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IS LIBIJOS SKU GINKLUS IRANAN
ČESLOVAS MILAŠIUS - MILOSZ GAVO 

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA 4-

Uli. .I.II,I.IJ|.Jį j|.,. IRANAS KREIPĖSI | JUNGTINES TAUTAS
PRAŠYDAMAS SUVALDYTI IRAKĄ ri

POETAS YRA LIETUVIŲ KILMĖS, LENKIJOS IR AMERIKOS 
PILIETIS, GYVENĘS PRANCŪZIJOJE

IRAKO AVIACIJA LABAI SMARKIAI APŠAUDĖ 
IRANO PRAMONĖS CENTRUS

WASHINGTON, D. C. — Wa
shington Post dienraštis paskel
bė, kad šiemetinė Nobelio lite
ratūros premija paskirta 69 me
tų poetui Česlovui Milašiui, žino
mam Czeslaw Milosz vardu, už 
poemą “Žiemos varpeliai”. ■

Milašius gimė Vilniuje, kurį 
1923 m. pagrobė Lenkija. Rytų 
Europą užėmus Vokietijai, jis 
tapo atkakliu rezistentu prieš 
nacius ir nacizmą. Tokio pat nu- 
sistatymo buvo ir paliko prieš 
komunizmą, bet prarado savo 
buvusį populiarumą, nes dauge
lis neinteligentiškų intelektualų 
ir- > pseudopolitikierių pradėjo 
bendradarbiauti, net kolaboruo
ta, su Sovietų Sąjunga.

1951 m. komunistinė Lenkijos 
valdž’a jį paskyrė savo amba- 

"'sados Paryžiuje kultūros reika
lų vedėju.. Vėliau iš tų pareigų 

" jis pasitraukė,pareiškęs, kad jo 
kraštas yra tapęs tik komunis
tų imperijos provincija.

-Dabar Česlovas Milašius gy- 
< vena Californiaos valstijoje ir 

. yra Slavų kalbų bei literatūros 
profe&oriustCaliforaiją. univer
sitete, Berkeley,' Cal. .Washing- 

• ton Post kofespondentųi Joseph 
. McLellan jis-tarp kitą taip, pa

reiškė: “Aš esu labai/privatus 
asmuo ir nenoriu būti žymūnu.” 
Apie save buvimą vakaruose; jis 
taip pareiškė: “Aš buvau išva
rytas iš vadinamo rojaus, nes 
btivau priešingas stalinistų nau
jam tikėjimui, kurio pagrindi
nis d^is yrh praktilmotis me
lu. Melas yra antrasis Sovietų 
religijos vardas.” ’ V 

t' ' if’ - " *
Milašius yrame tik.poetas, bet 

ir rašyto jas’-beį literatūros kri
tikas. Žinomiausias jo. prozos 
veikalas yra Pavergtųjų Min
tys, išleistas 1953 m. Prancūzi
joje, gi dabar leidžiamas New 
Yorke.

Washington Post, pranešda
mas apie Nobelio literatūros 
premijos laimėtoją, pažymi, kad 
ją gauna trečias amerikietis pas
tarųjų 5 metų laikotarpyje. Kai 
kurios radijo stotys Čikagoje 
pranešė savo klausytojams, kad 
jis yra lietuvis.

Ketvirtadienį šv. Elenos 
: ugnikalnis vėl išmetė garų ir pe
lenų į , padangę. -JJgnikalnio 
veiklą sekantieji mokslininkai 
pareiškė, kad jie dar nežino, ar 
tai bus tik eilinis sudrebėjimas 
ar didesnio įsiveržimo pradžia.

KAIP PADĖTI IŠPRIEVAR
TAUTIEMS VAIKAMS

CHICAGO, I1L — Teismo ir 
įstatymų leidimo įstaigos susirū
pino, kaip apsaugoti išprievar
tautus vaikus nuo tolimesnio jų 
varginimo, kad jie vėl turi stoti 
teisman ir liudyti prieš užpuo1- 
lėją ir atsakinėti į jo advokato 
įkyrius klausimus.

Išprievartautas ar kitaip išnie
kintas vaikas pirma turi būti 
smulkiai išklausinėtas policijos 
ir prokuratūros, b vėliau stoti 
akistaton prieš užpuolėją. Tokia 
procedūra tą nelaimingą auką 
dvigubai kankina.

Frank Osenka, Lewis univer
siteto profesorius, siūlo, kad au
ka būtų apklausinėjama teisėjo 
kabinete, dalyvaujant teisėjui, 
prokurorui ir-gynybos advoka-

'sukaf stdti vėl prieš'užpuolėją 
ir būti jo žiauriai kaltinamam, 
yra -tik žiaurus pakartojimas jos 
skriaudos, ir aukai tenka antrą 
karią tai- pergyventi.

Betį^ąltinamąsis tur^konsti- 
tucinę; tėisę- kaiūkųtoją 
nėti ' Į—. taip vadinamą “cross- 
examination”. Kaip~fo išvengti?

Prokuroras Henry Mueller- si fi
lo pakeisti įstatymą taip, kad 
jaunos auko's padarytas pareiš
kimas, tuoj po įvykio, savo tė
vams ir'artimiesiems būtų pri
imtas teismo proceso metu. Ta
da jie galėtų liudyti teisme vie
ton ąukos.

—Gander aerodrome, New- 
foundlande, du kubiečiai — vy
ras: ir. moteris, skridę į Havana 
iš rytų Berlyno Rytų Vokietijos 
lėktuvu, paprašė Kanados val
džią. politinio prieglobsčio,

—- Po ilgb remonto Eden greit
kelio atidarymo ceremonijos 
įvyks šeštadienį. Pareigūnai 
tvirtina, kad remonto darbai la
bai gerai padaryti ir laikys dau
giau 20 metų.

S»fp t -i

kos lėktuvneši (Mano vandenyse seka 1 
Persijos Įlankoje ir Hormuzo sąsiauryje.
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PEKINE JAU PRASIDĖJO i KETURIU H0H=“1X1X1 lib X X 11X11

MAIŠTU PRIEŠ VYRIAUSYBĖ KUOPUSIEMS

PEKINAS, Kinija. — Pekino 
didelėje salėje vakar prasidėjo’ 
keturių Kinijos komunistų par
tijos politinio biuro narių, pasi- 
ryžų^ių^sjąruošti perversmą Mao 
^^ųgtff/Ymrūs, bet dabar va
idinamų “Keturių gengsterių”, 
byla.

Pę(tr } svarbiausioj i nusikaltėlė
yra 63 metų amžiaus Mao Ce- Illinois valstijos senatorius Fr

U—■, a

KALENDORĖLIS

Spalio 11: Zinaida, Germa
nas, Daugvydė, Skirvydas.

Spalio 12: Domina, Serapinas, 
Deimena, Gantas.

. Spalio 13: Kaledoniją^ Edvar- 
das, Vilūnė, Ąžuolas.

Saule teka 6i58, leidžiasi 6:17.
Oras rudeninis, vakarę lis.

Mao Cetungas pasitikėjo 
Hua Guofengu ir jį paskyrė 
komunistų partijos pirmi
ninko pareigomis. ‘ Kabinete 
jis buvo vidalrs reikalų mi- 

riisteris ir pirfnas pajuto^ 
apie Keturių gengsterių 

ruošiamą perversmą.

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no premjeras Mohammed Ali 
Rajai vakar pasiūlė ministerių 
kabinetui kreiptis į Junvtines 
Tautas, kad suvaldytų Irako ka
ro jėgų veržimąsi į Irano pra
monės centrus. Praeitą naktį 
iraniečius smarkiai apšaudė at
vežta Irako artilerija, o’ vėliau 
vakare Irako aviacija išmetė la
bai galingas bombas ir užmušė 
puolimo nelaukusių iraniečių. 
Šitas bombardavimas sukėlė la
bai didelio susirūpinimo, nes 
iraniečiai neturi kuo pastoti ke
lio krašto vidun besiveržantiems 
irakiečiams.

Irano ministerial nutarė kreip
tis j Jungtines Tautas, bet jie 
dar nežino paties mulos Cho- 
meini nuomonės šiuo reikalu. 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba prieš dešimt dienų vienbąl-J 
šiai siūlė Irakui ir Ir an u i su-' 
stabdyti karo’ veiksmus. Irakas 
sutikęs, bet Irano' karinė vado
vybė tęsė kovas. i

Jungtinių Tautų Saugumo ta 
ryba kreipėsi į Ifaną, kad pa
leistų visus Amerikos diploma
tus. ir ambasados tarnautojus. 
Jie išleidoi vieną, sunkiai sušir 
gūsį,, kuriam Teherano ligoninė 
se negalėjo suteikti jokios pa
galbos^ bet kitus 52 amerikie 
ėius. tebelaiko Irano kalėji 
muose.*/ * ’

APIPLĖŠTAS IR DAR “ : 
BAUDŽIAMAS

JOHNSONVILLE, N.C. (DPI)/. 
— Calvin Atkins krautuvę gruo
džio 26 dieną užpuolė keturi su 
kaukėmis banditai, uždarė 
žmoną ir kitus aštuonis asmė-" 
nis ir iš savininko seifo paėmėt 
25,000 dolerių. Y'.

Krautuvėje buvo ir pašto sei-,„. 
f as. Ginklu grasindami, bandi
tai liepė savininkui tą ^eifą ati
daryti ir rastus -544 paėmė.

Savininko sūnus netikėtai at
ėjo į krautuvę ir, bandant pa
bėgti, buvo peršautas.

Dabar Memphis miesto pašto 
įstaiga reikalauja, kad Calvin , 
Atkins apmokėtų tuos $44, nes 
jis nepakankamai priešinosi ir 
seifo neapsaugojo.
i,^C. Atkins atsisakė apmokėti ' 
tuos $44 — pašto nudstolį.

— Sovietų valdžia davė leidi
mą vykti į užsienį 68 metų di
sidentui rašytojui Lev. Z. Kope- 
levui ir jo žmonai Raišai Orlo
va’, kurią išmetė iš kompartijos 
už pranešimą užsienio žurnalis
tams apie disidentų Vadą And- 
rei D. Saharovą ir perdavimą 
jo žodžių. Kopelevai išvyks- iš 
Sovietų Sąjungos sekantį mėne
si ir aps:stos pas vokiečių rašy
toją Heinrich Boll. •< -

RIYADH.(AP) — Saudi Ara
bijos Vidaus reikalų ministeris 
princas Nayef bin Abdul Aziz 
kalboje per radijo įspėjo atvy- 

_ kstančius maldininkus į Meką
NE VIETOJE BAŽNYČIA į Pamiršti politiką, nes prieš poli- 

: t.kuojančius būš imtasi griežtų 
7050 S. Western Axe. esantis i priemonių. Jokia grupė nebuvo 

didžiulis pastatas buvo parduo- j ivardinta> bet žino> kad iš 
tas grupei asmenų nuo 63-osios; Irano atvykę ^itų sektos mal. 
gatvės ir Ashland Avė., tikslu ( dinjnkai agituoja už mulą-Rū
tą namą paversti maldos namais ( hollah chomeini, ragindami pa- 

. - - . . ”. j daryti tokią pat revoliuciją. Sau
i di Arabijoj dominuoja Sunni 
; sektos' mohametonai.

Savicko ir aldermano’ Frank Į pernai ginkluota šijitų grupė, 
Brady pastangomis buvo užves- ( vaizduojanti maldininkus, buvo 
ta byla tam pardavimui sustab-; užėmusj' didžiąją Mekos šven- 
dyti, nes pagal miesto zonų pa- į tyk]a jį* ją įglaikė dvi savaites, 
skirstymą toje vietoje negalima Į 
įrengti bažnyčios. Į

Ketvirtadienį teisėjas padarė i 
nuosprendį “to cease and de
sist” (sustabdyti visus namo vi
daus darbU3) • Aid. Brady pa
reiškė: “Mes nesame prieš baž- I 
nyčią, tik čia klausimas, kad jd1^11?) labai priešinosi'dukters 
ne toje vietoje”.

arba bažnyčia, r
15-ojo wardo;committeeman,

tungo našlė, žinoma Dziang 
Qing vardu. Ji kartu su kitais 
trim politinio biuro nariais no
rėjo pakeisti visą Kinijos komu
nistinės sistemos santvarką. 
Pradžioje Į- perversmą buvo’ 
Įveltas ir Hua Guofengas, bet 
kai jis pajuto, kad ruošiamas 
antras perversmas prieš jį patį, 
tai jis viską išpasakojo karinei 
vadovybei. Kariai, ėję sargybas 
pačiame vyriausiame vyriausy
bės centre, suėmė visus pervers
mininkus. Suimtieji buvo ap
klausinėti, jiems sudaryta byla 
ir dabar prasidėjo jų teismas.

šimtai liudininkų bus apklau
sinėti. Turės liudyti ir suimtie
ji. Numatoma, kad byla nusitęs 
iki metų pabaigos.

APGAVIKAS VĖL PRAŠO 
PAŠALPOS

Kun. Roland Gray, nuo 1972 
metų iki 1976 m. neteisėtai iš
gavo iš socialinio .aprūpinimo 
įstaigos 43,000 dolerių. Už tai 
jis buvo nubaustas dviem me
tais kalėjime?. Padavus apelia- 
cijos skundą, iš kalėjimo buvo 
paleistas.

