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ARSUVOJE SPROGO SOVIETINIS CENTRA>

r IRANO ŠACHAS LAUKIA MAIŠTO
! PRIEŠ CHOMEINIO SANTVARKĄ

. IRANAS NEPAJĖGIA PASIPRIEŠINTI GERAI
. . ORGANIZUOTAI IRAKO KARIUOMENEI

KAIRAS, Egiptas. — Rėza Beirute gautos žinios iš karo 
Pahlevi Jr., mirusio Šacho vy
riausias sūnus, sulaukęs -20 me
tų amžiaus ir pasiskelbęs Irano 
šachu, penktadienį padarė'svar
bius- pareiškimus karo ir kitų 
Irano nelaimių reikalais.
; šachas pareiškė įsitikinimą, 
kad netolimoje ateityje bus su
kilimas 'prieš dabartinę mulos 
Chorneįnio įvestą santvarką. Jis 
tvirtino, kad tas sukilimas būti
nai'įvyks, nes tai ryškėja iš.pa
dėties, nuo kurios. dabar kenčia 
didelė iraniečių dauguma. Jis 
pats prisidėšiąs ir padėsiąs ira
niečiams išsilaisvinti iš pačių dir 
džiausiu fanatikų ir atsilikėlių, 
kurie pirmyn žengiantį Iraną 
pfkdėjcr vesti, priešinga krypti
mi. Naujas šachas rengiasi eiti 
tėvo pėdomis, siekti mokslo ir 
žygiuoti pirmyn kartu su visu 
kultūringu pasauliu. > .

ŽADA SIEKTI GERŲ SAN
TYKIŲ ŠŪ KAIMYNAIS

.►^Naujas Irano šachas prižadė
jo siekti gerų santykių su kai
mynais ir prižadėjo nesikišti į 
kitų valstijų / vidaus reikalus, 
šachas paruošė raštą, kurį įteiks 
kaimjyniilėnis valstybėms. Rašte 
nurodoma; kad Chomėini pra- 
8'ėjo siųsti fanatiškus Žijitus į 
Turkiją, Iraką, Egiptą, ' Siriją, 
Jordaniją, Pakistaną ir į kitas 
valstybes, kad ruoštų maištą ir 
pagrobtų valdžią. :

Turkija, patyrusi apie tą veik
lą, uždarė sieną ir jokio iranie
čio daugiau neįsileido į Tūrki- 
jds teritoriją. Irakas suėmė 40 
tūkst. šijitų ir išvarė į Iraną. 
Egiptas suėmė didoką būrį fa
natikų šijitų ir padėję. į kalėji- 
lįiąRo kiti pabėgo į Libiją. Pa
kistanas griežtai uždraudė šiji- 
tams kištis į valstybinius reika
lus. Naujas Irano šachas yra pa- 

• siryžęs nesikišti į kaimyninių 
valstybių reikalus ir laikytis ga
liojančių sutarčių.. Jis ’.užmezgė 
ryšius su užsienin išbėgusiais 
Šacho draugais.

IRANO KARIAI NETURI 
GINKLŲ

frobtų sako, kad Irano kariai ne
turi tinkamų ginklų vykusiai 
pasipriešinti irakiečiams. Irano 
šauliai paleidžįsi po kelias kul
kas į irakiečių užimtas pozici
jas, bet nesiryžta vėsti organi
zuoto puolimo, nes tam. neturi 
tinkamų . ginklų, nei šovinių. 
Net past mula Chomeini labai 
susirūpinęs, kad iraniečiai ne
gali irakiečių atstumti iš visam 
Tranui taip verktinai reikalingo 
Choramšaro uosto ir iš nafta 
turtingų jo apylinkių.

NAUJI GANDAI APIE
’ • ’ SUIMTUOSIUS
BEIRUTAS, Libanas. — Isla

miško parlamento neriai nesku
ba į posėdžius> nes jiems nerūpi 
daryti greito sprendimo apie 52 
suimtų amerikiečių likimą.
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* t l i ; * •

1

KRU\rINOS KOVOS 
TOKIJO GATVĖSE

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos pogrindžio kairiųjų grupių 
nariai veda kruviną karą. Ket
virtadienį keli vyrai, šalmais 
užsidengę galvas ir veidus, gele
žiniais vamzdžiais ramioje To
kijo gatvėje užpuolė savo kon
kurentų gengės penkis narius ir 
mirtinai juos primušė. Tą darbą 
atliko nariai radikalų grupės, 
žinomos vardu Chukaku (vidu
rinė ašis).

Jau 11 metų, kai tarp jos ir 
kitos kairiųjų grupės, vad. Ka- 
kumaru (marksistai revoliucio
nieriai) vyksta žiaurus karas. 
Nuo 1989 metų tose kovosę jau 
žuvo 80 žmonių, iš kurių keturi 
buvo sudeginti. Ir .dabar polici
ja mano, kad bus žudynės kerš
to sumetimais.

UNIJOMIS

SENATORIUS WILLI 
APKALTINTAS

NEW YORK. — Sen.

mula Chomeini ryžosi spręsti 
amerikiečių 'likimą. Tvirtinama, 
kad Chomeini ryžosi imtis griež
tų priemonių amerikiečiams pa
leisti. Jis . nemato kito kelio 
gauti Amerikos ginklų, jeigu 
neišleis/-;tsuim tų amerikiečių. 
Juo ilgiau juos-laikys, Juo bus 
sunkesnė padėtis karo su Iraku 
frontuose. . >

Ar Beirute ir Londone girdė
tas gandas ar pranešimas turi 
pagrindo, tuo tarpu labai sunku 
spręsti. ;

Dr. Vladas Šimaitis, ALTo vicepirmininkas, pirminin
kauja ALTo konferencijai. Sėdi ALTo pirmininkas 
dr. Kazys Šidlauskas, baigęs skaityti savo pranešimą.

. (M. Nigio nuotrauka)

REAGANAS ATLEIDO VYRIAUSIA
UŽSIENIO POLITIKOS PATARĖJĄ 

^RIČHARD V. ALLEN SIŪLYDAVĘS REAGANUT 
SUNKIAI VYKDOMUS PATARIMUS

KALENDORELIS

Lapkričio 1: Kirenija,’.Liuci- 
nijus, Vaiva, Gydautasf

Lapkričio 2: Vėlinė*.

Lapkričio 3: Vinffreda, Mar
tynas, Nora, Narutė, Vidmantės.

Saulė tek-a 6:22, leidžiasi 4:46. 
Oras vėsus, naktį gali snigti, 
• < i »

PIETŲ AFRIKA ŠVEL
NINS ĮSTATYMUS

v PRETORIA, P; Afirka. —T Pie
tų Afrikos parlamentarų grupė 
yra pasiryžusi sušvelninti dabar 
veikiančius įstatymus, skirian
čius labai dideles bausmes-juo
džiams už įstatymų nesilaiky
mą.

Dabar už .tuos pačius nusikal
timus nevienodai baudžiami bal
tieji ir juodieji. Baltiesiems kal
tinimai lengvai atmetami, tuo 
tarpu beveik visi juodieji smar
kiai baudžiami. Atrodo', kad tos' 
didelės bausmės bus gerokai su
švelnintos, nors dar nebus pri
eita prie juodžių reikalavimo, 
pagal kurį jie nori, kad baus
mės už nusikaltimus visiems 
būtų lygios, neatsižvelgiant j 
odos "spalvą.

Pakeitimai daugiausia lies juo
dųjų gyvenimą juodųjų rajone. 
Toliau, juodieji galės būti bal
tųjų rajone, jei jie ten turės 
darbą ir vietą gyventi.

— Buvęs-ankštas Afganistano 
pareigūnas Pdkistane pareiškė, 
kad rusai išnaudoja gamtos tur
tus, paimdami didelius kiekius 
natūralių dujų ir kitokių gėry
bių. Jie Rusijon veža didelius 
kiekius trąšų, cemento bei kitų 
Afganistaną pramonės gaminių, 
sumokėdami tik mažą dalį jų 
kainos. Pareigūnas nesenai pa
bėgo į Pakistaną.

— Madride lapkričio 8 dieną 
įvyks Europos Socialisfip demo
kratų pasitarimas. Lietuviai ta
me pasitarirrtėdslyvaus.

% *

NEW ORLEANS, La. — Ed- 
Meese, vyriausias Ronald Rea- 
gano patarėjas, ketvirtadienio 
vakarą atleido iš vyriausio už
sienio politikos patarėjo parei
gų Richard V. Alleną. Reaganas 
buvo patenkintas Alleno pata
rimais, bet po' praeito antradie
nio debatų su prezidentu Carte- 
riu pats Reaganas pradėjo abe
joti Alleno patarimais. Jam 
anksčiau buvo kilusi viena kita 
abejonė

i
Antradienį debatų metu pa

aiškėjo, kad prezidentas turėjo 
tikslesnių žinių .ir Reaganas tu
rėjo kiek keblumų' tinkamai 
pasiaiškinti.

ALLEN ATLEISTAS 
VISIEMS LAIKAMS

» 
Reaęanui atleidus Allena, bu- O v 7

vo manyta, kad jis bus atleistas 
tik laikinai, iki lapkričio 4 d. 
Tačiau R. Reagano rinkiminės 
kampanijos sekretorius L. Not- 
ziger pareiškė, kad Allen yra at
leistas visiems laikams. Jis pri
dėjo, kad nei vienas Reagano 
kampanijos tarnautojas nesam
dytas ilgesniam laikui. Kada 
rinkiminė kampanija pasibaigs, 
tuo' pat pasibaigs ir tarnyba. 
Jeigu Reaganas vėliau norėtų ką 
nors samdyti, tai bus jo priva
tus reikalas, o ne rinkiminės 
kampanijos klausimas.

— Pr gintinieji Sun-Times 
šiaudiniai balsavimai rodo, kad 
nepriklausomas kandidatas pre
zidento pareigoms John Ander
son vis dar trukdd gubernato
riui Beagan iškilti aukščiau 
prez. Carterio. Illinojuje prezi- 
dėntas Carieris gauna 45.7 proc. 
balsų, o R. Reaganas — 42%.

• —-. Elizabeth Holtzman, kan
didatė į New .Y'orko senatoriaus

AR SUMAŽINTI VALSTIJOS 
ATSTOVŲ SKAIČIŲ IKI 118?

Organizacija Political Hohesfty 
siūlo Illinois Kongreso atstovų 
skaičių iš 177 sumažinti iki 118. 
Jie mano, kad tuo būdu bus su
mažinamos išlaidos, bus mažea- . 
nis atstovų skaičius ir greičiau I . 
aptars įstatymų projektus. Bal-^' p 
suojama vienu balsu už vieną 
kandidatą, nereikės balsų skal
dyti. Minėtos organizacijos pa-

TYRINĖJAMI JA'KSON RY
ŠIAI SU LIBIJA

WASHINGTON (UPI) — Tei 
singumo departamentas pradė
jo tyrinėti apie, operacijos PU- 
SH-steigėjoi Rev. Jesse-L. Jack- 
sono ryšius su Libija kitu arabų’ 
kraštu. Byla nerišama su Billy 
Carterio pastangomis patarnau
ti-Libijai, perkant-iš jos naftą. 
Panašias pastangas darė ir Rev. 
Jacksonas, r e k omenduodamas 
vieną negrų valdomą . benzinu 
firmą. ; # I'

. Baltieji Rūmai pranešė-,- kad 
Jacksonas gavo iŠ FBTIaiską ku 
riame teiraujamasi apie jo san
tykius su Libija. Ketvirtadienį 
jis pasirodė St. Louis gyvento
jams su. prez. Carterio rinkimi
ne kampanija. Esą Cartėris 
jam patarė elgtis pagal Užsienio 
kraštų agentams registracijos ak:

PREZ. CARTERIS NETIKI 
GREITU IŠLEIDIMU .

NEW YORK, N.Y. — Prezi
siūlymui pritaria 57 laikraščiai, denlas Carteris, užgirdęs apie"

paties Chomeinio nutarimą pa
leisti 52 amerikiečius, nebetiki 
šiais gandais. Prezidentas pa
reiškė, kad jis jau kelis kartus 
yra girdėjęs apie suimtųjų pa
leidimą, bet tie gandai vėliau 
nepasitvirtino.

Buvęs užsienio reikalų minis- 
teris Gotbz-adė tvirtino, kad ne- Į

televizijos ir radijo stotys.
Massachusetts valstijoj prieš 

du metus toks pakeitimas buvo 
pravestas, bet jo pasėkos nebu
vo tokios geros, kaip iš pradžių 
tikėtasi ir laukta. Sakoma, jog 
Massachusetts valstija tuo pra
rado kelis gerus kongresmanus, 
kurie dėl to pasitraukė ar ne
buvo išrinkti. Numatytas išlai-1 trukus paleis visus amerikie- 
dų sumažinimas nepasitvirtini.- čius, bet vis dėlto iki šio meto 
Pakilo atstovų algos ir padidėjo 
jų štabas, nes padidėjo jų atsto
vaujamas rajonas.

šis klausimas Illinois valsti
joje bus sprendžiamas lapkričio 
men.-4 dienos rinkimuose. Bal
suotojai turės pasisakyti ar “už” 
ar “prieš” tokį pakeitimą.

iraniečiai jų nepaleido. Irano 
prezidentas Bani Sadr tvirtino, 
kad už kelių dienų bus paleisti 
52 amerikiečiai, bet tos “kelios 
dienos“ jau seniai praėjo ir 
amarikiečiai dar laikom! Irane. 
BuVo pasakojama, kad susirin 
kęs parlamentas tuojau paleis, 
bet iki šio meto nepaleido.

