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PAAIŠKĖJO DUOTI NAUJI KYŠIAI 
BILLY CARTERIUI IŠ LIBIJOS

50,000 DOLERIŲ BUVO ĮTEIKTA PER PALESTINOS 
IŠLAISVINIMO ORGANIZACIJOS VADUS

. WASHINGTON (AP) — Wa
shington Quarterly žurnalo vyk 
domasis redaktorius Michael Le- 
deen ir buvęs Nevsweek žurna
lo užsienio korespondentas Ari1 
naud de Bbrchgraye parašė New 
Republic laikraštyje straipsnį, 
kad prezidento' Jimmy Carierio 
brolis Billy Carteris praeitų me
tų rugsėjo mėnesį lankėsi Libi
joj ir turėjo keletą , pasikalbėji-

.mų su PLO vadais — Yasir Ara
fatu ir .George Habash. G-. Ha
bash yra teroristų organizacijos, 
žinomos Populiaraus Fronto var | 
du,. , vadas. Jie įteikė Billy Car-

GENERAL MOTORS PRARA
DO $567 MILIJONUS

DETROITAS, Mich. — Gen
eral Motors, bendrovės trečiojo 
šių metų ketvirčio atskaitomybė 
rodo, kad- šį; ketvirtį bendrovė 
prarado 567. milijonus dolerių.

’ ’ ■ i - - • j ’

Bendrovė daugumoje gamina 
automobilius, bet šiais metais 
josios gamyba dar neina visoje 
pilnumoje, kaip ji būtų nogėju
si. GM pradėjo gaminti mažes
nius automobilius, kurie suvar
totų žymiai mažiau gazolino,

teriui $50,000, kuriuos parūpino bet šie automobiliai dar negali 
Libijos valdžia su diktatoriaus prilygti tiems mažiems japonų 
Moammar Chadafi žinia. J ir vokiečių gaminamiems auto-

T, , _ : j mobilia ms.Nei Senato komitete, nei Tei-j 
širigumo department© bylose ši* Amerikiečiai nepajėgia auto- 
šuma rięfįguravo. Michael Le-I mobilių taip pigiai pagaminti, 
deen buvo, pakviest as į Senato’

~ šūbkomitėtą, kuriame jis. po1 prie 
šaika pakartojo faktus, išdėsty
tus New Republic laikraštyje ir 
pažadėjo atsakyti į klausimus 
Senato komitete, tyrinėjančiame 
Billy Cartėrio ryšius su Libija.

Komitete.’nustatyto,, kad Billy 
Carteris gąvo iš Libijos valdžios 
$220,000' paskolos? Ąutoriąi, tvir
tina, kad diktatorius Chadąfį pa
reiškė,., jog duodamos dovanos 
bus sugražintos teikiant įvairias 
paslaugas dabar ir ateityje. Taip 
pat nustatyta, kad pirmoji Billy 
Cartėrio kelionę į Libiją įvyko 
1978 .metais pro Romą. .Jis tada 
pareiškė Libijos ambasadoriui 
Romoje, kad nekeliaus į. Libiją, 
jei nebus -sumokėta $50,000 ke
lionės išlaidoms. Ta suma jam 
buvo sumokėta.

;Billy Caiteris pareiškė, kad 
jis nebuvo susitikęs su Yasir i 
Arafatu, o susitikimas su George Į 
Habash buvo grynai socialaus 
pobūdžio. Visus pinigus, gautus 
iš Libijos valdžios, jis jau 
nešė Senato komitetui.

Pastatas-kalnas Tokijo mieste. Kalnu lipimo priemonių gamintojas įrengė tokią 
sieną savo dideliame pastate, kad sportininkai galėtų išbandyti kaip lipti Į kalną>.

KONSTITUCIJĄ LAUŽE SEIMO ATSTOVAI 
TURĖS AIŠKINTIS TEISME

SIŪLO IRANUI IR IRAKUI 
TAIKYTIS

BEIRUTAS, Libanas. — Ka
ras tarp Irano ir Irako verčia 
visas Artimųjų Rytų valstybes 

j. aptarti savo poziciją ir stiprinti 
savo gynybą, kad nepatektų į 
labai pavojingą poziciją.

Izraelio atstovai, atvykę į Kai
rą, prašo prezidentą. Sadatą im
tis priemonių galimai greičiau 
spręsti palestiniečių problemas, 
kad arabų kraštai ir vėl neįsi
veltų į karą. Visiems aišku, kad 
Sovietų Sąjunga padeda ne tik 
Iranui, bet ir Irakui, kad abi 
valstybės netektų jėgų, susilp
nėtų, o tada rusų divizijos labai 
lengvai galėtų užimti abi vals
tybes ir jų turtingas naftos 
versmes.

Irakas yra pasiruošęs išklau
syti arabų taikos šalininkus, bet 
jie turi bėdos su Iranu. Arabai 
nieko negali padaryti, jeigu Ira
no vyriausybė neįsileidžia taikos 
salininkų. Iraniečiai nenori kal
bėti apie jokią taiką su Iraku, 
kol Irako kariai nebus išvyti iš 
Irano teritorijos. Iranas'nenori 
kalbėti apie tai, kad 1975 me
tais Irano šachas Rėza Pahlevi 
pasisavino viso Arabistano su
verenines teises ir pagrobė vers
mes.-Jasir Arafatas važinėja į 
/ieną ir kitą kariaujančią vals
tybę, patardamas nutraukti ka
ro veiksmus ir nukreipti visą 
energiją prieš Izraelį, bet niekas 
jo neklauso.

TURKŲ KARINĖ VADOVYBĖ PRIPAŽĮSTA 
TEISINIUS PRINCIPUS, DARO IŠIMTIS

ANKARA, Turkija. — Pirma
dienį baigė savo posėdžius turkų 
karinė vadovybė ir oficialiai pa
teisino turkų saugumo tarybos 
ir kariuomenės vyriausio štabo 
nutarimą pašalinti buvusią vy
riausybę, nepajėgusią suvaldyti 
žudynių ir teroro aktų visame 
krašte. Pradžioje karinė vadovy
bė įspėjo premjerą Suleimaną ‘ 
Demirel imtis priemonių prieš 
veikiančius tero'ristus, bet karių ’ 
įspėjimas premjero nepaveikė. '

Perversmas buvo pravestas 
štabo viršininko, saugumo tary- ; 
bos ir keturių ginklų rūšių ka
ro vadų įsakymu, o vėliau visus 
perversmo reikalus pavedė ge
nerolo Kenan Evren vadovybei 
Šiandien visos Turkijos provin
cijos yra karių žinioje. Provin 
cijų kariuomenės vadai susirin
ko į sdstinę, kur buvo aptartas 
perversmo reikalas, atpasakoi 
tikslai; rr pasiekti f rezultatai? ’■

Ankstesnės Turkijos vyriau 
sybės norėjo papildomų įstaty 
mų,- bet jos neturėjo pakanka 
mai' atstovų parlamente. Terc 
ristaĘCprisidengdami įvąiridmh 
lengvatomis, žmones žudė ir b 
pąhovos tvarką ardė, o . vyriau 
šybė -yiš nepajėgė pravesti pa 
pildc’mųr įstatymų.

Suvažiavusieji kariai pateisi 
nojA-yriausybės nušalinimą, pa 
gyrė generolą Kenan Evren u 
labai taktišką perversmo prave 
.dūlią, logiškus aiškinimus ir la 
b ai...santūrius žingsnius, už j< 
atsisakymą stoti naujos vyriau 
sybės priešakyje. Visa tai buv. 
pripažinta ir dar išaiškinta, ka< 
jis elgėsi pagal kilnias Kemal 
Pašos tradicijas.

Reikalas šiek tiek susipynė 
kai':'Įdlo naujos konstitucijo

pra-

23 parla-bvlos

Demirel tu-premjeras

LENKAI DARBININKAI 
RUOŠIASI STREIKUI

— Pirmadienį Zambijoj 
malšintas sukilimas, tikslu

davė his dienas 
ginklus karo kd- 
policijai arba ki-

nu- 
nu-

— Graikija vėl grįžta į Jung
tines Tautas ir bendromis jėgo
mis gins šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybes. > ;

Jis kalbėjo daugiau prieš JAV, 
negu prieš Izraelį. Visa eilė de
legatų, klausiusių Arafato kalbą, 
gana ilgai jam plojo.

— Užsidegė JAV Statistikos 
biuro Brooklyn© įstaiga. Mano
ma, kad buvo padegti šį pavasa
rį įvykusių gyventojų surašymo 
duomenys. ’ •

nių nenutolti nuo Kemal Pašo, 
paskelbtos konstitucijos pa 
grindų.

K ALENDO RfiLIS ’
Spalio 29: Euzebija, Maksi

milijonas, Tolvydė, Barutts.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:50.
Oras vėsus, giedras,- . ,

ISLAMIŠKAS SEIMAS ATIDĖJO
AMERIKIEČIU PALEIDIMĄ

IRANIEČIAI PATYS SKELBTA, KAD IRAKO 
KARIUOMENĖ VERŽIASI PIRMYN

versti prezidento Kenneth D-'rįa Izraelio vedamai politikai. 
Kaunda valdžią. Sulaikyta virš 
40 sukilėlių, kurių dalis buvo iš 
Zairės respublikos.

kaip juos pagamina japonai. Vo- 
kiškasVolkswa^erryra didžiau
sias GM gaminamų automobilių 
konkurentas. Be to, japonai pi
giau įsigyja plieną, reikalingą 
mašinoms Statyti. Jeigu, GM bū
tų galėjusi parduoti visas, tas 
galingas mašinas, kurias ji §,&■■■ 
mino,^aį>fžzoĮinas buvo^ymiai 
pigėshį’s, f taizj^būtų n^tKmhį> 
kusi į-tokius didelius nuostolius:'

Pirmiausia pradėjo negaluoti 
Chrysler, bendrovė, vėliau pra
dėjo skųstis Fordo bendrovė, o 
dabar jtd paties likimo sulaukė 
ir-.GM — pati didžiausioji-ma
šinų .. gamybos bendrovė ' pa
saulyje. . :

. ..'VARO AGITACIJĄ ■
;. .. PRIEŠ JAV
’BELGRADAS, - Jugoslavija. — 

Jugoslavijon suvažiavo 86'Jurig- 
I tifiių Tautų atstovų įvairiems 
• ir !’■ 4-11 mc roi Ir 1 <3 m cmokslo ir kultūros reikalams 
aptarti. Atvažiavo ir palestinie
čių vadas Jasir Arafatas. Jis 
kalbėjo virš valandos, bet jo' 
kalbos svarbiausieji argumentai 
buvo aiškiai nukreipti' prieš 
JAV. Jis tvirtino, kad JAV yra’ 
vienintelė valstybė, kuri prita-

Generolas Kenan Evren vado
vavo premjero S. Demirel 
valdžios nušalinimui, bet ka
ro vadų susirinkimas pateisi
no jo žingsnį. Jį pagyrė už 
labai humanišką nušalinimą 

bejėgės vyriausybės.

TEHERANAS, Iranas. — Pir
madienį islamiškas Irano parla
mentas buvo susirinkęs dviem 
posėdžiams. Pasitarimai ėjo už 
uždarų durų. Nieko nepaskelb
ta, bet manoma, kad buvo' svars
tomas Juntginių liautų genera
linio sekretoriaus K. Waldheim 
priminimas, kad reikia paleisti 
visus suimtus amerikiečius. Jei 
išleis tik 40, o pasiliks 12, tai 
JAV neatšąldys Irano vertybių 
Amerikos bankuose.

Prezidentas Rani Sadr ir keli 
įtakingi kariuomenės vadai yra 
linkę išleisti Amerikos suimtuo
sius, nes Iranui būtinai reikalin
gi ginklai.

Teherano radijas antradienį 
pranešė, kad Irako kariai pasi
stūmė pirmyn 16 mylių. Iranie
čiai neturi pakankamai ginklų 
ir amunicijos, jie nepajėgia pa
sipriešinti gerai apsiginklavu
siems irakiečiams. Irano pozici
jas gynusieji kariai buvo pri
versti pasiduoti. Iranui reikia 
šovinių.

DANCIGAS, Lenkija. — Len
kijos teismas, sutikęs registruoti 
Lenkijos darbininkų uniją, ge
rokai pakeitė nuostatus laisvai 
darbininkų unijai steigti. Teisė
jas įrašė, kad ta unija turės pri
pažinti specialias privilegijas 
komunistų partijos nariams.

Lešek Walesa pareiškė pro
testą prieš tokią savavąlią ir pa
reiškė, kad jis ruo'šia skundą 
Aukščiausiajam teismui. Po to 
darbininkai jau pradės galvoti 
kaip kitaip ginti savo teises. La
bai galimas daiktas, prisieis ir 
vėl skelbti didesnį streiką.

FILIPINIETIS NENORI 
VAŽIUOTI NAMO

CHICAGO, Ill. — Filipinietis 
Prospero G. Gotlavera, atvažia
vęs į Chicago • mokytis meno, 
pradėjo dirbti Filipinų kohsula- 
te Chicago. Dabar paaiškėjo, 
kad jis jau visai nenori važiuoti 
namo. Vakar jis atėjo į Imigra
cijos įstaigos ofisą ir pareiškė, 
kad jis nenori važiuoti atgal 
į Filipinus.

Filipinų konsulate jis jau dir
ba nuo 1973 metų. Jis gal būtų 
ir toliau dirbęs, bet konsulato 
tarnautojai jį sučiupo su opozi
cine literatūra. Jis labai norėtų 
važiuoti namo, bet prie dabarti
nio prezidento jis nenori va
žiuoti. Pasirodo, kad jau keleri 
metai jis. bedirbdamas konsu
late, siuntinėjo prieš prezidentą 
Marcos nukreiptą literatūrą.

