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— Federalinė Prekybos komi
sija nustatė, kad apie 800,000 
Intetmational Harvester, gamy
bos traktorių yra pavojingi. Jų 
benzino tanke išsivysto didelis 
spaudimas, kuris čiurkšle stu
mia benziną iš tanko. Tie trak
toriai buvo gaminami Čikagoje 
nuo 1939 metu.

. VLIKO PIRMININKAS Ą 
EUROPOS PARLAMENTE

STRAUSS NEPATENKINTAS 
GINČAIS CHICAGOJE

šeštadienis-pinnadlenis — Saturday-Monday, October 18-20, 1980

— Okeanų ir'Atmosferos ad
ministracija 'pranešė, kad dėl 
praeitos vasaros karščių JĮAV-se 
mirė 1,265 asmenys ir padaryta 
arti 20 b.ilijonų dolerių nuosto
lio. Vien Missouri valstijoje žu
vo 311 asmenų.

KANUOL
ABADANO STRATEGINIUS CENTRUS

šitokiomis priemonėmis ira
kiečiai apvalė Cho'ramšarą*"b 
penktadienio rytą pradėjo valy
ti nuo partizanų ir Abadaną. 
Nelaisvėn paimti Irano partt- 
zanai pirmiausia priversti nu
siauti, rankas ant galvos iškelti, 
ginklus ant žemės numesti ir 
laukti kratos. Kol ginklai neat
imti ir belaisviai neiškrėsti, tai 
turi laukti, bet kai juos iškre
čia, tai siunčia į užfrontę, o pa
tys irakiečiai stumiasi į naujas 
miesto pozicijas. Irako karinė 
vadovybė tikisi penktadienį ir 
šeštadienį Abadaną išvalyti nuo 
kovoti norėjusių partizanų? 4
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PREZIDENTAS CARTERS SIŪLO IRANO 
• PREMJERUI SUSITIKTI IR TARTIS

metų Lawrence R.Klein, Pen-; 
silvanijos universiteto Wharton 
Ekonomijos 'kolegijos' profeso
rius.
Ekonomikos premiją už dauge
lio ’ pasaulio kraštų pri taikytus 
jo sukurtus. ekonomikos mode
lius. 1976 metų rinkimuose jis’ 
vadovavo Jimmy Carierio eko- 
norni^tnš; /iR^ buvo ’ pįžiajėjų 
rinkinii nė jė i^ką^panf j o

Jo ekonominės tėųrij os yra pąk 
remtos matematįkasbej įvairių 
ekonomikoj' sričių apskaičiavi
mų ft' yra žirtpmos ekonometri- 
kos vardu. - ' • ’ r

WASHINGTON, D. C. — Ki- 
nijos vyriausybė paskelbė, kad 
ketvirtadienį popiet sprogdins 
žemės paviršiuje atominę bom-

AMERIKIEČIAI KARIAI"* 
EGIPTE

tyvumui yra pienas.
JAV pareigūnai bei’ politikai 

negali paaiškinti, kadėl dabar 
Kinija nutarė sprogdinti atomi
nę bombą. Spėjama, kad tuo ki
nai išreiškia savo nepasitenkini
mą dėl JAV kai kurių sluoksnių 
siekimo plėsti kultūrinius ir pre
kybos ryšius su Taivanu.

Pirmąją ir galingiausią 4 me
gatonų arba 4 milijonų tonų di
namito bombą Kinija išsprogdi
no 1976 m. lapkričio 17 d. Po 
jos sekė dar trys mažesnių bom
bų sprogimai. Paskutinė bomba 
buvo išsprogdinta 1978 m. gruo
džio 14 d.

Oro radiaktyvumui matuot; 
Amerikoje yra 65 stotys. Jų kai 
bėtojas Harry Kelly pareiškė, 
kad radiaktyvūs krituliai pri
klauso ntto‘ atmosferos sąlygų. 
Lietus ir sniegas radioaktyvias 
oro daleles atneša žemės pavir-. 
šiun. Ypatingai jautrus radiak-'abortų procentas

WASHINGTON. — Prezi
dento Carterio' rinkiminės kam
panijos pirmininkas Robert 
Strauss nepatenkintas ginčais 
tarp Čikagos burmistrės Byrne 
ir Illinois valstijos senatoriaus 
Richard Daley. Bet jis tiki, kad 
Illinojaus gyventojai lapkričio 
4 dieną pasisakys už prezidentą 
Carterį, nes vedami šiaudiniai 
rinkimai vis rodo prez. Carterį 
kaip populiaresnį kandidatą.

Bet jis bijo, kad jeigu tik 70 
ar 75 nuoš. demokratų liktų iš
tikimi partijai, tai prez. Carte- 
ris gali pralaimėti rinkimus Illi- 
nojuje, jeigu rinkimų dieną di
desnis nuošimtis piliečių neitų 
balsuoti.

— Kinijos valdžia pakaltino 
Vietnamą dėl pasienio incidentų 
ir grasino keršyti karinėmis 
priemonėmis.

Pasirodo, kad Irano, šachas, 
prieš išvykdamas atostogų^ Ma
roką, Amerikoje užsakė didelius 
kiekius ginklų ir lėktuvams jbei 
kitoms mašinoms: reikalingų 
greitai' susidėvinčių dalių.’ Ke
lios JAV. televizijos stotys pa
rodė Iranui; pagamintos karo 
medžiagos krūvas. sandėliuose. 
Žiūrovams fąi padarė rirntą 
įspūdį. Radijo komentatoriai 
pareiškė: —Jeigu Amerikos dip
lomatai ir ambasados thrnąfito- 
jai bus išleisti,; tai-’visa, ši Ira
no karo medžiaga galės plaukti 
į Iraną... f

JAV yra jšaldžiusios visą ka
ro medžiagą Iranui. Prezidentas 
įšaldė visas Irano vertybes, kai 
buvo suimti JAV diplomatai ir 
ambasados- tarnautojai. Irano 
vyriausybė tada buvo pasiryžusi 
traukti teisman ir teisti suim
tus amerikiečius. Buvo keliamas 
balsas apie reikalą amerikiečius 
sušaudyti, bet iki šio meto' taip 
žiauriai su amerikiečiais Iranas 
dar nepasielgė. Irano vyriausy
bė iš pradžių paleido juodžių ir 
moterų grupę, vėliau paleido 
vieną artritu sergantį amerikie
tį. Dabar jie dar, laiko 52. Vy
riausybė turėjo įvairiausių pa
siūlymų suimtiesiems teisti, bet

JOHN ĄNDERSON; 
NEPASIDUOS, :

••• rjTx.'W’

'LOS ' ALGELES ^(UPI)
John Anderson, nepriklausomas 
prezidentinis kandidatas, ket
virtadienį pareiškė, kad jis iš 
rinkiminės kovos nepasitrauks 
iki lapkričio mėn. 4 d. visi bal
sai bus suskaityti.

Jis piktai išsireiškė apie tuos, 
kurie pranašauja, kad jis negali 
laimėti rinkimų. Jis tikrai tiki, 
kad jis turi galimybę laimėti 
rinkimus. «

Andersono po'puliarumui kri
tus Šiaudiniuose rinkimuose, 
Motery lyga mano diskusijoms 
kviesti tik piėz. Carterį ir res
publikonų kandidatą R. Reaga- 
ną. Andersonas katlina jas, kad 
jos lengvai pasidavė Baltųjų Rū
mų spaudimui. ’?

AMĖRiKIETIS LAIMĖJO 
NOBELIO ĖKONOML 

’ I KOS PREMIJĄ 
gelis Islamo šalininkų, bet jis |■ WASHINGTON, DC. — 
tiki, kad buvęs Irano šachas pa- i 
daręsi didelę žalą iraniečiams iri 
kad prie-tę yra.prisidėję ij anie-’ 
riHe^aj. Jam’'atrodo, kad JAV, 
būdamos turtingos, galėtų dova
noti skolas iraniečiams ir jiems’ 
padėti. Mula Chomeini pasitiki 
premjeru . Rajai ir* pasiuntė į 
Ameriką tartie įvairiais Irano ir 
JAV. reikalais. • ■ i ‘ : ■

Šiandien, šeštadienį, spalio 18 d., 9 valandą ryto, Lietuvių 
Tautiniuose namuose prasidės metinė Amerikos Lietuvių T ar y bei 
konferencija. Suvažiuos atstovai iš visų ALTos skyrių. Atlikui 
registraciją, 10 valandą prasidės konferencija.

Bus sveikinimai, ALTos valdybos narių pranešimai, skyrių 
pranešimai, naujos valdybos rinkimai, pietūs, o vėliau kalbą 
pasakys Vladas Šąkąlys. ;

Vakare, suvažiavusiems ALTos atstovams pagerbti, bus 
vakarienė ir pasižmonėjima*.

Spalio 18: Trifonija, Liūtas, 
Evangelinas, Jaugilė, Radvilis. 
Gentvilis. į.

. MAISTO PROBLEMA ' 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Science žurnalo spalio 12 d. 
laidoje Worldwatch instituto 
pirmininkas Lester R. Brown 
rašo apie maisto bei žemės ūkio 
problemas Sovietų Sąjungoje.

Iki 1930 m. Rusija buvo Eu
ropos aruodas. Ji eksportuoda
vo kiekvienais metais apie pen
kis milijonus tonų grūdų. Nuo 
to laiko ten buvo trūkumas, 
kuris kiekvienais metais vis 
'didėja/^'3*

19/0 m . ir vėliau Sov. Sąjun
ga importavo apie 9 -milijonus 
tonų grūdų, gi dekadai baigian
tis jau reikėjo importuoti apie 
20 mil. tonų. 1980 metais Sovie- 

: tgi^planavo impo'rtuoti -apie 35 
miĖįpnušr••’fonų, bet Afganista
nas viską-; sumaišė. Dabar jau
čiamas. maisto ir pašaro trū 
kūmas..
r'lSyarbiausiomis trūkumo, prie- 

ža'ąlį'inįs'-Ei, R. Brown laiko geo
grafines bei, gamtos sąlygas įi 
netinkamą' ūkininkavimo siste- 
rhąįįę Tačiau- pirmąsias sąlyga* 
nugaiėjo/japonai. Jie pagamina' 
ryžių, kuriais išmaitina 110 mi
lijonų žmonių, o dar ir ekspor
tuoja.

ądvįętų Sąjunga, ūkininkus 
:^ąįįrįisi ūkių 
• šund^fiio žemės ūkį. Be to, So 

vietų valdžia nori sudaryti grū 
du atsargas, pirkdama jas iš sa 
vo būsimu auku.

apie 11:30 vai. vak. Čikagos lai
ku. Buvo susprogdinta apie mi
lijono tonų dinamito bomba 
Loop Noor poligone, šiaurės va
karu Kinijoje. Numatoma, kad 
jos krituliai pasieks Ameriką po 
4-5 dienų. Nors tie krituliai 
nėra pavijingi augmenijai nė 
gyvūnijai, tačiau užaliarmuotos 
visos apsaugos nuo tąršalų sto-

— Ketvirtadienį Rockie.Moun 
tain ir aplinkinėse valstijose už
ėjo sniego audros, kurios suga
dino daug elektros laidų. Kai ku 
riose vielose iškrito 10 colių snie 
gp. Audros centras buvo Mon
tana valstyjoje. t

Spalio 19: Fredesvinda, Iza
okas, Gritė. ,■

Spalio 20: Saulė, Arfemijus, 
Gailė, Gėdainis.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 6:06.
Oras debesuotas,

rąno į New'Ybrka jį gerokai iš
vargino? Amerikoje yra kelios 
Irano bylos, kuriose premjeras 
turėtų padaryti pareiškimus, 
bet jis nesirengia į visus tarp
tautinius organus eiti ir liudyti. 
Premjeras Rajai būtų geriausias 
Irane liudininkas, nes jis geriau
siai, pajėgia atskirti'gyveninio 
f aktus nuo' ’ tikyblninko įsivaiz
duotos tikrovės.

Pats Rajai , yra matematikos 
mokytojas. Jis dėstė matemati
ką Irano aukštesnėse mokyklo
se. Jis. nėra fanatikas, kaip dau-

DIDĖJA NĖŠTUMAI IR ABOR
TAI MERGAIČIŲ TARPE 

WASHINGTON.— John Hop
kins universiteto tyrimai rodo, 
kad labai padidėjo ' mergaičių 
tarpe priešvedybinis lytinis san
tykiavimas. 1971 metais tarp 
15-19 metų mergaičių, kurios 
turėjo priešvedybinius lytinius 
santykių, procentas siekė 30.4. 
1976 metais tas procentas pa
kilo iki 43.4/0 1979 metais pa
siekė jau 49.8. Tai beveik kas 
antra mergaitė.

Berniukų,' tarp 17-21 metų, 
kurie tokius santykius turėjo, 
procentas siekė 70. k

Didėjant priešvedybirįiams ly
tiniams santykiams, labai di
dėja tarp margaičių nėštumo ir

'■ TALKAS PADEDA? - 
VALYTI MIESTĄ .,.