Didelė dalis parlamentarų

VARŠUVOJE, RUSŲ AVIACIJOS 
CENTRE, SPROGO BOMBA

SOVIETAI SUSIRŪPINĘ LAISVOMIS LENKIJOS 
DADBININKŲ

Karšuva, Lenkija. — Bom
bos sprogimas ir gaisras ketvir
tadienį apgriovė rusų o'ro linijos 
Aerofloto pastatą Varšuvoje.
Sprogimas įvyko tik kelios va- son Williams, Jr. (D., N 
landos prieš lenkų vyriausybės Į pirmas senatorius ir se 
nariams, premjerui 
ski ir lenkų komunistų aprtijos Į scam skandalu — kyšių 
generaliniam sekretoriui St. Ka-1 
nia susitinkant Maskvoje sirScf- 
vietų S-gos prez. Leonidu Brež
nevu. Sprogimo metu nebuvo 
sužeistų. ..

Maskvoje 
vyriausybės 
kad stipriai 
jie išspręs visus politinius ir i aero’drome suvaidino FB' 
ekonominius klausimus derybo
se su lenkų unijų vadais.

Penktadienį 60 tos naujos ne
priklausomos unijos astovų tu- 
rėjd susitikti su ką tik iš Mask
vos grįžusiu premjeru J. Pin- 

: kowskiu. . Mįdisteriu kabineto 
rūmuose pentkadienį turėjo de
rėtis dėl laisvos spaudos, pasi
tarti apie mėsos klausimą ir dėl 
padidinimo atlyginimų darbi
ninkams. Stebėtojai tikėjosi, 
kad risi šie klausimai galėjo ten 
būti išspręsti. Bet dėl linijos ko
munistų - partijai nepriklausymo 
vyriausybę negali nusileisti. Į

Registruojant unijas, lenkų 
teismas reikalauja, kad unijos 
pripažintų komunistų partijos 
vadoyvbo ir kad atsisakvtų 
streiko .teisės. Visos lenkų ne
priklausomos unijos sudarė są
jungą, ‘ pavadintą “Solidaru
mas*? Tas “Solidarumas”, pro
testuodamas prieš tokius teis
mo reikalavimus, jau paskelbė, 
kad jos streikuos lapkričiu mėa. 
12 .diepą, jeigu teisinai priešin
sis t valstybės pareigūnų paža- 
'jjąjjis^kuriais jie užtikrino ta
da ' streikavusiems darbinin
kams, kad unijos bus laisvos.

Unijos vadai sutinka, kad ko 
munistų partijai priklausytų 
valstybės ir socialiniai klausi- j rūpino ir nori greito bei 
mai bei lenkų tarptautiniai rei- to sprendimo, 
kalai. Tie unijų vadai nemano, 
kad toks staigus vyriausybės ir 
partijos vadų iššaukimas Mask- kų vadams greit ir efel 
von yra Maskvos reikalavimas išspręsti unijų reikalus, ; 
griežtos jų laikyenns. Jie mano, kania ir Pinkowski nori 
kad tie Maskvos pasitarimai yra Maskvos pasitikėjimą.

u vjnauavuco .pumas senatorius ir se 
ui J. Pinkow-1 Kongreso narys apkaltint

Brežnevas naujos 
narius užtikrino, 
padedant rusams,

ir tariamų arabų šeichų.
AVilliams yra kaltinam 

jis sutiko priimti iš arabų 
' 100 milijonų dolerių pas 
dalininko teises titaniur 
syklos operacijoje. Tą 
šeicho rolę 1979 m. ru, 
mėnesį Kennedy tarptaut

tas ir buvo registruojami 
kalbiai ir derybų eiga.

Jei senatorius bus rast 
tu, tai jam gresia iki 5t 
kalėjimo bausmė ir §110, 
niginė bauda.

Laike spaudos konfer 
senatorius Williams, 60 
pareiškė: “Aš esu nekal 
nieko nusikalstamo n 
riau”.

— Japonų automobilių 
bos bendrovė statys prie 

: ville miesto, Tennessee v; 
• je, Datsun sunkvežimių < 
vę už 300 milijonų doleri 
matoma, kad dirbtuvė 1S 
pagamins 120,000 sunkve;

— Gydytojai nustatė 
automobilio nelaimės m< 
Skorubskienei smarkiai su 
tas nugaros slankstelis. . 
ligoninėje.

normalus reikalų aptarim 
taip viešai kalba, bet pr 
reiškiasi susirūpinimas.

Toks staigus lenkų vadų 
kiinas j Maskvą tik 24 vai 
jų pasitarimus su unijų 
rodo, kad Maskva taip pa

Vakariečiai mano, kad 
va trumpai ir aiškiai įsai

— Pasaulio banko prezidentas , ]
Robert McNamara nuo 1981 m. Į nenori amerikiečius paleisti ir į 
liepos 1 dienos pasitraukia iš • seimo posėdžius nepasirodo. Da- 
pareigų. Amerikiečiai siūlo Al
den Winship Clausen toms pa
reigoms eiti. Clausen, 57 metų, 
yra Amerikos banko preziden
tas San Francisco mieste. •

bar kalbama, kad kariai priver
tė Chomeini paleisti amerikie
čius, bet tuo tarpu amerikiečiai 
dar nepaleisti. Prezidentas ma
no, kad prieš rinkimus Chomei
ni amerikiečių nepaleis.

vietą, pasalino savo tėvą iš rin
kimų komiteto dėl to, kad jis 
pareiškė, jog senatorius Jacob 
Javits neilgai gyvens. Jis norė
jęs tik padėti savo dukteriai, 
pažemindamas vieną jos kcpku-

— Buvęs ČIA pareigūnas Da
vid H. Bamett trečiadienį pri
sipažino Baltimorės U. S- Dis- 
trikto teisme teikęs žinias Sovie 
tų Sąjungai. Sovietų KGB jam 
sumokėjo $92,600.

Juozas šmotelis, Naujienų steigėjas, sulaukęs 96 met 
dalyvavo Naujienų bankete ir papasakojo kelias svarbe 
nes mintis. Iš kairės j dešinę stovi: Kristina Austin, Jin 
zas šmotelis, John Burns (šmotelio žentas) ir Lili] 
Burns (šmotelio duktė). Fotografavo AJ Vaiti
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JŪS KLAUSIATE,

dėl

šytos 
kurie 
tavo.

10)

remen Board įstaigai, jri aš 
papildomai kur non uždirb-
čiau didesnę suBą pinigų’?

F. "G-nis

Vo-
01-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS

SUNKIAI ĮGYVENDINAMAS SVEIKATOS PLANAS 
ŠIAME KRAŠTE

JAV Sveikuh>n ir žmonių 
t :a n y bos sektėbrė Patricija 
Lai ris nupiešė liūdnų paveiks, 
lų nacionalinės sveikatos ap
rūpinimo sistemos šiame kraš
te užpraeitą penktadienį Wa
shingtone, bet ji pasakė, kad 
nacionalinis sveikatos apdrau
dos planas praplės tą vaizdą 
daug ryškiau.

“Siame krašte yra 22 mili
jonai anierikiėčitj, kurie netu
ri medicinos apdraudos, ir ki
ti 20 mil. kurie turi sveikatos 
apdraudą, kuri yra nepakan
kama įr nepatenkina pagrin
dini ii sveikatos reikalif’ pasa
kė sekretorė Patricia Harris.

šĮas pastabas gerbūvio sek
retorė P. Harris pareiškė cere
monijose dedikuojant 60 mil. 
dolerių vertės, X aukšti!, 500 
lovų Illinois universiteto ligo
ninės, esančios 1740 West Tay
lor St., Chicagoje.

'’Kadangi sveikatos reikalams 
išlaidos nuolat kylančios, tai 
gerbūvio sekretorės 11 a rris 
teiginiu, Medicare ir Medicaid 
programos pasidarė nepakan
kamomis, negali aprūpinti vy
resniųjų žmonių ir- biednuome 

kurie iš tikrųjų išleidžia 
t •

- VISIEMS ŽINOTINI 
ADRESAI

Mayor’s Office for Senior' 
Citizens C^y of Chicago. i 

330 S. Wells St.,* 
Chicago, IL. 60606

;; . Tel. 744-4016.
Suteikia informacija^ vyres

nio amžiaus žmonėms dėl pa
piginta kaina važiavimo RA A 
L D. korteliu, vadinama mini- 
bus transport acijos vyresnio 
amžiaus asmenims ir nedarbin 
giems (handicapped) ir suma
žinta kaina basais važinėti 
^grupėms ir klubams j muzie
jus parodas ir t.t.

YMC-V of Metropolitan Chi
cago. Transportacijos pro
grama vyresnio amžiaus as
menims.

3763 S. Wabash Ave., 
Chicago, IL. 60653.
Tel. 263- 9121.

ši ištaiga glaudžiai bendra- 
‘darbiauja su Mayoro ofisu for 
‘Senior Citizeits. ypač parūpi-
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M WORKERS WORLD.
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7 t-.............  —

ubertarianT
t? b--- -

CITIZENS.

INDEPENDENT. 

daugiau pinigų, iš savo kiše
nių dabar, negu prieš įgyven
dinant šias dvi minėtas pro
gramas.

Sekretorė Pati icia Harris pa 
brėžė, kad “daugelis gydytojų 
ir ligoninių, kuriuos mes tu
rime šiame krašte, 50 mil. žino 
niij gyvena federalinės admi
nistracijos aprūpinime, yra 
pažymėti, kaip mediciniškai 
nepakankamai aprūpinti tei
kiama pagalba.“
Konstatuotas faktas, kad dau

gelis gydytojų priemiesčiuose 
ir didmiesčio apygardos, jau 
yra vyresnio amžiaus ir pa
skirti poilsio; daugelis ligoni- 
niij toje pačioje aplinkos ben
druomenėje, yra finansiniuose 
sunkumuose ir netrukus galin
čios užsidaryti...

Svarbus darbas, kad ateįty 
paruoštmne daugiau medici- 

1 uos gydytojų, kuriuos galėtij 
panaudoti šio krašto žmonių 
geresniam sveikatos aprūpini
mo reikalams efektingiau ir su 
efektyvinėmis kainomis, — 
baigė kalbą sekretorė Patricia 
Harris.

Pr9 Fabius

nan t susisiekimą diedai mir- 
giems (handicapped) asme
nims.

; [VAIRIOS ĮSTAIGOS, 
^ŠKIRT'OS VYR> AMŽIAUS

ASMENIMS
Chicago Area Council of Se

nior Citizens Organizations, 
Inc, ,

53 W. Jackson Blvd.
Cfficago, IL. 60604
Tel. 311-9176.

Teikja inh rmaeijas ir patar
nauja organizacijoms ir na
riams apie medicinos ir dantų 
gydymo ištaigų ir vaistų ga
vimo vyr. amžiaus nariams su 
specialia kaina; suteikia infor 
macijas dėl vyr .amžiaus žmo
nėms klubų steigimą ir kt.

Chicago Metropolitan 
Senior Citizens Senate,

721 N. La Salle St., 
Chicago. IL. 60610. 
Tel. 64<KE)8O.

Vvr. amžiaus asmenų gru-* CK

|
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Kaurvo miestai, iiOrbit AUksoto kafno. Ap«^Io(» tfenweiM

PENSININKAMS SKIRTI SKAITYTI SVARBŪS 
LEIDINIAI

JA,V federalinės administra
cijos Development departamen 
tas išleido nemažai pensinin
kams skaitytiiuj leidinių, ku
rių svarbesnius pavadini
mus čia paminėsime.

1) “Budgeting for the Retir
ed couple” (kaina 10 c.). Kny
gelėj aprašyta kaip planuoti 
pensininko biudžetą. Joje yra 
išspausdintas pragyvenimo pa 
lyginimas (coseof-living) abie 
jų pensininkų (vyro ir žmo
nos) pasirinktuose miestuose.

2) “Planing for the Latest 
tai na 35 c.). Tai lyg

planuojant išėjimą 
Aptariamos pajamos, 

narių įsi

Years” ( 
vadovas 
poilsiu, 
sveikatos, remonto,
gijimo ir kai kurios teisįnės 
normos.

3) “Consumer Cuide for Ol
der People’’ (nemokamas lei
dinys). Tai kišeninio formato 
vadovėlis, nurodąs, kaip apsi
saugoti nuo įsivyravusio išnau 
dujinio ir apgavystės.

4) /Employment and 
lunteėr Opportunities for
dėr People. Nemokamas leidi
nys.

5) “Food Guide for 
Folks” (kaina 40 c.), 
leidinyje aptariamas
planavimas, pirkimas ir mais
to paruošimas, kad gautum rei 
kiama kiekį maištingų 
•įsmenims. vyresniems, 
50 metu amžiaus.

Older
Šiame 
maisto

daliu c
negu

pili koalicijos atstovai; sutei
kia h u ola i d ų (d i sko n t ų) surašą

P r id e — vyr. amžiaus as
menims.

Travelers Aid of Metropoli
tan- Chicago, Immigrants’ Ser 
vice league,

Chicago^ IL 60601.
Tel. 435-4500.
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6) “Retirement Housing for
Older Adults” (nemokamas 
leidinys). Išspausdinti sąrašai 
šaltinių ir agentūrų, kurios pa 
deda pensininkams įsigyti na
mus bei butus.- ■

7) “Yours Social Security”.
Nemokamas leidinys, apta

riąs socialinės apdraudos siste
mą.