Dabar jis vėl prašo už $272 
maisto kortelių (food stamps) 

, ir $471 į mėnesį savo šeimai — 
žmonai ir keturiems vaikams 
išlaikyti. Kol kas įstaiga atme
tė jo prašymą.

J. ANDERSON KRITIKAVO 
ABU KANDIDATUS

Nepriklausomas kandidatas į 
prezidentus John Anderson, pa
reiškė, kadprezidcntas’Cerieris 
padarė gėdą*- RaltiesįertiS' Rū
mams' su saw politln&niš ma
nipuliacijomis, " siekiant politi
nius/ įvykius panaudoti savo

PRINCESĖ CAROLINA
PERSISKYRĖ •

MONTE CARLO, Monaco. - 
Princas Rainier ir princesė 

Į Grace (garsioji filmų artistė G.

74 METŲ KALĖJIMO
Robert Raymond, 45 metų, • 

sąlyginiai buvo paleistas iš ka-1 
įėjimo, kur jis buvo nuteistas 
už moters išprievartavimą. Iš 
kalėjimo paleistas jis vėl išnie
kino 40 metų moterį prie jos 
namų.

Nuo 1061 metų jis buvo lais
vas tik 100 dienų ir per tą laiką j 
papildė daug nusikaltimų, todėl i 
teisėjas Sylvester Close dabar; 
pritaikė jam aukščiausią galimą 
bausmę pagal jo nusikaltimą — 
74 metus kalėjimo. Raymond 
negalės būti išleistas iš kalėji
mo net sąlyginiai iki 2017 metų. 
Tada jis jau bus 82 m. amžiaus.

— Floridoje pravesti šiaudi- 
' niai rinkimai nerodo tikro laimė
jimo nei prez. Carteriui, nei R. 
Reaganui. Reagan turi 2% dau
giau balsų, bet 10% yra neapsi
sprendę balsuotojai. Florida turi 
17 elektorių.

Carolinos vedyboms su turtingu 
j prancūzu Phillippe Junot. Jis 
lyra 17 metų vyresnis už Caro- 
j liną.

Prieš tris savaites jie bandė 
dar susitarti, išspręsti nesklan
dumus.

Ji susipažino Junot 1975 me
tais, kada ji studijavo Sorbonos 
universitete Paryžiuje, ir nežiū
rint griežto tėvų protesto, 1978 
metais už jo ištekėjo.

Dabar 23 metų Carolinos pra- 
i šymą teismas patenkino ir sky
rybas patvirtino.

Veikiančios sutartys įsako 
konflikto metu paleisti visus 
diplomatus, garantuojant jų 
saugumą. JAV vyriausybė iš 
leido visus Irano diplomatus, 
norėjusius išvažiuoti, bet visa 
eilė buvusių konsulatų ir amba 
sactas 'tarnautojų nenorėjo išva- 
žiųottilš'viso jie nenorėjo grįžti 
į Chomeinio valdomą kraštą.

Jungtinių Tautų asamblėja 
kreipėsi į Irano vyriausybę, pra
šydama išleisti laikomus diplo
matus, bat Irano vyriausybė net 
neatsakė į Jungtinių Tautų rei 
kalavimus. Jungtinių Tautų sek
retorius specialiai važiavo' į Ira 
ną ir prašė paleisti JAV diplo
matus, bet Iranas visą 
klausimą atidėliojo.

Irano spauda įdėjo žinią

sulaikyti amerikiečiai vis dar 
tebelaikomi. Spauda pastebėjo, 
jog susidaro įspūdis, kad ame
rikiečiai visai nesirūpina Tehe
rane tebesančiais 52 Amerikos 
piliečiais.

KAIRAS, Egiptas. — Žinia 
apie Libijos ginklų siuntimą 
Iranan tuojau apskrido visą ara
bų pasaulį. Tvirtinama, kad Li
bijos karinė vadovybė dideliais 
transporto lėktuvais jau siunčia^ 
j Iraną iraniečiams būtinai rei
kalingos amunicijas. Iranas tūri 
didoką lėktuvų kieki, bet tieiįs 
lėktuvams iraniečiai neturi
amunicijos.

, ., TEL AVIVAS, Izraelis. — 
i Jau nustatyta, kokiu keliu ka
ro medžiaga pasiekia Iraną, 
kanas turi kelis kariuomenės

rinkiminei kampanijai.
O apie respublikonų kandida

tą Rdnald Reagan pasakė, kad. 
jis-.~nusisuko nuo.savo nušlšta-; 
tymo laikytis aiškios dešinės ir 
pradėjo manipuliuoti ir krypti 
į centrą. . .*................

— Salvadoro teroristai ketvir
tadienį paskelbė, kad jie nužu
dė Pietų Afrikos Salvadore am
basadorių Archibald Dunn, lai
kytą įkaitu apie metus. Teroris
tai už paleidimą reikalavo 20 
milijonų dolerių ir paskelbti jų 
manifestą 102 pasaulio 
čiuose.

laikraš-

Connal- 
stovyk-

— Policininkas J. R. 
ly, saugodamas kubiečių 
lą Fort McCoy, Wis., nutarė 
adoptuoti jaunuolį Luis Felipe 
Verona. Jo tėvai liko Kuboje. 
Connally jaunuolį aprūpino ang- 
liį kalba knygomis ir dviračiu. 
Policininkas gyvena su savo 
motina ir norėtų, kad jaunuo
lis galėtų su jais apsigyventi.

Hm Kno-fWI

Hua Guofengas bus svar
biausias liudininkas prieš 
Mao Cetungo našlę, kuri bu
vo pasiruošusi nuversti Mao 

Cetunko paliktą Kinijos 
vyriausybę.

transporto lėktuvus, kuriais ira
niečiai perveža karo medžiagą, 
iš Libijos siunčiamą j Iraną.

Pradžioje buvo manyta, kad 
trano kariniai transporto T?k- 
:uvai galės skristi per Egipto 
ar Sudano erdvę, bet abi šios 
valstybės nenori leisti Irano 
transporto lėktuvams skristi jų 
erdve. Turkija ir Graikija taip 
pat nenori leisti Irano lėktu
vams skristi jų padangėmis.

Irano lėktuvai, iš Tripolio 
praskridę siaurą Turkijos tarp
tautinį koridorių, jskris į Juodą
ją jūrą ir pasieks Sov. Sąjungos 
teritoriją. Ten Irano lėktuvai 
turės pakilti didesnėn aukštu- 
mon ir pasiekti Iraną. Tais pa
čiais keliais Irano lėktuvai vėl 
grįžta į Viduržemio jūrą ir pasie
kia Tripolį. Iranas, buvęs be šo
vinių. negali sustabdyti pirmyn 
žygiuojančių irakiečių.
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Daugelis žmonių Soc.

Titzės vaizdas ii Panemunes žiūrint

Kas reikia žinoti buto nuomininkui

turėčiau

nuo

atsakė

Sat.-Mon., October 11-13, 1980

Šių metų pabaigoj 
teisę gauti Medk-an

PIRMOJI ŠALNA
ILLINOIS VALSIJOJE

ATS. Nueikite j krautuvę su 
nupirktomis prekėmis ir jas 
grąžinkite pardavėjui ir vyk' 
dykite savo nuosprendį

- *35 1654

- 633XKI90
- 8VS4»00
- 486-2618
- 9I5-2787

T? *-6755 
216-845-6071 
215-447 2332 
_ 365-6780
- 3X5-6740 

■>»<:>? co
3^-846 3489 
3tS-673-822O
- 674-1340
. 474.74.10

?• įgytas patyrimas-svarbiau 
ui septynis išfnihtlngus panro-

_ 3f’-MO0
- 2574M0
_ 584-4464
- 475-9746*

ILLINOIS VALSTIJOJE
SUMAŽĖJO NEDARBO 

RATA

vis^raštelių, garantijose®^tų 
ir skelbimų. nu
spręsti, ką ’'pa
kalai būtų pataisyti^ Ar nbrrte; 
kad parduotuvė jums grąžintų 
pinigus, ar prekę pakeistų, pa
taisytų, kreditą grąžintų ar 
naują prekę duotų.

(LICENSED S* YN tsPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

NAUDOKITĖS .PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

Spalio 11, UKSU — Nr. 46 (1 18)
Klausimus ir medžiagą siyati: 4436 Su. Washtenaw, Chicago, IL 60632

KL. šių metų pradžioje aš 
pasamdžiau moterį, kad ji ma 
no bute du kartu savaitėje at
liktų namų ruošos darbus. Aš 
žinau, kad privalau mokėti 
Soc. See. įstaigai už jos algą 
nustatytą mokestį ir užpildyti 
pajamų mokesčių įstaigai IRS 
pranešimą. Kada aš tūriu visa 
tai atlikti? H. K-nė

Tėvas veda mažąją Danguolę 
vaikų. darželį. Tuotarp4b*prie- 

JV- Parodo šuo. SlergaiIi,glau
džiasi prie tėvo.

— Dukrele, tu sakei, kad ne
bijai šunų.

— Žinoma.’kad nebijau. Bet 
šuo šito nežino.

KL. Pasakykite, kur netur
tingas vyresnio amžiaus žmo
gus gali gauti nemokamą tei
sinę pagalbą? Simas G.

ATS. Advokatų privatinė or- 
ganipacija, kuri savanoriškai 
suteikia teisinę pagalbą bied- 
nuomenei, vad. Chicago Volun 
teer Legal Service Foudation, 
19 S. La Salle St-., Chicago, IL. 
60603. Tel. 332-1624.

T eisinę pagalbą neturtin
giems žmonėms, gyvenantiems 
Cook apskr. priemiesčiuose tei 
kia kita organipacija, vadina
ma Cook County’ Legal asistan 
ce Foundation, 19 S. La Salle, 
Chicago, IL. 60603. Tel. 263- 
2267 i

antitrusto 
firmos pil- 
pakeitimo 

Merkle pa
nes ti

ll %, dviem 
trims metano

Rental Agency — speciali 
agentūra butų nuomavimui.

Manager — namų savininko

to išvykimą, nutraukiant nuo
mos sutarti. Jeigu buto nuo
mos laikotarpyje neįvyko daik 
tų sužalojimo bute, namų sa
vininkas privalo depozitą grą
žinti, sutarčiai pasibaigus.

Subleasing or Subletting — 
buto nuomininko dalies gyve
namo .ploto išnubmovimas "ki
tam asmeniui. Kai kurios su
tartys šio veiksmo neleidžia.

laikys Boseli firmos nuo dide
snio investavimo šiame krakš
le. bet jie keletą kartų patik
rins Amerikos firmas, kaip ir 
Borg-\Nirner atvejis.

Tačiau direkl. Merkle savo 
kalboje Prekybos Rūmuose tei 
gramai įvertino į šį kraštą lėšų 
investavimą dėl JA,V darbinio 

našumo. Jis teigė, 
“Amerikos darbininkai yra 
produktyvesni už vokiečių dar 
bininkus.’” V. Vokietijoje per
sonalas yra 25% didesnis, negu 
šiame krašte. Tas veda V. Vo
kietiją investuoti dangau kre
ditų į JAV-bes. pr. fab.

nis, negu visame kračte. Rugp. 
Illinois valst. rata buvo ženies-

, negu 8.6%, palyginus su lie 
s rata 9.8%. JAV nedarbo 

rata rugp. įnėn. buvo 7.6 pro
centai. __

KL. Aš pirmą kartą panau
dosiu Medicare padengimą, 
kai sekantį mėnesį eisiu į li
goninę. Aš žinau, kad benefito 
periodas prasidės, kai aš pa
teksiu ligoninėn, Noriu žinoti, 
kada tas periodas baigsis; ar 
kai aš būsiu ligoninės išrašy
mas? Vytautas

ATS. Benefito periodas pasi 
baigs, kai jūs išeisite iš-ligoni
nės ( ar iš kitos įstaigos, kur 
gaunate apmokytų nursių ar 
rehabilitacijos patarnavimą) 
per 60 dienų iš viso, iškaitant 
tą dieną, kai jus išrašo.

rųjų Medicare padengia?
Nastė

ATS. Medicare ligoninės ap- 
drauda padeda apmokėti,pa
cientų, gulinčių ligoninėse gy
dymo sąskaitas ir seneliu na
muose (skilled nnr«ing facility 
and h< me heahh services). Mc-

ATS. Jeigu jūs.mokate na
mų ruošos darbininkei $50 ar 
daugiau grynais pinigais per 
kalendorinį ketvirtį, jūs priva
lote atskaityti Soc. See. moke
sčius nuo jos algos ir sumo
kėti lygią sumą, kaip darbda
vė. Prieš pasibaigiant metų 
ketvirčio mėnesiui, jūs priva

lote mokesčius nusiųsti su al
gos pranešimu Internal Reve
nue įstaigai. Reportą, Formą 
942(Employer’s Quarterly Tax 
Return for Household Employ
ees) galima, gauti, iš.j - vietinės 

) įstaigos. Ra
portą ir mokesčius už pirmą 
ketvirtį reikėjo. įteikti 1980 m. 
balandžio mėn. pabaigoje.

negu Illinois 
riaus Thompsonto 
m. merės Jane Bime 
algos.

INFLIACIJOS PALIESTI PENSININKAI, 
GRĮŽTA Į DARBOVIETES

NEW YORK, N. Y. Padidėjo vyresnio amžiaus 
žmonių skaičius, kuriuos palietė šiame krašte siaučianti 
nuliacija. Jie būdami geros sveikatos, atideda pensijon 
išėjimo laiką, arba grįžta į buvusias savo darbovietes po 
ūunipos ‘‘poilsiavimo” laiko.