Irako karinė vadovybė priėjo 
išvados, kad tankas yra pats 
geriausias ginklas miestams ir 
įsistiprinimam's valyti. Irako 
tankai pirmiausia sunaikina 
kulkosvaidžių ir šaulių lizdus. 
Kada lizdai jau nutyla, tai tąri- 
kas, gerai ginkluotų pėstininkų 
lydimas, žengia pirmyn. Kartu 
su tankais žengia pirmyn ir ka
riai. Ko tankas nepajėgia baigti, 
tai pribaigia tokiai kovai pasi-
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PREMJERAS MOHAMMAD RAJAI PASAKYS JUNGTINĖMS 
r - TAUTOMS KALBĄ APIE IRNO NELAIMES 

’ * ; 4 r - / t v f

NEW YORK, NTY. — Irano iki šio meto dar nenutarė, ką 
premjeras M. Ali Rajai ketvir- daryti su suimtaisiais.
tadienio.vakarą atskrido į New Irano prezidentas Bani Sadr 
Yorką' pasakyti kalbą Jungti- p$far-g??išieisįk be ■ jok-m sąlygų 
nems Tautoms. Premjeras Rajai visus amerikiečius, nės jie buvo 
pareiškė, kžid kelionėj g tehe- Iranb jaunuolių suimti be jokio 
------------  xt i ’pagrindo. Bet prezidentas ne

gali amerikiečių išleisti. Tuo' 
tarpu dar nežinia, koks bus su
imtų-amerikiečių likimas. Pre
zidentas Bani Sadr įtikinėja ki
tus. iraniečius veikėjus, kad ame
rikiečių, suėmimas atnešė.daug 
bėdos Iranui, p naudos —jokios. 
Atrodo, kad panašiai pradeda 
galvoti-ir kiti “islamiškojo par
lamento”, mariai... . .

Dr. Kazys Bobelis

VLIKo’ pifmir.inkas dr. K.- Bo
belis, lydimas Europos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Tarybos 
pirmininko inž. A. Venskaus, 
spalio 1 d. matėsi su Europos 
Parlamento Krikščionių Demo
kratų Grupės pirmininku dr. E. 
Klepsch, kurio jie taip pat buvo 
pakviesti pietų. Ilgo, nuoširdaus 
pokalbio metu buvo išsamiai 
paliesti okupuotos Lietuvos 
klausimai ir VLIKo pastangos 
už mūsų krašto laisvę.

Europos Krikščionių Demo
kratų Grupė yra viena iš di
džiausių Europos Parlamento 
grupių ir turi'daug įtakos šios 
svarbios tarptautines instituci
jos politiniuose svarstymuose 
bei nutarimuose'. (EltaĮ

KAIRAS. — Egipto gynyboz 
ministeris Ahmed Badowl pra
nešė, kad 1,400 Amerikos karių 
ir 12 karo lėktuvų kitą mėnesį 
dalyvaus Egipte karo pratybose 
kartu su egiptiečiais. 
Egipto karių dalinys 
Ameriką.

Amerikos gynybos 
mentas tų žinių dar 
tino.

7 The Lithuanian Daily News 
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DIDOKAS IRANO PARTIZANŲ SKAIČIUS IŠKĖLĖ RANKAS . 
IR PASIDAVĖ IRAKIEČIŲ NELAISVĖN

BASRA, Irakas. — Visi Aba- 
dano keliai, vedusieji į uo'stą ir 
miesto centrą, pirmomis penk
tadienio rvto valandomis buvo 
irakiečių kontrolėje. Irako ka
riai saugo visus kelius ir takus, 
vedančius į Abadaną.

Penktadienio rytą Irako arti
lerija priminė partizanams, 
pasiryžusiems ginti Abadaną 
nuo artėjančių irakiečių, kad 
irakiečiai nenori žudyti partiza
nų, bet jiems, paskyrė valandą 
atiduoti ginklus ir pasiduoti ne
laisvėn. Laikui praėjus ir rankų 
neiškėlus, pradžioje puolė arti
lerija. o vėliau tankai pradėjd 
valyti siauras Abadano gatves.

Jau kelinta diena rūko di
džioji Abadano naftos valykla.

KETVIRTADIENI KINIJA IŠSPROGDINO 
PENKTĄJĄ ATOMINĘ BOMBĄ ’ -
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leidimo, išskiriąnt ypatingus me krašte. ’
Na.ujas gydytojų etikas ko-

VISI PENSININKAI RAGINAMI PASIRAŠYTI 
PO PETICIJA, PRAŠANT, KAD KONGRESAS 

NEAPMOKESTINTŲ SOC.SEC. IŠMOKŲ
Kaip žinome, JAV federalinė vyriausybė pasiūlė 

Kongresui priimti įstatymą, kad būtų apmokestinamos 
Sopiai Sgęurity išmokos. <

Illinois valstijos Atstovų Rūmų narys iš Chicagos 
23t d^tr^tą tokiam, federalinės vyriausybės pasiųlyraui 
yra priešingas, nes toks pensijų apmokestinimas yra ne
teisingas. Repr. Wm. Margulus yra Įsitikinęs, kad visi 
vyresnio, amžiaus žmonės, nędarbįngi asmenys, gaunan
tieji Soc. Sęę. įšnęi.oJkąs, a.dministraęiijės valdžios 
projektui prieštaraus.

Wm, Margulus tu° reikalu prašo visų seniorų pasi
rašyti po. peticija, kuria pasisakoma prieš Spc. See. iš
mokų apmokestinimą. Tokias peticijas prašma pasira
šyti; seniorų grųpų organizacijose bei draugijų būsti
nėse.

Jeigu-kuri draugija tokių peticijų formų neturėtų, 
W. Margulus prąšo kreiptis Į jo raštinę, 2917 S. Loomis 
St, Chicago, IL. 60608. Jo raštinė prisius nemokamai 
peticijų formų- Seniorų pasirašytos peticijos bus pasiū
tos JAV prezidentui, senatoriams ir Kongreso nariams.

Patyrėme, kad kai kurios lietuvių draugijos (Pa
balti jos Teisininkų Lyga, Pietvakarių Namų Savinin
kų draugija ir kt.) tokias peticijas duoda savo nariams 
pasirašyti ir jas žada pasiųsti į Washingtona, D. C.

pr. fabius

Zapolio vadovaujami Vyčių šokėjai spalio 26 d. popietę šoks Naujienų banke
tai! susirinkusiems šokių mėgėjams.

gos Sveikatos departamentas:
Numato suteikti apsauga vi

siems šeimų nariams, kurie 
gyveną apylinkėse. Skambin
kite tel, informacijoms arba 
apędj^tmentui pirmajam pa.tik- 
rininųjū:

Vizitucjąncios medicinos seselės (nurses)
(Suteikia medicinos pagalbą 

sergančiojo nauduose).
Ąlvęrna Nursing Home kon

ventas — 1437- \V. 51 s L Str., 
Tęl. 523-3093.

Seselės suteikia pagalbų ser- 
gųneiaių. vi.situodamos? gyve
nančius Chicagos pietvakarių 
dalyje.
Home Aid, Nursing tarnyba, 

3530, W. Peterson Ave 
Tel. 463- 84^4.

Home Health Service—šiau
rėje, — 233 St Eric, 

Tel. 440t3500.
Home Health Service — pie

tuose — One IBM Plaza, 
Tel. 223-0600

Visiting Nurses Associon, 
232 East Ohio,

i Tel. 944-2585.
- Nurses yra siunčiamos i na
mus pagelbėti sergantiems 
žmonėms. Nemokamas patar
navimas tiems žmonėms, kurie 
negali sumokėti.

Pagelbi.nęš stotys: Billings, 
501 N. Central, 
Tel. 375-1570.

Pagelbinė stotis — Codaby, 
2256, W. 79lh SU 

Tel. 925.8000.
Pagelbinė stotis— Deering, 

600 W. Jackson, 
Tel. 454-1374. *

Pagelbinė stotis — Patten, 
835 W. Exange, 
Tel. 523-7633.

Pagelbinė stotis — Codahy. 
4940 N. Western,

I ‘age Ibinė s to ti s—Rose n f eld, 
2608 N. Cicero Avė., 

Tel. 522-7300.
Pagelbinė stotis - Seabury, 

2001 South Michigan, 
Jei. 842-5905.

Pagelbinė stotis—AVelstphal, 
8800 S. Stoney Island, 

Tel. 734-1300.
Kaimynystės Sveikatos cent

rai. kiniuos prižiūri Chica

UPTOWN
815 W. Wilson Ave., 

Tel. 741-7418, 
ENOELWOOD

641- West 63rd St.
Tel. 744-7486.

CAST CENTRAL 
2635 North Kedzie 
Tęl. ' 276-05(X)ė

Numato dantų apsaugą vai
kams, kur darbas atliekamas;I ųpkainai, be užmokesčio, i 

CLAUDE HOtJIAN i
S. Greenwood Ave. 

Tel. 744-7560.
WOODLAWN

6337 S. Woodlawn 
Tel. 744.7580.

DĄNIJEL HAJLE WILLIAMS
5034 S. Vincennes Ave., 

Tel. 538-6700.
WEST TOWN

2418 W. Division St. 
Tel. 744-5700

LA WEST WEST SIDE
1715 S. Ashland Avenue 

Tel. 942-2460.
ĮVAIRIU LIGŲ medicinose 

DANTŲ KLINIKOS
Fantus Sveikatos centras,

521. S. Winchester, 
Tel. 633.6000.

nei

vei- 
prokia specialios sveikatos 

grainos.
Cuneo Medicalinė klinika,

750 W. Montrose

Klinika veikia nuo 10 v. 
pirni.? tree., ir penki.

North By East -. Best Of Two Worlds
Cook easy, eat hearty and 

keep your slender figure with 
fish from, the icy waters of 
the North Atlantic. Broiled, 
steamed, barbecued or stir- 
fried, tender-meaty Cod or 
Pollock takes the heai out of 
cooking. Ready in minutes, 
the high protein fillets offer 
low cost, low-cal variety to 
hot weather menus.

For a real change try the 
Oriental way with delicate 
flavored fillets. Though a 
traditional wok adds to the 
drama of the dish, you can 
prepare Far East Fish Fry 
quite » easily in an electric 
skillet or a top-of-the-stove 
fry pan. Just follow these 
few suggestions for best cook
ing results:

• Be sure the oil is very 
hot' before you 
strips in pan.

• Do handle 
fish fiHet strips 
turn only once,

« DO,NOT OVERCOOK! 
Always a cardinal rule in fish 
cookery, remember that fish 
is naturally tender ano needs 
to be cooked for only a 
very short time for the 
protein to congeal and the 
flavor to develop. About one 
minute per side in this recipe 
should do it.

• Do call diners to the 
table before you toss spinach 
— to be sure you serve (bis 
light blit filling dish in 
its crisp and teqder glory.

Far East Fish Fry 
• 4-6 Servings •

1 lb. North Atlantic
.Cod or Pollock fillets, 
partially thaa-ed'

place fish

the tender 
geniįy and

1

Vyresnio amžiaus žmonėms žinotini 
adresai Chicagos mieste

Vacinaciją vykdo Chicagos į 
Sveikatos departamentas.

Immuiiizacion Program
27 East 26th Street,

medicinos 
$1.00 uz 
Sebastian

all

teaspoon minced jfinger 
root

tablespoons soy sauce 
tablespoons oft 
lb. fresh bean sprouts

or 1 (16 oz.)can mixed 
Chinese vegetables 

cup celery sliced 
diagonally

green onions sliced 
diagonally

tablespoons cornstarch 
teaspoon sugar 
cup water (or chicken 

broth)
ib. fresh spinach, 

washed, drained and 
crisperf

Cut fillets, into^ 2” atnps 
about 1/2’’ fcndc. Combine

4

Mr

1

3

2
1

’A

1

” - -

ginger and soy sauce and 
marinate fish 15 minutes. 
Drain; keep marinade. Heat 
oil in wok or skillet. Brown 
fish on both, sides, turning 
carefully. Remove and keep 
hot on warm platter. Šauto 
bean sprouts, celery and 
onions. Combine cornstarch, 
sugar and water (or broth) 
and add with reserved mari
nade to vegetates; toss apd 
stir until thrckened (about 
30 seconds). Add spinach and 
stir-fry quickly until spinach 
just begins to ilt. Return 
fish to Wok and toss lightly 
just until all ingredients ara 
mixed. Serve immediate  ̂1 
with hot rice. ~

tniktt snnnv’n nirwr i rtYfrr?r7>. jzkv’,

Nemokama vakcinaciją, vai
kams prieš palio, difteritą, vo- 
Kiečių measle, paprasta meas
les, whooping cought ir 

: nūs.
Į \ euerinių ligų programą vy_ 
f do Chicagos Sveikatos depar

tamentas, V. D. Control. Civic 
Center Concourse level 1C5.

* Tel. 744-1300.
Paskambinus tel. 842-0222— 

gausite V. D. konfidęnęiaių 
(asmenišką) patarimą. Nemo
kamas patikrinimas ir V. D. 
sekantis gydymas.

,• Nuo tos, pačios V. D. ligos 
programą turi vad. .Citizens 
Alliance for VD. Awareness, 

223 West Adams St., 
Tel. 236-7339

Kraujo programas vykdo

Suteikia dantų ir
r x 1 *•

pagalba* sumokėjus
vizitą honoraro. St. 
štabas kalba dviem kalbomis, 
(bi-lingual).
Woodlawn Vaikų Sveikatos 
centre — Klinika— 947-6398.

950 East Gist SL
teta-l Numato nemokama klinikos 

patarnavimą vai- 
_____ Jaunesniems negu 19 m., 
kurie gyvena Woodlawn apy

linkėje.

(ekstra) atvejus.
3. Namų savininkas privalo 

žiūrėti, kad būtų vykdomos 
gaisro atsargumo taisyklės.

4. Namų savininkas privalo 
aprūpinti butą šiluma rudens 
ir žiemos laikotarpyje. Jis turi 
laikyti bute reikalingą tempe
ratūrą ir aprūpinti gyventojus 
šiltu vandeniu, jei tai sutarty
je numatyta.