8) “You, The Law and Reti
rement” kaina 70 c.). Leidiny 
paaiškinama, kodėl ir kada rėi 
kTa turėti savo advokatas,, kaį 
planuojama išeiti poilsiu.

Tame leidinyje diskutuoja
mas testamento sudarymo rei
kalas, surašymas advokatui 
įgaliojimo, o be to — trusto 
fondų sudarymas ir t.t

9) “Adult Physical Fitness”, 
(kaina 70 c.). Leidinyje apra.

programos suaugusiems, 
per kelis metus nespor-

Hearing Aids” (kaina 
Leidinyje patiekiami 

palyginimo rezultatai vaidi
nai (brand-namė) bandymų ir 
pasirinkimo, pataisymo dis
kusijos ir klausymo aparatų 
apsauga ir aprašoma kurtumo 
priežastys.

11) "‘Back to ĄYork after Re 
tirement” (kaina ,60 c.). Leidi
nyje nurodytos, specifinių dar
bų galimybės pensininkams, 
padedant paruošti “resume”, 
parašyti aplikacijos laišką, kai 
pensininką apklausinėja ad
ministracija. Be to, nurodytos 
darbų rūšys, kurias pensinin
kas gali gauti per valdinės ir 
privatines programas.

“12) “How to Cope with Ar
thritis (kaina 60 c.). Leidinyje 
aprašoma kaip kovoti su pasi
reiškusią artričio liga.

13) “Federal Benefits for 
Veterans & Dependents’’ (kai- 

na 83 c.). Leidinyje apražy- 
iytva federalinės veteranų ir 
išlaikomų asmenų (dependen- 
tų) išmokos.

14) “Keeping Records” (ne
mokamas leidinys). Aprašo
ma kokius dekumentus reikia 
laikyti, jų nenaikinti.

Yra išleista taip pat brošiū
rų apie senelių namus (nursing 
homes), ir tuose namuose tei
kiamą pagalbą, namų remon
tus, apie apsaugos priemones, 
k.a.; apie dujų (smoke) detek 
torius ir “burglar” aliarų apa
ratus. Visi dalykai yra valdi-, 
nių agentūrų patikrintu

Pranas Petitas 
* » »

Užsiregistravus suteikia pa
tarnavimą keliaujant tiems as 
meninis, kuriems reikalinga ap 
sauga dėl amžiaus ar nedarbin 
gurno (handicap) ir kt.

U. S. Pasport Agency, 
230 S. Dearborn St- 
Chicago, IL. 60604. 
Tel. 353-5426.
Suteikia informacijas 

pasų gavimo. 
* * *

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMO
NĖMS REIKALINGI ADRESAI
Chicago Volunteer Legal Foun 

dation, 19 S. La Salle St., Chi
cago, IL. 60603. Tel. 332-1824.

Tai privati advokatų organi
zacija, kuri savanoriškai patar
nauja neturtėliams.

Cook County Legal Assistan
ce Foundation.Adresas tas pats, 
Tel. 263-2267.

Suteikia nemokamai teisinę 
pagalbą neturtėliams, gyvenan
tiems Cook apskr. priemiestyje.

Legal Aid Bureau of United 
Charities of Chicago, 64 E.Jack 
son Blvd., Chicago, IL. 60064. 
Tel. 922-5625.
Civilinėse bylose padeda tiems 

klientams, kuriie neturi lėšų pa
sisamdyti advokato; privatinė 
organizacija.

Legal Assistance Foundation 
of Chicago, 33 S.Dearborn, Chi 
cago, IL. 60604. Tel. 341-1070.

Skiria lėšas' teisinei pagalbai te minėtą kiekį kraujo iš kitų 
- - - asmenų, pagal vadinamą

piacement’’ planą. 
* * *

KL. Jeigu kas nors Soc. See. 
įstaigai suteikia neteisingas ži
nias, kad gautų išmokas ir tas 

j vėliau paaiškėtų, ar tokiam 
KAIP ATSIRANDA VAIKAI j asmeniui būtų iškelta byla?

1

visose civilinėse bylose asme
nims, gupėms ir bendruomenės 
organizacijoms; nepadeda kri
minalinėse bylose; įstaigai lėšas 
skiria federalinė administra
cija.

Pradžios mokyklos mokytojas 
uždavė pirmojo skyriaus moki
niams rašto darbą tema “Iš kur 
atsiranda vaikai?”

Viena 10 metų mergaitė pa
rašė: “Prancūzijoje mergaites 
randa rožėse, berniukus kopūs
tuose. Amerikoj ir Anglijoj vai
kus gandras atneša. Visose ki
tose šalyse vaikai į pasaulį atei
na natūraliu būdu”.

KL Ąš žinau, kad Medicare 
apmoka išlaidas ligoniui esant 
priklausančiai tai įstaigai li
goninėj. Bet kas atsitiks, jei 
skubus atvejis įvyktų ir aš tu
rėčiau atsigulti į tokią ligoni
nę, kuri nepriklauso Medica
re? Noriu paklausti, ar Medi
care kiek nors apmokės už ma 
no gy dymą .tokioje ligoninėje?

Vladas S.
ATS. Medicare ligoninės ap- 

drauda gali padėti apmokėti 
už pagalbą ligoniui, jei ligonis 
gulėtų nepriklausančioj (non- 
participating) ligoninėje, bet 
tiktai (1) jei jūs priimtas į to
kią ligoninę dėl nelaimingo— 
skubaus atvejo gydymui, ir 
(2) tokja ligoninė yra arčiau
sia suteikti skubų patarnavi
mą (emergency). Medicares 
ligoninės apdrauda gali mokė
ti už Tokią pagalbą apie 2/3 tų 
išlaidų, kurias moka už pa
ciento gydymą pripažintoje li
goninėje. 

* * #
KL. Neseniai aš turėjau nu' 

vežti savo žmoną į ateinančių 
pacientų kliniką dėl skubaus 
gydymo. Kaip to gydymo dalį, 
jai buvo padaryta kraujo, tran 
sfuzija. Noriu paklausti, ar Me
dicare apmokės už tą kraujo 
tranfuziją?

Susirūpinęs Jonas M-jus
ATS. Medicare medical, ap

drauda padeda apmokėti už- 
fcraujo transfuziją ateinan
tiems ligoniams, pradedant su 
ketvirta pint’ę per kalendori
nius metus. Medicalinė apdrau 
da neapmoka už pirmąsias taįp 
vad.“ pints” kraujo kiekvie
nais kalendoriniais metaise. 
Jums nereikėtų mokėti už pir
mąsias tris “pints”, jei tas 
kraujo kiekis gautas per krau
jo planą arba jei kas nors do
vanojo jums tokį kraujo kie' 
kį. Ligoninė negali jums pa
tiekti sąskaitos, jeigu jūs gavė

re-

J. V-kas
ATS. Jeigu Soc. Sec. įstaigai 

paaiškėtų, kad asmuo suteikė 
melagingas žinias ir ryšyje su 
tom informacijom gavo išmo
kas, tai tokiam asmeniui iš
keltų kriminalinę bylą JAV 
prokuroras, už apgaulę.

* £ *
KL: Jei- aš būdamas nedar

bingas, dar kiek uždirbčiau 
lėšų pragyvenimui, ar tas at
silieptų į mano gaunamas ne
darbingumo metines išmokas?

J. G-žius, buvęs gelžink.
ATS. Jeigu jūs dirbate kur 

nors ar pačiam sau, tai jūs 
turite pranešti U. S. Railroad 
Retirement Board, 844 Rush 
Str., Chicago, IL 60611, šias ži
nias: 1) kokios rūšies darbą 
dirbate, 2) vardą, pavardę ir 
adresą jūsų darbdavio, 3) kiek 
numatote uždirbti kiekvieną 
mėnesį. 4) pažymėkite datą, 
kada pradėjote dirbti, kiek 
valandų dirbate per savaitę ir 
5) kiek laiko numatote dirbti.

v

Jūs metinės išniokos negali 
būti išmokos už bet kurį mė
nesį, kuriame jūs dirbate: a) 
geležinkely ar kitą darbdavį, 
atliekantį geležinkelio parai)-. 

, gą, arba b) pas paskutinį darb 
davį, jei jūsų dirbote prieš iš
einant į poilsį ir jis nebuvo 
geležinkelių darbdavys.

Daugiau informacijų galite 
gauti artiinfansioj Railroad 
Retirement Board įstaigoje.

* * « į
KL Aš dirbau geležinkelio i 

darbuosv, dabar esu pensiniu-1 
kas. Nrtl-iti sužinoti., kada aš 
turiu pranešti Railroad Rein

ATS. Vietos artimiausiai 
Railroad Retirement Board įr. 
taigai reikia pranešti kiek gai
limą anksčiau, kada pradėjote 
dirbti arba prekiauti, Dar kar-. 
tą praneškite, jei jūs uždirbo
te daugiau, negu $200 per mė
nesį ir jei anksčiau pranešėte, 
kad uždirbsite mažiau.

KL Aš esu geležinkelių val
dybos pensininkas. Noriu žino
ti, jei aš kur nors papildomai 
uždirbčiau pinigų, kokiu lai
ku turėčiau pranešti apie pa
pildomą uždarbį? .’r*

Mykolas B-has
ATS. Jeigu jūs uždirbote virš 

$200 per mėnesį ir nepranešėte 
Geležinkelių Pensijų Valdybai 
dviejų mėnesių laikotarpyje, 
jūs būsite nubaustas. Už pir 
mą kartą pavėluotą praneši
mą, baudžiama vieno mėnesio 
išmokomis (anuity). Už sekan
čio karto reporto pavėlavi
mą baudžiama vieno mėnęsio 
išmokomis (annuity-) už kiek
vieną mėnesį, per kurį jūs už' 
dirbote virš $200., * * * •

KL. Pasakykite kaip aš tu
riu pranešti, kad aš būdamas 
geležinkelių pensininku, papil 
domai uždarbiauju ar gauni 
Social Security išųiokas?

ATS. Apimtai privalote pra
nešti: artimiausiai Railroad Re 
tirement Board istaigft£f arba 
užpildykite viej^^^ną, kųjS 
yra pridėta prie įstaigos leidi
nėlio. Tą fbrmą užpildę paštti 
pasiųskite: to U.S/Railrbad Re 
tirement Board, 844 Rust St., 
Chicago, IL. 60611 arba į bet 
kurį Board ofisą.

----------------------------------------------------------

GELEŽINKELIEČIO PAŽYMĖ
JIMAS, KURIO NUORAŠAS 
LAIKYTINAS JO REKORDUI

<įia spausdiname pažymėji
mo vertimą to aplikąntor kuris 
gauna vadinamą “disability 
annuity”. “AŠ turiu leidinėlį 
(G-176) kuriame paaiškina
ma, kad darbas arba Soc. See. 
išmokos gali atsiliepti į “disa
bility annuity“. Leidinėlio turi 
nys man yra paiškintas.

“Aš suprantu, kad: *)aš pri
valau pranešti Tarybai, kad aš 
einu bet kam dirbti ar varyti 
biznį sau pačiam; *) aš priva
lau pranešti Tarybai, kiek aš 
uždirbsiu ir kokio rūšies dar
bą dirbu ir *) jei aš pranešiau 
kad uždirbau mažiau $200 į mė 
nesį, o vėliau uždirbsiu dau
giau tos sumos, aš privalau 
tuojau pranešti Tarybai apie 
mano didesnius uždarbius. - *) 
Aš taip pat suprantu, kad <aš 
privalau pranešti Tarybai, jeį 
užpildyčiai! pareiškimą Social 
Security išmokoms gauti”.

šitokio pareiškimo nuorašą 
laikykite savo rekorduose,

Pr. Fab.
P. S. Jeigu jums reiklų už

pildyti šitokias ar kilokįas 
formas validnėtns įstaigoms, 
galite kreiptis į L,.B. S< cikli
nio klubo vedėją A.čepuiiJ261 
S. HaJsted St.. Chicago^ IL. 
60608. Palikimų užrašymo tei- 
kalais, skambinkite (po 8 v. 
v.) tel. GL 4-7965. Pajamų 

mokesčių reikalais — Al. Ag
linskui, Slargučio raštinėm

PADĖKIME JOHN PAUKŠČIUI LAIMĖTI RINKIMUS
Antrdd-cnį. la’krico 4 d., kiekvienas lietuvis ir jo prikalbintas kdimyiias privalo paspausti JOHN PAUKŠČIO paskutinį myg
tuku, jei niRtT, kad Paukštis laimėtų. Nespauskite pirmo ar antro, bet paspauskite paskutinį, jo paskutinis mygtukas stovi 
toie j ač)ūr? vMioje, kaip matote šioj lentelėj, atskirtoje nuo kitų Paukščiui bus naudingas tik paskutinio mygtuko paspaudimas. 
Pimirusia Į»a«p:iu-kite paskutinį PAUKŠČIO mygtuką, o vėliau galėsite spausti kitus, kurie Jums geriausiai patinka.