Gotlavera, sulaukęs 30 metų, 
prašo jį skaityti politiniu emig- 
grantu, bijančiu važiuoti atgal 
į_ Manilą. .

PIRMADIENI PARVEŽĖ
30 AMERIKIEČIŲ

MIAMI, Fla. — Kelias savai
tes buvo planuojama parvežti 
iš Kubos 30 amerikiečių. Buvo 
kalbama, kad tai bus atlikta 
trečiadienį, bet kai viskas buvo 
anksčiau paruošta, nutarė ilgiau 
nelaukti ir lėktuvas, nuskridęs 
į Havaną, visus parvežė į Mia
mi pirmadienį. Vėliau paaiškė
jo, kad ne visus parvežė. Pas
kutiniu metu trys amerikiečiai 
atsisakė į JAV grįžti, jie sakėsi 
būsią saugesni Kuboje.

Keturi iš grįžusiųjų buvo pa
grobę Amerikos lėktuvus ir nu- pareigūnia tuos pačiam* liktu- 
skridę į Kubą. Tai federaliniai Į ve sulaikė.

NEVYKĘS POLITIKAS NE
APSIEIS BE KALĖJIMO

CHIČĄGD? jįR..— Biznierius 
Anthony RobertvMartip-Trigona ■_ 
labai norėjo; palytį į .Kongresą. 
Pradžioje norėjo patekti. į. At
stovų rūmuSį 'o. Vėliau '■ bandė 
patekti į Senatą, tbet niekas už 
jį- nebalsavo. Rinkimihei propa
gandai jis išleido, dideles su7 
inas, 'bet priešrinkiminė propa
ganda mažai jam. padėjo.

.Praeitą ■ pirmadienį teismas 
priėjo ( išvados, kad jis kaltas 
pasisavinimu $267,738 čekio. Jis 
dirbo kartu su kitais dviem 
draugais, bet kai gavo didelį ap- 
draudos čekį, tai padėjo’ kitų 
savo bendradarbių parašus, ga- klausimas. Karinė vadovybė bu 
vo pinigus ir pradėjo politikauti. 
Buvo įsitikinęs, kad Senatas jį 
išgelbės nuo klastos, bet jam ne
pavyko.

Taš pats Trigona jau, rugpjū
čio mėnesį buvo patupdytas į 
Danville kalėjimą 12-kai metų 
už pašto panaudojimą apgaulei. 
Paštas nešiojo jo laiškus su “ge
rais 
nigus, bet kai paaiškėjo apgau
lė, tai buvo nubaustas.

Du maršalai turėjo jį atvežti 
iš Danville kalėjimo į Chicagą, 
kad teisėjas galėtų pilnai nusta
tyti, kaip jis nusinešė dviejų 
biznierių pinigus.

vo pasiūliusi įvesti naują laiki 
nąją konstituciją. Nauja konsti 
tucija negalėjusi daug skirsti 
nuo 1961 metų konstitucijo’: 
Tada kariai pasiūlė patvirtint 
1961 metų konstituciją, patai 
syti padarytas klaidas, atimti i: 
mulų ir kitų fanatikų ginklus i 
įdėti kelis paragrafus, liepian

pasiūlymais, o jis žėrė pi- čius vyriausybei imtis priemo

— JAV Distrikto teisėjas Pren 
'.ice H. Marshal įsakė priimti iš
bandymui 11 metų mergaitę Ka- 
en O’Connor į MacArthur mo

kyklos, Prospect Heights, Ill., 
berniukų krepšininio rinktinę. 
Mokykla nuosprendį apeliavo-

Hagia Sophia buvo paskelbta 
Turkijos muziejumi, tokia ją ir 
toliau palikti. Uždrausta Tur
kijos vyriausybėms leisti bet 
kokiai sektai tame muziejuje 
melstis ir sakyti kurstančius pa
mokslus.

Vyriausybė 
sunešti visus 
mendantams.
iems pareigūnams. Gyventojai 
unešė daug ginklų, bet turima 
linių, kad ne visi sunešti. Kas 
bus surastas su ginklais, bus 
smarkiai baudžiamas.

Kariai nenori kištis j savivab 
bat jie negali leisti bet 

demokrati- 
leisti vie-

— ’’Metropolitan Operos muzi
kai 78:11 balsų dauguma priė
mė naują kontraktą, pasirašytą 
4 metams. Jų alga bus pakelta 
9%. Dabar muzikai gavo $525 į 
savaitę už grojimą pastatymuo
se bei koncertuose. Už repetici
jas mokama atskirai.

—Afganistano diplomatas Ach- 
tar Mohammed Paktiawal, daly
vavęs Unesco konferencijoje 
Belgrado mieste, pasmerkęs So
vietų okupaciją, pasitraukė į Va 
karų Vokietiją.

Buvęs
rėš aiškintis teisme už kons
titucijos laužymą. Jis leido 
koalicijos fanatiškai grupei 
kartą savaitėje melstis Hagia 
Sophie muziejaus rūmuose.

.lybes, 
kuriai grupei ardyti 
nės tvarkos, negali 
niems žudyti kitus.

Ruošiamos
mento nariams, siekusiems pa
naikinti 1961 metų konstituci
ją ir leidusiems niekinti Hagia 
Sophia muziejų. Demirel bus 
teisiamas už leidimą Hagia So
phia vėl paversti fanatizmo skel
bimo centru.

Kariai nutarė į konstituciją 
įdėti paragrafą, kuris neleis 
bausti karių už Demirel vyriau
sybės nušalinimą.



r.
Trečioji Juoao Kapačinsko knyga

šiomis dienomis autorius jau gavo atspaus
dintą trečiąją savo knygą. Ji pavadinta “Spaudos 
baruose”, kieti virbeliai, su gražiais ir įdomiais 
paveikslais, 216 psL, 67.

Tenka džiaugtis pastabaus ir nuoširdaus 
žmogaus lietuviško gyvenimo tikrove. Spausdina
me Kapačinsko pokalbį su Miku Vafctyla įvai- 
r a.s lietuviškos spaudės klausimais, kad skaity
tojai turėtų nuovoką apie ką ir kaip rašo*, spaus
diname Kapačinsko pokalbį su tuometiniu San 
daros redaktoriumi.

POKALBIAI SU MIKU 
/ VAIDYLA

įsijungus į redakcijos darbus, 
kartais pasitaikydavo ir laisves 
nis protarpis. Tada su leidėju M. 
Vaidyla ne kartą dalijomės min
timis apie įvairius mūsų visuo
meninio gyvenimo reiškinius 
bei ap e savo pačių pergyventus 
džiaugsmus ir vargo dienas. Nors 
mudviejų iki šiol buvo skirtin
ei užsiėmimai bei darbo aplinky 
bės, o gyvenimas ėjo skirtingais 
keliais, bet lemtis suartino ben 
dram darbui. Abudu buvome ki 
lę iš vieno krašto, abiem brangi 
gimtinė, abudu lygiai sielojomės, 

_kad lietuviškoji spauda išeivijo
je neblėstų, stengėmės, kiek iš
galėdami, ją paremti ir palaiky
ti- Mūsų nuomonės šiuo klausi
mu sutapdavo, nors šiaip dau
geliu kitų klausimų žymiai sky
rėsi.

Besikalbant iškildavo naujų, 
įvairių klausimu apie ankstyves 
n#1 lietuvių veiklą bei organiza-1 
cijas. Kartą jis manęs paklau- į 
sė, ar dar turiu savo išleistų I 
knygų (“Siaubingos Dienos” ir 
“Išeivio Dalia”), kurias būtų ge
rai pasiųsti po pora egzempliorių 
į Tėvynės Mylėtojų Draugijos! 
skyrius. Tuo būtų parodytą, jog' 
centro vadovybė domisi sky-1 
rials, būtų suaktyvinta jų veik-į 
■la. TMD veikla paskutiniais me

tais vis mažėjanti, senesnės kar
tos lietuviams vieniems iš šio pa 
saul o, kitiems iš veiklos pasi
traukiant, mažėja ir veiklių kuo 
pu skaičius. Jis turėjo galvoj 
saukti seimą, nes jis buvo TMD- 
jos ilgamečiu sekretoriumi ir 
šaukdavo seimus, pasakodavo, 
kaip jie ir kur vykdavo, kokius 
reikalus svarstydavo. TMD Sei
mą galvojo sušaukti pavasarį, 
gegužės menesį,, o prieš tai tu
rėjo atlikti kai kuriuos organi
zacinius reikalus nedelsiant, tik 
reikėjo dar pasitarti su kitais 
valdybos nariais, parašant jiems 
laiškus, ar kitaip susisiekiant.

Po kurio laiko jam prasitariau, 
jog važiuoju į Rockford, Illinois, 
aplankyti ten gyvenančių savo 
artimųjų: motinos, sesutės ir 
brolio, tai M. Vaidyla prašė ta 
pačia būtmai aplankyti ten gy
venant; M. Kasparaitį, ir žy
mu TMD-jos veikėją, centro 
valdybos narį. Įpareigojo su juo 
pasikalbėti ap:e TMD-jos numa
tomą šaukti seimą. Tą jo pagei 
davimą, kaip ir daugelį kitų, 
pasistengiau atlikti.

1974 metų Kalėdų švenčių me j 
tu su žmona ir sūnumi, kuris j 
tuo metu studijavo Northwester 
un’versitete. nuvažiavom į Rock 
f ordą pas saviškius. Mes. kad ir 
toliau vieni nuo kitų gyvendami.
bet, motinai esant gyvai, jaus- devynis vaikus, kurie pasklido

Kauno pilis

RINKIMAMS ARTĖJANT
Danielson (D) Dist. 30 —■ 1® 
Brown (D) Dist 26 —-— 13

i COLORADO
Schroeder (D) Dišt 1 NN 0

JEI NORI TAIKOS, 
RUOŠKIS KARUI

Šis tvirtinimas yra iš gilios se
novės. Bet, tebetinka ir dabar. 
Kai Amerika nėra pasiruošusi 
grobuoniui pastoti kelią, komu
nistinė Rusija žingsnis po žings
nio plečia savo imperiją.

JAV likimu besirūpinantieji 
amerikiečiai įsteigė Amerikos 
Saugumo Tarybą (American 
Security Counsil). Jos siekis — 
taika per stiprybę — jėgą. Ši 
organizacija yra nepartinė. Jai 
jau priklauso 218 Kongreso ir 
Senato atstovų (132 resp. ir 86 
demokr.). Taip pat daug žymių 
asmenų, ypač aukštas vietas už
imančių generolų, admirolų ir 
kitokių laipsnių buvusių kariš
kių. Viso virš 250.000. Taryba 
jau kuris laikas tyrinėja ameri
kiečių pažiūras krašto saugumo 
klausimu. Paskutiniame pusme
tyje net tarp 237.000 asmenų- 
Pasirinkta sekantieji klausimai: 
a) Ar JAV turi būti kariškai 
stiprios, jei nori taikos? Gauti 
atsakymai: 88 nucfšimčiai — 
taip, 9% — ne ir 3% — neap
sisprendę. -

Wirth (D) Dist, 2---------- 0
Kogovsek (D) Dist 3 .—....... 20

CONNECTICUT
13 
0 
0

davom pareigą aplankyti, pabūti po platų pasaulį, išėjo skirtin-i Franklin Delano Roosveltą, pre 
drauge, pasidalinti džiaugsmais, gaiš gyvenimo keliais. Penki iš zidentavusį 1933—1945 metais.

s Su malonumu redaktorius M- 
tuvoje ir Vokietijoje. Vienas Ii- Vaidyla leidosi į šį pokalbį ta
ko Lietuvoje, duktė Anelė, iš-; ręs: “Aš gerai žinau tos delega-j 
vyko į Kanadą, aš, atvykęs į cijos sudėtį, nes pats jos sudėty j j" jAV turi pirmauti kari-

------   O > f-’*-***• ***—•-*«*•* » 5Ui4j 5J V WAAA4A1V ***^ 

rūpesčiais, padėkoli už ilgame-) jų mirė suaugę — laike karo Lie
tį rūpestingumą, motinišką jaut 
rūmą ir visa, ką mums yra da
vusi.

0
10

13
.. 0
.. 0

Senoji mamytė, kuri jau bu
vo sulaukusi brandaus amžiaus 
ir tų metų pabaigoj atšventė sa
vo devyniasdešimt ketvirtą gim 
tadienį, labai apsidžiaugė pama
čiusi ir sveikindama prasitarė: 
“Na, dabar šventės bus tikrai 
linksmos, nes jūs esate nekas* 

Į dieniniai svečiai?” ’ Mums nusi- 
fotografavus, močiutė paklausė 
savo anūko, kaip jam sekasi stu. 
dijos. “Tu taip greitai išaugai, 
— vos galėjau pažinti”.