Apšildymo sezonas praside
da spalio 1 d. ir baigiamas ge
gužės 31 d. Visi namų savinin
kai privalo prisilaikyti šių ši
lumai teikti taisyklių:

Kuo 6 vai. ryto iki 10 vai. v., 
jeigu oro temperatūra gatvėje 
yra žemenė, negu 55 laipsniai 
Faenheito, temperatūra bute 
turi būti nemažesnė 68 laips
niu.

Nuo 10 vai. vak. iki 6 vai. 
r., jėigu oro iemperatąra lau
ke yra žemesnė negu 40 laips
nių Farenhento, taį buto tem
peratūra turi būti 55 laipsnių.

Jeigu sutartyje numatyta 
teikti nuomininkams šiltą van
denį, tai šilto vandens tempe
ratūra tur būti ne mažesnė 120 
lipšnių .Farenheito.

nąjį Tas kodeksas esą paruoš
tas pagal realų gyvenimo rei
kalavimą, kuris smarkiai pa
sikeitęs dėl pastarųjų S-rijų 
metų gyvenimo sąlygų.

Naujame gydytojų etikos ko
dekse nutylėta didėjanti valsty
bės įtakajturi pasireiškia su ne 
mokama medicinos pabalba 
jos reikalingiems žmonėms — 
su Medicare ir Medicaide be- 
turčiams.

Pagal šį etikos kondeksą,

• medicinos 
ia vyk kams jauni

APIE DARBO RŪMŲ LEI
DŽIAMO “DARBO” PRAEITĮ

Antanas Sirutis, buvęs Dar
bo Rūmų elidžiamo savaitraš
čio “Darbo’’ redaktorius pri
siuntė mums laišką, kuriame 
tarp kitko rašo:

“Aš galvoju aprašyti “Dar
bo” redakciją, jos bendradar
bius ir įvairius apspektus su 
visuomene. Bet aš labai mažai 
žinau apie to laikraščio pra
džią, kada jis buvo diepraščiu 
ir jį. redagavo Ant. Bružas su 
kažkokiais kitais redaktoriais. 
Aš taip pat nežinau, kur buvo 
tada Mikas Ilgūnas, kai reda- 

■ gavo tag nelaimingas “žurniis- 
tas” Poška.

Paskutinius septynis įnėne-

gydytojams palengvintas už
draudimas pacientus siųstį pas 
‘chiropraktorius’’ kurie specia
liais būdais stengiasi gydyti li
gonių nugarkaulio sužęi^i* 
mus.

Taip pat pagal naują'gydy- 
tojų etikos kodeksą dabar gy
dytojai gaji skelbtis spaudoje, 

■kad jie priima ligonius, kas 
anksčiau jiems buvo drau
džiama.

• Suvažiavimo pabaigoje gjT- 
dytojų atstovų taryba nutarė 
uždrausti gydytojams dalyvau
ti mirties vykdymo procese. 
Šis nutarimas padarytas spau
džiant keturių valstijų dele
gatams; »tose 4-se valstijose 
mirties bausmė vykdoma in
jekcijomis, kurias iki. Šiol da-’ 
rydavo gydytojai. pr. -šul^

SŲSIPAŽINKI^IE SU DAŽ
NAI VARTOJAiMAlŠ TER

MINAIS BEI SĄVOKOMIS
Laišsez faire. — ^principas, 

valdžiaį patariama neįsikišti į 
individo veiksmus.

Per capita — turto padąliiji- 
mas, duodant lygią, djįlf! kiek" 
vien am išvar din |htii^ testamen
te asmeniui.' ”“ .

Perpetuity—paraidžiui nenuL 
: statytą’ laiką.

Per stripes — kai miusiojo 
turto dalis padalinama jo vai
kams.

pa
il a-

Į

į Chicago Regional Blood įstai
ga — 2058 North Clark St., 

Tel. 477-7500.
ši įstaiga turistais skirtingas 

programas, pagal kurias 
vieniai asmenys ir šeimos
riai yra aprūpinamos nuo 1— 
4 metų, jei jiems kraujas bus 

• reikalingas, kai vienas ar dau- 
I giau šeimos narių dalyvauja 
j programoje.
1 Dantų apsaugą vykdo Chi- 
cagos Sveikatos departamento 
klinikos.

J ' Tel. 744-3187.

ipžiūrė-’Nr. 143). Numato nemokama 
.mokyklos vaikų daąitų apsau
gų. Suaugusieji yra nukrei
piami į apylinkių klinikas,kur 
mokestis pagrindžiamas jų pa 
jėguniu sumokėti honorarų.

Cook County Dental kli
nika — 1835 W est Harrison.

Tel. 633-600.
Numato nemokamų dantų 

pagalba, sumokėjus $1.00 už 
ištraukimų. Suaugę asmenys 
kreiptis į klinikų-; esančių 621 
South Winchester _  tel. 633-
6610.

St. Sebastian klinika 5’fa 
Wėst. Wefiington, 

Tek 5‘2Tk23007

jimas; honoraras pagal ligo- 
'mo išteklius.

Erie Neighborhood: House, 
1.317 Wcxt Erie,

- . Tek 666.3430. '
Nemokamas mėd. aprūpini

mas. l ’ -
Lakeview Sveikatos centras., 

3KI5 North Paulina, 
Te L 1-72-1555.

Medicinos larnvba atidary
ta nuo 6:30—8:3$ p. m. pirm., 
anlr., ir ketvir. ir nuo 10:30 r.

iki 2:QQ p.p. tre^, ir šeši., 
', Milf square Sveika toį či^tį: 
ras, 2015 \\’. Washingkn, 

Tql. 9I2-37Q0.
Dantų ir medįcipoe- progra

ma su honoraru,' pagrįsta pa' 
gal galimybę mokėti.

(Bus daugiau)

- " ■ ir‘

KAS REIKIA ŽINOTI BUTO 
NUOMININKAMS

(Tęsinys)
Ką& reikia žinoti baUj. 
auan^ininkam.'i Iii lf c.

Pagal sutartį nuomininkas 
privalo mokėtį nuompinigius 
per visą, sutarties laiką. Bet 
nuomįnįpkąs privalo nuompi
nigius mokėti kas mėnesį, bęt t sius prieš Lietuvos rusų ęku- 
reikia turėti galvoje, kad iki 
sutarties pabaigos jis turi su
mokėti visą sumą. Taip, pvz. 
nuomininkas nori 
po šešių, mėnesių, 6 
daryta metams, jis 
vininkui pasilieka 
už 6 mėnesių nuomą. Nors na
mų savininkas nuomininką ga 
Ii atleisti nuo. šios prievolės, 
bet jis neprivalo šitaip da_ 
ryti. '

pacijų, kai M. Ilgūnas išėjo į 
“Lietuvos Aidų”, aš “Darbų” 
redagavau vienas, nors redak
torium pasirašinėjo M, Ilgtr

JŪS KLAUSIATE,

Nuomininku teisės pagal 
sudarytą nuomos sutartį

Jeigu jūs vykdote visas nuo
mininko pareigas, namų savi
ninkas neturi teisės kištis į jū
sų gyvenimą. Nors jūs ir ne- 
vvkdėte'sutarties taisvkliu, na
mu savininkas negali jūs iš bu 
to išgy vendinti, jis privalo pra. 
nešti jums apie savo norą rašto, 
forma, duodamas 30 dienų ter 
miną.Pagal nuomos sutartį, jūs 
turite teisę į buto remontą sa
vininko sąskaitom Buto išda
žymą namų savininkas turi at
likti ne rečiau, kaip kas trys, 
metai.

j 
išvažiuoti

sutartis suf nas. Tą laikotarpį aš geriausia 
namų sa. pažįstu, nes esu padaręs du 
skolingas pasikalbėjimus su Vidaus reika 

lų ministeriu gen. Skuču. Ir 
tas mano pasikalbėjimas buvo 
atspausdintas x visuose Lietu
vos dienraščiuose, įskaitant ir 
“Lietuvos Aidą”. Tas pasikal
bėjimas buvo gana svarbus 
Lietuvos darbininkijai, nes 
nūn. gen. Skučas tada pareiš
kė, kad jis leis Lietuvos darbi
ninkams kurtį profesines są
jungas ir apibūdino net tų są
jungų pobūdį ir charakterin- 
gesnius bruožus, Tarp kitko^ 
ir M. Ilgūnas tą mano pasikal
bėjimą inan asmeniškai gy
ręs. Aš tą pasikalbėjimą pla
čiau aprašysiu.

Su Socialinės apsaugos vyr. 
insp. A. šoštaku mano pasi
kalbėjimai nebuvo draugiški 
— per porą kartų jis man net 
prąsino represijomis bet gen. 
Skuęas mane mėgo. .

Taip pat ienų, ko
ki buvŲ Yidgus reikalų, ųjįni- 
sberiai prieš gen. Skučą.

Ą. Sirutis 
P. S. Mūsų žiniomis, prieš 

nūn. gen. Skučą, Vidaus rei
kalų minsteriais buvo gen. Ča
plikas, o prieš pastarąjį — Sil- 
vestas Leonas (abudu žuvę 
išvežti į Sibirą). Lauksime iš 
A, Siručio detalių dėl profesi
nių darbininkų s.gų steigimo.

KL. Pasakykite, kokias tei
ses aš turiu dėl medicinos ąp- 
draudos apmokėjimo?

Mikas J-tis
ATS. Kai jūs prašote, kad 

apmokėtų sąskaitą Medicare 
medicinos apdrauda, jūs turi
te pasiųsti reikalavimą (re
quest) dėl sąskaitos apmokėji
mo “carrier’’ organizacijai Ta 
apdraudos organizaciją jū<sų 
apygardoje tvarko medicinos 
apdraudos reikalavimus, vąd. 
claim arba Soc. See. admini
stracija. Vadinamoji “carries” 
organizacija gauna reikalavi
mus iš gydytojų, ir kitų, asme
nų ar Įstaigų, kurie ppcientps 
aprūpina medicinos reikmeni
mis.

Toji “carrier ” organizacija 
; apmoka pretenzijas (clain^), 
jei patarnavimas yra padeng
tas pagal. Medicare. įstatymą ir 
sąskaita yra “reasonable’’- — 
įstaigai priimtina.

Apie šios sąvokos platesnį 
paaiškinimą galite rasti, leį^i- 
Tvje — “How l<> Claini Insu
rance Benefits”, ją galite ne
mokamai gauti bet kurioje 
Sąc. See. įstaigų"

Toji “cairiei:'

Buto nuomininko pareigos

1. Jūs neturite teisės pertvar- 
kytį buto, negavęs namų savi
ninko sutikimo.

i. 2. Jūs privalote žiūrėti, kad 
| butas nebūtų sugadytas. Jeigu 
buto įrengimą sugadinsite, tai 
atsakomybė teks jums, o ne 
namų savininkui.

Namų satrininko teisės*

L N’ąnių savininkas gali jns 
iškraustyti iĄ buto teismo ke
liu, jeigu jūs sulaužysite sii<ar- 
,Ų'es. taisyklas ir nesumokėsite
- uusJalytu laiku nuotnpinigių.

2. Jis galį reikalauti, kad jūs 
butą gerai išlaikytumėte, jo ne
su žalotumėte.
s, Nanuf saiHninko- pareigos

1. Namų savininkas privalo 
įvykdyti nuomos sijiarų ir
•su reikalavimą, kad būtų pa- -j . ... .
‘darytas remontas. ■ U°Ja S”V° v,sfl- atsakė: “O. J.ąkįt^”

2- Namų savininkas, neturi 1 ------- ——— ----------
teisės Įeiti į jūsų butą be jūsų 2 — Naujienos. Chicago, Ill. — Sat.-Mon , October 18-20, 1980

orgąnįzįącija 
praneš jums apie są.vų, nuos-
ąrendį dėl- jūsų preVen^jjps, 
(Įcląim).

Ęųr pinigai!?
— Jeigu pasakysi, kur pini

gai, aš nevartęgįu šio peilio ir 
paliksiu ramybąję.

— Prisiekiu, visi mano pini
gai banke.

SUSIPAžINKLME SU 
NAUJU AMERIKOS GYDY-

\ TOJU ETIKOS KODEKSU
- I

• Neseniai Amerikos Medici
nos draugijos atstovų taryba 
patvirtino naują gydytojų eti
kos kodeksą, šiuo patvirtintu ‘ 
kodeksu turi vadovautis drau-)" 
gijos nariai. Šiai dratlgįjpij nėjo po savo Rojaus daržą, 
priklauso 112.000 gydytojų, t.| ir klausia: “Adomai, a tu ma- 
y. pusė gydytojų, kurie prak- ne myli?’

Nėra pasirinkimo



1980 m. Š. A. pabaltiečių ir lietuvių 
. lengvosios atletikos pirmenybės

Š. iu. rugsėjo 6 ir 7 d'.enonrs
estų vasaros stovykloje “Joe}<a- 
aru”, Udora, Ont., apie 50 my
lių į šiaurę nuo Toronto, įvyko 
1980 m2 šiaurės Amerikos pa
baltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybės, kurias pravedė To
ronto Ėstų sporte? klubas “Ka 
lev”. ;

, šąlia pabaltiečių, varžybų ren
gėjai’pakvietė dalyvauti kaip 
svečius-ir Toronto suomius, len
kus ir ukrainiečius, tuo būdu 
padarydami kviestines varžybas, 
iš kurių buvo išvestos pabaltie- 
čįų/pĮrmenybės. ši kombinacija 
bhvoi.labai vykusi, kadangi be
veik padvigubino dalyvių skai
čių, gerokai padidino kompeti- 
cijų ir f Suteikė pirmenybėms 
tarptautinių varžybų atspalvį. 
Varžybos vyku vyrų, moterų ir 
visose prieauglio' klasėse.