John Paukščiui Padėti Komitetas



MŪSŲ SPAUDOJE
IŠEIVIJOS ATSAKYMAS šiaurės darbo

OKUPANTUI

..Tėviškės Žiburių 43 nr. yra 
atspausdintas Tautos Fondo Mon 
ttęalyje atstovo Leono Girinio 
rąstas “Parama kovai fž Lietu
vos laisvę”. Tą raštą galima lai
kyti išeivijos atsakymu okupan- 
tiį:

I “Šiais metais pavergtoje Lie
tuvoje iškilmingai buvo minima 
40-ties metų okupacinė sukak
tis! Vilniuje, buvo surengta di
delio masto dainų šventė, o lai
mimieji žmonės, kurie daug lai
ko, praleidžia gilėse prie maisto 
paskirstymo punktų (parėluotu- 
yęįj.is. vadinamų), buvo suvežti 
džiaugsmo dainai ir padėkai. 
Norg .ir su, ašaromis akyse, lie? 
tuvis dainavo. Jis negalėjo ne
dainuoti, lygiai kaip jam neįma
noma pusdienį išstovėjus eilėje 
prie parduotuvės ir nieko nega
vus rodyti- nepasitenkinimą ar 
rūstų veidų. Jo kasdieninė ver
giška priėžiūra jį verčia būti 
klusniu. • . ;; 'L ; '

40-ties • metų pavergimo ■ su
kakties proga lietuvis buvo at 
vežtas į: Vilnių padėkoti už .ne
paprastą “gerovę”, didžiausią 
“laisvę”, 'UŽ rusinimą mokyklo
se ir vaikų darželiuose. Bet iš 
tikrųjų ūž jį kalbėjo- keliomis 
žvaigždėmis ir ordinais apdova 
notas j6 varovas, žymi tautos 
dab's ;net ?ir “padėką”. nustojo 
teisėj nes J “savanoriškai” iŠvy-

ko kažkur toli į 
stovyklas.

Per 40 metų pavergtasis lietu
vis nerado viešos tribūnos, iš 
kurios galėti! tarti bent papras 
tą žmogaus teises ginantį žodį. 
Jo viltis, jo žvilgsnis tapo nu
kreiptas į brolį, kuriam buvo 
lemta atsidurti kitoje geležinės 
uždangos ir mirties zonos pusė
je.. Suspėjęs pasitraukti ir išli
kęs gyvas, giliai širdyje tebene
šioja aną atsiskyrimo dienų at
sisveikinimo šauksmą: JŪS, KU 
RE IŠLIKSITE IR ATSIDUR
SITE LAISVAME. PASAULY
JE, SKELBKITE VISIEMS, 
KAD MES, -LIKUSIEJI, NORS 

.IR KENTĖDAMI TEBEKOyO- 
JAME UŽ IŠLIKIMĄ IR SAVO 

. ŽEMĖS LAISVĮL !
40 metų uždraustą ir užslopin

tą lietuvio baisa girdi išeivijo
je atsidūręs brolis- Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
tebesirūpina pavergtojo brolio 
šauksmu. Europos ir Amerikos 
žemynuose radijo bangomis plin . 
ta lietuviškas žodis ir didysis 
laisvės šauksmas, išreikštas Ro-’ 
mo Kalantos lūpomis. Vii ko “ 
veiklos dėka pavergtasis žino,1 
kad jis nėra užmirštas ir palik-! 
tas savajam likimui. Apie jį ži-i 
no laisvasis pasaulis, apie jį gir\ 
di ir jo pavergėjas.

40-ties metų skaitlinė išeivio» 
gyvenime yra reikšminga, šis f 
laiko tarpas leido didžiausiai 1 
pasaulyje melo ir propagandos!

Ir tėviškėj ruduo ... skanius vaisius nuskynė

mašinai veikti taip, kad žmogus, j tuvio, kuris iš savo uždarbio ne
pergyvenęs pirmąją sovietinę ( būtų skyręs aukos TAUTOS 
okupaciją ir pasitraukęs 
nin, šiandien nebedrįsta 
okupuota Lietuva. Nors 
daug, bet turime keletą, 
propagandos sužaloti, pradeda 
pritarti net sovietų vedamai ko
vai prieš Vliką ir jo veiklą.

Neskaitant išimčių, ir po 40 j 
metų lietuvis išeivis krūtinėje' 
tebenešioja tėviškės ilgesį ir gi
lų troškimą jai laisvės. Pasi
traukdamas iš krašto jis nieko krašto aplankyti savo protėvių 
nepasiėmė, tik vilti sugiįž i, gal žemėje paliktų pėdsakų”, 
žemių saują, tėvyškės ilgesį. Bet 
turbūt nesutiksim nei vieno lie- i 

1 __ _____________ ________

I urnų onjiyo lAmixvui 
užsie-1 FONDUI. Jis žino, kad Vlikc 
rašyti darbai nebūtų sėkmingi, jeigu 
ir ne 
kurie.

jis neateitų į talką su savo para
ma.

Kekviena Tautos Fondui ski
riama auka, kiekvienas centas 
tevirsta į granito plytą stato
mam Laisvės paminklui, kuris 
stovės savame uoste, šviesdamas 
kiekvienos kartos lietuviui, grįž 
tančiam iš betkurio pasaulio

K. Petrukaitis

Sukaktuvinio Naujienų banketo 
kalbos ir nuotaikos

.atlaidžiai stovi, kovoje , prieš 
prieš partines diktatūrines pas
tangas klasta, melų apgaule pri
mesti partinę diktatūrą visai iš
eivijai. Na, ir daleiskime, jei'Naii 
j ienos nutiltų, nustotų ’ ėjusios 

■ tai nebūtų kas diktatūrininkams 
pastotų kel ą. Netenka nė abe
joti, kad tuomet diktatūrininkai 
paimtų į savo partines reples vi
są išeivijos organizacinę veiklą. 
Visi k:taminč ai nedelsiant .būtų 
išstumti į gyvenimo pašalį. Iš
eivijos gyvenimas praras ų poli
tinį iedeologinį balansą. Tai bū
tų skaudi nelaimė!... Tad ir 
kviečiu visus geros valios lietu
vius visapusiškai remti Naujie
nas, 'as ginant nuo šme’žtų ir 
-^■A-inant finansiškai, nepagai
lint ir stambesnių aukų bei pa
likimų.

Reikia žinoti, kad dabartyj dėl 
finansinių sunkumų užsidaro 
net milijoninio tiražo net ko- 
mėrc nei d’enraščiai. Pav., Di
džiosios Britaniios dienraštis 
“THE TIME”, ėjęs 195 metus, 
šiandien tik dėl finansinių sun
kumų yra parduodamas.

O kaip žinoma, Naujienos yra 
leidžiamos, išlaikomos Ąik idea
listiniu pagrindu. Pvz., vyriau
sias dienraščio redaktorius ir vi
si- administracijos žmonės gau
na tik vegetacines algas, dirb
dami ilgas valandas. Nieko ne
gauna nei į spaudą rašantieji. 
Korespondentas, norįs aprašyti 
kokį nors kultūrinį įvykį, vyks- 

I j jį, perka bilietą už savo pi
nigus, kad tik jį aprašytų ir 
įteiktų Naujienom.

Dienraščio prenumerata yra 
pastovių pajamų šaltinis ir dien
raščio prestižo reikalas. Tad 
pasirūpinkime ir Naujienų pre
numeratorių padidinimą reika
lui jos pakėlimu. Kalėdų metas 
— dpyanų metas. Tad. geramkai 
mynūi, draugui, ar mokslą ei
nančiam jaunimui ir užprenume 
nuokime Naujienų dienraštį do
vanai. . į

Po sveikinimų ir kalbų, Fr. 
Zapolio tautinių šokių grupė 
pasigrožėtinai, jaunatvišku vik
rumu pašoko kelis tautinius šo
kius. Jie iš publikos susilaukė 
ilgo, entuziastingo plojimo, šo
kiams grojo A. Stelmoko-orkes
tras. Buvo ir dovanų paskirsty
mas, kurį pravedė ponia Kristi
na Austin; jai talkino sol. Al. 
Brazis. Vertingų dovanų laimė
jo Naujienų skaitytojai, gyve
ną tolimuose Amerikos steituc- 
se — valstijose. Laimėjo ir keli 
kanadiškiai. Dovanų skirstymas 
sukėlė linksmas nuotaikas.

A. B.

mai ir gatop italas užklausia ki
nietį: j.

— Jei tu taip tvirtini, tai ko
dėl čia nebuvo kiniečių kai at
vyko Kolumbas?

— Ką jie čia būtų veikę? —f 
Atsakė kinietis. — Kai kiniečiai 
čia atvyko, tai visi vietiniai gy
ventojai vajkšėiojo nuogi, tad 
jie apsižiūrėję kad kiniečių skal 
bvkloms ęia nėra jokio biznio, 
iškeliavo atgal.

KINIEČIŲ SKALBYKLOS
San Francisko priemiesčio ba

re susitinka italas ir kinietis. 
Prie stikliuko užsimezga pokal
bis ir toliau nugeriant italas pa
sididžiuodamas ima pasakoti, 
kad jo tautietis Kolumbas atra
do Ameriką.

— Tai netiesa! — atsiliepia 
kinietis. —' Kiniečiai Ameriką 
atrado kelis šimtus metų prieš 
Kolumbą.

Italas nenusileidžia ir ginčija
si toliau. Ginčas tęsiasi nebaigia

LENKŲ LIAUDIES 
RESPUBLIKOJE

Dirbtuvės vedėjas pasišau- : 
kia Kovalskį ir jam piktai pra-t 
neša, kad yra atleistas iš darbo.; 
Kovalskis pritrenktas, bando. 
aiškinti ir įvyksta sekantis “dia
logas”: ;
.“Ponas drauge vedėjau, už ką? 

Aš gi net vėliausioje eisenoje iš
tisą valandą nešiau Lenino pa-' 
veikslą...

“Taigi, taigi, apie tą visas rei-. 
kalas ir sukasi. Vienoje ranko
je nešei Lenino paveiksią, o ką; 
antroje? , ’

“O antroje nešiau savo mažy-i 
tį šunytį.;. j

“O ką numetei, kai aš sušu-i 
kau, kad mesk tą gyvulį šalin?!*

• Bare kalbasi du vyrai: ■;
— Ar tamsta žinai kokios ašį 

nuomonės apie vedybas? --ė 
klausia vienas. ’ '

— Ar tamsta vedęs — tei
raujasi antrasis.

— Taip, vedęs. 't
— Na, tai žinau.

į Mieli Lietuviai, .
Antradienį, lapkričio 4 dieną, balsuokite 

' 1 už gerą lietuvių draugą

k M s John G. Fary i i .4
■1? • ■■ for Congressman 5th District.

... Su pagarba,
j. / . ; . ' Al Vaitis

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
• UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METUI
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas i p’ ^iauso ir šio banketo bend-

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati' 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaityto] ų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai _________________ _ ___________________
Adresas _____________ ________ _____________ _ _____

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardai_________________  .
Adresas _______________:____________ _ _

kuria

Sponaoriaua pavardė, vardas Ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardas , ,■ _________
Adrasas ___________ L—_ ■ ________

kj. Kaip buvo skelbta. Naujienų 
banketas įvyko š. m. spalio mėn.

j 26 d. Kas malonu pastebėti, kad 
Į šis banketas buvo vienoje puoš- 
į niųjų ir jaukiųjų salių, Beverly 
į Country Club, 87 St ir SO. Wes

j Sukaktuvinį Naujienų banke- 
. tą tenka skaityti visapusiškai pa- 
! vykusiu renginiu: dalyvavo ke- 
i Ii šimtai svečių. Dalyvavo ir ga- 
j na didelis būrys politikierių. Tai 1
j rinkiminiai kandidatai su paly- 
Į da.

Maistas buvo skanus ir nuo
taika puiki. Na, ir kaip nebus 
gera nuotaika, kada salė kara
liškai puošni ir patys svečiai 

Į puošnūs, nuotaikingi. Svečiai tik 
1 ir dėkojo vakaro šeimininkei, 

poniai Kristinai Austin, kuri vi
sa laika buvo taktišktai ir malo
ni. Suprantama, svečių padėka

radarbiams.
Invokaciįą sukalbėjo kan. V. 

Zakarauskas. Jis paskleidė tik
rai gilias Velligines ir tautines 
mintis.

Bankete buvo pasakyta daug 
kalbų, pareikšta daug gerų lin
kėjimų Naujienoms. Į banketą 
atsilankė ir kalbą pasakė J. Šmo 
telis, devyniasdešimt šešių me
tų amžiaus vyras. Jis yra vie
nintelis dar gyvenąs Naujienų 
steigėjas. Visi banketo dalyviai 
jam sukėlė ovacijas ir sugiedo
jo ilgiausių metų. Su juo buvo 
padaryta ir spaudos žmonių is
torinės reikšmės nuotrauka. Svei 
kinimo kalbą pasakė ir R. L. B.

VAGŲ redaktorė, Z. Juškevi
čienė. Ji savo kalbos įžangoje 
pasveikino iškilliuosius svečius,' 
pareiškė pagarbą Naujienų re-į 
daktoriui, didžiųjų tautinių de-1 
mokratinių principų saugotojui Į 
ir visam Naujienų štabui, pa
linkėdama: sėkmės ir rinkimi
niams kandidatams, pasirengu
siems tarnauti Amerikos demo-

' kratijai.
1 R. L. B. “VAGŲ” RED AKTO-! 

