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KREMLIUS KLAUSIA AMERIKOS 
APIE POLITIKOS PASIKEITIMĄ

MASKVA PRAMATO ĮTEMPTUS SANTYKIUS 
SU REAGANO ADMINISTRACIJA

r ■£ - » •-

MASKVA. — Naujas Sovietų ------  -
Sąjungos premjeras Nikolai 
Tikhonov prašė išrinktąjį pre
zidentą Reaganą, kad jis'imtų
si teigiamo, kūrybinio nusista
tymo rusų-amerikiečių santy
kiuose, vietoii trumpos, greit 
keičiančios politikos, kurią tai
kė prezidento Carterio užsienio 
politikai.

Savo kalboje Tikhonov apkal
tino Ameriką, kad dėl jos kyla 
visos tarptautinės bėdos, nesu
sipratimai, bet jis nepasiūlė, 
nedavė jokių patarimų naujai 
administracijai. Tik pasakė, kad 
Kremlius neišsigando Reagano 
priešrinkiminių pareiškimų, kad 
jis laikysis griežtai antisovietinio 
nusistatymo. Tai rodo, kad 1 xaov,

x . ‘Reaganas nepritaria Dano sa-1 Maskva pramato įtemptus san- ,, .
tykius su prez. Reagano admi-j

- nistracija. * Valstybės departamento kal-

NEŽINIA KADA VYRIAUSYBĖ 
ATSAKYS IRANUI

< WASHINGTON. — Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Warren 
Christopher ketvirtadienį turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su Alžyro 
ambasadoriumi ,'W a s hingtone. 
Danas paskyrė Alžyrą tarpD 
ninku derybose dėl paleidimo 
52 įkaitų,: kurie jau laikomi Į 
369 dienas. J

Teheranas perspėjo, kad R.
Į Reagano išrinkimas įkaitų grą
žinimo procesą gali užtęsti ga
na ilgai. .- t

Irano valdžios ir spaudos at
stovai puola R. Reganą. “Islamic 
Republic.” laikraštis rašo, kad

Dr. Kazys Bobelis, su šeima važinėdamas Europoj, buvo Vatikane ir matėsi su popiežium 
Jonu Paulium II. Dr. Bobelis Įteikė popiežiui raštą, liečiantį Lietuvos laisvės reikalus.

PINIGUS UŽ NUPIRKTĄ NAFTA
PINIGUS UŽ PERKAMĄ NAFTĄ

REAGANAS PATARĖ IRANUI NEVILKINTI PASITARIMŲ, 
NES NAUJŲ NUOLAIDŲ NETURĖTŲ LAUKTI

Tikhonpy; kalbėdamas -rieve- bėtojąs John Trąttnęr. pasakė. 
"^feiSnės* šventės ‘išv^iąrese, ko- kad vyTiausybė?dar iieapsisprėii

dė ar 'ji sutinka, ar nesutinka 
su Irano reikalavimais. Jis dar 
negali pasakyti, kada vyriausy
bė galės duoti atsakymą,' bet ji 
su atsakymu neskubės.

muriistų partijos vadams pa
reiškė, kad Rusija padarys vis
ką, kas reikalinga apsaugoti sa
vo ir sąjunginingų saugumą. Be 
jokios abejonės, pridūrė.

Prezidentas Leonidas Brežne
vas pasiuntė trumpą sveikinimo 
telegramą “gerbiamam, p. Rea
gan”. Telegramos tonas buvo 
daug šaltesnis, negu buvo tos 
telegramos, kurią jis pasiuntė 
prez. Carteriui prieš ketverius 
metus. Agentūros Tass žiniomis, 
Brežnevas pareiškė . viltį, kad 
“bus ' pagerinti santykiai .tarp 
mūsų valstybių, abiejų valsty
bių žmonių gerovei ir pasaulio 
taikai”. '‘ z'J A Jk A A VZ A V. A Jk A A Ak kA AV. W JL A1

Tikhonovas savo kalboje pa- vimo-įvažiavimo keliai

EISENHOWERIO GREIT- ' 
' i" KELIO EILĖ

CHICAGO. — Tik pasibaigė 
vairuotojų bėdos su Edeno greit
keliu, o jau Illinois valstijos 
Transporto departamentas pra
neša, kad 1981 m. balandžio 1 d. 
prasidės Eisenhowerio greitke
lio remontas.

Greitkelyje automobilių judė
jimui bus palikta tik pusė judė
jimo kelių ir kai kurie

SEN, HENRY JACKSON, PRE4 FORDAS, .
Am Dikes Of- 

nariai 
Place, 
atsar- 
patai-

Rėza Nobari, Irano centrinio 
banko direktorius, penktadienį 
paskelbė, kad Irano bankas yra 
pasiryžęs mokėti Amerikai nuo 
vieno iki dviejų bilijonų dole
rių skolų., šitas direktoriaus 
Nobari pareiškimas .žymiai pa
taisė amerikiečių nuotaikas. 
Reikia manyti, jog tai yra Ira
no banko pirmininko atsakymas 
į prezidento •- Carterio pasiųstą 
laišką, prašantį paaiškinti vieną 
mulos Chomeini reikalavimą. 
Chomeini, kaip žinoma, reikala
vo, kad JAV atleistų Iraną nuo 
visos eilės skolų, kurias iranie
čiai privalėtų sumokėti Ame
rikai. ' ’ Į” ’

• Chomeini galėjo reikalauti 
kad JAV nurašytų valstybines 
skolas, bet Irano banko specia 
listai priėjo išvados, kad skolų 
nurašymas, kaip to reikalauja 
-Chomeini, yrą- negalimas, nes 
kiekvienoje valstybėje veiki? 
įstatymai koloms tvarkyti.

Banko direktorius Nobari nu 
rodė, kad JAV yra skolingos 
Danui apie pustrečio bilijone 
dolerių už, nupirktą naftą. Ame 
rikiečiai skolų sąskaita pirko 
Irano naftą ir vežė, nes toks bu
vo' sutarimas. Tačiau dabar JAV 
privalo mokėti Danui, jeigu nor 
išlyginti sąskaitas. Direktorius 
taip pat pastebėjo, kad Ameri 
ka nepagamino ir Danui neįtei 
kė didelius kiekius ginklų. Tie

— Katalikų vyskupas Domi
nic Tung Ji-ming, 72 metų am
žiaus, atvyko į Hong Kongą gy
dytis. Jis buvo įkalintas 22 me
tus. Tai pirmas vyskupas, ku
riam leista išvykti iš Kinijos.

— Kai kas išveda, kad Ronald 
Reągano prosenuoliai prieš 200 
metų iš Rosa County Cork, Ai
rijos, persikėlė Į Ameriką. JAV 
ambasadorius Dubline pranešė: 
Kiek mes žinome, jis nėra airis,

— Tolima prezidento Lincol- 
no giminaitė' Brooke Alexan
der, 17 metų blondinė, preten
duoja Į Pasaulio gražuolės titu
lą. Ji vra Miss USA ir dabar 
Londone dalyvauja gražuoliu , 
rinikmo konkurse.

Carteris prižadėjo visus tuos pi
nigus atšaldyti ir atiduoti jų 
savininkams. Irano vyriausybė 
norėtų, kad atšaldyti pinigai 
oūtų atiduoti jai, bet preziden
tas Carteris pareiškė, kad Ame
rikos įstatymai neleidžia tokio 
dalyko daryti. Atšaldyti pinigai 
privalo būti atiduoti jų savinin
kams, o ne vyriausybei.

WASHINGTON, D.C. — Ron
ald Reagan, ketvirtadienį kalbė
damas su laikraštininkais, pri
minė iraniečiams, kad jie laiko 
negaišintų ir pasitarimų nenu
trauktų. Jie privalo žinoti, kad 
pasitarimų atidėliojimas jisms 
jokių nuolaidų neatneš. Prezi
dento Carterio reikalavimai ga
lios visoms JAV vyriausybėms. 
Juo greičiau jie pradės pasitari
mus, tuo greičiau abiejų valsty
bių santykiai bus sutvarkyti.

Ronald Reaganas pridėjo, 
kad jis yra informuotas apie 
pasitarimų eigą su Dano vyriau
sybe, bet jis nesikiš į Irano rei
kalus iki sausio 20 dienos, kai 
jam bus perduota JAV admi
nistracija.