Varžybos sutraukė apie 200 
dalyvių, iš kurių virš 80 lietu
vių, toliau sekė virš 40 suomių, 
virš 30 lenkų, o likusius'sudarė 
latviai, estai ir ukrainiečiai. 
Gana ironiškai skamba, kad pa
čių šeimininkų — estų — buvo 
mažiausia.

Žaidynių organizacija buvo 
gera. Stovyklos sportiniai įren
giniai tiesiog stebėtini: pilno di
dumo stalionas lengv. atletikai 
bei futbolui, .50 m plaukymo ba
seinas ir. ..aikštynas tenisui, 
krepšiniui bei tinkliniui. Jau iš- 
tuštėjusios stovyklos patalpos 
buvo panaudotos sportininkų 
apnakvindinimui už simbolišką 
$1- kainą. Stovyklos valgykloje 
maistas buvo gaminamas beveik 
savikaina. Šeimininkų nuoširdu
mas jautėsi visur, kas sudarė 
ypatingai jaukią nuotaiką.
• Rengėjai įdėjo daug pastangų 
šias varžybas suorganizuoti, su
telkdami apie 60 asmenų štabą, 
kurio didesnė pusė buvo panau
dota varžybų pravedimui sta
dione. Organizacinio' komiteto 
vadovas buvo ESC Kalev pir
mininkas Riki Rass, stipriai tal

kininkaujamas vicepirmininko 
II. Jaaguste.

Pačių varžybų pravedamas 
buvo pusėtinai sklandus, turint 
galvoje, kad nelengva buvo ko
ordinuoti 103 rungčių pravedi- 
mą U-koje klasių. Trumpos ati
darymo ceremonijos buvo pra
dėtos gana įspūdingu paradu 
įžygiuojant 6 tautybių soprtinin- 
kams su savo vėliavomis. Deja, 
dėl kažkokio nesusipratimo, lie
tuviai savo vėliavos neturėjo. 
Vienok lietuvių grupė buvo pati 
didžiausia ir gerai’ apsirengusi, 
dominuojant -Clevelando žaibo 
žaliosioms ir Toronto Aušros 
raudonosioms uniformoms. Da
lyviams išsirikiavus ir sugrojus 
Kanados himną, varžybas ati-
darė ESC Kalev pirmininkas 
R. Rass. Estų sportininkas per
skaitė žaidynių priesaiką. Pa
baltiečių • Sporto federacijos' 
vardu dalyvius sveikino vice- Į 
pirmininkas ir lengv. atletikos! 
vadovas Algirdas Bielskus, kar-l 
tu įžiebdamas fakelą, su kuriuo’

Verkiantis filosofasJOSE RIBERA ,ispanas

JURGIS JALINSKAS
1

(Tęsinys)
Grįždami, jie skirstosi: Šiaurės 
Amerikos Atlanto pakraščiuose 
pasilieka tie, kurių gimdytojai 
čia gyveno, o europietiškos kil- 

{ mes jaunykliąi nuplaukia Allan- 
kitas estų sporUninkas’’ apibė-|to vandenynu į jų tėvų gyven-

tas. vietas-upes, ežerus ar dubu
rius. Koks nuostabus gamtos pa
rėdymas! «T’s pf'mena paukščių 
kasmetinę migraciją, kuri dar 
nėra galutinai išaiškinti, nors

gęs apie stadioną, uždegė žaidy
nių ugnį. Tautybių vėliavos bu
vo iškeltos specialiai paruoštuo-! 
se stiebuose ir sportininkai ap
leido aikštę.

Lietuvių pirmenybės buvo iš
vestos iš šių varžybų, taigi lie
tuviams šios žaidynės buvo tre- pertekusi Toronto Vytis vis daT 
jopos. Iš'virš ISO lietuvių daly
vių Clevelando Žaibo buvo 3S 
ir Toronto Aušros — 32. Iš liku
sių dalyvių po keletą turėjo Chi
cagos Lietuvių Lengvaatleti] j pastangų, nepavyko sulaukti da- 
klubas, Hamiltono Kovas, Lon-1 lyvių iš Detroito ir Rochesterio. 
dono Tauras ir Toronto Vytis. J Yra nemaža aktyvumo lengvo- 
Taigi, išskyrus Pasaulio lietuvių | joje atletikoje 'ir Atlanto pa- 
žaidynes 1978 m., šios lietuvių ; kraštyje, tačiau dėl tolimų at- 
pirmenybės buvo skaitlingiau-1 stumų, gal ir nėperdaugiausia 
sios per paskutinį dešimtmetį. 
MŽlonu pastebėti, kad labai su- 
.aktyvėjo Toronto Aušrą, sugrį
žus treneriui Algiui Malinaus
kui. Pagyrimo verti keturi Chi
cagos vyrukai, vadovaujami 
Aliaus Meilaus, nepabūgę ilgos

kelionės. Iš kitos pusės yra gai
la, kad prityrusiais' vadovais

nepajėgia atgaivinti kadaise 
gražiai veikusios lengv. atletikos 
sekcijos. Daugiau buvo tikėtasi 
ir iš Hamiltono Kovo. Nežiūrint

buvo ko tikėtasi.
Pabaltiekių pirmenybėse lat

viai ir estai’ buvo labai silpnai 
atstovaujami, todėl lietuviai, su 
mažomis išimtimis, laimėjo be
veik visas rungtis. Taigi, jeigu 
nebūtų buvę pakviesti suomiai, 
lenkai ir ukrainiečiai, šios- var-

I
.jūpiAtls tokio gyvio apsauga, , 
kuris vien" t k masalui tetenka? ( 
Tiesa, šio krašto gyventojai ita
lai ungurius valgo Kūčių jiieną, 
kaip kad lietuviai tą dieną savo 
valgio patiekahioše ■ turi turėti 
šilk ų. Tai progai italai ungurių 
nusiperka žuvų krautuvėje ir 
visai nesuinteresuoti jų meške
riojimu vasaros metu. I/. augo, 
ir maitinosi, ir mėgavosi. savo 
gyvenimu vasaros metu šie van
dens gyventojai šiaurės Ameri
kos Atlanto vandenyno pakraš-. 
•iuore. čia jų buvo gausu; di-; 
"lėlių, vidutinio ūgio in-mažų, j

Rytu Lietuvos sienų studija
i

i Šių metų spalio mėn.’ 11 die
ną Jaunimo Centre, Chicagoje, 
įvyko Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos visuotinis JAV-Kana
dos skyrių atstovų ir pavienių 
Sąjungos darbuotojų suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo 10 
atstovų iš Bostono, Čikagos, 
Detroito' ir iš Kanados St. Cath
arines, Paris ir Toronto skyrių. 
Suvažiavimo eigoje aptarti Są- 
jungos organizaciniai reikalai, 
numatyti ateities veiklos darbai 

' ir pasidžiaugta didžio Sąjungos 
Jų rumantinis gyvenimas pasi darbo, mokslinio veikalo RYTŲ 

0 metu, LIETUVA išleidimo . užbaigtu- 
vėmis.

suvažiavime taip pat 
nauja, trijų melų ka- 
Centro valdyba, kurią 
pirmininkas Albertas

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
J

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- I 
fe, CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į 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 į plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 S. HAISTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

Ui
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menybės, estų suruoštos. Ypa
tingai buvo pasigesta . latvių, 
taip stipriai pasirodžiusių Lais
vės olimpiadoje liepos mėnesio 
pradžioje.

Lietuvių pirmenybėse ryškiai 
dominavo Clevelando Žaibas, 
laimėdamas 61 iš $7 lietuvių 
pirmenybių rungčių. Lietuvių 
varžybose buvo geriausia pasi
rodyta prieauglio klasėse, ypač 
jaunesnėse. Vyrų ir moterų kla
sėse, su pora išimčių, dalyvių 
buvo labai mažai. To pasėkoje, 
išvedant lietuvių pirmenybes, 
daugumoje rungčių jaunių A ir 
vyrų klasės buvo sujungtos kar
tu. Dauguma mūsų iškilesnių 
lengvaątletų vyrų bei moterų 
klasėse varžybose nedalyvavo, 
kadangi jų sezonas yra pava
sari ir šiuo laiku nėra paruoš- 
tyje. '

(Bus daugiau)

Ii anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai ___________ _
Adresas ----- 1------- -------------------------------------------------------------

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

Sponioriaus pavardė, vardas ir vietovė 

• Patinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardai-------------------------------------------------------------

«

Adresas  -— -----------------------------------------——--------------—

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites luripažinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir vardai -------------------------------------- ---- ------------------
Adraaai ——.—---------- — ----------

ba^gė maždaug prieš 
kai po II-jo Pasaulinio karo į šį 
kraštą atvyko naujv^feiviai: lie-J RYTŲ LIETUVA, tai Rytų 
tuviai, latviai, ukrainiečiai ir kt. Lietuvos etnografinių sienų stu- 
Tų naujų atvykėliu tarpe buvo ‘ dija^ suredaguota jaunosios kar- 
aistringų, meškeriotojų, kurie tos istoriko dr. Algirdo Budrec- 
30 metų bėgyje labai praretino kio iš Quincy, Mask. Veikale 
ungurių skaičių. Tas praretini- • telpa vienuolikos mūsų moksle 
mas vyko, palyginti, labai pama-J vyrų straipsnių ir studijų Rytų 
žu, nes ungurys savo lankstu-1—’ 
mu-vingrumu ir slidumų yra vi-’ ti^i lietuviai meškeriotojai su- 

__ __________  t___ z ____ j sa^ nepanašus į kitos rūš^ęs žu-’ galvojo daug tobulesnę ungurių 
tęs yra žemės magnetizmo jėgos į v’s’ KUr*as puimti nuo kakliuko, gaudymo prięmonę, kuri vaiz- 

labai lengva ir negaišu. Tuo tar-. džįai primena nuo seniausių am_ 
šią prielaidą aptarus, savaime Pu ungurys meškeriotojui sugai įių vyravusią jūrų plėšikų-pira- 

kyla klausimas: ką veikia ir kaip šina daug laiko, iki jis įdedamas . įų taktišką. Tie piratai, slapta 
gyvena dar nesubrendę ungu- i saugų krepšį. Geras meškerio-« paseliną kurį nors laivą, įšžūdy 
riai, pasilikę vietose, kuriose gy- tojns per dieną gali pagauti tikj daVo jo įgulą, o laive buvusias 
veno su savo į Sargaso jūrą iš- ( 
keliavusiais tėvais neršti ir po to i un&uri4- 
mirti? Į šį klausimą yra toks tik • 
ras atsakymas:

patikimiausia prielaida sako, kad 
paukščių migracija ir ungurių 
kelionės į neršto vietą ir jų prie
auglio grįžimas į tėvų gyvenvie

pasėka.

Lietuvos etnografinių sienų, gy
ventojų# vietovardžių ir archi- ' 
lektūros klausimais.

Knyga jau pas platintojus ir; 
mūsų kolonijų spaudos kio’s-,- 
kuose.

Šiame 
išrinkta 
dencjjąi, 
sudaro:.
M.siūnas iš Detroito, vicepirm. 
visuomeniniams reikalams Jero
nimas Gaižutis iš Čikagos, vice
pirm. organizaciniams reika" 
lams Bronius Saplys iš Toronto,' 
sekretorė Valentina Osteikieriė 
iš Detroito, iždininkas Vytautas 
Gurka iš Detroitu, Sąjungos 
spaudos fondo vadovė Eugenija 
JBulptienė iš Detroito, spaudos 
fondo vadovas Kanadai Jeroni
mas Cicėnas iš Toronto, narys’ 
spaudai ir informacijai Stepo
nas Varanka iš Toron td ir vai-- 
dybos narys Petras Česnulis iš 
Paris, Ont.

Ateities veiklos darbuose nu
matyta mokslinio veikalo RYTŲ; 
LIETUVA išplatinimas ir šio; 
veikalo išleidimas anglų kalba.

VKLS-gos Centro V-bos
Informacija

dešimtį, daugiausia, penklioliką brangenybes pasisavindavo. Va-
_• . I dinas, puldavo žmones, bet ne

t j Lietuviai yra i^admgi. Tir--; jūr-ų žuvis; Tuo atžvilgiu piratai l
ras atsakymas: Imas iš jų, norėdaftąas.Taiko:gai- ■ buvo daug garbingesni, nes jų

Dar nesubrendę'kelionei į Sar1 ša tį sutrumpinti nuimant- ant, užpultieji galėdavo, kiek pa j ėg- 
gaso jūrą unguriai rudenį būna

• labai ėdrūs ir jų meškerioto- _ .
jams labai lengvas ir gausus gro tojo naudoti kabliuką, (afit ku-, kadaise buvo pavyzdingi šios 
bis. Šis grobis pasikartoja atei- no užmaunamas sliekas. Vieton, pramogos nariai. Kiekvienas bu 
nantį pavasarį — gegužės mene- kabliuko, slieką įviniodavo į mo v0 nusipirkęs ne vieną, bet kė
ši ir birželio mėn. pradžioje (tas teriškos kojinės nailoninį sku- ■ jjas moderniškas meškeres. Gy- 
priklauso nuo pavasario anks- durėlį. Kai smalyzius, ungurys įvendami šiame -žuvingame fa
tumo ar vėlumo). Kodėl taip bū tą skudurėlį su slieku-prafyda-> jone, susigalvojo, kad tos meš- 
na, atsakvmas paprastas: ungu-jvo> meškeriotojas jį ištraukdavo ( keriojimo priemonės labai ne
riai, panašiai kaip meškos arba Į « vandens. Išsigandęs grobuonis' paslankios ir jomis negalima 
loku, visai, žiemai užmiega jų paleisdavo iš savo dantelių gro- patenkinti trokštamo prisigau- 

’ ~ vietose bl ir. pats atsidurdavo jam.pa-.dyti grobio. Padėjo tas priemo-

kabliuko užkibusi ungurį, su- i davo, gintis. Cape Cod’e apsi
galvojo lietuvis kunigas; .jis nūs- į gyvenę: lietuviai meškeriotojai

nantį pavasarį — gegužės mėne-

priklauso nuo pavasario anks-

riai, panašiai kaip

pasirinktose žiemavoti 
dumble. Kaip lokiai, taip ir un- ruoštame meškeriotojo krepšy-; nes į “gurbą”. Terūdyja jos ten.
guriai, užmigę žiemos miegu, sa- Je- Kiek per dieną, vartodamas. Nes naujomis, jų susigalvotomis 
vo organizmo gyvybei palaikyti savo išradimą, tas Dievo.'tarnas priemonėmis Capę Cod’o kana- 
naudoja vasaros metu susikrau- pagaudavo ungurių, f 
tas maisti-riebalų atsargas. Žie-.Pa^s meškeriotojas galėtų paša 

I 7 7 — 4-^ ~ -.1 — — 4-J 'mos miego metu tas atsargas su
naudoję, pavasarį iš savo slpty- 
nių išlindę, būna labai išalkę ir 
griebia viską, jiems valgomą.

