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■-GARSINA LIETUVIUS 
POLITKALINIUS

— Sirijos prezidentas Hafez 
Asadas tris kartus važinėjo į

buvo pa- 
išversti ir 
šių metu

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $676.

sas nuolaidas, priims Sovietų

— Belgijoje premjeras W. 
Martens sudarė naują kabinetą 
iš keturių politinių partijų.

— Ankaroje suėjo didelė mi
nia turkų sekti, kaip ryte buvo 
kariami du teroristai.

PREMJERAS PINKOWSKI ATLEIDO Iš PAREIGŲ 
ŠEŠIS MINISTERIUS

Pekino vyriausybė priėjo įsi
tikinimo, kad kelionės į Tibeto 
sostinę Lhasa būtų daug pelnin
gesnės,/jeigu ten gyventų Dalai 
Lamą/ o turistai galėtų jį pa
matyti. Jeigu su juo galėtų dar 
ir pasikalbėti, tai kelionės būtų 
daug patrauklesnės ir atvažiuo
tų tikintieji Dalai Lamos pama
tyti. Tibeto okupacijos metu Da
lai Lamą Kinijos kariai būtų 
nušovę, bet dabar noriai leistų 
jam grįžti.

Dalai Lama atsisakė grįžti į 
Tibetą, kol krašte nebus laisvės 
ir vyriausybė negarantuos pa-

STUDENTAMS APIE 
LIETUVĄ

—• Distrikto teismo teisėjas 
Juąh R. Torruella trečadienį lai
kinai uždraudė prez. Carterio 
administracijai perkelti kubie
čių dalį į Fort Allen bazę Puer
to' Riko saloje. Administracija 
nuosprendį apeliuos.

__ Du Turkijos teroristai — 
2-iTtieių-kairysis Neckdet Adali 
ir 22 m. dešinysis ekstremistas 
Mustafa Pahlivanoglu nuteisti 
minties’bausme. Trečiadienį jie 
buto pakarti.-Turkijoje nucf 
teroristų rankos žuvo 1,700 as- 
tnenų. -* '

— Trečiadienį Portugalijos 
garvežių darbininkai pradėjo 
streiką ir sutrukdė galežinke- 
lių ėjimą.

Chicago, Ill. — Penktadienis, Friday, October 10, 1980

JORDANIJOS GINKLUOTI DALINIAI 
SUTRAUKTI IRAKO PASIENIN

Rytų Europos etninių grupių 
amerikiečių konferencija (AE- 
ĘEČ), į kurią įeina bulgarai, 
čekai, estai, vengrai, latviai, 
ALTa, lenkai, Amerikos nišai ir 
ukrainiečiai, pasiuntė telegramą 
Valstybės sekretoriui Edmund 
S. Muskie, reikšdami nusivyli
mą, kad Valstybės departamen-

— Buvęs prezidentas Gerald 
R. Fordas pareiškė, kad prezi
dentas Carieris savo rinkiminės 
kampanijos kalbomis skaldo 
amerikiečius, nustatydamas bal
tuosius 
damas 
grupes, 
čius, ir

— Saudi Arabijoj sprogo apie 
450 tonų dinamito Al-Chobar 
miesto dirbtuvėje. Iki šiol su
rinktais duomenimis, astuoni 
asmenys užmušti ir trys sužeis
ti. Nukentėjo apylinkė. Sprogi
mo priežastis nėra žinoma.

— Teamsterių unijos vykdo
moji taryba indorsavo Ronald 
Rėaganą" Amerikos prezidentu. 
Wija turi 2.3 milijono narių.

— Oro biuro duomenimis L-os 
Angeles mieste ir apylinkėse 
siaučia didžiausia oro tarša — 
smogas. Tokia tarša yra buvusi 
tik prieš 10 metų.

Paryžiuš buvo tarptautinis miestas, be neapykantos 
ir antisemitizmo, bet paskutinėmis savaitėmis nuo
taika labai įtempta. Miesto centre buvo išsprogdinta 
sena ir brangi sinagoga, netoli nuo Eifelio bokštd.

prieš juoduosius, kiršy- 
tarpusąvyje religines 

pietiečius prieš šiaurie- 
darbininkus prieš vadd- 

vbe bei darbdavius.

Glenbrook South Aukštesnioji 
mokykla pakvietė kun. Juozą 
Pninskį spalio 8 d. painformuo
ti -jų studentus apie Lietuvą, 
ypač pateikti medžiagos rašan
tiems studijines temas apie lie
tuvius. ; . J '

Prancūzų prezidentas Valery Giscard (TEstaing kelis 
kartus tarėsi su žydų atstovais, kaip suvaldyti pradėju
sius siausti fanatikus nacionalistus, vėl pradėjusius 
kampaniją prieš žydus. Prezidentas prašė žydus bend
radarbiauti su policija ir palikti policijai tvarką vesti. 
Jeigu žydai patys pradės ieškoti kaltininkų, tai gali 

būti sunkiau grąžinti tvarką.
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Jordanijas nesirengia įsivelti į 
Irano ir Irako karą.

Pastebėta, kad didokas laivų 
skaičius iš Viduržemio jūros ir 
Indijos vandenyno plaukia į 
Jordanijos uostą Akabą. Pasi
rodo, kad tie laivai veža bakui 
reikalingas mid.iagas. Akabos 
uoste jes sukraunamos į sunk
vežimius ir per Jordaniją ve
žamos į Iraką.

Pačiame Irake didesnių karo 
veiksmų nebuvo. Abi pusės ruo
šiasi didesniam susirėmimui. 
Irako kariai jau užėmė pačias 
svarbiausias Irano naftos vers
mes. kanas yra pasiryžęs atsi
imti prarastas teritorijas, bat 
Irako kariai, geriau ginkluoti ir 
organizuoti, visai nesirengia 
trauktis, nes 1975 metais Irano 
šachas minėtas sritis savavališ
kai. iš Irako atėmė. DabAr Ira
kas tiktai atsiėmė prieš penke
rius metus atimtas žemes ir 
vėbsmės. *

&

Vokietijoje, Miunchene, lei
džiamas : žurnalas “ABN Cor
respondence” nr. 4 išspausdino 
kun. J. Prunskio straipsnį apie 
lietuvius politinius kalinius, lai
komus psichiatrinėse ligoninėse. 
Duodamos trumpds būdingos in
formacijos apie 23 tokius kali
nius. (ALT Informacija)

AUSTRALIJOJE RADO 
60 SVARŲ AUKSO

MELBOURNE, Australija. — 
143 mylių atstumoje nuo Mel
burno aukso ieškotojas rado 60 
svarų aukso gabalą, už kurį 
dabar prašo milijoną dolerių 
Jis nusipirko magnetinį prietai
są metalui rasti, kuris-jam nu
rodė 6 colių .gilumoje gulintį 
aukso1 gabalą. Jam užtruko tą 
auksą iškasti, bet kai viską iš
vertė paviršiun, tai pamatė, kad 
auksas panašus į sulenktą žmo
gaus ranką. Jis tą aukso gabalą 
apvalė nuo prilipusio molio, įsi
dėjo į vsžimą ir nuvažiavo tie
siai pas gubernatorių. Pirmiau
sia jis viską užregistravo, kad 
auksas būtų pripažintas jam.

Gubernatoriui patikęs aukso 
gabalas. Jis paprašė, kad tą 
“ranką” paliktų gubernatūroje. 
Gubernatorius nori, kad val
džios įstaigoje būtų gabalas 
aukso, rastas toje pačioje pro
vincijoje.

Anksčiau daugiausia aukso 
rasdavo Kalifornijoje, Aliaskoje, 
o dabar žmonės daugiau jo ran7 
Tla Australijoje.

LIETUVIS KALBĖTOJAS
' LENKŲ KONGRESE

* ALTos informacijų komisijos 
paryš Antanas Adomėnas, sie
kiąs doktorato Chicagos univer- 
šitėte, buvo pakviestas Lenkų 
kongrese kalbėti apie bendrą 
akciją priėš Amerikoje rodytą 
ir vienos JAV mokytojų sąjun
gos indorsuotą sovietinės propa
gandos fihną ‘‘Unkntnvn War’’. 
Gausi lenkų . auditorija sutiko 
didėlėmis-ovacijomis jo pareiš
kimą: “Pagelbėkite dirbti, kad 
Lietuva vėl būtų laisva”. ' - - -*
•’ Amerikos Lenkų Kongresas 
Chicagoje turi 85,000 narių, o 
visose JAV-sę»- 302,000. Lenkai 
energingaŲjungiasi'.veįklai prieš 
minėtą filmą,:i.skleidžiąnčią pro
pagandą apie sovietinį Rytų Eu- 
rdpos kraštų ~“išląisvihifti|?.

VARŠUVA.— Lenkijos prem
jeras Joseph Pinkovvski trečia
dienį pranešė seimui apie pakei
timus ministerijose. Atleistas 
Plieno industrijos ministeris 
Franci'zek Kaim, Kasyklų mi
nisteris Wlodzimierz Lejczak ir 
Kultūro's ministeris Zygmund 
Najdowski, taip pat ministerial 
be ministerijų — Jan Kaminski, 
Victor Sielanko ir Tadeusz Bejm.

Buvęs Vidaus reikalų minis
teris Stanislaw Kowalczyk ir 
Lengvosios industrijos ministe
ris Stanislaw Mach pakelti vice
premjerais.

Buvęs saugumo policijos vir
šininkas Mieczyslaw Moczar pa
skirtas Valstybės kontrolierium. 
Jis yra 68 metų priešžydiško 
nusistatymo, 1960 m. daug jų 
pašalinęs iš valdžios pareigų. 
Taip pat jis yra griežtas kovo
tojas prieš korupciją. M. Moczar 
buvo padaręs ilgą sąrašą val
džios pareigūnų, nelegaliais bū
dais įsigijusių turtą.

Parlamentas panaikino 
čiamybę buvusiam radijo 
levizijos viršininkui Maciej šče- 
panski, kaltinamam korupcija. 
Jis turėjo jachtą, du lėktuvus ir 
keletą namų. Dabar prieš jį bus 
keliama byla už valstybės lėšų 
eikvojimą. Jis buvo pašalinto 
premjero ir kompartijos pirmi
ninko Edward Giereko draugas.

kuojančius Lenkijos darbinin
kus,; kurie ryžtingai kėlė kovą 
dėl žmogaus teisių.

ŠIAURĖS KORĖJOS VALDŽIA SIUNČIA KARO 
MEDŽIAGĄ IR SPECIALISTUS Į IRANĄ

AMANAS, Jordanija. — Jor
danijos karalius Husein tręčia- 
dienio vakarą paskelbė, kad 
Jordanijos karo jėgos padės Ira
kui gintis nuo Irano fanatikų. 
Savaitės pradžioje Jordanijos 
karalius tarėsi su Irako prezi
dento kariuomenės vadais, bet 
niekas nemanė, kad Irakui bus 
pasiūlyta tokia greita pagalba.

Tokį karaliaus sprendimą pri
vertė Sovietų Sąjungos inter
vencija į Irano ir Irako konflik
tą. Jau praeitą savaitę buvo pa
sklidęs gandas, kad Sovietų Są
junga rengiasi padėti Iranųi, bet 
iki šio meto šitas klausimas ne
buvo aiškus. Pats mula Chomei- 
ni nebuvo tikras, ar jis norėtų 
gauti Sovietų karo pagalbos, 
nors kiekvienam buvo aišku, 
kad jau Paryžiuje jis pradėjo 
bendradarbiauti su Maskvos 
agentais. Pasirodo, kad Iranui 
pagalbą jau pradėjo teikti šiau
rės Korėjos vyriausybė. Sovietų 
lėktuvai jau pradėjo gabenti į 
Iraną labiausiai iraniečiams rei
kalingus vaistus, ginklus ir šo
vinius. Iranan taip pat plaukia 
kariai specialistai, kurie turės 
apmokyti iraniečius moderniuo
se mūšiuose dalyvauti.

Irakui patyrus apie Šiaurės 
Korėjos ginklų ir amunicijos 
transportus, Jordanijos karalius 
Huseinas pranešė Irakui, kad jis 
sutinka pasiųsti Jordanijos karo 
dalinius Irako karinės vadovy
bės žinion, šios savaitės pra
džioje Jordanijc's kariuomenės 
daliniai buvo siunčiami į Irako 
pasienį, kad bet kuriuo momen
tu galėtų panaudoti juos kovai 
prieš iraniečius.

Pradėjus Š. Korėjos ginklams 
ir karo specialistams plaukti į 
Iraną, kiekvienam aišku, kad 
Irako ir Irano karas negalės 
•greitai pasibaigti.