Manoma, kad šis Reagano 
pareiškimas privertė Dano ban
ko pirmininką prisipažinti prie 
skolų ir priimti Carterio pasiū
lytą planą skoloms sutvarkyti.

n.: CHICAGO? - 
talmelogijos asociacijos 
susirinkę McCormick 

i

! perspėja publiką būti 
Arm- * giems su trumparegystės

* symui operacijomis.
Ta operacija vadinama “Ra-, 

i dial keratotomy”, teigiama,.kad 
į po jos gaunamas matymo patai- 
j symas, bet tiksliai dar nenusta- 
j tylos pasėkos ir gali būti dide

lė rizika.
“Mes esame visi tokių opera

cijų entuziastai, bet mes norime

SUDARYTA KOMISIJA JAV UŽSIENIO 
REIKALAMS KRIŽICRĖTI IR PATARTI

LOSvĄNGELES, Cal. — Ron-; pavaduotojai yra: 
al^ '/Rėagaiy'-'ketvirtadienio va-' 
karą sukvietė vietos laikraštinin
kus ir paskelbė naujai sudarytą 
komitetą vyriausybės perdavi
mui prižiūrėti. Rinkimus laimė
jęs Respublikonų partijos at
stovas pareiškė, kad jam pavy
ko sudaryti dešimties žmonių 
komitetą, kuris studijuos, seks 
ir patars kaip sėkmingiau vesti 
užsienio politikos reikalus.

Jis paskyrė penkis žinomus 
asmenis iš demokratų ir tokį pat 
skaičių parinko iš respublikonų.

Komitetą sudaro šie penki 
demokratai: sen... Henry Jack- 
son, sen. Richard Stone, teisi- 

1 ninkas Edward Bennett Wil
liams, William Casey ir Richard 
Allen.; Į tą patį komitetą įeina 
šie penki respublikonai: buvęs 
prezidentas Fordas, sen. John 
Tower, dr. Henry Kissingeris, 
gen. Alexander Haig ir buvęs 
krašto apsaugos sekretorius D.

1: Ann e 
strong, sen. Paul Laxalt ir At- Į 
stovų Rūmų narys D. Lewis.

LABIAUSIAI PRIŽIŪRĖS 
SEKR. MUSKIE

Susidaro įspūdis, kad Reaga- J 
no paskirstas komitetas di
džiausią dėmesį kreips į sekreto
riaus Muskie vadovaujamą vals 
tybės departamentą.

Dabar visas dėmesys yra nu-
' dar atsargiai ir daugiau tyrinę- ginklai privalo būti įteikti Ira

ti”, pasakė Louisianos universi- nui ir už juos atsiskaitytą. Belelijai V1QCU3 11U ■ . J J--------------  — ---------------------------—r* 

kreiptas. į. Irano reikalus. Pat^ tet0 Pr?fespnūs dr. Miles Fried-' 52! amerikiečių, suimtųjų ame 
r • * £ I Z 4 ZS V* i • T • V • V • . •I rikiečių šeimos užvedė teismuo

se byįas, reikalaudamos atlygi- 
dimo už suimtiesiems padary-tus 
nuostolius. Iranas reikalauja 
kad šios bylos teismuose būtų 
nutrauktos. Vietoj teismų, Ira 
nas siūlo sudaryti komisijas, 
kurios, veikiant neutralioje 
valstybėje, surašytų visas sko
las ir jas išlygintų. Iranas yra 
pasiryžęs mokėti Amerikai vi 
sas Irano padarytas skolas.

Kitas Irano vyriausybės pra 
nešimas sako, kad visi Irano 
gyventojai, turį užsienio valiu
tos, šešių dienų laikotarpyje

prezidentas Carteris pasikvietė • ^an“er-išvažia- 
bus už- 
kasdien 
380,000

reiškė, jog Sovietų Rusija norė
tų, kad Washingtdnas pirmas 
pradėtų baigti tą netikrumą Į automašinų, 
tarp dviejų tautų, kilusį dėl Af
ganistano ir Vidurio Rytų kri
zės, nes Amerikos ir Sovietų Są
jungos santykiai turi daug 
reikšmės tarptautiniams santy
kiams. ■■ _

Ta proga Tikhonovas apkal
tino Kiniją, kad ji remia Afga- 0 New Yorke — daugiau $20. 
nistano sukilėlius.

“Amerikos imperializmas”, sa
kė Tikhonovas, “sutrypė deten
te, pablogino tarptautinius san
tykius, kelia ginklavimosi lenk
tynes ir karingą antisovietizmą”.

daryti. Dabar tuo keliu 
pravažiuoja vidutiniai

Numatoma daug pataisymų. 
Kol tęsis darbai, kelyje greitis 
bus sumažintas iki 25 mylių per 
valanda.

— Londone aukso uncijos kai
na penktadienį krito 30 dolerių,

’ Londone aukso uncijos kaina Rumsfeld, 
buvo $627.75, o Ziuricho rinko
je — $632.50.

Visam administracijos perda
vimui komiteto pirmininku pa
skirtas adv. Edwin Meese, Rea-

— Rusai dabar tikisi vėl gauti’gano rinkiminės kampanijos or- 
nusipirkti Amerikos javų. ganizatorius. Teisininko Meese

— Prez. Carteris pripažįsta, 
kad sekr. Vance atleidimas bu
vo didelė klaida.

Marquette Paiko aldcrmanas Frank J. Brady ir W.I.ID radijo 
stoties specialių įvykių direktorius Ed McElroy sukaktuvi
niame Naujienų vakare. (Foto Al Vaitis)

KALENDORĖLIS ■

Lapkričio 8: Sopatra, Godfri
das, Domą, Vandrūnė, Getau- 
tas, Svirbutas. ‘ :

Lapkričio 9: Eustolija, Teo
doras, Miglė, Aušautas.

Lapkričio 10: Trifena, Leonas, 
Nirmeda, Spalgena, Vaišilgas.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:37.
Oras vėsesnis, vakarė Hš.

respublikonus, informavo apie 
Irano reikalavimus ir prašė pa
tarimo atsakymui parašyti. Be 
Irano', ypatingas dėmesys kro
piamas į Persijos; įlankos pre
kybos: klapsimus. Abi partijos 
nori prižiūrėti, kad Iranolrako

NAFTOS IMPORTAS 
VIS M AžžJA :

■ WASHINGTON.— Naftos im
portui vis mažėjant, Amerikos 
prekybos balanso nuostolis tre
čiame ketvirtyje sumažėjo 65 

mūšiai nesutrukdytų gazolino procentais, pranešė prekybos de-
transporto Hormuzo sąsiauriu, parlamentas.

Visiems labai svarbu prižiū- į Eksportas per tą laikotarpį
rėti, kad Abadano uoste prasi
dėjusios kovos nesukeltų karo 
Hormuzo sąsiauryje. Irakiečiai 
yra pasiryžę šiomis dienomis 
baigti kovas Abadane ir užimti 
visas versmes. Jie žino, 1 
Dano karo jėgos nepajėgs jų J 
sustabdyti. Abadanas apsuptas, 
iraniečiai neturi karo jėgų ira? 
kiečiams suvaldyti. Yra kelios 
kitos jautrios vietos, kurias ga
lės sekti Reagano paskelbtas 
komitetas.

pakilo 3.1 nuoš. ir pasiekė re
kordinę 56.4 bilijono dolerių su-' 
mą. Importas sumažėjo 5 nuoš. į 
arba 3 bil. dolerių. Importo su
ma siekia 59.1 bil. dolerių. $2.7 >

kad bil. doleriu prekybos deficitas | Prival° m,inėl| valiut? Heikti
* . . • Irann hankn ęlrvriamc n Trann

MOTERIS RANKOMIS ATPA
ŽINO SAVO UŽPUOLĖJĄ

ORLANDO, Florida. — Mote
ris, kuriai buvo užmautas mai
šas ant galvos prieš išprievar
taujant, teisme pasakė, kad ji 
gali atpažinti užpuolėją. Aš per
braukiau rankomis jo veidą ir 
galiu pasakyti, kad jis turėjo 
dideles akis, atsikišusius veido 
žandikaulius, su barzda ir ūsais 
ir Švelnią, be spuogų veido 
odą.

Norman Paul Fischer, 30 me
tų, buvę tuoj areštuotas ir ap-

■ Irano banko skyriams, o Irano 
bankas sumokės svetimos va 
liutos savininkams antitinkamą 
stertę.

Bankai mokės dabar nustaty
tą kainą už atneštą svetimą va
liutą. Bet po savaitės reikalai 
pasikeis. Svetimos valiutos savi 
ninkai bus baudžiami, jie bus

yra mažiausias nuo 1976 metų.
Naftos importas sumažėjo 

18 procentų D siekė $17.2 bil., 
nežiūrint? - kad'naftos' kaina iš 
$30.84 už statinę pakilo iki 
31:34 dol.