RĖŠ SVEIKINIMO KALBOS
TEKSTAS

Naujienas reikia remti
Sveikinu Naujienas, visų lie

tuvių seniausią :ir demokratiš
kiausią dienraštį Naujienas, su
laukusias 66-šių metų amžiaus, 
Linkiu, kad Naujienos eitų ir 
šimto metų sulauktų! Ir vis taip 
drąsiai ir neatlaidžiai už princi
pus, už tiesą kovotų, rašytų; vis 
neatlaidžiai demaskuotų Lietu
vos okupanto ir savųjų politinių 
pasimetėlių klastą, apgaulę ir; 
melą- Linkiu, kad Naujienos ir 
ateityj taip stipriai šviestų iš
eivijos demokratinį kelią į Ne, 
priklausomą Lietuvą.

Lietuviškas dienraštis, mūsų 
tautinės grupės požiūriu, yra 
mūsų tautinio, kultūrinio ir po
litinio prestižo reikalas, o Lietu
vos laisvinimo reikalu, tai net ir 
gyvybinis reikalas. Tad, kiekvie 
no sąmoningo lietuvio pareiga 
ir yra visapusiškai dienraštį rem 
ti ir jį remkime. Gi, vidaus par
tinio ir politinio pasiskirstymo 
požiūriu Naujienos tvirtai, ne-

į
1
I

i
i
i

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

« BūFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI . * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

liėjuri fl «paudo« ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LmrUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikoc lietučių paatau- 
gas daryti |tako« J kraito politiką. 102 pal. Kaina flJ«.

Knygot bui flriųsto*, Jei I1J5O čekl> arba Money Orderi# 
bu> pariųataa tokiu adreau:

NAŪJIKNOB,

1789 8*. Hal#t«4 SL, Ckleafe, TH,

Prašome visus lietuvius, gyvenančius 4-ajame 

Kongreso distrikte, lapkričio 4 dieną balsuoti už 

mūsų geriausią draugą ir pagalbininką Lietuvos 

laisvės byloje, Kongreso atstovą
... k > -* X • > t

EOWARDA J. DERWINSKI.

Dr. KAZYS BOBELIS,

*** VLIKo pirmininkas,

ALTo garbės pirmininkas

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Mond., November 1-3, 1980
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niekinęs žilagalvį redaktorių, ar nebūtų išmintfnįiiu pa- 
daręs ir tuo būtų parodęs savo išmintį, jei jis būtų kartu 
su minėtu redaktorium pareiškęs apgailestavimą dėl pre
zidento parinkimo atstovu ne iš politiniu mūsų veiksnių 
Madridan, vietoj parinkti eilinį LB-nės organizacijos narį 
ir dar savo rinkiminės kampanijos veikėjų? Ar gi nuims 
neskaudu, kad prezidentas šiuo kabiu lyg suignoravo mū
sų politinius veiksmus, kuriant attodb; kad jo išrinkimas 
yra daug svarbiau, negu mūši| tatttbš likimas? Mariau, 
kad kiekvienas lietuvis patriotas šį riitiniš fiėm&ionų faktą 
sutiks su skaudančia širdimi.

Klaipėdos vandentiekio bokštas

Tokius laiškus rašyti tikra gėda
Algimantas Š. Gečys neseniai Drauge atspausdino 

laišką, jį pavadinęs “Gėda, kad lietuviai kovoja įjrieš sa
vuosius”. Laiške jis neap valdoma isteriką puola Naujienų 
redaktorių p. M. Gudelį. Tikrai, paskaičius šį laišką^ af-1 yacĮovaiįti ir LB-nės veiklai ir kažkokiai sukurtai komi- 
rodo, kad redaktorius padaręs tokį didelį kriminalą, kokio -- ---- •
išeivijoje dar piekas nėra padaręs. Bet pasekus Spaudą,

vp apinl^mi, parašytas sklan
džia suprantoma kalba, dėstant 
dalykus vien faktais Ir tik Tėbai 
retais atvejais atremia klaidin
gus kitų autorių pasisakymus.

Pasitaiko knygoje kai kurių 
nesklandumų, pav. skyriuje 
“Refofrrhacija Šveicarijoje” yra 
įterpti Maž. Lietuvos protestan
tų rašytojai- Arba yra sumaišy
ti po Augusto II ir Petro didžio
jo įrašai. Yra kitų netikslumų ar 
korektūrinų klaidų, bet tai ne
nuvertina knygos vertės. Visa 
autoriaus panaudota literatūra 
ir šaltiniai tilpo viename pusla
pyje, ir tai naudojant vien lietu
višką raštiją.

Aišku, J. Kregždė nebūdamas
*istoriku, nei pilna to žodžio pras 

me mokslininku, negalėjo sukur 
ti veikalo aukštame lygyje, bet 
jo surinkti faktai iškalbingiau 
ir įžvalgiau prabyla į skaityto
ją, negu tariami mūšų autorite
tų veiklai, rašę Lietuvos refor
macijos temomis. Palyginimui ga 
lirfia paimti iš prof. Zenono 
Ivinskio taip parašytą studiją 
“Die Eritwickiung der Reforma
tion in Lituen bis zum Erschei- 
hen der Jesuiten (1569”), tilpu
sią prestižiniame Osteurop^Ins- 
titiit ah dėr Freieri Universitat 
Berlin leidyhyje. Šioje-40 pusi, 
studijoje, parašytoje tikrai mo
ksliniu stiliuihiii, yra patiekta 
net 7 pusi, bibliografije, kurioje 
smulkiu šriftų yra patiekta įvai
riomis kalbomis pasinaudota li
teratūra. Be to, kiekviename 
puslapyje telpa kėlios išnašos, 
neva patvirtinančios dėstomas.

Vienoje prof. Ivinskio studi
joje vyravo mintis, kad refor
macija Lietuvoje kilo-dėl nepa
kankamo susipažinimo su katali
kų Bažnyčios tiesomis iF dvasi- 
nio'pasitnetimo, nuo kurio pra
dėjo atsimesti didikai ir bajo
rai; daf prieš ateisiant jėzuitams 
i Vilnių.

Panašių “moksliniu” tonu yra 
parašytos, ištisos studijos apie 
Lietuvos reformaciją Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
tomuose, kurie puikiai techniš
kai išleisti ir stilistiniai bei kal
biniai gražiai paruošti, su pla
čiai panaudota literatūra ir šal
tiniais, bet turinyje neperžen
giama viduramžinių samprotavi
mų. Deja, hūo Katalikų Akade
mijos savo moksliškumu toli ne
atsilieka Lietuvių Enciklopedija 
ir praktiškai visa lietuviška lite
ratūra, rašanti ar kalbanti apie 
Lietuvos reformaciją.

Turint tai omenyje, Jokūbas 
Kregždė, paruošęs knygą “Re
formacija Lietuvoje” daug nu
sipelnė, he vien Lietuvos pro
testantams, bet ir visai'lietuvių 
tautai, nes bė Lietuvos reforma
cijos pažinimo negalima pilnu
moje suprasti Lietuvos praeities 
ir dabarties.

(Nukelta į šeštą puslapį)

Todėl tokia A. Gečio isteriką įjriSl Naujienų redak
torių rodo,.koks jis menkas “diBlotnhtaš”j kaip jam ne
svarbu mūsų politinių veiksnių pFėštižhš. Jo hėkūltSriii- 
gas redaktoriaus puolimas rodo jo nbrą jį prieš visuomenę 
sudergti, pristatant kaip didžiausią niekadėją. Užtat, ko 
jis savo laiške neprirašė! Mat; jis buvęs komunizmo ugdy
tojas, puolęs įhinisterį pirmininką; žodžiu, tai vienas 
baisiausių žmonių. Jis daug bdišėsnis ir už okupantą, 
kuris pavergė visą tautą ir išžudė šiihttiš tūkstančių he- 
kaltų lietuvių. Bet toks A. Gečio puolimas parodo, kūr 
jis stovi. Kažin, kuris šiandien dhugiaū kovoja prieš oku
pantą ir prieš komunizmą — ar Naujienų redaktorius, ar 
A. Gečys? Dar neteko skaityti A. Gečio parašytų veda
mųjų, kuriuose jis būtų piktai puolęs pavergėją ir jd 
samdinius, arba kuriuose jis būtų išeiviją nepasi- j pava(J.nę _ „Roma

ar Maskva” vardu. Jie įsivaiz
davo, kad pokariniame periode 
vyksta žūtbūtiiiė kova taip 
kriščioniško pasaulio, kuriam va 
dovauja popiežius, ir viso liku
sio komunistinio pasaulio, api
mančio ir kairiuosius bendrake
leivius. *

Iš čia savaimiai seką loginė iš
vada, kad kova už katalikybės 
išlaikymą ir jos ** dominavimą 
visame lietuviškame gyvenime 
— yra pagrindinis visų lietuvių, 
kovojančių už Lietuvos laisvę, 
principas. Šioj kovoje lietuviai 
evangelikai, privalėtų įsirikiuoti 

. j bendrą katalikišką frontą eku 
meniniais pagrindais ir susilai
kyti nuo bet kokios kritikos R. 
Katalikų Bažnyčios atžvilgiu.

J. Kregždė nesutiko su tokia, 
katalikiškų ideologų pažiūra, 
laikydamas ją gryna utopija. Ka 
talikiškas pasaulis yra bejėgis 
vien savo jėgomis atsilaikyti

i prieš agresingą ir dinamišką ko- 
t munizmą. Vakarų-pasaulyje do 

minuojanti ir vadovauti -jėga 
yra sutelkta Vakarų demokra
tiniame pasaulyje, kurio nugar
kaulį sudaro protestantiškos tau 
tos. Tuo pačiu lietuvių tautos li
kimas negali būti sprendžiamas 
tarp Maskvos ir Romos, bet tarp 
Vakarų demokratijų ir sovieti
nio totalitarizmo.

Išeinant iš šios mūsų amžiaus 
politinės padėties, J. Kregždė su 
visu sąmoningumu ėmė kelti 
aikštėn Lietuvos reformacijos pa 
likimą kaip didžiausį dvasinį ir 
idėjinį turtą, reikalingą ir būti
ną lietuvių tautos likiminėje ko
voje, kuris ima reikštis disiden
tinio sąjūdžio vardu. Mažai kam 
žinoma, kad disidentinis sąjūdis 
DLK pasireiškė su reformacija mos. Pats veikalas yra kuklus sa

tikėti okupanto klasta. O priešingai, jis okupuoton Lie
tuvon pasiuntė savo dukrą^ kurį buvo viešnia ir naudojosi 
“Rodinos” bolševikinio “generolo” P. Petronio malone.

Čia ir iškyla klausimas, ar toks; kaip A. Gečys, gali

sijai, kurią kai kas vadina pseudo VLIKu? Todėl supran
tame, kad tokio lygio žmogus tegali įnešti ir įnešė chaosą

perskaičius pranešimą apie rugsėjo men. 3 d. Valstybes ir ; LB.nės gyVenima; kas j ir 3^^ Mat tik tokio 
departamente įvykusią etninių laikraščių atstovų kbnfe- tį «veįkėjaf> knisas'i p0 4^ ir VLtko pamatais, 
renciją, atspausdintą Drauge rugsėjo 5 d. laidoje, b taip 
pat, paskaičius paaiškinimus Naujienų vedamuosiuose, 
neva apie įvykdytą “kovą” prieš Rimą Česonį, nesimato, 
kad redąktorius būtų lietuviams padaręs gėdą.

• ■ Pasirodo, kad Naujienų .redaktorius, turėdamas kon
ferencijoje laisvą balsą, apgailestavo, kodėl Madrido kon- 
ferencijon yra paskirtas lietuviškai visuomenei beveik ne
žinomas Rimas česonis, o ne mūsų,politinių veiksnių at: 
stovas; veiksnių, kurie ir Amerikos vyriausybei yra gerai 
žinomi. Man rodos, kad toks redaktoriaus paklausimas 
buvo pagrįstas, nes mums Madrido konferencija yra di
delės svarbos, joje būš^paliestas mūsų valstybės-likimo 
klausimas. Todėl joje atstovauti turėtų būti parinktas 
atstovas iš tų mūsų politinių veiksnių, kurie atstovauja 
mūsų tautą ir mūsų išeiviją. Toks atstovas, kuris pats 
yra išgyvenęs bolševikinę klastą, žinomas mūsų visuo
menei ir turįs joje pasitikėjimą.

Naujienų redaktorius nekovojo prieš Rimo Česonio 
subrendimą, jo sąmoningumą, jo politinę ir diplomatinę 
išmintį, ir jis konferencijos dalyviams neaiškino, kad Ri
mas Česonis esąs negabus^ Tik pareiškė, kad prezidentas 
parinko savo rinkiminės kampanijos asmenį atstovauti 
lietuviams taip svarbiame reikale. Redaktorius konferen
cijoje nekritikavo, kad prezidentas pasirinko savo rinki
minei kampanijai Rimą Česonį, kaip nesugebantį atlikti 
rinkiminių pareigų asmenį. O tik pareiškė, kad Rimas 
Česonis mūsų visubmenei beveik nežinomas, spaudoje ma
žai besireiškiąs, o, be to, iš Lietuvos išvyko vaiku būda
mas. O kad jis LB-nės veikėjas, kaip rašo A. Gečys, tai 
dar ne viskas, ir tai dar nereiškia, kad jis, kaip toks, yra 
kompetentingas atstovauti mūsų tautos reikale.