TEHERANAS, Iranas.— Pra
eitą naktį Irano aviacija bom
bardavo Bagdado priemiesčius 
ir sukėlė didelių gaisrų. Papras
tai Irano lakūnai bdmbarduoda- 
vo ankstyvomis ryto valandomis 
arba pavakare, bet šį kartą Ira
no lakūnai atskrido į Irako sos
tinę naktį. Bagdado gyventojai, 
užpulti naktį, nespėjo pabėgti. 
Apskaičiuojama, kad bombar
davimo metu iraniečiai užmušė 
60 Irako sostinės gyventojų, šį 
kartą bombardavimas buvo 
daug stipresnis, negu Anksty
vesnieji.

BEIRUTAS, Libanas. — Karo 
pranešimai sako', kad Irako la
kūnai praeitą rytą įsiveržė į Ira
no teritoriją, 50 mylių g.lumon, 
ir sukėlė gaisrus Irano naftos 
versmėse. Susidaro įspūdis, kad 
Irako karinė vadovybė nori vi
siškai išgriauti Irano naftos 
šaltinius.

Labai plačiai komentuojamas 
antradienio naktį paskelbtas 
Jordanijos karaliaus Huseino 
pareiškimas^ Jis pareiškė, kad 
Jordanija yra pasiruošusi, pa
siųsti savo kariuo'mčnės dalinius 
Irako karinės vadovybes žinion, 
bėt tuo pačiu’ nietu pridėjo, kad

?. KALENDORĖLIS
o c ti t r- .* . k v.

iilso Spalio 'JOr- Eulamfi^ Pran- 
cfškuš, Auksė, Vėjo n ė, Gilvydis,

0x18.
Oras rudeninis, gražus.

nelie
ir te-1 grindinių žmogaus teisių. Vietoj 

Kinijos, Dalai Lama trečiadienį 
iš Indijos atskrido tiesiai į Va
tikaną ir nuėjo pasimatyti su 
popiežiumi. Popiežius sutiko 
Dalai Lamą priimti ir su 
pasikalbėti apie dabartinė 
dėtį Kinijoje.

■Library of Congress Gr. 
r^erfoctical division 
Washington, D. c. 20540

ČESLOVAS MILAS GAVO - 
NOBELIO PREMIJĄ

CHICAGO, Ill. — Amerikos 
radijo stotys praneša, kad lietu
vis Česlovas Milas vakar gavo 
literatūros Nobelio premiją už 
lietuvišką poeziją.

Poezijos kūrinėliai 
siųsti į Stockholmą, 
nutarta jiems skirti 
literatūros premiją.

Pradžioje premiją 
literatą maišė su Amerikoje gy
venančiu rašytoju ir poetu, dau
giausia rašinių rašiusiu lenkiš
kai ir prancūziškai Česlovu Mi
lašium. Lietuviškai jis nemokė
jęs ir nerašęs. :

Atrodo, kad tai esąs ne pagar
sėjęs poetas, bet jo sūnus. Jam 
buvusi gėda, kad jo tėvas lietu
viškai nemokėjęs; Jis pramokęs 
lietuviškai, ir rašęs poeziją lie
tuviškai. Lietuviškai jis ir savo 
kūrinius pasiuntęs į Švediją.

Jis turėjo progc's susipažinti 
su Kalifornijoje gyvenančiais 
poetais ir skaitęs jų kūrinius, 
bet jam buvusi gėda, neš ta lie
tuviškoji poezija buvusi labai 
silpna.. Su lietuviais poetais - jis 
nebendravęs, bet savo kūrinius 
pasiuntęs į Švediją ir laimėjęs 
premiją. Tikimasi, kad šiomis 
dienomis nesusipratimas pa
aiškės. ’ ’

RUSAI LAIMĖS IRANO- 
IRAKO KARĄ

XHKAGfXllll. - ^^Xitzhak- 
Rabin, buvęs Izraelio premjeras, 
pareiškė, jog Irano ir Irako karą 
laimėjo rusai. Jis aiškina, kad 
gali šį klausimą vartalioti kaip 
nori, Sovietų Sąjunga išeis di
džiausioj i-laimėtoj a.

RaJ^tč'tvįrtmą, kad abi vals
tybės/ :kūrįos dabar Kąriatį^ 
nieko laimėti negali. Nei Ira
nas, nei Irakas negali laimėti, 
nes abi valstybės viena kitą kan
kina. ''..'■■■ • . .

Rabiiisžino, kad i abi kariau- 
janičaš-’-valštybes labai veikliai 
kišasi rušąįi-Irakas gavo ir tebe- 
gauna visus ginklus iš Rusijos. 
Už tankūs; senus lėktuvus ir šo
vinius; Irakas moka rusams do
leriais. Irane Chomeini nebūtų 
galėjęs pagrobti valdžios, jeigu 
rusų agentai nebūtų jo įtvirti
nę Irano valdžioje. Agentai iš
šaudę Irano karius.

ETNINIU GRUPIŲ PASTABA 
SEKRETORIUI MUSKIE

JAPONAI IŠKEŽS IŠ VAN
DENS PASKENDUSĮ TURTĄ

TOKIJO (UPI). —Japonų na
rai, naudodami vąndens gelmių 
specialias priemones, trečiadienį 
galutinai išaiškino, kad paskeh- 
dusiame laive yra aukso ir pla
tinos už apie 3.8 bilijono dolerių. 
Tas turtas bus iškeltas į van
dens paviršių. -f

Nihon bendrovė paskyrė 14 
milijonų dolerių iškelti iš 1905 
metų kare paskandinto laivo 
Admiral Nachimov turtą. Narai 
nustatė, kad laive yra 16 gabalų 
platinos, 48 gabalai aukso ir 
medinės dėžės su auksinėmis 
britų monetomis. 22 svarai pla
tinos jau yra iškelta. Jo vertė 
yra apie 8152 milijonai. Sovietų 
Sąjunga pareiškė pretenzijas į 
jūroje gulėjusį turtą.

PRAŠĖ DALAI LAMĄ 
GRĮŽTI Į TIBETĄ

ROMA, Italija. — Dabartinė 
Pekino vyriausybė ateinančiais 
metais rengiasi leisti Amerikos 
ir kitų valstybių turistams ap> 
lankyti Tibetą ir Lhasą. Vyriau
sybė mano, kad turizmas atneš 
Kinijai daug dolerių. Kelionė į 
Tibetą kainuotų mažiausia pen
kis tūkstančius doleriu.

— Iš lenkų vyriausybės pa 
varytas Kazimierz Barcikowski, Kremlių, kol padarė rusams 
vedęs derybas su štetino darbi 
ninkais, pripažino jiems laisvas patarėjus kariuomenei pertvar 
unijas, o vėliau jas kritikavo. kyti.



JUOZAS ŽEMAITIS

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
IR TAUPYTOJAI

(Tęsinys)
Iš *500 po 6 m^n. bus tegauta 

Š5T0 •• ■ !5 niė 'es’us bus tegauta 
tik $170, bet turint jau rankose 
$30 pinigai gausis sveiki, at
seit S"'0’>. Taigi, jau šešiems 
mėnesiams praslinkus, ir dar 
terminui nesuk-’;u2, atsiimant 
bet kokią sumą, pinigų, visi ligi 
r/siėmimd laiko nuošimčiai bus 
a skaityti, nežiūrint, ar tie nuoš 
bus paini.i. ar palikti pačioj są
skaitoj.

4. 26-Week Money Market 
Certificate Account

Į šią sąskaitą pinigai dedami 
tik 26 savaičių terminu, ir pra
dinis įnašas negali būti mažes
nis kaip 10,000 dolerių. Atrodo, 
kad ji prieinama tik stambes
niems taupytojams. Mokami 
nuošimčiai svyruoja kas kiek
vienos savaitės ketvirtadienį; jie 
gali likti tie patys, didesni, ar 
net ir žymiai mažesni. Pavyz
džiui, nuo spalio 2 dienos (ket
virtadienio) ligi spalio 9 dienos

(kito ketvirtadienio) tas nuo
šimtis buvo 11.968. Koks tas 
nuošimtis bus 9 dieną, bankai 
jau žinos dvi dienas anksčiau. 
Kas tuos nuošimčius kaitalioja, 
tai ne taupytojų reikalas. Tenka 
priminti, kad tie nuošimčiai vi
soms Savings and Loan Associa
tions yra tie patys.

Ši taupymo sąskaita jau gero
kai skiriasi nuo pirmųjų dviejų 
terminuotų taupymu sąskaitų. 
Viena, pats terminas gana trum
pas, o antra, gaunami už šios 
rūšies taupymą nuošimčiai ne
galimi į pačią sąskaitą įrašyti; 
juos reikia atsiimti, arba, susi
barus su banku, jie perkeliami 
tiesiai į Regular Savings Ac
count, |ik, žipouia, jei taupyto
jas tokią sąskaitą ten turi. Pa
ys nuošimčiai priskaitomi kiek

vieną dieną, o juos pasiimti ga
lima kiekvieną mėnesį, arba kas 
trys mėnesiai, gaunant čekius 
nurodytu adresu.

šią sąskaitą, terminui nesu
ėjus, nei padidinti, nei suma
žinti negalima. Jei joje bus dau-

4

V. Č. Jonynas (Gamtovaizdis)

kompeten- 
atvejis, at- 
teisės insti-

“PATOBULINTA” CARINĖ PRIESPAUDA

giau kaip 10,000 dolerių, ir tą kad taupytojas panorėtų bent 
dalį, arba bent tos dalies dalį 
taupytojas, dar 6 mėnesiams ne
suėjus, panorės pasiimti, tai jis 
bus nubaustas tds paimamos 
sumos trijų mėnesių nuoš. bau
da. Kaip tas viskas dėsis, visą 
procedūrą jau esu minėjęs. Su 
šia sąskaita irgi tas pats, tik 
baudos laikas trumpesnis —.

Yra du atvejai, kada išėmus 
iš šios sąskaitos pinigus dar ter
minui nesuėjus, nuošimčių bau
da nėra taikomą. Tai atsitinka 
mirties atveju ir jei tas išėmi
mas yrą padarytas tekio as
mens, kuris nėra 
tingas. šis antrasis 
rodo, rišasi jau su 
tucijomis.

Baigiant, tenka pastebėti, kad 
liek 3-HOji, tiek ir 4-oji taupymo 
sąskaitos nėra amžinos. Jų eg
zistavimo laikas priklauso nuo 
pačių Association nuosprendžių. 
Žinoma, apie tokį įvykį, dar 10 
dienų prieš vienos ar kitos są
skaitos “numąrinimą”, jų savi
ninkai turi būti painformuoti. 
Deja, veikiantieji tų sąskaitų 
terminai nėra atšaukiami, bet, 
tik jiems pasibaigus, jau nebus 
pratęsiami.

Tenka kai ką pasakyti ir 
tiems taupytojams (nežiūrint, 
kokio amžiaus jie esą), kurie 
ouvo advokatais pagąsdinti, kad 
jie nei kiek nesibaimintų. Tau
pykite, kaip ir taupėte, ir tose 
pačiose Savings & Loan Associa-

trys mėnesiai- Jei įvyktų taip, | perkelti į kitą sąskaitą.

dalį, nors ir $100, paimti ir iš 
$10,000 minimumo, tai ši są
skaita tuoj būtų uždaryta ir li
kusieji pinigai perkelti į Regu
lar Savings Account, žinoma, 
šįuo kartu būtų atskaityta h 
trijų mėnesių nupš. bauda, irltion. Užtikrinu, kad savo san- 
jau už visą 10,000 dolerių sumą, I taupų neprarasite, ir jokių ad- 
nežiūrint, kad likę pinigai būtą ‘ vokalų ofisų durų neteks vars

tyti. (Pabaiga)

Jau atėjo laikas atstatyti 
Amerikos pagrindus:

Mūsų šeimas ir mūsų apylinkes.
j

Įf . .'. ii

JAU ATĖJO LAIKAS IŠRINKTI REAGANĄ

klausomos Lietuvos valstybės pa 
matus, “stribai” terorizavo mū
sų kaimus ir padėjo rusams sa
vo brolius tremti į Sibirą. Tu
rime jų ir dabar

Nepajudinamas mūsų tėvų ti
kėjimas, atnešęs pergalę, yra 
padrąsinąs pavyzdys mums. 
Ypač, kad esame puolami to pa
ties priešo ir veveik tais pačiais 
ginklais. Tad ir gintis turime 
tuo, kuo jie gynėsi. Jei nepra
rasime ryšio su buvusiomis kar
tomis, jei pasisavinsime visą 
geriausią jų palikimą, mokėsi
me jį perduoti ateinančioms 
kartoms — išliksime! Jei prie- 

pavyks paskirsti mūsų šak
nis, įleistas į tautos praeitį, į 
tėvų protėvių dvasinio ir kultū
rinio palikimo klodus, jei sut
rukdys paveldėtas ir atnaujin
tas vertybes perduoti savo vai
kams — žūsime, kaip tauta, kaip 
daug 'tautų pasaulyje yra žuvę.