Importuotų kasdien naftos 
statinių skaičius krito 19 nuoš. 
Nuo 7.44 mil. statiniu į dieną 
nukrito iki 6.06 mil/statinių. |laiTkomi aPekiu,iantais- 
Žemiausias importuotų statinių 
skaičius į dieną buvo 1975 me 
tais — 5.8 milijono statinių.

— Sekr. E. Muskie atsisakė 
nuo senatoriaus pareigų, o da
bar praras ir Valstybės sekre
toriaus pareigas.

kaltintas moters užpuolimu ir 
išprievartavimu, kada ta 20 
metų moteris jį atpažino iš fo
tografijos. Ji sako, kad su asme
niu ji kalbėjosi prieš užpuolimĮ.

Irano banko pirmininko pra 
nešimas žymiai paekitė iki šio 
meto buvusius Chomeinio rei
kalavimus. Irano vyriausybė, 
gavusi prezidento Carterio laiš 
ką, reikalą aptarė ir įpareigojo 
banko pirmininką padaryti rei 
kalingą paaiškinimą. Šitas pa
reiškimas pagreitins susitari 
mus.

Dabartinė JAV vyriausybė 
yra įšaldžiusi apie 8 bilijonus 
dolerių vertės įvairių akcijų ir 
paskolos likštų. Prėzidėntas

Henry Jacksen

Senatorius Henry Jackson, 
R. Reagano paskirtas sek
ti JAV tarptautinių santy
kių vystymąsi. Komitetą 
sudaro penki demokratai ir 

penki respublikonai.



PROTESTO PAREIŠKIMAS
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS CK ANTRA

JAM SEKRETORIUI N. K. DYBENKAI

Koks jis mielas (bronzė)A. Dagys

■ NAUJA ALTO SUDĖTIS

(Tęsinys)

Antitarybinės agitacijos ir 
propagandos sub'ektyvinei pu
sei būtinas požymis yra antita
rybinis tikslas”.
, Kadangi jokia TSRS įstaty
mai neapibrėžia, kas būtent sil
pnina tarybų valdžią, tai vienin
telis požymis, ledžiantis šį 
straipsnį naudoti represijoms, 
yra paties supratimas ir numa
tymas, kad jo naudojimasis žo
džio ar spaudos laisve yra an
titarybinio pobūdžio. šit< >kį “su
pratimą; ir numatymą” objekty
viai negalima įrodyti, kadangi 
net paties asmens pripažinimas 
nefroįo,; fed jis kalba tie tą; t. 
y. supranta. O liudininkų į aro- 
dymai tegali būti tik vieno aš
mens parodymų perpasakojimas. 
Taigi šiuo atveju gaunasi, kad 
įrodymo šaltinis tegali būti vie
nintelis -kaltinamasis, o ne jo 
veikla. O remiantis vieninteliu 
šaltiniu, juridiškai negalima lai
kyti kaltę įrodyta. Vadinasi, 
LTSR BK 68 str. yra loginė ir 
juridinė hesąmonė.

Kodėl ąis netęisinis LTSR BK 
68 str. tebeturi galią? Dalinai at 
sakymą; į . tab duotų Lietuvos is
torijos ' negrinėjimas.'

Rusų.: valdžiai- stengiantis iš
laikyti užgrobtą Lietuvą kiekvie 
nąl įtartą šuštiprėdąvo represi
jos, kai tik sustiprėdavo lietuvių 
tautos pasipriešinimas okupaci
jai. Po 1863. m. sukilimo rusų 
valdžia Lietuvoje uždraudė spau 
dą. Tos barbariškos akcijos; ti
kslas buvo padėti pagrindą lie
tuvių tautos ;.surusinimui. Šiais 
laikais net ir-uoliausi lojalistai 
nedrįsta .tvirtinti/ kad lietuvių 
tautos “nusikaltimai” prieš rusų 

’valdžios įstatymus“ buvo neteisė 
' ti?: Ačiū-kovai prieš tuos’ įsta- 
rymus, mūsų tauta išlaikė savo 
raštiją, sukūrė literatūrą ir tuo 
atsispyrė nutautinimui. Tuo me
tu rusų , valdžios politika Lietu- aimą, ilgam sustabdžiusi tautos; kos kariuomenė mūšių laukuo- 

' voje buvo neginčijamai šovinis- kultūrinį vystymąsi, baudžiavos se. Todėl Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimas yra teigia
mas mūsų tautai įvykis ir tauti
nio pasididžiavimo objektas. Tik

I rusų šovinizmas, kaip ir lenkų,

tinė. Kiekvienam šovinizmui di
džiausias priešas yra pavergtų- ( 
jų tautų nacionalizmas. Angli
jos, Prancūzijos ir kitų šalių 
imperializmo laikų šovinistai uo 
Kai kovo4o prieš nacionalizmus.; 
Todėl Dž. Neru knygoje “Indi- ‘ 
jos atradimas.” su pasididžiavi- ’ 
mu vadina save nacionalistu, nes 
nacionalizmas esąs gynybinė i 
pavergtų tautų -kova prieš pa-! 
vergėjų šovinizmą. Būtent taip 
visame pasaulyje suprantamos 
nacionalizmo ir šovinizmo savo-; 
kos’.
Rusiškojo šovinizmo ir šiandien ! 

su žiburiu ieškoti netenka. Kad 
karalius nuogas, mato ne tik 
Anderseno-pasakos- berniukas----

mato visi.
.1

Kiekviena tauta turi savo is
toriją, kuri jai brangi ir artima. 
Lietuvos istorija ne mažiau gar
binga už Rusijos ir atsilieka gal į 
tik grobikiškų karų skaičiumi, j 
Tačiau šiandien mokyklose vai
kai mokosi TSRS istorijos, kuri, 
nepaisant pavadinimo, yra Ru
sijos imperalizmo istorija. Rusi į 

įos nukariavimai traktuojami j 
teigiamai. Jei tik užgrobimai j 
įvykdyti Rusijos, tai jie būtinai j 
pakeičiami žodžiais “prisi jungi- j 
mas” ar “prijungimas”. Tai šo- į 
vinistinis istoiSjos dėstymas. Jo- j visoms tautoms, 
kia kolonijinė imperija nebuvo rė nepriklausomos 
sukurta be kolonijų užgrobimo Estijos, Latvijos, 
ir tautų pavergimo. Ir Rurija; Lenkijos valstybės. Kodėl Suo- 
nesudaro išimties. Visi grobikai mijos ir Lenkijos nepriklauso- 
bandė klastoti istoriją. Klasto- mybės paskelbimas tarybinių 
jama ji ir šiandien. Ir ne tik įvy į istorikų laikomas teigiamu reiš 
kių vertinime. Klastojami, nuty_! kiniu, o pvz., Lietuvos — nei- 
limi ar net naujai išrandami pa- j giamu? Kadangi TSRS ir Lem
tys faktai. Ir būtient, rusiškojo j kijos siena ėjo į rytus nuo Lie- 
šovinizmo dvasia. Taip Rusijos; tu vos, tai aišku, kad nepriklau- 
1795 m. įvykdytas Lietuvos už
grobimas ir aneksavimas visuo- 
se vadovėliuose vertinamas kaip aneksijos. Ne Raudonoji armija 
teigiamas reiškinys. Šis užgrobi- > jr Re Kapsukas neleido lenkų 
mas atnešė Lietuvai kelių suki- j šovinistams užimti Lietuvą, o 
limų represijas, spaudos drau- ] susikūrusios Lietuvos Respubli-

• -i . t i’v • • j z * -

: Iš Amerikos Lietuvių Romos Šimaitis, į tarybą Thomas E. 
Mack, Vytautas A. Yucius.

Amerikos Lietuvių Romos Ka 
talikių Moterų Sąjunga į val
dybą Em. Vilimaitė, į tarybą 
Juliana Rotsko, dr. Aldona Ru
gienė.

Lietuvos Vyčiai ir valdybą 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. į tary
bą Irena Sankutė, dr. Leonar
das šimutis.

atskaitomybė tvarkoma pavyz
dingai.

Diskusijose dėl valdybos pra
nešimų buvo pažymėta, kad ko
vojant dėl žmogaus teisių, ypač 
reikia pabrėžti tautų laisvės tei 
sės.

Tęsiant sveikinimus, kalbėjo 
’ E. Vilimaitė-L. Kat. Moterų S- 

gos vardu. Vyčių vardu sveiki
no V. Samašfe, Darbo federaci
jos vardu — K. Povilaitis, Liet, 
ūkin partijos vardu — P. Žadei 
kis, Marquette Parko R. L.