Šių “kietų” pastabų, skirtų A. Gečiui,. nereiktų tai
kyti K. Radvilai, kuris spalio mėn. 2 d. “Laisvosios Lie
tuvos” laidoje kolioja Naujienų! redaktorių dėl kap. Gu- 
dyno portreto. Slat, tokiam nemokšai, kaip šis “rašėjaš”, 
kuris tesugeba sukrevezoti rašinėlį, kuris naudoja iš ru
siško žudyno keiksmus ir nepajėgia galvoti, tai tokie 
koliojimo žodžiai nieko gero neatneš. Nemanau, kad Nau
jienų redakotrius rastų reikalo vesti bet kokias su juo dis
kusijas, nes jo rašinys parodo menką jo kultūrinį lygį, 
tokiu rašiniu jis darąs gėdą visam Atgimimo Sąjūdžiui.

- .« -■ - A. Svitoms

V. KAROSAS ' į

JOKŪBO KREGŽDĖS KNYGA 
“REFORMACIJA LIETUVOJE”

(KOMENTARAI)

Pradžioje baimintasi sulaukti 
piktos reakcijos, bet gyvenimas 
įrodė priešingus rezultatus. Lie
tuviškoje visuomenėje, ypačiai 
su Kr. Donelaičio iškilimu lietu
vių tautoje, prasidėjo susidomė 
j imas Lietuvos reformacijos pra Į 
eitimi bei paliktais jos dvasiniais! 
ir kultūriniais turtais.

Tokiu būdu J. Kregždei pavy-1 
ko bent dalinai atstatyti išeivi
joje reformatų, ir bendrai evan.

., , . gelikų, gerą vardą lietuvių tau-
Bet iš viso A. Gečys, užuot puolęs ir taip biauriai toje. Tai būta jo nemažaus nuo-

pelno, bet tai nesudarė jo sie
kių ir pastangų ešrhinę dalį.

Jam buvo aišku, kad su II Pa
sauliniu karu užsibaigė vfėnž ėpo 
cha ir ėsafnė įžengę į atominio 
amžiaiiš periodą, kurišmė Lietu 

I va atsidūrė tarp Vak. demokrd- 
j tiju ir Sovietinio jpasaūlib. Još 
; tb’iinešniš likimas priklaušys, ku 

ri iš šių dviejų idėjinių stovyk
lų laimės. V

Pagal ankstyvesnį galvojimą, 
Lietuva kaip katalikiškas kraš
te priklauso katalikiškam pa
sauliui, iš kur lietuvių tauta tū-
4^*5 f H

rėtų laukti pagalbos ir išsivada
vimo iš bolševikinės vergijos- 
Šių minčių vedini katalikiški 
ideologai buvo sukūrę savotiš-

ar Maskva” vardu. Jie įsivaiz-

ir nuo Liublino unijos Biržų 
linijos Radvilos tapo ir visos 
Rzeczpošpolitos disidentų va
dais, kurie sudarė teisėtą opozi
ciją kontrreformacijos stovyklai.

Savo knygoje autorius, kal
bėdamas apie religinių ir pilieti
nių laisvių įteisinimą visiems 
bajorams, nežiūrint kurią reli
giją išpažintų, nurodo į disiden
tų sąjūdžio ištarimus pradme
nis: į-ū

“Karalius Steponas Batoras, 
nepaisydamas dvasiški jos pro
testų, priėmęs priesaiką, patvir
tino 1513 m. Varšuvos konfede
racijos aktą, kuris, pasidarė Rzec 
zpospolitos pagrindiniu, protes
tantų giriamu, katalikų nuolat 
puolamu, tikybinės laisvės įsta
tymu. Jis ištisai buvo įrašytas į 
“Pacta Conventa”, kuriuo buvo 
prisaigdinami naujai išrinkti ka
raliai ir įtrauktas 1558 m. III 
Lietuvos Statutą. Evangelikai 
sudarė tame seime dauguiną, pir 
mą kartą buvo pavadinti disi
dentais, o.pąts .seimas — pax 
dissidehtum”’(psl. 115).

Deja, šio istorinio ryšio di
sidentinio sąjūdžio praeityje su 
dabartinu neįstengė atidengti, 
bent iki šiol, nė vienas iš Lietu
vos istorikų ar bendrai kultūri
ninkų, kaip bendrai .neįstengė 
surasti ryšio iStp refbrmačijdš 
ir Naujųjų amžių epochos, su 
Vakarų demokratijomis ar tie
sioginiai sū Amerika.

Tuo tarpu toks ryšių nustaty
mas yra būtinas, nes ateities 
Lietuva galės prisikelti ir egzis
tuoti vien kaip vakarietiškos 
kultūros demokratinė tauta ben
droje Vakarų demokratijų šei
moje. . !

J. Kregždės knyga “Reforma
cija Lietuvoje” yra teisingai pa
ties autoriaus pažymėta kaip is 
tarinė apybraiža, nesiekianti vi
su moksliniu pločiu išsemti te-

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęšinys)

— Jis pasirinks tave, aš tą žinau, jeigu bū
tų kitaip, aš Čia nėšėdėčiatl dabhr ir nėinalddu- 
čiau tavęs, lyg kokios išmaldos... Vos tik išėjo 
iš kalėjimo, pirmieji jo žodžiai bhvo: “ttiir yra 
Irena?” šių jo žodžių aš kol gyva neužmiršiu, — 

~ atvirai pasakojo toliau Ramunė, visai pamiršusi 
įprastą savo išdidumą.

— Tokiu atvbjū As taV3 vietdje duočiad jaih 
' laisvę...

— Aš to padaryti nebegaliu... Ar tu žinai, 
Irena, kad būna gyvenime tokių momentų, kurie 
nulemia visą tolimesnę žmogaus ateitį, ir pakeisti 
mes nebepajėgiamb, notš ib Kažkhip horėtUme.

— Tai kodėl aš turiu pajėgti? ...
— Tau visai kas kita. Tu apie jį (ik svajojai, 

tas praeis — vėliau dar galėsi svajoti ir apie kitą, 
o aš no tokilj kukrėtitnų. .; ir svafdti nebega
liu. . Ir jeigu dabar Būčiau aistrinta, tai vietoj 
mcilS suliepsnotų kerštas — ir jis žūtų be jokio 
pasigailėjimo!...

Tok:e kentingi Ramunės žodžiai Ireną įtiki
na, kad jtfš gmrojimai pavojingi, todėl ji, nėbu- 
norčdama dar labiau įtempti jos nervus, nieko jai

nebeatsako.
Ramunė pasižiūri į laikrodį.
— Aš turiu gauti atsakymą.. . — pūtyliUko 

pasako ji.
— Leisk pirmiau man nors pamatyti jį: . .
— Pafnatyti gausi tu jį tik tada, jeigu pasi

žadi, kad tai bus paskutinis tdvo pasimatymas.
— Kokia tu žiauri!... — prašnabžda Irena.
— Gyvenimas dar žiauresnis, tik tu jo nepa

žįsti. .. Svajbjaū ir aš... ir aš troškau švelnios, 
skaisčios meilės.. . bandžiau daryti kitiems tik 
gera... bet visos mano svajonės sutryptos, išnie
kintos. . . Dabar aš jau žinau, kds yra gyvenimo 
purvas, žinau, kokie biaurūs liddarai yra žmo
nės. ,. Su šitid Įjhštuliu mane beHša tik jis... nes 
tik jis vienas begali man atlyginti už tas kančias, 
kurias man teko iškentėti gelbėjant jo gyvybę...

— Tu reikalauji atlyginimb; nes daug ken
tėjai, o apie jį nepagalvoji ?... 'Ai savotišku būdu 
sieki laimės, o jis ar tada bus laimingas?.. .

— Laimės aš nebesiekiu — jos, tur būt, nė 
nėra pasaulyje... Aš tik žinau; kad be jo riebė- 
galiu gyventi, ir jeigu tu nenUsileisi, man be
lieka tik žūti drauge su juo... — nepaprastai iš
vargusiu ir prislėgtu balsu atskko Ramunė.

Ji kalbėjo taip, kaip kalba žiiiogus. nebetekęs 
paskutinės vilties. Irenai nebebhvo jokios abejo
nės, kad šiuos savo žodžius ji tūsės, jeigu tik jai 
liėpavykš pasiekti, ko ji nori. Toliau kovoti su ja 
nebeįmanoma. Dabar Irena ima galvoti tik apie

savo mylimoji. Lyg tyčia ant. stalo tebeguli at
verstas- romanas, kuriame taip gražiai pavaiz
duotas mergaitės pasiaukojimas..; O Ramunė vis 
sėdi ir laukia... laukia’Sprendimo, kuriai iš jų 
teks pasirinkti įhirtį...

Irena vis dar kovoja su savimi. Su Ramune 
daugiau kalbėti nebėra ko. Prieš jos akis dabar 
tik Ringaudas. Jeigu negrėstų jam pavojus, Ra
munei, šitai egoistei, niekuomet ji nenusileistų...

— Aš jau turiu eiti... — vartydama savo 
rankinuke kažkokius dokumentus, Ramūnė duoda 
Irenai suprasti, kad grasinimas bus įvykdytas.

Irena visa sudreba — dar kelios sekundės, ir 
bus jau per vėlu galvoti. Staiga ją pagauna nepa
prastai stiprus noras pamatyti jį. Kas bus vėliau 
— vistibk; Šiam norui atsispirti ji nebepajėgė.

— Gerai; inikis tu jį sau, bet nedaryk nieko 
jam blogo, -i- vos girdimai pagaliau prašnabžda 
Irena.

— Aš tikėjau, kad tu taip padarysi — tu esi 
geresnė už mane... Aš einu ir tuojau ateisime 

■ abu Čia, b tū turėsi jahi parodjūi, kad jis tau vi- 
I siškai neberūpi, — jau nušvitusiu veidu skubė
dama aiškino Ramunė.

Irenos lūpos pradeda virpėti, o jos žydrios 
akys prisimerkia.

— Tau dar negana, kad aš atsisakau nuo jo!... 
Tu verti mahe meluoti jam, apgauti jį!... To nie
kuomet iš manęs tu nesulauksi!... Geriau aš mir
siu!... — staiga prasiveržia iš Irenos lūpų visas

skausmas iki tolei didžiausiomis pastangomis val
dytas ir slėptas. — Tu reikalauji, kad aš jį ne tik 
apgaučiau, bet ir žiauriausiai sužėiščiaū jo širdį. 
Ne, geriau tada žudyk tu jį; nes tu jo nemyli...

Irena pravirksta, o per jos skruostus riedė- 
damos ašaros Ramunę įtikina, kad šiuo būdu ji 
nieko nebalaimės, todėl ji nesupyksta ant jos nei 
už priekaištus, nei už jbs įžeidimą.

— žinau, Irena, sunku ir tau, bet kitos išei
ties nebėra: nieko nebegali pakeisti nei tavo aša
ros, nei daromi man užgauliojimai.

Irena verkia apsikniaubusi ir nieko nebe
atsako.

— Atsimeni, Irena, kai tu tada girioje norėjai 
išgelbėti savo tėvą, tu nieko nebežiūrėjai, kad tik 
pasiektum savo — aš tave tada supratau. Tu pa
žadėjai man atsilyginti. Dabar aš tave prašau... 
Padaryk man tai, nors tau ir labai sunku...

Irena visa susigūžta.
Ramunė negailestingai praskleidė jai baisios 

praeities uždangą, praeities, kurios ji stengėsi 
niekuomet neprisiminti. Ji pajuto, kad Ramunė 
šiuo smūgiu nori pabaigti visą ginčą.

— Tu priminei mano pareigą... Dabar aš jau 
atsisakau ir nuo pasimatymo... Gali jau eiti, Ra
mune — aš jo nejieškosiu...

— Jeigu to užtektų, tai aš visai pas tave ne
būčiau ir atėjusi...

(Bus daužau)
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JfiZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS Trečioji Juozo Kapačinsko knyga
(Tęsinys)

2, Biblijoj ė patsai Sutvertojas yra patiekęs savo žmonėms savo 
planą arba braižinį, parodantį kelią į pasaulio ramybę. Jo žodis

O prigludęs šalia šuniukas — 
tai sargas, kuris, užuodęs atei- 

kuo aiškiausiai sako, kad Jėzus yra visų Dievo patvarkymų Vy- nantį rusų žandarą, pradės loti, 
kintojas ir žmonių Laimintojas. Angelų giesmė naktyje, kurioje kad kas pikto neatsitiktų moti- 
Jėzuš gimė, patvirtina šį faktą, nes jie skelbė, kad jis bus pa
saulio Išganytojas, ir Tas, per kurį geroji Dievo' valia bus ap
reikšta dabar mirštančiai žmonijai. Tuokart angelai taip pat pra
našavo, kad per Jėzų bus įvykinta ramybė visoje žemėje.

O kas gi yra Jėzus ir kuo jis atsižymėjęs? Kodėl mes tikime 
ir tvirtiname, kad jis atitinka visam, kas reikalaujama iš to, kuris 
galės pasekmingai įsteigti ramybę ištvirkusiame šių dienų pa
saulyje? Nežinome kito geresnio būdo atsakymui j šiluos klau- 
sinjus, kaip ištirti kai kurias iš daugelio pranašysčių ir Dievo 
žodžid pažadų, kalbaničų apie Jėzų ir apie jo sugebėjimą įvykinti i Sibirą, 
visus Dievo Tėvo nutarimus. Tai darydami mes patilkime, kad Zikaro skulutūros keleivis 
pats Dievo planas, liečiąs Jėzų, paaiškės ir pasirodys garbingas su kuprine, pilna lietuviškos 
ir sandermingas - spaudos, einąs slapta per sieną

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI • ir M spaudą gabenąs į Lietuvą.
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 Knygnešių drąsa, ryžtu ir var- 

į go takais lietuvių spauda ilgus
• metus pasiekdavo lietuvių sody- 
Į bas. Po keturiasdešimt metų ko- 
. vos ir priespaudos lietuvių tau

tai savoje tėvynėje buvo leista 
sava spauda. Tai buvo aušros 
rytas ateinančiam krašto^ prisi
kėlimui.

