamblėją, 
Tarptautinį teismą ir draugingas valstybes įtikinti, 
kad reikia geruoju paleisti Irane Amerikos ambasado
je laikomus amerikiečius. Kada įsitikino, kad Irano Re
voliucinė taryba krašto nevaldo, tai ieškojo ryšių pas 
tuos, kurie Irano gyvenimą geriau pažįsta ir yra pasi
ryžę tartis, susitarti ir imtis galimų priemonių. Veikian 
čios sutartys, susitarimai ir pažadas gerbti kitos vals
tybės atstovus net karo metu, bet visai tai.Irano val
dovo neįtikino. Jis ne. tik nesutiko įšleisti suimtų ame
rikiečių, bet pasityčiodamas, atidėjo neribotam laikui 
jų išleidimą. Irano užsienio ministeris buvo pasiryžęs 
nušalinti fanatikus jaunus studentus nuo amerikiečių 
ir, ko gero, paleisti nieko dėtus Amerikos pareigūnus, 
bet to jis nepadarė, nes nepajėgė padaryti.

Panaudojęs visus ■ teisinius metodus priversti nau
ją vyriausybę imtis priemonių suimtiesiems paleisti, 
Prezidentas oficialiai nutraukė Amerikos santykius su 
Irano vyriausybe ir įsakė visiems Irano diplomatams 
išvažiuoti iš Amerikos. Diplomatai prašė išvažiavimą 
atidėti bent savaitei, arba bent 48 valandoms, bet Pre
zidentas atsisakė patenkinti >šiuos kelius diplomatų 
prašymus. Japonijos, Vokietijos, Prancūzijos diplo

matai aplankė Irano prezidentą ir prašė išleisti Ameri
kos diplomatus, bet Irano prezidentas nesitenkino, aiš
kindamas, kad jis negalįs to padaryti,* nes esanti būsi
mo prezidento pareiga. Vakarų Europos ir Japonijos 
diplomatai išvažiavo iš Teherano, bet suimti JAV pa-

VINCAS ŽEMAITIS

Nepriklausomos Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje 
(A.a. vaistininko Juozo Tupčiausko 50 metų 

mirties sukaktį minint)
(Tęsinys)

Randu reikalo gerb. dr. V. Tauro šio straips- 
pirmosios dalies vaikystės prisiminimus panio

pildyti keliais istorinės reikšmės duomenimis. 
Čia paminėtas Lauckaimio kaimas yra sena Lie
tuvos valstybės istorinė vietovė. Mano verstame 
(žr. : Pietinė Lietuva... 133 psl.) “Grigo Valavi- 

- čiaus 1559 metų Lietuvos girių aprašyme” jis va- 
dinosi Pašeimenio kaimu, nes buvo pačiame va
kariniame Darsūniškės medės kampe, prie Šei
menos upelio, įtekančio į Širvintą. Pašeimenio 
(vėliau Lauckaimio) kaime 1559 metais gyveno 
Darsūniškės medės trys šauliai ir šeši (žvėrių) 
sekėjai.

Lauckaimio kaimas yra 6 km atstume nuo da
bartinio Kudirkos Naumiesčio, kuriame nuo 
18P/5 metų iki savo mirties 1899 m. lapkričio mėn. 
6 d. gyveno daktaras Vincas Kudirka. Jį su savo 
kaimynu (iš Sb’binų k.), tuomet Maskvos mediku 
studentu (vėliau med. prof.), teko J. Tupčiauskui

Ketvirtadienio vakarą prez. Carteris uždraudė 
pardavinėti Iranui maistą ir vaistus. Iki šio meto ira
niečiai galėdavo nusipirkti kvietinių miltų, riebalų ir 
aliejaus. Taip pat sustabdė vaistų išvežimą. Preziden
tas padarė išimtį būtinai reikalingiems vaistams, o visa 
kita uždrausta išvežti. Prezidentas Carteris jau iš ank
sto įspėjo kitas valstybes ir prašė padėti išlaisvinti ka
linamus amerikiečius.

Pirmas atsiliepė Portugalijos prezidentas' Eanes 
Jis pranešė' Irano vyriausybei, kad nutraukė santy
kius su Irano vyriausybe, atšaukė diplomatus ir sustab
dė visą prekybą. Portugalijos prezidentas pirmas at
šaukė ambasadorių iš Irano ir nesirengia atnaujinti 
santykių tol, kol nebus išleisti Amerikos ambasados 
pareigūnai. .

Manoma, kad panašiai pasielgs V. Vokietija, Pran
cūzija, Anglija, Italija, Belgija, Danija ir kitos val
stybės, nekalbant apie Portugaliją ir Ispaniją.

Mula Chomeini pareiškė, kad Irano negąsdina 
prez. Carterio nutarimas nesiųsti maisto ir vaistų Į 
Iraną ir jam visai nerūpi planuojama Amerikos karo 
laivų blokada. Chomeini pasigyrė, kad iraniečiai pa
jėgs apsieiti be Amerikos maltų kviečių ir augintų ry
žių, bet apie visą šitą reikalą kitaip’ galvoja Irano gy
ventojai. Jie mato, kur veda islamiška’ grupė, prievar
tos priemonėmis pagrobusi krašto valdžią ir dabar ban
danti primesti žiauriausią diktatūrą, kuri galėjo “nešti 
gerbūvi” tiktai pačiais juodžiausiais viduramžiais. 

Irano studentai ir kadetai, baigusieji laisvojo pasaulio 
mokslo įstaigas, visai. nesižavi Mahometo idėjomis. Dar 
mažiau jiems rūpi maža šijitų grupelė,; kuri nori pri
mesti savo valią ne tik "pačiam Iranui, bet Saudi Arabi
jai, Afganistanui ir Pakistanui. Afrikos, ir Indijos ma
hometonai nėra tiek atsilikę, kiek atsilikę iraniečiai, 
pakistaniečiai ir net Sirijos arabai.