Viena iš tokių dvasinių ver
tybių, padėjusių mūsų tautai 
kovoti ir laimėti, buvo tvirtas 
tikėjimas ir juo pagrįsta mora
lė. Ši dvasinė citadelė ir šian
dien, gina lietuvių tautą nuo iš
tirpimo rusiškame tautų lydy
mo katile. Tai liudija ir tas ne
paprastas įnirtimas, su kuriuo 
puolama religija bei katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje. Kadangi1 
nuo tėvų palikimo perdavimo 
ateinančioms kartoms priklauso 
tolimesnis tautos likimas, užtat 
priešas daro visa, kad šitai su
kliudytų. Ne be tikslo dedamos 
visos pastangos, kad jaunoji 
karta taptų ateistine. Visomis 
šgalėmis stengiamasi sukliudyti 
tėvams vaikus auklėti religiškai. 
Čia svarbiausias taikinys, pa
grindinė pozicija, kurią užval
dęs priešas pasidarytų padėties 
šeimininkas, savo rankose turįs 
visą lietuvių tautos likimą. Atim 
ti tėvams teisę auklėti savo vai
kus, formuoti jų pasaulėžiūrą,
— atimti tautai teisę į savo atei
tį. Tai aiškus dvasinis genocidas, 
Rėkiąs tų pačių tikslų, kaip ir 
fizinis tautos naikinimas depor
tacijomis ir žudynėmis. Fiziniam 
genocidui okupantas iš padug-

• nių buvo pasitelkęs “stribų”. Ap
ginklavęs juos rusiškais automa 
tais, paleido’ į kaimus terorizuoti 
žemdirbių ir žudyti savo brolių, 
su ginklu pasipriešinusių nau
jiesiems maskoliams. Dvasiniam 
genocidui vykdyti prisiauklėjo 
kitokių “stribų”, įdavė į rankas 
diplomus, pasiui'.tė į mokyklas, 

i komitetus, draugijas. Ką pir- 
| mieji pradėjo automatu, antrie- 
1 ji turi užbaigti žodžiu, nors šio 

žodžio galia paremta tuo pačiu 
automatu ir kalėjimu.

Visos tautos turi ne tik šven
tųjų ir didvyrių, Let ir išdavi
kų. Su Kristumi vaikščiojo ne 
tik Petras su Jonu, bet ir Ju
das. Visais laikais ir vsose tau
tose atsirasdavo žmonių, vergiš
kai susilenkdavusių svetimie
siems, nueidavusių paklusniai 
jiems tarnauti, arba dar blogiau,
— išdavikiškai smogdavusių sra
viesiems į nugarą. Turėjo išda 
vikų ir lietuvių tauta. Kovų su 
kryžiuočiais laikais jie atidary
davo riteriams pilių vartus, ve
džiodavo priešus po Lietuvą, 
siaubdavo kaimus ir miestus. Bu 
vo parsidavėlių bajorų, kurie už 
pinigus paslaugiai tarnaudavo 
svęimų valstybių agentams sei
mų rietynose. Jakaterinai II 
pataikavo vyskupas Bauža-Sest- 
rencevičius, klusniai vykdė ca
rinių satrapų nurodymus prela
tas R. Žilinskas, Maskvos agen
tai — komunistai graužė nepri-

saugumo 
darbuotojų ir agentų, baįtių 'mo 
kytojų ir fanatikų propagandise 
tų. Kryžiuočių laikais išdavikai 
rodydavo priešui brastas, kelius, 
atidarydavo tvirtovių vartus; 
seimų laikais isteriškai šaukda
vo “veto”; prie caro pądėdavo 
gubernatoriams ir žandarams 
slopinant lietuvišką žodį; nepri
klausomybės laikais — griauti 
savo valstybę. Raudonųjų cąrų 
talkininkai visa tai daro iš kkr- 
to: vedžiojo “žaliakepurius”, ųu- 
rodėtakus, takelius į mūsų par
tizanų slėptuves, klusniai vyk
dė visas Maskvos direktyvas, sė-: 
dėdami sekretorių, ministrų, pir 
mininkų kėdėse, fanatiškai sten
giasi išplėšti šį kartą ne tiek 
lietuvišką žodį, kiek lietuvišką 
sąmonę. Kiti, kaip Judas parda
vęs savo Mokytoją, kaip išdavi
kas prie Tennopilių atvedęs per 
sus į graikų užnugarį, nueina 
tarnauti okupantui šnipu, sau
gumiečiu ir smogia priešo įduo
tu ginklu savo broliui į nugarą. 
Yra įvairių išdavimo laipsnių ir 
visokių išdavikų. Ir jiems vi
siems tinka žodžiai:

“O tu, kurs lietuvio tik vardą
nešioji,

O dvasią užspaustom tėvynės 
jaunos. •. . .

Tegu ir tave ateitis tolimoji!
Minėja... kaip išgamą mūšų 

dienos”.
Tautai, kovojančiai žūtbūtinę 

kovą dėl savo egzistencijos, dėl 
teisės būti savimi, būtina vieny
bė, jėgų sutelkimą^. Tad ir 
met i'r^dabar-’.’B^yl-/ :t

“Grąžu -ryta: matjrti; lietuvių
• būreli, " ’ -
Kurie tarp svetimųjų vienybę 

išlaiko
Gražiau... 1 .
Kad hun žodžių jų širdys, taip

gi neatskirtos
Gražiausia...
Kada širdims ir žodžiams ir 

darbai atsako”.
Jei nežinotume kieno ir kuo

met parašytas eilėraštis “Netas 
yra didis”, galėtume pagalvoti,j 
kad čia kalbama apie mūsų die
nų tironus — “tėvus ir mokyto
jus”, apie “išmintinguosius” par 
tijos vadus... / 1 ■ '

Ne tas yra didis, prieš ką mi
lijonai,

Prispausti retežiais, žemyn 
galvas lenkia,

O dvasioje keikia; didi ne ti
ronai, . .

Kurie reikia garbint, nors jie 
visiems kenkia- /

Ne tas yr galingas, kupojo 
galybė ' . ?

Tik ašarų, kraujo upeliuos 
braidytų, • z ; /•

Kurio galią skelbtų griuvėsių 
daugybė, .

Sudegintų turtų, žmonių nu
žudytų.

Poetas, atrodo, tiesiog prana
šiškai matė vadų fr diktatorių 
sukeltus karus, milijonus išžu
dytų žmonių, kraujo ir ašarų jū
ras. ..

Jau atėjo laikas

S
S
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Iš Eur. Lietuvio. 
(Bus daugiau)

— Atistatydino Mokesčių de
partment© direktorius Jerome 
Kurtz dėl asmeniškų pritžasčių. 
Jis verrsis privač'a mokesčių 
advokato praktika,

. , ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS testamentas

IR PSALMAI
IJilDlNYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KlBTAfe PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

tn^ KAINA $3.
LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321

Oak Lawn, IIL 60454

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17 .

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono M2

S

2 — Naujienos, Chicago 8. III.,
x

y, October 10, 1980 **

Amerika buvo sukurta pagal 
tvirtų šeimų ir kaimynas padeda 
kai mynui tradicijas. • V aidžios 
politikos prievolė miestams, gy
venamiems butams ir įstatymų 
vykdymo institucijoms turi tar
nauti apylinkių kokybei.

Gubernatorius Reaganas yra 
atsidavęs šioms" tradicijoms. 
Jis įsitikinęs, kad Amerikos 
miestų atgijimas suteiks atspin
di apylinkių atgijimui. Jis pasi
ryžęs dirbti mūsų miestų atgiji
mui, stiprindamas Amerikos 
ekonomiją su programomis — 
mažinti infliaciją ir sukurti 
naujų darbų. Jiš darys pastanga, 
kad federalinė valdžia tinkamai 
reaguotų į savo piliečių pagei
davimus ir palaikys bei pa
drąsins kiekvieną asmenį 
1 adovauti vietos pastangoms 
kurti geresnį gyvenimą 
šeimoms.

Plačiose švietimo srityse 
gub. Reaganas yra priešingas 
Carterio administracijai: jis pa
laiko mokesčių už mokslą kre
ditus šeimoms, kurios savo vai
kus leidžia Į privačias ar parapi
jines mokyk’as. Jis taip pat pa
laiko mintį, kad vaikai turi lan
kyti savo apylinkės mokyklas, 
nes privalomas vežiojimas auto
busais nieko nepriduoda 
jų mokymo kokybei.

Jis rekomenduoja švietimo siste
mą su pirmine Įtaka tėvų 
teisės ir atsakomybės.

Gubernatorius Reagan as tiki, 
kad kriminab’nb’s nusikaltimus 
gal i sumažinti vieningos ir 
pastovios apylinkės.

Su didesne federalinės valdžios 
pagalba ir technišku asistavimu, 
vietos ir valstijų institucijos 
yrą pajėgesnės sumažinti 
kriminalinius nusikaltimus 
savo rajonuose. ,

Socialinio aprūpinimo reikaluose 
gub. Reaganas tiki, kad reikalin
giems reikia teikti paramą, tik, 
kur yra galima, reikia tai daryti 
per vietos valdžią.
Amerikos šeimos ir apylinkės 
sudaro kertinius mūsų visuome
nes akmenis, glaudžiai vienas 
su kitu surištus vertybės ryšiais.
Tai’ yra Amerikos tvirtybė.

Išrinkime Reaganą 
prezidentu.

2

3

/aid aU^utheriiėd bv Rearin Bush Committee. iMisd 9^es Senator Ridi ijixalL Chairman. į£y Boehanrt, Triasurer.



tų bent vieno's valandos uždarbį

s;untinėta visiems sporto klu-

MŪSŲ SPAUDOJĘ

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ
1

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

1 87th St ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

, kuria
Pradžia 5 vai. popiet Įėjimas §20.

Spomoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

padeda Čekos aktyvumui 
(Bus daugiau)

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------
Adresas _ ________________________________________________

^“Mrya

Išeivių vienybės skaldymas, 
antikomunizmo silpninimas
Nemažai iš okupuotos Lietu-

— Kuveito šeichas įsakė val
džiai prižiūrėti kiekvieną vaiką, 
kad mokytųsi ir gautų gerą at
lyginimą už išmoktą darbą. Visi 
privalo ginti Kuveitą.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede .... - dol. 
Pavardė ir vardas---------------------------------
Adresas-----------------------------------------------

PIRKIT2 TAUPYMO BONUS

tautiečių šelpimui, nežiūrint kur
jie bebūtų. ri; į

Kartais girdėti sakant, kad ir
4
L

NAUJIENOS ■
1739 S. HALSTED ST, ŲSj'-į 
CHICAGO, IL 60608 ,

—- Irano ir Irako "auksas vėl 1
pradėjo plaukti Į Šveicariją, j šalia rutininių pranešimų bei
Londoną ir New Yorką. i apyskaitų priėmimų, bus svars- 

----- *---  j tomą sportininkų išvyka į Aus
traliją, aptariami 1983 m. Pasau-

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

J

KLAUSEIKIS

LOS ANGELES.
’ tytojąins,.padarė venimą ir san-

CALI.Rr
Atgci.slai po 3. Oorbulskio viešėjimo

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

•- ALD SĄJUNGOS NARIU DĖMESIUI
ŲAmerikos Lietuvių Dailininkų 

Sąjungos valdyba išsiuntinėjo 
«avo nariams pakvietimus da
lyvauti mėtinėje dailės parodo
je, kuri įvyks 1S80 m. lapkričio 
7 -d.. Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
4038.Archer Avė..

^Gavusieji pakvietimus, jeigu 
•parodoje., nori dalyvauti, turi 
pranešti valdybai nevėliau spa
lio 20 dienos. Reikalinga turėti 
pilną darbų sąrašą katalogo su
darymui, Kątalpgui, reikalingos 
ir darbų nuotraukos.

ALD S-gos valdybos nutari
mu, sudaroma galimybė kiek
vienam sąjungos nariui prista
tyti 4 darbus į Čiurlionio' Gale
riją,-; Inc.r aukščiau, minėtu ad
resu nuo lapkričio 1 iki 5 die
nūs,' ne vėliau.

Ši ALD S-gos paroda, taip pat 
. ir -kitos ALD S-gos parodos bus 

rengiamos :rudeni, o Čiurlionio 
Galerijos, Ine., Direktoriato kas
metinės parodos bus rengiamos 
pavasarį, kuriose gali dalyvauti 
VK1; lietuviai dailininkai. Yra 
sudarytas premijų fo'ndas daili
ninkams. Kitais mėnesiais gali
ma ruošti individualias, ar susi
dėjus parodas.