Ji buvo paprasta kaimo mo
teris. bet išaugino gausią šeimą:

JAV, atsikviečiau tėvus-ir bro
lį- Augustiną į Chicagą, bet jie 
vėliau persikėlė j Rockfordą.

buvau, o, be to,- gerai prisime-J 
nu, kaip amerikiečiai sužinojo; 
ir patyrė, kad Sovietai užgrobs.

niai ir techniškai prieš Sovietų 
S-gą? Gauti atsakymai: 65% — 
taip, 33% — ne ir 1% neaps.

b) Ar JAV turi pirmauti kari-

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds

Motina ligi paskutinių dienų, iš- ir okupuos Lietuvą”. Jis pradėjo 
laikė visą proto šviesumą, nors aiškinti, kaip Central InteUigen-* nim'o sistemą prieš^Sovietųrake- 
regėjimas, klausa susilpnėjo, bet. ce Agency (sutrumpintai ČIA) tas: 92% 
vis rūpestingai vasarą daržely * įstaiga pirmoji patyrė ir apie tai 
augino gėles-.Mes, kad ir jau 
metų naštos palenkti, motinai 
vis tiek liekame vaikai, vieno
dai brangūs motinos širdžiai ir! 
laukdavo atvykstant. Mums, vai j 
kams, buvo gera matyti, kad ji 
tiek daug rūpestingumo turėjo 
ir mūsų dvasiniam gyvenimui. 
Gaila —dabar jos nebeturime:' 
mirė 1975 m. gruodžio 13 dieną. | primetant jai, būk ji šnipavusi

Beviešėdamas Rockforde, ap- apie Penius amerikiečius. Sa- 
lankiau M. Kasparaitį ir su ju0 . ™.me msku kad tokie priekais 
kalbėjausi apie'.AMD seimo su-Į 7^ nepelnyti. ČIA renka Zl 

■šailkimą. Pašnekėvas šiam n,as- »» “u-
manymui pritarė, tik apgailės-j 
tavo, kad dėl sveikatos vargu ar 
galės dalyvauti. Detaliai tą pasi
kalbėjimą grįžęs atpasakojau M. 
Vaidylai, kuris buvo TMD val
dybos sekretorius ir .faktiškais 
reikalų vykdytojas. Tada jis lie
pė parašyti žinutę ir talpinti
Sandaroje”, kad ir kiti apie tai

i

— taip, 6% — ne, 3% 
— neaps.

d) Ar JAV turi turėti prana- 
! šesnę saugumo ir žvalgybos sis- 

CITUOJU STRAIPSNĮ IŠTISAI tem? Prieš Sovietų S-gą? Atsa- 
4 kyta: 68% — taip, lygią — 30%, 

Neturėdamas ką veikti, Kon
gresas Washingtone pradėjo ieš-; 
koti priekabių prie CIA (CENT 
RAL INTELIGENCE AGEN
CY — žinių rinkimo agentūra),

pranešė prezidentui F. D. Roos-. 
veltui

gumui ir. politikai.
Pav.„ tos organizacijos žmo

nės išgavo tekstą slaptos nepuo
limo sutarties tarp Hitlerio ir 
Stalino, pasirašytos 1939 m. rug 
piūčio 24 d. ČIA taip pat paty
rė, kada Sovietai' pirmą kartą 
okupuos Lietuvą.' Ka’ip žinome, 
tai įvyko 1940 m. birželio 15 die

žinotų (žiūr. Sandara Nr. j, 1975 n^‘
m. sausio 10 d.). Cituoju visą: iš 
tų dienų “Sandaros” kiek išlygin 
ta kalba.
Aplankius Rockford, HL, vetera

ną veikėją M. Kasparaitį

Švenčių metu nuvažiavau į Čikagoje. Bridgeporte, 
Rockfordą aplankyti savo moti- “Sandaros” j
nos. Tuo pačiu kartu užsukau ir lentas Rooseveltas jam pasakė: 
pas ten-gyvenantį žymų ilgame- “Tavo kraštas bus greitai oku-

i

Toji informacija tuoj buvo pa 
teikta prezidentui Franklin D. 
Rooseveltui. Pastarasis gi pašau 
kė buvusį tuo laiku Komercijos 
sekretoriaus padėjėją, 
Viktorą Solį, kurio tėvai

be nus. 2%.
e )Ar JAV turi nebešelpti 

marksistų — sandanistų valdo
mą Nikaraguą? Atsakyta: 86% 
— nebešelp. 5% šelpti, 9% — ne 
apsisp.

f) Ar JAV svarbu, kad Zimba
bve — Rodezija ir Pietų Afrika 
būtų nekomunistinės? Atsaky
ta: 86% — svarbu, 3% — nesv, 
11%— neaps.

Kaip senatoriai ir kongresme-. 
nai yra balsavę šiais ir panašiais 
svarbiais Amerikos saugumą lie
čiančiais reikalais, sulyginus su 
žmonių daugumos nuomone (100 
reiškia visišką sutapimą o visiš
ką nesutapi) rodo sekantieji duo 
menys.

Prezidentas Jimmy Carter — 6 
SENATE

McKinney (R) Dist. 4 
Ratchford (D) Dist. 5 
Moffett (D) Dist. 6 ....

FLORIDA
Lehman (D) Dist 13 .. 
Fascell (D) Dist 15 ....

HAWAII
Akaka (D) Dist 2 —.

ILLINOIS
Russo (D) Dist 3 ---------- 10

Fary (D) Dist 5 ......  20
Colins (D) Dist 7  .'—  13 
Rostenkowski (D) 8 -------- 25
Yates (D) 9 ................—.... 0
Price (D) Dist. 23................... 22
Simon. (D) Dist 24 .... 0

INDIANA
Brademas (D) Dist 3 .......... 22
Hamilton (D) Dist 9 ------- - 22

I0WA
Smith (D) Dist 4 .......
Harkin (D) Dist 5 .... 
Bedell (D) Dist 6 ----

MARYLAND
Mikulskį (D) Dist 3---- 20
Spellman' (D) Dist 5 .------ -29
Mitchell (D) Dist 7 -------- — 11
Barnes (D) Dist 8 0

MASSACHUSETTS
Conte (R) Dišt 1---------- —- 30
Boland (D) Dist 2 .......    20
Early (D) Dist 3 ......  20
Shannon (D) Dist 5 —10 
Markey (D) Dist .....L...— 0
Mdakley (D). Dist 9 L.— 20 
Studds (D) 12 .... .......... 0

-^ikSOnCHlGAN ..
Conyers (D) Dist L^...2_... 
Pursell (R) ..
Wblpe (D) Dist ’ 3 d-J...... 
Carr (D) T)ist. 6 ...Jj..;......... 
Kildee „(D) Dist 7 —..J.;. 
Traxler (D) Dist 8 ....... .....
Albosta (D) Dišt 1Q ..... ...
Bonior (D) Dist 12 ..........
Ford (D) Dist 15 ^.......... .....
DingeH (D) Dist 16 .....'.'d..... 
Brodhead (D) Dist 17 ....... 
Blanchard (D) Dist 18 ......

MINNESOTA
Vento (D) Dist 4 .... .........
Sabo (D) Dist 5 .............
Oberstar (D) Dist 8

MISSOURI
Clay (D) Dišt 1 .......... '■—. H
Gephardt (D) Dist 3 .—  10 
Bolling (D) Dist 5 ................ 29
Volkmėr (D) Dist 9 .......... ;.... 30

NEW JERSEY
Trompson (D) Dišt' 4 .... ..... 0
Fenwick (R) Dist 5 ............. 20
Forsythe (R) Dist 6 .......u.~ 25 
Maguire (D) Dist 7 ...... — 0
Rddino (D) Dist 10 ..... 0

NEW YORK
Downey (D) Dist 2 .....

į Addbbo (D) Dist 7.....
Rosenthal (D) Dist 8 . 
Šchfeuer ,(D) Dist 11 .:. 
Chisholm (D) Dist 12 .
Šolarz (D) 
Ričhmound 
Green (R)

i Rangel (D) 
I Weiss (D)

Garcia (D) Dišt 21 .... ...... ....
Bingham (D) Dist 22 .......
Peyšer (D) Dist 23 
Ottinger (D) Dist 24 ......
McHugh (D) Dišt 2'7 ..........
LaFalce (D) l3ist 36 ........ .
Nowak (D) D»st 31 .............
Lundine (D) Dišt 39....

NORTH CAROLINA \ 
!*rpyėr (D) Djst. 6.................22

OHIO 
Hali (D) Disl. 3 
Ashley (D) Dist. 9 V -F -- -

(Nukelia į penktą puslapį)

..... 0 

... 25 

.... 0 

...4, 0 
...TO 
..,. 29 
... 25 
..... 0

ii 
.“ 13 
..... 0 
..... o

; 0
. 0
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redakcijos.

lietuvj 
gyveno 
netoli 
Prezi-

Here’s some gr?at news for 
all Americans. On June 1,1679, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6M>%.

This 614% rate wdll apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the- 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see, . stockVsB^ 
m America

Bonds are getting better all the 
time. This new 6/2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest..
Bonds are a better 

buy than ever before.

tį mūsų veikėją M. Kasparaitį, 
kuris ypatingai pasižymėjo Tė
vynės Mylėtojų draugijos veik- birželio mėnesio.’ 
loję. Jis šiuo metu del pablogė-Į 
iusios sveikatos buvo priverstas 
■siaurinti savo veiklą, tačiau ati
džiai seka lietuvių kultūrini gy
venimą. Su juo pasitarėm apie 
tolimesnę T. M. D. veiklą ir abu 
sutikom, kad reikia saukti T. • 
M. D. konferenciją, kurioje būtų I 
nustatyti tolimesni darbuotės 
planai J- Kapačinsko^* * *

Studentai Prancūzijoje 
pradeda dorttėtis 

lietuviu kalba
Studijuojant! Prancūzijoje

puotas- Nežinau, ką jūs galėsi
te daryti, nes tai įvyks viduryje 

’’ Susirūpinęs 
Vikto. Solis tuojau telefonavo 
savo tėvams Chicagoje, praneš
damas tą žinią. Motina, tuoj at
bėgusi į “Sandaros” redakciją, 
pranešė apie tai redaktoriui M. 
Vaidylai. kuris, reikia pasakyti, 
į tai neatkreipė reikiamo dėme
sio. nes, kas gi galėjo tikėti, kad 
ir tokia žinia galėjo pasiekti 
Washingtoną. O, tačiau, taip at
sitiko ir tai dėka ČIA, kurią da
bar visi puola.

(Bus daugiau)

Studijuojanti Prancūzijoje A. 
Valentinavičiūtė atsiuntė laišką 
Tėvynės Mylėtojų draugijai- Ji 
rašė: "‘švento Stepono Universi
tete. Prancūzijoje, profesoriai ir 
studentai labai notėtu geriau j 
nažihti Lietuva. Molonėkite tuoj < 
man atsiųsti Lietuvos fctoriją iri 
lietuviu kalbos gramatiką- Aš^ 
aagdbėciau jiems tonais knygo
mis pasinaudoti”.

Tėvynės Mylėtojų draugija at- 
sišaukia prašydama prisius^ jai 
minėtas knygai ‘"Sandaros ad- 
desu- * T *’

Vieną dienav. artėjant Vasari 
šešjoBktajai. Lietuvos Neprikišu 
somybės paskelbimo dienai nio 
sėmės parašyti ta proga straips
nį į “Sandara”. Nejučiomis kilo 
klaupimns ėpje. lietuvių, pirma/u 

v delegaciją pas JAV pi eziden tą

KNOW YOUR HEART

California, Cranston (D) ......  0
Hawaii, Inouye (D) .......... 14
Idaho. Chuch (D)  0
lindiana Bayh (D) .............. 11
Iowa Culver (D) .................. 0
Missouri Eagleton (D) .......... 22
Ohio Glenn (D) ......................20
Southdakota McGoven (D).... 0
Vermont Leahy (D) .............. 0

ATSTOVŲ RŪMUOSE

Arizona 
Udall(D) Dist 2...............:.... 25
Arkansas

Alexander (D) Dist. 1....... 25
California
Matsui (D) Dist. 3 .......
Fazio (D) Dist. 4 ...........
Burton. J. (D) Dist. 5 
Burton, P- (D) Dist. 6... 
Milier (D) Dist. 7 .......
Dellums (D) Dist. 8. ... 
Stark (D) Dist.10 .........
McCloskey (R) Dist. 12. 
Minėta (D) Dist. 13. .... 
Corman (D) Dist 21, 
Beilenson (D) Dist, 23 . 
Waxman (D) Dist 24 .... 
Roybal (D) Dist. 25.....
Dixon (D) Dist. 28 ....
Hawkins (D) Dist. 29

20

... 10 

... 11 
.... 0 
:. 25 
...J o

Dist 13 .:........... 9
(D) Dis 14 .....  0
Dist 18 .:..........   22
Dišt 19 ................ 0
Dist 20 ............ 8

.... 0 

.... 0 
... 0 
... 0 
.... 0 

. 14 

... 10 

... 22 

.„...0 

... 13 

.... 0
... 0 

.. 11

. o 
22

. 0
10
22
19

_ 10

They call it
The Overnight Wonder” 

for constipation, a

with youvlaxative? Th»n

t* LaU ■orw jxti at bedtime safely, surely stimulates vru«r 
own natural rhythm. Ovemighu So fa the monfrJY^

a gmidteesng.
c Ovewiaht Wonder’? ^-^£5

I P S from \
Look for the white box.

Lk* only directed.