“Work-in-America” Instituto tyrinėjimo statistikos 
duomenys tvirtina, kad:

a) Nuo 1970 metų mirties atėjai tarp 65 m. ir vy
resnio amžiaus žmnių sumažėjo 14%;

H) Apie 2000 riietūs šiame krašte numatomi, kad 
bus daugiau negu 31 mil. senioru, vyresnių, negu 65 metų 
amžiaus. (1970 m. jų buvo 24 mil.);

c) Studijos sako, kad iki 70 metų amžiaus vyresnio 
amžiaus žmonės neturi rimtų atminties defektų;

d) Infiacijos įtaka ir fiksuotos pensijos ir Soc. See. 
administracijos leidimas daugiau uždirbti ir pasilikti 
bei tęsti darbą darbovietėse, palietė teigiamai seniorus;

e) Vyresnio amžiaus žmonėms turi būti siūlomi dar- 
baį kaip ir kitų panašių rūšių darbininkams.

pr. petitas

Rašytinė buto nuomos sutar
tis yra gana svarbi, būtent:

1. Sutartis aptaria abiejų ša
lių teises ir parėigaS.

2. Ji išvardina buto naudoji- 
riiusi visas taisykles.

3. Sutartyje pažymėta buto 
nuomos mėnesinis mokestis, 
nurodyta mokėjimo- laikas, o 
taip pat nuomoj, nesūmokėji- 
mo pasekmės.

1. Sutarties galiojhno laiko
tarpyje namų savininkas ne-^ 
tūri teisės padidihfi butu nuo
mos mokestį, © po sūlarlfes gš-į 
Jojimo faikb -i gaTf pakeltil 
riiiDmą liktai nuslatytu proceh- 
tn. Nuo iširo m. liepęs 1 ths 
procentas fihvo nust«wfca% pa
prašant nuom< s "sutarti vient. 
rjemš melams 
iflethins — IV

Illinois valstijos nedarbo ra
ta suinaėjo pirmą kartą 4 mė
nesių laikotarpyje. Apie tai 
pranešė Illinois Commerce and 
Community Affairs departa-’po: 
mentas. Tačiau valstijos be 
darbiu skaičius visdėlto didės

V AK. VOKIETIJOS IN
VESTICIJOS JAV-BĖSE

- Vakarų Vokietijos didelės 
kompanijos pirmininkas už
praeitą trečiadienį pareiškė, 
kad turėdami nesusipratimų 
komisija, ‘vers mus kreipti dau 
giau dėmesio dėl ateities inve
sticijų šiame krašte”.

Fians L. M. Merkle
Robert Bosch, GmbH iš Slut- 
gardo m., pirm., lankėsi Clu- 
cagoje ir katbejo Vokiečių — 
Ainerikeičių Pi ekybos Rūmų 
susirinkime. Jis ir kiti Bosch 
direktoriai gavo įsakymą iš 
F.T.C. birželiu men., kad jie 
-užleistų savo vietas Bosch vai. 
dybai arba Borg-Warner Corp, 
vaidybai iš Chicagos.

Boseli kompanija valdo 10% 
įforg-\Varner akcijų, bet F.T. 
XL pasakė, kad direktoriatas 
laužąs federalinius 
įstatymus. Abidvi 
hai parduoda aulu 
Halis. Direktorius 
sakė, kad F.T.C. akcij

Apartment — butas, kurį jūs 
nuomojate.

— Rent — mokestis už butą 
ir už jame esančius įrengimus.

Security Deposit -— pinigi 
nis užstatas, kuri jus mokate 
namu savininkui; už turto su-

KL. Ką aš pirmiausia turė' 
čiau daryti, jei esu. nepaten
kintas su nupirktu

ATS. Jūs tųjMtš^aruošti nfe-

Siuntiniai. siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą pasiekia Irumpiuusiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose asile ženriausioinis kainomis i»ashinkimiii 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Aliilaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šcšiadrenmrs ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki I valandos popiet.

turėsiu 
draudą. Aš noriu žinoti 
man dar reikės papiMornd

ATS. Chicagos Sun Times 
dienraštis neseniai paskelbė, 
kad AFL-CIQ prezidentas La
ne Kirkland algos per 1979 m. 
laivo išmokėta $97,910, o Au
to darbo unijos vadui Rober
tui išmokėta kiek mažiau.

Vienu žodžu, unijų vadų al
gos yra beveik dvigubai dides
nės, negu Illinois gubernato-

Chieagos 
metinės 

petitas

Namų savininkai dažniau- reikalų vedėja: 
šiai savo butus nuomoja pagal | 
nuomos sutartis (Lease). Jas 
pasirašant (dažniausia me
tams arba dviem) jūs turite ge
rai suprasti sutarties turinį. Su 
tartis — tai oficialus dokumen
tas. Jei tą sutartį sulaužo na
mų savininkas, jūs turite teisę 
kreptis teisman.

Qia spausdiname terminus, 
kuriuos jūs turite žinoti, prieš 
pasirašant buto nuomos su
tartį.

Lease — rašytinė sutartis 
tarp buto nuomininko ir na
mu savininko.

Tenant —buto nuomininkas.
Landlord — namų savinin-

KL Pasakvkite kokios algos 
unijų vadams buvo mokamos 
praeitais 1979 metais?

• John. M-tis

KL. Aš su savo vyru sekan
čią savaitę eisime į Soc. See. 
įstaigą, kad gautume Papildo
mų Pajamų išmokas (SSI), 
mūsų nedarbingam sūnui. Ko
kias informacijas ir kokius do 
kumentus mes turėtume atsi
nešti?, R. M. V.

dicare medicinos apdrauda pa 
deda apmokėti už gydytojų pa 
tarnavimo sąskaitas, taip pat 
ateinančių pacientu (outpa
tient) už fizinę terapiją ir už 
tam tikrą skaičių kitų medi
cinos patarnavimų bei už prie
mones, kurių ligoninės apdrau 
da neapmoka. Plačiau apie šią 
apdraudę galit rasti žiniė “Me 
dieve” leidiny, kurį nemoka
mai galite gauti bėt kuriame 
Soc, See. ofise.

ATS. Pirmiausia jūs turite 
gauti savo sūnui Soc. See.-kor
telę - numerį, pristatant gimi
mo metrikus, gydytojo, ligoni
nės ar kitos institucijos pa
vardę adresus, kad jie jį gydė; 
kitokius pažymėjimus arba in 
formacijas apie vaiko nedar
bingumą arba neregystę; ži
nias apie vaiko pajamas ir jū
sų turtą bei pajamas. Nevė
luokite kreiptis, jeigu jūs ne
turite visų informacijų. Soc. 
See. įstaigos tarnautojai . galės 
jums padėti įgyti reikiamus 
dokumentus, jei jie bus reika
lingi.

PAVOJINGOS NUOSĖDOS 
ILLINOIS VALSTIJOJE

Illinois gubern. Thompsonas 
j užpraeitą savaitę pasirašė įs
tatymą, kuris įgalina valstiją 
reguliuoti pavojingas nuosė
das ir prižiūrėti industrijos iš
metamas pavojingas medžia- 
gss ir mirtinus gaminius. Gub. 
patvirtino Atstovų Rūmų bi 

j lių 3365 ir 3366, kurių sponse- 
riu buvo atstovas T. Theodore 
Meyer, iš Chicagos ir senato
rius John E. Grotherg iš. St.

j Carles, III.

J J. BARZDA IR SĄŽINĖ

(Teisėjas sprendė valkatos 
^bylą. Valkata nešiojo ilgą juo- 

Idą barzdą.
Išklausęs bylos, teisėjas pa- 

jgraudeno: -
— Jei viskam galima patf- 

kėli, kas apie tave sakoma, tai 
tavo sąžinė turėtų būti takia 
jūoda, kaip ir barzda.

— Pone teisėjau 
teisiamasis, — jeigu iš barzdos 
galėtum spręsti apie sąžinę, tai 

1 tamsta būtum visai be są
žinės.
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Superintendant — asmuo, 
prižiūrįs namų stovį;

Prieš buto nuomos sutarties 
pasirašymą, dar kartą įsitikin
kite, kad gerai suprantate šių 
žodžių prasmę. Neskubėkite; 
sutartį perskaitykite' atidžiai. 
Klauskite, jei kas jums yra ne^ 
suprantama.

Prieš buto nuomos sutarties 
pasirašymą, įsitikinkite, 
visi žemiau sekantieji punktai 
sutartyje yra išvardinti, bū
tent: /’

1. Sutarties pasirašymo data 
(metai, diena).

2. Jūsų vardas, pavardė, o 
Taip pat vardas, pavardė ir 
adresas namų svininko.

3. Namų adresas ir jūsų bu
to numeris.

4. Sutarties galiojimo 
kas.

5. Jūsų mėnesinė buto 
ma ir depozito suma.

RAŠITINĖS BUTO NUOMOS 
SUTARTIES SVARBA

Illinois Water Survey klimaj 
tologas Wayne Wendland pa
taria žmonėms pasiruošti pir
moms rudens šalnoms, kai die 
nos trumpėja ir skirtumas tarp 
dienos ir nakties temperatūros 
didėja. Pirmų rudens šalnų vi
durkis anksčiausias šios'valsti-j 
jos šiaurinėje dalyje, prasidė
jo spalio 6 d., apie Rockfordą, 
—teigia Wayne Wendland ra
portai.

Piniių šalnų vidurkis pasi
rodo vėliau, kai žmonės at
vyksta į pietinės valstijos dalį, 
apie spalio 15 d. į Pioriją. Spa
lio 20-tą dieną šalna pasirodo 
Springfieldo ' ir Crąmpaignj „iokelčiį" (IRS) 
miestuose ir apie spalio 30-tąJ 
dieną šalna pasirodo prie val- 
stios pietų sienos. Tačiau kli
mato logas W. Wendland pri
dėjo, “Patirtis sako, kad vidur 
kio data tiksliai nėra nustatv-

I ta, kada iš tikrųjų pirma šal- 
1 na vietovėse pasirodo.” Jis pa
taria tameites laikyti ant šakų 
tol, kol galima be patirtų šal
nų, žiūrėkite kas dieną oro 
spėjikų pranešimus, šalto oro 

ari banl>os ateina iš Kanados pu
sės, kurios iššaukia pirmas 
šalnas į šią valstiją.”

Magei. Sulaitienė,

See. išmokas gauna pirmą kar 
tą, todėl jie nori žinoti, kokios 
aplinkybės gali turėti įtakos 
į tas mėnesines išmokas? Ona

ATS. Taip, apie sekančius 
atvejus reikia pranešti Soc. 
See. įstaigai: A

* Apfe savo pašto adreso 
pasikeitimą,

* Jei numatote ,kad per 1980 
metus jūs uždirbsite dau

gi au,negįi $5,000 leidžiamos
normos. (Nėra ribos 72 m. 
amž. pensininkmas).

* Jei planuojate išvykti iš 
JAV-bių,

Išlaikomi asmens papildo- 
domai turi pranešti:

* apie savo vedybas,
* apie divorsą
* apie vaiko įsūnijimą,

_____

1 ■ ^#1
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V. ŠAKALYS CICERO BALFO VAJUJE :i t

suomet taip ir šiais metais, pa
sirodė labai gyvas ir aktingas. 
Spalio 5 įvyko susinrinkimas, 
kuriuo buvo pradėtas šių metų 
Balto vajus.

Į susirink' rną atvyko Balto 
centro valdybos pirmininkė Ma
rija Rudienė, ką tik pabėgęs iš 
okupuotos Lietuvos žymus ko
votojas už Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą V. Šakalys ir 
Liet- Operos solistė Margarita 
Momkienė. Vajaus atidarymo 
proga bažnyčioje giedojo Liet. 
Operos solistė Roma Mastienė, 
kurią vargonais palydėjo muzi
kus p. Skridulis. Parapijos salė- 
jfetvajų pradėjo nenuilstanti, ne
paprastai sumani ir visą savo 
gyvenimą paaukojusi Lietuvos 
išlaisvinimui ir, gerovei, didelės 
lietuvių pagarbos nusipelniusi 
visuomenės veikėja Ona Zails- 
kienė giliąi prasminga kalba.

Susirinkimą vedė dideliu vi- 
suomeniškai — diplomatiškų su
gebėjimų Dr. Pranas Budįnin- 
kas, o sekretoriavo niekur nesi- 
rękląmuoj antis darbštusis Julius 
Paulėnaš. Garbė prezidiume.sė- 
dėjO atvykėliai iš Čikagos gar
bingieji .svečiai. Susirinkimas 
buvo pradėtas be “ihvokacijų”, 
nes, vietos. dvasiškija į susirin- 
kiiiią atvykti nesiteikė. Vienos 
pilnos .minutės susikaupimu vi
siems atsistojus bUvo prisiminti 
ir> pagerbti mirusieji Balfo nariai 
ir 'rėmėjai.? Atlikus susirinkimo 
darbų tvarką pranešimą padarė 
žymusis ,,Lietuvos pogrindžio 
veikėjas,! daug “metų ’iškentėjęs 
Sibiro --konccentraci  jos stovyk
lose iri dabar pasprukęs į užsie
nį V. Šakalys..

