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Lietuvos - Komjaunimo1' CK 
sekretorė S. Vaškevičienė pa
tvirtino LKB Kronikos teiginius, 
kad-Lietuvos mokyklos yra pa
verstos indoktrinacijos fabri- 

1 kais;' kurių-pagrindinis tikslas 
yra mokinių komunistinimas ir 
nureliginimas. Ji rašo:

“Nemažai įdomių ir visapu
siškų renginių vyksta Vilkaviš- 
kio rajono Kybartų vidurinėje 
mokykloje; Šilalės rajono pajū
rio vidurinėje mokykloje. Juose 
praktiškai dalyvauja visi moks
leiviai. Bet kai kuriose ■ klasėse 
čia-kas trečiasCmokšlęivis 'ne
priklauso pionierių organizaci
jai. Daugeliui, trukdo-tėvų reli- 

’ gipgumas,. pačių vaikų taiksty- 
.masis su religija. Gerai, kad 
pionierių draugovė, jos vadovai 
neatriboja nuo kolektyvo gyve
nimo vaikų su nestabilia ar klai
dinga pasaulėžiūra, leidžią jiems 

pajusti .vaikystės ^įdžiaugsmą.
Bet" pat^s' ijto^lep^i? Veiks-

' nimais, negali būti stabilūs, 
-. kryptingi. Kaip jie elgsis šudė- 

tingoihis aplinkybėmis,’ kurios 
neabejotinai ne kartą iškils jų 
gyvenime? : Bendrojo lavinimo 
mokykla, komjaunimo -..ir pio
nierių organizacijos privalo auk
lėti- ateistu$,'.-j'šugebanciūsi ap
ginti -savo idėjinius įsitikinimus, 
įtikinti - kitus. Siandičn pionie
rių organizacijas funkcijos pa
sireiškia; tuo, kad ji privalo da
ryti . Ideologinį;. poveikį ; visose 
srityse, , kiekvienoje L ĮĄstęlęje, 
kurioje vyksta vaiko gyvėnipias, 
turi -tapti pirmąja pakopą kiek
vieno jauno- žmogaus pofitinėje 
biogrefijoja”. (Komunistas, Nr.
5, 1980) ' : C <

LIETUVOS; ĮVYKIAI 
ANGLŲ SKAUDOJE

Plačiai apie įvykius .-Lietuvoje 
Londono Times (1980.VII.29) 
dienraštyje informuoja lietuvių 
bičiulis profesorius Peter Red
daway. Savo straipsnyje apie 
“kitaminčių” valymus Sovietų 
Sąjungoje jis pamini neseniai 
suimtus, lietuvius. Reddaway 
areštus Lietuvoje aiškina kaip 
dalį nuolatinių KGB pastangų 
likviduoti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką.

’ Daug medžiagos apie Lietuvą 
spausdina naujas žurnalo Index 
on'Cehsorsliip (Cenzūros indek
sas, 1980.VIII) numeris, Lietu- 

. vai skirtas Maritės Sapiets 
straipsnis “Lietuvos neoficialio
ji spauda”. Taip pat apie lietu-
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Spalio 4: Aura, Pranciškus 
Asižietis, Eivydė, Naigė, Man- 
tautas.

Spalio 5: Kari tina,> Placidas, 
Gila, Upinė, Palemonas, %- ;

Spalio 6: Fidelija, Guoda, Bui
vydas, Eivydai. .

.. Gaulė teka 6:5<Vleidžia0 6:30.
Oras vėsus, gali lyti. t •

vius rašoma šiuose straipsniuo
se: prof. Peter Reddaway: “Ar 
disidentai gali išsilaikyti?” ir 
Bohdan’o Nahaylo “Nerašai: 
gyvi, nors ir kamuojami”. 

* * *
ĮSPĖJIMAS EIT ANUI

" ■ *- FINKELŠTEINUI
Briuselyje išeinančio biulete

nio USSR News Brief (Nr. 8, 
1980.IV.3) žiniomis, Lietuves 
Helsinkio Grupės narį Eitaną 
Finkelšteiną valdžia įspėjo apie 
“parazitizmą”. Jis yra fizikas, 
bet ilgesnį laiką nebegauna dar
bo. Jo adresas: Vilnius, Lie
pos g. 21, butas 10. (Elta)

LENKAI STREIKAVO 
VIENĄ VALANDĄ

DANCIGAS, Lenkija. — Va
kar ne tik Dancigo ir kitų Bal
tijos dirbtuvių laivų statybos 
darbininkai streikavo vieną va
landa, bet darią metė veik vis;

Trečiadienį Lenkijos premje
ras Mečislovas Jagielskis buvo 
nuvykęs į Dancigą ir prašė 
streiko komitetą. nestreikuoti, 
bet darbininkai nesutikę. Jie
prašė fTagiėlškį-.-pasakyt^.^adą.- ;<>•
tta 1 n /M . i vs Ir N -* ivaldžįa pakels "darbininkams‘ 
gas, kaip’buvo .prižadėjusi; Ko
mitetas. nenorėjo pinigų, bet no
rėjo žinoti, nuo . kurios dienos 
darbininkai gaus didesnes algas, 
nes viskas., brangsta.. Valdžia 
prižadėjo pakelti algas, bet iki 
šio meto algų nepakėlė ir nepa
sakė, kada pakels. -

Komiteto nariai pasakė 
gielskiui, ka'd jie nesirengia 
versti komunistinę valdžią, 
sirengia kenkti krašto ūkiui, bet 
nori didesnė algos, kad galėtų 
pragyventi. Darbininkai primi
nė, kad valdžia prižadėjo, suma
žinti komunistų partijos narių 
privilegijas, bet iki šio meto 
to nepadarė. Jagielskį tiek įžei
dė šie streikavusių darbininkų 
pasisakymai, kad jis pradėjo 
šūkauti, prašė nestreikuoti ir, 
nebaigęs pasikalbėjimo, išėjo iš 
posėdžio ir išvažiavo į Varšuvą, j imtų amerikiečių klausimui iš- 
Jeigu iki šio mėnesio 20 d. ne-j 
pakels algų, tai darbininkai 
skelbs didelį streiką.

Ja- 
nu- 
r.e-

TRUDEAU RUOŠIA NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

OTTAWA,. Canada. — Prem
jeras Pierre Trudeau ruošia 
naują konstituciją Kanadai, ku
rią turės svarstyti, Kanados par
lamento nariai. Premjeras tarė
si su dešimčia Kanados guberna
torių, bandydamas juos įtikinti 
apie reikalą parneš’.i tokią 
'konstituciją, kad nereikėtų dėl 
kiekvieno menkniekio “bėgli 
pas britus”. Jam nepavyko su 
gubernatoriais susitarti. Dabar 
naują projektą jis ruošia vienas. 
Trudeau rengiasi pasiūlyti ke
lias, naujoves ir žiūrės, ar pro
vincijos valdytojai pritars. Jis 

,norL kad. konstitucija būtų pri
valoma visoms ^provincijoms.

r - 57 . . ____ r ■ - ' »

kainavo 8670ri ’< Ji' nas Ranas nepradės taikos pasi- to reikalu,

Romos miesto centre architektūrinė pažiba.
Italijos prezidentas įpareigojo -krikšč.. j^emokratą 

Forlanį sudaryti koalicinę vyriausybę;sudaryti koalicinę vyriausybę;

Romos miestoIRANAS IŠMETĖ PARAŠIUTININKU -p CHORAMŠARO APYLINKES
PREZ. BANĮ SADR ĮSAKĖ MOBILIZUOTI VISUS 

CHUZESTANO VYRUS IR MOTERIS KOVAI
TEHERANAS, Iranas. — Ira- tarimų, tai perorganizuota Irako 

no prezidentas įsakė mobilizuoti 
visus Chuzestano vvrus ir kovai 
tinkančias moteris* Irano avia
cija išmetė parašutininkus į 
Choramšaro apylinkes. Irakas 
buvo paskelbęs, kad ChOramša- 
ras ketvirtadienį buvo paimtas, 
bet, matyt, kad miesto centre ar 
uosto srityje dar buvo ginkluo
tų iraniečių, besipriešinančių 
Irako kariams. Jei ten yra dar 
kovojančių karių, tai dabar per
kelti parašiutininkai sustiprino 
tą poziciją.

Oficialiai paskelbta, kad Ira
no studentas, vadovavęs Ameri
kos ambasados užėmimui ir 
diplomatų areštui, dabar Irano 
parlamente vadovauja komisi
jai, kuri paruoš rezoliuciją su-

spręsti. Parlamente sudaryt? 
septynių islamo atstovų komisi
ja, kuri turės pasiūlyti visam 
parlamentui nutarimą, pagal 
kurį būtų galima spręsti įkaitų 
likimą.

IRAKAS RUOŠIASI TOLI
MESNIAM ŽYGIUI

BAGDADAS, Irakas. — Irako 
karinė vadovybė paskelbė ke
turių dienų paliaubas. Ketvirta
dienio popiet Irako karinė va
dovybė paskelbė, kad užimtas 
visas Choramšaro uostas ir 
baigiami gesinti gaisrai. Uostas 
baigtas valyti dar prieš paliau
bų įsigaliojimą.

Iranui atmetus pasitarimus 
taikai įgyvendinti, Irakas panau
dos tas keturias paliaubų dienas 
savo kariuomenei perorganizuo
ti. Jeigu Irano kariai puls Ira
ko karius Arabistano pozicijose, 
tai irakiečiai žygiuos pirmyn, 
kaip žygiavo šiomis dešimčia 

Penktadienį, aukso Uncija dienų. Jeigu per. keturias die-

kariuomenė veršis pirmyn.
Teherano paskelbta Chuzesta

no (Irakas šią provinciją vadi
na Arabistanu) mobilizacija ne
turi prasmės, nes provincija yra 
Irako karių kontrolėje. Tehera
no įsakymas nieko nereiškia, 
nes gyventojai džiaugiasi, atsi
kratę Chomeinio ir jo įvestų 
persekiojimų.

SEKRETORIUS MUSKIE 
IŠVAŽIAVO RAMESNIS

N.Y. — Sekre- 
praleidęs devy-

NEW YORK, 
torius Muskie, 
nias dienas New Yorke, išvažia
vo į Washingtoną ramesnis. 
Jam visą laiką rūpėjo viską da
ryti, kad prasidėjęs Irano ir
Irako konfliktas neprasiplėstų 1 cijos nepravestų. 
į kitas Persijos įlankos sritis.

Sekretoriui labai rūpėjo lais
vas laivų judėjimas Persijos 
įlankos vandenimis, bet didžiau
sią rūpesį kėlė laisvas praplau- 
kimas Hormuzo sąsiauriu.

Iranas tvirtino, kad JAV pa
deda Irakui vesti karą. Sekreto
rius įtikino diplomatus, kad 
JAV nepadeda Irakui. Jeigu 
JAV padėtų Irakui, tai Irano vy
riausybė įsakytų sušaudyti visus 
52 Amerikos diplomatus ir am
basados tarnautojus. Atrodo, 
kad konfliktas nesiplės, o laivų 
judėjimo Iranas nesirengia su
stabdyti. Ildrmuzo vandenyse 
buvo tiktai vienas atsitikimas, 
kad Irano patruliuojantis laivas 
sustabdė vieną sąsiauriu pra
plaukiantį laivą’ kad galėtų nu
statyti laivo kilmę ir paskyrimo 
vietą.

Devynias dienas Muskie tarė
si su arabų ir kitų kraštų diplo
matais Persijos įlankos konflik-

KONGRESAS IŠMETĖ 
SUKTĄ ATSTOVĄ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
Atstovų Butas ketvirtadienį iš
metė iš savo tarpo’ kyšininką ir 
labai suktą Atstovų Buto narį 
Michael J. Myers, 37 metų. Pen
silvanijos demokratai norėjo, 
kad Atstovų rūmai jo elgesio 
klausimą svarstytų po rinkimų, 
bet 332 balsais prieš 75 nutarta 
klausimą svarstyti tuojau, be 
jokio atidėliojimo.

Myers reikalas užsitęsė ketu
rias valandas, aptarti kalinimai 
ir išaiškintos suktybės, kurių 
joks žmogus neturėtų daryti, 
juo labiau Atstovų rūmų narys. 
Pasirodo, kad Myers paėmė 50 
tūkst. dolerių iš “turtingo ara
bo”. Vėliau paaiškėjo ,kad tokio 

‘“turtingo arabo” iš viso nebuvo, 
bet tai buvo paruošta su .FBI 
agentų žinia, siekiant išbandyti 
kai kurių Atstovų rūmų narių 
pasielgimą.

Pats atstovas Myers turėjo 
progos pasiaiškinti Atstovų rū
mų nariams apie kaltinimus, 
bet jis jų neįtikino. Kada antrą 
kartą" teko' balsuoti,-4’ai-už išme
timą pasisakė 376 atstovai, o 
prieš išmetimą pasisakė tik 30. 
Paskutinis atstovas buvo išmes
tas iš Atstovų rūmų prieš 119 
metų, bet šis yra pirmas atve
jis, kai jis išmetamas už papir
kimą". ■

NESUT ARIMAI' BRITŲ 
DARBO PARTIJOJE

BLACKPOOL, Anglija. — 
Paskutinius rinkimus pralaimė
jęs britų Darbo, partijos vadas 

t James Callaghan negali ’ suval
dyti partijos kairiasparnių. Jie 
pravedė nutarimą išeiti iš Euro
pos Bendrosios rinkes, kai tik 
darbiečiai grįš į valdžią.

Šis nutarimas labai patiko 
konservatoriams, nes jis padės 
Margaritai Thatcher ilgiau išsi
laikyti valdžioje. Callaghan pa
sisakė prieš tokią rezoliuciją, 
bet ji vis vien buvo pravesta.