^Ateinantį pavasarį pasižadėjo 
parodą ruošti dail. Edvardas 
Vyalaitis. i Jis -taip, pat dalyvaus 
ALD Sąjungos parodoje lapkri- 
čio<7 dieną. ; < ■ Į 

sje *
Lantano petrikonio

-.■ IR J; ŠALNOS PARODA

Spalio 3 d. atidarytoji Jauni
nto Centro galerijoje vyksta su
dėtinė dail. Antano Petrikonio 
tapybbs-akvarelės ir dr. Jono

šalnos medžio" šaknų skulptūrų i 
paroda. Petrikorus išstatė apie 
52 tapybas, o šalna — 54 šaknų 
skulptūras. Tai visos salės už
pildytos jųdviejų darbais.

Dail. A. Petrikonis prieš ke
letą metų Chicagoje turėjo ga
leriją Marquette Parke. Išsikėlė 
gyventi į Juno Beach, Floridą, j 
Apskritai jo darbai didžiumoje i 
didelio formato, akvarelės su 
stiklais, tai atgabenimas sudarė 
kiek sunkumų. Dr. Šalnos skulp
tūros taip pat kai kurios gana į 
didelės. Yra mažesnių, pavyz-] 
džiui, “Bėgantis paukštis”, labai ] 
puikus darbas. Yra ir tekių, ku- ] 
rios “nudailinters 
išvaizda pasikeitusi.

Petrikonio skyriuje mažai už
tinkame tropiško krašto gamto
vaizdžių, daugiausia įprastiniai, 
jam charakteringi kūriniai. 

« * *
O Eleonoros Marčiulionienės. 

keramikos darbų paroda Įvyks 
spalio 17’ d. Jaunimo Centre.

O Tautinių šokių šventės me
tu nemažai svečių iš tolimesnių 
vietovių — Kanados, rytinių ir 
vakarinių valstijų 
Čiurlionio Galeriją, Ine.

minas Gorbulskis bus pralenkęs 
visus kitus. Pusmetį tarp Kali
fornijos lietuvių — San Fran
cisco ir Los Angeles-— pralei
dęs nežinia kuriam laikui Išvy
ko į Klevelandą, aplenkdamas 
Čikagą, bet jon iš Klevelando 
keliausiąs, vėliau į New Yorką. 
Yra keliavęs ir kitose valstybė
se: Kanadoje, Australijoje ir

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

Metinis Visuot.’nis ŠALFASS- 
gos Suvažiavimas įvyks š. m. 
lapkričio 8 & 9 d. Toronto Lie- 

i tuvių Namuose, 1573 Bloor St. 
j West, Toronto, Ont.

Suvažiavimo pradžia — šeš- 
I tadienį, lapkr. 8 d-, 11:00 vai. 

’u natūrali I r^°" Sekmadieni, lapkričio 9 d. 
" ■ suvažiavimas bus tęsiamas tuo

atveju, jei darbotvarkė nebus 
užba’gta šeštadienį.

Pagal. ŠALFASS-gos Statutą, 
suvažiavime s p r endžiamuoju 
balsu dalyvauja: sporto klubų 
rinktieji atstovai, rinktieji ŠA
LFASS-gos pareigūnai bei skir
tieji adminitraciniai pareisimai. 
Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti • sporto darbuotojai, 
fizinio lavinimo mokytojai, spur 
to veteranai, lietuviškų organi- 

-— aplankė į zacijų bei spaudos atstovai ir vi 
Į si lietuvių sportiniu judėjimu 
i besidomi asmenys.
Į Suvažiavimo darbotvarkėje,

Nuo kovo menesio iki rugsė
jo pirmosios pusės Kaliffdrnijo- 
je svečiavosi Benjaminas Gor
bulskis. Lietuvių enciklopedijom 
;e rašoma, jog tai žpdų k Imės 
kompozitorius,, gimęs 1925 m. 
Kaune. 1941 m pabėgęs į Sovie
tų Sąjungą groĮo 16-tos lietu
vių divizijos o kėstre, dirbo ka
pelmeisteriu. 1953 m. Vilniuje 
ba;gė muzikos mokyklą. Enci- Kuboje

Čeką, NKVD ar KGB — tai 
, I vis ta pati? tų pačių uždavinių 

Sovietų Sąjungos įstaiga. Lat
vys Imantas . Lesinskis okup. 
Latvijoje buvo įstojęs čekos tar 
nybon. Pasiekė majoro laipsnio, 
buvo skiriamas latvių išeivių 
vienybės ir prieškomunistinio 
nusistatymo ardymo darbui. Če
ką globojo iš užsienio pasisve- 
čiuot parvykusius latvius. Vė
liau Lesinskis, paskirtas -į už
sienio tarnybą, Amerikoje pa
bėgo laisvėn ir birželio 8 d. . San 
Francisco latviams skaitė pas
kaitą ap:e savo ir- bendrai-čekos 
veiklą tarp išeivių. Jo praneši
mas iš spaudintas Latvijos žur
nale.

Al. Tenisonas, žymus neprik. 
Lietuvos miškininkas, . dabar 
Belgijoje gyvenąs, manydamas,

klopedijoje paminėti ir jo mu
zikos kūriniai.

Mažoji lietuv~’škoii tarybinė 
enciklopedija duoda panašias 
ž"‘niaš, t k labiau paryškintas 

i karinės tarnybos laikas, būtent, 
nuo 1942 m. B. Gorbulskis tar

ifo Lietuvių Sporto Žaidinių pla navo. raudonojoje armijoje ir 
nai, Išeivi:os ’ Sporto ■ Istorijos Ų945-47 m. dirbdamas karinių 
leidinio reikalai, Laisvės Olim- j ansambFų artistu bei estradinių 
oijada ir ryšium su ja iškilę tarp orkestrų vadovu parašė muzikos 
tautybinio sportinio bendradar-. kūrinių, 
biavimo rekalai. Taipgi busi 
svarstomas ŠALFASS-gos Gar-i 
bės Teismo Statutas. Stambokos 
punktas bus varžybinio kalen
doriaus nustatymas 1981 me- vos atsiunčiama menininkų, bet 
tams ir, be abejo, Lietuvių SporĮ savo viešnagės ilgumu Benja- 
to Fondo reikalai. Taigi užsimo- 
jimai platus ir darbo iki kaklo.

Smulkios informacijos ir su~{ į metus šalpos reikalams, o pen- 
važiavimo darbotvarkė yra iš-j sijoje esantieji atsisakytų poros 
s;untinėta visiems sporto klu-; butelių alaus ar dėžučių cigare-1 j°§ Lęšinskio referatas yra įdo- 
bams bei ŠALFASS-gos adminis čių, tikrai netrūktų lėšų mūsų

trauką -dayė spaudai. Skaičiau 
Drauge ir Sandaroje. Vertingas 
raštas ir Naujienų skaitptojams, 
reikėtų jį ištisai išspausdinti, o 
dabar pacituosiu iš posmų, ku
rie prisidės paaiškėjimui, kodėl- 
tas čia garbiu kai kieno svečiu 
laikytas Benjaminas Gorbulskis- 
gali tiek ilgai po l.etuvių kolo
nijas landyti.- • .

Buvusio čekisto Lęšinskio re
ferate “Sovietų kultūrinis bend-^ 
radarbiavimas” sakoma: “Rei
kia žinoti, kad į tremtį siunčia
mi kultūros darbuotojai visi yra' 
Čekos išrinktieji. Leidimą išva
žiuoti nusako Čeką vadovaujan
tis įsitikinimais, kad šis asmuo 
patarnaus Čekos interesams. Rei: 
kia žinoti, kad pasaulyje dar 
'nebuvo atsitikimo, kad valdžios, 
organas —žvalgybos tarnyba—■ 
organizuotų kultūrinius ryšius 
tik dėl pačios kultūros. Čia kul
tūra yra tik priedanga. Yra fak
tas, kad tremties latviai iš nuo
širdumo ir giTos .meilės priima 
Čekos siųstus darbuotojus ir 
taip

AČIŪ, NEBEREIKIA
— Ar tiesa, kad tu>skiriesi su 

Petru?
— Taip. ■■ 7^ >

-- Tokiu atveju galiu reko
menduoti gerą advokatą.

— Ačiū, nereikia. Aš jau tu
mus ir lietuvių laikraščių skai- rju simpatišką inžinierių.

REIKIA AUKOTI IR ŠELPTI
Kiekvienais metais spalio’ mė

nesį BALFas skelbia piniginį 
vaju. Ta pat daro ir Kanados LB 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i XIX; “ « 
kės žiburių 35 nr. tarp kita taip 
rašo:

“Daug tautiečių jau eilė metų 
.nuoširdžiai aukoja dolerius ir 
drabužius, kurie po kiek laiko 
pasiekia gausias ir neturtingas 
šeimas dabartinės Lenkijos ri
bose.

Bet ne paslaptis, kad daugelis 
tautiečių atsisako paaukoti vie
ną kitą dolerį ar atliekamą dra
bužį ir klausia: ar dar vis reikia 
ką nors šelpti?

Pastarieji įvykiai Lenkijoje 
rodo visiems, kad tenai pragy
venimo sąlygo's nėra lengvos, ir 
darbininkai, norėdami išsikovoti 
sotesnį duonos kąsnį, išėjo į ko
vą su dideliu priešu.

KLB šalpos Fondas gauna 
šimtus laišku iš Suvalkų trikam- 
pin, kuriuose prašoma dėvėtų

SUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
; ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką, dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai bei jokių įfliparVigbjimų. 
Pavardė Ir vardas ---------- — . .
Adreaas —--------------------- •----------- - - ■ ■ --------------

traciniams pareigūnams. Organi 
zacijos ar asmenys, norį gauti 
smulkių informacijų ar patiekti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis į mums niekas nieko neduoda. Be' 
šALFASS-gos Centro Valdybos nejaugi jau spėjome pamiršti 
pirmininką Praną Bemecką, 32 tuos metus, pasibaigus karui 
Rivercrest Rd., Toronto, Ont, j Europoje, kai ir mums rengė ir 
M6S 4H3, telef. (416)-763-4429, Į maitino kiti. O-dabar, kai gali- 
arba vicepirmininką Algirdą Į me, reikėtų padėti tiems, kurie 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euc-1 prašo ir yra reikalingi paramos, 
lid, Ohio, .telef. (216) -481-7161. Tos riiūsų aiikos primintų jiems., 
ŠALFASS-gos Centro Valdyba kad jie nėra užmiršti.

Šiam ..tikslui įgyvendinti reikia 
; labai nedaug gerų norų, šiek tiek 
savęs išsižadėjimo, šjs artimo 

.meilės, darbas bus labai įvertin
tas mūsų tautiečių, kurie gyve
na sunkesnėse sąlygose.”

K. Petrokaitis

4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

t- • 
drabužių ar avalynės, nes tenai 
sunku išsiversti, ypač didesnėms 
šeimoms, kurių vaikai lanko 
lietuviškas mokyklas.

Lankančių lietuviškas mokyk
las mokinių sąrašus šalpos Fon
das gauųa iš Vakarų Vokietijoje^ 
veikiančios šalpos organizacijos 
“Labdara”, nes iš tenai yra leng
viau aplankyti Suvalkų trikam
pį ir patikrinti paašlpos reik a 
linguosius. •

Kaip ir praeityje, spalio mė-j 
nuo skelbiamas šalpos mėnesiu,] 
ir tuo metu šalpos Fondo nariai 
bei talkininkai aplankys tautie
čius, prašydami aukų. Jei kar
tais nesuspėtų aplankyti spalio 
mėnesį, gal nevertėtų priekaiš
tauti, nes rinkėjų visada sunku 
rasti, ir tie, kurie aukojasi šiam 
darbui, nesuspėja aplankyti visų 
per trumpą laiką.

Pažvelgus į mūsų tautiečių gy
venimo sąlygas, atrodo, kad pa
aukoti vieną kitą dolerį ar dėvė
tą drabužį šalpai nėra persunku.