2 Naujienos, Chicago 8. 111.. Wednesday, October 29, 1980



LIETUVIU KRIKŠČIONIU DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS KONFERENCIJA

tro Komitetas pasiskirstė parei
gomis kaip seka:

V. Šoliūnas — pirmininkas
St Lūšys — vice pirmininkas
Pr. Povilaitis — vicepirminin

kas (pirmininko pavaduotojas)
A. Venskus — vicepirminin

kas — tarptautiniai reikalai
A Viliušis — sekretorius
L. Jaras — iždininkas
Dr. A. Rugienė — moterų rei 

kalai.
J. Paskųs — finansai
R. Tričytė — jaunimo proble

Vakarienė ir mos

, Gegužės mėn. 24-25 dienomis 
Čikagoje vyko LKDS konferen
cija. Suvažiavimas buvo gausus 
dalyviais, o programa buvo įvai 
ri ir įdomi: išsamūs centro ko
miteto ir skyrių pranešimai, tri
jų buvusių sąjungos pirmininkų 
simpozijumas (dr. K. Šidlausko, 
A-. Kasiulaičio ir V. Šoliūno — 
koordinuojamas dr. J. Meškaus
ko), p. St. Lūšio paskaita ir gau 
sios diskusijos rodė dalyviu ir 
svečių dėmesį sąjungos veiklai 
ir'^jos įnašą į bendrą Lietuvos 
vadavimo darbą.
Jęoncėrtaiė dalis (R. Kasiulis, A. 
Kaminskas ir R. Tričytė) leido 
nariams ir svečiams atsikvėpti 
po j įtemptos dienos darbo. Sek
madienį sv. mišios atnašautos. 
J. E. vysk'. V; Brizgio ir jo pa
mokslas apie krikščioniškąją De
mokratiją netik kaip apie parti
ją, bet ir kaip pasaulio masto 
idėją visus užtikrino, kad krikš
čioniškoji demokratija niekad ne 
pasens. Jos įnašas kovoj už Lie
tuvos. nepriklausomybę buyo di
delis ir«bus nemažiau reikalin
gas ateities Lietuvai. ;Be partijų 

~ tegali~"egzistuoti—tiktai ^-diktatū-
' ra. ; '■ ‘ ‘ <

St. Dubauskas — organizaci
niai reikalai

E- Vilimaitė — protokolų sek 
retort

&
Ištraukos iš ALTos pirm, d r. K. 
Šidlausko kalbos Čikagoj minint

40 metu sukaktį nuo Lie
tuvos pavergimo

. .Net iš atsakingų visuome- į 
nininkų tenka girdėti pareiški-į 
mų, kad mes nieko negalime ti
kėtis Lietuvos laisvinimo byloj 
iš Vakarų valstybių, o turime 
tik pasitikėti lietuvių tauta pa-

JIMAS VISATOJE1

J. ŠILEIKA — Rašytoja Žemaitė

£ 
t
k

“Tuomet kyla klausimas, kas 
lietuvių tautai padės išsilaisvin
ti, jei jos pavergėjams bus l^m-!

tuvių grupes, išskyrus komunis
tus, ap mančią Amerikos Lietu
viu Tarybą”.

“Amerikos Lietuvių Taryba 
yra pas’ryžusi jungti visas Ame 
rikos lietuvių jėgas bendram 

j { lietuviu tautos laisvinimo dar- 
bui, atmetant bet kokias totalis- 
t.’nes pastangas sujungti Ame
rikos lietuvius po vieno ar kito 

I fronto vėliava. Amerikos lietu- 
i-viai perdau^g ilgai yra rvvenę

Ro pamaldų —.bendri pusry- 
čiai, siuvažiavimb išvados — re
zoliucijos’, svęikyiimai ir baigia-.
•rnasis pasėdis.'

"B:/ ; .-i . ■.
Sekmadienio' popiečiui nauja- 

’ sis centro komitetas ir svečiai 
buvo pakviesti į ponų Rudžių 
sodybą, kur turėjo progos pasi
džiaugti. gražia lietuviška aplin 
ka ir ibuvo pavaišinti pietumis-

Vakare St. Lūšys, P. Maldei- 
kis ir V. "Šoliūnas dalyvavo p.
Šluto radijo programoj, kuri bu
vo skirta išskirtinai krikščionių 
demokratų veiklai.

Prie, suvažiavimo parengiamų 
jų darbų labai daug prisidėjo

■ Chicagos-Cicero Lietuvių Krikš 
čionių Demokratų Skyriai.

Naujosios Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos Cen- lietuviams apsijungti į visas lie-

šiame laisvame krašte, kad~ko- 
{ kios nors totalistineš fendenci- 

u, jei J^ paver gCJaluS vu,, jos pr imtiriOS’>.
^ta užvaldyti visą pasaulį? Ko-Į

“Tik bendromis pastangomis, 
gerbdami vieni kitų nuomones, 
mes vėl galėsime įdėli savo pil
ną 
tai

kią Lietuvos laisvinimo politikai 
mes galime turėti esant tokioms 
prielaidoms? Atrodo, kad logiš
ka išvada būtų tokia, kad mes 
savo • pavergtiems tautiečiams 
turime aiškinti, kad jie turi ben
dradarbiauti su savo pavergė
jais, nes vis tiek jiems išeis ge
riau, jei jie bus lojalūs pasaulio Į 
nugalėtojams”. i

“Laisviems lietuviams tuomet)1 irgi nelieka kitos išeities kaip 
tik bendradarbiauti su lietuviš
kais bolševikais”.

■ “Minint Lietuvos pavergimo 
,40-ties metų sukaktį, dera pas-j 
tebėti, kad toji lietuvių tautos j 
nelaimė davė progą Amerikos!

tau-

(Tęsinys)
Ne vien JAV, bet ir Sovietų 

Sąjunga jau nuoT96Q m. pradėjo 
domėtis kitų c.vilizacijų būvimo 
galimybe. 1964 m. ten įvyko pir
mas rusų mokslininkų susirin
kimas tam klausimui apsvarsty
ta o 1972 m. rugsėjo 5-11 dieno
mis įvyko pirmas tarptautinis 
SJETI suvažiavimas B urokrato 
Astrofizikos Obcervątorijo e Je
revane, USSR, kuriame dalyva
vo is viso 54 mokslininkai’iš 
JAV, Sovietų Rus:jos, Anglijos,. 
Vengrijos ir Čekoslovakijos. Jie 
nagrinėjo ne tik kiekvieną £ra- 
ke lygties nežinomą, bet ir bend 
rą jų skaičių, tačiau jie nepatei
kė naujos N vertės.

Savo diskusijų išvadoje susi- 
rinkimas parekomendavo:

1. Ieškoti signalų ir astroinži- 
nerinės veiklos įrodymo keliuose 
šimtuose parinktų mūsų galak
tikos artimų žvaigždžių ir apri
botame skaičiuje kitų parinktų 
objektų, padengiant radiobangų 
skalę nuo matomų iki decimet
ro ilgio bangų įr panaudojant di
džiausius astronominius instru
mentus.*

2. Ieškoti signalų iš galingų 
šaltinių Ritose galaktikose.

3. Tyrinėti minimalio triukš
mo sritį mažesnėse už milimet-

su kita civilizacija, pavadindama 
tą programą SĖTI (Communi
cation with Extraterrestial Inte- 
ligence). Ji skiriasi nuo JAV 
programos SĖTI tuo, kad CETI 
turi tikslą ne tik ieškoti, bet iiį 
suradus kitą civilizaciją, susi
siekti su ja. Ieškojimas nesuda-. 
ro pavojaus, bet susisiekimas su. 
nežinomu pasauliu gali būti ir 
pavojingas, jei jis turi žymiai; 
toliau pažengusią technologiją ir 
yra pajėgus mus užkariauti, kaip; 
rodo kai kurios fantazinės fil-’ 
mos. . i

Sovietų programa yra ambi-Į 
cinga su nusistatymu ieškoti- 
trumpų radiobangų signalus nuo 
1 iki 100 gigahėrcų. Ji bus is-.’ 
vystoma dviem iš dalies sutam
pančiomis fazėmis. Pirmutinė, 
CETI 1 tęsis nuo 1975 iki 1985 
metų ir apims viso dangaus 
apžvalgą, panaudojant 8 žemės- 
paviršiaus stotis ir papildant 
dviem satelitais žemės orbitoje.- 
CETI 2 nuo 1980 iki 1990 metų 
naudos padidintas sutelių ante
nas įjungimą dviejų radioteles
kopų su 1 kv. km. signalų su
rinkimo plotu. Dabartiniu laikii 
jų- programa vykdom.a panaudot 
jant; įrengtą Šiauriniame Kauka
ze naują teleskopą RATANG 
600. ' t f, .

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
■ ■ ■ :> .■ - i

1
IUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 

p > - CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas) 

Savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa-' 
žinti ir jas užsisakytu
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

i

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati* 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

it:

1739 S. HALSTED ST
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

: Pavardė ir vardas ____________________________ ____________
Adresas ---- _---- -——________________________________ _

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

, kuria

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą ir 
NaujienŲ pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus____ doL
Pavardė ir vardas --------------------------------------------------------------
'Adresas___________________ _____________________________

> Platinimo vajaus proga, prajau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. • 
Pavardė ir vardas - ----------------------------------------------------_____
'Adresas ___ _________ —------------------------------------------------ ----

inaša, iškovoti lietuviu K- w" V
laisvės rytą”, 

z*-. zis

PLB “ieško” sanytkių 
su VLIKu išlyginimo

Oficialiam PLB organe “Pašau 
lio Lietuvis” sausio mėn. laido
je. kuris pasirodė su dideliu pa 
vėlavimu, ir vėl draskomas Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas su dideliu ‘įžūlymu. 
J. Gaila, straipsnio “šešėliai 
VLIK’e” autorius, nieko nenus
tebino savo išmislais, tonu ir ne
kultūringumu. Neturėdamas jo
kio visuomeninio pasiruošimo, I 
buvo kai kurių frontų įstum
tas į JAV Bendruomenės Valdy
bos pirmininkus ir nuo to laiko) “Drauge” ir nuolatiniu užpuldi- 
pila savo paties sugalvotas pa-j nėjimu VLIK’o, ALT’os ir politi 
mazgas ant VVLIK’o, ALT’os .iri 
visų tų, kurie remia šias reikš
mingas ir svarbias’ institucijas. 
Mus stebina, deja, “Pasaulio Lie 
tuvio” redakcijos palitika talpin 
ti šios rūšies sąšlavas PLB or
gane. PLB valdyba ir laikraš
čio redakcija negali pasiteisinti 
nežinojimu, nes VLIK’o. pirmi
ninko dr. K. Bobelio kalba buvo 
išdalinta spaudai, atstovams ir 
svečiams, dalyvavusiems VLI
K’o seime Baltimorėje gruodžio 
mėn. 8-9 ,-į d.-Pirmininko kalba 
buvo puikiai argumentuota ir 
papuošta dideliais darbais ginan
čiais Lietuvos bylą pasaulio po
litinėj arenoj. Dr. K. Bobelio, 
pranešime kiekvienas lietuvis 
gali pasididžiuoti VLIK’o atlie
kamais darbais ir dabartinės vai 
dybos strategija svarbesniais rei

ro ilgio bangose tikslu nustatyti 
jų tinkamumą kitų civilizacijų 
sekimui.

4. Yra pageidaujamos sekan
čios studijos; a. decimentro ii--

Lygiagrečiai su mokslininkų 
posėdžiais įvyko du kiti moksli
ninkų pasitarimai: vienas apie 
kultūrinę evoliuciją sąryšyje su 
SĖTI pirmininkaujant Stanfor- 
do universiteto dr. Joshua Le- 
derbergui, ir kitas apie suseki
mą planetų už mūsų saulės sis 
temos ribų, pirmininkaujant Ka
lifornijos Technologijos institu
to dr. Greenstem’ūK

1976 m. Šprausminių Variklių 
laboratorija, kuri yra atsakin
ga NASA įsteigsi už planetinę 
programą, įsteigė SĖTI progra
mos ofisą, skirtą bendradarbia
vimui su Ames grupe. Pagrindi
nis skirtumas tarp tų dviejų gru 
pių pastangų yra tas, kad Spraus 
minių Variklių laboratorija yra 
užinteresuota atlikti tūkstančių 
žvaigždžių stebėjimus, tuo tar
pu kaip Ames grupė daugiau 
rūpinasi studijuoti tik nedidelį 
skaičių parinktų žvaigždžių.

Ames SĖTI programos ofisas 
taipogi parėmė finansiniai Ohio 
Valssybinio universitetb suriš 
tus su SĖTI projektus, kaip ra
dio tyrimus, ir Allegheny’ Obser 
vatorijos pastangas atrasti plane 
tinius • palydovus. Nuo 1975 m. 
iki 1977 m. *NASA išleido SĖTI’ 
programai 850 000 dol.

1974 m. kovo mėn. USSR- 
Mokslo Akademijos Astronomi
nių Problemų taryba patvirtino 
tolimesnę programą susisiekti kad kartuvių jie neišvengs.

V. Petraitis^ 
(Iš Technikos Žodis) 
(Bus daugiau) ; : į

— Istambūle1 baigiami ruošti 
karo, teismai suimtiems polici
ninkų žudikams. Teroristai žino,

kalais pasitarti su mūsų diplo-> 
matais, o skiriant VLIK’o atsto
vus įvairiuose kraštuose tartis 
su vietinėmis lietuvių organiza
cijomis ir bendruomenėmis, kad 
išvengus nesusipratimų. Turbūt 
Gailą smarkiai pykina, kad 
VLIK’ą remia daugumas mūsų 
patriotinių organizacijų, įskai
tant ir įvairių kraštų bendruo
menes. Pyktis yra toks didelis, 
kad jo straipsnyje “Šešėliai VL1 
K’e”' yra teisingos tiktai datos. 
Visa kita tėra jo galvojimo ir 
neapykantos produktas, kuris 
priimtas PLB valdybos už gry
ną pinigą ir platinamas po visą 
pasaulį. Atsakomybė už šios rū
šies šmeižtus vis dėlto tenka _ 
Pasaulio L. B. valdybai.

Lietuvos komunistų partija gio bangos teleskopo su nema- 
panašiai aprašė VLIK’o seimą, žiau už 1 kv. kilomentro efekty- 
kaip PLB. (palygink KLDS biu-. viu plotu; b; milimetro ilgio ban 
leteni 19 nr. “Praeities šešėliai”, gos teleskopo su nemažiau už 
su “Pasaulio Lietuvio 1980 m! 10 000 kv. metrų efektyviu plo- 
sausio mėn. numerio “šešėliai tu; ė. mažesnės už milimetrą 
VLIK’e”). Antraščių panašumas'bangos teleskopo su 1000 ky. 
— komunistų partijos “Praei-j metrų plotu; d. infraraudonų 
ties šešėliai” ir Gailos “šešėliai bangų telespopo su 100 kv. met- 
VLIK’e”,. tikėkime, tėra tiktai( rų efektyviu plotui-i-. 
atsitiktinumas.