Kairiasparniai norėjo nutarti 
išeiti iš Šiaurės Atlanto Sąjun
gos, bet Callaghan pajėgė suor
ganizuoti pakankamą savo šali
ninkų skaičių, kad šios rezoliu-

Kairieji pajėgė pravesti nuta
rimą nesiginkluoti atomo gink
lais. Jie nutarė tai padaryti vie
ni, be kitų sutarimo. Jie yra įsi
tikinę, kad atomet ginklai yra 
pavojingi visai žmonijai, todėl 
ir pasiūlė britams visai atsisa
kyti atomo ginklų ir turimus 
sunaikinti.

Callaghan labai atkakliai 
priešinosi. Svariausias jo argu
mentas — šie nutarimai geriau
siai padeda Margaritai Thatcher 
laimėti ateinančius rinkimus.

— Saudi Arabija labai paten
kinta iš JAV gautais keturiais 
radariniais lėktuvais. Jais ji ga
li visą laiką žinoti, kas darosi 
jos žemėse. Saudi arabai tei
gia, kad amerikiečiai jiems da
vė geriausius sargus.

— Senato pakomitetis, susi
pažinęs su Billy Carter byla, 
pareiškė prezidentui, kad jis 
davė savo broliui klaidingus pa-
tarimus.

PREZIDENTAS ĮPAREIGOJO FORLANISUDARYTI KOALICINE VALDŽIA ■
'. t rv 4*

KOMUNISTŲ ĮTAKA MAŽĖJA SAVIVALDYBĖSE, 
ITALAI NEPATENKINTI TERORO VEIKSMAIS

ROMA, Italija. — Italijds pre
zidentas, paskubomis grįžęs iš 
atostogų ir pasitaręs su keliais 
politikais, įpareigojo Arnaldo 
Forlani, italų krikščionių demo
kratų partijos pirmininką, su
daryti koalicinę vyriausy'bę iš 
demokratinių Italijos politinių 
partijų.

Francesco Cossiga neteko pa
sitikėjimo dėl vieno balso parla
mente. Ko’munistai dąrė didelį 
spaudimą į Cossigą, jie reikala
vo vieno ar dviejų atstovų vy
riausybėje, bet prezidentas ne
leido Cossigai tokio kabineto su
daryti. Cossiga atsisakė naują 
vyriausybę sudaryti. Jis žino, 
kad komunistų įtaka krašte ge
rokai sumažėjo, žmonės nepa
tenkinti komunistų vartojamais 
teroro veiksmais Milane, Romoj 
ir kitose Italijos vietose. Be to, 
kojnunistat labai įpykino. Cossi- 
gą, kai bandė neteisingai jį ap
kaltinti policijos žinių panaudo
jimu artimiesiems gelbėti. Išaiš
kinta, jog tai buvęs melas. Cos
siga buvo' linkęs su komunistais 
glaudžiau .bendradarbiauti, bet 
dabar jis- nenori apie tai užsi
minti.

Paskirtas premjeras Forlani 
bandys, tartis su demokratinė
mis Italijos politinėmis grupė
mis:; Jeigu jam pavyktų susitar
ti, tai jis; galėtų tokią koaliciją 
sudaryti. Italijos krikščionių de
mokratų partija yra galingiau
sia. Ji turi daugiausia balsų par
lamente, bet ji neturi reikalin
gos daugumos.. Parlamente yra 
dvi socialistinės grupės, yra 
respublikonų grupė ir yra teisė
tumo grupė. Jeigu Forlaniui 
pavyktų sudaryti koaliciją bent 
su dviem grupėm, tai jis galėtų 
sudaryti reikalingą koaliciją 
parlamente ir valdyti kraštą.

Socialistai siūlė krikščionims 
demokratams sudaryti koaliciją 
ir pravesti žemės reformos įsta
tymą. Socialistai yra įsitikinę, 
kad žemės reforma būtinai rei
kalinga. Juo greičiau ji bus 
pravesta, tuo sveikiau bus ita
lams. Visa nelaimė, kad patys 
krikščionys demokratai dar nėra 
pasiruošę. Krikšč. demokratai 
buvo informuoti apie nepri
klausomoje Lietuvoje pravestą 
žemės reformą. Juos plačiau 
informuoti gali Romoje gyve
nantieji lietuviai krikščionys 
demokratai.

Premjeras Cossiga gerokai 
sustiprino vidaus reikalų minis
terijos tarnybą. Didokas tero
ristų skaičius suimtas ir paso
dintas už grotų. Abejojama, kad 
komunistinis jaunimas galėtų 
išvystyti tokį judėjimą, koks 
buvo šiaurės Italijoje paskuti
niais dviem metais. Milano te
roristų grupė veik visa suimta. 
Keli terorsitai “užgiedojo”, tai 
policijai pavyko suimti didoką 
teroristų būrį. Veiklesnieji jau 
nuteisti, o kitiems baigiamos 
bylos. Gerokai apvalytos'Romos 
ir Neapolio apylinkės. Kitose 
vietose teroristai nedrįso pakelti 
galvos. Paaiškėja kžd terbriitus

BĖGIMU BALSUOJA ”
Pastarasis kubiečių antplūdis 

Amerikon aiškiai parodo, kad 
komunizmas sukūrė rojų, ku
riame žmonės nenori gyventi.

National Review žurnalo spa
lio 3 nr. Brian Crozier straips
nyje “Voting with Their Feet’"* 
duoda statistikos, kiek nuo ko
munistų pabėgo žmonių pasta
rojo dešimtmečio būvyje. Sta
tistika duota tik stambiais bei 
apvaliais skaičiais.

- Apie 350,000 vietnamiečių . 
įvairaus dydžio laiveliais leidosi 
į atvirą jūrą ieškoti jiems neži
nomo laisvės krašto. Už šią la
bai pavojingą kelionę dauguma 
turėjo brangiai sumokėti: kiek
vienas turėjo duoti valdžiai auk- 
so*už apie $3,000. Visas jų tur
tas buvo valdžios konfiskuotas.

■*"' 1975 m. Laose įvedus ko
munistinę sistemą, į Tailandą 
pabėgo apie 250,000 arba špie 
10% viso krašto gyventojų.

• Nuo 1970 iki 1979 metų įš 
Sovietų Sąjungos bei okupuo'tų 
kraštų pabėgo 226,000 žydų. Jų.

' būtų daug daugiau, bet komtri 
nistai ne visus išlėidžįą;

• Iki 1978 m. Sdvi^jai Hieid:o
4kiečių. Į tai neįeina "Ryfų Y ikli- 

tijes pabėgėliai. i
Statistikon neįeina, ankščiteū 

pabėgę iš Pabaltijo kra^, 
Vengrijos, Čekoslovakijos Uįi 
kitų kraštų, įskaitant ir Ru

SAUDI ARABIJA GAiMlN^X
DAUGIAU NAFTOS

VIENA, Austrija. — Elimina
vus Irako ir Irano naftą iš tatį- 
tautinės rinkos, visiems kilo 
klausimas apie artėjančią naf
tos krizę visame pasaulyje. Dį- 
bar Irako ir Irano versmių šal
tiniai ir esamos atsargos lieps
noja. Irakas tuo tarpu turės pa
kankamai reikalingos naftpS, 
bet Iranui gali kilti reikalas 
pirkti naftą užsienyje. Tai turfis 
daryti laikinai, kči pasirašys 
taikos sutartį ir pataisys Nu
griautus sandėlius bei įrenįtį- 
rnus. Manoma, kad Irakas galės 
greičiau pataisyti 
įrengimus, bet 
daugiau bėdos.

Saudi Arabijos 
jau pareiškė, kad tuo reikalų, 
neverta galvos karšyti, neš 
di Arabija jau dabar padidinb 
naftos gamybą 900,000 statinių 
j dieną. Jeigu Hormuzo sąsiau
ris nebus uždarytas, tai naftos 
bus pakankamai.

savo versmių
Iranas turės

atstovas ttffi

— Kanados premjeras Tru
deau sudarė teisininkų komisi
ją konstitucijai parašyti. *..

 . [ - t

organizuoja prie komunistų 
partijos veikianti ekstremistų 
grupė, kaip tai darė teroristai 
Irane ir Turkijoje. Jeigu Arnal
do Forlani nesudarytų koalici
jos. tai tada tektų ėiti pHė rin
kimų. .
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GERI IR BLOGI ATVEJAI IŠĖJUSIEMS POILSIN 
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS

se

ge

ir

pabusti iš miego pagal laikrodžio

3) kaip ilgą laiką besitęsiančiomis ato-

sau “bosu”, nereikės klausyti vedėjo

kiemelio

savo šei-

gaunamos

Išėjus’ems roilsin vyresnio amžiaus žmonėms pasi
taiko genį ir blogi} atvejų, kuriuos mes Šio skyriaus 
skaitytojams patiekiame, manydami, kad kai kurie 
niorai jais galės pasinaudoti.

Kai senjoras iše’na poilsin, tai jis susiduria su 
rais dalyakis, būtent:

1) Nebūsi susijęs su įtemptu darbovietės darbu 
griežtomis taisyklėmis;

2) Nereikės 
skambalą; 
Gyvensi, 
stogomis; 
Būsi pats
įsakymo atlikti bet kurį darbą;
Nereikės klausyti kitų žmonių rūpesčių bei jų 
problemų ;

6) Galėsi be suvaržymo laiko atžvilgiu bet kur ke
liauti ar poilsiauti;

7) Galėsi visą laiką dirbti savo namų 
darželyje;

8) Galėsi būti visą laiką su žmonele ir 
mos nariais ir džiaugtis poilsiu.

Tuo tarpu blogesni dalykai yra šie:
Reikės gyventi iš sumažintų pajamų 
pensijos; -f
Reikės nuolat rūpintis dėl siaučiančios infliaci- 
čijos ir dėl lėšų ateities pragyevnimui, siaučiant 
depresijai; j '. •
Pajusi širgėlą, kad kai dirbai darbovietėje, ką 
nors naudingo sukūrei, pagaminai, o dabar.nie
ko pozityvaus nepadarai, nesukuri;
Pajusi, kad netekai individualumo, pvz., mo
kytojas netenka progos vaikų mokyti, o preky
bininkas jaučiasi, kad neteko identifikacijos (as' 
• menybės)., kai pasitraukia poilsin; '•L.
Būsi vienišu, esąnt viengungiu,- išsiskyrusiu, su
tuoktinis dirba, galvojant, kad tai blogiausias 
dalykas būti pensininku;

6) Turėsi per daug laisvo laiko, neturint plano ką 
nors veikti;

7) Apsirgus arba dar blogiau, laukiant bet ku
rios operacijos ligoninėje;

8) Visą laiką poilsiausi, būsi amžinose atostogose. 
Poilsiavimo laikas — tai per ilgai užsitęsusios ato

stogos, kurios vietoje palaimos atneša blogybę.
Visus blogumus galima lengvai nugalėti, kai senjo

rai (pensininkai) prisitaiko prie naujo savo gyvenimo 
aplinkybių; kai jie išmoksta išgyventi su savo gau
namomis pajamomis ir pradeda priprasti prie naujos 
buities aplinkybių.

2)

3)

4)

Magdalena šulaitienė

rneplaūka.Dail. A. Rūkšteiė.

DAR DĖL PALIKIMŲ ASMENIMS, GYVENANTIEMS pat yra St. Paul mieste
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Į šį klausimą Brooklyno ko
munistinėje “Laisvėje” 1089. 
III. 21.) pro rožinius akinius 
žvelgia A. Baublys. Jis užtikri
na testamentų sudarytojus JA 
V_bėse, kad “Vakaruose sklei- 
dkiami gandąi, jog neva gimi
naičiai Tarybų Lietuvoje ne
gauna palikimo”, ar “apkar
pytus” palikimus, esą “prama
nyti’’.

A. Baublys pamini Chica- 
goje 1976 m. mirusį Bonifacą 
Milašių, kurio sūnus ir duktė 
okup. Lietuvoje gavę $14,170 
palikimą ir nusipirkę automo
bilį.-

Anot Vilniaus Injurkomisr 
jos advokatų, per metus jiems 
lenką “realizuoti"’-po 150—160 
bylu dėl -palikimo; Etą1 iki pu
santro.'tūkstančio žmonių kas
met gauną palikimą 
Kanados, Australijos, 
ir kitų šalių.

Visi palikimai, esą,
ir užsieniečiams, išskyrus “bau 
kininkus, žemvaldžius ir dva
rininkus”.1979 m. Danutė Ži
lis (6652 S. Fairfield Avenue, 
Chicago) gavusi 5,472 rublius 
už jai priklausiusį vienkiemį 
Varėnos rajone, kuris buvo 
nukeltas melioruojant žemes. 
Tais pačiais "metais, esą, buvo 
pervesta $931271 Amerikos 
piliečiui Algirdu; Skundins- 
kui, kuriuos jam palikęs Vil
niuje miręs tėvas.”

iš JAV, 
Anglijos

išmokini

1 ‘Magic’ Diet- . .
Simple Cut-Dowii-Not-Oui: LI'

Tautos Fondo teisinė pata
rėja dr. Marija šveikauskienė 
yla išeivijos spoudoje paskel
busi ^vertingų patarimų testa
mentų sudarytojams. Ji pri
mena, kad Sovietai nuolat kei
čia ‘Tvarką ir taisykles” pali
kimų 'klausimu. Todėl testato- 
rius neagli žinoti, ar jam mi
rus tebegalios dabartinės tai
syklės.

M. šveikauskienė pataria ok- 
Lietuvoje giminių turintiems 
testamentų sudarytojams pas
kirti patikimus vykdytojus, o 
tokių neturint,šį uždavinį duo
ti savo bąnko Trust skyriui, 
kuris užsiima palikimų tvar
kymu. Vykdytojui duoti n a pla 
ti diskrecija ir lankstumas nu
spręsti,, testątoriui mirus, kas 
bus nauding’i'šūirih ok. Lietu
voje gyvenantiems įpėdiniams 
tuo metu, kai palikimas bus 
paskirstomas.