Baigdamas pokalbį apie žmo-j 
gaus, kaip bjauriausio parazito! 
pavyzdį ir apie lietuvius liečian
tį “piratišką romantizmą”, jau
čiu pareigą paaiškinti, ypač dėl 
to, kas liečia keistą vandens gy-; 
vūną-ungurį.

Taip, tas vandens gyventojas 
yra tikrai savotiškas. Vieni jį va- į 
dina gyvate, šliužu, vandens 
bjaurybe, išgrobenčia iš žvejų’ 
tinklų žuvis; o kiti, ypatingai 
Europos gyventoja, jį laiko di
džiausiu skanėstu. Tai dvi prie
šingos nuomonės: Amerikos gy
ventojai jo visiškai nevertina ir 
jį išnaudoja masalui dryžuo
tiems “bosams’’ arba ežeriams 
(strip bass) gaudyti. Už tat 
Amerikos valdžia ar privačios 
organizacijos, besirūpinančios 
nykstančių gyvių apsauga, visiš
kai nekreipia dėmesio į šį keis
tą vandens gyventoją. Ir kam

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo ;
> vai. ryto iki 10 vaL vakaro. j

J Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
| D. KUHLMAN, B.S., Regiitruotas vaistininkai

| TeL 476-2206 j

Išėjusi ii spaudot ir galima gauti knygų nnkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina f 1.56..

Knygos bus išsiųstos, Jei I1A0 čekis arba Money'Orderis
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
17S> S*. HalstM SL, Okaje, IBL

tiktai tas le ir jo įlankose per trumpą lai- 
i- 1 ką galima prisimedžaoti ungu- 

kyti. Vargu ar jis tą ’‘paslaptį’’ rių ne vien žtam kartui, bet ir 
isduos... ’visai ateinančiai žiemai.

Tuo tarpu Cape Cod gyvenan (Bus daugiau)

Skaitytojų Balsai ■
Gerbiamieji:!
Siunčiu Juiris ’Naujienų lai

mėjimo bilietus atgal, nes aš 
nenoriu nieko laimėti. Jei tie nu- 

? ii ienai ką nors laimėtų, tai tegul 
būna Naujienų leidimo reika
lams, Naujienų laikraštis man 
labai patinka, nes tai vieninte
lis laikraštis, kuris taip smar
kiai kovoja už Lietuvos laisvę.

Esu pensininkė ir labai gai
la, kad negaliu prisidėti prie 
Naujienų leidimo daug daugiau, 
ne kaip mano .išgalės leidžia. 
Siunčiu jums čekį dešimt dole
rių vertės ir linkiu geriausio 
pasisekimo laimėjimo bilietais, 
nes Naujienų laikraštis yra ver
tas didelės paramos.

Su pagarba,
R. Gregerienė 
Burke, Virginia

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

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

• dainos
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENE -
• ŠOKIAI ą

I Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.
V * ’ ♦

/ L \ > Y 1 . - '■ ■ ; J \ T > ,<j

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
4^

• arba telefonu 421-6100
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25 cents per copy

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ano 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

— Ketvirtadienį pasirašė tai
kos sutartį Honduras ir Salva
doras. 1969 m. tarp šių kraštų 
buvo kilęs 100 valandų karas, 
kuriame abiejose pusėse žuvo 
po apie 2,000 žmonių.

As of January 1,1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per 
aix 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.

Atstoyų rūmų narys Ch. Kersten, vadovavęs komitetui 
kuris' tyrinėjo Lietuvos pavergimą.

Pinigui reikia liūsti pažto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakysiu.

Nuo m u si o pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Uhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_ ___ __
pusei metu _____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams __________

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daay Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicapo, IL 60608. Telephone 421-6100

$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
$24.00 drove, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telet 421-6100-
$5.00 ----- >

Naujienos, eina kasdien, išskiriant

pusei metų ________ _
trims menesiams _

____ $22.00
____ $15.00

vienam mėnesiui _____ ____ $ 4.00

Kanadoje:
metams —__________
pusei metų __________
vienam mėnesiui .

____ $45.00
____ $24.00
____ $ 5.00

Užsieniuose:
“ "metams —___________

pusei metų _________ r
____ $48.00
____ $26.00

Sveikiname ALTos atstovus, atvykusius 
į metinę konferenciją

Šiandien, spalio 18 d., Lietuvių Tautiniuose namuose 
prasideda 40-asis metinis Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovų suvažiavimas. Suvažiavimas tęsis tiktai vieną dieną, 
bus svarstomi patys svarbiausieji klausimai, todėl dau
gelis atstovų jau anksčiau atvyko į Chicagą, kad galėtų 
pasitarti su savo grupių atsakingais pareigūnais, sude
rinti savo veiksmus ir padėti sėkmingiau pravesti metinę 
Amerikos Lietuvių Tarybos konferenciją.

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai ryte susiorgani-

gėsi amerikiečiai. Washingtone politikai lietuvius skaitė 
pavyzdingiausiais šio krašto piliečiais, sutartinai besi
rūpinusiais nelaimėn patekusios tautos reikalais: Tais lai
kais lietuviai nieko negalėjo pasiūlyti amerikiečiams; bet 
neatsirado nei vieno, kuris būtų nepasižadėjęs kuo nors 
padėti rusų pavergtai Lietuvos valstybei ir tautai. Ame
rikos Lietuvių Tarybos nariai įsigijo įtakingiausių Ame
rikos politikų simpatijas, o kai buvo parūošti konkretūs 
planai lietuviams padėti, tai neatsirado nei vieno įtakin- 
gesnio politiko, kuris būtų atsisakęs padėti nedidelei tau
tai ir jų atstovams. Visi Amerikos lietuviai rėmė ALTos 
vedamą darbą.

Prieš Amerikos Lietuvių Tarybą griežčiausiai pasi
sakė Sovietų propagandos mašina. Pirmieji balsą pakėlė 
Maskvai tarnavusieji Amerikos lietuviai, o vėliau pra
šneko Sovietų spauda ir į Amerikos spaudos organus su- 
lindusieji Maskvos samdomi agentai. ALTą jie vadino re
akcine organizacija, pasiryžusią rūpintis atgyvenomis ir 
bandančia pakenkti geriems Sovietų valdžios santykiams 
su kitomis valstybėmis. Kad Sovietų Sąjungos karo jėgos 
panaikno Lietuvos nepriklausomybę, kad lietuvių tauta 
buvo prievartauta ir priversta eisenomis dalyvauti “liau
dies seimo” rinkimuose, kad patys rusai privertė Lietuvos 
komunistų partijos pareigūnus “prašyti” įjungti laisvą I 
kraštą į m’lžinišką Sovietų kalėjimą,- sovietinė spauda 
bandė paneigti. Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė 
kiekviena proga paneigdavo Sovietų propagandos agen
tūros skelbiamus melus. Tai buvo didėlis dirbąs, kurį at
liko nedidelė saujelė Amerikos lietuvių, ilgus metus budė
jusių Lietuvos laisvės sargyboje.

Karui pasibaigus ir atvykus į Ameriką didokam skai- 
'Čiui lietuvių tremtinių, ALTa pajėgė įtikinti Kongreso 
ir administracijos atstovus sudaryti Kongreso komitetą 
Lietuvos pavergimui ištirti. Tam komitetui vadovavo 
Atstovų rūmų narys Kerstenas. ALTa pajėgė surinkti 
didoką kiekį originalių dokumentų, iškvietė didoką skai
čių gyvų liudininkų, .kurie įteikė JAV Kongreso atstovams

litinės lenteles, kufids' dūoda 
* pilnesnį vaizdą apie ūkio rei

kalus.
Prof. Klein yra parašęs kelias- 

knygas, liečiar cias krašto ūkį. 
Jis yra parašęs žurnaluose ir 
laikraščiuose daug straipsnių 
įvairiais krašto- ūkio reikalais. 
Vienas premijos įteikimo komi
teto narys, susipažinęs su įvai
riais profesoriaus Klein darbais, 
priėjo išvados, kad visiems būtų 
lengviau suprasti ūkio reikalus, 
jei visi vartotų tokias statistines 
lenteles, kurias vartoja profeso
rius L. Klein.

Prof. Klein įdėjo, labai daug 
mažai apmokamo statistinio 
darbo, užtat šių metų premija 

■ jam su “hąku” primokėjo.

— Prekybos sekretorius Wil
liam Miller prašo japonus suma
žinti prekybos’ varžtus Amerikos 
prekėms, pažadėdamas tą pati 
daryti ir Japonijos importuo
toms prekėms.

v ® i vi o J ’ v hivlllllllix. L£j .lx U.L. cbU cILmLO v dlTlS
zuos, išrinks reikalingas komisijas, patikrins atvykusių Į autentišką medžiagą apie Sovietų karo jėgų ir policijos 

jr Pradės pačios konferencijos darbą, prievartą Lietuvoje ir kituose kraštuose. Kongresas at-
Pirmiausia išklausys atsakingų pareigūnų pranešimus, 
aptars svarbesnes pranešimų vietas, duos progos konfe
rencijos dalyviams pasisakyti apie ALTos vadovybės ves
tus darbus, o vėliau tuos pranešimus priims, o gal ir 
užgirs. Toliau seks konferencijon suvažiavusių ALTos 
skyrių atstovų pranešimai, bus išklausyti jų pageidavi
mai, o vėliau seks ALTos vadovybės ir iždo globėjų rin
kimai. Dar vėliau bus pasiūlytos svarbiausiais klausimais 
įvairios rezoliucijos, dėl kurių konferencijos atstovai ga
lės pasisakyti.

Tai patys svarbiausieji klausimai, dėl kurių privalo 
pasisakyti kiekvienos gyvos organizacijos konferencija. 
Jeigu organizacija nepajėgia sušaukti metinės konferen
cijos, jeigu skyriai nežino, ką centras daro, jeigu skyriai 
nesidomi organizacijos vedamu darbu, tai tokia organi
zacija merdi ir likviduojasi. Amerikos Lietuvių Taryba 
sukurta labai svarbiu lietuvių tautos nelaimės laikotar
piu, visą savo veiklos metą rodė nepaprasto gyvumo, rū
pinosi pačiais svarbiausiais lietuvių tautos reikalais, darė 
įtakos į įstatymų leidėjus bei vyriausybės atstovus ir 
atliko nepaprastai didelį darbą, begindama sunaikintos 
Lietuvos valstybės teises ir besistengdama padėti nelai
mėn patekusiai lietuvių tautai.

Kada buvo suorganizuota Amerikos Lietuvių Ta
ryba, žinia buvo šiltai sutikta visoje Amerikoje. Kada 
ALTos atstovai pradėjo varstyti vyriausybės ir Kongreso 
atstovų duris, lietuvių susipratimu ir tolerancija džiau-

spausdino du storus tomus, kuriuose sudėti dokumentai 
ir gyvų liudininkų pareiškimai apie lietuvių tautos nelai
mę. Šiuos dokumentus turi kiekvienos valstybės užsienio 
reikalų ministerija ir juos galėjo įsigyti kiekvienas poli
tikas,- norėjęs patirti, kaip dvidešimtame amžiuje Sovietų 
imperializmas bavergia ištisas tautas.

Kad Sovietų agentai ir Maskvos apmokami atstovai 
priešinasi ALToš vedamam darbui, kiekvienam gali būti 
suprantama. Kiek sunkiau suprasti, kaip keli naujai Ame
rikoje atsiraęlusieji lietuviai politikai ryžosi kenkti ALTos 
vedamam darbui. Pradžioje jie pradėjo šmeižti atsakin
gus ALTos pareigūnus, o vėliau pradėjo-griauti pačią 
Amerikos lietuvių įsteigtą organizaciją. Jie bandė ap
ardyti josios finansus, grobė Amerikos Lietuvių Tarybai 
skiriamas aukas, bandė įsistiprinti kai kuriuose ALTos 
skyriuose', bet jiems nepavyko. Dabar jie bando įsibrauti 
į ALTą sudarančias organizacijas, bet ir Čia jiems nepa
vyks. Amerikos lietuvių dauguma yra galingesnė, negu 
maža lietuvių grupelė. Saujelė.lietuvių gali pakenkti dau
gumai, bet ji negali sustabdyti daugumos Vedamo darbo.