Prūsų lietuviai iš savo tarpo 
davė taip pat nemažai patriotų

• rašytojų, kurių pastangomis pra 
dėta kultūrinė plėtotė. Vienas 
žymiausių grožinės lietuvių lite
ratūros pradininkų yra Kristijo
nas Donelaitis, gimęs 1714 m- 
Lazdynėlių kaime, netoli Gum
binės. Lietuvių raštijos pradinin 
kas Martynas Mažvydas.

Pirmoji žinoma lietuviška kny 
ga -— Mažvydo Katekizmas pa
sirodė 1547 m. Kitas ryškiųjų 
spausdintų raštų yra Danieliaus 
Kleino lietuvių kalbos gramati
ka — Grammatica Litvanica, iš
leista 1653 m. Karaliaučiui ir 
jos vokiška santrauka — Com
pendium Litvanico — Gerrrtani- 
eum, oder kurze und ganz deut- 
licre anfuehrung zUr litauišclie 
Sprache, ar Trumpas ir visai 
aiškus lietuvių kalbos vadovas... 

j 1654 m. 
T 
I i

ragino tautiečius mylėti gimtąją 
kalbų, neatsižadėti iš protėvių 
paveldėtų papročių, senų tradi
cijų ir nepasiduoti nutautinimo 
politikai.

DR. PAUL V. DARGIS f
.YDVTO4AS n CHIRURGAS
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— Turkijos saugumo taryba • 
laikinai sustabdė areštus ir skel- ■ 
bia paliaubas, bet jeigu kas pa- Į 
vartos ginklus — prasidės nauj a i 
areštų banga ir skubūs karo' 
lauko teismai.

j — Turkų valdžia šaudys kiek-; 
vieną maištininką, pas kurį bus 1 
rastas ginklas, — pareiškė ge

nerolas H. Saltik. j
P ŠILEIKIS, O. P.

(»THOPKDA2S-PBOTEZISTAS
Aparatai - Protestu Med. ban- 
riažal AOHOic
(Arch Sowert*) ir L I ’ PATS SKAITYK IR DAR Kl- ’ 
-* ir •—8. Mfwfltniali 9—l1
Mttrd R. Cteatte. m. TUS PARAGINK SKAITYTI
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FLORIDA
OR. C. K. BOBELIS
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takų diirurgija.
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TeL (813) 321-4200
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* MOVING
Leidimai — Pilna apdratea 

ŽBMA KAINA

MOVING

ANTANAS VILIMAS

nai ir sūnui, šitas vaizdelis at
spindi bene skaudžiausią Lietu
vos istorijos periodą, kuriame 
vienintelė mokykla likosi tik tė
viškės grytelės pastogė, o mo
kytoja — verpianti sena močiu
tė.. . Ir už tokio pobūdžio moky
klas carinė rusų valdžia nema
žai lietuvių šviesuolių ištrėmę

Iš istorijos’ žinome, kaip se
novėje ilgą laiką Prūsų lietuviai 
vedė kovą su kryžiuočiais, kai 
jie atkakliai brovėsi j rytus. 
Prūsų, arba Mažoji Lietuva, pa
teko vokiečių valdžion, o Tilžė 
pasidarė pasienio miestas. Prū
su lietuviai, nors ir būdami vo
kiečiu valdžioje, bet sudaryda
mi krašte gyventojų daugumą, 
stengėsi palaikyti tautinę ištiki
mybę ir uoliai rūpinosi lietuvių 
kalbos reikalingumu, argumen
tuodami, kad kiekvienos tautos 
aukštesnis išsilavinimas ir dvasi
nis vystymasis tegali būti sie
kiamas tik prigimta kalba, nes 
prigimtoji kalba yra vartai, pro 
kuriuos visos veiklos ir naudin
gos įdėjos sklinda tautoje. Jie

Patekus Lietuvai į rusų or
bitą. lietuviai, būdami iš abifejų 
pusių apsupti atėjūnų, stengėsi 
vieni antriems padėti, o ypač 
spaudos draudimo laikotarpiu 
1864-1904 m. Tilžė turėjo ypatin 
gos reikšmės tautiniam lietuvių 
sąjūdžiui, nes ten susitelkė visą 
tautinę sąmonę ugdyti lietuvių 
spaudą, kuri su didžiausiu pavo
jumi buvo knygnešių gabena- 
jumi buvo knygnešių gabena
ma į Rusijos pavergtą Lietuvą 
ir stabdė surusinimo procesą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
IŠEIVIJOS SPAUDA

Kai kam atrodytų, jog lietu
vių periodinė spauda Amerikoje 
jokių sunkumų neturi: išleidžia
mi laikraščiai pasirodo regulia
riai, niekis dėl jų perdaug nesis 

į kundžia iškyrus leidėjus ar- re
daktorius.

Tikroji padėtis yra kitokia. 
Lietuvių spauda Amerikoje ga
na sunkiai verčiasi, nes jos skai 
tytojų skaičius gana ribotas, o 
skelbimų pajamos nedidelės- Pre 
numerates teapmoka mažą pe
riodinio leidinio išlaidų dalį. Ne 
turėdami pastovių pajamų, laik
raščiai išeina jau kelintas de
šimtmetis. Kyla tad klausimas, 
kuogi jie remiasi, kaip jie išsi
laiko? Gal svarbiausioji ir pa
grindinė atrama yra idealistinio 
pobūdžio. Tautiniu idealizmu 
vadovaudamiesi, mūsų tautie
čiai ją prenumeruoja- Lygiai to 
paties idealizmo skatinami, lei
dėjai imasi nelengvo darbo spau 
dai leisti, redaktoriai ir bendra
darbiai rašyti. Jų darbo valandų 
niekas neskaičiuoja, o pasiauko
jimo niekas neišmatuos, nes tai 
sunkiai pasveriami dalykai.

Spaudos efektingumas ir koi- 
kybė priklauso nuo daugybės

faktorių: pastovaus bendradar-; 
bių tinklo, materialinės paramos 
bai moralinio ir įvertinimo. 
Gali būti spaudos žmonės di
džiausi idealistai, bet jei nebus 
pakankamai rėmėjų ir skaityto
jų, laikraštis negalės išsilaikyti. 
Taigi, antroji atrama, glaudžiai 
susijusi su pirmąja, yra skaity-' 
tojai. Lietuviškosios spaudos eg
zistencija grindžiama tautiečių 
geraširdiškumu, gera valia, pre 
numeruojant ir visokeriopai ją 
remiant.

Pagirtina, kad dar visuomenė
je tebėra gyvas spaudos troš
kulys ir yra jos rėmėjų, kurie 
jaučia pareigą spaudą remti, kad 
ji galėtų egzistuoti. Vienas iš to
kių spaudos rėmimo būdų yra 
rengiami spaudos baliai, pobū
viai, gegužinės, čia vadinami 
piknikais. Į juos susirenka skai
tytojai, rėmėjai su savo šeimo- i 
mis bei artimaisiais, kad galėtų 
susitikti, pasilinksminti, o kartu : 
ir materialiniai paremti savo 
spaudą.

Iš spaudos pobūvių turime 
dvigubą naudą: moralinę ir me
džiaginę. Moralinė yra toji, kad 
visi pasijuntame gyveną po vie
nu stogu, vienuose namuose ir 
vienu likimu besidaliną. Pabu
voję drauge, pasilinksminę, jau- . 
čiamės artimesni. Ta dvasia, ku
rią pajuntame bendruose suėji
muose, sujungia glaudžiau ir 
paskatina prisidėti prie savos 
spaudos išlaikymo. Žodžiu, tai 
savos rūšies lietuviškumo šven- j 
tės; jos sustiprina ir praplečia 
spaudos rėmėjų ir darbuotojų ; 
šeimą. Kiekvienas įgytas spau-j 
dos reikalams doleris tampa pa- ’ 
grindine finansine parama, už 
ką leidėjai ir redaktoriai lieka! 
labai dėkingi. Išeivijos spauda: 
tai yra tartum savanorių kariųo 
menė^ kurios pareiga paskui.sa
ve traukti visus tautiečius ir 
jungti juos lietuvybei, tautos iš
likimui ir jos laisvei.

(Bus daugiau)'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika S' Evans

E
I

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

ir

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

1111 ii i 11 iii 1111 ini 11111111 ii ii u i ii 11111111111111

INŽ. KAZIUI KARAZIJAI • 
mirus,

To motinos sesers dukrai, JOAN (JOHANAI) SUVEDĄS 
SU ŠEIMA, taip pat mirusiojo trijų seserų ir brolio dvy
likai vaikų, reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 1

ŽUSANA' MEŠKAUSKAS

BRONĖ ir P. MONKAI

B

VANCE FUNERAL HOME
1421 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TIUJę KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

3

¥

*

X

v
Aikštės automobiliams pastatyti

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

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

Informacijų k nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

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

SKYRIAI:

Appte-VaUey, Mina. 55124 
So. Bosfte, Mau. 02127 
Bridfepaft, Conn. 06610 
ChitatB, HL 48622 
tMcate, TH. 68629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 04701 
Los Angeles, Crtif 00022 
New Haven. Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y, 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, pa. 14122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 04710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7826 W. 150 St.
389 Wert Broadway 
1480 * 
2222 
2501 
6089 
1807
63648 Bridge St. N. W. 
112 Main St.
1042 Springfield Ave.
518 Park St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. . 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street
144 Millbury Street
309 W. Federal Street

S# « view
West Chicago Avenue
West 69 Street
State Road
Beineke Road

612-432-7083 
2684)068 

203-367-2463 
BR 8-4966 

WA 5-1737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

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

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-1750 

756 1668
SW 8-2868 

RI 3-0440

fem SMU- 'y- '.r?111 ■WWPWJ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
. š AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULAN5O
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: Y Art, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1004

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel-: YArds 7-H38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213 ‘
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7^6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4414

I

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911 f
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\ — Ponia Anna Paliokas iš; 
Brighton Parko tapo Naujienų j 
prenunieratore. Jas jai užsakė 
pusei metų jos miela duktė Ja
nina ir žentas Robertas Zamis, 
gyv. Arlington Heights, Ill. Dė
kodami jiems už tokį dovanos 
parinkimą, sveikiname naują 
•skaitytoją p. Anną Paliakienę. 
i
| — Zenonas Tamošauskas, Hot 
Springs, Ark., palaikydamas 
gTau;ienas ir jų platinimo vajų, 
įjftž^isakė dienraštį 4 mėnesiams, 
plekui už dėmesį. Taip pat dėkui 
go bičiuliams, kurie supažindi
no su Naujienomis ir turėjo tei
giamos Įtakos.
j — V. A. Tomkus. Juno Beach, 
Fla., buvo išvykęs keletai savai
čių į Kaliforniją. Ponia Jadvyga 
Pikšilingis iš Stayner, Ont., iš
vyko gyventi į Torontą.

— Lionginas A. Špokas, Crys
tal Lake, III., tapo Naujienų 
skaitytoju. Jas jam užsakė tree 
daliui metų jo mielas brolis 
Aleksas iš Merriville, In.d., tuo 
parodydamas brolišką meilę ir 
paremdamas Naujienas bei jų 
platinimo vajų. Dėkui už tai ir 
už $5 auką. Malonu sveikinti p. 
Lionginą A. špoką, tapusi Nau
jienų skaitytoju.

— Irena ir Ben. Norbvtąt-H
Marquette Parko,
dalyvauti Naujienų
bankete, atsiuntė gerus linkėji
mus ir $25 auką. Dėkui. j

— A. šuulinskas, Calinstoga, 
Cal., keisdamas buto adresą, at-

1 siuntė $5 auką. Dėkui.
— šiaurės Amerikos Lietuvių 

Fizinio Auklėjimo ir Sporto’ Są- 
jungos suvažiavimas įvyks lap
kričio 8 ir 9 d. Toronto Lietuvių 
Namuose.

— Kanados LB tarybos suva
žiavimas įvyks lapkričio 1 ir 2 
d- Montrealyje.

— šachmatų meisteris P. Vai- (
tonis Kanados Lietuvių Dienų 
proga žaidė simultaną su 18 ša- 
chmatų mėgėju. Jis 17 partijų’ 
laimėjo, o su V. Genčiumi bai-l siunčiant užsakymus šiuo adre
se lygiomis. SU: DeveniV Kultūrinis Fondas,

! P.O. Box 10782, St. Petersburg,
— Nuo pirmadienio, lapkričio ( fl 33733. Kaina $6 -Į- 65c per- 

3 d., “Lietuvos Aidų” radijo pro- siuntimo išlaidoms padengti.