Tėkb stebėtis 'šio jauno, ne
paprastai kuklaus, bet didelio in 
teiėktUalo^ kukliai pasivadinu
sio* “optikų”, inteligencija. Mū
sų’ ‘išeivių' tarpe .neteko girdėti 
kalbančių taip nuosekliai, logiš
kai, giliai .prasmingai, taip pla
čiai apimiičiai ne tik Lietuvos, 
SovietųRusijos, Vakarų Euro-

rikos politiką ir laikyseną, kaip
kalbė-

jo moksliškai, šaltai, pagaunan

išryškino reikiamas pažiūras į 
mūsų Lietuvos laisvinimo takti
ką ir kryptį.

Po p- Šakalio pranešimo kdo 
daugybė paklausimų, kurie bu
vo intriguojantys ir reikšnvngi. 
V. šakalio atsakymai dar labiau 
Išryškino mums būtiną laikyse
ną ir Lietuvos vadavimo takti-

sisakyti atskirai, nes ši kores
pondencija perilgai užsitęstų.

Pradėto vajaus susirinkimas 
buvo baigtas tautos himnu. Po 
to, pagal susidariusią tradicija, 
susirinkimo dalyviai buvo vai
šinami rūpestingosios p. Onos 
Zailskienės suorganizuotų padė- 

dėka. J. Vasaitzsjų

Upytės Draugiško klubo susi-( 
rinkimas įvyko, spalio 3 d. Ane- Į 
lės salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Susirinkimą atidarė pirm. Anne 
Wiechecki ir pranešė liūdną ži
nią, kad per atostogas mirė! 
keturi klubo nariai — Dora 
Sharko, Antanas Lucas, Maty 
Andrijauskas ir Elizabeth Jur-] 
gaitis. Susirinkę nariai atsisto
jimu ir vienos minutės tyla pa
gerbė mirusiuosius ir jų šsi- 
Anoms puvo pareikšta nuoširdi 
užuojauta.
: Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė protokolą! 
iš praeito susirinkimo. Jokių pa
stabų nepadaryta, nariai buvo 
patenkinti to'kiu pranešimu.

Į klubą įsirašė dvi naujos na-1 Kai “savo tėvynės garbei neap- 
rės — Sylvia Jacobs ir Matilda j želdina tako' 
Folius, kurios buvo vienbalsiai j kai ir į kalėjimus, 
priimtos.

Pranešta, kad *serga 
Brokevičius, kuris pergyveno 
operaciją Loyolos universiteto 
ligoninėje. Palinkėta jam greit

SOFIJA BACEVIČIŪTĖ

Po susirinkimo buvo skanios | 
vaišės ir popietis pa. i 
moję nuotaikoje.

*j .
išgalėmis gina -&a- .reakcijos 
tyirfcve. Gina ginklais,. suran- 
kio*ais iš visų seniai į’isiorijos 
š:ukšlyną 'įmestu santvarkų ir 
valdžių. š? reakcijos tv rtovė 
dangstoma skraiste, susiuvinėta 
iš'įvairiu demokratiniu šūkių ir 
formulių. Ne-ibota Kremliaus 
diktate u valdžia grub'ąsi ne 
Egipto faraono au-ecle. o XX 
a. demokratinės valdytės parla-

j rrento imitacija. Vergų ir baį- 
i džiauųinku beteisiškumą stengia 
si maskuoti nusibodusia balsavi- 

i ’-“p komėd ja ImneraFs'mes O- 
i tiš bandoma slėpti po plakatais 
su taikos balandžiais, o ginklų 
žvaneė’imą nustelbti plepalais 
apie taika. . u ■J?';'

štai kokia dabartinės Rusijos 
’’mperijos t k-ovė. savo puvėsių 
tvaika skleidžianti visame pa
saulyje. Ir ten. tuose kraštuose, 
kur daugiau atsilikimo, tamsos, 
ten atrinanda panašiu despotų ir 
despotėlių, kurie, užsėdę savo 
liaudžiai ant' grando, sukuria 
d ktatūras. panas as į Krem
liaus diktatūrą.'

Į Ir tol, kol iš Kremliaus sklis 
Į reakcijos tvaikas, tol pasaulyje 
tamsių jėgų’ tarpe jis ras sau 
šalininkų ir kurs į save panašias 
vergovines valstybes, kurstys ka 

; rus, drums ramybę, stabdys pa- 
Įžangą , ;

Šventadienis Į staWs, bet nesustabdys! žmo 
Į nijos pažangos dėsnių niekas 

„ , ,. .... . , j nepakeis. Prieš juos bejėgiai irSekantis susirinkimas įvyks „ , . . . . T.... . > Kremliaus reakcionieriai. Jie•nnrivm mnn n Hipno *

1980 metų Šiaurės Amerikos Pabaltiečių j 
šachmatų pirmenybės 11

1980 m. Š. Amerikos Pabaltie- 
čių šachmatų Pirmenybės įvyks 
1980 m. lapkričio 8 & 9 d., To
ronto Lietuvių Namuose, 1523 
Bloor St. West, Toronto, Ont. 
Vykdo — Toronto Lietuvių Ša
chmatu Klubas. _ __

Turnyras bus pravestas 5 
tų .šveicarų Sistema. Laiko 
ba — 40 ėjimų per 90 min.

Trys ratai bus vykdomi šešta
dienį Ir 2 sekmadienį. Pirmo ra
to pradžia 10:00 vai. ryto, šeš
tadienį, .lapkričio 8 d< Dalyvių 
pris;statymas 9:00 vai. ryto.

;Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams.

Dovanos: speciali trofėja čem 
pionui, specialus pabaltiečių me 
dalijonai už tris vietas.

Pradinės mokestis — $10.00 
siunčiamas kartu su registraci
ja. Č^ęis rašomas: Lithuanian 
Chess Club.

ra

poš; viso pasaulio ir ypač Ame. pasveikti;.

gruodžio mėn. 5 dieną.
A. Kalys

Dalyvių registracija atliekant 
ma iki š. m. lapkričio 1 d., šiuo’ 
adresu: Mr. Vytautas Genčiųjį 
39 Clissold Rd., Toronto, Ont,: 
M8Z 4T6. Telef. (416)-239-7524.

Lietuvių šachmatininkai kvie
čiami dalyvauti. Smulkios in« 
formacijos yra praneštos vi-j 
siems klubams, bei kai kuriems; 
žaidėjams- Suinteresuotieji prą-Į 
šbmi kreiptis į V. Genčių, jei in-t 
formacijų nesate gavę.. .

ŠALFASS-gos Centro V-ba it 
.šachmatu K-tas . <. S - ■> - T

Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ : 
STALO TENISO PIRMENYBĖS

19§0 m. Š. Amerikos Pabal-' 
tiečių Stalo Teniso iPrmenybės. 
įvyks 1980 m. lapkričio 8 d., šeši 
tadienį, Toronto Lietuvių TT 
Pranciškonų Prisikėlimo Para
pijos patalpose, 1011 College 
St., Toronto, Ont. Ruošia — ŠA< 
LFASS-gos Stalo Teniso Komi-' 
tetas. ’ > .’

Programa: vienetai — vyrų,' 
moterų jaunių A, mergaičių A/ 
jaunių B ir mergaičių B; dve-' 
j etai — vyrų, moterų ir mišrus.

Jaunių ir mergaičių A kl. am-' 
žiu s — žemiau 17 įm. pagal 1980' 
m. liepos 1 d. Jaunių ir mergai
čių B kL — žemiau 15 m. pagaT 
1980 m. liepos 1 d-

Dalyvių skaičius neapribotas 
visiems lietluvių, latvių ir estų 
žaidėjams.

Varžybų pradžia 9:00 vai. ryk 
to. Dalyviai prisistato nuo 8:00 
■vai. ryto. ,

■ Užsiregistravus pakankamai^ 
skaičiui lietuvių .žaidėjų, šių var
žybų rėmuose-: bus pravestos ir 
1980 m. Š. A. Lietuvių pirmeny-; 
bės.

.* i ' „
Dalyvių-registracija' iki s. m. 

spalio 28 d:, šiuo adresu:
, Mr. Jonas Nešukaitis, 255 Sil

ver 'Birch Ave., Toronto, Ont. 
M4E 3L6. Tel- (416)-691-7798.

Lietuvių žaidėjai skatinami 
šiose varžybose dalyvauti. Smul 
kios informacijos išsiuntinėtos

(Nukelta į šeštą puslapį):

naus nedorus prisakus”.
“Idėjos, jei didžios, nemiršta 

kaip žmonės,
Tik ' neina kaip saulė, ramiai 

be karionės”.
Reakcija, nesitraukia lengvai 

be kovos. Priešingai, ji deda 
pastangas plėsti savo įtaką, ji 
siekia visus panardyti į atsiliki
mo liūną. Ir nors jos galas neiš- 
vengiamasj bet jos daroma ža
la pavergtoms tautoms tokia 
didelė, kad į pražūti ji ir. jas ga
li nusinešti. Ypač tai pavojinga 
mažoms tautoms.

Tikėdami galutine tiesos, lais
vės ir teisingumo pergale, nega
lime nė akimirkos pamiršti to 
pavojaus, kuris gresia mūsų tau. 
tinei egzistencijai, negalime su 
ppetu nemaldauti:

“Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!” 
Negalime-nepaklausytu jo įsa

kmaus raginimo: '‘"i' :J'
“Tik į darbą greičiau!
Tik mylėkim karščiau!

į Tik, vyrai,žpajudinkirti žemę!” 
■i Iš Eur. Lietuvio.

(Pabaiga) ’ ■

šiandien daug kalba apie ištori- 
jos šiukšlyną, matydami ten ki
tus, bet kaip tik jų pačių ten

i, nes negali ilgai iš
silaikyti paskutinė kolonijinė 
imperija. Išsilaikyti pasaulyje, 
kur net mažos tautelės ir vakar 

, . . i dar beraštės tautos gauna ne-panašioje padėtyje ir kovojusių į 
panašią kovą; perspėjimus. Jie Į 
tą kovą laimėjo. Vadinasi, jų| 
kovos buvo teisingos. Tad teisin 

jji ir jų. perspėjimai. Juo labiau, 
kad ir priešas tas pats, jo tikslai 
tie patys,'netjirrpriemonės daž- 
nai tos pačios.

Tas nepaprastas XIX a. ir 
mūsų 'dienų padėties Lietuvoje;' 
sutapimas kalba ne tik apie pa-1 
sikar to jusi, pavojų, bet ir apie . 
baisų atsilikimą, kuriame yra 
sustingusi, sukalkėjusi Rusijos 
imperija- Tik naivus nesubren- ■ 
dėlis gali patikėti tuštiems ir nu 
sibodusiėms teiginiams apie'pa
žangą, aukštesnę visuomenės 
vystymosi pakopą, demokratiją 
ir t. t. Čia nėra jokios pažangos i 
aukštesnės pakopos, bet tik ru
siško imperializmo ir kolonia
lizmo sukalkėjimas. Dar dau- f 
giau. Tai — žingsnis atgal, tai Į 
pačių tamsiausių ir reakcin-

' giausių jėgų bandymas sustab
dyti progresą, pasukti istorijos 
ratą atgal.

Sunkiai, per kliūtis ir klaidas, 
su sustojimais ir vingiais, žmo
nija iš tikrųjų žengia pirmyn. 
Kai kuriuose kraštuose tautos 
jau yra susikūrusios, palyginti, 
neblogas valdymo formas — 
demokratijas. Deja, Rusijos im
perija šiam pažangiausiam pa
sauliui nepriklauso. Ji sustaba
rėjusi savo atšilkime ir visomis

“PATOBULINTA” CARINĖ PRIESPAUDA 2"

Kovojant prieš šitokių “tėvų” 
■ valdžią, aukos neišvengiamos.

Neišliksime, jei nemokėsime 
Įsiklausyti į savo tėvų, buvusių

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

y , 5 ČIAMOS TREČDALĮ METU!
U- Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. '

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, Bei galimą įkaitytųjų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

'T>

— neužželia ta- 
___ , - , ___ j™--; lagerius, 
{ tremtį. Audra kartais išverčia 

Antanas r vieną, antrą gynybos sieną lai
kančią atramą. Todėl padrąsi
nančiai skamba anų laikų ko
votojo :— idealisto, save patį 
paaukojusio ant tėvynės meilės 
aukuro, žodžiai:

“Jeigu audra ištakus verstų 
stulpą vieną

Iš tų, kurie prilaiko jūsų na
mo sieną,

Namas negrius — iš baimės 
jūs neišlakstykit,

Tik vieton ano stulpo tąją pa
čią dieną

Tuoj kitą statykit!”

Vincas Kudirka buvo šios 
drąsos pavyzdžiu. Gulėdamas li
gos patale, kiekvieną minutę 
laukdamas kratų, dirbo, rašė, 
kovojo iki paskutinio atodūsio. 
Ir dabar, jei nenorime žūti, tu
rime vykdyti jo nurodymus sa
viesiems:

“Lietuva mano! Priešui ant 
tavęs Įnirtus,

Privalai hidra tapti ta, kuriai 
nukirtus

Galvą, tuoj kelios galvos vie
ton jos išdygsta.

Išliksi tik į hidrą gyvumo pa
virtus,

Nors priešas nenustygsta!!”

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardai _____________ _________________ _
Adresas ___________________________________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė Ir vardai ---------------------------------
Adresas -----------------------------------------------

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

» RCPENTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS K NYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 vai ryto iki 10 vaL vakaro. • 

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL va¥-
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Sponioriaug pavardė, vardas Ir vietovė TeL 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h
Naujienų pastanga*, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ __dol.
Pavardė ir vardai _____ — -------- .
Adresas--------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė fr vardai--------- j,----------- 1____________________ _
Adresas ....... ............. ..............................................................