L etuvos Atgimimo Sąjūdis įjBendr. vardu— J. Bagdžius, 
valdybą Kasperas . Radvila, į! “Naujienų” — M. Gudelis.
tarybą Kęstutis P- Dirkis ir Vy
tautas P. Jokūbaitis.

Vilniaus Krašto Lietuvių Šą
REAGANO SVEIKINIMAS .

__  € Maloni staigmena buvo tele- 
junga į valdybą Juozas Lekas, grama iš R. Reagano, su lietu- 

. i tar ybą Vanda Gasperienė, Ju- viškais žodžiais: “Lietuvis nepa 
liūs Pakalta.

Amerikos Lietuvių Respubli-» vės”. Sveikino' Altą už ryžtin- 
konų Federacija, skiria į .tarybą* gą darbą, pagydė lietuvius už 
Anatolijų Miluną, Joną Talan- vieningumą siekiant laisvės, svej 
dį, Aleksą Jankūną, į valdybą kino Altą su 40 m. sukaktimi, 
skirs-, vėliau.

Šiaurės Amerikos. Lietuvių
Studentų Sąjunga ir Amerikos 
Lietuvių. Demokratų Lyga savo 
atstovus pristatys vėliau.

(Suvažiavimas pavedė valdy
bai galutinai priimti rezoliucijų atstovas dr. S. Bačkis, gen. kons-
1 r- A . . 7 • ' • i ' y S-T

vargs kovoje dėl Lietuvos lais-

Reaganas išreiškė lietuviams 
pagarbą ir linkėjimus.

Raštu sveikino vysk. V. Briz 
gys, pažymėdamas, kad už Ali 
to veiklą bus dėkinga lietuvių 
tauta. Raštu sveikino Lietuvos

užsitęsimą, todėl vertinti visa 
tai teigiamai tegali tik rusų šo-

! vinizmas.
! Nepriklausomybė yra brangi 

1918 jn. sus'.kū- 
; Suomijos, 
Lietuvos ir

somos valstybės sukūrimas iš
gelbėjo Lietuvą nuo Lenkijos

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS, . . . .
.. ! gali į tai žiūrėti priešingai, nes

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS STON ” ’
! CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

kas gera aukai —- bloga plėši
kui. (.. •) Net valstybiniame TS
RS himne sakoma, kad Sąjungą 

n Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas* ‘.‘sttelkė amžiamsiDidži°ii Rusi; 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Katal ku Federaei’os į valdybą 
įeis: di- J. -Jerome, V..Naudžius, 
į tapybą: S Kuprys, kun. K. Pu 
gevįciųs,* dr. J. Stūkas, Jnž. J. 
Mikaila.

Amerikos Lie’uviu Socialde
mokratu Sąjunga į valdybą J. 
Skorubskas, dr. J. Valaitis. į ta
rybą: M. Gudelis, A. Mačipnis, 
M. Pranevičius, Br. Spudienė, 
A. cukauskas; į įdo globėjus 
A. Bukauskas. ; . * * 1

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Saiunga į valdybą Teodoras 
Blinstrubas: ir Petras Bučas, į 
tarybą: Vvtautas Abraitis, Eu- 
reniius Bartkus, Ona Bįezienė, 
Pranas Kašiuba/Aleksas Laikū- 
nas; i ;ždo globėjus Vytautas 
Abraitis. :

| Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara į valdyba Grožvydas 
Lazauskas, dr. Kazys Šidlaus
kas'; į tarybą Antanas Andriu
lionis/ dr. Vytautas Dargis, Ale-

• na Devenienė, Julius R. Kuzas, i * ■ ’ •. t

i Jr., Teodora Kuzienė; į iždo 
: globėjus Aleksandras Chaplikas.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje į valdybą Povilas Dargis, 

— Į tarybą Eufrozina Mikužiute,
,, T . . . - - „ i Aleksandras Chaplikas.klausomos Lietuvos sukūrimą, ....v , . . - ... .v, . j Liet. Katalikų Suvisiėjimasžmogaus teisiu pažeidimų įske- A . . ,, , , ,
t .. ■, . Amerikoje i valdybą dr. Vladaslimas, represijų pasmerkimai, ■____ ,-J * , - _________
yra traktuojami kaip : antitary- j : ‘
biniai. O aš manau, kad pats toks ja prieš lietuvį, bet gaila tų tūks 
traktavimas yra antitarybinis, tančių leidžiamų bylinėjimosi iš- 
silpninantis Tarybų valdžią, nes laidoms. Juk taip būtų lengva 
juo siekiama parodyti, kad Ta- pradėti pokalbį ir susitarti. Ta
rybų valdžia yra Lietuvos Ne-! čiau, nežiūrint tos didelės gėdos, 
priklausomybės priešas, žmogaus nenori nei JAV Bendruomenės 
teisių pažeidimų vykdytoja ir valdyba, nei PLB valdyba. Ko- 
teisintoja, - represijų apologete, dėl? — turbūt vienas Dievas te- 
Todėl bet kokių, tame tarpe ir ■ žino- 
savilaidinių leidinių persekioji-1 
mas už jų antišovinistinį charak: 
terį iš esmės yra antitarybinis. 
Jeigu rusiškasis šovinizmas ta
patinamas su tarybiškumu, tai
Tarybų valdžiiis .interesai patys (Nr. 24) paskelbtas žinias šiais 
turi reikalauti atsiribojimo nuo metais renkant Kanados Lietu- 
rusiškojo šovinizmo. j vių Bendruomenės krašto val-

Dėl šių priežasčių protestuo- J dybą labai maža dalis Kanados 
damas prieš man padarytą kra- ! lietuvių dalyvavo rinkimuose, 
tą, kartu reikalauju nutraukti Toronte iš virš 8000 lietuvių bal- 
gėdingą bylą Nr. 58, pagal kursavo tik 603. VeikliojeHamilto- 
rią ir buvo pravestas kratų va- nono. apylinkėje; kur gyvena 
jus- Jūs iš esmės kartojate Mu- ■ daugiau negu 2000 lietuvių, rin- 
ravajovo “nuopelnus” kovoje, kimuose dalyvavo tik 300 asme- 
prieš žodžio ;ir spaudos laisvę.

Vladas Šakalys
Vilnius, 1979. x-26 (Aušra”, 
Nr 20 (60), 4980 m. sausis).

[KANADOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS KRAŠTO VAL

DYBOS RINKIMAI.
Pagal ir “Tėviškės Žiburių”

komisijos sudarytas rezoliuci- 
ias- ’

Suvažiavimas praėjo draugiš-j Garšva, LB krašto vald. pirm, 
koj, darbingoj nuotaikoj. Dau-J V. Kutkus, A. Aleksis, K Mil- 
giau diskusijų buvo dėl statuto j kovaitis-šaulių vardu, Detroito 
keitimo. • ; Liet. Org. centras, St. Peters-
Dr. J. GENIO PRANEŠIMAS 1 burg0 Altas’ Alto Cic^o , sky-

: , .. -, rius, Liet. Kanų Vet Ramove,
Dr. J. Genys plačiai painfor- Darbo Fed. centro valdyba. Svei 

mavo apie Jungtinį Pabaltiečių i kinimą raštu atsiuntė ir PLB 
komitetą Washingtone, apie sėk [ pirm, V. Kamantas, A. J; Ką? 
mingus to komiteto ryšius su j sulaitis, bet paštas Juos prista- 

; valdžios įstaigomis. Dabar Pa- tė pavėluotai, 
baltiečių.komiteto vadovybė pę-l 
rėjo į lietuvių rankas. Šiuo me-j 
tu dr. K. Šidlauskas yra komi-! 
teto pirmininkas,- jį Washing-! 
tone pavaduoja dr. J- Genys. 
Komitetus veikė, kad būtų užti
krintos lėšos Liėtuvos atstovy
bei. Perspėtas Teisingumo de
partamentas, -kad. iŠ lokupuotos 
Lietuvos gabenami liudininkai 
vadinamų karo nusikaltėlių by
lose dabartinėse sąlygose: nebū- 

■ tų patikimi. Pabaltięčių komite
tas pasidarbavo, kad būtų įsteig 
ta Rytų Europos tautybių tary
bą, kuri darosi įtakinga. Komi-j

A: Simutis, gen. kohs. Gra
nauskas, “Draugo” red. kun. Pr.

1 i Mandatų komisijos pranešimą 
padarė P.. T. Kuzienė. Suvažia
vime dalyvavo 41 tarybos nariai, 
37 skyrių atstovai, 31 organiza
cijų atstovas, 6 spaudos, atstovai 
ir 55 svečiai. Viso 169 žmonės.