Mulos Chomeini planams nepritaria ir Irano pre
zidentas Bani Sadr. Jis 8 metus mokėsi Prancūzijoje, 
susipažino su naujausiomis visuomeninio gyvenimo ten 
dencijomis ir abejoja keliais Korano principais. Jam įs
tatymas yra galingesnis, negu to seno- Korano pusla
pis. Bani Sadr yra pagrindinių žmogaus teisių šalinin
kas. Galimas daiktas, kad prez. Carterio nutarimas 
ginti amerikiečių teises, paveiks šviesesnius Irano pro
tus ir bandys grįsti gyvenimą žmogaus teisėmis, o ne 
beverčiu mulų fanatizmu.

Š. m. kovo 29 d. nuosavuose namuose (6422 s. Kedzie avė) įvyko Lietuvių Tautinių namų 13 nariu susirinkimas.
atidarė ir jam t--—'Lvnkavo Valdybos pirmininkas Jonas Jurkūnas; sekretoriavo Jonas Vedegys.

Kudirka daug rūpinosi, nerimastavo — ar bus 
kam, jam mirus, judinti jo Varpą, žadinti iš tau
tinio snaudulio lietuvių tautą. Asmenis, jį teat
lankančius, jis skaitė savo artimais vienminčiais 
ir jiems dedikavo viltingo padrąsinimo “Maniem- 
siems” ši savo paskutini atodūsi. Šių eilių posmai 
davė impulso ir jaunam tuomet studentui farma- 
ueutui Juozui Tupčiauskui pasišvęsti lietuvių tau
tos labui, būti čia minimu namo (Lietuvos) stulpu, 
dėl to juos čia ištisai pateikiu. /

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną, 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną,
Namas negrius—iš baimės jūs neišlakstykit) 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit!
Jeigu žūtų iš rankos priešo, ar likimo
Vienas tų, kur augin garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit—tegul jūsų širdis drąsums neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 
Tegul kits kartoja.
Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus. 
Privalai hydra tapti tą, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta.
Išliksi, tik į hydrą gyvumo pavirtus,
Nors priešų nestygsta!
Ir taip ’1899 m. liepos 6 d. rusų žandarų per

sekiojamas, džiovos iškankintas, vos 40 metų su-

L>e*vv->$ nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė

žėja ir .verstis tenka sunkokai.Direktorių Tarybos vardu pra { nešimą' padarė Algis Visockis, kuris pastebėjo, kad piniginės operacijos vedamos tvarkingai; pinigai randasi gerose rankose. Dar pastebėjo, kad ne tik jis, bet ir dr. Adomavičius džiaugtųsi, nes išgėrimai smarkiai sumažėjo. - * •Jonas Jurkūnas pranešė, kad Direktorių Tarybai j šiais metais paskirtos premijos: Dirvai švenčiant 65 metų sukaktį —. 1.000 dol-. Lietuvos, .generalinei konsulei Chicagoje. 1.000 dol., ir Lituanistikos Institui-— 500 dūk. Toliau, padėkojęs visiem už atsilankymą, pastebėjo, kad ateityje reikia pagalvoti apie persikėlimą į kitą apylinkę. Dar pranešė, kad į šerinin- kų skaičių įsijungė 6 Kužų šeimos nariai. Išviso dabar turima 339 nariai.Į direktorių Tarybą darink- ti: Dr. Juozas Bartkus, Aleksas Traška, Vytas Uznys, Nardis Juškus, Kazys -Pocius irKostas Ramonas.Po to vyko diskusijos, kuriose E. Mikužiūtė pastebėjo, kad Nąirjenos pateko į sunkią mą- terialę padėtį. Prašė jas paremti. Buvo ir daugiau mažai reikšmingų ir nereikalingų pasisakymų. _ ....... Po susirinkimo, sumokėjus. 5 dol., buvo paduota pagal lietuvišką skonį vakarienė.Panelė Tautvilą, "skambinant gitara, tikrai žavingai padainavo kelias lietuviškas daineles.Vakarienėje buvo ir svečių iš kitur: dr. Kuras iš Kanados. VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis iš Floridos ’, kuris pasveikinęs vakarieniaujančius pakvie-

Pirmininkas, pasveikinęs susirinkusius, pranešė, kad praeitais metais mirė šie nariai: Stasys Švedas, Felecijonas Gaudu- šas ir Vytautas Aglinskas.' Jie buvo pagerbti minutės atsistojimu.Praejto susirinkimo protokolą perskaitė Stasys Virpša. Protokolas priimtas be pataisų.Valdybos pranešimuose pirmi ninkas Jonas Jurkūnas pranešė, read anksčiau buvo rengiamos kultūrinės popietės, bet praeitais metąiš jų nebuvo. Salėje ir patalpoms padaryti pagerini- j mai: sutvarkyta negerai veikęs oro vėsinimas ir šildymas ir padaryta smulkesnių pagerinimų.Iždininkas Juozas Andrašiū- nas pranešė, kad dabar visas tur tas įvertintas 95.500 dol. Yra ir grynais yra 61.500 dol. Yra ir skolų: bankui dar nesumokėta “morgičių” J6.000 dol, šerinin- kams priklauso .71-300 dol. Sklypas Lemon to apylinkėje dabar 4au vertas 75-000 dol. Praeitais metais gauta 8.500 dol. gryno pelno.Namų prižiūrėtojas Bronius Kasakaitis pranešė, kad išsiverčia tik dėl to, kad dirbama be užmokesčio, daug namams talkininkauja ponai Pauliai' Salę nuomoti daug kam vengiama, nes bijoma, kad vietoje pelno nebūtų nuostolių ir nereikėtų šauktis policijos pagalbos. Iš dir bahčių labdaringus darbus drau gijų ir pa v. Kristijono Donelaičio lituanistiniai mokyklai praeitais metais rengiant parengimus nebuvo imta jokio mokesčio. Kai kurios kultūrinės draugijos sumoka tik būtiniausias išlaidas.Parengimuose dalyvių skaičius labai mažėja. Jeigu ankš-jtė į svečius į St. Petersburgą, čiau susirinkdavo 300-400 daly- f Floridą.vių, tai dabar vos po keliasde- Stonys Juškėnasšimtis. Pačių parengimų irgi ma ----------------- —
tas žiaurios audros palaužtas jaunas ąžuolas ». . . 
1902 m. ant jo kapo pastatytą nulaužtą ąžuolą sint 
bolizujantį granito paminklą, Juozas Tupčiaus- 
kas aptvėrė jo parvežta iš Kauno geležine tvora, 
kad to kilnaus mokytojo kapą priešai neliestų, jį 
nemindžiotų... 30 metų vėliau, t. y. 1930 m. vasa
rio 14 d., savo pareigas brangiai Lietuvai atlikęs, 
tose pat Kudirkos Naumiesčio kapinėse, rado sau 
amžiną poilsio vietą ir a a. Juozas Tupčiauskas. 
Kristaus ramybė ir amžinoji šviesa tešviečia 
jam!