Kadangi daugumas Ameri
kos bankų nėra susipažinę su 
ok. Lietuvoje gyvenančių įpė
dinių sąlygomis, testamente 
reikėtų pažymėti, jog bankas 
turi tartis su nurodyta orga
nizacija — Ralfu, Vliku, Tau
tos ar Lietuvių Fondu dėl bū
do, kuriuo būtų įpėdiniui nau
dingiausia jam paliktą turtą 
pasiųsti.” (ELTA)

P. S. Norintieji plačiau susi
pažinti su testamentų sudary
mu, įsigykite “Sūduvos” išlei- 
tą leidinį “Kaip sudaromi tes
tamentai’'. Knyga gaunama 
Na u j i e n ų a dmi n istraci joj e,pis 
leidėją arba pas autorių.

VYRESNIO AMŽIAUS NAMŲ SAVININKAMS
ĮSIDĖMĖTINA

Illinois valstijoje gyvenantieji namų savininkai, su
laukę 65 metų amžiaus ar vyresni, turi teisę gauti nuo
laidą už namų mokesčius, vad. “Homestead Exemption’’. 
Tokia nuolaida gali būti $120 ar $150, jei jų mokesčiai 
būtų $1000. ' .

Minėtai nuolaidai gauti, namų savininkas turi už
pildyti vad. “Homestead Exemption” blankus, kuriuos 
galite gauti parašę arba paskambinę telefonu:

Cook County Assessor, Homestead Dept — ■, 
County Bldg., Chicago, IL. 60602. Telef. 448-6151.

Gavus blankus, reikia užpildyti, atsakant į klausi
mus. Taipgi reikia pridėti namo nuosavybės įrodymą, 
asmens metrikus arba Medicare card paliudymą.

Dokumentų originalų nesiųskite, nes jie gali pra
žūti. Geriau siųskite dokumentų fotokopijas.

Pasiuntę visus dokumentus, už pirmą pusmetį ne
gausite mokesčių sumažinimo, bet gausite už paskutinį 
pusmetį.

• Todėl nieko nelaukę pasiųskite prašymą minėtiems 
blankams gauti.

Tie, kurie užpildėte blankus praeitais. metais, reikia 
pakartoti. Aukščiau minėta įstaiga reikalavo blankus 
pildyti kas metai, esą dėl to, kad neįvyktų kaidų.

i
teisė-J MES ATSAKOME JŪS KLAUSIATE,

Advokatų draugijos, Family 
Law- sekcijos pirm.,, 'Benja
min Glosband pareiškė, kad 
“vedybinė byla privalo būit 
sperndžiama pagrįsta indivi
dualine baze’’. -

Teisėjo Rosado teismo salė-j —
je dalyvaujančių žmonių skai-j ATS. Dėl didėjančios kraš- 
čiatis vidurkis siekia 45 asine- te infliacijos, gali atsirasti lai- 
nis.

Teismo klerkas liudininkus 
prisaikdina sakyti teisybę. Jie 
atsistoja, kai teisėjas Įeiną sa-j vad. hospital insurance trust 
lėn, kad perskaitytų jų vardus fondai numatoma, kad jis tu-

pastato jiems tris rėš perteklių (surplus). Dėl to
Federalinė Administracija, yra

KL. Ar yra tiesa, kad Soc. 
Sec. yra rimtame finansiniame 
nedatekliuje? Ar Ji gali netek
ti kreditų įsipareigojimams iš
mokėti? Kas tuo reikalu yra 
daroma? • R. J.

kinų problemų senatvės ir pa
likuonių vad. Trust fonde, bet 
vad. disability trus fondas ir

dalį nuo mokesčių iš gauto 
pelno

Is there a “magic" quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual. taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits.

1 After you have checked with a 
doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or more 
gradual the change, the more 
successful the diet w ill be in the 
long run.

You can start the 
downward by making small ad
justments in your eating habits 
by eating less and saving 
calories. Dieting docs not 
mean that you have to stop eat
ing the foods you enjoy.

If you prefertacat five or six 
small meals a day, your habit is 
encouraged by many nutri
tionists who agree that sęvepl 
small meals are more satisfy ing Get off the bus a Tew stops early 
than three large ones.

Exercise is aho an CxvCntial 
part of your weight loss pro
gram. A regular exercise regi
men will help you tone.and firj 
your body1 as1 you kfcc 
and can actually cut your 
appetite

If you are imable t$ abide “a 
cal At he n k s joy tj ne. y oi i

companionshipfind fun.

SAN DIEGO TEISĖJO
REFORMA

can
and support in regularly 
schethited group efforts such as 
dance, a nd yoga classes, swim
ming. tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride.

and wnlk lhe rot of the way. 
lake the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
iTtost of the day. examine sim- 
pk exercises you can do at yvwi t 
desk.
•.For more information, i< 

quest a jsinfcld frlee copy of;
f<> G'Oja/ AfeirM 

from Xratt, Inc Send a post-

card wiih wur name and ad
dress to “Guidelines” (A9), 
Box 4611. r>epartmcnt MR, 
Chicago, IL 60677.

Tuna Slaw
1 7-0/ can water-packed 

, tuna, drained, flaked
2 cups shredded cabKtgc

or lettuce
1/2 cup radish slices

2 tablespoons chopped 
. green pepper

2/3 cup Kraft calbrte 
thousand island 
dressing< <

Comb’oe ingredient^ tost 
hghth. Chill. 3 to 4 servings.

Rosado įvedė naują “greito di 
vorso sprendimo prasme. Kai 
jis praeitais metais pradėjo 
savo bandymą Superior teis
me, daugiau negu 3,000 žmo
nių gavo vad; “defold” divor- 
sus — neginčijamas skyrybas, 
kada tik viena šalis stoja teis
man.
Pasikalbėjime Sų spaudos at

stovais teisėjas Rasado pasa
kė, kad jis mėgsta greitą, ne- 
personališką rutiną, kadangi 
lai atelidžia besiskiriančiuus 
nuo teismo salėje sėdėjimo, 
žiūrėjimo į bei kurio asmens 
ašaromis pilnas snluoktinio 
akis, liudininkų du<*dnnms pa
reiškimus.

Pažymėtina, kad Teisėjų aso
ciacija ir JAV Asociation of 
Trini Lawyers, irW<lvi išreiškė 
savo pritarimą ir sutikimą to
kiai teisėjo Rosado prėslai 
praktikai.

Teisėjų draugijos preziden- 
las, Allan Markert, iš St. Paul, 
pareiškė, kad tikroje prasmė
je loks greitas skyrybų proce
sas gali kai kam iššaukti vedy-
bitię gėdą. pax'e?čiant J>ylą į! 9 Sudužusiam laivui visi xė- 
l< ngvą divorsą.(A.Nfarkert taipį jai yra priešingi. (Japonų paL) 

J . » v » '

(Platesnį paaiškinimą žiūr 
Chicago Tribune). 

* * *
KL. Mano darbas miesto sa

vivaldybėje nėra Soc, See. pa
dengtas. Bet prieš tai, kai aš 
pradėjau dirbti savivaldybėje, 
aš dirbau Soc. See. padengta
me darbe 25 metus. Kada aš 
išeisiu poilsiu, ar gaunama iš 
savivaldybės pensija turės įta
kos į Soc. See. peisuos če
kius? .. 'i r'}/. G.B.

ATS. Netaręs įtakos^-* Savi
valdybės, mokama pensija ne
turės įtakos į Soc. See. išmo
kas, nes jos pagrindžiamos jū-

garsiai ir
klausimus: _

1) Ar jūs gjvenate San Die- rekomendavusi laikinai vado
vybei (authority) pervesti fon 
dus tarp vad. trust fondų kaip 

(irre-] reikia, kad išmokėtų pensijų 
savo benefitus per kelis sekančius sų dirbtų darbų, kurį paden- 

metus.. .
i (su- Taip pat Kongresas ir Vyk

is-] domoji valdžia (Executive 
» Branch) rūpinasi kai kurio-

šešisgo apskrityje mažiausia 
menesius?
2) Ai- neišsprendžiamus l 

consilable) skirtumus su 
sutoktiniu(e) turite?
3) Ar galėtų Conciliation 

taikinimo) teismas padėti 
laikvti vedybas?

Sutuoktinių atsakymai
kartu “taip”, “taip” ir vienas! kurio sgali iškilti sekančiame* benefitų 
—“ne”, išreiškiami unisonu, 
tuojau pat atneša įsigaliojantį 
(instant, interogatory) teismo 
sprendimą.

Nekontescuotos (neginčija
mos) skyrybos teisine kasdie
ną San. Diego mieste vyksta 
dvi valandas ar kiek’ ilgiau.

Praeitais metais teisėjas R.
Rosado, prašė, kad jam pirmi- 
nikaujantis teisėjas Wiliam A. 
Gale leistų skyrybų bylas dar 
pagreitinti.

Tesėjas W. A. Gale šį teisė
jo žygį pavadino puikiausiu
(outstanding and perfectly), 
legaliku visa ti žodžio pras
mėje. (sence).

gia Soč. See. apdrauda. Viešos 
tarnybos pansija turi įtakos 
tiktai, kai kreipiamasi į- Soc.

į------—, See. įstaigą, prašant išmokų
duįmis ilgalaikėmis problemomis,, dependentams arba palikonio

šimtmetyje. Yra sunku žinoti, | * * ♦
kas ateityje gali įvykti, nes] KL. Aš turiu paskyrimą, ap- 
žinonės gali dirbti būdami vy- [ sigyventi vad. Christian Scien- 
resnio amžiaus ir dėl to, kad! ce sanatorijon sekantį mėnesį, 
didelis procentas moterų da-Į Noriu žinoti, ar Medicare ąp- 
bar dirba.

Papildomų klausinių galite 
siųsti į Soc. Šec. įstaigą, esan-
čią 4858 S. Ashland Ave. Chi- 
cago, IL. 60609.* *

KL. A i teisybė, kad Soc. Sec.

mokės mano išlaidas? Elė K.
ATS. Medicare ligoninės ap- 

as 
gulinčio paciento ligoninėje ir 
už pripažintų senelių namuo
se patarnavimą, priklausantį

pr. šul.

JAV AGRIKULTŪROS DEPT. 
ILIUSTRUOTA KNYGA H ■~’1 III r- "įjpny

' šiomis dienomis JAV Agri
kultūros departamentas išlei
do 144 pusi, iliustruota knygą, 
pavadintą “Wath’s to Eat and! 
other question kids ask about 
food”. Jos kaina $4-50. Gau
nama Consumer Information 
Centre. Dept. 180H, Pueblo, 
Colorado, 81009. Kartu gausite 
dovanai Cosumer Information 
katalogą.

Abu tokie
— Kodėl jūs ant piršto užsi- 

rišole juostelę?
— ŽmCna man ja užrišo, kad 

aš nepamirščiau išsiųsti laiško.
— Ir jūs jį išsiuhtėte?
— Ne. žmona pamiršo 

jį įduoti.
man

Alglukas, grįžęs iš mokyklos, 
džiaugiasi:

— Mamyte, kokie mes lai
mingi (

— Kodėl, sūneli?
— Aš likau antriems me

tams -- tau nebereikės pirkti 
naujų knygų.

išniokos gali" būti sustabdvtos|Christi.an .^ience sanatorijoj, 
tiems penisninkams, kurie už-H -
dirbo didesnę pinigų sumą per 
praeitų metų laikotarpį?

ATS. Taip, yra nustatyta 
pensininkams leidžiama už
dirbti fiksuota suma metų lai- goję, 
kotarpyje. Pensininkams 65 
m. amž. leidžiama uždirbti 
per 1980 metus $5,000. Jau- 
nsniems leidžiama per 1980 mano Soc. See. čekius periiųs-’ 
metus uždirbti $3,720. j tų tiesiog į mano nurodytą tau

Jeigu daugiau uždirbsite, taij pymo bendrovės sąskaitą. Aš 
~ " Y " L ’ " ; nuoj ruo5ius persikelti už įjotos mė
4 b o. 2 metij amž i nešiu į kitą valstiją. apie tai
pensinikas gali ukdirbti nen-j pfanesiau savo taupomo beiu

v_Į jeigu ji veikia, ar įrašyta ar 
įregistruota (certified) vadin. 
First Church of Christ, Scien
tist, Bostone. Daugiau infor
macijų tu.o reikalu galite 'gari
ti bet kurioje Soc. See, ’ įstfai-

KL. Kai aš praeitąis Akėtais 
išėjau pensijon, aš Trąšiau,

$1.00 Soc. See. atskaitys 
•$2.00 uždarbio. 72 metu

» * *

KL. Aš esu senjoras ir valdau 
Floridoje 16 vienetų aparta-! 
inentinį namą, kurį noriu par
duoti. Viename bute aš pats 
gyvenu. Noriu žinoti, ar galiu 
gauti nuo gauto vadin. Įįkapi- 
talo pelno mokesčių atleidimą 
(exemption), jei tą aparta- 
tnentinį namą parduočiaits?

Vladas ir Tonė I t

drevei. Ar aš tu i u pra
nešti Soc. See. įstaigai? Ona L

^TS. Taip, jūs privalote pra 
nešti Soc. See. įstaigai^ kad 
čekius persiųstų jūsų nurody 
tan bankan. Taip pat gere Įdė
jo praensti posto įstaigai ir 
prašyti, kad persiųstų jūsų'lai
škus. '

ATS. Nuo gauto pelno par 
davus apartamentinius namus 
jūs galėtite gauti nuo gauto pel 
no atelidimą(exemption).Gau
tas pelnas bus apmokestina
mas. Pvz., jeigu jūsų aparta. 
mentiniai namai būtų parduo

di už $100,000, ir jeigu jūs nia
uksite kitoms naujo įstatymo 
senjorams kapitalo pelno sąlv- 
goms, jūs turėsite teisę gauti 
atleidimo (exemption

KL. Pasakykite, ar Soc. See. 
programos negalėtų/hūli adhii 
nistruojanios su mažesnėmis 
išlaidomis? Al’A.

ATs. Atimi n islraly v i nes iš
laidos,yvykdaht visas Soc, 
progranias yra 
a pit 20 prnje.'

• Geras buvai, 
gasei, I>et pasiutai 

1/16 tą. pAsijutai.