Jeigu visi dirbantieji paaukbr

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

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

TeL 476-2206

Iiėju«i M ipaudo* ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pastan
gas daryti (takoa J krašto politiką. 102 p*L Kaina fl-56.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11-56 čekis arba. Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Volare Premier Coupe *
Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir

. Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

BEVERLY COUNTRY CLUB
• ■’ * w

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

BANKETU RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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Šmeižia Naujienas ir jų redaktorių
Inž. Algimantais Gečys, šių metų rugsėjo 25 dieną 

Drauge be pagrindo labai žiauriai apšmeižė Naujienas 
ir jų redaktorių Martyną Gudeli be jūkm pagrindo 
šmeižia ir visą nepriklausomą Lietu v p Tame straips
nyje jis rašo apie .dalykus, vykusius prieš 50 jnetų, bet 
neišaiškino klausimo, kuriuo yra susirūpinusi Ameri
kos lietuvių Įaugi ma. Kaip keturmetis česonis negalė
jo žinoti nieko apie radonosios armijos įsiveržimą į ne
priklausomą Lietuvą, kaip dar negimęs Gečys dar ma
žiau galėjo žinoti, kas ir kuriais sumetimais nuvertė 
demokratinio Lietuvos seimo prezidentą Dr. Kazį Gri
nių ir ką jam buvo prižadėjęs perversmininkų vyriau
sybės, pri^šakin pastatytas miriiste'ris parmininkas. -

Algimantas Gečys keliais metais vyresnis už Česo- 
nį, mokyklas pradėję? lankyti tremtyje ir' Amerikoje. 

. Apie Lietuvos reikalus' susipažino tiktai Amerikoje. 
' Vienus dalykus galėjo rasti keliose knygose, o ki

tus užgirdo iš artimųjų. Bet pas jį buvo didelis noras 
veikti, o labiau negu'vėikti jam labai norėjosi vado
vauti. Jeigu jis būtų pirma pastudijavęs, kur lietuvius 

: vesti, ką jiems pasakyti, kad nepadarytų klaidos ir ne-
- nuvestų mažiau už jį žinančius į akligatvį, bet tokia
■ mintis jam neatėjo. • Jam buvo svarbu vadovauti, o 
; kai jis atsistos Amerikos lietuvių priešakin, tai jis jau 
; žinos, kur juos nuvesti.
■ Pirmas jo debiutas įvyko Chicagoje, Dr. Valiūnui 
’ esant VLIKo pirmininku. Nežinome, kas Dr. Valiūną 
j įtikino pakviesti inž. Gečį skaityti paskaitą apie Lietu- 
• vos politines partijas. Susirinkusiems partijų atsto

vams Gečys aiškino, kad Lietuvos politinės partijos
1 jau yra atgyvenusios, kad jų veikla jau pasenusi ir kad 

Amerikoje gali būti viena lietuviška partija, kurios
- priešakyje galėtų būti “jaunos jėgos”, tokios kaip, sa- 
’ kysim, Gečys. Ta paskaita buvo didžiausias nesusipra

timas. Dr. Valiūnas stebėjosi kodėl toks mažas atstovų 
skaičius atėjo į vakarienę. Dr. Valiūnas nesuprato,

’ kad už Lietuvos nepriklausomybę kovojusiems vetera-
- nams nepatiko jaunuolio peršamos idėjos.

Už kelių metų Dr. Valiūnas Chicagoje sušaukė kon-

ferenciją. Inž. Gečys, tuo metu jau JAV L. Bendruome
nės atstovas, nesutikęs tame veišam pasitarime daly
vauti, jeigu jame dalyvaus trys iŠ Bendruomenės Švyti 
Bendruomenės atstovai. Tada dar persiorganizavusios 
Bendruomenės atstovai norėjo trumpai tame viršūnių 
pasitarime pabūti, pasveikinti ir išeiti, bet inž. Gečys 
parodė savo temperamentą. Jis užprotestavo ir nenorė
jo leisti atėjusiems trims lietuviams veiksnių pasitari
me pabūti. Protingas politikas būtų visus tris pasisodi
nęs, išsikalbėjęs ir pradėjęs planuoti, kaip išmestuosius 
vėl grąžinti į vieną,. stiprią organizaciją, bet Gečys to 
nepadarė; jis jokių kalbų nenorėjo klausyti.

Tada didžiausiu inž. Gečio “visų lietuvių vienijan
čios politikos” priešu buvo Dr. K. Bobelis, atėjęs į veik
snių pastarimą su trimis perorganzuojamos Bendruo
menės atstovais. Ilgus metus Dr. Bobelis buvo ne tik ‘ 
inž. Gečio, bet ir visos gečiškai galvojančios grupės 
priešas. Prieš Dr. Bobelį neapykanta eina bangomis. 
Kartais jį aukštai iškyla, o kartais beveik žemj 
siekia.

Neapykanta prieš Gudelį ir jo redaguojamas Nau
jienas taip pat eina bangomis. Prieš ketveris metus tie 
patys amerikiečiai “pamokyti” atvažiavusieji išleido 

net šmeižtų paškvilį prieš Naujienas ir Gudelį. Jie vedė 
labai biaurią propagandą prieš Naujienas, atkalbinėjo 
ilgų metų skaitytojus, įtikinėjo, kad jos redaguojamos 
komunisto, kartais sakydavo prisidengusio komunisto, 
Ispanijoje kovojusio kartu su komunistais, bet jie ne
drįsdavo pasakyti, kad Gudeliui, kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje visą laką rūpėjo demokratinė santvarka, ku
rioj visi piliečiai galėtų laisvai išdėstyti savo nuomonę, 
galėtų balsuoti, nebalsuotų laiškais ir neklastotų rinki
mų. Gečiniai ėjo iš namo į namą ir kalbino neskaityti 
Naujienų; jie ėjo iš vienos biznio įstaigos į kitą ir ragi
no išimti garsinimus iš Naujienų. Jie mano, kad Nau
jienos nežino, kas joms stengiasi pakenkti. Jie smar
kiai pakenkė Naujienoms, bet šio dienraščio jie neuž
darė. Jie pabijojo pasirašyti šmeižtų paskvilį ir 
pralaimėjo šmeižtų kampaniją.

Inž. Gečys, nepajėgęs atsakyti į redaktoriaus Gu
delio Washingtone, pačiame įtakingiausiame politikos 
centre, iškeltus klausimus, atnaujino šmeižtus prieš Gu-

Praeito pentkadienio vakarą John Paukščiui pagerbti buvo 
suruoštas (finelis pagerbimas, kuriame dalyvavo daug poli
tikų ir veikėjų. Paveiksle matome John Paukštį ir Michael 

Finley, du senus Demokratų partijos veikėjus.
(Foto Al Vaitis)

girdėjusiu teisininkų Petro Leono, Mykolo Remerio, 
Vaclovo Biržiškos ar Vlado Stankevičiaus paskaitas, ir 
išlaikusių pas juos pagrindinius teisės kursų egzaminus, 
dirbusius apygardos teismuose ir pasiekusius net aukš
čiausią teismą, tai turėtų žinoti, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje joks teismas nieko nenuteisdavo mirti 
“už akių”.

Teismų “už akių” nepriklausomoje Lietuvoje ne
buvo. Joks garbingas teisėjas žmogaus “už akių” netei
sė. Teisėjui būtų buvusi didžiausia gėda,- jeigu kas jam 
būtų pasiūlęs skelbti mirties sprendimą neišklausius 
mirtininko.

Lietuvoje buvo pasklidęs gandas, kad be Lietuvos 
valstybės teismo, besivaduojančio veikiančiais įstaty
mais, veikė dar ir Geležinio vilko “teismas”. Ten “už 
akių” būdavo aptariamas ir nusprendžiamas nepagei
daujamo žmogaus tikimas. Panašiame “tesme” buvo ap
tartas ir Lietuvos Žinių sprogdinimo klausimas bet iki 
šio meto niekas apie tuos “teismus už akių” nieko ne
paskelbė. " '

Jeigu toks reikalas nepriklausomje Lietuvoje būtų
...

teisman ir nuteisti ilgų metų
delį ir prieš Naujienas. Yra šioks toks skirtumas, buvęs išaiškintas, tai tokio Geležinio vilko “teisėjai 
Šmeižtų paškvilį išleidusieji neturėjo drąsos pasirašyti, būtų patraukti 
tuo tarpu Gečys, pasinaudodamas paškrilinėmis žinio- [.bausme, 
mis pasirašė. • ' '

Inž.-Gečys, pasiremdamas nepasirašyto šmeižtoI^us teismus ruošė Stalinas, Vokietijoje nuteisdavo 
-* ■' ■ • * ■ ■ žmones “už akių” naciai, šiandien i.L
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tvirtina, kad M. Gudelis nepriklausomoje Lietuvoj buvo mas Ji'a-niecius šaudo mulo Chomeim valdomas Iranas, 
Jeigu būtų prisiminęs, ką buvusi Pakistano “teismas už akių” sušaudė premjerą 

jam mokytojai turėjo pasakyti aukštesnėje mokykloje■; Luto, bet jokia garbinga ir kultūrnga vyriausybė žmo- 
ir pasiskaitęs apie nepriklausomos Lietuvos visą teis
mų sistemą, tai jis sau ir visiems lietuviams tokios gėdos 
nebūtų padaręs’ kokią jis savo vardą ir pavardę pasira
šydamas, paskelbė Drauge. Jeigu inž. Gečys būtų pa
skaitęs tremtin išvykusių lietuvių tesinįnkų, išsiblaš- 
kusių po visą pasaulį atsiminimų pluoštus, spausdintus 
Teisininkų Žiniose arba, pagaliau, atidžiai būtų per
skaitęs Lietuvių enciklopedijoje - studiją apie teismus 
nepriklausomoje Lietuvoje, tai tokios nesąmonės nega
lėjo rašyti. ‘

Pagaliau, nenorėdamas klausimo pastudijuoti, jis 
būtų galėjęs pasikalbėti su bet kuriuo teisininku, iš- 
klaususiu teisės kursus Kauno ar Vilniaus universitete,

paskvilio duomenimis, šių metų rugsėjo- 25 d. Drauge

,4už akių pasmerktas mirti.”

“Teismus “už akių” ruošia diktatoriai, Rusijoje to-

žmones “už akių” naciai, šiandien “revoliucinis teis-

nių mirtimi nepasmerkia.
Inž. Gečys, skelbdamas, kad nepriklausomoje Lie

tuvoje veikė “teismai už akių”, — šmeižia nepriklauso
mą Lietuvą, šmeižia visus Lietuvos teisėjus, kurie dir
bo Lietuvos teismuose. Gudelis nebuvo Lietuvoje ar ku
rioje kitoje valstybėje nuteistas “už akių” arba teismo 
akyse. Inž. Gečys šmeižia Gudeli, norėdamas pakenkti 
Naujienoms. Nusikalstamą darbą dirba ir dabartiniai 
Dratigo redaktoriai, spausdindami Gečio melagingą 
šmeižtą Drauge. Jie paskelbė šmeižtą ir prieš Lietuvos 
teisimus. Jeigu pas redaktorius ar leidėjus būtų bent 
lašelis garbės, tai turėtų tokius šmeižtus atšaukti, o ži
nių iš lygsvaros neturinčių žmonių laiškų nedėti.

• * »
L. BRBŽNKV AS~FASIRAS£ 

DRAUGYSTĖS SUTĄRTĮ
MASKVA, Rusija. —Praeito

trečiadienio vakarą Sovietų Są- 
, j ungos aukščiausiosios- - tarybos 
pirmininkas Leonidas: Brežne
vas pasirašė draugingumo ir 
bendradarbiavimo sutartį su Si
rija. Antradienį Brežnevas as
meniškai aerodrome . pasitiko 
Sirijos prezidentą Hafez Asadą.

Diplomatai tvirtina, kad So
vietų Sąjunga ėmėsi šio žingsnio 
savo pozicijai sutvirtinti Arti
muose Rytuose. Sirija tikis, gau
ti iš Rusijos pakankamai gink
lų, kad galėtų vykusiai apsiginti 
nuo savo kaimynų. Sirijos pre
zidentas visą laiką planavo, 
kaip išardyti Egipto ir Izraelio 
vykdomą taikos sutartį.

Sovietų spauda tvirtina, kad 
Sirija dabar yra labai saugi, 
nes gavo ne tik Sovietų Sąjun
gos,, bet ir visų Varšuvos Pakto 
valstybių paramą. Dokumentas 
taip parašytas, kad Sirija pati 
tampa lyg ir Varšuvos pakto 
valstybių dalimi. Nelaimės me
tu visos šios valstybės ateis Si
rijai į pagalbą.

BANDO SUMAŽINTI AUTO
MOBILIŲ IMPORTĄ

WASHINGTON. — Ford Mo
tor bendrovė ir automobilių dar
bininkų unijų vadai reikalauja 
laikinai sumažinti automobilių 
importą, nustatant kvotas arba 
pakelti muito tarifus, pakol 
Amerikos automobilių bendro
vės išvystys mažų mašinų ga
mybą.