Ką svarstė L.B. politinė 
konferencija?

į 5. Sukurti sistemą, pastoviai 
sekančią visą dangų.

1974 m. NAŠA įsteigė tarpž
vaigždinės komunikacijos studi- 

i jų grupę prie Ames Tyrimo cent
Bronius Kviklys, pasižymėjęs rQ- Muffet Field, Kalif> Ta 

savo nenuosaikiais vedamaisiais mokslininkų, šešis
pasitarimus tikslu sistematiškai 

. ištirti, kiek pagrįsti pagrindiniai 
nių sambūrių, per kelis Drau-, jr-, aksiomos, surištos
go ’ numerius garbino LB PoB-j su civilizacijų atradimo prO 
tinę Konferenciją, įvykusią bir-j gj.ama. įvardinti priežastis, ku- 
želio mėn. Washington© mieste.. pateįsina įą ieškojimą, nu- 
1980 m. birželio mėn 17 d. “Drau matyti pasisękim0 vertę-bęi nė
gė” paskelbė, kad ten ka^®tai pasisekimo pasėkas.
apie Sovietu primestą “dvigubą,
pilietybę”, apie reikalą dažniau i Tuose posėdžiuose dalyvavo 16 
rašyti laiškus įstaigoms, redak-. mokšlinįnkų: po du iš Massachu 
bnoms, leidykloms, reikalaujant setts Technologijos instituto, 
atitaisyti klaidas. Iškeltas reika-1 universiteto, Kalifornijos Tech- 
las sustiprinti informaciją sveti-j nologijos instituto, Cornell uni- 
miesiems. Buvo pasiūlyta sujung’. 
ti mūsų informacijos įstaigas ir. 
sukurti vieną informacijos cen-j 
trą. Konferencija tikrai turėjo 
būti “naši” ir “įdomi”,-nes svars
tė tiek daug “naujų” dalykų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
z • • • l i < ■»?’*.. * ' ‘

yra seniausią-didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir. kitiems, kurie tuot 
■'A darbus'dirba. : i ?

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu • 
{ apdraudų savo nariams

. SLA — apdraudžia pigiausiomis, kainomis SLA neieško pelno, na* 
J ? 4 narna patąmauja, tik Savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali y 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimuį siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA ~kuopu vyra ’visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
b į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai f. SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St 
, Tai till) Mi-m.9

— Bani Sadr, sakosi patyręs, 
kad Irako .kurdai siūlo ginkluoti 
Irano kurdus.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

: versiteto; pb.yiė ną iš Harwar- 
' do universiteto, Michigano uni- 
| versiteto ; po vieną-iš Harwar- 
Cruz universiteto, Kalifornijos 
Berkeley v -universiteto, AVCO 
Everett Tyrimo loboratorijos, 
Valstybinės. Radio Observatori
jos Green Bank'e, Šprausminių 
Variklių laboratorijos ir Hew
lett-Packard bendrovės.

Posėdžiautojų principiniai 
tarimai, trumpai suglaudus, 
vo: ’

1. Dabar atėjo laikas ir 
galimybė- pradėti rimtą ieškoji
mą civilizacijos už žemės ribų.

2. SĖTI programa su svarbia 
galima antraeile nauda gali bū
ti vykdoma tik su mažom lėšom.

3. Iškilus reikalui didesnės sis 
temos su žymia galimybe gali 
būti įrengtos.

4. SĖTI yra tarptautinio po
būdžio programa, kuriai JAV 
gali vadovauti.

i
nu- 
bu-

yra

liėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 pat Kaina I1JMI.

Knygos bus iiaiųstoa, jei 11-56 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstai tokiu adreau:

NAUJIENOS,
1789 8*. HalatM St, Ch*c*C«, D3L

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants
TX' ppf

A H Co . 23230

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

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

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

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

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

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

• JULIUS JANONIS; poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
t „IĮ..- "L1!1.'JIE'LJK'LJ-. 2JJ 1 "1-!L?  - LX_' '■■mi' lęjiia. - ■»!

S — Naujienos, Chicago, », UL Wednesday, October 29. 1980
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GamtovaizdisDalia Kolbaitė

į nepriklausomoje Lietuvoje bu

Sovietų vadai mane, kad UŽ pusmečio jiems pavyks menų. Partijos jau išeivystėje žemėn, kai politinės grupės 1964

— Galvokite, ką tik jūs norite, o aš jau bėgu;

— Jaunimas palaiko Ronald 
Reaganą. Apklausinėjimo duo
menimis 41% jaunimo balsuos 
už Ronald Reaganą 26. 5% už 
Andersoną ir 24% už Carterį.

As of January 1, 1980 
Subscription Ratas;

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ryto 9 v'aL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 v*L

— Jonas Paukštis ragina savo 
pasekėjus, kas gali, duoti jam 
tris balsus. Tai lojalus ir teisin
gas būdas! Visi lietuviai šį klau
simą turi pastudijuoti.

metais sutarė laikyti jį Lietuvos 
laisvės kovos vieninga vadovy
be laisvajame pasaulyje. Visa 
tai rodo, kad bandyta prisitai- 
kyti prie kintančio gyvenimo ir 
naujų politinio darbo sąlygų; 
senosioms menkstant, stengtasi 
įtraukti naujų organizacijų, ,ryž 
tąsi suvokti gyvenamojo meto 
tikriniai. Vliko uždaviniai. Aki-

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
»ix 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.

pakeitė ne tik Lietuvoje sutar
tus Vliko organizacinės sąrangos 
pagrindus, bet ir jo prerogaty
vas. Iš penkiolikos dabar Vliką 
sudarančių grupių kai kurios 
jų yra nusigyvenusios, tefigūruo

rašo:
— Šitie faktai liudija, kad ma

žų mažiausiai devynis kartus 
jau išeivystėje persiuvinėtas Vii 
ko esmės drabužis. Tokiu būdu

racijos, — kuria kolega šmulkš 
tys, kalbėdamas apie dabartinio 
Vliko esmę, grindžia savo sam
protavimus, nieko nebeliko, iš
skyrus neginčytiną vieningos 
politinės vadovybės vieną prad-

Nekalbant apie daugelį netiks 
tumų, esančių B. Nemicko ra
šinyje, pastebėtina, kad: Vlikas 
jam buvo geras tol, kol jis ja
me buvo; - B. Nemickas užmiršo 
įrašyti dar vieną paragrafą, mą 
no supratimu, patį svarbiausią. 
Jis turėtų būti toks:

— Dešimta, 1978 m. VLIKą 
sudarančios grupės, susirinku
sios mettnėn konierencijoh Či
kagoje, atsisakė deleguoti VLI- 
Kan nariais asmenis, kurie yra 
užsiangažavę dirbti svetimoms 
valstybėms.

Iki šiol šį klausimą redakto
riai ir bendradarbiai, tiltininkų 
prašomi, vis nedrįsdavo kelti. 
Aš nesu kaltas, kad B. Nemic
kas pakartotinai to prašosi.

K. Petrokaitis

MŪSŲ SPAUDOJE
NEMICKAS PAMIRŠO ĮRAŠYTI SVARBIAUSL). PARAGRAFĄ

Draugo 242 nr. Bronius Ne
mickas, polemizuodamas su tei
sininku Liudviku Šmulkščiu, 
rašo, kad bent devyniais atve
jais Vlikas .įvykdė pakeitimus, 
kuriuos jis laiko neigiamais reiš 
kinįaįs, nesiderinančiais su 1944,

jau išeivystėje. Vienos jų (kaip jis nesinešė net Lietuvoje savo 
Lietuvių tautinis sąjūdis, ar Lie steigimosi metu, kolegos šmulkš 
tuvos atgimimo sąjūdis), nors čio žodžiais tariant, “yra netei- 
jau svetur įsisteigusios, šliejasi'sėtas, netikslus ir klaidingas”.

ja tik partijų vaniais, iškabo- vaizboje taip gilios Vliko meta- 
nirbeklaracija. Apie tai-jis taip mis, devynios priimtos Vlikan morfozės vadinimas jo tuo, kuo

Pinigui reiki* įimti pakto Money 

$40.00 Orderiu kartu ao užaakynu.

iš Vliko 1944 m. vasario-16 dėklą vusias partijas, pretendūoda- 
mos tęsti jų ideologiją, tradici
ją, programą; kitos (kaip Lietu
vių rezistencinė santarvė ar Ry
tų Lietuvos sąjūdis) yra jau 
grynai išeivystės padarinys.- Be 
to, Vlikas nusileido iš padangės,
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Lietuviai turėtų balsuoti už Carterį
Už savaitės, lapkričio 4 dieną, atėinantį antradienį, 

visi Amerikos piliečiai rinks JAV prezidentą. Visi ži
nome, kad JAV yra pati galingiausioji valstybė pa
saulyje. Yra kelios didelės valstybės, bet nėra nė vie
nos tokios galingos valstybės, kokia yra Amerika. 
Žmonės.šneka, kad rusai yra galingesni, kad Sovietų 
Sąjunga turi daugiau tautų ir divizijų, bet kai prezi
dentas Carteris neleido Amerikos -pirkliams parduoti 
javų Sovietų Sąjungai, tai visa Rusija sudrebėjo.

Gyvenančių Amerikoje lietuvių, palyginus, yra ne
daug. Didelė lietuvių tautos dalis yra komunistų pa
vergta. .Rusai Lietuvą prijungė prie Sovietų Sąjun- 
gospiOA: pavergtos—Lietuvos piliečius padarė Sovietų 
vergais.

Rusams pavergus Lietuvą, lietuviai bėgo į Vaka
rus, į laisvąjį pasaulį. Lietuviai nenorėjo tapti Rusijos 
piliečiais. Dalis jų išvažiavo į Australiją, kiti išvyko į 
Pietų Amerką, Kanadą ir kitas vastybes, bet daugausia 
lietuvių atvyko į JA Valstybes. Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai buvo geriausiai organizuoti,, todėl jie daugiau
sia padėjo nuo rusų pabėgusiems lietuviams atvykti į 
Ameriką, kad vieningai galėtų padėti paverg
tiesiems. ,

Ne visi Amerikos lietuviai tapo JAV piliečiais, bet 
didelė dauguma tapo piliečiais, turi teisę į visas Ameri
kos piliečių privilegijas ir turi teisę rinkti Amerikos 
prezidentą. Lietuviai turi rimtai apie prezidento rinki
mus pagalvoti ir pasirinkti patį tinkamiausią šioms 
pareigoms eiti.

Mums atrodo, kad lietuviai turėtų dar vienam ter
minui išrinkti dabartinį prezidentą Jimmy Carterį JAV 
prezidento pareigoms. Kandidatų prezidento parei
goms buvo daug, bet jie pamažu išsisijojo ir liko tiktai 
du kandidatai toms pareigoms. Mums atrodo, kad pre
zidentas Carteris geriau tinka joms, turi daugiau paty
rimo ir geriausiai tinka būti šios galingos valstybės 
prezidentu.

Mums atrodo, kad prez. Carteris geriau pažįsta So
vietų Sąjungą ir užsienio palitinius reikalus, geriau 
negu kiti Amerikos politikai. Prezidentas Carteris nė-

ra vaidintojas, nėra artistas, nemoka kalbėti didelė
mis frazėmis, bet jis yra labai kietas. Kai įsitikina, kad 
toks kelias yra pats geriausias, tai iš savo vėžių jis ne- 
iškrypsta. Jis nesiblaško, nešūkauja, didelėmis frazė
mis nesišvaisto, bet užimtas pazieijas labai kie
tai laiko.

Geriausia kalbėti pavyzdžiais. Prezidentas Carte
ris, prisaikdintas JAV prezidento pareigoms, pasakė 
labai trumpą kalbą. Jis nesirengė nieko aukštyn kojom 
apversti, bet prižadėjo daboti, kad būtų gerbiamos pa
grindinės žmogaus teisės ir tautų laisvės prblemos. 
Prezidentas nepabrėžė žmogaus taisvės ir tautų laisvės 
problemų, besakydamas pagrindinę kalbą, apie pagrin
dines žmogaus teises, tiktai tarp kitko užsiminė, Nieko 
naujo, rodos, neišgalvojo. Jis JAV diplomatų pranešimus 
pastudijavo, kelis metus besiderėjusių su Sovietų atsto
vais, kol įtikino rusus įrašyti tuos žodžius į pagrindi
nius Helsinkio aktus ir padalyti juos pagrindiniais pa
saulio taikos pamatais.

Patys amerikiečiai nekreipė didelio dėmesio į trum
pą prez. Carterio kalbą, bet Maskvos ponai tuojau su
prato, kad prezidentas Carteris jau pertraukė pačių So
vietų diplomtų užsimautą kilpą. Maskva tuojau įparei
gojo savo ambasadorių, kad naujai išrnktą prezidentą; 
apklausinėtų, ką jis rengiasi daryti su šiuo klausimu. 
Ar jis pagrindinių žmogaus teisių reikalaus ir So
vietų Sąjungoje, ar tiktai šiaip sau pakalbės ir nutils. 
Patirtis rodo, kad prezidentas Carteris taip lengvai 
nenutilo.