(Alto Informaciją) 
(Bus daugiau)

PUIKU KOMUNISTŲ
KALĖJIME '

Vienas, vengras grįžo iš kalė
jimo ir jo draugas klausia, kaip 
tenai su juo elgėsi.

Ekskalinys entuziastingai at-

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus f plati 
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

<1 * ■'

ja”. Suvorovo ordino įsteigimas 
Įžeidžia tautinius lietuvių jaus-

i mus, nes būtent Suvorovas mal 
| šino 1794 m. T. Kosciuškos su
kilimą ir žvėriškai žudė lietu
vius sukilėlius bei taikius gy
ventojus. Bet Surovovo pavyz
dys brangus rusų šovinistams, 
nes jis sėkmingai vedė Rusijos 
grobuoniškus karus. Net ir mar
ksistiniu požiūriu Suvorovas — 
eakcionierius ir grobikas.

Dabar gi bet kokia agitacija 
ir propaganda, nukreipta prieš 
rusiškąjį šovinizmą, laikoma an 
titarybine ir, remiantis LTSR 
BK 68 str., persekiojama ir bau
džiama. Pasisakymai už 'Nepri-Ne tik gėda, kad lietuvis kovo-

Įnų. ■ • : ■■ ... /
I . LKDS.SKYRIŲ VEIKLA

Po vasaros atostogų vėl pasi
rodė Cicero lietuvių krikščionių 
demokratų biuletenis, kuriame
yra daug įdomių žinių iš šios lie- 
tuviškos kolonijos gyvenimo irĮ . , ’

tetas darė pastangų, kad Pabal- Į sakė, fed puikiai, labai puikiai, 
ti jo reikalai j būtų • keliami Ma-j — Liaukis! — pertraukė jį 
drido konferencijoje., Iš pabal-i draugas- — Kai tavo pusbrolis 
tiečių komiteto J.’ Bolstein vyks iš kalėjimo grįžo, jis visai ką 
į Madridą, išlaidas apmokės Iatr_pdta-kalbėjo! ..___.__ _
vių S-ga. Susirūpinęs ekskalinys pa-

V. Abraitis iždo globėjų var- klausė:
du pranešė, kad Alto piniginė —-Ar jis dar ne vėl suimtas^

►' - * - ♦

• H 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  dot 
Pavardė ir vardas _________ ._________
Adresą* _______________________________

kuris

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SL, Chicago, HL '

» EŪPESHNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

(Tęsinys)
LAIŠKAI “DRAUGUI” (Rugp.' istorijos. . t. j'
mėn. 25 d.) Čikagos LKDS skyrius: turėjo

' vasaros užbaigimo išvyką, kuri
Algimantas S. Gečys “su gilia , L ir v_ šoliūnu reziden- __ __ _1______ IX*_ • C C TA_ J

1 cijoje. Oras pasitaikė labai blo
gas, bet tie, kurie nepabijojo 

prieš savuosius’’. Ponas Ge£ys stiprau^ lietįus _ nebuvo' ap- 
7’ "1.’’ vilti. '■ ■

pagarba” skundžiasi “Draugui”:
“Gėda, kad ; lietuviai kovoja

matydamas dulkę savo artimo , ■ 
akyje, nemato rašto savojoje. Į ’ 
Juk jo viešpatavimo metais JAV LKDS GARBES TEISMAS 
Lietuvių Bendruomenės valdy- Liet K D Sąjungos Konfe- 
ba padavė į Chicagos Apylinkės rėncijoje Chicagoje išrinktieji į 
teismą registruotą Lietuvių Ben Gafb^ teismą Bostoniškiai pa- 
druomenę ir byla dar tebevysta. reigomis pasiskirstė taip: ;

1. Dr. Petras Kaladė — pir
mininkas

2. Dr. Jonas Kuodis — narys
3. Teis- Andrius Keturakis —

narys. . . - ;
Mes gerai suprantame, kad 

I vėl uždėtosios Jums LKDS Cen 
j tro Komiteto pareigos nėra leng 
' vos, bet tikime Jūs jas sekmin- 
' gai pakelsite. Linkime Jums jau 
senose, bet kartu ir naujose pa
reigose geros sveikatos, išmin
ties ir Dievo palaimos.

Su tikra pagarba.
Petras Kaladė 

(IŠ LKDS biuletenio)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA,:’ lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, 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. šūeikio, V. Kašubos, A. 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 $6.

• SATYRINĖS NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičlcr 
vertimas. 200 p«I. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. HaJsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms*

Don't give them 
the chance... usa

Sergeants
e torą v * tdMMhryef

A H Co V>rg<M 23230

Tel. 476-2206Spoil* oriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites tusipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _________________ ______  .. _______ _
Adresą* _________________________ ____________ _______ ___

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, praiau jas *iuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------ .------------------„
Adresas _________________________________________________

3 — Naujienos, Chicago, UI Žat-Monday, Nov. 810, 198d

Ižėjusf ii tpaudo* ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerika* lietuvių ptr+in- 
gsi daryti įtako* | kraito politiką,- 102 p*l. Kaina |lje.

Knyga* bu* llalųsto*, jei 11.56 čeki* arba Money Orderi* 
bu* paaiųata* tokiu adreau:

NAUJIENOS,
I7S» S*. Balated St, CMap, ffl. M4tf

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguok PRANAS ŠULAS

IV metai . Lapkričio 8, 1980 N r. 50 (152)
Klausimus ir mediiagą siyiti: 4436 So. WasMonaw, Chicago, IL 60632

SVEIKATOS PAGALBOS INSTITUCIJOS
I 

Chicago Heart Association, Citicagos Sveikatos Depar-, 
lamentas, esantis Civic Cen
tre, miesto centre,

Tel. 741-1338.
Nemokamas kraujo spau

dimo patikrinimas.
Tuberculosis 

Chicago Lung Association, 
Tel. 243-2000.

Patikrina ir suteikia in
formacijų apie plaučių susir
gimus.

iChicągosj ^vęikąk* depar
tamentas, esantis Civic centre, 

Tel. 746-4338,
Ateinanbius tuberkuliose ser

gančius patikrina ir teikia gy
dymą visame mieste esančiose 
klinikose.

Robert Ci-own Center 
Health Education, 

Salt Creek Lane. 
Hinsdale, IL., 
Tel. 325-1900.

Royal London Wax Museum,j zj 
Street,

Tel. 236- 1675.
Ten galima gauti švietimo 

medžiagos.
Kidney Disease

Kidpey Foundation of 111.
127 North Dearborn,
Tel. 263-2140.

Agentūra, aprūpina (papi
ginta kaina vaistus inkstų liga 
sergantiesiems.

Lead Poisoning
Chicagos Sveikatos Dep-to 

Padiatric Lead Poisoning De
tection programa.

Civic Center, Room 233,
Tel. 744-4338

Suteikia med. pagalba vai
kams nuo 6 įnėn. iki 6 metų 
įvairiose miesto dalvse

Leukemia Research Foun
dation of Greater Chicago,

333 North Michigan 
Tel. 272-2186.

Teikia piniginę pagalpą 
ir informaciją leukemija 
sirgusiems.

Multiple Sclerosis 
tion. West Jackson,

Tel. 922-81X).
Negalintiems išeiti 

sklerose sergantiems
rapinę ir rekreacijos progra
mą ir nemokama transpprtą- 
ciją; informuoja ir nuveža į 

•AIS klinikas.
Midwest Association for 

-ckie Cell Anemia,
202 South State St.,

Tel. 663-5700.
Teikia informacijas ir 

tarnauja 
stems.

for

ir
SU'

Foiinda-

iš namu 
teikia te-

pa-
anemija .sergantiems

1419 N. Wells
Tel. 327-7787.

John G. Shi el l
Roosevelt Rd., ;

Lake Shore Dr.
Tel. 939-2426.
Menthal Health

Chicago Sveikatos dep-tas !
Menthal Health Division
Civic Center Nr. 2853,

Tel. 741-8033.
DepartamenHs turi 19-ka 

ateinąųtiems ligoniams (out-
patiens) gydymp klinikas^ ku- ung Long kiniečių muziejus 
rips yra įvairiose šio miesto 
dalyse, ir patarnauja tokiems] 
ligoniams, kuriems reikalinga 
speciali terapija.

Illinois Department of Men.

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kauno

PLANO PASIDARYMAS PRIEŠ IŠEINANT
I PENSIJĄ

Pastebėta, kad šiame krašte nuolat auga vyresnio 
amžiaus žmonių skaičius. Todėl tie asmenys, kurie yra 
virš 45 metų amžiaus, turi būti pasiruošę, kad anks
čiau jie išeis į pensiją; kuo anksčiau dirbantysis išeis 
į pensiją, reguliarios algos negaus ir ko nors daugiau 
nustos.