Amerikos Lietuvių Tarybos steigėjai ryžosi padėti 
lietuviams atgauti nepriklausomybę. Ji daug padėjo pa
vergtai Lietuvai iki šio meto,, ta-darbą, ji tęs ir ateityje. 
Rusai geruoju laisvės lietuviams neduos. Lietuviai-vedą 
kovą už savo krašto laisvę. ALTa privalės lietuviams pa
dėti, kaip padėjo iki šio meto.

Sveikiname ALTos konferencijos narius, pasiryžu-

REAGAN GAVO KUNIGO 
ABERNATHY PARAMĄ

BIRMINGHAM.' — R. Reagan 
gavo netikėtą paramą. Kunigas 
Ralph Abernathy, juodųjų civi
linių teisių organizacijos vado
vas, nušauto dr. Marlin Luther 
King Jr. draugas, pasisakė už 
R. Reagano kandidatūrą. 1976 
metais jis rėmęs prez. Carterį, 
bet dabar juo apsivylęs. Inflia
cija, bedarbė ir aukšti nuošim
čiai už paskolas labai pakilo' ir 
neturtingiems žmonėms sunku 
verstis.

Mes nenorime daugiau to 
daktaro (prez. Carterio), nes li
gonis eina vis blogyn.;Mums rei
kia naujo daktaro, —, pareiškė 
kun. Abernathy.

Nežinia kiek juodiesiems 
žmonėms padarys įtakos jo žo
džiai. Coretta Scott King, dr. M. 
L. King našlė, kritikavo tokį ku
nigo Abernathy pareiškimą.

rugsėjo mėn. 15 dienos iki bir
želio 1 dienos.

Dienos metu mažiausia tem
peratūra pasiliktų ta pati, tai 
yra — 68T.

—Afganistano prezidentas Ba- 
brak Karmai buvo iškviestas į 
Maskvą, kur jis ir Brežnevas 
pasirašė draugiškumo ir bendra
darbiavimo sutartį. Ta proga 
Brežnevas pakaltino Ameriką 
atnaujinimu šaltojo karo. Ne
manoma, kad 85,000 raudono
sios armijos būtų atšaukta iš Af
ganistano. Tarp okupantų ir par 
tizanų vyksta smarkios kovos 
derlingoje Ghorban Valley apy
linkėje > ir centriniame Shiba 
tarpeklyje. Gyventojai verčia- 
bi badauti, nes Sovietų aviaci- 
a išnaikino avis ir karves.

— Šri Lanka respublikos par
lamentas ištrėmė buvusią prem
jerę Simiravo Bandaranaike už 
panaudojimą valdžios priva
tiems reikalams. Taip pat atšauk 
tos civilinės teisės jos sūnėnui 
Felix Bandaranaike, buvusiam 
ministeriui.

AIŠKINASI DĖL POLI
CIJOS ŽIAURUMŲ

CHICAGO.— Policijos super
intendentas Ricliard Brzeczek 
pareiškė, kad reikia daugiau 
pasitarti su juodųjų vadais dėl 
tariamo policijos žiauraus elge
sio. Jis pažymėjo, kad policijos 
departamentas gauna daugiau 
skundų dėl policijos žiaurumų 
iš mažumų apgyventų rajonų. 
Tai atsitinka todėl, kad ten pa
daroma daugiau nusikaltimų. 
Kur daugiau nusikaltimų — ten 
siunčiama daugiau policijos, • 
kur siunčiama daugiau polici
jos — ten yra daugiau -areštų 
ir dėl to kyla skundai. . ,/

— Prekybos departamentas 
1 praneša, kad asmeninės pają- 
Į mos rugsėjo mėn. pakilo iki 
$19.8 bilijono. Rugpiūčio mėne
sį pajamos sudarė tik $15.5 bil. 
Asmeninės santaupos rugsėjo 
mėn. buvo $84.1 bil., o rugpjū
čio mėn. buvo tik $79.1 bilijono'. 
Žmonės per tą laiką sutaupė 
5 bilijonus dolerių.

EKONOMISTAS GAVO 
NOBELIO PREMIJĄ

STOCKHOLMAS, Švedija. —

TURĖS BŪTDŠILČIAU 
NAKTIES METU

CHICAGO. — -Aldėrmanai 
Bernard Stone (50-ojo wardo) 
ir Edward Vrdolyak (10-o'jo w.) 
siūlo miesto tarybai pakelti pri
valomą mažiausią nakties metu i 
temperatūrą gyvenamuose na
muose nuo 55°F iki 63°F. Nak- Pensilvanijos ekonomistas prof, 
ties metas skaitosi nuo 10:30 vai. I Lawrence Klein šiais metais ga- 
vakaro iki 7:30 vai. ryto. Tas vo Nobelio premija už pajėgumą 
minimumas privalo būti nuo I sudaryti tokias ekonomines ana-

— JAV doleris pakilo užsienio 
rinkose, o aukso kaina New Por- 
ke nukrito astuoniais doleriais 
už unciją, Europoje — dviem- 
trim doleriais.

sius tęsti didelį darbą. Esame tkri, kad kova bus laimėta. 
Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma.

— Chicagos advokatai (Bar 
Assn.) didele paduguma pasisa
kė už Bernard Carey kandida
tūrą į Cook County prokurorus. 
Už Carey pasisakė 64.4%, o už 
R. Daley — tik 35.6%.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Viršininkas siunta-; jis suduoda Niatirūi re
volverio rankena per veidą ir nueina prie kito, 
bet kitiems taip nebegrūmoją, o vėl ima žiūrėti 
kekvienam į akis, matyt, nori atspėti pats, ku
ris iš jų yra panašesnis į vadą.

Peržiūrėjęs visus, jis įsitikina, kad pačiam 
atspėti neįmanoma. Tada prieina prie Jono.

— Na, o tu?... Pasirinkai kartuves?... 
Kvailys esi — jo vistiek neišgelbėsi, mes jį sura
sime ir be tavo pagalbos, o tave tuojau pakar
sime. ..

— Aš nekaltas, kad jo čia nėra, — atsako 
Jonas.

— Gana, užteks jau mus mulkinti. A’š pats gir
dėjau1, kaip tu sakei, kad jis Čia tikrai yra. Aš 
lauksiu savo kabinete lygiai dešimt minučių — 
neateisi, nuves tave tiesiai į kartuves.

Jis apsisuka ir nori jau išeiti, bet staiga su
stoja ir pagrūmoja dar visiems:

— O jums, užsispyrę šunys, tuojau teks susi
pažinti su r.ruįausiais mūsų tardymo metodais...

Dar žvilglcria pirmiau į Joną, paskiau ir į 
visus ir išdidž ai išeina.

Ringaudas vėl jaudinasi. Nors jis ir netiki, 

kad Jonui rimtai grėstų pavojus, bet toks nervų 
tampymas baigia visus nukamuoti ir darosi ne
bepakeliamas.

— Eik, Jonai, — tyliai prabilsta Ringaudas. 
Jonas tyli. Neatsiliepia ir daugiau niekas. To

kia tyla dar labiau visus ima slėgti.
Ringaudas atsistoja. Niaura stebi jį, jis su

pranta; ką' Ringaudas galvoja, todėl pasiruošia 
užkirsti jam kelią.

Kol Jonas plūdo jį, priekaištavo, jam buvo liai apsirengusį be jokio ginklo jaunuolį. Visi 
lengviau. Bet toks tylėjimas.. . Jis tik nori dar kaliniai labai nustebo. Dar keisčiau jiems atrodė, 
mintimi atsisveikinti su visais bendro likimo kad jis, įėjęs į kamerą, nešūkauja, nesiplūsta, kaip
draugais, todėl nori atskirai pasižūrėti į kiek
vieną, nes su kiekvienu riša kitokie bičiulystės 
ryšiai, ir kiekvienas primena jam kitas išgyven
tas drauge džiaugsmo ir liūdesio valandas. Auto
matiškai jis pasuka prie gulinčio Prano. Jis nori 
atsiprašyti jį, kad neištesėjo duoto jam pažado 
— neatkeršijo tinkamai už jo Ramunėlio kančias 
ir mirtį;..

» ♦

Tuo laiku visų dėmesį atkreipia koridoriuje 
pasigirdę keisti žingsniai; jie buvo visai kitokie, 
negu tie, kuriuos jie girdėdavo kasdieną.

Kalinių klausa, ypač tų, kurie ten jau būna 
ilgesnį laiką, nepaprastai ištobulėja: iš priartė
jančių žingsnių jie sugeba atspėti ne vien kas 
ateina, bet ir jo nuotaiką, o kartais net ir apsi
lankymo tikslą atspėja.

Šie žingsniai tikrai buvo keisti - tokių šioje 

stovykloje jie niekuomet dar nebuvo girdėję, to
dėl nepaprastai visi susidomi. Tokioje aplinku- 
moj’e jie atrodė perdaug švelnūs ir nedrąsūs. 
Kaip ne keista, bet jiems atrodė, kad eina ne vy
ras, bet moteris.. . nors’ visi gerai žinojo, kad 
jų stovykloje moterų nėra.

Bet ilgai laukti ir spėlioti nereikėjo, nes pa
slaptingieji žingsniai tuojau priartėjo prie jų ka
meros ir sargybinis, atidaręs duris, įleidžia civi-

(visi kiti, bet sustoja prie durų ir ima nedrąsiai 
dairytis. 

■ <

— Nepažįstate manęs?... — pagaliau pa
klausia jis, matyt, ir pats vis dar negalėdamas 
įsitikinti, kas čia stovi priešais jį.

Niekas neatsiliepia, nes visi mano, kad vėl 
įlekiu kokį šnipą1 ar ^rovokatorių:

— Aš atvykau išvaduoti jūsų, — eidamas ar
tyn, pasako jis.

— Ramunė! — staiga prasiveržia iš Niauros 
'lūpų džiaugsmas.

Ji prideda pirštą prie lūpų, duodama supras
ti, kad nevadintų jos vardu.

— Kaip tu galėjai’Čh','patektif —- stebisf
Ringaudas.

Ji tyli.
— Visi savi, — skubiai paaiškina Niaura, ma

tydamas, kad ji bijo atvirai kalbėti.

I

— Ištisi metai jieškau jūsų ... Bet kaip jūs 
visi atrodote! ... Dieve mano!... Nė vieno ne
pažinčiau. ..

— Taip, mes jau esame pusiau lavonai. .. — 
linguodamas galva, atsako jai Niaura.

— Laimė, kad aš jus čia suradau visus drauge, 
o tai man jau trūksta jėgų, — pasiguodžia ji. — 
Bet dabar, —- ačiū Dievui, — greit pasibaigs jūsų 
vargai...

Ji įsimaišo tarp kalinių ir pradeda į kiekvieną 
atskirai įsižiūrėti — aiškiai matėsi, kad ji negali 
jų visų atpažinti.

Bet kaliniai neramūs — vis žvalgosi į duris.
— Kol aš čia esu, nebijokite — jie čia neateis.
Tik dabar jie pradeda susivokti ir apiberia 

Ramunę įvairiausiais klausimais. Jie buvo taip 
nusikamavę ir išvargę, jog iš pradžių visai ne
pajėgė atskirti, ar jie iš tikrųjų mato priešais save 
mergaitę,-ar tėra tik apgaulingas miražas. Pa
mažu pilki, pageltųjų veidai nusidažo rausva spal
va, o akyse sužvilga jau seniai nebetektos vilties 
kibirkštėlės. Jiems atrodė, kad jie, ilgą laiką plū
duriavę atviroj jūroj ant sudužusio laivo skeveld
rų, pagaliau įsikibo į mažo žvejų laivelio kraštą.

s M (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK " 
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. JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

25. Todėl nestebėtina, kad tada, kai žmonės pamatys visus tuos 
stebėtinus palaiminimus, kurie ateis į juos per Jėzų, kuris mirė 
už jops ir dabar yra jųjų Valdovas, jie atsilieps į jiems suteik- 

, tuosius palaiminimus, sakydami: “štai šitas yra mūsų Dievas, 
mes jo laukėme, ir jis išgelbės mus; šitas yra Viešpats, mes jo 
tikėjomės; mes džiaugsimės ir liuksminsimės jo išgelbėjimu” 
(Iza. 25:9). Tokiu tat būdu nusilenks kiekvienas kelias ir kiek
vienas liežuvis išpažins, kad Jėzus yra Viešpats, .ir visa tai bus 
daroma Dievo Tėvo garbei. — Pik 2:10,11.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303
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“Lietuvos Aidai’
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St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p-p. 
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CHICAGO, ILL. 6062$

Atsiųsta paminėti
• DIRVA — 65 metų sukak

ties leidinys. Savaitraštis Dirva 
buvo įsteigtas Clevelande 1915 
metų gruodžio 6 d. žinomo vers
lininko Apolo'no B. Bartoševi
čiaus iniciatyva. Pirmuoju re
daktorium pakviestas Vincas 
Jokubynas. Dabar Diryą reda
guoja Vytautas Gedgaudas. Ji 
buvo ir liko tautinės srovės laik
raščiu.

1952 m. Dirvai ir kitiems lei
diniams leisti Įsisteigė Vilties 
draugija. Pirniuooju jos pirmi
ninku buvo Juozas J. Račiūnas 
— Amerikos lietuvių veiklos 
milžinas, gi dabartinis pirminin
kas yra dr. Danielius Degėsys. 
Atskiru straipsneliu yra paminė
tos Dirvos konkursinės novelės 
ir jų mecenatas Simas Kaša- 
licfais.

Šį Dirvos sukakties leidinį re
dagavo ir apžvalgą paruošė 
Aleksas Laikūnas,'išleido Vilties 
draugija, 40 psl., kainuoja $1.