" — ■ ■ ■ —

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS UETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina «1^0.

Knygos bus’ išsiųstos. Jei 11^0 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu »drr*a:

NAUJIENOS,
17S> S«. Babtai SL, CMcma UL IWAJ

. ĮIJ^> III I-

“Aplinkui jau žydi visur atgi
mimas:., , .. ...

Išpančiotos tautos gyvuoja- 
plačiai;

Ir Lietuvai lemtas ne kitas 
likimas, ’■ r .

Ir Lietuvai laisvės nušvis ryt
mečiai”. ‘

Bet tas neatsitiks, sėdint sudė
jus rankas, arba, dar blogiau, 
klusniai vykdant “Šiaurės sū-

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

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

• DAINOS
. ' '• SVEIKINIMAI

: • VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas ?20.
• 1 / v

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

t '

|1739 SO. HAESTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

*■ - » ’• M v, ~------~ ~ , . UI
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3-jų dalių ROMANAS
(Tęsinys)

valdydamasis atsako

mas

seka Jonas. Ntii

stovi Jonas.

Kaliniai jau iš anksto atsistoja visi ir laukia.

Naujienas, Ghgo., III.. Sal.-Mon., October 11-13,1980

$48.00
$28.00

kams, neužsimirškime, 
damas, prie ko toks ginčas veda.

įsvar: 
atidų

Kitose JAV vietose:
metams -_______

Ne laikas ir ne vieta dabar tokiems daly 
subara Niaura, maty

atrodo, visai manęs nesupranti... — pažiūrėjęs 
į Niauros pilnas užuojautos akis, pabaigia jau be- 
veik nusiminęs Ringaudas. •

Lešlnskas apie naivią 
iliuziją

— General Motors ko'rporaci- 
ja atšaukia 62,500 1980 ir 1981 
metų modelių automobilių. Nori 
patikrinti, kodėl atsiliuosuoja 
stabdžiai ir kodėl kai kuriose 
mašinose kyla gaisro galimybė.

kraštams, nors neturintiems satelitų statuso ir esamų tie 
stoginėje Maskvos kontrolėje. V. K.

— Tu klysti — m: 
eiti tuojau ir pranešti. 
Ringaudas.

kams atramos punktai — nak
vynė, kitokia globa ir suminkš
tintas antikomunistinis nusista-

nes perdaug esu laimingas... todėl dėkoju tau 
kad tu išsaugojai šią brangenybę pėr tiek pavojų

Užsieniuose: 
metams_

pusei metu

— Aš žinojau, kaip brangus tau šis atmini
mas, todėl slėpiau jį ir tada, kai už tai grėsė net 
mirtis. Bet radęs tave čia ir pamatęs, koks tu esi 

ir nusilpęs, stačiai pabijojau tau jį be- 
— nebenorėjau beatnaujnii jau apgijusių 

tavo žaizdų... Todėl nepyk ant nianęs už tai, — 
labai sujaudintas kalbėjo Niaura, žiūrėdamas į 
Ringaudo išblyškusį veidą.

Dabar man mirtis nebebaisi

Birželio mėnesį šv. Kazimie
ro parapijos surengtoje Lietuvių 
dienoje koncerto salėje per per
trauką kalbėjausi su Vladu Bar
kūnu. Priėjo prie mudviejų. B. 
Gorbulskis ir atkišo sveikintis, 
ranką. Supratau, kad VL Bakū- 
nas to žmogaus nepažįsta. Iš 
matymo aš jau žinojau, jog tai 
Gorbulskis, bet niekada su juo 
reikalų neturėjau.. Pratariau: 
“Tai ponas Grorbulskis”. “Labas, 
labas” pasisveikinome, bet netu
rėjome apie ką kalbėti, kalba 
neužsimezgė ir likova vienudu' 
su VI. Bakūnu labai nustebę, 
koks tam žmogui buVo reikalas 
prie mudviejų prieiti ir sveikin
tis?

Tai vienas iš daugelio žinomų 
landumo pavyzdžių. ’

Taip susidariusi padėtis pastato vakariečius į keblią 
diplomatinę padėtį, nes reikėjo nutraukti sudarytas su
tartis su buvusiomis vyriausybėmis, kaip su Taivanu ar 
buvusia Lenkijos egzilinė vyriausybe, ar vesti egzilų ir 
jų kraštų išeivių nuraminimui politinį žaidimą.

Iš čia suprantama, kodėl egziliniai Rytų Europos 
veiksniai rodo didžiausią nepasitenkinimą ir pasipiktini
mą Vakarų demokratijų vedama politika, bei veda at
kaklią kovą prieš detentės politikos taikymą jų kraštams, 
kartais stverdamiesi net teroro aktų, kaip tai matome iš 
serbų, kroatų ir kitų veiksmų.

Lenkijos įvykiai pakartotinai įrodė detentės politikos 
sėkmingumą, bet jos tolimesnė sėkmė, kaip jau anksčiau 
buvo minėta, priklauso nuo karo eigos prie Persijos 
įlankos.

Mums, lietuviams, ypačiai svarbu įsigilinti į Lenkijos 
įvykių reikšmę, nes jie suteikia mums Įžvalgą, kaip ve
dama Vakarų demokratijų pasaulinė politika. Iš čia ne
sunku suprasti, kaip detentės politika taikoma Pabaltijo

rs ir šėtoniškas juokas Ringau- 
jonių; priešais save jis pamato 
ikn veidą: į jį Žiūrėjo iš pa

dilbų dvi piktos, lyg tigro, pasiruošusio pulti savo 
auką, akys.

Ringaudas permeta jį pilnu pasigailėjimo 
žvilgsniu, bet nieko neatsako.

$45.00
$24.00
$ 5.00

$22.00
$15.00
$ 4-00

ką: tos pačios akys, kurias jis kasdieną matydavo 
Vaikštinėdamas su ja po Vilnių; ta pati liūdna 
šypsena; tos pačios jo tiek kartų išbučiuotos lū
putės. . . Jo vaizduotėje, tarytum filme, per kelias 
sekundes prabėga šimtai prisiminimų. Jis negali 
atplėšti nuo jos savo akių. Tokiose aplinkybėse 
pakliuvęs į jo rankas šis mažas jdš atvaizdas at- 
r6dė jatt klip koks stebuklas... Apverčia jis ant
rąją to brangaus paveikslo pusę ir pastebi vos 
beišskaitomus kelis žodžius, kuriuos jis su dideliu 
vargu vis dėlto išskaito. Įrašas buvo toks:

“Mylimasis! aš vykstu pas tave. Nesi
liausiu tavęs ieškojusi tol, kol surasiu — 
vistiek, šiame ar kitame pasaulyje...”

Tavo aihžinai. Irena.
— Nors tu ir labai biauriai pasielgei taip ilgai

Ne kartą iš vadinamųjų “til
tų statytojų” bei iš “kultūrinių 
ryšių” šalininkų lietuvių esame 
girdėję ir skaitę, jog globą, tei
kiant čia atvykstantiems meni
ninkams ar kitokiems profesio
nalams kartu teikiama jiems ga 
limybe pamatyti laisvojo pasau
lio gyvenimą, tad ir užleidžia
mas tokiems svečiams miega
masis, marinami, vežiojami, etc.

Esama tokių nusiteikimų ir 
latvių išeivių tarpe ir buvusis 
čekistas Lešinskas šitaip tokias 
nuomones vertina: “Visai naivi 
iliuzija yra galvojimas, kad su 
Čekos “kultūriniais ryšiais” į ga
lima padėti latviams okupuoto
je Latvijoje, kad ir su tuo, kad 
parūpiname menininkams gali-'- 
mybę pamatyti pasaulį, laisvės 
gyvenimą, susipažinti plačiau 
su menu, neatsižvelgiant į tai, 
kad šiuos menininkus lydi če
kistai. Bet rie,; kuriuos Čeką pa- i 
renka išvykai, nėra “statinėje I 
užaugę ir per čiaupą maitinti... 
Aš nenoriu tvirtinti, — Lesins- Į 
kio žodžiai, — kad visi Čekos 
parinktieji menininkai, atvykę 
pas tremtinius, atlieka savo pa
reigą. Gal vienas kitas mėgina 
čeką apgauti. Bet aš galvoju, 
— sako Lesinskis, — kad Čeką 
dabartinėje Sov. Sąjungoje turi 
visas galimybes šiuos žmones 
vėliau atidengti.”

Pagal Lešinskį, mokslininkai 
ir menininkai patarnauja Čekai 
ir smulkmenomis, parvežtomis 
žiniomis apie išeivių kasdieninį 
gyvenimą ir atskiru asmenų cha
rakterį, o tai padeda komunistų 
atramos punktų steigimui lais
vame pasaulyje. Taip ir lietuvių

Kanadoje: 
metams ~ 
pusei metų __
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

Naujienos eina kasdien, tfakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telež. 421-8100-

pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

sios kartos “progresyvių”, yri 
čekos siunčiamiems keliaunin

pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

ęs suminint Irenos vardą, jis 
prieina arčiau ir ima klausytis.

— Aš dar daugiau gabu pasakyti:
BiBtovu važinėja po visas stovyklas ir įieško savo 
meilužio!... — keistu balsu, tarytum jis staiga 
būtų pamišęs, atsisukęs į Ringaudą, surinka Jo
nas, o paskiau

Toks jo elj 
dą pažadina iš 
tikrąjj savo iš

jojau, kad ji nesuteptų savo sąžinės... jos atmi
nimą noriu nusinešti į kapus kaip gražiausią šio Ne, tu plėšikas.
pasaulio gėlelę, ant kurios net dulkės neišdrįsdavo mano laimę, o mane padarei niekšą, 
nukristi... Tokfa ji išliko mano atminty... tokia 
ji yra ir tikrumoje.. . Sakyk-, ar tu buvai savo 
amžiuje ką nors taip pamilęs, kad, prisiminęs ją, 
galėtum pamiršti net pačią mirtį?... — nepa
prastai pakilusia nuotaika, kreipėsi Ringaudas į 
Niaurą, bet, nelaukdamas jo atsakymo, jis tęsė 
toliau. — Juk mirti anksčiau ar vėliau vistiek rei
kės — svarbu, kad žmogus nusineštum į kapus

ypatingu landumu pralenkia ki
tus čia anksčiau atsiųstus me
nininkus ar šiaip ekskursantus, 
kurie pakoncertavę ir kitokį 
uždavinį atlikę, privačiai pas 
gerbėjus ar pas gimines pasisve
čiavę,. viešumon nesiro'do. Gi 
Gorbulskį galėjome matyti dau
gybėje losangeliskių surengtų
jų viešųjų pramogų publikoje.

Los Angeles miesto susisieki
mas autobusais negali gyvento
jų reikalams pilnai patarnauti. 
Būtinas čia automobilis. Kas,sa
vo neturi, yra priverstas pažįs
tamų ar kaimynų patarnavimu 
’r jų’automobiliu he kartą pa
sinaudoti, Atrodo, kad Benjami
nui Gorbulskiui susisiekimo pro 
blemų nebuvo’ — jis susirado 
užtenkamai lietuvių paslaugos 
ii- tolimas distancijas apvažinė-

Aš niekšas... išdavikas... o jis herojus!... 
kraugerys... nes tu išplėšei 

isteriš
kai rėkė Jonas. — Dabar drebi, kad aš-nemirk
telėčiau į tavo pusę... kad neprieičiau ir nepa 
bučiuočiau, kaip Judas Kristų...

— Aš vis tiek nesuprantu, kaip tu galėjai iki 
šiol taip tylėti... . - •

— Ji tikėjo, kad jos tėvas žino, kur tave 
išvežė, todėl ji grįžo pas jį, — triūnpai paaiški
na Niaura.

Staiga Ringaudo nuotaika pasikeičia; ilgokai 
jis žiūri Niaurai tiesiai į akis, tarytum norėda- 

. išskaityti iš jų, ką jis galvoja.
— Tu įsitikinęs, kad tas viskas yra tiesa? .., 
labai prislėgtu balsu pagalėti pareiškia jU 

savo abejones.
— Tame laiške buvo įdėtas it mažas atmini- 

mas; ji prašė atfc 
tave dar sutikčiau

Ir č’a minimas keliautojas 
Benjaminas Gorbulskis bus Ka
lifornijoje pasinaudojęs tokių 
naiviomis iliuzijomis besimaiti- 
npnč’ų lietuvių svetingumu.
Ne J.G. Gudauskų, o tik neo- 
lituanų pirmininko svečias 
Naujienų 182 numeryje kores

pondencijoje iš Los Angeles bu
vo straipsnelis: “B. Garbulskio 
išleistuvės ar neolituanų pikni
kas?”, nes apie pikniką ir išleis
tuves sujauktos kalbos plito 
tarp losangeliečių. Išaiškinau ir 
rašiau, jog tai buvo neolituanų 
piknikas p. Gudauskų sodyboje, 
Santa Monica mieste, kuriame 
dalyvavo ir B. Gorbulskis, bet 
palikau neišaiškintą klausimą, 
kieno svečiu jis buvo, kas jį 
kvietė?