III DALIS
BALSUOTOJŲ MŪŠIS VIŠTYČIO VALSČIAUS 

VIRŠAIČIO RINKIMUOSE 1918 M.
1918 mč gruodžio mėn. į Vištyčio valse, vir- 

šaičius rungtyniavo du kandidatai ir abi. pusės 
dėl balsavimo negalėjo susitarti. Jiems prašant ir 
Vilkaviškio Apskrities valdybai man pavedus, 
tuoj po Kalėdų buvau Vištytyje — padėti balsa
vimus pravesti. Atsilankęs, vietos dar tebeveikian 
čiame vokiečių policijos punkte, sužinojau, kad jų 
viršininkas (vakmistras) švenčių atostogoms bu
vo išvykęs į Vokietiją, savo spintoje užrakinęs vai 
sčiaus gyventjų sąrašus, ir gal tik už savaitės grį
šiąs. Pasitaręs su valsčiaus kandidatu į viršaičius 
— Biliavičium ir miestelio — Kalvaičiu (rašėsi

iškyli. Hmje jį g uosti; raminti. Jo'žodriais/ifrVVr^ukęs, žuvo šis didysis “vyrs pasišventimo”, kaip dėl “fanaberijos” — Kalwacz ar Kalvaičio) ir ke-

,T r.’.. n(3^i-^Ic. 4įA-^v; , :ife;sfeefes®,

AUTOMOBILIAI UŽMUŠA 
DAUG VAIKŲ' WASHINGTON, D.C. — Statistikos duomenys rodo, 'kad kiekvienais metais automobiliai užmuša daug vaikų. Daugiausia gyvybės netenka vaikai iki 14 metų amžiaus.19’7 metais taip Amerikoje mirė 4,614 vaikų. Dauguma jų žuvo' nelaimėse, kurios susijusiospasiūlius keleiviniais automobiliais.Dažniausiai vaikai netenka gyvybės, jeigu niekas jų neprižiūri, arba jie nėra prie automobilio sėdynės. Labai pavojinga ovežti automobilyje vaikus, nepridfūtinus prie sėdynės. Reikia atsiminti, kad va&žp-^reai judrūs; nori, žiūrėti per langus ir atidarinėti duris. Jeigu vaikai neprižiūrimi, tai jie patys iškrenta ir užsimuša. Visiems reikia vaikus daboti.- - ■— Gydyto'jaŲ jpa taria amerikiečiams nugriebti' taukus nuo maisto, tai visiems bus sveikiau.—. Aukso uncija penktadienį Europoje kainavo $492.

NIKARAGVA NEGAUS -
. JAV DOLERIŲ Washington, d'c. Grupė Kongreso narių norėjo paskirti Nikaragvai 75 milijonų dolerių pagalbą. iVisi žino', kad Kongresas vis mažiau ir mažiau pinigų skiria užsieniui padėti. Kitos Pieta Amerikos valstybės jokios paramos negauna, nes visoje eilėye valstybių įsigaliojo tokia valstybinė tvarka, kuri priešinasi JAV politikai.Todėl kai kurie komentatoriai dabar sako, kad jeigu pavyktų tiems Ko'ngreso. nariams gauti Nikaragvai pageidaujamą sumą, tai bus “stebuklas’.

liais vietos seniūnais (šaltyšiais) nutarėme balsa
vimus atlikti gruodži 31 d. 10 vai. ryto, neatsižvel
giant Į oro . sąlygas, miestelio mokyklos kieme. Se
niūnai apie balsavimą tuoj prariešė .visiems savo 
seniūnijos gyventojams ir balsavimo dieną pri
žiūrės, kad Į balsuotojų sąrašą būtų įsašyti vien 
turį teisę, basluoti.. Tvarkai palaikyti sutarėm vo
kiečių policijos nekviesti, net apie tai jiems ne
pranešti.

Balsavimo dieną, nors iš nakties gerokai bu
vo pasnigtą, bet šiap oras balsavimui lauke buvo 
visai pakenčiamas. Paskelbtą valandą visi seniu, 
nai buvo vietoje, taip pat susirinko ir visi mieste
li o balsuto jai, tik iš kaimo, nors susirinkusių bu
vo gerokas būrys, bet dėl tolimo kelio buvo nema
žai vėluojančių. Sutarėme pirmoje eilėje suskai
čiuoti miestelėnus, liepę jiems susirinkti vienoje 
tvoros pusėje. Atydžiai ir pakartotinai suskaičia
vę, radom jų kas tai apie 150 balsuotojų; po to pra 
dėjome skaičiuoti kitoje tvoros pusėje išsirikia
vusius kaimiečius. Palikę už tvoros miestelėnai 
lūkuriavo, laukdami balsavimo rezultatų. Išgirdę, 
kad jau priskaičiavome virš dviejų šimtų balsuo
tojų ir vis dar naujų pribūva, pamatę aiškų pra
laimėjimą, jie pradėjo trukšmauti ir kelti gin
čius . . .