- (Tęsinys)

— Ne, tamsta, niekas jų nely- 
dėdavo. Jie galėdavo eiti, kur 
norėdavo, teirautis, žinias rink
ti kur norėdavo ir pas ką norė
davo. Bet kur tokis ponas ei
davo, su kuo kalbėdavo, enkave 
dė gerai žinodavo. Jei po visų 
d enos apsilankymų ir pasikal
bę* imu tok’s pramonininkas pa
keis savo nusiteikimą ir, nut
raukęs derybas, išvažiuos, visi, 
pas kuriuos jis tą dieną buvo 
apsilankęs, bus suima ir atsi
durs, kalti ’r nekalti, ten, iš kur 
niekas nebegrįžta.- Būdavo iš 
nradžiu ir tokių atsitikimų... 
Bet vėliau tapome gudresni ir 
atsargesni, pirmųjų likimo pa
mokyti. .. Na, bet mudu per il
gai čia užtrukome. Bijau, kad 
manęs neįtartų... Mes, tarybi
niai žmonęs, turime visko bijoti, 
net sienų, — baigė jis. ir atsikė
lęs dar priminė Lemainui: —Ne
užmiršk tamsta, kad esi davęs 
žodį, ir aš jūsų žodžiu pasiti
kėjau. .. 

♦
Visa tai, vartydamas savo už

rašų knygelę, dabar perskaitė 
Lemain ir pagalvojo, kad gaila 
nesunaudoti. tokios medžiagos. 
Bet ką turi daryti? Žodį davęs, 
turi ^laikyti. O nebūtų davęs, 
nebūtų nieko patyręs apie pana
šias tarybinės sąjungos vyriau
sybės machinacijas ir klastas.

— Gaila, labai gaila, kad grį
žęs negalėsiu šios medžiagos pa
naudoti savo reportažui, — ap
gailestauja Lemain, vis dar var
tydamas savo užrašų knygelę.

Bet čia toptelėjo į galvą min
tis, kad, paskelbus viską, ką jis 
dabar ž;no apie tarybinę sant
varką ir mano apie tarybinės są
jungos Vyriausybę, tik sau pa
kenktų. šiandien Vakarų sąjun
gininkai dar neišgyveno laimėji 
mo džiaugsmo, dar nespėjo įsiti
kinti, kad jų Rytų sąjunginin
kas klastingas, kaip tikras azia- 
tas; kad nei vienu jo žodžiu, nei 
vienu pažadu negalima pasitikė
ti: kad toji demokratiška, kabu
tėse. santvarka, tiek pastaruoju 
metu išgirta ir išgarsinta, yra 
tikru tikriausia ir šlykščiausią 
despotija... Bet ar tai aziatiš- 
ka? Ar ne rusiška, totorių vieš
patavimo metais įskiepyta ir gi
liai amžių būtyje įsišaknijusi ru
su liaudies sieloje?..

Čia Lemain prisiminė vieno 
žymiausių rusu istoriko, V. Kliu- 
českio, darbus apie Maskvos vals 
tybę, jos santvarką ir* papro
čius. juk ten viskas būdavo, ką 
ir jis šiandien čia matoJ.. Ta 
pati despotija, tas pats klastin
gumas, tas pats vergiškumas!

— Ne, ne! Čia Azija nieku ne
dėta, — balsiai galvoja Lemain, 
— čia pakv;po rusų raugas, ru
siškas kvapas, iš- padugnių ki
lęs, kai tos padugnės išsiveržė į 
viršų ir nušlavė tą plonutę kul
tūros žievelę, kuri buvo senąją 
smarvę pridengusi...

Čia jam stojo akyse pirmųjų 
revoliucijos metų baisumai, mies 
tų ir kaimų laukinių sužvėrėju
siu miniu žiaurumai, netekusios 
varžtų ir dar labiau sužvėrėju
sių kareivių gaujos, kurios plė-

šė, beprasmiškai naikino viską, 
ką buvo pasisavinęs iš Vakarų 
kultūros inteligentiškasis sluo
ksnis. . -

Ir toji rusų inteligentija! Ko
kia ji pasirodė bejėgė, vergiš
ka! Nesugebėjo nei susiorgani
zuotų nei pasipriešinti net ten, 
kur būtų galėjusi.. .

Vergių dvasia ajškiąi tuomet 
pasireiškė ir jos sieloje...

Na, jis rusų sielą gerai pažįs
ta, jo neapgaus, kaip tuos įvai
rių Vakarų Europos ir Ameri
kos laikraščių korespondentus, 
kure saugojami, kad nieko kito 
nepamatytų, tik tai. ką jiems 
parodo... O parodo, kas tarybi
nės vyriausybės propagandai 
naudinga,.. Jo neapgaus!..

Bet kas iš to, kad jo neapgaus, 
kad jis gerai nąato ir. suprantą, 
kokia čia santvarka ir tosios san 
tvankos, vertė; kad turi surinkęs 
daug daug, medžiagos, ir galėtų 
t’nkąmaj nušviesti, kas čia de
dasi?. - Negi šiandien jam pati 
ketu?.. Nei nemėgink, jei neno
ri, kad būtum apšauktas atžągą- 
ręivių, nacių, nacių kolaboran
tų!. .
, Ne, jis. nieko, negero apie ru

sus. šiandięn nerašys: per anksti 
dar. O kad. ir parašytų, nieko 
neįtikintų, kol žmonės įsitifiįnū 
dar nenori ir. la.iko akis užmerk
tas, kad tikrovės nors, atsitikti
nai nepastebėtų,.. Tik. ąpspiau- 
dytų. jį, purvų apdrabstytų ir, 
ko gero, netektų dar padėties, 
kurios, pasiekti buvo nelengvą.

Bet ir savo sielos neparduos 
už porą, šimtų-dolerių, kuriais 
rengiąsi jį sugundyti!.. Rytoj 
jis griežtai atsisakys, nuo siūlo
mų avansų, nesųsiriš jokiais pa
žadais, jokiais įsipareigojimais!

' 9 ’
Rytojaus dieną Lemain atsi

kėlė anksčiau, negu visados ir 
nusileido žemyn, į restoraną, pa
pusryčiauti.

Vos spėjo grįžti,, kai apie de
šimtą valandą pas. jį otsilankė 
Juroąevas su dviem palydais.

įįį

— Susipažinkite, čia vienas 
garsiausių ir įtakingiausių Va
karų Europos žurnalistų, ponas 
Lema in, mūsų demokratiškiau- 
sios valstybės tikrasis draugas, 
.— kreipiasi Jurosevąs į savo Pa 
lydus. — O štai čia draugas Je- 
fįmovas, laikraščio “Literatur- 
naja, Gaze tą” bendradarbis ir 
.kasininkas, o čia draugas Nikifo 
rovąs, mūsų organizacijos, sąs
kaitininkas, — supažindina su 
jais dabar Lemainą. j

— Kokiems vęlniąms juodu čia
* atsigabeno, — pagalvojo nema
loniai nusiteikęs Lemain, pas
pausdamas ranką vienam ir ki
tam. — Aha, matyti, komunis
tų partija ir juo nepasitiki... I

— Manau, kad tamsta, ponas 
Lemain. nesi užmiršęs mūsų 
vakarykščio pasikalkalbėjimo, 
— kreipiasi Jurosęyas.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadieni, spalio'24 d., 6 vai. vak., Vy
čių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
. TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEĄN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

"vš*

LAIDOTUVIŲ direktorius

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

• Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
Įį Laidotuvių Direktoriai

K 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737-8600-01
K 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
PC Tel. 422-2000

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Jbvtfjį 2533 W. 71st Street
5 jį. tf 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS. 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

wiw kmjlmd tv motor

OUUtLlS M. KAY»z 
ąr TMt OMČMI

Mero* CU<
TO M riPfOAUY

MOM(T>Mr

K Inž. KAZYS KARAZLLĄ J
4 Mūsų mylimas pusbrolis, svainis ir dėdė mirė rugsėjo į 

mėo, 2">; (L, 1-98Q ui. Palaidotas rugsėjo 29 dieną Lietuviu
5 Tautinėse kąpinė&e. 4 į
4 Dėkojame: kun. A. Mal kui už njalda^. koplyčioje, vakare, j
B Kun. klebonui A.. Zakarauskui už maldas koplyčioje lai-
v dpįuvijų rytą, uŽAv. Mišias ir gražų pamokslą bažnyčioje.
4 Kjiil L JūQ?eyipiui už palydėjimą į k,ąpinęs ir. sukalbėtą JJ maldą laike pifiljj, į

Dėkojama, solistui p. Vaznpliui už gražų giedojimą baž- 4
nyčioje, muzikui p. Kalvaičiui už grojimą vargonais. J4 Dėkojame- už gražų atsisveikinimo pravedimą Lietuvių
Pcnsinjnkų sąjungos, pirm. p. Vanagūnui. Dėkojame už alsi- 4

i sveikinimą Prekybos ir Pramonės Bumų atstovui p. Bace- j J viciui.
Liaudininkų s-gos ir Tautinės Sandaros vardų inž. p. 4 

/ Lazauskui. Varpo ir Žalgirio korp. vardu p. Dunduliui. M J Jaunystės draugas. !
Altos vardu p-lci, Mikužjūjei. Inž. ir Archit. s-gos vardu

p. Kovicnei. Istorikų dr-jos ir giminių vardu p. J. Jokubkai. J jJ Draugų vardu p. Al. Budreckui. !
f Lietuvių Pensininkų s-gos pirmininkui p. Si. Vanagūnui. / 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už da- Ji
/ lyvavimą kaplyčioje, palydėjiiną į kapines.
z Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, už Jį 

šv Mišjas ir gėles. .
Dėkojame karsto nešėjams p. T-azauskui, p. Dunduliui, 4.

J« p, Blažiui, p. Kreivėnui, p. Kožicui ir p. Jurėnui. J i
Dėkojame ląidoluvių direktoriui p. I). Petkui už nia- 

lonų patarnavimą.

Nuliūdę: pusbroliai Balys ir Juozas Karazijai, 
brolienė Ida ir giminės. Si

•> — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Mon., October 18-20. 19RO

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: Y Ard* 7-3401

į BUTKUS - VASAITIS
L 1446 So. 50lh Avė, Cicero, DL leL: OLympic 2-1003

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

GĘ0KGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArda 7-li38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, <DL 974-4414

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Ards 7-1911
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Pagerbtas Mečys Valiukėnas
š. m. spalio 11 d.

Tautiniuose namuose įvyko Me
čio Valiukėno, sulaukusio 76 me

Lietuvių buvo ba;siai įtūžęs-nepatenkin-

ągerbimą atidarė Vaclovas 
.tžsYft&cno

tas, bet kadangi pagerbimas jau 
■vykęs faktas, tai visiems nuo
širdžiai, nuoširdžiai, dėkojo.

Į sukaktuvininko sveikatą bu
vo išgerta po stiklą šampano ir•ĄCU 1O444S f MW*** 11 j » V/

?, 4 » . * S I

ętavįį.’akąri žirfcsią’ rr Mjii- sudainuota “Ilgiausių metų’ 
^rnifelg'n3a^y kad - -jiėdu

įpriklaę^onipe „• Į^ietuvos. , lai- r.ienė, akonpanuojant Arūnui Ka 
laisiSypfkė* ‘Nėji-LtuMiu korbo- minskui. nuotaikingai i

Audronė Simonaitytė-Gaižiū-

padaina-

|;Jpąšsr .J.iirkūnagf,pąšakė( ted 
^Čys-'^'Valjukėnas’ gimęs .'4^10 
įt*- spalio "mėn. -pradžioję'-4J.te- 
^bs^pskr., Daugailių valše; Bai- 
j^š'šbkonominius moksluą visą 
aūcįą’ dirbo Žemės banke, pri- 
ilausė Neo Lituanų korporaci-! 
jai ir yra buvęs jos pirminin
ku. 1944 m., bėgant nuo rusiško
jo siaubo, apsigyveno Vokieti
joje ir veikė VLIKe. Atvykęs į 
Ameriką priklausė Neolitua- I 
nams! Tautinei Sąjungai ir vei-j 
kė VLIKe. Bendradarbiauja Dir( 
voje- Užaugino keturius sūnūs: i 
^arūną, Dainių, Arvydą, Ginta-, 
ra’ir dukrą Rimvydą, linkėjo su 
ralstuvininkui sulaukti 100 me-

^Szeikino Tautinės Sąjungos, 
’gįgiu A. Švažas. Neo-Lituanų. 
Brolestavičius, Laisvės kovoto-

jCfiičagos skyriaus — G. Gražie
nė ir Giminių vardu — B. Kvik
lys. Raštu sveikino iš ok. Lietu
vos seserys Stasė. Ono, Elena 
ir keliolika iš Califomijos; Cle- 
velando, New Yorko, Massashu- 
setts ir kitų valstijų.

Trumpai pakalbėjo vyriausias 
sūnus Šarūnas.

Mečys Valiukėnas, atsidėkoda 
mas už surengtą jam pagerbi
mą, pareiškė, kad jis sužinojęs,; 
kad jam rengiamas pagerbimas, j

minskui. nuotaikingai 
vo kelias daineles.

Prie sukaktuvininko 
dėjo gausi šeimynėlę: 
Eleonora, keturi sūnūs, dukrelė 
su šeimomis. Sūnus Šarūnas at
vyko iš Springfield. Ill-, o duk
tė Rimvydą net iš Wyoming vals 
tijos- ,

Svečiai buvo pavaišinti ska
nia pagal lietuvių skonį paga
minta, vakariene.