Dėl šios priežasties kiekvienas dirbantysis turi pla
nuoti savo išėjimą poilsin jau anksčiau, kad prisitai- 
tų prie prie ateinančio naujo — vyresnio amžiaus gy
venimo. Reikia iš anksto sudaryti sąrašą veiksmų, ku
riuos reikia atlikti mažiausia prieš kelis metus iš anks
to, būtent:

1. Pilną ir smulkią analizę bėgamosios vertės, tik
rosios rinkos kainos vertės savo turto (nuosavybės), ku
rion įeina:

a) jūsų namai ir priedai,
b) pelną duodą daiktai, kaip antai: pašto ženk

lai, įvairių monetų rinkiniai ir kt.,
2. Sąrašą visų šaltinių, iš kurių galite gauti bet

CHICAGOS MUZIEJŲ ADRESAI
Museum of ^Contemporary 

Art,
Adler planetarium, 

1300 S. Lake Shore Dr., 
Tel .322-0300.

Art Institute of Chicago, 
j Michigan Av„ prie Adams St.

Tel. 443-3500.
Į Balzeko IJet. kultūros inu- 
i ziejus, 
t 1012 Archer Ave.,

Aquarium,!

1012 Archer Ave., 
Tel. 847-2441.

Cliicago Academy of Science, 
2001 N. Clark St., 
Tel. 549-0606.

Cliicago Historical Society, 
Clark St., prie North Ave., 

Tel. 642-4500.
Field Museum of Natural

History,
Roosevelt Rd., prie Lake 

Shore Drive,
Tel. 922-U110.

237 E. Ontario, 
Tel. 943’7755.

Mokslo ir Pramonės muziejus
58th St. ir S., Lake Shore Dr.

Tel. 684-1414.
International C°ūe»e 

Surgeons and I^all of Fanię, 
1516 N. Lake Shore Dr., 
Tel. 641-3555.

Orie n fališkas Institutas
1155 East 58th Street

Tel. 753-2174, 
Lenką Muziejus 
984 Milwaukee Ave.,

i ’

2238 S. Wentworth, .

Lizzardo Museum of Lupi

220 Cottage Hill, Elmhurst, 
Tel. 833-1616.

Repiey’s Believe it or Not 
Museum,

1500 N. Wells St.,
• Tel. 337-6077.

Mugd. Š-iiė

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Išsikirpti I Išsikirpti!

V-TO TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS

TREČIADIENIS, lapkričio 26 diena, 7:30 vai. vak.
Teatro Festivalio atidarymas

JUMORO VAKARAS
Išpildo Vitalis Žukauskas iš New Yorko

KETVIRTADIENIS, lakričio 27 diena, 7:30 vai. vak.
Čikagos šaulių Teatras - K. Kięlos 3 v. komedija 

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS
Režisuoja Juozas Petrauskas

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 2 vai. popiet
Čikagos Jaunimo Teatras - L. Dovydėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANU AUS'
Režisuoja Darius Lapinskas
Ir Aloyzo Barono 1 v. vaidinimas vaikams

Režisuoja l^aima Lapinskienė
PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 7:30 vai. vak. 

Rochestario jaunimo “TEATRAS VIENAS” 
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų komedija

KU - KC
Režisuoja Andrius Cieminis

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 vai. popiet 
Les Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
Jurgio (Liaudos 3 veiksmų drama

ČIURLIONIS
Režisuoja Dalila Mackisdienė

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena. 7:30 vai. vak 
Toronto teatras AITVARAS 
Juozo Grušo I veiksmų drama

Režisuoja Aldona IXargyte-Byszkiewicz

SEKMADIENIS, lapkričio 34) diena, 2 vai. popiet 
Hamiltono Teatras Al’Kl'RAS
Birulės Pūki k'vičiū lės 3 veiksnių komedija

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE
Režisuoja Ęlena Dauguvietyt^-Kųdabienė

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 7 vai. vakaro

Režisierių pagerbimas. Žymenų įteikimas, vaišės, meninė 
dalis. Viskas JAUNIMO CENTRE, 3620 S. Claremont Ąye.

BILIETAI:'
VAZXZUU PHEKYBiliE t pilte International). 2501 West 7Lt Si. 
Chicago. IH. CO'?). Te|. 4'1 1424 idarbo valandomis). Tuo nyčiu 
adresu galini. ux>akyU ir petu. Kainos: 55. SI. «3. .ių bar.-

Ruošia: LB Kultūros Taryba

tai Health and Dcvelapment- 
al Disabilities,

150 N. LaSalle St.,
Tel. 793-2730.

KL. Pasakykite ar galimą 
prašyti, kad vadinama “car
rier’ organizacija peržiūrėtų 
savo sprendimą, dėl mano pa
tiektos pretenzijos?

Antanas č-nis

Ii patiektas raštu ir turi būti 
nusiimtas ‘'carraer’’ organiza
cijai, kuri tvarkė jūsų preten
ziją (claim) arba gyvenamos 
vietos Soc. See. įstaigai, kuri 
jūsų pareiškimą persiųs apy- 
dardos “carrier’’ organizaci
jai.

Tame pareiškime jūs turite 
nurodyti 5kodėl esate nepaten
kintas su tos organizacijos 
nuosprendžiu. Pareiškime rei
kia nurodyti paciento vardą ir 
pavardę sveikatos apdraudos 
“claim’’ numerį ir pridėti nuo
sprendžio pranešimą arba pa
aiškinimą apie medicinos iš
mokėjimus, vad. statement, jį 
jums prisiuntė toji “carrier” 
organizacija.

Toji “carrier” organizacija 
naujai peržiūrės pristatytus įro 
rymus, kuriuos pradžioje pa
tiekėte, plus bet kuriuos įrody
mus,kuriuos prisiuntė dėl per
žiūrėjimo ir padarys naują 
sprendimą dėl jūsų pretenzi
jos (claim).

Tą jūsų bylą peržiūri ne tas 
pats asmuo, kuris padarė pir- j 
mą nuosprendį, bet kas nors ■ 
kitas. Tas žygis parodys, kad i 
jūs gausite naują ir nepriklau
somą nuosprendį.

kurių pajamų, k. a.:
a)
b)
c)

d)

iš jūsų

bu teikia viduj esantiems (in 
patient) 
n i apis 
gydymą 
nėse ir 
triK’sė.

tas pagal ligonio išgales mo
kėti.

ir ateinantiems ligo- 
memališka sveikatos 
28-se valstijos ligoni- 

mental. sveikatos cen- 
Apmokėjimas pagrįs-

ATS. Reikalavimą, kad toji 
organizacija peržiūrėtų savo 
neigiamą nuosprendį dėl jūsų 
pretenzijos (claim), jūs turite 
patiekti 6 mėnesių laikotar
pyje nuo tos dienok, kada ga
vote neigiamą pranešimą.

Toks reikalavimas turi bū-

Socialinės apdraudos savo ir žmonos išmokos; 
Dalinis darbas (jei planuojate toliau dirbti). 
Pensija iš vad. “profit-shering” plano, 
darbovietės.
Visi dividentai iš investmentų.

c) Visos nuomos iš nekilnojamo turto.
f) Visos pajamos iš bankų, depozitų, bonų ir pąn.
3) Smulkų sąrašą jūsų bėgamųjų gyvenimo išlai

dų, į kuriąs įeina:
a) Apytikrės bėgamosios išlaidus maistui ir gydymo 
bei vaistų išlaidos, kurių neapmoka turimos ap
draudos,
b) Nuomos,
c) Mokesčiai (nekilnojamo turto), pajamų mokes

čių daliniai įmokėjimai.
d) bendros jūsų namų pataisymo išlaidos ir būtino 

reikalingumo: gazo, vandens, elektros ir pan.
e) automobilio pataisymo, rūbų ir kt.

išlaidos. ' '
Kai šį išlaidų sąrašą baigsite, pradėkite/ranalizuoti 

savo finansines pozicijas. • j ‘
Pradėkite apskaičiuoti, kaip galėsite pragyventi 

be savo ansčiąu gautų pajamų. Daleiskime, kad jūsų iš
laidos sumažės, kai būsite poilsyje, visdėlto jūs turėsi
te išleist bent 50, — 70% savo turėtos algos, kai būsite 
pensininku. Vadinasi, jūs turite turėti kiek turto, in
vesticijų, duodančių tiek pajamų, kurios galėtų padeng
ti dali agos, kad žmoniškai pragyventumėte.