(Bus daugiau)

''prJ ir 21. 1980 .. . - ...... v»
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną bOtini krikščioniui I

I

“Ieškokite taikos su visais ir šventumo, be kurio 
nė vienas neregės Viešpatie/'. — Ebr. 12:1 fDievo žmonės turi suvaldyti save ir nesiginčyti su broliais. Turime kovoti patys su savim, ir nugalėti savo- nedorus ti eskimus. Asmeniškai nereikia kovoti nė su velniu, mes jo nemiga- tesime., Bet reikia priešintis jam. Netolimoje ateityje Viešpats, suris šėtoną tūkstančiui mėty. Jis nugalės didįjį Dievo ir žmonių i priešą ir išardys visus jo darbus, bet tam darbui yra paskirtas ! tūkstantis metų. Tas darbas ne mūsų, bet Viešpaties. Mūsų už-1 davinys yra nugalėti save. Priversti savo kūną, kad klausytų 1 Viešpaties įsakymų, sergėti save nesuteptais su šiuo pasauliu, ir i vengti šėtono statytuosius slastus, kuriais jis nori sukelti mūsų! tarpe nesutikimus ir suardyti mūsų ramybę.

u *V. RASTO TYRIbfiTOJA*
J. Muzikant, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
**•■■■■■■■■■■■■■!* ■■■■■■ ■■■«■■■ IKAEll

kad tai jam kasdieniškas reiški- nv^.Veda marie pora aukštų į viršų ir duoda kitą kambarį. Čia jau iš, kalno viską apžiūrinėju, kad nepasikartotų panašios išdaigos.Karšta, Vėsintuvai neveikia. Fenas didelis, bet jam aš alergiškas. Klausiu kodėl nėra vėsintuvų ir kai gaunu atsakymą, kad sugedę, ir kiek vėliau susi- pažįstu su padėtimi, suprantu, kad viešbutis pustuštis. Taigi, neužsimoka leisti dėl keliolikos svečių, visam dideliam viešbučiui vėsintuvų. Ir kodėl toks gar sus kurortas, o viešbučiai pus-, tuščiai ? Komentarų nedaug. Kas. pabuvoja tcre nešvarioje, kur tau išėjus iš gero viešbučio gatvės smirda nuo pripiltų visokių pamazgų bei kitokios nešvaros parsiveža labai kontroversiškas. t nuomones. Už tai ir šiame vieš- ■
AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA /
5449 Se. Pulaikl Rd.' (Crawford
Medical Building) TeL LU 5-6444
Priima ligonius pagal susitariu^.

Jei neatsiliepia, skambinti 3Z4-8UO4

JUOZAS KARIBUTAS

MEKSIKA NAFTOS IŠTEKLIUOSE

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos di roki orius

i93i S. Manheim Rdw Westchester, IV
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

1

TaL; 542-2727 arba 552-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVĖCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Wert 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
241E W. 71 St. Trt. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’"

VaL t£al susitarimą. Uždaryta treč-

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR - ■ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST (3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet

Ofiso tolafu 774 "UO 
Rozidandlo* tslof.: #48-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ,ll(< 
Oftea* 2452 WEST SYRJJE’ 

TeL 8-1223
OFISO VAL.: pine., intrad., useis. 
ir penki. 2-4 ir 8-8 vaL rak. &JUdir

sositarizn^

p Šileikis, o. p.
> OBTHOPEDAS-PROTEZISTA? 
įA Aparatai - Protezai! Med. bau C* dažai Speciali papaiba •V Arch Supporta) ir L t

(Tęsinys)IKI TAXCO MIESTOPrasideda kalnų virtinės. Jie turi kelius, kurie rangosi lyg gyvatė. Taip ir važiuojame pir-! myn ir atgal ir vėl iš pradžios. Kalnuose sausra išdžiovinusi visus daigus. Pilna gyvulių, kurie' ganosi palaidi. Gidas aiškina, kad nenustebkite jei kartais pervažiuosime karvę, nes čia gyvulius laiko palaidus. Teisybė, eina raguota karvė skersai kelio ir šoferis deda ant' stabdžių, kad net visi susiūbuojam. Laimingai. Išvengė katastrofos. Toliau bėga labai vikrus rudas parše-, lis ir nabagas pakliuvo po ra- i tais. Taip visas kelias baimėje,-; kad koks stambesnis galvijas ne: apverstų autobuso. Tiesa, vaiz-i dai labai gražūs, nors aplinka labai varginga. Laksto vaikai pli~; ki, saulės nukepinti. Moterys ne-; ša skalbinius ant galvos, kur ' prie tekančio upelio nelabai šva rioje aplinkoje plaunasi. Važiuo ja, joja asiliukais. Namai iš mo* ■ lio nukrėsti. Kai užvažiuojame ' į pačias aukštumas, nuo kuriui atsiveria panoramos plotai, vaizdas pasakiškas.Apie trečią valandą pasiekiame miestelį Taxco, kur sustoja prie sidabro krautuvės. Nors jau išalkęs ir pietų laikas, bet' čia pirmoje eilė;e biznis. Turistai perka smulkmenas, nežiūrint, kad brangu. Pasirodo, kad čia visas miestelis užverstas si-! dabro dirbiniais. Sunku rasti ir, kyti. matyti kitokią krautuvę kaip sidabro išdirbiniais užverstą. Mus užveža į Hotel Borda, paskirsto kambarius ir lipame į aukštą, kur laukia bufetas už-