2 — Naujienos, Chicago, Ill., Salurday-Mdnday, Octr'^^HOBO
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(Tęsinys)

Įvairių kraštų LB vadovai pa-
1

Lail. Dagys Trimičius.

dygius ryšium su Madrido-konT 
; „ progomis.

KĄ EUROPOS BENDRUOMENIŲ 
VADAI DIRBA

■ < po paskaitos ir diskusijų pa
rodytas spalvotas filmas apie V 
Rietuvių Tautinių šokių šventę 
^ikagoje.

Kitą d’eną (rugp. 15) popiet 
buvo tęsiamas Europos kraštų 
LB vadovų, suvažiavimas. Apta
rus Vasario 16 gimnazijos reikš
mę, priimtas šis kreipimasis į 
lietuvių visuomenę: “1980 rug
pjūčio 14-15 Innsbrucke, Austri-

da — suvažiavimas pasisako už 
“E.L.” svarbą ir visus ragina 
jį remtL

Apie PLB politinę veiklą re
feravo V. Kainantas. Nors ji su
kelia kai kurių veiksnių nepasi-
lenkinimą, bet PLB jos atsisa
kyti negali. VLIKas, ALTa ir 
Diplomatinė tarnyba siunčia į 
Madrido konferenciją memo
randumą, PLB turi savo žmogų 
JAV-bių delegacijoje. Lietuviai 
su ukrainiečiais ir kitomis tau
tybėmis eina į Jungtines Tau
tas. Jcrms įteikta jaunimo peti
cija, kuri persiųsta į Žmogaus 
teisių komisiją Ženevoje. Reik
tų ją ten surasti ir ^uak‘-".inti.

joje, susirinkę Austrijos, Belgi
ją Dįdž.- Britanijos, Italijos, 
Prancūzijos, Švedijos, šveicari- 
jėę ir Vokietijos LB darbuotojai 
drauge šu PLB pirmininku bei 
Dfdž. Britanijos ir Vok:etl4os 
jaunimo sąjungų atstovais svars
tė |r Vasario 16 gimnazijos rei- pasakojo apie savo politinius 
kalus. Visi vieningai sutarė ra- žygius ryšium su Madrido -kom 
ginti lietuviškas šeimas siųsti ferencija ir kitomis „progomis, 
savo vaikus į Vasario 16 gimna- Priimta ši rezoliucija: “Suvažia- • • • ’tziją, kur -auklėjimas vykdomas 
demokratine, tautine ir krikščio
niška dvasia.

Posėdžių dalyviai dėkoja -rė
mėjų būreliams, BALFui ir vi- 
soms lietuvių institucijoms bei 
paskiriems . asmenims už me
džiaginę paramą gimnazijai, 
prašydami jų savo darbą tęsti 
ir ateityje-
; Susirinkusieji taip pat ragina 
lietuvių, visuomenę ateityje dar 
stipriau remti vienintelę laisva- 
mę-pasaulyje lietuvių gimnaziją, 
kad ji ilgai ir sėkmingai galėtų 
tęsti savo lietuviškąjį auklėjimo 
ir švietimo darbą.”

Didž., Britanijos LS pirminin
kas Z. Juras pranešė Europos 
Lietuvio finansinę ir redakcinę 
būklę. Atskirų kraštų LB vado
vai: pasidalino - patyrimu plati
nant šį savaitraštį ir iškėlė pa
stebėtus trūkumus redakcinia
me darbe. Daugumai pasirodė 

j ’B^ppinįtfnas i Kauno, Vilniaus;ir 
-.Klaipėdos herbų pakeitimas Lie- 

• ‘ tuvos žemėlapiu EL 'antraštėje, 
kūr Lietuva- parodyta pernelyg 
plačiose sienose. Išreikštas pa
geidavimas grąžinti anksčiau 
buvusius herbus. Bendra išva-

vimas ska liną Pasaulio ir Kraš-i 1 
tų lietuvių bendruomenių vado-j 
vybes rūpintis, kad būtų sustip-| 
fintas Lietuvos laisvės siel.... . .
organizavimas ir jo valstybinis} 
Bei visuomeninis reiškimasis. 
Suvažiavimas pritaria PLB val
dybos veiklai politinėje srityje 
ir pageidauja, kad Lietuvos lais
vinimo veikla būtų derinama 
tarp Lietuvos diplomatinės tar
nybos, PLB ir VLIKo.”

Aptarti organizaciniai ryšiai 
tarp Europos kraštų LB- ir PLB 
valdybos. V. Kamantas pageida- 

- vd, kad Europos LB siųstų kuo 
daugiau informacijų apie savo 
veiklą ir planus. Prašė turėti 
kantrybės dėl pavėluoto išleidi
mo “Pasaulio lietuvio”, 1__
Europoje pasiekia 225 šeimas! 
20-yje valstybių. Pažadėjo žur-| 
nalo leidimą supunktualinti.

Pranešė, jog ateinančiais me-i 
tais į Europos kraštų LB vado- J 
vų suvažiavimą atvyks PLB 
valdybos vicepirmininkas V. 
.Kleiza ir,' tur būt, Kęst. 'Keblys. 
Kleiza galėtų Stud, savaitėje 
skaityti paskaitą kultūriniais, o 
Keblys — literatūriniais klausi
mais. Atskiri kalbėtojai pagei-

kinio I ^3V0’ ka<l XXVIII Stud, savaitė- 
1 je 1981 m. būtų paminėtos 
Į lO-cšios sukilimo prieš Sovietus 

metinės, supažindinta su Lietu
vos pogrindžio spauda ir su pa
dėtimi krašte.

Pageidavimas dėl Europos lie
tuvių glaudesnio bendradarbia
vimo taip formuluotas: ‘Suva
žiavimas kviečia Europcs lietu
vius gausiau dalyvauti Eldž. 
Britanijos lietuvių sąjur.gcs. ren
giamuose suvažiavimuose Lie
tuvių sodygoje per Sekr.iine:, 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėse vasaros metu ir prašo-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

kuris i Vokieti-i°s LB valdybą ištirti ga- 
~ į limybes 1982 m. surengti Eu-

] ropos lietuvių dienas, kurių me- 
j tu vyktų Europos lietuvių dainų 
ir tautiniu šokiu šventė”. .

-Radijo bangomis pasiųstas 
į Lietuva sveikinimas, kuriame 
sakoma:

. “NNVII-sios lietuviškųjų stu
dijų savaitės Europoje proga 
Vakarų Europos lietuvių bend
ruomenių valdybų pirmininkai 
bei nariai ir lietuvių jaunimo' 
atstovai susirinko posėdžių Inns- 
brucke 1980 m. rugpjūčio 14 ir 
15 dienomis. Dalyviai susipaži-

Į no su atskirų bendruomenių 
veikla praėjusiais metais. Iš

-UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
lK CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Ė- Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
Baro asmeniška dėmėsi, gerai su Jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! 1

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

£ 2

?T-.-

1739 S. HALSTED ST. ŲFį V 
CHICAGO, IL 60608 ,

* Į

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardai - ________________________ _ _________
Adresas - ---- -- __________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

- Pavardė ir vardas-------------------------------
Adresas -------------------------------------------------------------------------- -

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ________________ —

• Platininio vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol.
Pavardė ir vardas - -----------------------------------------------------------
Adresas  — — ----------------------------————-----------------

• Platininio vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

^ . Pavardė ir vardas -------------- —----------- i----------------- 1_________
Adresai - -------------------—--------------------------- --------------------

' f .
Tuo tarpu-Kufsteino'. pabege- tais. Amerikiečiams užėĮnus /Ti- 

rolį, ypač miestuose būvo pu
čiamas kariuomenės antplūdis. 
Išėjęs į miestą, matydavau, kaip 
greitai skrieja kariški džypai 
siauromis miesto . gatvelėmis; 
kaip apdairiam reikėjo būti, no
rint skej^ai pereiti tą, nors ir 
labai siaurą, gatvę. Apdairiam 
nes iš už kampo kiękxręnu mo
mentu galėjo išsinerti ta šmaig- 
šti, pilkai žalsva kariška mašina 
tiesiai ant tavęs. Taip ir atrodė, 
kad ji nerdavo tiesiai ant praei
vio ir net nebandydavo sulėtin
ti greitį.

Vieną kartą taip ir įvyko. 
Rodos, buvau atsargus, nerizi
kuodavau kirsti patvės, nors ma 
šina atrodydavo dar tolokai; ži
nojau,. ji priartės taip greitai, 
kad nespėsiu įpusėti savo kelio. 
Bet tą kartą ji išnėrė iš už kam
po taip netikėtai ir skriejo tie
siai ant manęs. TA spėjau pa
galvoti — dabar su manim baig
ta’ Džypas, baispusiai sužvie
gęs, metėsi kiek į. šoną. Ten jis 
ir sustojo. Jame sėdėjo 2 unifor
muoti amerikiečiai. Vienas gar
siai kažką man j?ėkė ir mosikavo 
rankomis, kitas šypsojosi ir kaž
ką kramtė.

Man tas įvykis baigėsi laimin
gai, bet dirbant arčiau tokios vie 
tos, kur, anot Janio, negyvus 
atgaivina, teko išgirsti ir apie 
tokias eismo nelaimes, kurios 
baigdavosi mirtimi. Netrukus po 
įvykio su manimi buvo sunkiai 
sužeista miesto gyventoja, - vi
siems žinomos šeimos motina. 
Ji mirė tik atvežus į operacinę 
salę. Keliom dienom vėliau jau
nam berniukui buvo sulaužyta 
ko'a,’ir jis pasiliko ligoninėje 
gydytis; dar buvo - atsitikimų, 
kur eismo nelaimėje žmogui su
laužydavo šonkaulius, išnarin-. 
davo raktikaulius. Tai buvo tik 
nedidelis nuošimtis tų nelaimių, 
apie kurias man teko išgirsti po
ros Savaičių laikotarpyje.

Už išvadąyįmą iš nacių jun
go, už nuėmimą nuo jų pečių 

• karo naštos tiroliečiai dar tebe- 
mokėjo duoklę savo išgelbėto

jams. Ta duoklė dabar buvo eis
mo nelaimių pavidale. Tiesiogi
niai paliestiesiems — tai buvo

veiktt PirmįatKią buvo paima
mi žmonės su šeiniomį^ ir pavie 
niaJ asmenys, reikalingi skubias 
globos. Kugriai pakl jivo į pit: 
mąsias priimamųjų“ eiles- Au
gustinui atpuolė reikalas keliau
ti po kaimus kalė-?oian+. ko jis 
labai nemėgo. Šaip ‘is sakėt’, to
kiem darbui nebuvo g męs.

No’,s'man nebuvo re kalo sku
bėti anlei^i ligonine i' darbą, 
tačiau parirbeiau. kad mano dy- 
knduoniavimui b”c oriėjes ga
las: man ėmė pridėti po trupu
tį daugiau darbo Tai buvo ženk 
las, kad mane laikė sust'prėju- 
s’u, galinčiu ątl’kti sveiko vyro 
dariao norma. Kad buv^u susti
prėjęs tą ir na's jaučiau, bet 
toks aiškus pripažinimas iš darb 
dariu nusės, mano pas tikėjimą 
savo jėgomis dar daug'au susti- 

. prino.
Neužilgo man buvo pavesta 

valvti operacinė sale. T aty:s Ja
nis,kurį susipažinau besilanky- 

j damas skalbykloje, iš to padarė
rucmenių veikloje vieną svar- j kone sensaciją. Žinoma, tik mū 
blausių vietų f užėmė Vakarų s9, darbininkų, ratelyje.^ 
Europos politinių sluoksnių, vi
suomenės ir viešosios nuomonės 
supažindinimas su mūsų tautos kada šlaviko^ darbas pradėjo 
nenuilstamomis pastangomis at-tre’^^ paukštinimą?
gauti Lietuvos valstvbine nepri-| gava’ operacinę salę:
klausomybę. A * ‘ } — neužsileido Janis. — Tai pa-

Posėdžių dalyviai radijo bąn- J ,talPa> kur iš Padaro stve?' 
gomis jungiasi su sesėmis ir 
broliais pavergtoje Lietuvoje, 
linkėdami jiems ištverti savo

— Žiūrėk, tave paaukštino!
— Kaip tai paaukštino? Nuo

į ką, o negyvus vėl atgaivina! ’
— Teisybę sakai! — sutikau, 

norėdamas apraminti įsikarščia-
ryžte išsivaduoti iš maskvinio vusį juokdarį. - O jeigu tu pa- 
sovietinio jungo. Laisvosios Va- matytum, kaip ten kraujas upe-, _ _ • IlOln f O ITTotH-CIC mon nOlivfoiliais teka!Kartais man neužten 

ka penkių kibiru vandens grin
dims išvalyti. ,

Mums reikėju siokio tokio įvai 
' Vakalų”Europps lietuvių bend-Į ;_kokįl_.n0^£_^°±:

ruomenių bei jaunimo atstovui 
posėdžiams vadovavo Pasaulio j 
lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkas inž, Vytautas Ka
mantas ir Vakarų Vokietijos

karų Europoj lietuvių bendruo
menės yra tvirtai Įsitikinusios^ 
kad mūsų tautai nušvis lais
vės aušra.

karo nešamų blogybių tęs;nys. 
Tačiau1 dauguma austrų tautos 
suprato, kad prasidėjd naujas at
gimimo laikotarpis; sunkus ka
ro sugriautos šalies gyvenimas, 
kur ne viskas dar buvo bloga, 
ypač kas lietė patį okupantą.

Amerik’ečiai viską turėjo sa
vo. Svarbiausia, nereikalavo 
maisto, kurio Austrija neturėjo. 
Dar daugiau — kai kurie pra
bangos dalykėliai ėmė pasklisti 
po kraštą ne iš kur kitur, o tik 
iŠ amerikiečių turimų išteklių. 
Vaikai gaudavo iš kareiviu šo
kolado, kramtomos gumos,' mer
ginos, susipažinusios su karei
viais, būdavo aprūpinamos kon
servais, šokoladu, cigaretėmis, 
papuošalais.
t Kartu su Janiu skalbykloje 
dirbanti Teresa pietums visada 
atsinešdavo tikros pupelių ka
vos, baltintos su miltelių pavi
dalo grietinėle, o desertui turė
davo šokolado. Ji buvo landi 
mergina ir visur prieidavo.