Praeitų metų gruodžio 26 dieną Sovietų karo jėgoms 
įsiveržus į Afganistaną, prezidentas Carteris pasmer
kė tokį Sovietų karo vadų žingsnį ir pareikalavo, kad 
Sovietų vyriausybė atšauktų Sovietų karius, įsiveržu- 

>sius į Afganistaną. Visi žinojo, kad JAV neturėjo ^jo
kių interesų Afganistane.. Amerikiečiai turėjo savo at
stovybę Kabule, Afganistano sostinėje, bet jokių pre
kybos, jokio bizno, jokių interesų Afganistane neturė
jo. Bet amerikiečiams buvo svarbi Afganistano laisvės 
idėja. Afganistaniečiai tūkstančius metų buvo aviga
niai, gyventojai augino avis, jomis mito, vilną ir karaku
lius pardavinėjo. Amerikiečiai Kabule matė, kaip So
vietų agentai padėjo ardyti Afganistano veikusią tvar
ką, papirkinėjo karius, ruošė perversmą, pasodino savo 
žmones Afganistano priešakiu. _

susidoroti su beginkliais afganiečiais, bet jie suklydo.! ' ' =. '
Nei tankai, nei aviacija, nei patys geriausi helikopte-1 Lietuvos bei kitų Pabaltijo valstybių likimo reikalų, 
riai nepajėgia nuginkluoti Afganistano kovotojų. Jie f Prezidentas Carteris labai atidžiai- seka Pabaltijo, kraš- 
dar ir šiandien veda kovą prieš beginklius afganiečius, 
bet krašto rusai dar nevaldo.

Prezidentas Carteris žengė kitą žingsnį: jis patarė 
amerikičiams ir visam laisvajam pasauliui nevykti į 
Maskvos olimpiadą, jeigu Sovietų karo jėgos neatšauks 
savo karių iš Afganistano. Brežnevas nesiryžo atšauk
ti savo karius iš Afganistano^ tai Maskvos olimpiada 
nuėjo niekais. Sovietų valdžia tikėjo didelės ekonomi
nės paramos iš olimpiados, bet nieko iš to neišėjo.

Prezidentas Carteris uždraudė Amerikos pirkliams 
pardavinėti rusams milijonus tonų javų, jeigu jie ne
atšauks savų karių iš Afaganistano. Jeigu Sovietų val
džia gali nuvežti į svetimą valstybę pusantro šimto tūk
stančių gerai ginkluotų karių, tai ji gali juos siųsti de
vonų plėšti, o ne laisvas tautas pavergti. Brežnevas 
atsisakė atšaukti karius iš Afganistano, Sovietų valdžia 
negavo milijonus tonų Amerikos javų.

Be to, prezidentas Carteris neužmiršo ir pavergtos ir žmogaus teisių gynybos darbą.

tų anekciją, kurios JAV nesirengfia pripažinti. Prezi
dento parinkti sekretoriai labai gerai seka pavergtų 
tautų likimą ir tikisi pirma pasitaikusia proga Lietuvos' 
laisvės klausimą kelti.

Carteriui užteko 20 minučių, kad Įtikintų Helmet 
Schmidtą vykti Į Maskvą, bet pasakyti visai kitokią kal
bą, negu jis pradžioje planavo. Prezidentas komunistus 
gerai pažįsta ir be karo vykusiai griauja Sovietų impe
riją ne tik Azijoje, bet ir Lenkijoje. Kovoje prieš komu
nistus, Carteris kreipia dėmesį į lietuvus, kurie pažįsta 
komunistus ir žino visus jų propagandos metodus.

Balsuokime už Carterį, kad jis priverstų komunis
tus trauktis iš Rytų Europos ir pavergtų Azijos kraštų 
ir leistų visoms rusų pavergtoms tautoms demokratiš
kai tvarkyti laisvų savo kraštų reikalus.

Lietuviai privalo balsuoti už prez. Carterį, kad jis 
galėtų baigti prieš keturis metus pradėtą didelį laisvės

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
ir įeina. .. Vytautas... Aš net pradedu bijoti, kad 
tai nebūtų pradžia kokios nors ligos...

— Vargšė, tu Irena, ir reikėjo gi tau pamilti 
tokį nenuoramą, apie kurį tegalima tik svajoti — 
man tokios meilės būtų per maža.

— O man pilnai užtenka, nes žinau, kad kito 
tokio visame pasaulyje nėra. ..

— Bet kas tau iš to. .. o jeigu jis nebegrįš? ... 
Tu tokia tebesi jauna. ..

— Tu manęs pradedi nebesuprasti, Radasta.
— Gali būti. Tu nepyk, Irena, bet aš jau dau 

gaiu už tave pragyvenau, todėl geriau pažįstu ir 
gyvenimą, ir žmones. Viskas pasaulyje yra keis 
ta, net ir pati meilė... Kodėl tu būtinai turėjai 
pamilti jį, o ne kurį kitą? Ar reikėtų tau dabar 
taip kankintis? . ..

— Ar tu manai, kad meilė mums turi teikti 
tik nuolatinį džiaugsmą? Klysti, Radasta, stip 
riausiai pajuntame mes ją tik kentėdami, o gal 
net mirdami... Man atrodo, kad aš lengvai galė
čiau numirti, jeigu tik žinočiau, kad savo mirtimi 
išgelbėsiu mylimą žmogų...

Ramunė...
— Einam, Irena, tu perdaug sėdi namie ir atbėgau tik pašnipinėti, ar-tikrai p. Bičkovas iš- 

pradedi visokius niekus įsigalvoti... Tau reikia važiavo, nes ponios Lašinskienės telegramomis aš 
nelabai tikiu.

— Tu tik pasakyk, ar jie jau laisvi, daugiau 
mes nieko nenorime, — dar bandė išgauti iš Rū
tos nors vieną žodį Irena.

— Greit sužinosite, — jau išbėgdama atsilie
pia dar Rūta.

— Tie gandai, matyt, turi pagrindą, — sam
protavo Radasta, Rūtai jau išėjus.

— Tu manai, kad jie tikrai jau laisvi ? — ne
drąsiai atsiliepia Irena, norėdama, kad Radasta 
patvirtintų jos žodžius.

— Aišku, iš Rūtos akių matyti... Gerai, kad 
tavo tėvas išvažiavo.

Irena nerimauja; ji greit aptvarko kambarį, 
pasitaiso savo plaukus ir įsižiūri į veidrodį.

— Ar aš dar labai nepasenau per tą laiką? — 
klausia ji Radastą, — vakar jau radau žilų plaukų.

— Eik tu, kvailute, juk tu dar vaikas tebesi, 
seniai tu dar čia bėgiodavai su kasytėmis. Aš ir tai 
dar nesiskundžiu, — pridėjo atsidususi Radasta.

— Kaip gaila, kad nėra kur gauti rožių... 
Atsimeni, kaip tu man pavydėjai, pamačiusi rožių 
puokštę, lęai aš sugrįžau pavasarį iš Vilniaus?

— Kvaila buvau — maniau, kad tau Jonas 
patinka.

išsiblaškyti.
— Tikrai eikime kur nors, nes namie darosi 

visai nebepakenčiama.
Joms besiruošiant išeiti, ateina pas pas Rūta; 

ji linksmai pasisveikina ir kažkaip paslaptingai 
šypsodamos žiūri į jas, tarytum norėdama atspėti, 
ar jos dar nieko nežino.

— Ai' tavo tėvas tikrai išvažiavo šįvakar? — 
kreipiasi ji į Ireną.

— Tikrai, neseniai palydėjome į stotį, o kas?
— Nieko. Tai šįvakar negrįš? — vis šypsoda

mos klausinėja toliau Rūta.
— Tik kitą savaitę, ir aš visą tą laiką būsiu 

vienaj — skubiai pasidžiaugė Irena. — Bet ko tu 
taip keistai šypsais? Tu, tur būt, ką nors žinai? ...

— Nieko, — atsako juokdamos Rūta 
kur šįvakar neišeik, lauk staigmenos...

Irenos akys nušvinta džiaugsmu. Ji nutveria 
logciucoiu iiijumą Z.111V54... i Rūtą už rankos ir ima prašyti, kad pasakytų, ko-

— Tu tikrai pradedi keistai kalbėti. Meskime Į fcįa ta gali būti staigmena. Bet ši neįprašoma.
tokias kalbas, einam geriau pas Rūtą ar kur kitur, 
gal kokių naujienų išgirsime,

— Dar palaukime. Ach, Radasta! tu nežinai, 
kaip aš jo pasiilgau, nieko nepagailėčiau, kad tik 
galėčiau pasakyti jam nors vieną žodį...

— Tą tavo žodį jis jau seniai žino.
— Nežinau... jo toks gyvenimas.. . ir ta

Nie-

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago. 111 . Wednesday. Oct. 29. 1980

3-jų dalių ROMANAS
(Tęsinys)

— Turi būti labai svarbios priežastys. Ar tik 
jis nesužinojo, kur yra Ramunė — juk jis jos vis 
dar negali pamiršti, — spėliojo Radasta.

— Vargu — jis vis negali jai dovanoti, kad 
per ją neteko tiek turtų.

— Viską pamirš, kai tik ją pamatys — to
kia gražuolė...

— Visai nesvarbu, Radasta, kur ir kodėl tė
vas išvažiavo, daug svarbiau, kad mane vieną pa
liko, ir aš ištisą savaitę būsiu laisva, ypač šią sa
vaitę. Aš nemanau, kad tos žinios ir visi gandai 
neturėtų jokio pagrindo. Pats likimas jį išsiun
tė tokiu momentu, kad aš galėčiau įvykdyti savo 
svajonę.

Prieš keletą dienų Rūtą gavo iš Ramunės 
paraginimą, kad ji pasirūpintų vyriškų drabužių. 
Ši žinia labai sujaudino ne tik Rūtą, bet ir Ireną, 
todėl tėvo išvykimas tokiu momentu joms atrodė 
didžiausia laimė.

— Žir.ri. Radasta, paskutiniu laiku aš pasi
dariau labai keista: sėdžiu, pavyzdžiui, kartais 
vakare sofos kamputyje ir taip užsisvajoju, jog 
aiškiai pamatau, kaip prasiveria kambario durys

— Ką tu čia, Rūta, kalbi mįslėmis, pasakyk, 
jeigu ką žinai, — pyko Radastą -

— Negaliu — daviau garbes* žodį; turi būti 
staigmena, — gynėsi Rūta.

— Gali sau nesakyti, mes ir be tavęs jau ži
nome — jie pabėgo iš kalėjimo, — stengėsi atspėti 
Radasta.



JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

“Sėdinčiam Soste ir Avinėliui**

Senasis, Karo muziejus

. KAZĮ BRAZDŽIONYT^

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 103C3

RINKIMAMS ARTĖJANT

32
Apreiškimo 5:6,11-13 kalbama apie Jėzų, pasaulio Išganytoją, 

kaip apie Avinėlį kuris buvo užmuštas. Tokia simboline kalba 
kalbama apie Jėzų daugeliose šventojo Rašto vietose. Ižai j o 53-me 
skyriuje plačiai kalbama apie pasaulio Atpirkėjo* kentėjimus ir 
apie jojo mirtį. Apaštalas Petras aiškina, kad pranašystės išpra
našavo ne tik Jėzaus kentėjimus, bet ir jo “paskesnį garbingumą” 
(1 Petro 1:11). Apreiškimo 3:13 mes turime dar kitą puikų ap
rašymą apie būsimą Kristaus garbę. Mes paduodame ištrauk^:

“Visus sutvėrimus, kurie yra danguje ir žemėje, ir kas yra 
jūroje, visus girdėjau sakančius: Sėdinčiajam soste ir Avinėliui 
palaiminimas, gyrius, garbė ir valdžia per anjžių amžius”.

(Atkelta is 1 psi.)
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Woa*dMstar Cor-mvnity klinikai 
Medidnaa diraktoriua

Palaidojome diplomatą Bronių Dailydę

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wm» 103rd Street 
Valandą pairai f«aitarimą

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

Visos laidos ii WOPA stotias 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla-, 12:30 vat. p p. 
i* WT1S stoties 1110—AM oans-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMRTR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St T*L.737-5145
Tikrina aku. rtitaiko akiniua ir

lenam**
VaL agal nsitarim*. atdaryta tret

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos tslefu 448-5545

RADIJO ŽR1MOS VALANDOS 

Vieea pro*ra>K*t 

i4?e tu. a m

Pirmiau gyveno Floridoje. 
Prieš kiek laiko persikėlė į Chi- 
cagą. Mirė spalio 20 dieną, su
laukęs 88 metų.

Pasiliko sūnus Vytautas, mar
ti Joana, anūkas Arvydas, sesuo 
K. Zubkienė, pusbroliai — vet. 
gyd. K. Sniečkus, urėdas J. 
Sniečkus, V. Pavilčius, J. Stan
kūnas, Pr. Dailydė ir kiti gi
minės.

Spalio 21 d. buvo pašarvotas 
Mažeika-Evans koplyčioje. Va- 
kare, 7 val~kan. V. Zakaraus
kas sukalbėjo maldas ir sugie
dojome “Marija, Marija”. Buvęs 
konsulas p. Kalvaitis atsisveiki
no gen. konsolės J. Daužvardie- 
nės ir Lietuvos diplomatijos 
Vardu.

OffoM 1652 WIST 5*t« S*rfe3*T

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PBOTEZISrAS 
Apanui - Protezai. Med. ban- 
dateL Speciali pasaite tDleae. 
(Arch Support*) ir L t

1850 West ttrd Chltee*. ML 4MW 
Tolef.: PĖaaęacf C-5RM

Lietuvių kalte: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 
4:30 "vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 
vai. ryto.