Dabar su sodybos savininke 
Giedra^ Gudauskienė išsikalbė
jus žinau, kad dr- Juozas ir kom 
pozitorė Giedra Gudauskai, leis 
darni jų sodyboje neolituanams 
rengti pikniką, visai nieko neži
nojo, jog bus pakviestas ir Ben 
i aminas Gorbulskis. Jokios kai 
bos tarp sodybos savininkų ir 
tarp neolituanų pikniko rengė
jų apie kokias nors išleistuves 
nebuvo. Neolituanų piknikas 
buvo rugsėjo 7 d., o prieš sa- 
saitę Santa Monica mieste p. 
Sinkių sodyboje Gorbulskio mu
ziką mėgstančios ponios suren
gusios to kompozitoriaus išleis- 
tūyiiT vaišes. (Ponai Sinkiai sa
vo- sodyboje
•joms rengti piknikus,. šiaip 
privačiūs'lpasivaišinimus.)

Giedra Gudauskienė man pa
reiškė; kad ne tik nekvietė Gor^ 
Bulskio, bet ir labai nustebusi, 
kai pamačiusi savo sodyboj -as
menį, sugurino ?ji jokių-pažin- 
čių ar draugysčių nereikalinga. 
Neolituanų pirmininkas Ė. Ja- . 
rašuhas be p. Gudauskų žinios 
tą svečią pakvietęs.

Kompozitorė Giedra Gudaus
kienė per metų metus čia pui
kiai dirba su jaunimu, moky
dama muzikos, padėdama pa
ruošti įvairiuš jauiiim'o dainos 
ir muzikos ansamblius. Dr. Juo
zas Gudauskas dėl profesinio 
darbo mažiau visuomenės veik
loje begali pasireikšti,, bet jo 
materialinė parama lietuvių 
veiklai žymi,

(Bus daugiau)

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

:hicago]e ir priemiesčiuose: 
metams

smogikų, kuris pirmiau atvedė Joną, šis, įėjfs 
į kamerą, piktomis akimis apžvelgia visus kali
nius, paskiau riktelia; “Na?”... Visoje kameroje 
tokia tyla, tarytum ten nebūtų nė gyvos dvasios.

(Bus daugiau)

Koridoriuje pasigirsta smarkūs žingsniai. 
Visi nutyla ir įsiklauso. Aštrus gelžgaliais pa
kaustytų batų kaukšėjimas aiškiai artinasi prie 
jų durų.

Nejučiomis kai kurių akys nukryptieji 
sę, kur išbalęs, su pikta panieka ant sukąstų

aš jį išsaugojau... ■
Ringaudas iš karto žiūri į Niaurą, visai ne

tikėdamas jo žodžiais; jis visai negali suprasti, 
kodėl ištisą savaitę nieko jis apie tai jam nesakė. 
Bet pamatęs, kad šis, praplėšęs savo švarko pa- 
(nušab’. ištraukė, skudurėliu apvyniotą, ’storo po
pieriaus gabrlėlį, jis nebelaukęs nei kol jam padiios 
jį Niaura, sugriebia iš jo rankų ir, atsisukęs į lu
bose spingsinčią “ražą lemputę, ima jį apžiūrinėti. 
Vienoje pusėje jis pamato jos... Irenos, nuotrau-

linio masto karą. Amerikos vadovybė, ypač
Eisenhoweris ir Valstybės sekretotfįM wJohn F. Dulles 
buvo griežtai pasisakę prieš Vak. Europos užimtą poziciją.

Sovietų iššautas pirmasis Sputnikas sukrėtė visą 
Ameriką, nes dabar amerikiečiai suprato Vakarų Euro
pos padėtį, atsidūrusios tiesioginėje atominio karo grės
mėje. Vėliau įvykusi Vietnamo karo nesėkmė dar labiau 
įrodė amerikiečiams, kad negalima vesti Eitojo karo poli
tikos, kuri kelia didėjančią įtampą tarp Sovietų bloko ir 
Vakarų demokratijų, kas gali privesti prie katastrofos.

Šios padėties pasėkoje, Amerika, išrinkusi prez. Nik- 
soną, pasuko detentės politikos linkme, bet su esminiu 
skirtumu. Kuomet Vakarų Eurpao
pos mažinimu ir gerų santykių užmezgimu su Sovietų 
bloku, Amerika pastatė sau tikslą iš vfdaus suskaldyti 
komunistinį monolitą, koordinuojant tam .'tikslui ekono
mines, finansines, technologines ir Idėjines priemones. 
Tai politikai pradžią davė Tito atsimetimas nuo Sovietų 
bloko, kurio žygius ryžtingai parėmė prez. Trdinahas. 
Panašiu keliu iškrito iš Sovietų orbitos Albanijos ir dali
nai Rumunijos satelitai. Tačiau didžiausiu laimėjimu 
skaitomas prezidento Niksono pasiektas Raudonosios Ki
nijos posūkis, suskaldant komunistinį monolitą, virtusios 
aršiausiu Maskvos priešu.

Nors vėliau Maskvai pasisekė, pasinaudojant ta pa
čia detentės politika, įkelti koją Kuboje ir kai kttrfoSe 
Afrikos ir Ązijoš buvusiose kolonijose, bet šie Kremliaus 
laimėjimai nei savo dydžiu, nei svoriu neatsveria praras
tos Kinijos ir kitų satelitų.

.Lenkijos įvykiai, siekią Vakarų demokratijos idėjų 
įgyvendinimo ir pilno nepriklausomumo nuo Maskvos, tėra 
tik tolimesnis tos pačios Amerikos pasaulinės politikos 
tęsinys, kuris anksčiau buvo sėkmingai pritaikytas, at
skeliant nuo Maskvos pavaldumo Jugoslaviją, Albaniją, 
Rumuniją ir Raudonąją Kiniją.

Svarbu šioje vietoje atžymėti, kad Amerika, drauge 
su savo sąjungininkais siekdama komūnistinib monolito 
suskaldymo,t remiasi ne tų kraštų rezistencinėmis jėgo
mis, bet disidentais, kurie yra perėję rharksizmo ideolo
gijos studijas, kurias interpretuodami vakarietiškoje dva
sioje, pasisako už Vakarų demokratinių laisvių ir teisių 
įgyvendinimą socialistinėje santvarkoje.

Tuo pačiu disidentai nešiekia atstatyti buvusių prieš
karinių, pusiau feodalinių, pusiau kapitalistinių, santvar
kų su buvusiomis dešiniųjų diktatūromis, pašinešusiomis 
i fašizmo sukurtus modelius.

■ Pinigui rdki* Most! pešto Money 

$40.00 Orderiu kartu n užsakinu. Atgarsiai po B. Gorbulskio viešėjimo 
(Tęsinys)

Lenkijos Įvykius toliau svarstant
Grįžtame prie Lenkijos įvykių tolimesnio nagrinė

jimo, nes, kaip jau buvo minėta, jie atskleidžia detentės 
politikos esmę, kurios pažinimas artimai rišasi su Lietu
vos laisvinimo pastangomis.

Buvo pažymėta, kad prasidėjęs ir vis labiau įsilieps
nojus Irano-Irako karas gali iš pagrindų pakeisti Vakarų 
demokratijų pasaulinę politiką, kas savaime sužlugdytų 
visus Lenkijos darbininkijos laimėjimus, sugrąžintų šal
tąjį karą ir, ko gero, įvyktų netiesioginė konfrontacija 
tarp Rytų ir Vakarų naftos tiekimui užtikrinti;

Turint tai mintyje, detentės politiką tenka laikyti 
kaip tarp Sovietų bloko ir Vakarų demokratijų susidariu
sios jėgų pusiausvyros išdavą, StaŲno pradėtas Šaltasis 
karas, tikslu paglemžti, karo’ nualintą Europą, buvo Ame
rikos pastangų dėka; ;atremtas. Savo pirminėje stadijoje 
šaltasis karas aiškiai vedė prie karinio sprendimo, bet 
Sovietams 1949 m. išsprogdinus atominę bombą, iš pa
grindų pasikeitė jėgų pusiausvyra ir privertė Vakarų de
mokratijas ieškoti kitos išeities. -

Pirmieji socialistai ir liberalai Vakarų Europoje 
griežtai pasisakė prieš atominį karą, kurį, visa savo pro- 
pagandos galia; rėmė Sovietų Sąjunga. Buvo susidaręs 
bendras įspūdis, kad kairiųjų partijos nuėjo tarnauti 
Maskvai. Didėjant atominio karo grėsmei, prieš jį toliau 
pasisakė Pasaulio Bažnyčių Taryba, atstovaujanti beveik 
visoms protestantų Bažnyčioms. Dar vėliau prie atominio 
karo pasmerkimo prisidėjo popiežius Jonas XXIII, pa
skelbęs istorinės reikšmės encikliką Pacem in Terris 
(Taika žemėje).

Mirus Stalinui, susidariusioje jėgų pusiausvyroje 
Chruščiovas pradėjo t.v. koegzistencijos politiką, kuri 
rado didelį pritarimą Vakarų Europoje. Taip atsirado 
kanclerio Brandto pradėtoji Vokietijos Ost Politik, vėliau 
Vatikano Rytų politika ir pagaliau de Gaulle paskelbta 
detentės politika, kuria buvo siekiama įtempimo tarp Ry
tų ir Vakarų atpalaidavimo.

JAV buvo kritiškai ir neigiamai nusistačiusios prieš 
koegzistencinę politiką, nes joje įžiūrėjo apeacmantb nuo
taikas, kuris prieš karą leido Hitleriui lengvai užimti 
vieną po kitos valstybes bėi įvėlė pačią Ameriką į pašau-

At af January 1980 
Subscription Raito:

Chicago $45.00 per yeart $24.00 per 
nx months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.



20. ‘ Mikolas Atsistos
Danieiio 12:1 randame dar kitą Jėzui pritaikintą titulą — 

“Mikolas”, žddis Mikolas reiškia “kuris kaip Dievas”, kitaip sa
kant, kuris veikia kaip Dievo Atstovas, šitoje ypatingoje prana
šystėje mes skaitome, kad kuomet “Mikolas atsistos“, pasekmėse 
“ateis priespaudos laikas, kokio nebuvo nuo* to meto, kai tautos 
pradėjo būti”. Taigi šitas Jėzui duotasis titulas parodo, kad pir
mutinis jd darbas bus išgriovimas šio pasaulio karalysčių ir prisi
rengimas pilnai įsteigti žemėje teisingą tvarką.

Nors mes esame įpratę manyti apie Jėzų kaip apie maloningą 
ramybės Kunigaikštį, vis tiek matyt, kad jo pavartojimas valdžios 
ir galybės prieš visokias piktenybes ir neteisingas įstaigas sukels 
pasaulyje priespaudą, ir tai tokį “priespaudos laiką, kokio nebuvo 
nuo tautos prasidėjimo”. Mes jau dabar matom šitų naikinančių 
priespaudą prasidėjimą, nes priespaudos turėjo ateiti ant žemės 
tautų šio amžiaus pabaigoj. Pranašystėje, kuri parašyta Ižai j o 
11:2-9, kur skaitome, kad Jėzus teis beturčius su teisybe, yra taip 
pat pasakyta, kad “savo lūpą kvapu (jis) užmuš bedievį’'.

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

♦X X0X X<6>4

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wea*chcat«r Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd, Westctoeator, IL.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

A “Lietuvos Aidai’ 
■EE _KAZE BRAZDZIONYTa

GYDYTOJAS ML CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Shw< 
VelaTidnf Pftgll <TTgTt*rtma

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR15TAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
. 2413 VY. 71 St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir
“contact lenaea”1

!*■! _ Programos wooeU

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

Vilo* laidos iš WOPA. stotie 
banga 1490 AJL

St. Petersburg,, Fla-, 12:30 vaL. p.p. 
ft WTLS stoues 11IU—AM banKa.

2646 W> 71st Street
* Chicago, Illinois 6062*

Telef. 778-5374

jn
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

Vi»w preprarneart WOP^_

SUSIRINKIMU

OFISO VALu pir*_ antrai, tračUo.

oiaia 3-4 raL popiet ir Mta lain

MEILĖ ERDVĖJE

FLORIDA

Vienuolikos metu mirties sukaktis

PERKRAUSTYMAI

2AM West 43 rd Cbfcaft. ffi.
Talat: PRoapact C-5BM

TeL 927-1741 —1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika, spec. MOTERŲ Jlfcs. 

Ofiaas WEST JYta FlKlRT

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:UC 
4:30 vai tak. šeštadieniais ii 
sekmadieniais nuo 8:30 įsi 9:30 
m ryto.

Vadė|a Aldona Daukus 

Tė1o*4 HSmioci 4-X4H 
7159 Šoi MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Dr, LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR _ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rozidencijos tolofu 448-5545

Lietuviu Motery A pš vi et os draugi
jos poatostoginis narių susirinkimas 

i įvyks šeštadienį, spalio 11 dį I va- 
j landą popiet, 3808 So. Union Avenue 

(Įėjimas iš kiemo). Narės prašomos 
atsilankyti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaisęs.

Rose Didzgaivis, rast.

Aš tiesiog buvo j galvą atėjusi!...
Padavėjas priėmė tuščius ka:

I kau: ne man paičąm.svarbu, bet pageidaučiau, kad ir šio reikalo 
.mūsų visuomenei^ ji norėtų'ponas Lemain neužmirštų ir 
i gauti Vakarų Europos tautų gy- skirtų jam šiek tiek savo laiko...