kandžiains. čia, žinoma, valgių nėra daug, bet sotinkis kiek tau patinka. Mūsų grupė apie penkias dešimt asabų. Daugiausia pensininkai iš Amerikos. Nors buvo keletas prancūzų, bei viena šeima iš Argentinos.Po užkandžių, apsitvarkę vy- kome apžiūrėti katedrą, kuri čia labai garsi savo neįprastai gražia boroko architektūra, meniškomis freskomis ir. gausybe skulptūrų bei paveikslų. Visur elgetos tiesia rankas, o mažų vaikų būriai siūlosi padainuoti, kad išmestum jiems keletą pe- sečių arba pesų. Taipgi netoli tos Santa Freska bažnyčios^ didelė aikštė apsupta sidabro. krautuvių, čia tave traukia, pra šyte prašo jų krautuvę pamatyti žinoma, neginčijamai išdir- c:niai meniški, bet daug bran- gr--.; regu čia pas mus.. Taigi ir i nelabai kas jais domisi.

pamatysiu galimai daugiau kraš to, o pažinti reikia gi pamatyti. Pravažiavom daug kalnuotų vietų, krūmais ’ apaugusių bei kaktusais išdabintų kalnagūbrių, bet niekur nemačiau miškų. Teko matyti vienas kitas ežerėlis, kurie atrodo savo drėgmės dėka dalį skurdo prašalina. Ten jau žaluma. Kita augmenija ir į žydėjimas.Saulėtas šiltas oras. Autobusas rieda kalnais. Kaip kur matosi gražiai nuaugusios palmės Privažiuojami kaimeliai, miesteliai, kurie daugiausia sausros iškankinti, atrodo skurdžiai. Žmonės išvargusiais veidais ir paniurę- Matosi kaip sostinėje taip ir čia vyrai apsikrovę visokiomis pintinėmis, kur sukrauti pardavimui daiktai, neša ant nuosavų^ pečių. Prekias siūlo pravažiuojantiems už daug pigesnę kainą negu krautuvėse. Sunkiai jie pelnosi kasdieninę duoną. Nežiūrint to, kaip sostinėje taip ir provincijoje, tokių priekybininkų labai daug.Mūsų autobusas rieda jau vis

2*50 Wort Ord ft„ Cbica^a. Wt
Telef.: PRaajwct S-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELISProstatos, inkstų ir šlapumo takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.St. Petersburg, Fla. 33710TeL (813) 321-4200

' PERKRAUSTYMAI

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R t N A S 
Tai. WA 5-tott

MOVING
Apdrausta* parirraustpn** 

U Įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. lU-Utž arba S74-5W4

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

būtyje, kuris bene 17 aukštų o jame tik apie 75 svečiai, kuriems aptarnavimas irgi nepavydėtinas.Pietūs, ir po jų dar trumpas' poilsis. Skersai gatvę neriu į Pa-1 sifiko vandenis. Pliažas tikrai gražus, švara taip ' pat pasigėrėtina. Čia jau kurkas geriau negu garsiuose Havajuose. Turistų nedaug. Jei ir yra, tai iš Kanados, tuzinai prancūzų bei iš Vokietijos. Žodžiu, iš šaltų kraštų, kur žiema ir pusnys siau čia. Teko susipažinti vieną pran cūzų šeimą, kuri išvykusi net porai mėnesių ir net privatų bu-, tą nuomoja, -bet viešbutyje gyvena. Stebiuose jų nepraktiš- kumu, o jie tvirtina, kad taip geriau. , ,
FIESTA CABARET 

CRUISESRytojaus rytą, po gerų pusryčių išnaudoju .bilietą, ląįvu, kuris apvežti žada-visas įlankas ir salytes. Prisirenka pilnas , laivas tokių turistų ir dešimtą : valandą pradedame kelionę. Pu blika labai mišri ir įvairi- Kal- ’ bų mišinys. 'Fiesta Cabaret ser- vina visokius, gėrimus kaip kom plimentą. Na ir geria. Eilės stovi prie tų gėrimų. Viena senyva moteris, kuri ne pagal savo stoną apsirengus ir įšaukia šypsnių, po gero pusvalandžio jau gvirdinėjo ir jos raudona rožė, kuri buvo prie žilų kasų nukrito ant grindų jai bešokant.Gidas per garsiakalbius aiškina pravažiuojančią aplinką. Čia girdi, Frank Sinatros vila, o ten Red Skelton. Tos gražios ‘ vilos kabo ant raudonų ir pilkų uo- lėnų atrodo, nedaug trūksta, kad

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

i 2533 W. 71st Street
S* A j 1410 So. 50th Avė., Cicero

W Telef. 476-2345

į I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ri—viešbutis kalne. Kak j žemumas. Paguliau įvažuoja- r’kph į balkoninę salę, niies-Į me j jąbai kalnuotą garsųjį Aka I pulko kurortą. Nuostabiai išnau doti žemės plotai: visi kalnai ir kalneliai apstatyti namais ir namukais. Daugumas, iš. jų neatrodo puošnaus . kurorto “yna- miais”, kurie savo mizema išvaizda daugiau primena provincijos kaimelį. Kai visai jau nusileidžiame prie vandenyno, kur. centrinėje gatvėje puošnios vilos, kur vartosi pliaže vasarotam, nuotaika kiek prašvėsėja.Šoferis sustoja prie Hotel Akapulko Imperial, kuris prie pat Pacifiko Okiano pliažo ir preneša, kad tai bus mano vasarojimo vieta- Iš karto gal per daug susižaviu tuo daugeaukš- čiu gražiu viežbučiu, nes, kai patenku į vidų, nuotaika atslūgsta. Nepatrauklus nei savo dekoratyvine išvaizda, nei pasižymi tvarkingumu bei švara. Nieko, čia turiu rezervaciją, čia ir turi būti gerai. Tarnas griebia mano turimą ant peties “terbą” ir pasigenda lagaminų. Veda bene į šeštą aukštą ir atidaro kambarį. Nudžiugau. Gražus didelis, balkonas su labai -plačiomis durimis į juro pusę. Baldai pinti ir minkšti, su didelėmis lovomis. Taip rodos, kad čia nieko nebetrūksta. Spaudžiu jam keletą pesu ir jis padėkojęs mane palieka. Išsirenku ir po kelionės bandysiu išsimaudyti. Praveriu vonios duris ir pašoku: vandens lubas ir braidyk, nei kiek