— Kur, panele Teresa, gau
nate šokolado? Mes irgi norėtu
me nusipirkti, — traukė per dan 
tį merginą niekad nerimstantis 
Janis.: ■ •

— Aišku, kur — kareivinėse! 
— įsiterpė kažkas iš vyrų.

Bet' panelė išdidžiai paaiški
no, kad šokoladas valgyti tinkąs 
tik merginoms; tuo ji gražiai iš
vengė tiesioginio: atsakymo ir 
užbaigė pasikalbėjimą pasitrauk 
dama iš to aiškaus užpuolimo 
kaip laimėtoja. Vėl buvo pasi
kartojusi niekad nemeluojanti 
gyvenimo taisyklė: turtingasis 
visad-laimi.

(Bus daugiau)

Klausimas kritikui

- 1 . Į _,

lietuvių bendruomenės valdybos r 
pirmininkas Andrius Šmitas. I 
Kaip svečiai dalyvavo Vakarų, 
Europos lietuvių vyskupas dr.} 
Antanas Deksnys ir. Lietuvos 
diplo'matinės tarnybos narys, 
įgaliotas ministras dr. Albertas 
Gerutis”.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu. ■•'--*• • - ■

pranešimų paaiškėjo, kad bend- (Vok. LB' Informacija)

nors ir grynai sufabrikuotos 
sensacijos; po to, kai bombos 
buvo nustojusios kristi, o fron
tas buvojikęs tik praėjusių die
nų pasaka. ‘ ?

Operacinės salės valymas ne 
vien mano draugams ' suteikė 

’ Į kalbos; tas darbas praplėtė, ir 
' Į mano akiratį. Ten besimaišyda

mas sužinojau, kad ne vien ka
ro metu žmonės žūva. Jie žūva 
ir tokiais ramiais pokario me-

— Drauge kritike, ar galė
tumėte pasakyti, kuriame kūri
nyje ryškiausiai atsispindi ko
munistinė statyba? j

L- žinoma, galiu! Tai nese
niai^ minišio Aleksandro Tvar- 
dovškiO; poema “Už tolių — ki
ti toliai”.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

. DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

V. RATAS

SOLBAD HALL LIGONINĖJE '
(Tęsinys)

i.

Ta paskutinė kelionė pas ūki
ninkus Kugrį dar kai ko išmo
kino. Važiuoti Į kaimą ne su vo
kiškomis markėmis kišenėje, bet 
su batais, tegu ir ne tokiais pui
kiais kaip išleistieji. Žmonės trū 
ko apavo, ypač kaime. Kugrys 
panaudojo visą sąvo talentą; 
kad iš senų batų padarytų kiek 
galint patrauklesnį apavą. O 
seno tranto jis turėjo; buvo dir
bęs pas austrą batsiuvį, ir už

karbą kartais gaudavo senų ba
tų. Tegu jie tada atrodė bever
čiai, bet markė irgi nebuvo daug 
verta. Jo nujautimas nemelavo: 
kiek viena pora,kurią jis išsau 
gojo, dabar šio to verta. Už vie
ną tokia porą moteriškų batelių 
jis parsivežė daržovių, už kitą 
------ sūrį; viena moteriškė net 
surizikavo gabalą veršienos. Ba 
teliai nuostabiai tikę jos sūnui 
piemenukui.

JAY DRUGS VAISTINĖ :
2759 W. 71st St, Chicago, ID.

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

Atdara šiokiadieniais nuo - ]
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

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

. TeL 476-2206 :

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų nnkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetan- 
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 p»l. Kaina fl.56.

Knygos bus išsiųstos, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu sdresu:

NAUJIENOS,
1731 S*. HsJstH SL, CMc*c», IH. IM*|

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St ir S. Western Ave Chicago, Illinois

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
; • ŠOKIAI

y ' T 1 * *

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas §20.
* * . * j* - ■ * ■■ ♦ į i : ’ «

BANKETĄ RUOŠIA ’ ‘

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago^ ĮQl.t Saturday-Mcfndayt Oct. 4-6, 198Q
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90 centų, I960 m. — 
81 cnt., 1965 m. — 76 cnt., 1970 
m. — 62 cnt., 1971 m. — 59 cnt., 
1972 m. — 58 cnt., 1973 m. — 
54 cnt., 1974 m. — 49 cnt., 1975 
— 45 cnt., 1976 m.

jamos puo diktatūros smūgių kairiosios partijos, imtinai 
su komunistais, sudarė t.v. bendrą liaudies frontą, kuris 
išsilaikė pogrindyje net nacių okupacijos metu ir sudarė 
pagrindą atkurti “Lenkijos suvienytai darbininkų par-
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Grįžtant prie Lenkijos įvykių
Nors toliau siaučiąs Irano-Irako karas, sukėlęs di

delį susirūpinimą visame pasaulyje, nustūmė į šalį Len
kijos įvykių tolimesnį nagrinėjimą, bet jų reikšmė liko’ 
nenublukusi, Lenkija tapo detentės politikos ir Helsin
kio sutarimų bandomuoju lauku, kurių rezultatai yra 
svarbūs ne tik visai Rytų Europai, bet ir Pabaltijo oku
puotiems kraštams.

Ta prasme turime giliau Įvertinti ir suprasti pačius 
Lenkijos įvykius. Pagal pas mus nusistovėjusias sam
pratas, Lenkija tapo Sovietų okupuota ir jai teroro keliu 
tapo primesta komunistinė santvarka bei komunistinė 
valdžia. Visos lenkų patriotinės jėgos, remiant galingai 
Lenkijoj katalikų Bažnyčiai, Veda žūtbūtinę kovą už ne
priklausomybės atstatymą it’ komunistinės valdžios bei 
jos santvarkos panaikinimą.

Šiame samprotavime slypi tik dalina tiesa. Oficialiai 
valdančioji partija yra pavadinta “Lenkijos suvienyta 
darbininkų partija”, kuri buvo sudaryta iš komunistų, į 
socialistų, liaudininkų ir kairiųjų katalikų-partijų ir są
jūdžių apjungimo, beCkomuništtf vadovybėje-*- ir ^Krem
liaus priežiūroje.

Lenkijos komunistų partija, kaip ją tituluoja vaka-' 
riečiai, netapo kosmopolitine bolševikinio tipo partiją, 
nes kietai kovojo už lenkybės išlaikymą ir stengėsi išlai
kyti galimą savarankiškumą satelitinės valstybės rėmuo
se. Dėl to išlaikė seną valstybės herbą, tautinę lenkų 
vėliavą, seną tautos himną, ypatingai puoselėjo visą len
kų kultūrinį palikimą, nesuvarė ūkininkų į kolchozus, 
paliko plačias laisves ir teises visoms religijoms ir libe
raliai traktavo išlikusius priešingų partijų veikėjus.

Lenkijos valdančiosios partijos susiklostymas iš įvai
rių kairiųjų sąjūdžių nesusidarė vien pokariniais metais. 
Marš. Pilsudskiui įvykdžius perversmą 1927 m., tapo įves
tas diktatūrinis režimas, kuris turėjo apsaugoti kraštą 
nuo komunizmo grėsmės, partijų anarchijos ir ūkinio 
sustingimo. Lenkijos komunistų partija buvo negausi ir 
neįtakinga darbininkijos ir liaudies masėse. Tikrumoje 
įvykdytas perversmas nukreipė savo smūgius prieš visas į 
kairiąsias partijas, atstovavusias plačias dirbančiųjų ma
ses, atsidūrusias tikrai apverktinoje padėtyje. Besigin-

Prieškarinė Lenkija buvo atsilikęs agrarinis kraš-į 
tas, kuriame 70% visų gyventojų dirbo žemės ūkyje. Pusė. 
visų žemių priklausė dvarininkams, o kitoje pusėje virš j 
70% dominavo mažažemiai ir bežemiai. Dvarininkai do-! 
minavo valdžioje, užvaldė veik visus valstybinius postus, • 
ir sudarė veik išimtinai karininkijos kadrus. Universite- į 
tuose, pagal prieškarinę statistiką, tik 7'4 visų studentų I 
buvo kilę iš ūkininkų su mažiau 50 ha ir tik 3% iš darbi- į 
ninku, daugumoje aukštos kvalifikacijos. Visi kiti stu
dentai buvo kilę iš stambios ir smulkiosios bajorijos ir 
miestiečių, kurių daugumą sudarė žydai, vokiečiai ir ki
tos mažumos.

Įvesta Pilsudskio diktatūra savo esmėje buvo dvari
ninkų valdžios organas, kuris turėjo apsaugoti atgyve
nusias Rzeczpospolitos bajorijos tradicijas, ginti savo 
luominius interesus. Jie nesugebėjo išspręsti degančių 
ekonom.'nių ir socialinių problemų, industrializuoti kraš
to, praplėsti technikinių ir mokslo kadrų paruošimo, 
sveikatos apsaugos ir bendrai užtikrinti tautai pažangos. 
Gindami savo pozicijas itin spaudė tautines mažumas ir 
persekiojo kairiųjų sąjūdžius.

Prasidėjusiame kare vokiečiai lengvai sutriuškino 
atsilikusią Lenkiją. Paaiškėjus, kad naciai siekia lenkų 
tautos sunaikinimo, visos Lenkijos jėgos.buvo įsijungu
sios į bendrą rezistencinę kovą už savo tautos išlikimą. 
Įsiveržus raudonajai armijai, lenkų tautos vienybė su
byrėjo ir, vietoje buvusios dešiniųjų diktatūros, valdžią 
perėmė kairiųjų diktatūra, vadovaujama komunistų.

Reikia pripažinti, palyginamai trumpu laiku Len
kija atsistatė iš karo griuvėsių, išplėtė visuotinį apmo
kymą ir sveikatos apsaugą. Vietoje prieš karą buvusių 
35.000 baigusių aukštuosius mokslus, dabar esama 
1.500.000 akademikų. Įvykdyta plataus masto krašto in
dustrializacija, pakėlusi Lenkiją į 9-ąją vietą industrinių 
kraštų tarpe. Vietoje prieškarinių 70% kaimo gyventojų, 
dabar liko tik 23%, bet, būdami smulkūs ūkininkai, ne
įstengė aprūpinti krašto maistu. Apie 10 milijonų kai
miečių tapo perkelti i miestus. Tai viskas įvyko nebe di
delės Vakarų demokratijų pagelbos ir detentės politikos, 
turėjusios tikslu atitraukti Lenkiją iš Maskvos orbitos.

Kodėl šie .visi; dideli, laimėjimai neužtikrino laukto 
darbo žmones nenori sugrąžinti senos santvarkos, todėl 
skaitoma virė 3 mill jonų narių,* kurie su-savo šeimomis 
sudaro naują privilegijuotą klasę, kuri,paglemžta didelę 
tautos pelno dalį savo naudai, gyvena prabangiai dirban
čiųjų sąskaitom Be jos, dar rusai už pristatomas maši
nas, žaliavas ir ginklus išplėšia savo dalį.

Susidarė dvigubas konfliktas. Nei valdantieji, nei 
darbo žmonės nenori sugąžinti senos santvarkos, todėl 
per streikus abi pusės aiškiai pasisakė už. socialistinės 
sistemos išlaikymą. Jie nieko nenori girdėti apie* pabė
gusių diktatūrininkų' sugrąžinimą, Įkūrusių Londone 
savo egzilinę vyriausybę. Tačiau darbininkija ir inteli
gentija nėra patenkintos esama padėtimi ir esamoje so
cialistinėje santvarkoje ėmė reikalauti sau demokratinių 
laisvių ir žmoniškesnio gyvenimo, panaikinus valdančių
jų privilegijas. Jie nereikalauja santykių su Sovietais nu
traukimo, nes tie santykiai esą reikalingi atsparai prieš 
galimą Vokietijos imperializmą ir grynai ekonominiais 
sumetimais. į.

Kaip matome, Lenkijos įvykiai atidengė vykstančius čioje Sovietų Sąjungoje-

Jordi Bonas. Viduržemio jūros vaizdas.

— 45 cnt., 1976 m. — 42 cnt., 
1977 m. — 40 cnt., 1978 m. — 
35 cnt., 1979 m. — 30 cnt. ir 
1980 m. — apie 27 cnt.

ANTANAS PLEŠKYS

INFLIACIJA

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Perkūno toks tonas ir tokie nesugriaunami 
argumentai visus labai blogai nuteikia. Ką da
bar begalima buvo jam atsakyti?

Niaura tyli; šie priekaištai jam buvo labai 
nemalonūs. Bet dar blogiau jautėsi Ringaudas 
—jis suprato, kad šie priekaištai taikomi jam, 
nors ir netiesioginiai, o Niaura... gerasis Ni'au- 
ra... — jis tik pasielgė taip, kaip būtų pasielgęs 
ir jis pats.

Visą kamerą prislėgė sunkio® mintys; į 
kiekvieno galvą veržiasi klaikus klausimas: ne
jaugi mes esame iš-tikrųjų tų išdavikų aukos? 
Nejaugi jie apgavo mūsų vadus? Ir viri dėl to tu
rime čia žūti?...

“Irena pagrobta”, nieko daugiau nebegalė
jo galvoti Ringaudas. “Ar begalima viską patei
sinti atsitiktinumais? Ypač kai tokie keisti su
puolimai ima kartotis nuolatos...”

Ners visų akys merkėsi nuo didelio, nuovar- 
g‘o, bet c "migti negalėjo niekas. w ,

Niaura br.ndo pakreipti visų mintis kita 
linkme; jis pin deda pasakoti įdomesnius nuoty
kius iv pririmin mus. Bepasakodamas jis vis su

mini ir Joną Lašinską. Gerai jį tepažinojo tik 
Ąžuolas, jis anksčiau su juo draugavo, todėl da
bar jis daugiausia ir susidomi jo keistu elgesiu-

— Bet gi jis mums suteikdavo geriausių4 ir 
tiksliausių žinių pogrindžio spaudai, — stebėjo
si Ąžuolas.