Vedėfa Aldona Daukus

Tale*:

7159 So. MAPLEWOOD A«E 
CHICAGO, ILL. 6C62S

4:0€

9:3h

KOMUNIZMO REALIZMAS
Čekoslovakijoje pasakojamas 

toks anekdotas apie komunistinį 
realizmą:

— Maskvoje, R a u donoj oje 
aikštėje, buvo raudonosios arm: 
jos paradas. Ištisą valandą pro 
tribūną važiavo šarvuočiai, sun
kioji artilerija ir tolimo skridi
mo sviediniai. Paskui juos ėjo 
trys vyrai ir kiekvienas po pa
žastim nešėsi po pilną portfelį. 
Jie vaizdavo komunistų slaptą
jį ginklą — tarybinius ekono
mistus, galinčius ušimtą turtin
gą kraštą paversti elgetynu.FLORIDA

PERKRAUSTYMA1

Aedrauetea
Q fvrtriy aMvmv.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 37S-1tt3 arte X74-5te*

DR. C K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir Slapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

i

Organize car pools to 
save gasoline.
Don't be a Bom Loser!

Leidimai — Pilna apdraudė 
£BMA KAINA

ENERGY 
WISE

'i* R

cijas, šeima pakvietė laidotuvių 
dalyvius pietų į Gold Coast res
toraną prie Maplewood ir 71 
gatvės.

Maldas sukalbėjo prof. B. 
Vitkus. Dalyvavo apie 40 asme
nų, daugumoje giminės ir arti
mieji iš žaliosios valse., Vilka
viškio apsk. Mat, Br. Dailydė, 
pardavęs savo ūkį Tarpučiuose, 
pirko Dvaro Centrą — Podvar- 
ka, bemaž kaimynystėje Patil
čių ūkio.

l\r pamaldas bažnyčioje gro
jo jo kolega konsulas p. Kalvai
tis. Giedojo Vilčinskaitė-Mas- 
tienė.

3 vai., pasivaišinę ir padėkoję 
šeimai, skirstėmės.

Ir vėl netekome žymios asme-
Ta paiča proga davė velionies | nybės, diplomato Broniaus Dai- 

gyveninio trumpą apybraižą. 
Politinius mokslus baigė Petra
pilio universitete. Nepriklauso
mybės laikais dirbo Užsienio 
reikalų ministerijoje. Bronius 
Dailydė buvo gilios erudicijos 
žmogus, teigiamo charakterio, 
labai kuklus.

Prisiminė epizodėlį iš savo 
grįžimo iš užsienio. “Aįvažiuoju 
į Lietuvą. Susitinku kareivį. 
Vyžomis apsiavęs. Susijaudinęs 
pravirkau. Buvo apsirengęs 
prastais drabužiais. Suvažiavom 
į minisleriją. Radom prof. A. 
Voldemarą, plę Avietėnaitę. 
Prisistato Br. Dailydė. Jis ir kiti 
pradėjo suformuoti Užsienio 
reikalų ministeriją. Vėliau buvo 
St. Sidzikauskas, p. Klimas, 
prof. G. Ivanauskas. Br. Dailydė 
mokėjo prancūzų ir vokiečių 
kalbas. Pradžioje buvo^ labai 
pravartu. Paskutiniu laiku ėjo 
įgalioto ministerio pareigas Es
tijoje ir Latvijoje:”

Konsulas Kalvaitis gražiai api
būdino Lietuvos vyriausybės už
sienio reikalų ministerijos kū
rimosi dienas ir žymų vaidmenį 
suvaidinusį Br. Dailydę- Baig
damas prašė sugiedoti “Lietuva 
Tėvyne mūsų”. Sugiedojome. 
x Spalio 25 d. koplyčioje mal
das sukalbėjo kan. V. Zakaraus
kas. Už velionies siela šv. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias atnašavo 
kan. V. Zakarauskas ir, kaip pa
prastai, pasakė gražų pamokslą.

Palydėjome į Šv. Kazimiero 
Lietuvių kapines. Lydėjo, be
rods, 20 mašinų.

Kapinėse pasimeldus, vado
vaujant kan. V. Zakarauskui, 
prie duobės sugiedojom “Aniuo- 
las Dievo”, “Marija, Marija” ir 
Tautos himną.

Palaikydami lietuviškas tradi-

lydės. Tebūna jam lengva sve
tima žemelė!

Koplyčioje karstas buvo pa
puoštas gražiomis' gėlėmis. Tai 
gražus paprotys jš Lietuvos lai
kų. Ar ne prayątu būtų aukoti 
šv. Mišioms, .arba labdaros ar 
kultūrinėm organizacijoms, net 
kenčiantiems broliams okup. 
Lietuvoje? Gėlės išmėtomos, 
nors jos kainavo keletą šimtų 
dolerių. J K. Paulius

AuCoin (D) Dist. 1
Ullman (D) Dist. 2 
Weaver (D) Dist. 4 ................ 0

PENNSYLVANIA
Gray (D) Disk 2 ................... 0
Edgar (D) Dist. 7................... 0
Kostmayer (D) Dist. 8.... ....0
Mušto (D) Dist. 11 ................ 0
Walgren (D) Dist. 18 .. .......  10

SOUTH DAKOTA
Daschle (D) Disl. 1 ...........  10

TENNESSEE
Ford (D) Dist. 8..........

TEXAS
Eckhardt (D) Dist. 8 . 
Leland (D) Dist. 18 ....

VIRGINIA
Harris (D) Dist. 8 ......
Fisher (D) Dist. 10......

WASHINGTON 
Pritchard (R) Dist. 1 .............25
Swift (D) Disl. 2 .....................22
Bonker (D) Dist. 3 ...........  0
Foley (D) Dist. 5.....................11
Lowry (D) Dist. 7 .................20

‘ WISCONSIN
Aspin (D) Dist. 1.....................10
Kastenmėier (D) Disl. 2 ....... 0 
Baidus (D) Dist. 3 ............... 11
Zablocki (D) Dist. 4.............22
Reuss (D) Dist. 5.....................11
Obey (D) Dist. 7 .......   0

čia išvardinti tik tie senato- i 
riai ir kongresmanai,’ kurių re- i 
kordai blogesni negu 30% lygi- ‘ 
nant su viešosiomis gyventojų 
nuomonėmis pagal padarytų ty
rinėjimų duomenis.

Jei tokie atstovai Kongrese 
kelia rūpestį amerikiečiams, be- j 
sirūpinantiems tik savo krašto 
reikalais, jų perrinląmas turi 
išskirtinai mus dominti. To
kiems atstovams mažiausiai te
rūpi pavergtos tautos.

P. šilas

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago •

Tel. 226-1344

r
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—Lenkų valdžios atstovai pa
taria L. Walesos vadovaujamam 
judėjimui, vadinamam “'Solida
rumas”, įstoti į komunistinę 
sistemą.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $635.

x«kx*:<

VANCE FUNERAL HOME
1421 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TBIJV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS--DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

• Vyras niekada nežino, kaip 
pasakyti Iki pasimatymo, o mo
teris nežino, kada pasakyti Iki 
pasimatymo, (Helen Rowlison)

. — Lenku spauda rašo, kad 
teisingumo ministeris Joseph 
Batia yra pasiryžęs apkarpyti 
darbininkų unijų galią.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MARIJA MICKIENĖ i
Gyv. Marquette Parke, Chicago, Illinois

Tel: Y Arda 7-3401

Tek: OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-3572

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

I

$
f

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
Mirė 11)80 m. .spalio 28 d., 9:38 vai. ryto, sulaukusi 78 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio apsk., Gižų 
valse., Lūdos kaime. Amerikoje išgyveno 31 metus.

ChlCAgM

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hl.

Si

į.

*

PaJiko nuliūdę: vvras Albinas, sūnus Vvlaulas, marti 
Regina; anūkas Vidmantas, sesuo Teofilė čepulionienė, jos 
vyras Marcelinas, giminės Danutė Širvaitienė, Birutė Juo- 
dėnienė ir Ona Jodušicnė. Lietuvoje liko sesuo Ona I^iko- 
Įnienė su šeima, brolis Kazimieras su žmona Marija, dvi bro
lienės su šeimomis, du krikšto sūnūs — Algirdas ir Rainutis 
Petrauskai su šeimomis, uošvienė Ieva Mickienė, švogeris 
Vytas Mickus, švogerka Anelė šniaukštienė ir kili giminės, 
draugai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė BALFui ir Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijai.

Kūn<u> bus pašarvotas trečiadienį 2 vai. popiet Petkaus- 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st St.

Penktadienį, spalio 31 d., 9 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios j šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Marijos Mickienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, marti, anūkas, giminės.

laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 176-2345.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4418

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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M.P.L.N.S. DRAUGIJOS BANKETAS

Jimis Tarulis ilgiausiai pirmi- 
' ninkavo. Jis mirė 1968 m. Tada J

Namai, Zam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Fardavlnwi 
REAL ESTATE FOR SALS

Aleksas j 
Uršulė

Metinis BUTŲ NUOMAVIMAS - j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS . 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ,'3
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA tfc

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
jR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

^>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, HL Tel Virginia 7-7745

Marquette Parko Lietuvių Na- ninkai. Bemaž kiekvienas stalas 
nių Savininkų draugijos banke
tas įvyko spalio 25 d. Marquette 
Parko parapijos salėje. 7 valan
dą p. Patackas pasveikino gau 
šiai susirinkusius dalyvius. Pir
mininkas J. Bacevičius progra
mai pravesti pakvietė p. Kelešių. 
Jis pakvietė p-lę Aldoną Budgi- 
naitę, kuri sudainavo keletą dai
nelių, akompanuojant V. Jurk- 
šaičiui. Po to Alvyda Eitutvtė 
gražia lietuvių kalba perskaitė 
K. Donelaičio laišką ir deklama- 
ver vieną eilėraštį. Programos 
dalyvius palydėjome katutėmis. 
Angelė Katelienė ir p. Kelcšius 
programos dalyviams tįeikė gė
lių. Ir vėl plojome.

Pirm. J. Bacevičius pristatė 
svečius. Tai buvo Larry Sar- 
soun, kandidatas Į kongresma- 
nus iš 3-oj<> distrikto; Phillip 
Bianco, Jr., Illinois seimo atsto
vas iš 25-ojo distrikto; Joseph 
.Mildice, 8 ojo' distrikto, Mar
quette Parko, policijos viršinin
kas; Edmund F. Kucharski, Illi
nois seimo atstovas iš 27 dist.

A. Patackui buvo įteiktas pa
žymėjimas. Parapijos klebonas 
kun. A. Zakarauskas sukalbėjo 
invokaciją.

Prasidėjo vaišės. Mergaitės

iš baro atsinešė gėrimų. Klege-' 
sys jaučiamas visoje salėje. Val
gis geras ir skanus.

Pasivaišinę, nusirinkusieji pa
noro sekti. Groju D. Polikaičio 
orkestras. Turėjo nuimti porą 
stalų, kad būtų šokėjams vietos, 
nes dalyvių dalis pradėjo iš
vaikščioti po vaišių. t

Svečių tarpe matėsi Midland 
banko prez. adv. Zogas, Chica
go Savings and Loan Associa
tion dir. p. Pakelis, laidotuvių 
koplyčios savininkas J. Evans 
ir kiti.

Iš viso dalyvių buvo net 280. 
Reikia pripažinti, kad Valdyba 
gana rūpestingai rengėsi, rekla
muodama per radiją ir spaudą. 
Užtat šaunų banketą reikia skai- j 
tyti visapusiškai pasisekusiu. 
Be abejo, viena kita šimtinė 
atliks.

Prasidėjo loterijos bilietų pla-Į 
tinimas. Matėsi nemažai verti n-į 
gų fantų. Loterijai vadovavo* 
pats pirm. J. Bacevičius. Fantai j 
suaukoti. Baltic kepyklos tortas | 
atiteko Petrui Kelpai.

Loterijai pasibaigus, prasidė
jo šokiai. Dalis dalyvių apie 
12 vai. vakaro pradėjo išsivaikš
čioti. Esame dėkingi valdybai

prie “Keleivio” dirbti, mažai ži
nių teturiu. Bet idėja apie za
rasiškius pasiliko gyva. Ten bu
vo ir skaudžių pergyvenimų 
Kiek plačiau apie tuos laikus pa 
rašiau savo spausdinamoje kny-' 
gce. - j

Chicagoje 1935 m. vasario 
Juozo ir Uršulės Žukauskų na
muose sušaukėme pasitarimą Į 
steigti Zarasiškių klubą. Prisi
mindami anų laikų zarasiškius 
ir džiaugdamies, kad Lietuva ne 
priklausoma ir laisva, nutarėm' 
organizuotis- Antrame susirinki- \ 
me pateikiau įstatų projektą ir 
buvo išrinkta klubo valdyba me f 2212 W. Cermak Road 
tams. Aš pirmininkas, 
šaikus, raštininkas, o 
Žukauskienė, iždininkė, 
nario mokestis $1.00.

nešioja kepsnius, kuriuos pa- už paruošta šaunu banketą.
rengė delikatesų krautuvės 
Talrrran ir Lith. Plaza Ct.) savi-

K. Bankus
J

— Zarasiškių klubo 45 metų sukaktis
Spalio 18 d. Šaulių salėje bu-i pakviestas Racino Moterų Kvar 

vo suruoštas banketas su pro-i tetas: Ona Kažemėkaitienė, Ju- 
grama, paminėti Zarasiškių Kiti, zė Pivoriūnienė, Bronė Nekro-1

Minint Zarasiškių klubo 45 metų sukaktį
(Miko Šileikio kalba)

Viename bankete susikirtau senų laikų minimos 1259 metų 
su vienu suvalkiečių, kuris už
gauliai tvirtino, kad 'aukštaičiai 
esą atsilikę nuo suvalkiečių. Ge
rai, sakau, pamatysime, ką apie 
Zarasus kalba Lietuvos Didysis 
kunigaikštis Vytautas, matysi-' mo centru. Emilija Platerytė,- 
me vėliau.