tas ant delno. Aplinkui su-j pa kalnai. Šiltoka^ bet į pavakarį l^bai malonu. Po dienos kelionės ir -nuovargio po pietų, kūne tikrai buvo liuksusiniai, iš^ki^stėm poilsio.G'vdžm pieda gaidžiai. Prave-gražia dieną. Keista, kad vakar negirdėjau skardžiabalsių gaidžiu. o dabar jie žadina iš mie- po. Pasirodo, kad čia ir miestuo< se ?ahma tokius sutvėrimus lai-Susirinkom pusryčių. Krauname visu lagaminus ir laukiam autobuso į Akapulko. Sako, kad dar reiks važiuoti penkias valandas. Tas žinoma negąsdina,
nudardėtų į vandenyną.(Bus daugiau)

Put Soup In Your Menu
, by Martha Logan

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a. well-balanced, nutritious' meal 
that is easy to prepare.

Depending upon your life style and □sing the handy pack- 
iged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
it in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cup 

red wine. ,
Beef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add th< 

dock and vegetables. Bring to a boil. Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with stock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours. \ -

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cxx>k slowly for 30 minutes after regulator begins to operate. 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce pressure.

šiurkšlės veržiasi per pilnas kambarys nors Šaukiu tarną. Tas gi nenustemba, atrodo,

ENERGY 
WISE .

Limit i»o of diswasher 
to once a day. after th* 
evening meal, and cut 
excessive use or water 
and electricity.

j ONAI ŠLAPELYTEI-KARIBUTIENEI
i - staiga mirus,reiškiame giltą užuojautą jos vyrui, aktoriui J. Kari-/ butui, sesei' T. šlapelytei ir giminėms Lietuvoje. *Pagerixlami mirusiąją, vietoje gėlių siunčiame dien- rašė o paramai $30. * * ‘

p. ir R., YLUčIAI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So.. UTUANICA AYE. TeL: iArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS3319; So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 -1139
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Til 974-4410

R J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET FeL YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
BADU© I^IMOC VALANDOJ 

araeraMM || WO^A 

1444 WL A k.
Ll«tw»v kalb*: kwdlen nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais rl 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

V»dA|a Aldona Davkut

TaMj MfcnUcfc AMU
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 6062V

" ■ -1.1.- . . ,.UL

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. $ BiCOZENE

• 1 1^,1



REAL

8)' Parašytus straipsnius - ra

konkursinis

Atsiųsta paminėti

We’ll help you moke the right move.

Skambinti YA 7-9107

MALE

AUTO SALES PEOPLE

prašomi užsisa

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

STASYS ŠAKINIS 
LIĘTUVIS DAŽYTOJAS

. From feet, hands, elbows. 
Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

2,BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas;, 
Marquette Parko rajone.

RESTORANAS su namu ir visai*: 
įrengimais Marquette Parke.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1841

adresas: 
Campbell Avė.

HELP WANTED 
Oarbinipky Reikia

Notary Public
Insurance, Income Tax

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. :

Darbas garantuotas.

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

§150, 2-oji §100 ir 3-oji §50.
(i) Konkurse gali dalyvauti vi

si lietuviai.
- 7) Premijas laimėjusiej: 

straipsniai ar rašiniai perein: 
LAST CV nuosavybėn- ir. be at
skiro honoraro skelbiami span

M. i i M K US
Notary Public .

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

šymai ir kitokį blankai.

— Illinois valstijos loterijoje 
balandžio 17 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 578075. Lucky Stars 
lošime laimėjo 48, 63, 245, 765 
ir 17801.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

• Paukščiai turi labai gerą 
klausą. Jie girdi slieką rausian
tis po žeme.

Exper. sales people wanted to sell 
America’s No. 1 Car ahd Truck, 

Chevrolet. We offer:
* High commissions.
* Heavy floor' traffic.
* Demo * ' '
* Good finance sources
* Hospitalization
* Lge. invėntory-indoors
* Good Hours
* Heavy advertising
* Quality service dept.

Contact Mr. Garrett for appt.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių 
butas su baldais ar be jų. 

Tel. 778-3231

SPEAK'UP 2 ir 3 pr^ prieš- 
komunistinis politinio ir ekono
minio realizmo mėndsirii's laik
raštis anglų kalba, leidžiamas ir 
redaguojamas Giliaro Urbono

TALLY CHEVROLET 
6 7 iii -s?Western Ave.

Chicago, Illinois

Hemai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Kreiptis: J. Kapočius, P. 0. Box 95, So. Boston, MA 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Nam* I, tenrvi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Taljnan Ava.
Tel. .927-3559

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

Tuo reikalu jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomis 
ormomis.

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica
na Naujienų administracijoje, 
p), ILL. 60608. Kaina §3.00.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai •$120. •pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: y,
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 ■

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, III. * 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69fh St, Chicago, ID. 80629. — TeL WA 5-2717 

V. VALANTINAS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
Iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, m. 60629

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. > Staliaus darbai,’’ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
„ ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION - 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

— Lietuviu Fondo metinis 
suvažiavimas bus gegužės 3 d. 
Jaunimo centre.

niiĮ (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k/aštur 
sudarome įskvieumus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer; 
ma rijas visais kelionių reikalais
». ,' >

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietaė 
S anksto — pnes 45 - 60 dienų. t 4

— Juozas Lapinskas iš Brig- pPon 
hton Parko kiekviena proga pa: 
remia Naujieną leidimą. Dėkui n 
už ankstybą prenumeratos pra
tęsimą ir už įteiktą $15 auką.
i— Sol. Praurimės- Rugienės 

įdainuotos plokštelės sutiktuvės 
įvyks gegužės 12 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose.

ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
šgĮjįjĮ!^ 9727 S. Western Ave., Chicago, III- 60643 

Telef. 312 238-9787 ' ž

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzjie Ave. — 778-2233

$350.00
$125.00
$30.00
$12.00

NEIGHBORHOOD 
REALTY ®?OUP

gegužės 17,18 ir 19 dienomis.
Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 

j Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Chicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kezys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (21G) 531-2190

— Liberijoje jau žuvo vienaš 
karys, padėjęs suruošti pėi? 
versmą. ’

— Lietuvos žemėlapio sutik
tuvės. Los Angeles Ramovėnai 
ir Santa Monikos IJetuvių klu
bas rengia naujai paruošto pulk. 
J. Andriaus Lietuvos žemėlapio 
sutiktuves, kurios Įvyks balan
džio mėn. 27 d. 12 vai. 30 min. 
šv„ Kazimiero parapijas salėje, 
žemėlapi išleido Devenių Kultū
ros Fondas. Ta pačia proga bus 
pagerbtas ir žemėlapio ąutoriuą, 
minint jo 80 mėtų amžiaus su
kaktį. Numatoma ir meninė da^ 
lis. Po programos — bendros 
vaišės. Įėjimas visiems velti^.

Rengėjai £
Mok. L. Dubauskienė, (R) LĮ3 

Cicero apylinkės sekretorė, yr§ 
pasišventusi veikėja, šįomet ji 
rūpestingai ir atsidėjusi rengiu 
si įvyksiančiam JAUNIMO T.4- 
LENTŲ PASIRODYMUI, kurg

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS . 
IR ŽEM.JS NUOŠIMČIAIS MltNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Įr 

MUTUAL FEDERAĮ SAVINGS 
PETRAS KAZANA.USKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, JU. TeL Virginia 7*7741

gone
^erų linkėjimų pridėjo $10 au- 
^ą. Dėkui už ją ir už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą.
įį ' .
g — Antanas Vaičekauskas. Lie
tuvos kariuomenės kūrė;as-sa- 
Įyanoris iš Marquette Parko, 
^anksčiau gyvenęs'East St. Louis 
511., lankėsi Naujienose. Buvo 
įnalonu su juo susipažinti asme
niškai ir pasjkalbėti aktualiais 
'klausimais. Dėkui už vizitą ir už 
$10 auka.

JAV ir Kanados pavergtų tautų 
kilmės piliečiai ar, gyventojai 
24 psl., metinė prenumerat? 
$7.5, pusmetinė $4. Adresas- 
Speak Up, P-- O. Box 272 Sta

I tion ‘'B”, Toronto, Ont., Cana- 
! da, M5T 2W2.

SKAUTŲ AIDAS 3 nr., lietu
vių skautijos mėnesinis ■ žurna
las, gausiai iliustruotas, įdomus 
kiekvienam jaunuoliui. Kainuo
ja metams $5, pusmečiui $3 
Vyr. redakt. Juozas Toliušis, ad
ministratorė Malvina Jonikienė 
6346 So. Washtenaw Ave< Chi 
cago, IL 60629.

VILTIS. Vytauto F. Belajauf 
redaguojamas ir leidžiamas tau
tosakos ir tautinių šokių žurna
las, apjungiąs tautinių šokių mė 
gerus ir jų grupes visame pa
saulyje. Galima drąsiai tvirtin
ti, kad V. Beliajui, keliaujan
čiam po universitetus ir kolegi
jos tautinių šokių lektoriui, dar
bas gerai pavyko, žurnale gau
sų informacijos apie įvairit 
tautų tautinius šokius, tautosa
ką bei tautinius valgius, taip pat 
skelbimų apie grupių išvykas ir j 
ruošiamas šventes. Pasigenda
ma mūsų Tautinių Šokių Šven 
tės reklamų ar propagavimo ; 
Kainuoja metams $7. Adresas 
Viltis, PO Box 1226, Denver 
CO 80201.

ziioja
tik renka, telkia fantus, bet 

|ir pati daugelį jų padaro, šių 
metų žiemą ji yrą pasiuvusi 
daug gražių žaisliukų, mažame
čių vaikų labai mėgiamų. Tai 
jos. asmeninė dovana -būsimo 
renginio laimės šulinėiiui.

Apylinkės nariai bei narės yra 
jau prinešusias ir daug kitų įdo
mių .vertingų dovanėlių organi
zuojamam dovanų šuliniui, šei
mininkės rengiasi kuo skaniau
siai pavaišinti visus renginio' 
dalyvius. Koresp.

— JAV LB (R) Cicero Apy- 
I linkės valdyba rengia Jaunimo 
kultūrinę popietę š.m. balandžio 
mėn. 20 d. 11:45 vai. ryto Šv: 
Antano parapijos salėje, 1500 S. 
49th Ct., Cicero, UI. Visi kvie
čiami atsilankyti. Valdyba

— LB (R) Brighton Parko 
apylinkės visuotinis metinis su
sirinkimas šaukiamas š. m. ba
landžio 20 d. 2 vai. popiet šaulių 
Namuose, 2417 W. 43rd St. Na
riai ir prijaučiantieji maloniai 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo — draugiška kavutė.

Apylinkės valdyba
• SPECIALI 20% NUOLAI

'iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiinnniHHii!iiiimniniii|HiiiiiiiiiHiniiimiiimiiiiiiHi

Į Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai,' gintaro karo
liai ir žiedai/ China BosentaI ir kitos dovanos.