Pensininko pajamoms užtikrinti yra galimą suda
ryti nepriklausomą planą, kuris veikia pagal šio kraš- 

Byios peržiūrėjimas pagrin- \to vadinamą ERISA įstatymą. Pagal tą įstatymą pro- 
džiamag rašytas dokumentas, fesionalas, verslininkas ’(self-employed) gali pasidary- 
kunė yra byloje. Jums ąsme-rįj vadinamą Inidividual Retirement Account (ĮRĄ) ir 
mskai nereikia dalyvauti, kai jnvestuotj ^ 500 nuo savo pajamų, nuo kurių nerei- 

ri jūsų skundą.
X- &

KL. Pasakykite kaip yra ren 
kainas šio krašto prezidentas 
ir viceprezidentas ?

ATS. JAV prezinentas ir vi
ce prezidentas:* yra ankaini 
valstybės elek torių, kuriuos 
renka šio krašto piliečiai. 

* * *
KL Pasakykite, kas gali bū

ti šio krašto piliečiu?
ATS. Kiekvienas Jung. Anie- 

rikos Valstybėse gimęs pilietis 
ir ne jaunesnis 35 metų am
žiaus ir čia išgyvenęs 14 me-

•” organizacija perziu-l, * , . 7 — • z • • ri
k 1 !kia mokėti pajamų mokesčių ir tuos pinigus galite m

Pamatęs, kad ūkininkas.kirvių kuolą tašo,
— “Brolau”, jaunas medis jį prašo,

“Iškirsk medžius ir krūmus aplink mane;
Aš negalįu klestėti tokiam tankiam miške;
Nei saulės spinduliai ant manęs nenukrinta,
Nei mano šaknys tinkamai neminta,
Nei vėjas nepraeina pro svetimus lapus.

. Ta tankynė mane smaugia ir paruoš kapus.
Jei miškas manęs nenustelbtų,
Augčiau kaip ant mielių
Ir mane šio miško stebuklų skelbtų: “ ' 
0 dabar aš plonas, kaip stiebas gėlių”.
Ūkininks su medeliu tuo draugavo
Ir jam, kaipo draugui, jis patarnavo:
Iškirto artimus medžius ir krūmus
Ir, uždegęs laužą, pavertė juos į dūmus.
Bęt medelio džiaugsmas neilgas buvo;
Visokios bėdos jį užgriuvo:
Tai saulė svilina, tai jį ledai kapoja,
Tai lietus pliekia, tai nuo šalčio jis rasoja;
Tai vėjas drasko, tai vabalai jį graužia.
Pagalios audrą jį nulaužė.

— “Beproti”, sakė jam gyvatė,,
Kai jį gulintį pamatė.
“Ar savo užgaidom nesi savęs pribaigęs?
Jei pridengtas miške tų būtum augęs,
Tai nei vėjas, nei karštis tavęs nežalotų,
Nes visi medžiai tave užstoti}. ? . 
0 jei vėliau jie ir išnyktų,
Tai būtum tiek išaugęs ir sustiprėjęs,
Kad tau atsilaikyti nuo visų bėdų pavyktų
Ir tavęs nenulaužtų net stipriausias vėjas”.
Vytąutąs Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina $3. darybės tikslams.

TESTAMENTAS
Tūlo amerikiečio turtuolio tes

tamentas pagadino nemažai 
nervų jo įpėdiniams. Testamep- 
Ic sakoma:

1) Savo žmonai skiriu jai pri
klausančią dalį: tegu žino, kad 
nebuvau toks kvailas, kaip jai 
atrodė.

2) Sūnui patariu užsidirbti 
pragyvenimui. Laike 30 metų jis 
buvo įsitikinęs, kad tai išimtinai 
mano pareiga.

3) šoferiui skiriu automobilį, 
’ kurį jis jau baigia gadinti. Ga- 
■ lės savo darbą pilnai užbaigti.

i) Visą kitą turtą skiriu lab-

vestuoti j vadinamą Retirement planą.
Besiruošiąs poilsin dirbantysis taip pat gali įsteigti 

vadinamą Keogh Planą, kuris yrą panašios apimties, 
bet pagal ši planą leidžiama profesionalui - verslipįn- 
kui (self-employed) padėti į šoną iš savo pajamų iki 
$7,500 per metus; pagal veikiantį įstątymą, už tą sumą 
nereikia mokėti pajamų mokesčių. Keogh Planas turi 
būti patikrintas kiekvienais metais ir gali sudaryti sun
kumu, tiems asmenims, kurie manipuliuoja netikromis 
pajamomis.

Pažymėtina, kad vadinamas the Individual Retire
ment Account naudingas tuo, kad gali būti naudoja
mas kiekvienais metais. Tačiau besirengiąs išeiti poil
sin dirbantysis nėra priverstas jį vykdytų kai tais me
tais neturi pakankamai pajamų..

Kai jūs išeisite tikram poilsiui, iš karto ųęlikyi- 
duokite viso turto ir neįdėkite visų grynų pinigų į ne
šančią metinį pelną instituciją ar į taupymo sąskai
tą. Toki jūsų veiksmai gali iššaukti didelę jums bėdą, jei 
šiame krašte infliacija ilgiau užsitęstų.

Per daug grynų pinigų laikymas taupomose sąskaito
se, kad būtų apsaugotas investavimas, faktinai taupyto- 
jui yra nuostolingas, galima sakyti — garąptųptas 
nuostolis. .

Išėjus pensijom pirmas jūsų žingsnis toks laikotar
pis, kuriame nereikią tąupyti pinigų. Kiekvienas pensi
ninkas gali ir privalo gyvęnti iš visą savo turimų paja
mų. Žinovai tvirtpą, kad taupant pinigus, jūs padidina
te nuosavybės išlaidas ir nuosavybės mokesčius, jums iš
keliavus amžinybėj.

(Ęus daugiau) 
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Madrido konferencija čia pat
Dauguma amerikiečių dar vis komentuoja apie pra

eito antradienio rinkimus ir jų pasekmes visuomeniniam 
Amerikos gyvenimui, tuo tarpu Madrido konferencija 
jau čia pat. Vieni Madrido konferejicijos nąriai jau yra 
išskridę į Madridą, o kiti šiomis dienomis rengiasi ke
lionėn pakilti.

Madrido konferencija prasideda lapkričio 11 dieną, 
bet pirmieji konferencijos pareigūnai jau Madride. Pir
ma negu Helsinkio baigiamąjį aktą pasirašiusių valsty
bių atstovai pradės pasitarimus, atsakingi pareigūnai iš 
anksto turi susitarti dėl tos konferencijos darbotvarkės. 
Praktika parodė, kad darbotvarkės paruošimas iš anksto 
labai-naudingas. Jis sutaupo, daug laiko ir leidžia suva
žiavusiems speęiąJjsŲims tuojau pasiraitoti rankoves ir 
prisėsti prie faktų- Jęi£u darbotvarkės nėra, tai dauguma 
turi žiopsoti ir klausyti, kaip delegacijų .pirmininkai ta
riasi dėl konferencijos svarstytinų klausimų.

Belgrado konferencijoje buvo nutarta prisitaikyti 
prie Baigiamojo akto nurodytų klausimų bei tikslų ir 
kraitelėse nurodytų problemų. Ten buvo nusakyta, ko
kiomis priemonėmis siekti Europos saugumo ir bendro 
darbo. Nutarimai įpareigojo kiekvieną Europos valstybę 
nurodyti, kiek jos vyriausybė sudarė Europos taikai sąly
gų. Sovietų valdžią, kiek prisimename, norėjo, kad būt'į 
saugumas, o saugios būklės Europos tautos galės pasiekti 
tiktai tada, kai žmonės gyvens taikos idėjomis ir negrobs 
svetimų žemių, netrukdys gyventojams sau užsidirbti 
pragyvenimą. Amerikiečiai ne tik pasiruošė surinkti duo
menis apie Helsinkio kraitelėse nurodytus klausimus, bet 
ir apie žengtus^ prie taikos artinančius žingsnius.

Naujienų skaitytojai jau žino, kad Sovietų atstovai 
stengėsi Madridui primesti kitokią darbotvarkę. Belgrade 
pradėti nagrinėti klausimai šiuo metu turėtų būti kito
kie. Belgrade rusams visą laiką rūpėjo bendradarbiavi
mas ir saugumas, o Madrido knferencijoj svarbiausias

Sau, negu dąųgęlis mano. Saugumas yra svarbus klai 
simas, bet taikos reikalas esąs dar svarbesnis. Jeigu n 
bus išsaugota taika, tai negali būti jokios kalbos apie ast 
gumą, jeigu nėra taikos. Taikos problema esanti pa 
svarbiausioji, todėl Madridan suvažiavusieji taikos re 
kalais privalėtų ir rūpintis.