— O kad Bičkovas laikė jį jau savo žentu, 
ar jums buvo žinoma?—paklausė jį Niaura.

— Kad jis ten lankydavosi, mes žinojome, 
bet laikėme paprastu dalyku, — kaipgi kitaip jis 
žinias surinktų.

— Tas vyrukas, pasirodo, didelius sumany
mus turėjo, tik nepavyko jam įvykdyti,—paaiš
kina Niaura.

Ringaudas iš pradžių visai nesidomėjo kaž
kokiu visai nepažįstamu Lašinsku, tik išgirdęs 
Niaura tvirtinant, kad Bičkovas kažką laikąs 
savo žentu, ėmė sekti pokalbį toliau.

— Jo tėvas, kaip ir Bičkovas šio karo laiku 
nepaprastai praturtėjo, — tęsė toliau Niaura, — 
bet vienintelį savo sūnų laikė kietai, nerluoda- 

jam pinigų, o šis motinos buvo labai lepina- 
imas, mėgo trankytis, tbdėl sugalvojo vietoje tė
vo pasidaryti pats visų turtų savininku.

— Dabar aš suprantu, kodėl jis taip mie
lai išdarinėdavo visus savo tėvo “gražiuosius 
darbelius”, — stebėjosi Ąžuolas, — bet jis viską 
pranešdavo mums ir apie Bičkovo šunybes.

— Nemažiau jam rūpėjo ir Bičkovo turtai 
— jis tikėjosi gauti Bičkovo dukterį, o kai tas

Dabartiniai įvykiai, Irano ir 
Irako santykiai-karas nieko ge
ro nežada infliacijos sustabdy
mui — stabilizacijai. Iki šiol 
visi karai atnešė tik pinigų ver
tės kritimą — infliaciją. Neži
nia, ar pasiseks prasidėjusį ka
rą lokalizuoti ir likviduoti, ar jis 
išsiplės į pasauKnf ginkluotą 
konfliktą — karą. Naftos reika
lai labai skaudžiai paliečia vi
sas industrializuotas pasaulio 
valstybes.

Kas dėl inflfacijos laimi 
ir kas pralaimi?

Nekilnojama turto; brangeny
bių ir kitų nekintamų vertybių 
savininkai, didėjant infliacijai, 
atitinkamai didėja ii- jų nuosa
vybių kainos (ne vertė), nuosto
lių neturi. Dirbantieji atitinka
mai infliacijos padidėjimui pa
gal sutartis išsidera aukštesnius 
atlyginimus ir nuostolių neturi. 
Bet pinigų taupytojas, kuris 
1970 metais turėjo 1,000 dolerių 
pasidėjęs banke ar laikė namie, 
tai šiandien to 1,000 dol. vertė 
bėra tik 429 dot. Dėl infliacijos 
prarado 571 dolerį. Ir kas 1970 
metais buvo pasiskolinęs iš ban
ko ar privataus asmens $1,000, 
jei per tą laiką nesumokėjo ar 
visai neužmokėjo, dolerio vertei 
nukritus, jo skola bėra verta tik 
429 dol.
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Pasiskolintojas; nei piršto ne
pajudinęs, uždirbo 571 dolerį. 
Tuo’ tarpu indėlininkas ir pini
gų taupytojas ne dėl savo kal
tės ar neapsižiūrėjimo prarado 
571 dolerį. Ir kas blogiausia, kad 
pasiskolintojas: nuo uždirbto 
pelno .ūeprivaloiniekti mokes-' 
Čių, o indėlininkas, .taupytojas

eitas — 43.6 bil. dol., pinigai 
apyv. — 86^ bil. dol., infliacija 
— 9.1 %; 1978 m. išlaidos — 
450.7 bil. dok, deficitas — 19.1 
bil. dok, pinigai apyv. — 114.6 
bil. dok, infliacija — 7.6%; 
1979 ir 1980 m. valdžios išlaidų 
ir pinigų kiekio apyvartoje duo- 
fmenų neturiu, bet 1979 m. inf
liacija pasiekė 15%, o 1980 m. 
biudžeto deficitas gali siekti 60 
nrik dok, ir infliacija — apie 
10-12%. Yra spėjama, kad 
1981 m. deficitas sieks apie 40 
bilijonų dolerių.

Prezidentinis kandidatas R. 
Reągąn savo rinkiminėje ką}-. 
!bdje yra pažadėjęs 1981 m. bžu-

včiiuz.iujį isičuuub, U1UU4CW? uen- i uiciu Buuiax.xubx

eitas, pinigų kiekis apyvartoje į bilijonų dolerių, bet apie ^pinigų 
ir infliacija. ’ I spausdinimo mašinų sustabdy-

1965 m. valdžios išlaidos sre-^mą ir jų paleidimą apyvarton | negali savo nuostolių nurašyti 
kė96J bilijono dori deficitas — f nėra prasitaręs. Net pasikeitus1 nuo' apmokestinamų pžtjamų su- 
3.4 bik do L pinigai apyvartoje f valdžioms, rimtos kovos su inf-1 mos. Tai yra labai neteisinga.

(Tęsinys)
’ Jei ne skolos, tuos bilijonus 

i dolerių būtų galima panaudoti 
geresniems tikslams: mokesčių 
sumažinimui, įvairiems tyri
mams, naujiems energijos šalti
nių ieškojimams, kelių, tiltu, 
užtvankų statyboms, apsigink
lavimui ir t.t.

Privatus asmuo, kuris savo 
skolas vis nuolatos didina, ankš
čiau ar vėliau prieis prie bank
roto. Panašiai gali atsititki ir 
su visu krašto ūkiu.

Tos milžiniškos skolos susi
darė dėl per didelių valdžios iš
laidų ir biudžeto deficito. Trum
pai žvilgterėkime kaip augo _ 
valdžios išlaidos, biudžeto defi-. džeto deficitą sumažinti .iki 27

42 bil. dol.; 1970 m. išlaidos—įliacija nesimato.
,194.9 bil. dol., deficitas — 1.1 [ Dar žvilgterėkime į dolerio 
bil. dol., pinigai apyv

f

Šiandien indėliai bankuose yra 
apdrausti iki 100,000 dol., bet

■ 57 bil. vertės kritimą. Jei pagrindu pa- tėra apdrausta tik dolerių skai
do!, infliacija — 6.7%; 1975 m. imsime 1950 m. dolerio vertę, ėius, o ne dolerių vertė. Dėl inf- 
išlaidos — 324.6 bil. dok, defi- tai 1955 m. doleris bebuvo ver-

prieštaravimus pačioje komunistinėje sąrangoje ir susi
kirtimą su Maskvos tikslais, kuriuos dar komplikuoja 
skirtinga Lenkijos katalikų Bažnyčios užimta pozicija. 
Tačiau šį istorinį procesą lėmė ne vidujiniai veiksniai, 
bet Vakarų demokratijų vedama pasaulinė politika, kuri 
įgalino komunistinėje sistemoje prieštaravimams pasi- 

. reikšti. Tolygiai šių įvykių peržiūra duoda mums suprasti 
kokiais pagrindais remiantis buvo planuojama detentės 
politika ir kokių laukta rezultatų. Tolimesni Lenkijos 

i įvykiai bus sekami dar su didesniu dėmesiu, nes jie tu
rėtų pasireikšti visoje Rytų Europoje, ir net galimi pa

jam nepavyko, jis- nuėjo tiesiai pas Grauz- 
mana.

— Kas galėjo patikėti! Anksčiau jis visai 
padorus vaikinas buvo, — vis dar bando ginti sa
vo buyusI draugą Ąžuolas.

— Tai jis jau atvirai dabar tarnauja prie
šams? — nepaprastai nustebo Guoba.

— Ir ten jam nepavyko. Grauzmanas greit 
patyrė ,kad jis tarnauja dviem ponam, ir suėmė 
ji patį.

— Na, ogi jo tėvas taip jo ir negelbėjo? — 
susidomėjo ir senasis Pranas.

— Kai sužinojo senis, kad jį išdarinėdavo 
tikras jo sūnus, vos nepasiuto iš piktumo,'todėl, 
kai suėmė, tik tepasakė: “Tegul pasimoko”.

— O kur jį dėjo? — vis domėjosi Ąžuolas.
— Nežinau, kalbėjo, kad išvežę, bet jo nesu

paisysi — jis labai menkas ir įtartinas žmogus.
Guoba, stovėdamas prie durų, rankos mostu 

duoda ženklą, kad visi nutiltų, nes koridoriuje 
pasigirsta triukšmingi žingsniai. Viri įtemptai 
laukia ir. žiūri, kas pasirodys duryse, bet triukš
mas nuaidi koridoriumi tolyn, už jų kameros. 
Tryliktosios kameros gyventojai ramiau atsikve
pia, bet greit pasigirsta smarkus smūgis į kaž
kieno duris ir piktas smogiko rėkavimas; vėliau 
prasideda baisus riksmas ir daužymasis; toks 
triukšmas jiems buvo labai gerai pažįstamas, todėl 
visi susigūžta, tarytum slėpdamies nuo kirčių.

Tokiais mementais, kai būdavo daroma ku

'liacijos, kad taupytojas, indėli
ninkas neturėtų nuostolių ir kad 
jo nuostoliais nepasinaudotų pi
nigų pasiskolintojas, Senatas ir 
Atstovų Rūmai (bendrai — 
Kongresas) tūrėtų išleisti įsta.- 
tymą, kuris Įpareigotų bankus, 
kad, padidėjus infliacijai, tokiu 
pat procentu būtų padidintos in
dėlių ir paskolų sąskaitų sumos, 
kad nebūtų nuskriausti indėli
ninkai. Prie šiandieninės kom
piuterių sąskaitybos sistemos 
tas bankams nesudarytų jokių 
sunkumų, o teisingumas bū'ų 
išlaikytas. (Pabaiga)

rioje nors kameroje ekzekucija, kaimyninių kam
barių kaliniai labiau kankindavosi, negu kai dau
žydavo juos pačius, nes mušamas žmogus tik fi
zinį skausmą daugiausia bejaučia, o iš šalies gir
dint, kiekvienas dar gali galvoti ir pamato, kokiu 
žvėrimi gali žmogus žmogui pavirsti.

Perkūnas staiga pašoka iš savo vietos ir grei
tu žingsniu nueina prie durų. Kaip tik tuo pačiu 
metu iš nelaimingosios kameros pasigirsta rimbo 
kirčiai ir kalinių baisus vaitojimas. Jis pereina 
per kambarį ir vėl prieina prie durų. Prieš dvi 
dienas jis vos ropomis parropojo iš kiemo į savo 
kamerą, taip jis buvo sumuštas. Jis, mat, išdrįso 
pakelti nuo žemės vieną beveik nebegyvai sumuš
tą kalinį; tada subėgo prie jo visi smogikai ir 
ėmė ne tik rimbais pliekti, bet kojomis spardyti 
ir net už plaukų po kiemą tąsyti.

— Nejaugi visoje stovykloje nebėra nė vieno 
vyro! — prasiveržia iš jo lūpų priekaištas visiems 
ir pačiam sau. — Kodėl dabar kiekvienas tik dre
ba dėl savo menkos gyvybės, nors gerai žino, kad 
jos vistiek greit neteks... Ar girioje mes tokie 
buvome? ...

— Ten buvo visai kąs kita, — atsiliepia Rin
gaudas, —. beginklis kalinys fizinei kovai nebe
tinka. Mūsų tikslas dabar — ištrūkti ,iš čia ir 
atgauti vėl ginklą.. . Todėl valdyki&ėa..

daugiau)
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TUVIŲ DIKEKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS*
“Stebėtinas Patarėjas’

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344
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J8ZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

151
Izaijo 9:6,7 turime labai puikų pranašavimą apie Jėzaus gi- 

mimą ir apie visą pasaulį siekiantį jojo “viešpatavimą”. Norėda 
mas, kad mes turėtumėm aiškesnį supratimą apie busimąjį Kris
taus karaliavimą, pranašas pritaiko jam keletą labai reikšmingų 
titulų. Šitoje pranašystėje jis sako: “Jis bus vardu: Stebėtinas 
Patarėjas, Galingasis Dievas, Busimojo Amžiaus Tėvas, Ramybė 
Kunigaikštis”.

Kai kurie ebrajų kalbos aiškintojai sako, kad -žodis “Stelė 
tinas? turįs būti sujungtas su žodžiu “Patarėjas”, lygiai kaip ir 
“Galingasis Dievas” ir “Amžinasis Tėvas”. Bet nūs juk žinome 
kati-Jėzus yra “Stebėtinas”, neatsižvelgiant i^ kurio atžvilgio mes 
žiūrime į jį. Neatrodo protinga maruti, kad čia pasakyta, kad 
mūsų Viešpats Jėzus yra tik “Stebėtinas Patarėjas”.

- ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10333

Palaidojome akordeonistą Kostą Venckų

DR. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

WaetdMcter Community klinikos 
Medicinos di rektorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomia ir

‘Lietuvos Aidai
<AZt 88AZOŽ»ONYT»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
VllUDdoc engi ta rima

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro.

Vi*o» laidos iž WOPA. stotim, 
banga 149u am

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
WTltš stovės 1110—am

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60628 

Telef- 778-5374

U

OPTOMCTRISTAS

24U W. 71 St. TeL 787-5149
Tikrina aku. Pritaiko akiniu* ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,'

Ofiso telefonu: 776-2880,
• Rezidencijos telefu -448-5545

RAD1JO UlMOk VAuARDot

Vloos prodromes it war- 

149B ML A. k . .
Ltotuvię kalba: kasdien nuo pu 

madienio iki penktadienio 4:uc 
-4:80 vaL vtk. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo b:su iki 9:s<. 

ryko.

Yodė|a Aldona Daukui

Tola*: HĖmioct '4*2416

7159 So. MAPLEWOOD A^E 
.CHICAGO, ILL. 60629

DR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAI 

Bendre praktika, apM. MOTERŲ ilges. 
Oflsae 2657 WIST SWe STRflET

SUSIRINKIMŲ

onso VAL.: pin. uitnd. tnSM.

bankete. Dievo planai kiti: jis 
likeUavo amžinybėn.