Automobilių pardavėjai ir ja- 
po'nų. automobiliu pramoninin
kai mano, kad tos priemonės 
labai pakels mašinų kainas, bet 
labai mažas skaičius darbininkų 
to pasėkoje grįš į darbą. Tačiau 
toks žygis' labai pakenks laisvai 
prekybai ir prasidės toli siekian
tis prekybos karas. ' -'

JOHN ANDERSON
LAIMĖJO

ATLANTA. — Apeliacinio 
teismo teisėjas Įsakė, kad nepri
klausomo prezidentinio kandi
dato John Anderson pavardė 
būtų įrašyta ir Georgia valsti
jos rinkimų sąrašuose.

Georgia, prez. Carter i o vals
tija, yra paskutinė, kurios rin
kimų sąrašuose bus įrašyta kan
didato Į prezidentus John An
derson pavardė.

— Irano lakūnai naudojo pa
čius galingiausius Amerikos lėk
tuvus Bagdadui bombarduoti.

— Lenkijos premjeru išrink
tas Joseph Pinkowski. Jagielski. 
ėjęs premjero pareigas, atsisakė 
būti Lenkijos premjeru.

; P. KESIŪNAS

: TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

' (Tęsinys)

Ogi kodėl jis dabar turi pasiaukoti ir gel
bėti tą, kuris pagrobė jo mylimąją, sugriovė jo 
laimę ir nuvedė jį iki Judo. .. Argi jis būtų pasi
daręs išdaviku, jeigu nebūtų atsiradęs ir pastojęs 
jam kelią šitas svetimas, iš kažinkur atsibastęs, 
žmogus. Juk Ireną ir jis, dar vaikai būdami, jau 
buvo pamilę vienas kitą (jis taip buvo įsitikinęs), 
ir niekas nebūtų galėjęs jų išskirti.

Ringaudui jis nieko neatsako; jį erzina toks 
jo šaltumas ir santūrumas. Dar labiau jį pykino 
Ringaudo nuoširdumas, kuriame negalėjo įžvelgti 
nė trupinėlio nei keršto, nei baimės. Toks jo el
gesys verčia jį galvoti ir žadina kažkokį keistą, 
labai nemalonų jausmą, kuris trukdo jam galuti
nai įvykdyti tai, ką jis prieš metus pradėjo. Daifg 
geriau jam būtų, kad Ringaudas imtų jį plūsti, 
niekinti, tada ir jis galėtų išlieti visą savo pagie
žą ir pasielgtų taip, kaip jis myri. Arba kad“pA- 
matytų jį drebantį iš baimės.ir.prašantį, mal- 
xh.ujnrti neišduoti jo, tada jis galėtų pasielgti 
kaip tikras didvyris. „ . ,

Smogikas . is nesirodo, kažkodėl delsia. Vieni 
jau ėmė galvoti, kad jis pasigėrė ir visai tą vakarą 
nohoatpk n kiti k^H tvAi'A HhaHq daiifinan

laiko, kad Jono nervai nebeišlaikytų irjengviau 
būtų priversti jį išduoti paslaptį. Iš tikrųjų, juo 
ilgiau tęsėsi kankinanti būklė, juo labiau veikė 
kalinių ūpą.

Ringaudas, iki tol vis dar išlaikęs šaltumą,, 
ima taip pat nervintis; jis atsistoja ir pradeda 
vaikščioti po kambarį. Jį erzino vien ta mintis, 
kad jo likimas dabar priklauso nuo kažkokio įtar
tino elgesio jaunuolio, kuris dedasi net jo gelbė
tojų, nors pats tarnauja smogikams.

Ąžuolui gaila Jono; jis mato, kaip šis kan
kinasi ir prisimena, kad anksčiau jis visai neblo
gas buvo jam draugas. Kaip jis galėjo iki to pri
eiti ? Jam atrodė, kad užtektų tik prakalbėti į jį 
draugiškai, visai nuoširdžiai, ir dingtų visas jo 
pasipūtimas, juk jis yra kažkieno apakintas. Tokių' 
minčių vedamas jis ir prieina prie Jono.

— Jonai, tu turi rasti išeitį... — draugiškai 
kreipiasi Ąžuolas į jį.

— Jeigu jie prie manęs kimba, tai nors jūs 
palikite mane ramybėje, — šiurkščiai atsako Jo
nas. — Aš sakau, kad neišduosiu...

Ąžuolas paima jį už parankės ir nusiveda į 
•ktą kameros pusę, ten, kur gulėjo labai išvargęs 
ir nusilpęs Pranas. Jie bando kalbėtis su juo at
virai, bet Jonas vis širsta — kiekvienas jų teisus 
žodis svilina jam sdkis. Nieko nepadeda nei Ąžuolo 
draūgiškumas, nei Prano tėviški pamokymai.

— Aš taip pat turėjau sūnelį, tokį pat žaliū
ką, kaip ir tu, — sakė jam Pranas, — kiek jis; 
varains iikpntpin hpt oavn drauoni —

dusliu, lyg iš .po žemių einančiu balsu, pabaigė 
senukas savo išvedžiojimus.

— Aš gi sakiau jums, kad neišduosiu, tai ko 
jūs dar iš manęs norite, — nervingai prasiveržia 
iš Jono krūtinės tas pats pasižadėjimas, tarytum 
būtų prabilusi jo nerami sąžinė.

Jonas taip riktelėjo, jog šie žodžiai pasiekė ir 
antrame kameros gale esančio Ringaudo ausis. Jis 
ir taip žino, kad Ąžuolas su Pranu ten įkalbinėja 
Joną neišduoti jo. Tas jį nepaprastai erzina. Jie 
prašo šį vaikėzą, kuris vieną kartą jau pardavė 
jį smogikams, o dabar tik pabūgo, pamatęs čia 
visus juos drauge, vėliau vistiek jis Judo darbą 
prives iki galo, tai kam dar beprasmiškai delsti...

Niaura seka Ringaudą ir daboja, lyg nujaus
damas jo niūrias mintis; jis aiškiai mato, kaip 
tankiai kilnojasi jo krūtinė ir kaip keistai žvilga 
jo akys. Visiems nuo jo nutolus, jis prieina prie jo 
ir bando išblaškyti jį. Kad Ringaudas tebemyli 
Ireną, jis žino, neš kiekvieną sykį, suminėjus jos 
vardą, pastebėdavo jis, kaip nušvisdavo jo veidas. 
Dabar Niaura pasiryžo panaudoti visas priemo
nes, kad sulaikytų jį nuo nebeatitaisomo žygio.

— Iki šiol aš nenorėjau tavęs jaudinti, todėl 
tylėjau, maniau, kad taip bus geriau, bet dabar 
jaučiu pareigą atidengti tau vieną paslaptį, — 
pradėjo Niaura. į ;• ‘ -

Jo tokie žodžiai Ringaudą ne tik nustebina, bet 
kartu nubaido ir sunkias jo mintis; dabar jis tik 
laukia, ką Niaura jam pasakys.

__  Trono norrvoRA 4^ ciToinrwn a A

vas, aš net džiaugiaus — pas mus ji ilgiau ne
būtų ištvėrusi...

— Kodėl ?... — sunerimo Ringaudas.
— Ji tave nepaprastai myli... Kai tu tada 

girioje pradingai, aš ją vis raminau, kad tu vieną 
dieną sugrįš, bet paskiau bėgo dienos, savaitės... 
o tu vis negrįžti; ji sulyso, sumenkėjo ir taip kan
kinosi, jog visiems buvo aišku, kad ji pamažu 
žengia į kapus.. . D apie tave sklfdb įvairiausias 
legendos; ji būtinai veržėsi jieškoti tavęš. Bet kur 
jieškotr, kai niekas niekur negalėjo aptikti jokių 
tavo pėdsakų. Pagaliau mes patyrėme, kad tavęs 
Lietuvoje nei gyvo, nei mirusio nebėra. Nuspren
dėm, kad turi būti išvežtas. Tada Irena dingo....

— Tai jūs visai net nežinote, kaip ir kur ji 
dingo?... — jaudinosi Ringaudas.

— Mūsų vyrai matė, kaip ją vežė automo
biliu miesto link. ...___.

— Labai keistos dingimo aplinkybės.., — 
stebėjosi Ringaudas.

— Tos aplinkybės vėliau paaiškėjo;— ji man 
parašė laišką.

— Ir tu man iki šiol nieko nesakei, — pyko 
Ringaudas^, g . 'i

^4 Neį&ejli — tame laiške ji įialdavo mane, 
kad tu niekuomet nesužinotum, kokib priemonių 
ji griebėsi, norėdama tave išvaduoti.

(Bus daugiau)
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19* Kita apie Jėzų parašytoji pranašystė išpranašavo, kad jo var
das bus “Im&nuėlis”, kas reiškia: “Dievas su mumis” (Iza. 7:14).

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

—---------, x
Nereikia manyti, kad čia pasakyta, kad Jėzus-y ra pats Visagalis' 
Dievas, arba Sutvertojas; tikrybėje jis yra Dievo Atstovas. Jėzaus j 
atėjimas ant žemės numirti už žmones buvo stebėtinas Dievo mei
lės parodymas (Jono 3:16). Jo stebuklai labai aiškiai parodė die
višką galybę, kurią panaudos pagarbintasis Kristus išgydymui 
visų sergančiųjų ir prikėlimui visų mirusiųjų.

Apie Jehovos, paties Tvėrėjo asmenybę, Šventajame Ras’e 
pasakyta, kad joks žmogus negali jį matyti ir išlikti gyvas (2 Moz. 
33:20). Bet Jėzuje žmdnės matė apšreiškiantį garbingą Dievo pj- 
būd|; ir kuomet pažadėtoje Dievo Karalystėje bus vykdomi teisingi 
Jo .įstatymai, žmonės dar aiškiau pamatys Visagallnčiojo Dievo 
teisingumą, išmintį, meilę ir galybę, kurį per Jo Atstovą bus nau
dojama jų amžinam palaiminimui. Todėl su džiaugsmu žmonės Į 
pripažins Jėzų Dievo Atstovu, ir žiūrėdami į jį jie matys Dieve i 
pribuvimą tarp jų.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS 
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 į PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYS

DR. PAUL V. DARGIS f 
GYDYTOJAS U CHIRURGAS . 

Community klinikos 
MocHdnoc dirokforiut

£ “Lietuvos Aidai’
BRAZDUONYTt

Į

TaLiM2-2727 arte 562-272*

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYM AKIU LIGOS

DR. FRANK PLECKAS
GPTOMaTRlSTAS

KAI3A UETUVISKAI 
ū NU W. 71 9t. T«L 717-514$ 
Tikrina akia. Pritaiko akinius ir 

“COPtBft

Kasdien nuo pirmadienio iki pent- 
tądien i n 8:30 vaL vakaro.

Viso* laidos Iš W0PA ftodm. 
banga ajl

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p-p. 
U WTlh surues ixiu—am

2646 W. 7UI Street 
Chicago, linnois 60621 

Telef. 778-5374

ir
SOPHIE BARČUS

RADUC JkWfe*

' jdHKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

5.2656 WEST 63rd STREET 
Valandos: antrai 1—4 popiet, 
7' ketvirta cL 5—7 vaL yak.: <

Ofiso telefonas: 776-2880, 
. Razidencijos telaL; 448*5545

Ktf GL A

Lietuviu kalba: kasdien nuo glf- 
madienio iki penktadienio 4;UC 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ii 
sekmadieniais nuo b:JU iki y:^u 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Tale*4 Mfcmm

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 6062?

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Seadra praktika, «•«. MOTERŲ Ilges. 
OfhM U52 wm JW« STtaiT

Susirinkimų

OFISO VAU: pšm- spind, tračiad.

Našliu, našliukiu ir pavieniu as
meny klubas spalio mėn. 10 d. 6 vai. 

’yak. Vyčių salėje, 2455 W. 47tr St. 
Įšaukia narius į susirinkimą aptari
mui svarbių klubo reikalų. Visi na
riai ir prijaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti. Po susirinkimo — vai-P . ŠILEIKIS, 0. P.