(Bus daugiau)
Prancūzų filosofas Ipolitas f e

nas aiškino vienai Napoleono 
III dvaro damai kai kuriuos fi
losofinius klausimus.

— Kaip apibrėžtumėte, mei- Į nusistatymo pasakyta, — paste
lės erdvėje” sąvoką? bėjo Jurosevas.

— Na, pavyzdžiui, meilė ha- — Aš niekuomet nesivaduoju
make, — atsakė ji. jokiais kitais sumetimais, vien j

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDab-PBOTESOSTAS 

Aparatai - ProtenL Med-ban- 
dažal Speciali pagalba tofemi 
(Arch Suppocti) fr t t -*

ZUZANA NORMAL
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetle 3-3572

t

TeL YArda 71911
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AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURtME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
greater public access to legal 
services. . . ' ,

Following a recommenda
tion of a conference spon
sored by the Roscoe Pound- 
American Trial Lawyers Foun
dation, the Association of 
Trial Lawyers of America 
(ATLAX formed the National 
Board of Trial Advocacy 
(NBTA). ftr 1977 to adopt 
standards for the national 
certification of trial lawyeri 
in civil and criminal trial * 
advocacy.

T. L Koskotl 
lawyer didoki

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1x38- 1139

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiU», I1L 974-4419

TeL: YArd« 7-3401

jų, visi tylėjo.
— Aš nesuprantu; kodėl tams- 

I ta negalėtus! su mumis bendrą- 
Į darbiauti?— padavėjui nuėjus 
’ prie kitų, staliukų' tęsė Leontje
vas. — Man labai svarbu, kad 
tamsta jjąremtuin savo straips
niais mūsų laikraštį... Ką sa-

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstą ir Šlapumo 

taką chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Laldimal — Pilna apdrtvda 
ŽEMA KAINA

U Įveria aWPww.
ANTANAS VILIAUS 

T»L 374-Ins arba X744994

(Pagal pirmą vyrą Bėrtuliėriė) . .
1 Jau suėjo vienuolika metų, kai negailestinga mifnš iš 
'gyvųjų tarpo išskyrė myližmoną ir motiną. Ganė Lietu
voje, Šiaulių a^skr., Žagarės valšč.. Latvelių kaiirfe.

Amerikoje išgyveno 60 inetų.
»Mirė I960 m. spalio mėn. 14 dieną. Palaidota Lietuvių 

Tautinėse kapinėse, Chicagaje.'
A.a. Zuzanos Norma! giliai lebeliūdi Antanas, sū

nus Casper; dri dukterj’S — Eleonor Coelyn, jos vyras Henry 
bei jų šeima, ir Wilma Nickrin. Lietuvoje mirusios sesers 
Maliorienės dvi dukterys su šeimomis. Kolumbijoje dr. Gau- 
rišas su seimą, daugelis kitą giminią, draugą ir. pažįstamą.

Ilsėkis ramybėje. Mes i'avęs niekuomet neužąiiršime ir 
ifikstlaci ar vėllAtt'^tas Tave ateisime.

G.lįai liūdi:
Vyras, sūnus, duktery s, anūkai ir kili giminės.

tik noru objektyviai painfor
muoti visuomenę, — atsikirto 
Lemain. — Visuomet pasiryžęs 
klaidą atitaisyti, jei tik bus man 
įrodyta, kad suklydau...

— O, mes tuo neabejojame, 
— sutiko Leontjevas. — Būčiau 
be galo laimingas, jei tamsta ne
užsigaus! mano ^pasiūlymu ir 
sutiksi bendradarbiauti laikraš
tyje, kurį aš redaguoju...

— Bendradarbiauti jūsų laik
raštyje? — nusistobėjo’ ar bent 
apsimetė nusistebėjęs Lemaih. 
— Tanas ta j’uk turi žinotų kad 
aš nesu komunistas.

— Mūsų laikraštis nėra nei 
oficiozas, nei partijos organas, 
bet laisvosios visuomenės nuo
taikų reiškėjas. Mūsų laikraštyje 

| gali laisvai reikšti savo nuomo-
— Puikiai esate įsitaisę, — < nę kiekvienas, kail ir nekomu- 

’ pradėjo kalbą Lemain, žvalgy- > nistas, — įtikinėja Leontjevas, 
damasis aplinkui. — Matyti, I — Nenuslėpsių nuo tamsios,
kad anksčiau čia gyveno turtin
gi žmonės. Ir su skoniu...

— Pirklių Morozovų užmies
čio namai, — paaiškino Juro
sevas.

— Kaip aš džiaugiuosi su 
tamsta susitikęs, —«- nukreipia 
kalbą Leontjevas 
svajojau susipažinti su jumis

— Draugas Leontjevas didė- vos puodukus, pakeitęs juos pil- 
lis tamstos plunksnos gerbėjas,! nais. Kol padavėjas buvo prie 
— paaiškina Jurosevas.

— Tamstos straipsniai su to
kiu Įsitikinimu rašyti, jog ne
sunku atspėti, kodėl jie daro to-į 
kios milžiniškos įtakos Vaka
rams, — giria jį Leontjevas, net 
rankas suglaudęs. — Kaip gaila,! 
kad musų, sąjunginių žumalis- j 
tų, tarpe neturime, kuris nors! 
truputį galėtų prilygti talentu Imus^ 
tamstai, ponas Lemaih. ; . . _E• veninio aiškų vaizdą, suprasti

— Tiesa, ten randame vieną ! 
kitą pažiūrą, kuriai galėtume šį Į 
tą prikišti, bet manome, kad lai 
nebuvo' dėl nepalankaus mums

(Tęsinys)
Matyti, toks Lemaino elgešys 

jam labai nepatiko. Pripratęs 
buvo, kad tokiais atvejais nauji 
pažįstamieji jį girdavo, stebėda
vosi jo talentu, o čia kažkokis, 
visai jam nežinomas prancūzų 
žurnalisčiukas nerado reikalo 
nors nuvalkiotą komplimentą 
jo talentui pasakyti. O kada pra
sidėjo kalbos, ir abu kitu jo 
bendru daugiau kreipė dėmesio 
į svečią, su juri kalbėjosi, Tols
tojus sėdėjo tylėdamas, tik iš
didžiai tampė lūpas. Pagaliau, 
išgėręs savo puoduką kavos ir 

^pasakęs “atsiprašau”, atsistojo 
ir nuėjo prie kito staliuko.

Iki pobūvio pabaigos prie 
nesugrįžo.

kad mums priimtini tik tokie 
straipsniai, kurie neprieštarau
ja griežtai tarybinės visuome
nės nuotaikai.. .c

— Aš — bendradarbis tary
binės spaudos? —.nusijuokė Le
mam. — Panaši nfintis man ne-

susipažinti su socialinėmis Vs^ 
karą problemoinis, darbo minią 
būvio sąlygomis... Kas mus vi
sus galėtą apie tai nuodugniau 
ir objektyviau painformuoti, ne
gu tamsta ? ...

— Gerai būtą atmiešti degutu 
ją saldžią tarybinę košelę, — 
pagalvojo Lemain. — Tik ar pa
sisektą?... Juk gudrūs, kaip 
žalčiaL..

Jurosevas pripildė taureles 
konjako ir vieną ją įdavė Le
main tiesiog į rankas.

— Gal išgersime, kad galvose 
būtą aiškiau, — nusijuokė jisai. 
— Jo ir vienuoliai ragauja, kaip 
sako mūsą liaudis.

— Nežinau, ar užtektą man 
laiko, — paimdamas taurelę, 
kreipiasi Lemain į Leontjevą.— 
Esu užverstas pareikalavimais...

— Suprantu, tamsta uždar
biauji dūriną savo plunksna. Bet 
ir mes mokėsime tamstai hono
rarą aukščiausia norma, — žada 
Leontjevas, irgi laikydamas tau
relę rankoje. — Kadangi tamsta 
esi svetimtautis, mokėsime jums 
doleriais. Neapgausime tamstos, 
ir norėdami įrodyti savo gerus 
norus, pasistengsime sukrapšty
ti truputį dolerių avansui... į

— Reikalas baigtas, draugas 
Leontjevas, o dabar išgersime 
už pono Lemain. sveikatą,— spi
riasi Jurosevas, laikydamas ran
koje stikliuką.

— Tr už būsimą mūsą glau
dą draugišką bendradarbiavimą;1 
žmomjo's labui! — pakelia tau
relę ir Leontjevas. — Ar ne tie
sa? — pasižiūri Lemaniui į 
akiš.

— Nespirkite prie sienos... 
Duokite pagalvoti... — ginasi 
Lemain. — šeimininkų sveika
tą! Prosit... — atsistojo ir pa
kėlė taurelę.

Stuktelėję taurelėmis, visi 
trys atsistoję išgėrė iki dugno 
ir vėl atsisėdo.

— “Kalk geležį, kol karšta”, 
sako mūsų liaudis, — pradeda 
dabar Jurosevas. — Jei draugui 
Leontjevui svarbu pateikti savo 
skaitytojams tikslių žinią apie 
Vakarų nuotaikas ir gyvenimą, 
tai man nemažiau svarbu, kad 
ir Vakarai turėtų apie mus irgi 
tikslių žinių.

— Aišku, — sutiko Leontje
vas. — Bet čia ne mano reikalas.

— Aišku, ir aš pasakysiu. Bet 
man, kaipri kultūrinių ryšių su 
Vakarais draugijos pirmininkui, 
labai svarbu. Todėl ir aš labai

NBTA Certification To Aid Consumers 
. . k Selecting A Trial Lawyer 
By fhto^ore L Koskoff

President
Association, of Trial Lawyers 

of America
\ Ih recent years profound 

changes have taken place in 
the legal profession which 
emphasize the need for the 
national certification of trial 
q>ecialisU. . — ..

A major impetus for the 
changes was the 1977 United 
States Supreme Court decision 
in Bates 4b O’Steen t. the 
State Bar of Arizona, where

iiš&ociitidht couTB not prevent 
lawyer* from advertimnf the 
tost of routine service*.

While legal advertising to
day certainly inform* the pub
lic of available legal service*, 

it does not 
at this point 
give con
sumers re
liable infor
mation re
garding an 
attorney** 
experience 
in specific 
areas. To
day’s trial 
be able to 

travel to another state to 
try a cam armed with a 
national trial speoalrst cer
tification which has validity 
in any state*

However* the advent of 
lawyer advertising reflects a 
growing awareness of the 
profession** duty to provide

Advocates, tfie International 
Society of Barristers* and the 
National Association of Crim* 
inal Defense Lawyers, the 
NBTA has developed a na
tional certification program 
devoted to identifying and 
recognising legal ^ecialistių 
which will aid consumers in 
selecting a trial lawyer.

It i* unrealistic to expect 
one lawyer to be competent 
in every field of the law* 
In this area of profeoional 
advertising, nationally rec
ognized objective measure* 
of quality are increasingly 
important to both the special
ist and to consumers of legal 
services.

Legal specialization, with 
meaningful certification by 
the NBTA, will provide the 
consumer with a reliaWa 
measurement of lawyer c^i- 
petence, and will, in general, 
improve the level of trial 
advocacy in this country.

vėsinama laidotuvių koplyčia

GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVE 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicago^ 
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASAIT1S
. 1446 So. 50th Avė, Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003



LIETUVIAI PENSININKAI

Atkelta iš 3 psj

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo' atsiminimus.

JOHN GIBAITIS

Naujienos, Chicago, HL,

$4.00
$3.00

2951. West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Vietos,

PERSONAL 
Asmeny lellro

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave. 

(312) 776-8700

Ilgametis patyrimas 
Jei ruošiatės keliauti

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 

.Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 
arba pagal susitarimą.

Telefonuoti 778-8000

š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
KLUBINĖS KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS

NUOTAKOS DŽIAUGSMAS
Po santakos nuotaika sušuko:

— Tai bent dienelė! Pagalios 
nereikės laikytis dietos ir gim
nastika kasdien nekamuos!

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai gėris 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.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. Zapeli*, Agent 
1203 y, W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-6654

•MOUNT PROSPECT APYL.
Savininkas parduoda 6 butų na
mą. Neša $22,000 pajamų. Geras 
pirkinys mokesčiams mažinti. 
10.75% morgičius. Kreiptis ang
liškai po 6 vai. vak. 595-7264

LIETUVIS Į PRAGARĄ
Miręs lietuvis atsidūrė prie 

dangaus vartų.
—Ką gero žemėje padarei? — 

paklausė šv. Petras.
— Tautos Fondui aukojau.
šv. Petras pažiūrėjo į knygas 

ir suraukęs kaktą tbarė:
— Tik vieną dolerį... — Po 

to, atsisukęs į angelą tarė:
— Atiduok tam lietuviui do

lerį ir tegul jis eina į pragarą...

Namai, 2am4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI ‘ 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Namai, Žemi —» Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745® 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, DI. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuonus

SIUNTINIAI Į LIETUVA -< 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
7. IHh SC, Chicago, DL W629. — Tei. WA 1-1737

V. VAL ANTINAS

— Zarasiškių klubo narių su
sirinkimas įvyks šį sekmadieni, 
spalio 12 d., 2 vai popiet Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi gausiai dalyvauti.

— Š.m. spalio mėn. 12 dieną 
11.30 vai. (tuojau po sumos) 
Cicero šv. Antano parapijos 
salėje kalbės Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. K. Šid
lauskas apie ^Madrido oknferen- 
ciją. Cicero ir*, apylinkių lietu-

Keliaujant j Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057 :

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

Kreiptis: ■ 7 >
A. LAURAITIS * 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

> DAŽYMAS IR REMODE- Ą 
DAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
: ; Iš lauko ir vidaus;

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

• Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
butas Marquette Parke. $180.