Aukštaitija yra didžiausia et
nografinė sritis, kuri išlaikė sa
vo tradicijas, šokius, dainas iri 
lietuvybės sąmonę, taip pat kai-'

j sekretorius buvo Jonas Juod- 
! vaikis. Susirinkimus šaukdayo 

Ciceroje, buv. Liuosybės salėje. 
Kadangi dauguma narių gyveno 
pietinėje miesto dalyje, susirin
kimus šaukdavo Hollyoodo sa
lėje, dabar šaulių salė. Nariais 
klubas nebuvo skaitlingas, bet 
politine ir kultūrine veikla do
mėjosi. Vasaros metu rengė ge
gužines, daugiausia rugpiūčio 
mėn., kai Zarasuose būdavo šven j

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Mindaugo dokumente (Praedic- 
tum Dusetae). čia Radvilai val
dė didelį dvarą. 1632 m. Radvi
lų dvaras pateko į Flaterių ran- ' 
kas. 1831 m. dvaras tapo sukili-Į

- i čiamos Žolynės. Kiti vadindavo 
Viena is sukilimo vadovių, pra-j gv OnQS at]aidais. Kįti net dai

"1 r* t i lx”! I < T Vi i o •J, dėjo sukilimą Dusetose. Kovosi 
_ i ėjo prie Raistiniškių rusų kai-

j mo, netoli Degučių ir mano tė_ 
į viškė.

• 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.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ' 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

bo 45 metų gyvavimo sukaktį. 
Salė, buvo pilna su kaupu sve
čių ir klubo narių.

Klubo pirmininkas Petras Ble 
kys pasveikino susirinkusius sve 
čius, primindamas šio parengi
mo paskirtį. Padėkojo Racino 
Moterų kvartetui, kad iš tolimo
jo miesto atvyko padainuoti lie
tuviškų dainų.
' Pakvietė klubo narius, kurie 
be pertraukos klube išbuvo 10 
ar daugiau metų, nusifotogra
fuoti. Tenka priminti, kad se
niausia klubo narė yra Apoloni
ja Barauskienė, gyv. 18-toj apy
linkėje. Antras po jos — Mikas 
Šileikis.
• Pirmininkas pakvietė Zarasiš 
kių klubo steigėją ir pirmąjį jo 
pirmininką, dail. Miką šileikį 
padaryti pranešimą. Jo kalbos 
tekstas spaudinamas atskirai. 
Šileikis pareiškė, kad apie Zara
sus ir zarasiškius yra daug ko 
pasakyti, bet padarysiąs trumpą 
pranešimą, kad svečių nevargin
ti ilgomis kalbomis.

Po šileikio pranešimo, buvo

gyveno slavų kaimynystėje. Jie.! 
buvo geri ūkininkai, staliai, kai-j 
viai ir nemažai dievdirbių. Aukš j 
taičiam priskiriami žymūs žmo
nės: kun. Antanas Baranauskas 
(Anykščių šilelio autorius), Jo- 

Grimskis. Pieninu palydėjo Ra-j nas Biliūnas, kun. Tumas-Vaiž-j 
mona Maillet. Jos padainavo I Santas, rašyt. Antanas VienuoJ 

. . ..... . Į 1 1C 7 T, lz-n ’ 1 clr n n Ir-1 L. t M _ TT  •

apie pustuzirų lietuviškų dainų j 
su magaryčiom. Plojimams ne
buvo galo. Visos buvo apdova
notos gėlėmis.

Moterų Kvartetas gali būti 
pavyzdžiu čikagiečiams. Scenoje 
jos sudarė įspūdingą unikumą: 
Dvi moterys aukštesnio ūgio, 
raudonose sukniose, o kitos dvi 
(pryšakyje), mažesnio ūgio, 
žalios spalvos sukniose.

Po programos sekė šalta 
karšta vakarienė. Buvo ir Angli- 
jos-Britanijos lietuvių klubo na
rių, pvz. ponai Lakai. Dr. Dar- 
gis, p- p. Sarapinai, ir daug kitų 
tauriųjų lietuviu. Visu nuotai? 
ka buvo pakili. Šokiams grojo 
Vyčio orkestras. Vakaras pasi
baigė po dvyliktos. Lai gyvuoja 
Zarasiškių klubas dar daug me
tų! 50 metu sukakti minėsime 
dar iškilmingiau.

Kdresp.

šiene ir Stasė Petrušartienė.j 
Kvartetui vadovauja Juozas j

ir

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, 111. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemoki p»t*rruvtnm nžsakent lėktuvų, traukinių, laivų kelto 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda 
rue kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus t-aštus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
tnadjas visais kelionių reikalais.

° Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reirui rezervuoti vietai 
H anksto — prieš 43-60 dienų.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

N

' vii..

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

nuodavo: “Ona gera žmona, duo 
da duonos ir smetonos”. Tiesa, 
Tarulio laikais klubas karts nuo

* j vcup pau i ry i Į karto Holly woodo salėje sureng
bos dialektą/nežiūrint to, kad 'SV.U^^S. ar^nauskas apie. davo baliuką ar vakarienę.

| lis-žukauskas, kalbininkas Kz. | 
Būga, poetas Jurgelionis, Dr. { 
Domininkas Bukantas Zarasuo
se ir daugelis kitų. Kun. Mairo
nis apie Zarasus taip atsiliepia 
posmeliu:

Zarasu kraštas — ežeru vieta, 
Kur tamsios girios krantus 

[apstoja,
Kiek tenai giesmių aukštyn

. , [išlieta, . 
Kas įkvėpimo ten neieškojo!? 
Zarasai palyginti, yra-kalvotas) 

rytinis kraštas (4 kilometrai' nuo 
Latvijos sienos). Žemė vidutinio 
derlingumo. Labai ežeringos apy
linkės ir daug mišk,ų. Didžiau
sias ežeras yra Drugšių, Zarasui 
aps. Giliausia — Tauragnų,, 61Į 
metro gilumo. Lietuvoje yra! 
29,000 upių-upelių, 4,000 ežerų.. 
Per Zarasų miestą eina Kauno- 
Daugpilio plentas. 1935 metais 
Zarasuose buvo pas tatytas 
Dom. Bukantui paminklas už jo 
nuopelnus tautinei sąmonei iš
laikyti.

Zarasų kraštas ir apskritai 
Aukštaitija, pradžioje 14-to 
šimt. Dugsburgo kronikoje mi
nima, kad lietuviai gyvena į ry
tus nuo Nevėžio upės. Geografiš 
kai aukštaičiai yra nurodyti ir 
D. L. Knigaikščio Vytauto laiš
ke imperatoriui Sigmundui 1420 
m. kovo 11 d., kuriame parašyto, 
kad Žmaitija ir Aukštaitija yra 
buvo ir bus ta pati Lietuva, ta 
pati kalba, pasiliks tie patys 
žmdnės.

12 kilometrų nuo Zarasų į šiau 
rę, yra Stelmužės dvaras, pilis.' 
Dvarą valdė rusai Valujevai 17- 
tam ir 18-tam šimt. Dusetos nuo

Degučius taip dainavo:
Ten trysdešimtį minučių lu- 

kėjom,
Ir nutarškėjom j paštą De-j 

gučių.
Čia prietemėlėj greitai arklius 

gavom
Ir lig dešimtai Zarasuos va- 

ižiavom.
Lietuvoje yra apie 40 kitų De

gučių.
Salako proislorė siekia pirmuo 

sius amžius po Kristaus. Yra 
daug piliakalnių, kur buvo ras-j 
ta kirvukų ir kitokių archifak-l 
tų. Prie Salako yra didelis Luo- 
džio ežeras. Šį ežerą mini 1253

Mindaugo dokumentai.

KLUBO ĮSIKŪRIMAS 
IR VEIKLA

' ■*

Trumpai paliečiau geografinę 
Zarasų pusę, tai liečia zarasiš
kius. Bet Daugiausia zarasiškių 
gyveno ir dirbo Pensylvanijoje, 
kasyklų 'ir plieno pramonės sri
tyse, ypač Leechburg, Pa. Aš 
pats tris metus gyvenau Leech- 
burge. Tame mažame miestely
je sudarėme Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugiją iš zarasiškių, 
įskaitant ir Uršulę Žukauskienę 
su broliu, kurie vėliau tapo Z. 
Klubo nariais Chicagoje. Aš pa
rašiau įstatus, o Juozas Baltru
šaitis savo spaustuvėje Pittsbur 
ge atspausdino. Tai buvo 1913 
m. Tų laikų zarasiškiai, daugu
moje Salako parapijos, mėgo 
gerokai išsigerti, gal būt, skur
do ir sunkaus ,darbo nepakelda
mi. Dauguma jų buvo, beraščiai. 
Iš jų tik vienas Sakalas lankęs 
gimnaziją.

Ta zarasiškių draugijėlė nebu
vo pašalpinė tiktai šiaip sau su
sitelkimo grupelė, netiksliai pa
vadinta. Kiek man žinoma, su
rengė tik vieną parengimėlį be 
jokios programos ir, pasibaigė 
nusigėrimu... *v...

Kai aš išvažiavau į Bostoną

m.

R . SIUNTINIAI I LIETUVĄ
£ MARUA N0RE1
! ZW8 West «9t> St, CNcaga. BL <0629 « TtL WA MTffl
► Diūellr paatrinkdmaa geroc rtilee įvairių prekių
f MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERYICB 

1501 W. 19th St, Chicago, DL 10629. — Tel WA 1'2737

— i ■ <

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

DĖMESIO ? - '
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA)
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:.

1961 m. į klubą atėjo naujos} 
ir gausios jėgos — pokarinė emi 
gracija klubą atgaivino iš mer
dėjimo. Klubas ne tik narių skai 
čiumi pasidarė didelis, bet ir ii-, 
nansais. Dabar jau keli metai 
klubas skiria stambesnes sumas 
kultūrinei veiklai ir spaudai pa
remti. Ligos ar mirties atvejais! 
klubas ištiesia ranką savo na-1 
riams. j

KLUBO PIRMININKAI:

metus 
metus 
metus 
metus 
metus 
metus

3 metus

Mikas Šileikis ....... 2 metus
Jimis Tarulis ............31
Stasys Bikulčius........ 3
Petras Blekys.......... 3
Jonas Adomėnas........1
Petras Blekys ...........  1
Marytė Šimkienė........1
Petras Blekys

. P. Blekys pirmininkavo 7. me
tus ir dabar pirmininkauja.

Baigdamas šį savo pranešimą, 
Zarasiškių Klubui linkiu gyvuo 
ti daug metų, minint savo veik
los 45 metų sukaktį ir tęsti dar
bą — lietuvybės išlaikymo idė-

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

We’ll help you make the right move.

NEIGHBORHOODS
PEAJYG.7OUP

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 pasirinkimtii.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-S775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenue 

Tel. 776-8505

, DAŽYMAS IR REMODE< ‘ 
LIAVIMAS

i 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 
2646 West 69th Street 
Tai. Republic 7-1941

Učį ■ lie LL4 V y UVC IIOJ iviv. J ■

ją, dėl kurios šis klubas ir buvo BRIGU TON PARKE gerą pelną Q4nT.f4nia? i T ietliva 
įsteigtas prieš 45 metus. Klubo nesantis gerai prižiūrėtas na- j • •j_ t ^4.

buvimas ir jo veikla dabar dvi- mas su tavernos bizniu, užkan- 
gubai reikalinga, kovoje už pa-i dine nuo 11-tos iki 1-os ir savi- • 
vergtos Lietuvos ir mūsų tevis-f ninkui butu tik už $49,000. Ap-
kėje likusių artimųjų laimę.

Lai gyvuoja Zarasiškių Klu
bas!

M. Šileikis

• žodžiai kaip vitaminai. Juos 
nuriję tikimės, kad viduje turi
me ką nors vertingo.

— Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos tradicinis rudeni
nis parengimas įvyks š.m. lap 
kričio mėn. 8 d. Šaulių Namuo
se. Programoje: meninė dalis., 
kurią atliks Racine Lietuvių 
Moterų balsų kvartetas, vaišės 
šokiai, veiks gausus gėrimais 
baras ir bus pravestas vertingų 
dovanų paskirstymas, šokiams 
gros Ąžuold Stelmoko orkestras. 
Kvietimai gaunami pas V. Uta- 
rą, telef. 817-0664.

—Knygą VALSTYBININKAS 
POLITIKOS KELIU galima iižsi 
sakyti per TĖVYNĖS SARGO 
ad-ją, 6819 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL., 60629. Kurie užsa
kymus ir pinigus prisius iki lap 
kričio 31 d. moka $6-40 už kie
tais viršeliais ir $4.80 už minkš
tais. Vėliau kainuos $8.00 ir 
$6.00. čekius rašyti POPE LEO 
XIII LITERARY FUND, Inc.

(Pr.)

I

s

žiūrėti galima su savininku su
sitarus telefonu nuo 3 vai. popiet 

284-5911

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4C59 Archer Avenue, 

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Raikla

MAINTENANCE MAN
Experienced full time machinery 

and building maintenance.
Excellent benefits.
Call: Mr. GEORGE

463-8500

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PRIE 73-ČIOS IR KEDZIE 

antrame aukšte išnuomojamas 
butas suaugusiems, be jokių 

gyvuliukų.
Skambinti 776-4743 

po 6 vai. vakaro.

— ŽEMĖ SUKASI
Ant šaligatvio sėdi 

žmogus. Prieina policininkas ir 
klausia:

— Ką,ponas čia veiki?
— Sako, kad žemė sukasi, — 

paaiškino žmogus.
— Tai kas? — nesupranta po

licininkas.
— Laukiu, kol priartės ma

no namas.

girtas

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745© 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

lymai ir kitoki blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

%

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nno 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

B vai. ryto iki 12 vai d. 
ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street

Chicago, UI. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, October 29 1980 
t -• I