UU1J ▼<* M ui. X V OLUJ11 411IVA1UV -------- vai~

v . OBTHOPBS)AžhPROTEZISTA5 sems. Nariams dalyvavimas būtinas.
V. Cinką

(šrcll SUMKul*) ir L i -. Lietuviu Moterų Apšvietos draugi 
9-4 jr «—«. IlktytiMTlĮli 9—1* ios poatostoginis narių susirinkimas 

Mt 63rd Gtw CNcae*. kt. 4M29 iv7ks šeštadienį, spalio 11 d., 1 va- 
TaUf • M.___ t t « landą popiet, 3808 So. Union Avenue
•-■••’•t rr.rw4U (įėjimas iš kiemo). Narės prašomos

_ _ 1 _ 1 __ _ _1 ‘ atsilankyti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rose Didžgalvis-, rast.FLORIDA
JIS VIENAS ŽINOJO

(Tęsinys)

Apsivertė ant kito šono ir ne
pastebėjo, kaip užmigo. Vėl sap
nuoja, kad eina maža siaura gat 
vele... Staiga mato už kelių 
žingsnių auto, kuris važiuoja 
tiesiog ant jo... Spėjo pasiša
linti, ir nepatenka po ratais. 
Automobilis prazvimbia, sėdįs 
ir jame vyriškis tik pagrasė 
jam pirštu.-. Ir jis pažino, kad 
tai Stalinas jam grasė... Stai
ga vėl viskas išnyko, ir jis at
sidūrė kažkur užmiestyje, krū
mokšliais apaugusiam lauke... 
Baugu, kad neprisimena, kaip 
j;s čion pateko, kur jis dabar 
yra, o paklausti negali — nie
kur nei gyvos dvasios... Sku
ba eiti pirmyn, bet krūmai dras
ko kojas, vijokliai painiojasi. ,. 
Įkrinta į kažkokią purviną mo
lėtą duobę... Kojos vis giliau ir 
giliau grimsta. •. Iš kažkur virš 
duobės atsiranda suveltais plau
kais galva... Ją JLemaįn kažkur 
buvo matęs, bet negalįs prisi
minti.... Aha, tai Bliumas, pri
siminė pagaliau... šaukiasi, kad 
oadėtu išsirioglinti iš duobės, 
bet' Bliumas,1 virš duobės stove-' 
famas, tik juokiasi, tik kvato- 
jasi...

Beve k ištisą naktį kankinosi. 
Nubunda ir vėl užminga, ir vėl 
ii kamuoja nemalonūs sapnai.

Atsikėlė visai be nuotaikos, 
jautėsi išvargęs. Nusiprausęs, nu 
siskutęs ir apsirengęs, nusileido 
į viešbučio restoraną ir užsakė 
pusryčius.

Pusryčiai jau buvo patiekti, 
kai prisiminė, kad užmiršo po 
naęalve savo užrašų knygelę- 
Pašoko nusigandęs, paliko ne
liestus pusryčius ir pasileido 
uer salę.

— Tamstai nepatinka pusry
čiai. — sulaiko iį duryse išblyš
kęs iš susijaudinimo padavėjas. 
— Gab’ma pakeisti...

— Ačiū, ačiū, nereikia. Nosinę 
užmiršau... — pasiaiškino pada
vėjui ir nusiskubino į savo kam

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

Grįžęs iš mokyklos, sūnus tuoj 
pasigyrė tėvui:

— Žinai, tėveli, šiandien aš 
vienintelis teisingai atsakiau į 
mokytojo klausimą!

— O ko jis klausė?
— Jis klausė, kas išmušė lan_ 

gą-

Kambaryje surado dvi mer
ginas. kuru viena taisė lovą, 
kita skuduru šluostė lango stik
lus.

— Aš čia buvau palikęs užra
šu knygelę... — puola merginą, 
kuri taisė lovą.

— štai ji, — rodo j staliuką

šalia lovos. — Ir laiškas tams
tai. Jį tik neseniai atnešė-

Lemain pagriebė knygelę, ant 
greitųjų permetė puslapius, ar 
nebuvo ko išplėšta. Viskas buvo 
tvarkoje.

Lemain lengviau atsiduso, ir 
Įkišo knygelę kartu su laišku į 

Į cišenę.*'**’ ’ “
Grįžęs prie pusryčių, dar kar

tą, dabar-jau ątidžiau, peržvel
gė visą knygelę.

— Kaip lengvai galima per 
kvailą neapdairumą patekti į 
keblią padėtį,— supyko pats 
ant savęs. — Gerai, kad laiku 
pastebėjau...

.Ramiai papusryčiavęs, nesku-; 
bedamas, užsirūkė cigaretę. Tik 
dabar prisiminė laišką ir pers
kaitė. “Kultūrinių ryšių su už
sieniais palaikymo draugijos’’ 
pirmininkas kvietė ji šiandien, 
penktą valandą, atsilankyti į 
draugijos būstinę arbatėlės iš
gerti.

— Pamatysim, — sumurmė-, 
jo ir įkišo laišką į kišenių.

• Šiuo metu jam nesinorėjo nie
kur eiti. Nuotaika jo dar nebu
vo pasitaisiusi. šėlą dar’ slė
gė nakties šmėklos, nors ’ apie 
tai dabar negalvojo.. -

— Pamatysim, pažiūrėsim... 
— dar kartą sumurmėjo sau po 
nosimi ir pareikalavo sąskaitos...

7- " J :
Penktą valandą Lemain jau 

buvo prie tos draugijos buvei
nės durų.-Tai buvo puiki vila, 
viduryje parko, aptverto meniš
ka geležinė tvora su paauksin
tais pagražinimais. Aplinkuj bu
vo marmurinės statulos, trykš- 
liai...

Kažkokio turtuolio pagrob
ta vila,.— pagalvojo Lemain ir 
paspaudė skambučio mygtuką.

Jį sutiko beveik prie durų 
patsai draugijos pirmininkas; 
Jurosevas^. anksčiau buvęs dip
lomatas, Maskvos atstovas Če
koslovakijoje, vienu žodžiu, svar 
bi diplomatų pasaulyje žvaigž
dė, kažkodėl netikėtai už dan
gaus akiračio nusileidusi.

Jis supažindino Išeinamą su 
jau čia susirinkusiais negausiais 
svečiais. Jų buvo ne daugiau 
kaip.dešimt ar dvylika. Svečių 
iar]>e nesigirdėjo kilos kalbos 
kaip rusiška. Iš to Lemain nu-

sprendė, kad čia susirinkę tik 
“savi” žmonės, ir nutarė laiky-. 
lis atsąrgiąi. 1

Iš to, kaip apie jį sukinėjosi. 
šeimininkas ir kiti svečiai, Le-. 
piaių suprato, kad jis čia — 
svarbiausias svečias.

Kelioms minutėms praslinkus, 
atvyko dar viešnia, amerikietė, 
kurios pavardės, kai jį supažin- i 
dino su ja, Leniain nenugirdo. • 
Tik vardas Liuizą įstrigo 
jam į atmintį. Ji kalbėjo tik 
angliškai, a Lemain anglų kal
bės nemokėjo, todėl jie greitai 
išsiskyrė.

Jai atvykus, svečiai buvo pa
kviesti į kitą salę, kur jau vis
kas buvo paruošta svečiams pa
vaišinti.

Čia irgi visi susėdo už mažų 
keturkampių staliukų. Už vieno 
staliuko su Lemam atsisėdo po
būvio . šeimininkas Jurosevas, 
laikraščio “Litęfaturnaja Gaze- 
tą” redąktorius Leontjevas ir 
populiarus rusų rašytojas Alek
siejus Tolstojus.

Lemain, dar studentų būda
mas, skaįlė j d raštus, spausdin
tus dar prieš Krmąjį Pasaulinį 
karą .žavėjosi jais ir laikė jį la-- 
hai talentingu rašytojų. Skaitė 
ir vėlyvesnį jo veikalą “Petrą 
Pirmąjį”, buvo net girdėjęs, kad 
Petro Pirmojo' asmenybe buvo 
nukopijuotas Stalinas...

Kitu metu Lemain būtų bu
vęs labai patenkintas, kad yra 
proga arčiau jį pažinti asmeniš
kai, bet dabar nesidžiaugė ta 
proga — jam buvo net šlykštus 
šio persimelėlio ir ptaikūno nu
sipenėjęs veidas.

Kada su juo supažindino, Le
niain net rankos nepadavė, tik 
linktelėjo, savo pavarde tarda
mas, ir atsisėdo’. -

(Bus daugiau)

Irano prezidentas mano, 
kad reikėtų pradėti pasitarimus 
Irano-lrako kovoms baigti. Pa
kistano prezidentas Zia dar kar
tą sustos Irane ir bandys ie.ško’ti 
taikos sąlygoms galimybių.

— Ankaroje antradienio rytą 
buvo pakarti.du teroristai, žudę 
politinių partijų vadus. Turkai 
mano, kad žmogžudžių korimas 
sustabdys nekaltų žmonių žu
dynes.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENtTE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

* Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
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Chicagot 

Lieta vi?

Laidotuvių 

Direktorių

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURtMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

p" MOVING 
Apd****** putu aw*imu 

H tviriy ilrtUM.
Į « ■ t AKTAM** VILIMAI

Į .. TAI *7A>1tt2 arte* VU/m

WITHOUT 
SNtfMS O* CRAMPS

IRęgutoL
ST90L SOFTfMER’

Nuo
1914 metų

Passbook Savings.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO. ILL. 60*32 . 

phone jm-mzo

Midland savings rOtar- 
nauja taupymo .amį 
paskolų reikalus visos mfr 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateitvie.

apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET- 
Chicago, ft 6062*.

- Tel. 925-7400

4 \ žavingi 
(Minimum S500) 

Certificate

Ketverių metų mirties sukaktis

AGNES ALEXANDER
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, buvusi A8C1LIENĖ

Gj'V. 5643 S. Mozart St,
Mirė 1976 in. apalid 10 d., sulaukusi 82 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apsk., Krosnos valsčiuje, 
t Vartų kaime. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

& ..Paliko nuliūdę duktė Emma Petraitis, žentas Anthony, 
£ du arifikki - Pamela, jos vyras Uharl.es, ir Pefer, proanūkė 
E Amy, sesuo Anna švirinickicnė, sūnėnas Algirdas. Lietuvoje 
£ liko -dukterėčios ir auuėnai’ su šeimomis, pusseserė Julija 
x Mankicnė su šeima, xltt-pushroliai Joseph ir Adolph Akers

su šeimomis lari kili ‘giminės, draugai ir pažįstami.
| Mes Tavęs, mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. 

ę Tu ■ pas niūs jau nėbesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau 
5 pas Ta'vc nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

i
 Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkai, proanūkė, sesuo, 
sūnėnai, dukterėčios, giminės

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1OOJ

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArda 71138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL >74-4411

*854 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

’ * -ii—_,i_ _i mi wAnft i h r"BaaacūajM

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, iktober 10. 1980

Uharl.es


Well help you make the right move.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

5 doleriai.

ŽIAURŪS

Kodėl tu sakai, kad labiau

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
TINKLINIO PIRMENYBĖS

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

' A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybė* 

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

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, October 10, 1980

Notary Public

Insurance, Income Tax

ADVOKATŲ DRAUGU  A 
VALDEMARAS BYLAITtS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. Zapoli*, Agent 
1208W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 4244654

ATSDUNIMŲ 
SKIRSNELIAI

Gražir lengvai skaitoma ir 
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

6900, arba į K. Radvilą, tel 
(312) 737-5436. Lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti. Auka 12.50 dol. asmeniui 
Išleistuves ruošia ALT valdyba.

-—- St. Petersburgo Lietuvių 
klubo choro repeticijos būna 
penktadieniais 7 vai. vak. Choro 
dirigentas muz. P. Armonas ir 
valdyba kviečia įstoti naujus 
narius.

see us for 

financing

AT OUR LOW RATES

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

M. ŠIMKUI

Notary Public 
INCOME TAX SERVIC1 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminlv 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitoki blankai.

Namai, Žemė — Pardavime! 
REAL ESTATE FOR SALI

— Rita Rudaitytė iš Toronto 
ir Julija Adamonytė iš Montrea- 
lio pakviestos redaguoti Tėviš
kės Žiburių Jaunimo skyrių.

— St. Petersburgo Lietuviu 
Radijo valandėlė “Lietuvos Ai
dai” spalio 22 d. 6 vai. vak. Lie
tuvių klube rengia Kristijono 
Donelaičio minėjimą — koncer
tą. Programoje: Marijos Pėte- 
raitienės paskaita, aktorius Hen
rikas Kačinskas ir solistė Ona

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI - 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Zarasiškių klubo narių su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
spalio 12 d., ;2 ,val.i popiet Vyčių 
salėje, 2455 W, 47th St. Nariai 
prašomi gausiai1 dalyvauti.

T ’ . e 4/

— Lietuvių Tauragės klubo 
metinis banketas įvyks š.m. spa
lio 25. d. 7 vai. -vak. šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Šalta 
ir. šilta vakarienė? $10 asmeniui, 
šokiams gros E. Knoll orkestras. 
Rezervacijoms kreiptis šio tele
fono: 476-8117-

• 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
duotu Neaukšta kaina.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak- šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5168 
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629

K — š.m. spalio ,.mėn. 12 dieną 
11.30 vai. (tuojau . po sumos) 
Cicero šv. Antano parapijos 
salėje kalbės Amerikos Lietuvių 
Tarybo’s pirmininkas dr. K. Šid
lauskas apie Madrido oknferen- 
ciją. Cicero ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti.

ALTos Cicero skyrius

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

Narui, žemė «— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

žuvų. Tiktai hefras; buvęs gero 
kai šaltas.