: Perkame pašto ženklūs bei monetų kolekcijas,
j (Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) 

L PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

' — Povilas Bicnteikis iš Brid- 
•geporto, veiklus ir nuoširdus 
tautietis, specialiu laišku atsiun 
ąė $5 auką. Dėkui-

S. C. Bagdon, Siraco, Ont., 
metinės prenumeratos ir

įvyks š.m. balandžio mėn. 20 d
12 vai. Lietuvių parapijos salėje 

Dubauskienė o'rgani- 
praveda loterijas. Ji

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DBiAUDIMO AGENTŪRA

PASKUTINE PROGA 
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti,

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai___
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ......
^inco Krėvės Raštai, 6 tdmai .... .... .
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas

— Anicetas-Andrlus Dilims 
iš Hobart, Ind:, ilgametis ‘ Nau
jienų skaitytojas, buvo atvykęs 
Čikagon ir ketvirtadienį lankėsi 
Naujienose. Jis pareiškė: “Ba
landžio 17 švenčiu savo varda
dienį ir gimtadienį. Tai žinau, 
kad jau laikas mokžti Naujienų 
prenumeratą“. >

- - Mykolas Maksvytis. Jūrų 
šaulių tremtyje ^pirmūnas’ bei 
steigėjas, lankėsi Naujienose- 
Dėkui už vizitą, naudingus po
kalbius, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už įteiktą $10 au.-

F. Zapolis, Agent 
S208'/i W. 95th St ' 
Everg. Pirk, III. 
60642, - 424-«654 V

— J. Pauža. North Ray, Ont., 
tarp kita taip rašo: “Siunčiu 
Jums nors $20, kad Naujienos iš 
bristų iš skolų ir nenutrūksta
mai eitų, nes jos yra labai rei
kalingos visuomenei ir tiesą 
mėgstantiems žmonėms. Jos rei
kalingos ir okupuotai Lietuvai 
kovoje už laisvę. Iš visos širdies 
linkiu Jums geriausios kloties”. 
Dėkui už laišką ir už auką.

—Aleksandras Patackas, Mar
quette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Organizacijos valdy
bos narys, specialiu laišku at
siuntė $20 auką. Dėkui už ją ir 
už informaciją.

— Bronė Kaselis iš šiaurinės 
Čikagos prenumeruoja daugelį 
patriotinių laikraščių ir juos 
aukomis paremia. Dėkui už $15, 
atsiustus specialiu laišku.

— Dėkui poniai Marijai Vely- 
kis, Cleveland, Ohio, už anksty
bą prenumeratos pratęsimą, ge
rus linkėjimus ir už $10 auka.

— Ponia Rūta Salisbury iš Nia 
gara Falls, Ont., ankstybai pra
tęsė prenumeratą, o savo nuo
širdžius linkėjimus atlydėjo - $5 
auka. Dėkui.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krautą autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629 

Juozo šmotelio
Knygos kaina — 5 doleriai,

! JEI GALVOJATE
' PIRKTI AE PARDUOTI, 
j įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. j 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį,

virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

STRAIPSNIŲ KONKURSAS 
APIE KR. DONELAITĮ

Minint mūsų didžiojo litera
tūros klasiko 2fK) metų mirties 
sukaktį, L8ST Centro valdyba 
skelbia straipsnių konkursą apie 
Kristijoną Donelaitį.

Konkurse sąlygos:
1) Tema: Kristijonas Donelai

tis 200 metų.
2) Straipsniai-rašiniai turi bū 

ti parašyti rašoma mašinėle ii 
netrumpesni kaip 15-20 pusią 
pių, pasirašyti slapyvarde ir at 
skirame užklijuotame voke įdė 
ta autoriaus tikroji pavardė ii 
adresas, o ant voko užrašomi 
pasirinktoji slapyvąrdė.

3) Rašiniai turi būti atsiust
iki 1980 m. gruodžio mėn. 15 <1 
imtinai. ■ 1

4) Vertinimo kdmisija bus su
daryta ir paskelbta vėliau.

5) Už straipsnius-rašinius bm

, DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBŲ 
. MĄ- Auksiniai ir sidabriniai re- 
- teždiai, žiedai, gintariniai karo 

liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta ■ 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
C. - - P

• šeštoji Lietuvių Tautini^ 
šokių šventė bus liepos 6 dienai 
2 vai. popiet International Am
phitheatre, Chicago, 111. Bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts Interna
tional krautuvėje, 2501 W. 71st; 
St., Chicago, Ill. 60629. Telefo-į 
nas (312) 471-1424. Bilietų kai-! 
nos: ložėje §20, mezzanine §14,1 
§12, §9 ir §7. Balkonas — §15j 
§12,. §9, §8, §7 ir §4. Banketas) šinius sillsti iki nųrodj-tp .termi- 
bus tą pačią dieną 7 vai. vakJ.1 no’ šiuo adresu: Kazys;T^utkus: 
Cdndesa Del Mar, 12220 S. Cice-(Į1614 N- 34th Ave.?Melrose Park 
ro Ave., Alsip, Ill. Bilieto kainaįjJL 60160, pažymėjus; kad ’ yra 
§18. Stalai po 10 žmonių, (šven-: 
tės programos šokėjai bilietus: 
užsisako per savo grupių vado
vus.) Bilietus užsisakant paštu, 
čekius rašyti: LITHUANIAN 
FOLK DANCE FESTIVAL. (Pr)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces* 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astrą’ 
'dgerš.' (Pr.) ||

■ :Dengiame }r taisome visą' 
rūšių stogus. Už darbą garai^į 
tuojame ir esame apdraustą 

ARVYDAS KIELA, 434-965al 
■ . : - , ; (Pr-)l

HOMEOWNERS POLICY

Stale. F ar m fire an<J Casualty Company

Remove barti callus 
skin without / 

cutting, scraping!