Skambinti 434-9655

NAŠLIUKE, medicinos darbuo 
tojąr-nori susirašinėti su- vyriš
kiu. nejaunesniu negu 55 metų 
Rašyti: Naujienos, Box 245, 

1739 S. Halsted 
Chicago, IL 60608

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

mento laiptai, porčiai, stogai ' 
ir visa kita. ; ; į 

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. K sdzie Avenue 

Tel; 776-8505 .V'

1980 m. Š. Amerikos Pabal- 
tiečių Klubines Krepšinio Pir
menybes rengia ŠALFASS-gos 
Kanados Sporto Apygarda, 1989 
m. lapkričio 8 ir 9 d., Toronte, 
Ont.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas. •

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
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.

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

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

Notary Public
Insurance, Income Tax

Pirmininkas P. Nedas pra- 
ąesė, kad šiais melais buvo su- 

dvi Dzūkų Dienos ir šau- 
pįGS^&anketas su gražiu pasise- 

Turėta septyni valdybos 
poodžiai, išleista įdomi ir turi- 
niiiga knyga “Perlojos respub
lika”, kurią dar galima gauti 
pas valdybos narius nupiginta 
kaina.

b) Iždininkas J. Karsas pada
rė pranešimą apie draugijos fi- 
nansin įstovį. Buvo paaukota 
stamboka suma pinigų kultūri
niam, šalpos, spaudos bei radijo 
reikalams. Susirinkusieji gau
siai plodami pareiškė valdybai j 
pritarimą. j

— Penktas Teatro įestivalis 
įvyks Padėkos dienos savaitga
lyje. Bus įteikti , žymenys geriau 
šiam vienetui, geriausiai artistei 
,ir artistui, geriausiam dekorato
riui ir aprangos kūrėjui. Žyme
nų komisiją sudaro akt. Zita 
Kevelaitytė — Visockienė, sol. 
Dalia Kučėnięnė. ir dail. Vladas 
Vijeikis. ■' " ?. ' A 5. • ■ / /i.-. ■

— Vaižganto kultūros klubas 
New Yorke ruošia naujosios B.

sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: '.

American Travel Service Bureau
- 9727 S. Western Ave., Chicago, ID. 60643

TdeL 312 238_>7g7

• Nemokamas pątarnavlinas užsakant lėktuvų, traukinių. Laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda
me kelionių draudimus: Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus t-aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infor 
macijas visais kelionių reitalaia.
_ • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 

prieš 45 - 60 dienų.

Railos knygos Vaivos rykštė 
isuomenei spabo 10 

d. Kultūros židinyje. Kalbės au
torius ir poetas Statys Santva
ras. . . . ' '

Southwest
Multi Purpose Center, 6117 So. 
Kedzie Ave.

Bus įdomių ir naudingų pata
rimų pensininkams.

Nariai ir norintieji įstoti į 
sąjungą krečiami dalyvauti. 
Po susirinkimo — valdiški pie
tūs už $1. Juozas Skeivys

siuntė $10 auką. J. Matukas iš
Deerfield Beach, Fla., šaknelėse pristatymą 

I laimėtoju įrašė Naujienas.!
—Ą. Aleksandravičius, Justive, 

Iii-, parėmė Naujienų leidimą, 
dalyvaudamas laimėjimuose ir 
prisiusdamas $5 auką, Po 2 at- 
siutė: Justas J. Mašiotas iš Le
mento ir P. Laukaitis iš Torring
ton, Conn. Dėkui.
i — Muz. Alice Stephens Šiemet 
jšvenč’a 50 metų muzikinio dar- 
sbo ir 75 m. 'amžiaus sukaktis. Ta 
proga yra ruošiama pagerbimo 
-vakarienė spalio 19 d. 4. vai. po
piet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Visuomenė kviečiama, 
"bilietai gaunami Vaznelio pre- 
kyboje. " - ;

■ — Dail. Eleonoros Marčiulio
nienės keramikos darbų paroda 
atidaroma, spalio 17 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro galerijoje. Kal
bės rašytoja Birutė Pūkelevičiu- 
tė. Dabar ten vyksta dr. Joną 
šalnos ir dail. Antano Petrikonil
' * į*

kūrybos parodos.
—- .Kriaučeliunų -vardo Mon

tessori Vaikų nameliuose šiemet 
mokosi 27 vaikai nuo 2,5 iki 5 

*m. amžiaus. Mokyklai vadovau
ja Dana Dirvonienė, jai padeda 
Virginija Jokubauskienė ir Da
ma Puodžiūnienė.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— New Yorko lietuvių choras 
Perkūnas yra paruošęs reper
tuarą gastrolėms. Prašoma kreip 
tis į choro pirm- Lionginą Dran- 
gauską, 86-08 Forestt Parkway, 
Woodhaven, NY 11421.

— Ąkt. Vitalis Žukauskas da
lyvaus Baltimorės Balto ruo
šiamo banketo programoj spa
lio 17 d. 7 vai yak. Lietuvių 
svetainėje, : ’ '' ' < :

— Dirvos novelės konkursą t
ir Simo- Kašelionio skirtą $600 j Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
premiją laimėjo Tašyt. Vytau- [ valdyba kviečia savo narius po 
tas Alantas. Vertintojų\komsiją; vasaros atostogų atvykti į susi- 
sudarė Balys Auginąs, Vytautas rinkimą, kuris įvyks spalio 14 d. 
Gedgaudas ir Aleksas Laikūnas.! (antr.), 11 vai. Ma j orės Įstaigos 
Premijos įteikimas įvyks lapkri- J naujose patalpose 
čio 2 d. Detroite.

— Vladas Šakalys kalbės Bos
tono lietuviams spalio 10 d. 7:30 
vai. vak. Tautinės Sąjungos na
muose. . t :į

— šakių Apskr. Klubo rudens 
balius įvyks šių metų spalio 
mėn. 18 d. Lietuvos Vyčių sai 
Įėję, 2455 W. 47th St., Chicago, 
šalta ir šilta vakarienė, laimės, š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
šulinys. Turtingas .baras. Šo-1 STALO TENISO PIRMENYBĖS 
kiams gros Evaldo Kncfll orkest
ras. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji- 
mas-auka 9 dol. asmeniui. Bi
lietų galima užsisakyti paskam
binus tėl. 925-0911 ar 927-6972

-' : (Pr.) ’
— Zarasiškių klubo jubilieji

nis banketas ir koncertas įvyks 
spalio .18 d., .šeštadienį,- šaulių 
salėje,-. Programoje’ dalyvauja 
Racine Moterų choras. Bilietus 
reikia užsisakyti iš anksto. $10 
asmeniui.

jYiai.kviečiajni gausiai dalyvauti.
ALTos Cicero »kyrius • 

- — SLA 134-osios Moterų kuo- j 
pos susirinkimas įvyks šešta-, 
dienį, spalių 11 d., Chicago Sav-1 
ings bendrovės patalpose, 6201 ’ 
S. Western Ave., 12 vai. Visos j 
narės, kviečiamos dalyvauti, nes 
bus loterijas laimėjimai. Po su
sirinkimo bus vaišės. Valdyba

• J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti1 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 -f- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

— DĖMESIO! Perkant nuo
savybę Floridoje, diplomuota 
teisininkė mielai ir sąžiningai 
sutvarkys jūsų pirkimo bei par
davimo dokumentus:

Nijole Grybauskaitė 
5200 Central

. St. Petersburg, - FL 33707 
Tel. (813) 323-0444

—- Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)

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 pasirinkim'ui.

BUDRAITIS REA1.TY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

DZŪKU DRAUGIJA
Dzūkų draugijos nepaprastas |

— metinis susirinkimas įvyko 
1980 m. spalio 5 d. 3 vai. popiet 
Jaunimo Centro patalpose.

Valdyba išsiuntinėjo draugi- 
jgg, narianis laiškus, kuriais bu- 
yų ,pranešta,Jcad šis susirinki- 
nias. yra metinis ir kad jame 
pils nptartaįpraeitų dvejų metų 
leidybos atliktų, darbų apžval-Į 
ga, piniginis stovis ir bus ren
kama nauja valdyba dvejų me- 
g kadencijai.

JPosėdį atidarė valdybas pir- 
jūuninlcas Pranas Nedas. Pasvei- 
fchięs- susirinkusius,“ jis patiekė 
darbotvarkę ir pakvietė Juozą 
Skeivį susirinkimui "vadovauti, 
o Julių Karsą sekretoriauti. Su
sirinkusieji su jo pasiūlymu su
tiko.
: J.S. perskaitė valdybos pirmi
ninko paruoštą pranešimą, ku
ris priimtas be pataisų.

Protokolą -perskaitė J. Kur
sas. Paaiškėjo, kad draugijos 
valdybos buvo nuveikti dideli 
darbai, verti pagyrimo.
^ Trečiuoju darbotvarkės punk
te, buvo valdybės narių prane-

— Juozas Daržininkas, Shuyl- 
kill Haven, Pa., tapo Naujienų 
prenumeratorium, užsisakyda
mas jas trečdaliui metų. Ta pro
ga jis taip rašo: “Dėkui už at
siųstus susipažinti numerius. 
Laikraštis yra geras, o jame ir 
Maikis su Tėvu yra. Anksčiau 
aš skaičiau Keleivį. Gerai, kad 
darote pastangų išsilaikyti”. Dė
kui už prenumeratą ir už laišką.

— Plus Zalnis iš šiaurinės Či
kagos yra reto dosnumo rėmė
jas. Dabar jis atsiuntė $155: $45 
metinei prenumeratai, $10 už 
laimėjimų lapelius ir $100 auką. 
Šiais metais jis jau paaukojo 
antra šimtine- Dėkodami, tiki- 
mės jį pamatyti Naujienų meti
niame bankete spalio 26 d. Be-j 
verly Country klube.

— DėkuiAndriui Hermanui iš 
Palos Heights, Ill., ,už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, para
mą paimant bilietus, už $10 au
ką ir gerus linkėjimus.

— Ponia Pauiina Yelih, Los 
Angeles, Cal., vėl parėmė Nau
jiems dvigubai: atsiuntė užpil
dytas šakneles ir dar pridėjo $10 
auką. Savo laiške tarp kita taip 
rašo: “Jei atsitiktinai ką nors 
laimėčiau, tai prašau man ne
siųsti, bet panaudokite kitos lo
terijos proga”. Dėkui. Taip pat' 
dėkui K. J. Larai, Yucaipa, Cal.; 
savo galimus laimėjimus perlei
dusiam Naujienoms.

— V. Dagilis iš Toronto, at- 
siteisdamas už laimėjimus, at-.

ISTNBGHBORHOOb^M
US.AT- : oM

We'II help you make the right move.

c) Revizijas- Ąėmisijos vardu 
pranešimą padarė Juozas Iva- 
šauskas, dar smulkiau išdėsty- 
drmas valdybos veiklą ir pini
ginę operaciją: visos pajamos ir 
'šlaidos atitiko pateisinamuo
sius dokumentus.

Darbotvarke sekant, ketvirta
sis punktas nurodė valdybos 
rinkimus sekantiems dviem 
metams. Valdybon išrinkta aš- 
tūoni nariai ir taip apsiskirstė 
pareigomis: Pranas Nedas — 
pirmininkas (tel. YA 7-5980); 
kun. Jonas Bdrevičius — vice- 
pirm.; Julius Karsas — ižd.; 
Juozas Skeivys — sekr. (tel. 
778-6536); Dana Darienė — so
cialiniams reikalams; Jonas 
Juodgudis, Antanas Malinauskas 
ir Janina Pileckienė — nariai.

Viskas sklandžiai praėjo, kul
tūringoj ir darnioj nuotaikoj/ 

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias paruošė ponai Darai.

Juozas Skeivys

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM LIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

^EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ’

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

visiems sporto klubams. Pavie
niai žaidėjai prašomi kreiptis įi 
savo artimiausią sporto klubą 
arba tiesiai i J. Nešukaiti.

ŠALFASS-gos Centro V-ba ir 
Stalo Teniso K-tas

FLORIDA. REAL" ESTATE
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE

| CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- 
įį LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo) 

: Prašau kreiptis:
•j LIUCIJA VAIČAITIENĖ
Š Realtor - Associate > ‘ ■
Ž RODGERS & CUMMINGS, INC.
| dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738

Varžybos vyks tik vyrų klasė
je. Komandų skaičius ----- ne
daugiau 8, iš kurių lietuviams 
yra rezervuota nemažiau kaip 
4 komandos, latviams 3 ir es
tams —----- 1. Lietuviu komandos
bus atrinktos iš pageidaujančių
jų dalyvauti atsižvelgiant į šių 
metų žaidynių davinius bei į re
gioninį atstovavimą. Smulkes- 

I nes informacijos bus paskelbtos 
$ paaiškėjus galutiniam komandų 
$ skaičiui. Komandų atrinkimą 

atliks ŠALFASS-gos Centro V- 
$ ba ir Krepšinio K-tas. HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fwe and Casualty Company

Cook County Circuft .Court Clerk 
tIE RUNS THE COURTS 

LIKE A BUSINESS

Re-elect
MorganM.H

democrat * November 4
,Paid for In Ml (\m>K C'ounf t
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