Piknikuose šokantiems grojo 
.ir dainuojantiems akompanavo. 
Minėtinai asmuo! Ar bus kas jį 
pavaduos? K. Paulius

Atbėgėliai nustumia 
karo veteranus

Kongresmanas Andy Ireland 
iš Floridos telegrama nusiskun
džia prezidentui Carterlui, kad 
Kubos atbėgėliai Veteranų ligo
ninėje užima vietas, nustumiant 
i šalį mūsų veteranus. Tampa ■ 
Veterans Hospital Psychiatric 
facility šiuo laiku yra 13 Kubos 
atbėgėlių ir dar 12 tuoj joje bus 
patalpinti. Tuo tarpu, net 97 
Floridos karo veteranai, norin
tieji pateikti ton ligoninėn, ne
gauna vietos. Taip padėtimi nu
siskundžia minėtas kongresma- 
nas prez. Carteriui.

K ti šaltiniai nurodo, kad da
bartiniai atbėgėliai Amerikos 
mokesčių mokėtojams kainuoja 
1,6 bilionų dolerių ir pridaro vi
sokių kitokių nemalonumų ir 
net nuostolių. J. 3-tis

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

liai nešė pakaitomis garbės sar
gybę. Karstą nešė šauliai, nes 
K. Venckus priklausė šaulių 
Sąjungai. Iš viso daly va vd 10 
šaulių moterų ir 14 vyrų. Į šv. 
Kazimiero Lietuvių kapines pa
lydėjo 30 mašinų. Iš viso buve 
110 asmenų.

šeima, palaikydama lietuviš
kas tradicijas, pakvietė į Gold 
Coast restoraną pietų. Padėkoję 
po 1 vai. sjdrstėmės, palydėję 
amžinybėn taurų, susipratusį 
tautietį. Tebūna jam lengva 
svetima žemė!

Vytauto Didžiojo rinktinės 
vadas VI. Išganaitis nuo Kosto 

turi anūkai, švogeris su šeima; karsto Lietuvos tautinę vėliavą 
Lietuvoje liko duktė, sūnus ir įdavė jo žmonai, kaip tėvynės 
9 anūkai bei 5 proanūkai ir kiti meilės simbolį, 
giminės. f -- Reg- Lietuvių Bendruomenė

Priklausė šaulių, S-gai, Lietu- i* Šaulių S-ga savaitės laikotar- 
vių Pensininkų draugijai ir R. pyje neteko dviejų įžymių as- 
Liet. B-nei. į menų. . -A

Kūnas buvo pašarvotas Ma^v- Prisimenu vieną mudviejų po-. 
žeika-Evans koplyčioje. ^albj Neturte augęs, jis panoro

Spalio 1 d. įvyko a t sis veiki- mokytis muzikos, bet nebuvo 
niriias. Vytauto Didžiojo rinkt.. lėšų. Vėliau vis dėlto prasimušė 
šaulių S-gos vardu atsisveikino ij turėjo ‘ orkestrėlį. Darbo ir 
J. Mackonis, Pensininkų drau-. gyvenimo sąlygos vertė padary- 
gijos vardu — St. Vanagūnas ir.R pertrauką,Inž. K. Karazijos 
Ignas Serapinas — R. Lietuvių ’įtaigotas, įsigijo akordeoną ir 
Eendruomenės ir Dainininkų musų pokyliuose grojo, tąlkinin- 
būrelio ' vardu. Paminėjo; kad. kinas p.TCiveino. Spalio 4 d. 
Kostas pirma "dainavo bosu, o' hifėjo įį’otf '1 Marquette "Parko kurdai nesukiltų. ' 
vėliau grojo akordeonu. Buvo * 
labai simpatiškas, paslaugus, 
pareigingas. R. Liet. B-nės Ci
cero apygardos ir apylinkės var-' 
du atsisveikinant inž. St. Du
bauskas paminėjo Kosto parei-' 
gingumą ir glaudų kooperavi
mą Bendruomenėje; 1

Prie karsto buvo Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos, šauliai pa
kaitomis nešė garbės sargybą..

Spalio 1 d. 8 vai. vakaro atvy- 
ko kun. Antanas Markūnas ir 
dvi seselės kazimierietės. Su
kalbėjo maldas. J

Spalio 2 d: klebonas kun. A..’ 
Zakarauskas Mažeikos - Evans 
koplyčioje sukalbėjo maldas. 
Atlaikė šv. Mišias šv. M. Mari-

Rugsėjo -1 d. Pensininkų są
junga turėjo išvyką į gamtą 
Anelės Kojak kurorte Lake 
apylinkėje. Nuvykome 102 as
menys. Charakteringa: inž. K. 
Karazija ir K. Venckus sėdėjo 
viename suole. Inž. Karaziją 
palaidojome rugsėjo 29 d., o 
spalio 2 dieną palaidojome K. 
Venckų.

K. Venckus gyveno Marquette 
. Parke. Mirė rugsėjo 29 d., su
laukęs 71 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje 
išgyveno 23 metus.

Paliko žmona Julija, duktė J. 
Keburis, jos vyras Povilas, ke-

i

Dzūku Draugijos visuotinis susi
•Ua 2-4 tlL PO0i*t ir tttC IMxcj rinkimas įvyks Jaunimo Centro 203

MUl aocitaria*. 1 kambaryje spalio mėn. 5 d 3 vai. p.p.
■ j Visus Dzūkų draugijos narius ir no

J . rinčius Įstoti kviečiame dalyvauti.
ValdybaP ŠILEIKIS, O. P.

OBTHOPEDas-PROTEZISTAS
l Aparatai - ProteaaL Med. ban- ____
t dažai. Speciali pepaiba feDlem a spalio 7 d.,

U5t West Mrd fU CNcagt. VL 4Mi9 
. Telef.: PRospect t-50M

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susir.nkimas įvyks antradienį, 

” 1,1 vai. pop.et Vyčiu sa
lėje, 2455 W. 47th St. Nariai p. ašo- 
mi atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

FL 0 RID A
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir flapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

SR*

KOREKTŪROS PATAISYMAS
Š.m. spalio mėn. 1 dienos Nau- jos Gimimo parapijos bažnyčio' 

jienose, talpinant straipsnį ‘‘Tai- į e ir pasakė gražų pamoskfą, 
kininkavimas lenkams’’, trečioje pakomentuodamas evangelijos 
to str. pastraipoje, 23-24 eilutėje

■ buvo atspausdinta: “... nėra to
bulo krikščionio, kuris geras 
patriotas”, o turėjo būti: “nėra
tobulo krikščionio, kuris nėra' Sugiedojome Tautos himną ir 
geras patriotas”. > Marija,. Marija.

Straipsnio autorių atsiprašom. Bažnyčioje ir koplyčioje šau-

pasisakymą apie pomirtinį gy
venimą ir jo prasmę.

Į kapines palydėjo kun. :J.
Juozevičius. Sukalbėjo maldas.

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

Taigi, gražūs prezidentinių- , 
kandidatų pažadai sumažinti j ‘ 
mokesčius, visai nesiaurinant Į' 
kitas programas, gali mus dau
giau mokesčiais užgulti kitose 
formose, kurias dabar nei pra
matyti negalime.

J. J-tis

• žmogaus plaukas yra kie
tesnis už plieną. Plauką padėjus - 
ant plieno plokštės ir leidžiant 
juos per riedantį presą, plaukas 
palieka pliene griovelį — savo 
įspaudą. Senasis Testamentas 
rašo, kad tvirtuolio Samsono jė
ga buvo jo ilguose plaukuose;. 
Kai jo mergaitė Dalila nukirpo 
jam plaukus, Samsonas neleko 
savo buvusios jėgos.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

.Licensed by VNESHPOSYLTORG

-- -Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir-tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
/ ? ■' ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

: • ' GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
■ r- TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
. . - GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

‘ Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų «»• nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

GFTREUEF 
prom cownaanoH 

WITHOUT 
msMSoa cramps

PCRKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Dipl, inžinieriui

stool sonUrtR'

ALENA šLENlENft.' 
ONA KtNSMANIENE, 
IDA ŠVELNIEM*, 
EMILIJA VYLU!1ENĖ 
ir KAZYS BALČIŪNAS

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

' MOVING

tt jvoiriy atehmw. 
ANTANAS VILIMAS 

Tot f76»1ttl erke 876-STM

KAZIUI KARAZIJOM 

mirus,
jo pusbroliams 3gr. RAMUI ir agr; JUOZUI bei jų
ŠEIMOMS nuoširdžių Užuojautą triškiu ir kartu 
lithfi

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:

Appl«-V»lley, Minn. 55124 
So. Boston, Moss. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicaoo, III. 60622 
Chicago, III. 60629 
Clovdand, OH* 44134 
Fort Wayna, Ind. 46806 
Grand Rapids. Mkh. 49504 
Hackansack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford. Cohn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Lps Angelas, CaUF 90022 
Naw Haven, Conn. 06511 
Newark. N. J. 07106 
New York. N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19121 
Philadelphia, Pa. 14141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
W*t»*bvry. Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St. 
3^9 West Broadway 
!tt0 Setvitw 
2222 West CMeigt Av«nu« 
2501 West 69 Street 
6089 Štate fcaad 
1307 Beineke Roed 
62646 Bridge St. N. W.
112 Main SI. < 
1082 Springfield Avė.
518 Park St.
24) Fourth Street 
960 S. AHentte Blvd.
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave. 
45 Second Ave. 
125 West 14 St.
1214 N. Sth Street 
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street ’ 
144 Millbury Street 
209 W. Federal Street

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Irano valdžia bijo, kad

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

Chkagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Aaociacijoa

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArd» 7-3401

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

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

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
RR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-1583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUA.NICA AVE. Tel: YArd« 7-H38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, DL 274-4418

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1J11

-Naujienos,-Chicago, I1L, Saturday-Mdnday. Oct. 1-6. I960



(Tęsinys)

— Stalino raštus? — apsidai
rė gal iš papratimo Žadanovskis.
— Kurie gali būti Stalino raštai, 
jei jis nesugeba mažiausio po
pieriuko suprantamai ir be klai
dų parašyti?.. Rašymas jam t 
sunkiai duodasi, — nusijuokė 
Žadanovskis, atmiešdamas sau 
kavą konjaku.

— Kaip aš turiu tamstą su
prasti? — nusistebėjo Lemain.
— Juk yra ištisi Stalino raštų 
tomai, kuriais jūsų akyse įsigi
jo išdidų “tėvo ir mokytojo” var 
dą-

— Aš nekalbu apie tuos raš
tus, kurie jo vardu buvo spaus
dinami anksčiau, iki atsistojo 
komunistų partijos priešakyje. 
Matyti, jam tuomet padėdavo 
kas rašyti ar taisė. Aš kalbu 
apie vėlyvesn'us, — rimtai pa
reiškė ir išvertė atskirai taure
lę konjako. — Tamsta anksčiau 

■ esi pasakęs, kad komunizmas 
mums • tapo religija su griežtai 
^apibrėžtomis dogmomis... ;

Įįr- Taip, pasakiau, nes priėjau 
aklą išvadą...

Taigi, kurdami naują mi- 
feįęms religiją, turėjome moky- 

senųjų ir pasisavinti, kas 
gosfišĮbuvo protingo ir mums tin- 
kaitibt Ka:p tamsta, ponas Le- 
main, manai, ar jūsų popiežius 
ipatsai rašo enciklikas, kuria dog 
mas, kurias skelbia savo vardu, 
kaip visiems katalikams priva
lomas titesas?..

— Nemanau. Bet popiežius 
yra katalikų laikomas neklaidin
gu tik jis skelbia “ex cathedra”.

— Na,- mes irgi panorėjom 
turėti savo neklaidingą “popie
žių”, ir parinkom juo draugą 
Staliną, — nusišypsojo Žadanov-

Re-elect
Morgan M. Ė

•3§
1

County Circuit Court Clerk 
E RUNS THE COURTS 

LIKE A BUSINESS

Democrat • November 4
Paid for b* Ml ( ook I ouni> 
. ' Olirens ( ommillvv 

for Morgan M. Ilnlc\J

skis ir atgėrė kavos gurkšnelį.
— Komunstinei miniai, kaip ir 
k ekvienai kitai, reikalingas yra 
neklaidingas autoritetas.

— Vadinasi, draugai komunis
tai pasisavino seną ortodoksų- 
pravoslavų svajonę, kad “Mas
kva turi tapti treč’ąja Roma, o 
ketvirtosios nebebus”, — nusi
juokė Lemain. — Kaip karta:s 
sutampa prieš.'ngumai-..