čiant $5.65 šiuo adresu: Jonas-

(Pabaiga)

Beržas tėviškės pakelėje

, Palšis, 5718 S. Richmond Str, 
Į Shicago, 11.60629.
I

JAMAIKOS SOCIALISTŲ I 
VYRIAUSYBE PRALAIMĖJO ’

KINGSTON,— Ketvirtadienio ■ 
rinkimuose socialistų demokra
tų vyriausybė, vadovaujma Mi
chael Manley, kraštą valdžiusi, 
aštuonerius metus, pralaimėjo. į 
Naujas premjeras bus Edward 
Seaga, konservatyvus.

58 metų, bandė pa
laikyti draugiškus ryšius su 
Washingtonu, bat labiau drau
gavo su Kubos diktatoriumi Fi
del Castro. Edward Seaga, 56 
metų, yra nusistatęs prieš Cas- 

... . ! tro politika ir daugiau linkęs
necticut xalstijoje . Antrąją pa- paiajkyti draugiškus ryšius su 
skaitą paskaitys p. Ignas Sera
pinas, tema “Mūsų ryšiai
okupuota Lietuva”. Simpoziumo 
moderatorius — dr. Valentinas 
Plioplys. Po simpoziumo bus 
bendra dalyvių kavutė.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Mamai, 2«m« — Pardavimui 
SEAL ESTATE FOR SALI

Hemai, žemė — Perdavime! 
REAL. ESTATE FOB SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM O SĖJIMAIS.

-j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas r

2212 W. Cermak Road Chicago, BL Tel. Virginia 7*7741

grama, vedama Kazės Brazdžid- 
nytės, persikėlė į kitą stotį — — Dengiame ir taisome visu 
WCEv7450’aM banga, ten kur]rūš^ stogus. Už darbą garan- 

— - Jtuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655 

(Pr.)

Cook County Circuit Court Clerk 
HE RUNS THE COURTS 

LIKE ABUSINES&;

DemocratNovember £
Paidior &<AI1

% VCtervns ( ofnmiittrv* 
r fc»r'Jflorsjan Vl/RnĮęf ’r

Re-elect
■HIMorganML—’ '

buvo p. šluto programa. Prašom; 
klausytis kas vakara 8:30 vai. 
Kiekvienoj laidoj girdėsite vis 
ka nors naujo. Visais reikalais 
kreiptis į “LA”, 2646 W. 71sl 
St., tel. 778-5374, arba į studi. 
ją _ 136-5035.

— Illinois valstijos loterijoje 
spalio 30 d. Po t of Gold lošime 
laimėjo 433426. Bingo lošime 
lajinėje 10, 21, 41, 53, 75.

— Venecuelos lietuvių draugi 
ja šį sekmadienį, lapkričio 2 d.
2 vai. popiet 4500 So. 1 aiman akyje, buvo penkioms dienoms 
salėje šaukia metin įnarių susi
rinkimą. Nariu dalvvavimas bū-

*- W J*. ------------------ ------------------7------—-------- --

tinas. V aldyba j kė tikrai skaniai pagamins. Šo-
— Gen. T. Daukanto jūrų | kjams S1-08 geras orkestras. Pas

BUS LYDEKŲ BALIUS
Cicero Lietuvių žvejotojų ir 

medžiotojų “Ešerių” klubas šių 
metų lapkričio mėn. 8 d. 8 vai. 
vak. Amerikos karo veteranų 

c VFW 9115 posto salėje, 1434 So.
49th Ct., Ciceroje, rengia metinį 
lydekų balių.

šeši vyrai, su Alfonsu-Kizlai 
čiu ir Juozu Juškausku prieš-

išvykę į Wisconsiną ir parvežė 
puikios žuvies, kurias šeiminin-

šauliu kuopos tradicinis rudeni- • Kizlaitį ir Juškauską bei kitus 
nis parengimas įvyks š.m. lap-j klubo valdybos narius galima

- - -- -- Įgauti kvietinius.
Visi kviečiami ir laukiami.

S. Paulauskas

kričio mėn. 8 d. šaulių Namuo-j 
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 Ąžuolo’ Stelmoko orkestras. 
Kvietimai gaunami pas V. L’ta- 
ra, telef. 817-0661.

• J. Andriaus sudarytą Lietu- i 
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti

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

gžįįįįn-r American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave_, Chicago, III. 60643

Teief# 3i2 238-S787
• Nemota'JBU patanuvlmas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kdio- 

alų (crS) viešbučių a automobilių nuomavimo retervactiar, Pardu^’- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i bjetjivą ir fotus tnatus. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teisiame inim 
macijas visais kelionių reikalais.

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

SIMPOZIUMAS
RtXiet. Bendruomenė rengia 

simpoziumą š.m. lapkričio mėn. 
9 d. (sekmadienį) 3 vai. popiet 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave., Chicago.

Simpoziume bus nagrinėja
mos dvi temos. Pirmą paskaitą 
skaitys svečias iš Cleveland© 
ponas A. Kasiulaitis, tema “Mūsų 
santykiai su VLIKu, ALTa ir L. 
Bendruomene, registruota Con-

Dėmesio, dėmesio, 23-čio distrikto balsuo
tojai, gyvenantieji Brighton Parko, Town 

of Lake ir Bridgeport kolonijose.

John Paukštis

galite balsuoti už tuos,

Neužmirškim lapkričio 4 d. 
dalyvauti rinkimuose ir bal
suoti už John Paukštį, kandi
datuojantį į valstijos kongres- 
manus.

John Paukštis yra žinomas 
mūsų lietuvių visuomenėje: 
priklauso Lietuvos Vyčiams, 
Nekalttf Prasidėjimo parapi
jai, Balzeko muziejui, Lietu
vių prekybos rūmams, šau
liams, Dariaus ir Girėno ve
teranų postui ir yra buvęs 
posto komandierius.

Nuvykę balsuoti lapkričio 
4 dieną balsuokime už John 
Paukštį, patraukdami ranke
ną 11-H, kuri randasi apati
nėje eilėje kandidatų sąrašo. 
Balsuokite pirma už jį; po to 

kuriuos jūs skaitote tinkamais.
Pats laikas lietuviams turėti Jllino'jaus valstijos kon

grese savo atstovą, kuris supranta išeivijos lietuvių rei
kalus ir remia jų veiklą.

Visi 23-čio distrikto balsuotojai palaikykime savo tautietį 
JOHN PAUKŠTŲ

JAV. Jo taip vadinama Jamai- 
su j kos Labor partija gavo 53.5% 

balsų, o vadinama žmonių tau
tinė partija gavo 46.4 proc.

Rinkimų metu vyko žiauri 
kova tarp abiejų partijų narių. 
Šie rinkimai laikomi kruviniau
si. Nuo rinkiminės kampanijos 
pradžios iki balsavimo dieno’s 
žuvo 500 žmonių.

i Kingston miesto ligoninė ket-

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

JOKŪBO KREGŽDĖS KNYGA 
“REFORMACIJA LIETUVOJE” Į 

(Atkelta iš t psl.)
Turime tik pageidauti, kad iš j 

naujosios lietuvių išeivijos kar
tos, išėjusių mokslus žymiuose 
Amerikos ar Europos universi
tetuose, atsirastų istorikai ir 
mokslininkai, kurie vakarietis- I 
ko mokslo švietoje peržvelgtų • je nutarė išleisti knyga, būtų ap 
lietuvių tautoje vykusias idėji- rašyti bolševikų nukankinti lię- 
nes ir dvasines kovas, kurios aps tuviai šauliai. Reikalinga visuo 
prendė jos istorinę raidą. Tokie menės, giminių ir pažįstamų tal- 
mokslo veikalai yra reikalingi Į ka. Prašoma nužudytų giminės,' 
ne vien vardan istorinio objek- pažįstami ir visi lietuviai sura- 
tyvumo ir gilesnio savo tautos syti ką žino apie nukankintus 
pažinimo, bet yra būtini dabar- ar nužudytus šaulius.'Jei kas 
čiai, nes idėjine prasme dabar- turi kas prašoma, pridėti nuo- 
tinę lietuvių tautos kova už lais- traukas ir žinias pasiųsti kūn. 
vę gali būti laimėta tik atsirė- J. Prunskiui, kuris imasi tą kny-1 
mus į Vak. demokratijų pašau- gą paruošti. Viską siųsti adre- Į 
lį- su: kun. J. Prunskis, 2606 West!

Šiais žodžiais baigiu Jokūbo j 63rd St., Chicago II. 60629. 
Kregždės knygos “Reformacija 
Lietuvoje” pristatymą, kurią 
nuoširdžiai rekomenduoju lietu
viui skaitytojui. Viso labo kny
ga turi 272 psl, gausiai iliustruo- Į 
ta ir suskirstyta į 39 skyrius. 
Atspausdinta stambesniu šriftu, 
parašyta trumpais ir sklandžiai 
skaitomais sakiniais. Išleista De
venių Kultūrinio Fondo, Chica- 
boje, 1980 m. Galima Įsigyti kny
gynuose ar tiesioginiai, prisiun-

i virtadienio vakarą buvo pilna 
; J sužeistųjų.

• 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 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, , 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

SIUNTINIAI I LIETUVA
KABLIA N0REIKIEN1

j 2608 CJttb St, Cklcage. UL W62S • Ttl WA
» Didelir paforinrimti geroc rūžlee įviirių prekių.

MAISTAS IŽ EUROPOS SAND1LIŲ

Cosmos Parcels Express Corp,

IW1 W. f trth St, Chicago, RL S0«2f. — TeL WA S-2717

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saye/egularfy!

see us for 
tytytUt financing 

AT OUR tOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME .

Ccapmsdad

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

tajK.BrrtyCL . 

iTiLwU-

■■Kinsuru___

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CESMAK 20AD CHKAGĄILUNOB 06® 
Ptawiei VTrgfafa 7-7747 

SOURS 1 Mon.ft«.Fri.9-4 ftur.9-8 Bat. 9»X

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

KNYGA APIE BOLŠEVIKŲ 
NUŽUDYTUS ŠAULIUS

Lietuvos Sau. Sąjunga Tremty

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur

Šaulių organizacija, įsteigta 
tėvynėje, turėjo tikslą auklėti 
civilinius piliečius karinėje dva- Amerikoje, prašome skambinti 
šioje, kaip pagelbinę kariuome
nę. šaulių padaliniai buvo ne 
tik miestuose, bet miesteliuose 
bažnytkaimidose ir kaip kuriose 
vietose ir didesniuose kaimuose 
Šaulių organizacijos nariais bu
vo miestu ir kaimu jaunimas. 
Okupavę Lietuvą Maskvos ko
munistai, atsivežė -sąrašus sau-1 
lių vadovybės, kurie pirmieji 
buvo sunaikinti. Vėliau savi ko-, 
munistai sudarinėjo ir eilinių 
šaulių sąrašus, vykdė jų perse
kiojimą ir labai daug, kaip ne
patikimą ir neperauklėjimą ko
munizmui elementą, sunaikino..

Maskvos genocido buvo palies
ti visi Lietuvos gyventojų šiuo 
ksniai. Šauliai, kaip didžiausia 
nariais organizacija, genocido 
buvo paliesta gana stipriai ir 
bus sudėjusi ant Lietuvos lais
vės aukuro pirmaujančio dydžio 
aukas. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga Tremtyje ir surinko apie nu
žudytus, nukankintus ir Sibiru 
lėta mirtimi likviduotus šaulius I' t . žinias ir paruošus knygą, palik- 
ti ateinančioms kartoms. Mano- 

== ma, kad knygoje rasis vietos ir 
apie nukankintus lietuvius, nors 
jie ir nebuvo nužudyti kaip šau
liai.

LŠST spaudos informacijos 
tarnyba kreipiasi į šaulių pada
linius, į visus geros valios lietu
vius, ypač į'nužudytų šaulių gi
mines ir artimuosius padėti su
rinkti žinias ruošiamai knygai.

LŠŠT Sąjaudos—Informacijos
Tarnyba

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PRIE 73-čIOS IR KEDZIE

i

antrame aukšte išnuomojamas 
butas suaugusiems, be jokių 

gyvuliukų. ' 
Skambinti 776-4743 

po 6. vai. vakaro.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

WANTED 
PLAYER PIANO & ROLLS 

532-1220

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vi dabs.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

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

Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K sdlie Avenue 

Tel. 776-8505

1 DAŽYMAS IR REMODE- 
L!AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Ta f man Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

2546 West 6*ih Street 
Tel. REpublic 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 

__J

Notary Public
INCOME TAX SERVICB 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapoiit, Agent z

60642, - 424-®454 <
State Earn*. Ine and Casualty Company

----------- —\
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

VALDEMARAS BYLAITIS 
ir VINCAS BRIZGYS 

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

ŠKOTŲ HUMORAS
Škotas drabužių krautuvėje:

—Kiek kaštuoja šie marškiniai?
— Trisdešimt šilingų.
— Tai baisiai daug.
— Tegul bus dvidešimt 

lingu.
— Perdaug brangu!
— Penkiolika šilingų.
— Vis dar perdaug.
— Prašau imli veltui!
— Tokiu atveju prašau 

duoti dvejus marškinius.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312 ) 776-8700

ši-

man

SENATVĖS ŽENKLAS
Kuomet pasilsėti trunka il

giau negu pavargsti, yra ženk
las, kad pradedi senti.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS 

Darbo valandom: nuo 9 vaf ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai <L 
Ir pagal susitarimą

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

Chicago, JU. 60621
_____ ___ _________ 2Z-ZZZ_~~Z^~~^ ♦ 
Naujienos, Chicago, UI. — Sat.-Mond., November 1-3, 198Q