— Ponia Akelaitienė iš Cleve- 
lando su viešnia iš.Lietuvoą-kin
kėsi Chicagoįe. Aplankė p. M$ 
riją Varnienę ir kitus pažįs
tamus. : ž

DAŽYMAS IR REMODE- 4
LIAVIMAS 5 y

Nėra darbo permažo. Visus-paimu.
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383 \ :

j SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
XSfll W. 69th St, Chicago, BL 60629___TeL WA 1'2787

V- VAL ANTINAS

Los Angeles, Calif
žurnalistų vakaronė, 

koncertas

— Chicagos aukst. lituanisti
nės mokyklos tradiemik'^viešas 
vakaras bus lapkričio 8^d.1 Jau
nimo centre. Lapkričio) j dJten 
Įvyks Dariaus-Girėno lituanisti
nės mokyklos metinis pobūvis.

— LMK Federacijos Chicagos 
klubas ruošia Bropio Railos nau
josios knygos “Vaivos juosta” 
sutikimą spalio 19 d. Rietuvių 
Tautiniuose namuose.

Kalifornijoje žurnalistai turi 
centrinę visų užsienio lietuvių 
žurnalistų vadovybę, žurnalo 
“Žurnalistas” leidimui apmokė
ti spalio 5 d. pravedė latvių sa
lėje koncertą-vakaronę. Rengė
jai: Lietuvių Žurnalistų S-ga.

Žmonių tiek prigužėjo, net 
prirtūko sėdėjimui vietų. Per-

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais ________

Minkštais viršeliais, tik __

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms. f ,

Compcmded
Quarterly 

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

Zubavičienė- Po minėjimo ma
žojoje salėje bus Sofijos Kačins-! 
klenės mezginių paroda ir pa-Į 
bendravimas prie kavutės. Bilie
tai gaunami pas platintojus ir: 
prie įėjimo.

r' ,r'ę i 
i — Akademinės skaųtįjosfiGįra... 
sukakties minėjimas SĖ Pefdrs-j 
burge įvyks spalio’ -taelfi 1$ <Lį 
9 vai. ryto bus laikomos pąptial- v . t
dos uz žuvusius, ir mirusius na
rius tėvų pranciškonų, koplyčio- ‘ 
je, o po pamaldų sueiga fijiste-; 
rio K. Grigaičio bute.

- i ĮS * t į
— Ponia Liucija i E. Saįkpfj] 

praneša, kad Chicagos Lietuvių! 
Moterų klubo mėnesinis susirin- Į 
kimas įvyks trečiadienį, spalio* 
15 d.,. 11:30 vai. piiįęąpiet jThe! 
Old Bam restorane, 81Q0 JSppth! 
Parkside Ave., Burbank: HL, ‘Šio 
susirinkimo seimininkes bus ’Jo^- 
zefina Kriščiūnienė ir jos dukra, 
Naujienų administratorė Kristi
na ,Ąustin • iš Beverly Shores,

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

mento laiptai, porčiai, stogai s 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenu* 

Tel. 776-8505

2212 WEST CERMAK ROAD
Pzm Luxirstu, Pnadeat

TDtTBSi KOn.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICaGO AND SUBURBS SINCE 19G5

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

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

— Bronė ir Juozas Taorai pa
kviesti St. Petersburgo Lietuvių 
klubo naujais šeimininkais. Yra 
įvesta tradicija, kad sekmadie
niais pietus gamina kokia nors 
organizacija, vadovaujama pa
tyrusios šeimininkės. Rugsėjo 
7 d. pietus virė klubo valdyba, 
vadovaujama vyr. šeimininkių 
B. Taorienės ir V. Vaičaitienės.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularfyl

paruošė kompozitorė Ona Met- 
rikienė. Naujai pasirodė iš 

valstijos atvykusi Ka
ren Vidžiūnienė ir Los Angeles 
lietuvis Vincas Saras — jis il
gesnį laiką buvo' pasitraukęs 
nuo dainavimo. Abu visuomenė 
labai šiltai priėmė.

Kristina Mickutė grojo fleita, 
jos- brolis Raimundas Mickus — 
smuiku.

Dar solo ir duetu dainavo: 
Stasė Pautienienė, Liucija Ma
žeikienė, Klevą Vidžiūnienė, 
Danutė Rarauskaitė.

Pianinu puikiai akompanavo 
Raimonda Apeikytė.

Išpildyta lietuvių ir užsienis- 
čių kompozitorių kūrinių.

Akordeonu grojo Rimas Poli- 
.kaifis'. Koncertas įrašytas į gar-’ 
so j uos tas.' * F otograf ai padarė, 
daug nuotraukų. žur-žur

Joniškiečių veikla
Joniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros klubo narių susirinkimas 
įvyko spalio 7 dieną Vyčių sa
lėje. Susirinkimą atidarė pirm. 
Julia Ramanauskas ir pranešė 
liūdną žinią, kad mirė dvi klubo 
narės — Dora Sharko ir Mary 
Andrijauskas. Susirinkusieji jų 
atminimą pagerbė minutės ątsi-. 
stojimu, ir jų šeimoms išreiškė 
nuoširdžią užuojautą.

Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė valdybos 
nutarimus, kurie buvo vienbal
siai priimti.

Į klubą įsirašė du nauji na
riai — Sylvia Jacobs ir Leonas 
Vasiliavas. Jie buvo vienbalsiai 
priimti.

Pranešta, kad serga Antanas 
Rrokevičius (jis pergyveno ope
raciją) ir Kate Steponaitis. 
Jiems bus įteiktds dovanos. Visi 
linkėjome jiems greit pasveikti.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Joniškiečiai rengia Bunco Par

ty spalio 26 d. Dariaus-Girėno 
posto salėje. Rengimo komisiją 
sudaro; Della Kirklis, Brigita 
Tamošiūnas, Jennie Chinston, 
Anna Casey, Julia Diksas ir Ju
lia Ramanauskas. Narės apsi
ėmė priruošti skanių valgių ir 
tortų. Pradžia 1 vai. popiet.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks gruodžio 2 dieną.

A. Kalys

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

^/EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje^ prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

1980 m. š. Amerikos Pabaltie- 
čiu klubinės tinklinio pirmeny
bės įvyks š.m. lapkričio 29 d. 
Scarborough, Ont. (Toronto 
priemiestis). Vykdo — Toronto 
Estų sporto klubas “Kalev”.

Pirmenybės bus vykdc'mos 
šiose klasėse: vyrų, moterų, jau
niu ir mergaičių. Jauniu ir mer
gaičių amžius — gimę 1961 m. 
ir jaunesni.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių, latvių ir estų klu
bams. Dalyvaujančių komandų 
skąičius neapribojamas.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinėta visiems 
sporto klubams.

Preliminarinė registracija at
liekama iki š.m. lapkričio T d. 
šiuo adresu: Mr. Rai Remmel,

Metinis Pabaltiečių Sporto Federa- 
ei jos suvažiavimas

Metinis Pabaltiečių Sporto 9 Comet CL, Toronto, Ont 
Federacijos Suvaž avimas įvyks MIA 2H2. Tol. (416) 759-704S. 
1980 m. lapkričio 22 d., TT Pran j Po preliminarinės registraei- 
ciškonų Lietuvių Pris:kėlimo jos bus nu tatyta galutinis tur- 
Parapijos patalpose, Toronte, 
Ont. Pradžia 11:00 AM.

Suvažiavime dalyvauja kiek
vienos tautybės paskirti atsto
vai ir PSF-jOs administraciniai 
pareigūnai. Balsavimai vykdomi 
pagal tautybes. Kiekviena tau
tybė turi 2 balsus (vienas JAV 
ir vienas Kanadai), nežiūrant į 
atstovų skaičių.

Lietuvių atstovai šiuo metu 
yra: P. Berneckas, A. Balnis ir 
M. Empakeris — iš Toronto, 
Pr^Gvildys — iš New Yorko, Z. 
žiupsnys—iš Chicagos, V. Jokū- 
bait^Lir A- Bielskus — iš Cleve- 
landb. *Lietuvių- delegatų vado
vas — V. Jokūbaitis.

PSF-jos pirmininkas šiuo me
tu yra Ž. Zentinš, latvis iš To
ronto. Iš lietuvių aktyvias ad
ministracines pareigas turi A. 
Bięlskus — vicepirmininkas ir 
informacines sekretorius. PSF- 
jos centras yra Toronte.

•Suvažiavime bus gvildenami 
organizaciniai reikalai ir nusto- 
ma tolimesnės veiklos gairės bei ■ 
vadybinis kalendorius 1981 me
tams.

' nyro formatas ir tolimesnės 
instrukcijos prancš'a suintere- 

' sijotiems klubams.
Mūsų tinklinį kultivucjantie- 

| ji klubai kviečiami šiose pirme- 
. nvbėse kuo gausiau dalyvauti.

FLORIDA. REAL ESTATE % |
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE |

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- 
LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių Įdubo)

Prašau kreiptis: h . £
LIUCIJA VAIČAITIENE > |

Realtor - Associate - |
RODGERS & CUMMINGS, INC. g

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

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

Xreiotis:
A. LAURAITIS ' * 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI..

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, spalid .ll'd., Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 

atostogas Mich;a- S. Western Avė’., 12 vai.. Visos

•' — Ponia Elizabeth, Narvish iš 
Ocala, Fla-, nesitikėdama ir ne
norėdama nieko laimėti, b tik 
pagelbėti Naujienoms, atsiuntė: 
$20 auką. Dėkui ūž ją ir už ge
rus linkėjimus. A. Vidutis iš St. 
Petersburg Beach, Fla., pareis-. 
kė, kad jei ką nors laimėtų, tai j 
laimėjimą paaukoja: Naujie
noms. Dėkui už paramą ir už 
pažadą.

į — Stasys Batūra iš pietų Chi
cagos įvairiomis progomis yra 
gausiai parėmęs-Naujienų leidi? 
mą. Dėkui už $20 auką, įteiktą 
grąžinant užpildytas kortelės.

— Dėkui Vincui Kuliešiui, na
mų statybos ir remonto kon,- 
traktoriui iš Marquette - Parko, 
už ankstyvą prenumeratos pra
tęsimą ir už auką. Jis neseniai 
grįžo iš,ligoninės.

— Iną. Jurgis Sedaitis iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė penkių dole
rių auką. Dėkui.

— Čiurlionio Galerijos, Ine., 
pirmininkas inž. D. Adomaitis 
baigia savo

noje. Kai sugrįš į Chicagą, ras,;; 
kad jo laukia daugelis darbų. 1

— Steponas Karvelis ir dail.
Juozas Mašėnas aplankė dail. 
Miką Šileikį, apdovanojo gėlė
mis ir atvežė maišą slyvų iš Mi- 
chianos. M. Šileikis dėkoja mie
liems draugams už aplankymą 
ir dovanas bei linkėjimus po ope- j 
racijos būti’ drūtam. į

— Inž. D. Adomaitis buvo iš- ]
vykęs su meškeriotojais į Min-i traukos laiku buvo atnešta dau 
nesotą;žu,vaųti;.Parsivežė-gražių ■ giau stalų. Pigios kainos: kon

certas su vaišėmis penki dole 
riai. Be to, pasirodė naujų me-

— Zarasiškių klubo jubilieji-} PaJėgų.
nis banketas ir koncertas -įvyks I Programos meninė patarėja 
spalio 18 d., šeštadienį, šaulių a. Dičiūtė - Trečiokienė. Dainai 
salėje. Programoje dalyvauja 
Racine Moterų choras. Bilietus
reikia užsisakyti iš’ anksto; $10 į Arizonos 
asmeniui.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 

šia prisimeni moteris, kurios ta- J1739 South Halsted St, Chica- 
ve nusiaubia kaip tornadas?

— Argi ne smagu išlikti gy 
vara!

narės kviečiamos dalyvauti, nes 
bus loterijos laimėjimai. Po su
sirinkimo bus vaišės. Valdyba

— Ilgamečio ALTos gen. sekr. 
Adolfo Stašio ruošiamame išleis
tuvių bankete meninę progra
mą išpildys solistai Margarets ir 
Vaclovas Monikai. Banketas 
įvyks spaįio 18 d. 7:30 vai. vak. 
Tautiniuose Namuose, 6133 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje. Bilietus 
į fcankatą malonėkite užsisakyti 
iš anksto kreipiantis į ALTos 
raštinę, 2606 W. 63r<l su Chi-; MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
cago, Ill. 60629, tel.‘(312) 778-1 mzrn.c v A A XT a ttctc- a a r»_ -J .PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7743

INSURED

HOMEOWNERSPOLICY

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

State Farm Fire and Casualty Company

KOn.Tue.Fr