— Nesijuok tamsta, aš kalbu
visai rimtai, — vėl apsidairė Ža
danovskis. — Nei vienas mūsų 
atsakingų pareigūnų neturi tie
sos reikšti nuomonę, kai jis kal
ba partijos vardu, kol ji nėra ap
robuota partijos vadovybės vir
šūnių “in gremio”. Todėl tos rū
šies kalbos ar straipsniai yra 
gaminami tam tikros komisijos, 
kuri aptaria kiekvieną sakinį, 
k'ekvieną išsireiškimą. Jos atlik 
tas darbas dar kartą patikrina
mas viršūnių, ir tik tuomet skel
biamas viešumai, “ex catbedr-?.”, 
kaip tamsta sakai, O kas sako, 
kieno vardu skelbiama ar spaus 
dinama, visai nesvarbu. Šiuo at
veju draugas Stalinas labai pa
togus žmogus. Pirmiausia, jis 
nemėgsta kalbėti viešai dėl savo 
gruziniškos tarsenos, nuo kurios 
atsipalaiduoti negali, nors labai 
stengiasi. Todėl dažniausiai, ką 
partija turi pareikšti, skelbiama 
jo vardu per spaudą, vadinasi, 
atkrinta pavojus nukrypti nuo 
direktyvų. Antra, jei yra jam 
reikalas pačiam pasakyti kalbą,1 .... 
pavyzdžiui, partijos delegatų su- . 1S 
važiavimo metu, jis labai sąži- Į — 
ningai viską iškala atmintinai; S1^e\. 
ir, trečia, visuomet giliausiai ti-' Por^s’S^r^ šeimininkas, 
ki tuo, kas jam į galvą įkalama. • Ačiū, padėkojo Lemain 
Dabar gali tamsta patsai priei- J atsisakydamas ir užsirūkė savą-j 
ti išvadą, kad nėra mažiausio ■ C1garėtę. . 
pavojaus Stalinui suklysti ir pa- i Juo ir Žadanovskis. 
kenkti savo, kaip neklaidingo t (Bus daugiau) ,, 
popiežiaus, autoritetui, — nusi- ■ 7 ' .
juoke Žadanovskis, baigdamas ' i„
savo išvadžiojimus. j R U IVj R A I

—Tamsta esi. taip atviras man, ■ — ■ ■ ■ ■
jog, manau, neužgausiu -jūsų p --~‘-
tiesiog paklausęs, kaip turiu su- < 
prasti jūsų žodžius apie Staliną? ... ,
— įbedęs akis į šeimininko vei-, Evengreen Parko vienas iš pir-1 pažaaįso dalyvauti
dą. kalba Lemain. - Jūsų nuo-' atsiskaito uz laimėtų N įn metinia^e r
mone, Stalinas ne tik nėra ge- (lapelius ir ta proga atsiuntė $10 į t : - x £
nialus, kaip jį visi garbina, bet auką- Dėkui. j j
net. nepasižymi gilesniu, man-j — j. Plaušįnaitis iš Brighton 
dagiai išsįreiskus, potu. Ar taip Parko,- pratęsdamas prenumera- 
jus turiu suprasti? I tą savo gerus linkėjimus atlydė-

siuntimo išlaidoms padengti.

— Dengiame ir taisome visų" 
ūšių stogus. Už darbą garan|’

tuojame ir esame apdraustą Į 
ARVYDAS KIELA, 434-9655'1 

(pr.) ]
— šakiu Anskr. Klubo rudens' Namai, žemi — Fsrdavlmui 

UAL ESTATE FOR SALI
w Namai, Žemi — Pardawlnwi

REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EJĄ KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

— Šakių Apskr. Klubo rudenį 
| balius įvyks šių metų spalio 
mėn. 18 d. Lietuvos Vyčių sa-j 
Įėję, 2455 W. 47th Št., Chicago 
šalta ir šilta vakarienė, laimės 
šulinys. Turtingas baras, šo
kiams gros Evaldo Knoll orkest 
ras. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji- 
mas-auka 9 dol. asmeniui. Bij 
lietų galima užsisakyti paskam
binus tel. 925-0911 ar 927-6972

: (Pr-)
— SLA 6-osios apskrities me-

- - i tinė konferencija įvyks š.m. spa-
damas užoildytus laimėjimų lai- 0 d. 2 vai. popiet Lietu vii, 

— ' ylp-t' Evangelikų Reformatų bažnyčios
’' ’ !bėž f Patalpose, 5230 S. Artesian Ave. 

Chicago. Įėjimas iš šono. 
(Pr-)

— Metinę
R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba spalio mėn. 
1 dieną 7 vai. vak. šaulių na
muose. Programą atliks jauna 
solistė J. Tautvilaitė. Karšta va-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Lai bus toms pastangoms parem 
ti ir mano našlės skatikai**? ‘i 1

— Vadinasi, draugas Stalinas 
moka apgauti kiekvieną, su kuo 
turi re'kalo, — pastebėjo Le
main. — Manau, nesunku ap
gauti, kai žmogus neturi pagar
bos nei sau, nei savo žodžiui-.. |

— Nesuprantu gerai, ką tams
ta turi galvoje? — apsimetė Ža-1 
danovskis. , : pelius ir $15 auką. Dėkui^už yi?^

—Sutartis, kurių draugas Sta- ir už gerus linkėjimus >i 
linas nesilaiko. Teherano, Jai- ( svei^ nimus» ( , }
tos, Potsdamo... • — Vincas Kuliešiys*

— Čia ne jo kaltė, bet visų, statybininkas ir spaudos i&pe-į 
jas, buvo susirgęs.' Dešimt dįė-j 
nų gydėsi šv. Kryžjąūs ggpniįiė-l

~ ' dujoje-!
atihgJi;
& Sį’Į

karienė, šokiams gros K. Venc- 
L’i t j kaus orkestras. Studentams ir 8li.be

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7741

— Anfana& laura is iaarqu.e- 
'te Paiko, be raginimo pratęs
damas prenumeratą, gausiai' pd, Į 
rėmė Naujienų leidimą, atsiąs-į,

Valdyba

vakarienę ruošia

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAS 

, • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAri
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

,r ilINCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

partijos viršūnių, kurios vado
vauja sąjunginei užsienio politi-. 
kai. Kvaila būtų laikytis sutar-: 
čių, kurios nenaudingos arba 
jau tapo nenaudingomis; ne yie-1 
Ui mes tokių dėsnių laikomės. , . t
Šiuo atveju mes tik negabūs ang; mu ’r gerėjimų.
lų-amerikiecių mokiniai. Jie ge-! —Dėkui S. Pangoniui, Ohaha, 
riau sugeba apgaudinėti — vie- t Nebr., tautinės bej - patriotinės 
ną žadėti, o visai ko kito siekti;’ spaudos bendradąr>įų|?}įfitolatin 
kalbėti apie tautų laisves, o gal-; tojui, rx —- 
votį tik apie dolerį... j tos pratęsimą ir už $10 h$£ą?

i' Lemain, baigęs kavą, išsiėmė; — Tomas Migliną^.;Sft Inters 
iš odinio portsigaro cigaretę. J burg, Fla., bėra ginimo pra'tęsda-

Gal tamsta mano pamėgin-.j mas prenumeratą, atsiuntė $8 
— pakiša jam savo, auksinį ’ auką. Dėkui.

kytojai, džiaugiasi

t moksleiviams bilieto kaina $6. 
Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. Valdyba (Pr.)

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina. x

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ~ 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Illinois valstijos loterijoj 
■ spalio 2 d. Pot of Gold lošime 
į laimėjo 888852. Bingo lošim£ 
i laimėjo 12,, 28, 45, 57 ir 67. |
j Ponia prenūm&dtą, atsiunttė $8 
Į tono pratęsė prenuiheratą net 1| 
J mėnesių ir ta-progą parėmę Naę 

JT jienų laidimą $5 auka. Dėkui, ž 

J — Ignas Serapinas iš MarąuĄ 
I tte Parko, buvęs Pedagogini^ 
I Lituanistikos Instituto Neakiį 

vaizdinio skyriaus direktoriuj 
1 atsiskaitydamas-- ųž laimėjimu 

x . , .x. v , . ... {šakneles, pažadėjo dalyvauti da, kalba Lemain. - Jūsų nuo-' mųjų atsiskaitė uz laimėjimų e u = ę

— Dr. F. Tallat-Kelpša

už ankstybą preųumera-|
’ ‘ j ST. PETERSBURG, FLA. ;

BALFo piknikas i
BALFo 143-asis skvrius ruo-; 

šia piikniką š.m. spalio 15 d.,| 
trečiadienį, Seminole parke.; 
9-aine paviljone.

Bus karšti pietūs, šokiai ir 
žaidimai. BALFas nuoširdžiai 

, kviečia visus St. Petersburgo 
liefitvius ir besisvečiuojančius 
turistus atsilankyti į pikniką.

Mūsų paviljonas (Nr. 9) yra 
supamas iš vienos pusės pušy
nų, o iš kitos — ežerėlio, kuria
me būna gausybės žiemavoj an
čių, iš šiaurės suskridusių spar: 
nuočių. čia gamtos mėgėjams 
sudaro nepaprastą grožį.

Artimo meilė telydi mus,.į 
Valdyba

jus turiu suprasti? I tą savo gerus linkėjimus atlydė-
— O ne, to nepasakysiu. Dide-.: 1° ^uka. Dėkui.

liu protu draugas Stalinas tikrai | — Dėkui Vytautui Petrauskui 
nepasižymi; yra mūsų tarpe dau Marquette Parko už nuolati- 
protingesnių ir gabesnių už jį. nę paramą. Dėkui jam už anks.- 
Bet^savo gudrumu jis visus mūs tybą paramą laimėjimų lape- 
prašoka. O tamsta, ponas Le- i;ajs įr specialią $10 auką 
main, patsai supranti, kad polį- Taip pat dėkui tos apylinkės ( 
tinėje veikloje gudrumas dau- tautietei, užsisakiusiai Naujie’-I, .v,

1 nas vienenems metams, bet .pa-1
- . vardės prašiusiai neskelbti. Už-

giau reiškia, negu protas.
1

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, DI. 60643 I

Telef. 312 238-5787
• Nemota patarnavimas užrakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio- 

ulą (cruises), viešbučių kr automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių zapsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer’ 
macijss visais kelionių rei>nlais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relių rezervuoti vietai 
H anksto — prieš 45-60 dienų.

Notary Public
Insurance, Income Tax

<2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

1 DĖMESIO
į 62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $120 pusmečiui automobilio
V Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-1775 r

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita. - v\ 

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K*dzie Avenue . . .

Tel. 776-8505 -

— Mokyt. Juozas Piešas, Da4 
riaus — Girėno lituanistinės mą 
•kyklos vedėjas, skiriamas JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin-

I

— Dėkui Vytautui Petrauskui

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJAT!
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į. mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tąi namu pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

DAŽYMAS IR REMODE- 
VALIAVIMAS

Nėra darbo permaže. Visus painiu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383 -

Los Angeles. Calif.
*•-. ‘ y -

Lietuviškosios Los Angeles 
radijo valandėlės š. m. rudens 
balius įvyks spalių mėn. 11 d 
(šeštadieni) 7:30 vai. vak., .šv 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje. Baliaus programoje’5 da 
Jyvaus išimtinai jaunimas, ;spė 
jęs čia jau keliomis kitomis pro
gomis puikiai užsirekomenduo 
ti: Vita Polikaitytė, Daina Gu

dauskai tė — solistės, Raimondas 
Mickus — smuikininkas ir Ri 
mas-Polikaitis (tas pats, ? kuris 
labai aktyviai dalyvavo de-

'monstracijų prie Sovietų kon
sulato San Franciscd ruošime) 
— akordeonistas ir pianistas 
(jis akompanuos solistams) 

t Programos paruošimu rūpinas-' 
i kompozitorė Giedrė Gudaus- 
: kienė.

Bus valandėlės baliuose žino
ma gera vakarienė, europietiš- 
kas orkestras šokiams, baras 
laimės stalas ir kt. Valandėlės 
vadovybė kviečia lietuviškp 
publiką šiame baliuje gausiai 
dalyvauti. vb.

BALFo Palm Beach sky
rius, pradėdamas rudens vajų, 
ruošia gegužinę spalio 5 d. šv. 
Povilo bažnyčios aplinkoje. Sky
riaus valdyboje yra Vitos Bi
liūnas — pirm., dr. Kotryna Gi- 

> niotienė — sekr, Stasys Slgbo-

• J. Andriaus sudarytą Lietu-—— J YU1UV0 įyi UO1 U.O1C41 O • X111UA A<A, LXO O va. VI U.A. JF vcį. X-/1VIU

pildžiusi laimėjimų lapelius ir vos žemėlapi ir išleistą Devenii;
įteikusi $6 auka, ji pareiškė:
“Malonu padėti lietuviškos pat
riotinės spaudos darbuotojams,
kurie taip stengiasi ją išlaikyti. P.O. Box 10782, St. Petersburg.

0
I 

ę.’t 
X

Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą________________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______ ________

Minkštais viršeliais, tik--------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

VU,

1739 So. HALSTED ST-, CHICAGO, IL 60608

Laikrodžiai' ir brangenybės .r' • į , : _\ ... .
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1MŲ

FLORIDA. REAL ESTATE 
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE 

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY
LINKĖSE (netoli St.’Petersburg Piliečių klubo) 

Prašau kreiptis:
LIUCIJA VAIČAITIENĖ 

Realtor - Associate
RODGERS & CUMMINGS, INC.

►į

>1’

1422 bloke šiaurėje Janssen gat
vės'— 9 kambarių, 4 miegamų
jų, tinkamas didelei šeimai ar
ba uošviams. Angį, kreipkitės: 

BUCKINGHAM REALTY 
Ron or Marianne — 975-8990

b~lRESORTS AND VACATIONING 
f. Kurortai ir Atostogų Vietos

g DĖMESIO

< Keliaujant į Florida ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

TeL (813) 360-1057

dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 |

MARU A NOKm.’ll.l

X«OS Wut 6>tM St, ChJcac«, HL 6062> • Tti. WA 5-378?

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. IMh St, Ckkago, HL <0623. — TeL WA 1-3737

East Chicago, Ind.
East Chicagos Lietuvių Me- 

džiotojų-Meškeriotojų klubo tra
dicinis rudens balius įvyks 
1980 m. spalio mėn. 11 diena 
6:30 vai. vakare šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos salėje, 3903 
Fir St., E. Chicago, Ind.

Visus apylinkės lietuvius ma
loniai kviečiame dalyvauti ba
liuje, kur smagiai praleisite 
laiką. Bus meninė programa, 
šilta vakarienė ir laimės šuli
nys. šokiams gros Ąžuolo Stel 
moko orkestras.

Vietas prašom rezervuoti pas: 
Zigmą Stankų telef. (219) 845- 
5749, Raimondą Pečiulį — 972- 
0464 ar pas kitus klubo valdy
bos narius. Kaina asmeniui $12 

Valdyba

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town oi Lake)

Skambinti Y A 7-9107

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga ų 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE___

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit,

40642, - 4244654
State Farm hte and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

I arba pagal susitarimą.
Telefonuoli 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
Dd 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto Dd 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, DI- 60625
r

6 — Naujienos, Chicago, Hl., Saturday-Mdnday, Oct. 4-6, 1980