Užbaigai visi padainavo (ne
žinau' kieno sukurtą) linksmą 
dainelę. Sukaktuvininkui buvo 
įteiktas gražiai pagamintas ad
resas su dalyvių parašais ir dail. 
Petrikomo pieštas didelis pa. jaįjką. “Siunčiame $50 už pre- 
veikslas. numeratą ir už bilietus. Mudu

Stasys Juskėnas juos vjsus paėmėm ir dar pri- 
■ I dedam $5 auką. Linkime, kad ge

rai pasisektų Naujienų banke- 
I TRUMPA! I tas. Gaila, kad mes pertoli gy- 

j venaine, tad negalėsim dalyvau- 
I ti- Užtat siunčiame visiems da- 
ji---č----- 1--- ----2---- •—

— Redaktorė Zuzana ir And- mu”. Dėkui už laišką ir už 
rius'Juškevičiai su savo artimai
siais ir bendradarbiais dalyvaus

stalo sė- 
žmona

— Dėkui Matildai Mėlienei iš
Brigh ton Parko už 
prenumeratos pratęsimą, atsi-

' * gaunami Vaznelio prekyboje, •
2501 West 71st St. (471-1424).’ 
Kaina 815. - (Pr.) j

,r- Sekmadienį, spalio 19 d., 
11:45 vai. ryto Šv; Antano para-j 
pljos salėje, 15th St. ir 49111 Ct.,, 
Cicero, III., Cieero Lietuvių Res-1 
publikCnų Partija ruošia viešą’ 
priešrinkiminį - informacinį su- j 
sirinkimą, kuriame dalyvaus 
kandidatai į Illinois State atslo- t 
vus iš 7-to distrikto ir CLRP

- garbės pirmininkas John F.1 
Kimbark. Pagrindinį žodį pa
sakys Illinois Letuvių Amerikie
čių Respublikonų Lygos pirmi
ninkas Algis A. Regis. Bus ro
domas filmas “Prisonland”. Vi

suomenė kviečiama atsilankyti.
— Australijos universitetai ir J • J* Andriaus sudarytą Lietu- 

V -1 • * • • 1 v-v *

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

N4m4l, Ž«m4 — PardcvIoMrt 
<EAL E STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM O SĖJIMAIS. r 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7745

ankstyvą kolegijos kasmet rengia vadina- vos žemėlapį ir išleistą Devemų 
mąją atvirų darų'dieną, kviečią Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 

skaitymą už laimėjimų lapelius ] lankytojus į savo patalpose su- siunčiant užsakymus šiuo adrė- 
ir ta proga prisiųstą $10 auką, ruoštas parodas, rodo filmus bei SU: Devenių Kultūrinis Fondas,

— Sofija ir Juozas Garad iš
Jasmine Heights apylinkės, New 
Port Richey, Fla., ;

mokslines priemones. Tokią diėr^P-O- Box 10782, St. Petersburg, 
na Coburgo kolegija šiaurinia-1FL 33733. Kaina $6*4- 65c per- 

_ _ _ 1 • 1 • .VI • 1 •» J •x , . me Melburno priemiestyje ture-'siuntimo išlaidoms padengti 
žitrasč tokj . .-v. i a j i *. - I •

BUTŲ NUOMAVIMAS “ j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS .fj 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HE RUNS THE COURTS 
LIKE A BUSINESS

for All Cook ( ounlx 
, ( rtizens (’ommittcv 
•for Morgan M. l inky.

jo rugpiūčio 10 d. Kolegijoje 
socialinius mokslus ir etninės 
problemas dėsto Jonas Meiliu-1 
nas. Jis suorganizavo kolegijos! 
lankytojams skirtą tautodailės! 
parodą, atstovavusią kelių tau- Į 
tų liaudies menui. Lietuvių j 
skyriuje buvo nemažai gintaro i 

llvviams kuo geriausių linkėji-, dir>>inių. -ėdžio drožinių, audi- 
auĮ.a > niŲ, juostų ir kaklaraiščių. Spal- 

•’ votos nuotraukos lankytojus su-
— A.’ Giriūnas iš Hamiltono, pažindino su-lietuviškomis ku-1 .

at-jpiškėnų- vestuvėmis. Parodon Ue’W-94th St.
siuntė $10 auką. . A..'X)t Šulaitis • taipgi buvo įjungta Kanados lie-r Susirinkimą atidarė pirniinin- 
iš Brooklvno atsiuntė $2. Dėkui. J tuviu dailininku Anastazijos ir kas Leonas Vasilie’vas, pasvei-Į

Antano Tamošaičių knyga “Lith-1 kindanias visus narius’ Prot°- 
.uanian National Costume”. ’ i kolli raštininkė Victoria Cinką 

'' i perskaitė praeito susirinkimo
Illinois valstijos loterijoje ’ protokolą, kuris buvo vienbal-

Naujienų bankete. Dėkui už da- Pra^^danias prenumeratą, at-jpiškėnų^
lyvavimą ir svečių suorganiza
vimą, kuriems rezervavo visą . 
stalą. Dėkui J. Mociškiui

— Petras Kazanauskas, Mu- Bridgepo’rto.apylinkės už nųola-Į- 
tual Federal Taupymo' ir Skoli- . ^paramą, 
ninio bendrovės prezidentas, sul , v 
savo artimaisiais ir bendrovės J auką, 
direktoriais bei pareigūnais da-l

IS

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

(Pr.)

Našlių, Našliukių ir 
Pavienių klubas

Spalio 10 dieną įvyko Našlių 
klubo susirinkimas Vyčių salė-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 

: Maplewood. Labai tinka giminingoms
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

. Dėkui už vakar i
į įteiktus laimėjimų lapelius ir spalio 16 d. Pot of Gold lošime ! šiai priimtas. - 

laimėjo 796085. Bingo lošime Į Anna Cc’ndux patiekė buvu-

direklonais bei pareigūnais da-J _ Balzekd Lietuvių Kultūros 
Įlyvaus Naujienų bankete spalio’ muziejus, 4012 Archer Avenue, 
26 dieną Beverly Country klube. tel. 523-5523, šįmet ruošia lie- 
Dėkui už organizuotą dalyvavi- tuviškų kalėdinių puošmenų bei 
mą ir ankstyvą vietų rezervaci- ornamentų gamybos -kursus.

Bingo lošime!
laimėjo: 05, 29, 38, 56 ir 61.; sįo rudens parengimo atskaito- 

Hniybę įr dėkojo visiems darbi-ĮSpalio 9 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 332745. . 
laimėjo 04, 20, 38, 55 ir 72.

Bingo lošime- ninkams, nariams ir svečiams, Į
kurie kuo nors prisidėjo prie j

i— Stasys Balčiūnas ir Julija Parengimo pasekmingumo.
ją. tuo didžiai sumažinant ren-‘ Kursai bus visą lapkričio mėn. j Staškūnaitė redaguoja Floridos ’ susirinkimas įv

lietuvių rytinio pakraščio biule
tenį “Lietuvių žinios”, ]___

išėjo’ 14 numerių.

— Dainavos ansamblis pa
kviestas gastrolėms .su Čičinsko 
veikalu į Torontą. Kviečia Pri-

gėjų rūpesčius. : penktadienių vakarais nuo 7:30
- Dėkui spaudos bičiuliams,!iki 9 vaL Kursuose mokys lieį 

parėmusiems Naujienas išplati- tautodailės žinovai. 'Už- 
nant bei patiems paimant lai- ^džiagas bus imamas minima: 
mėjimu bilietus. Ypač dėkui a t-:lus mokestis- Registruotis mu
sijusiems dar ir auku. Po $2 zie^uje darl::o valandomis.

............A. * L t . . v. ■.

Monica, Cal., Juozas Navikas iš dybon pemnti tie patys nariai
Hobbard, Ind., A. Plavičius
Cleveland, Ohio, ir A. Valys
Marquette Parko.

— Ponia Arina Stotkevich
Racine, Wis., prisidėjo prie Nau
jienų ir jų vajaus palaikymo’, . ,z _ ., •. -

, -o.---- sekr. zer universiteto krepšinio nnk-
Anna Klizas-Wargo, ižd. Teresė tinėje. Kalėdų atostogų metu

______  __  įvyks 
gruodžio 10 d. Vyčių salėje. Su

kurto sirinkimo. pradžia 2 vai. Prašo

atsiuntė: A. Giedraitis iš Santai — Lietuvos vyčių centro vai-! sikėlimo parapija lapkričio 29 d.

— Toronto Lietuvių- Namai 
rengia Vaikų Dieną spalio 26 d. 
Tradicinis LN 
lapkričio 15 dieną.. -

— R. Kybartas iš Hamiltono

iš ir komitetų pirmininkai su nei 
iš žymiais papildymais. Ją -dabar

■Į sudaro’: pirm. Phillip Skabeįkis, 
' vicepirni. narių ir organizaci-

. niams reikalams Jonas Adome-1
. nas, vicepirm. jaunimo reika-j žaidžia Vankuverio Simon Fra- 

, - • i j • . . ’ lams Zuzana Baumila,užsisakydama jas vienerjems .
metams. Dėkui už dėmesį ir uz .. m , ..., . irainis.prenumeratą, laip pat dėkui as
menims, supažindinusiems ją su 1
Naujienomis ir turėjusiems tei
giamos įtakos.

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviq Įstaigą: j

American Travel Service Bureau I
^-^^8 Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787

JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS

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

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-
me gausiai, atsilankyti, nes teks. savybę Chicagoje ar bet kur 

į daug reikalų aptarti. Bė to, bus Amerikoje, prašome skambinti
renkama nauja valdyba.

Klubo narės pažadėjo po po
sėdžio suruošti kalėdines vaišes.

Sueigai pasibaigus, visi daly
vavę nariai buvo pavaišinti.

Koresp. Anna Condux
vakaras įvyks

1O J • .

Kalėdų atostogų metu 
rinktinė pakviesta gastrolėms 
į Havajus. .: ' r

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba’ rengia Rudens 
Balių š.m. spalio mėn. 25 dieną 
7 vai. vak. šv. Antano parapijas 
salėje, 1500 So. 49th Ct., Cice
ro, Ill. Bus labai įdomi progra- 

1 ma ir skani vakarienė. Teirau- 
| tis tel. 656-2550. Valdyba 
i *

— Alice Stephens, įžymioji 
chormeisterė ir dainavimo mo-

Sunku valdyti ■

Laive, priėmimo metu, viena 
jauna, graži ponia kreipėsi į ka
pitoną:

—- Pone kapitone, kodėl be
veik visi laivai turi moteriškus 
vardus?'

— O kad Tamsta žinotum, 
kaip sunku yra laivą valdyti! 
— atsakė kapitonas.

ar užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
- Mes priklausome MLS 

ir turime kompiuterį.
Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

MŪRINIS, 55 pėdų pločio.
•2 krautuvės, atskiras šildymas. 2 au
tomobilių garažas, $175 tnėnesines 
nuomos už vieną krautuvę. S30,000 už 
vieną. Kartu su hardware bizniu — 

$45,000. Prie 71-os ir Rockwell.
Telefonuoti 476-2427

• Naudokis gyvenimu ko ma
žiausiai pasikliaudamas ateiti? 
mi.

Juozo šmotelio

PERSONAL 
Asmeny Ieško

♦ NemokrjBM patarnavimas užsakant lėktuvą, traukiniu laivą kelio- 
nlą (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda- 
Tue kelionių draudimus; Orgcnizuojanie keliones į Lietuvą ir kitus k.'ažtus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijps visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiria rezervuoti vietai 
S anksto — pries 43 - 60 dienų.

LIETUVIS DAŽYTOJAS

— ...... a
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

kytoja, šį rudenį švenčia 75-ą j Į 
gimtadienį ir 50 metų muziki
nio darbo sukaktį. Ta proga 
sekmadienį, spalio 19 d., 4 vai. 
popiet Jaunimo Centro -didžioje 
salėje yra ruošiama iškilminga 
pagerbimo vakarienė. Visuome
nė yra kviečiama gausiai daly
vauti ir pagerbti mūsų kultūrai 
nusipelniusią muzikę. Bilietai

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

1739 S. Halsted 
Chicago, IL 60608

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYAAAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avi, 
TeL 927-355$

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. -i :.

'FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kždiie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- ^.;
LIAV1MAS - V.

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir Vidaus. ;

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
Tel. 523-0383 ‘ ‘

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2644 West S’Hh Street 
Tai. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4C59 Archer Avenue, 

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

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

susirūpinimą __ _   $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ....  $4.00

Minkštais viršeliais, tik_______________$3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Kt------------------ ---- - =i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfl

1606 Wa«t «>t> St, CMc*r®, DL IO62t TeL WA 1-1781,

M.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corpu 
MARQUETik GIFT PARCELS 8ERYTCB 

1501 W. IHk St, Chkago, DL I06Ž1. — Tel WA 1-1717

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Midland Savings Bendrovės 
Marquette Parko skyriui 

reikalinga
TARNAUTOJA — TELLER, 

turinti patyrimą, ar be jo. .
Tel. 925-7400'

“^RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI DU BUTAI

Vienas 4 kamb. antrame aukšte 
ir kitas 5 kambarių 1-me aukšte. 
$130 į mėn. Centrinis šildymas. 

4508 S. Honore 
Tel. 376-2443

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įderini 250 puslapiu knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

ir

prašomi užsisa-

adresas:

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO i 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’' 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

*

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4159 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. 2>po!i«, Agent > 
1208*4 W. 95th St 
Evarg. Pirk, III. 
40642. - 424 *654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLATHS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

*

m ~ ha ivy, a;
IŠNUOMOJAMAS 3|^ kamba
rių butas prie 35-tos ir Emerald. 

Skambinti 523-1387.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
1 %

Advokatėj
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakl Šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, Bl. 60629
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