Tuo tarpu oficialiai nepaskelbta^ bet Madridan vj 
žiuojantieji amerikiečiai yra pasiruošę svarstyti pagrii 
dinių žmogaus teisių klausimą, žmonių susisiekimą, kąr 
metu pasimetusių šeimų sujungimą, pavergtų tautų lak 
vę, mintimis pasikeitimą ir veikian&us tarptautiniu 
įstatymus.

Madridan važiuos gana didelė amerikiečių delegacijž 
susidedanti iš 25, o gal ir daugiau įvąirįų atstovų. Įtek 
gacijos pirmininku bus teisininkas, buvęs JAV general] 
nis prokuroras Griffith Bell, artimas prezidento Carteri 
bendradarbis. Jis jau vadovavo Madride sušauktai, gana 
gausiai spaudos ir radijo bei televizijos atstovų konfe
rencijai. Bet pačią pagrindinę amerikiečių delegaciją su
daro penkiolika žmonių, įeinančių į pastovią komisiją, 
kurią sudaro Senato, Atstovų Rūmų, Valstybės, Krašto 
apsaugos ir Prekybos departamentų atstovąį.

Šiai komisijai vadovauja Atstovų Rūmų narys Dante 
B. Fascell, kuris labai gerai žino Helsinkyje pasirašytų 
aktų esmę, turi paskirstęs visus konferencijos darbus ir 
žino padarytus nutarimus bei sutarimus. Pats pirminin-| 
I r o i itvo t m i Ir h 4- o n t t 4-y w n *

Zuvusiems už Lietuvos laisvę kariams paminklas.

IGNAS RETRAUSKAS

PATYS MUŠA, PATYS RĖKIA!
Spalio 25 dieną Chicagoje vykdo liaudies valią? 

įvyko LB-nės tarybos sesija. Ati
darydamas sesiją, tarybos prez. 
pirm. p. Vyt. Izbickas pasakė 
griausmingą kalbą. Kiek galė
damas jis išaukštint? savo orga
nizaciją ir sumalė į miltus, kone 
prakeikė visus tuos, kurie jam 
nepritaria. Panašias smarkias 
kalbas mes girdime, kada rė
kauja Gromyko Jungtinėse Tau
tose. Pvz., “Mes, Sovietų Sąjun
ga, turime demokratiškiausią 
pasaulyje vyriausybę, mes my
lime visas mažas tautas, užtat 
jos prašosi mūsų globos ir mes 
jas laisviname. O tie prakeikti 
amerikiečiai, tai didžiausi im
perialistai, ten tik vergija ir ma
žumų išnaudojimas”, ir t.t. ir t.t.

Taip ir tarybos pirmininkas, 
be atsidūsėjimo išpylė savo kal
bą, kaip ir Gromyka, pilną tokių 
deimančiukų: “Mes ateiname: 
(visi kiti bėkite į šalį LR); 
mes, visuomenės demokratiniu 
būdu rinkti atstovai. Ateiname 
laiku, kada priešo pasėta savi
tarpio nesantaikos sėkla išeivi
joj išaugo ir suklestėjo ugnin
gais neapykantos žiedais... At-

Pažiūrėkime atskirai į

njęko. Tąip akuponto agentui, 
ners dajįnaį, paąįsekė pasiekti 
savo tikslo. Atsirado organiza
cija, kuri pradėjo dublikuoti 
veiksniu darbą ir žeminti juos 
amarikiečią akyse.

ALTas buvo įkurtas visą lie
tuviškų organizacijų pagalba, 
išskiriant tik komunistus. Tada 
ALTo veikėjai drąsiai kalbėjo 
visų Amerikos lietuvių vardu, 
nes niekas jų darbo netrukdė, 
niekas iš paskos neprisistatė vy
riausybės atstovams, kad “ir 
mes, ir tik mes atstovaujame 
lietuviams”. O tarp dviejų auk
lių — vaikas be galvos. O tik to 
okupantas ir siekia.

Kaip amerikiečiai vertina tą
tautą, kurios atstovai vieningai 

• kovoja už tautos laisvę, rodo ši 
I prezidento John Kennedy, tada 
dar senatoriaus, kalba Senate, 
pasakyta 1953 metais: “.. . The 
Lithuanian American Council 
which unites the overwhelming 
(mano pabraukta — I.P.) ma
jority of Americans of Lithua
nian descent or extraction of 
various political and religious 
affiliation...” Ką dabar galėtų 
pasakyti tas garbingas senato
rius, kada po ALTo atstovų, ki
tą dieną jam prisistato vienos

kas Fascell yra teisininkas, tarptautinės teisės specialis
tas, labai gerai pažįstąs Sovietų klastą ir pajėgiąs imtis 
priemonių visoms rusų diplomatų apgaulėms išaiškinti. 
Pirmininkas Fascell žino teisės šaltinius, praktišką teisės 
svarbą skriaudžiamiems žmonėms.

Artimiausiu pirminjnko Fascell bendradarbiu yra 
teisininkas, tarptautinės teisės specialistas Spencer 
Oliver. Savo žinioje jis turi techninį štabą, kuriame ■ yra 
teisininkų, perrašinėtojų, korektorių, kurie kiekvieną liu
dijimą įvelka į teisinius rūbus, duoda liudijimams teisinę 
formą ir sutvarko bei išleidžia visus svarbesnius doku
mentus pareiškimų ir knygų bei brošiūrų formoje. Spen
cer Oliver labai gerai pažįsta Lietuvos pavergimą ir oku
panto žingsnius nepriklausomai Lietuvai prijungti prie 
sovietinės Rusijos.

Rinkimus pralaimėjo du Europos saugumo komisijos 
nariai t— senatoriai George McGovern ir Jacob Javits. 
Jie dalyvavo Belgrado konferencijoje, jiedu yra ir Madri
do konferencijos nariai. Rinkimus jiedu pralaimėjo, bet 
jiedu lieka tos komisijos nariais iki naujo Kongreso po
sėdžio. Senatorius McGovern vargiai skris i Madridą, 
neš ten mažai ką jis gales padaryti, bet santonus Javits,Įeiname, rk’ada oku.
teisininkės žmonos raginamas, gali ryžtis skristi į Madri-f pantas ’ bando įbauginti patrio- 
dą. Sakoma, kad respublikonų tarpe buvo pasiryžėlių Į tiškus išeivius nuo santykiavi-’
nelaukti prezidento priesaikos, bet prez. Carteris prane
šė, kad jis tvarkingai perleis administraciją naujam pre
zidentui, bet priminė, kad iki ateinančių metų sausio 
20 dienos jis neša visą atsakomybę už valstybės reikalų 
tvarkymą. Kai Reaganas bus prisaikdintas prezidento 
pareigoms, tada jis galės daryti pakaitas" visuose komi-, 
tetuose, bet tuo tarpu galioja veikiantieji komitetai ir ko
misijos. Šiandien dar neaišku, ar senatorius Javits vyks 
į Madridą, ar susilaikys nuo kelionės.

Neaiškesnė yra ir “trisdešimties patarėjų” padėtis/ 
Greičiausia, kad dalis ją važiuos, bet gali atsirasti ir 

klausimas turėtų būti saugumas. Suvažiavusiems Helsin- tokių, kurie atsisakys važiuoti. Ėjo kalbos, kad preziden- 
kio valstybių atstovams labiausiai turėtų rūpėti taikos tas Carteris, atsilygindamas už pagalbą rinkiminės kam- 
klausimai. Rusams atrodė ir atrodo, kad taikai susidarė panijos metu, paskyrė ten veikliais pasirodžiusius jau- 
labai rimtas pavojus. Jeigu Helsinkio aktą pasirašiusios nųs žmones. Bet tikrovė parodė, kdd ta rinkiminė kam- 
valstybės neapsižiūrės, tai karas gali kilti žymiai grei- panija nebuvo efektyvi, tai kažin ar prezidentui vertėjo

kiek
vieną tos kalbos sakinį. Jis kal
ba apie priešo pasėtą nesantai
kos “sėklą”. O ta “sėkla” buvo 
pasėta taip- Nepatiko okupantui, 
kad išeivijos lietuviai ir VLIKę, 

Į ir ALTe, ir BALFe, ir Bendruo
menėje dirba sutartinai, drau
ge, kiekvienas savo paskirties
J-- ---- J. --O-------- ---------------- T— .

pradėjo savo sėklą sėti, pir-1 
miausia apsilankydamas Drau
go redakcijoje. Iš čia ta sėkla 
pradėjo leisti diegus į naują, iš
eivijoj atsiradusią bajoriją. Pir-1 
miausia agentai nutarė išlais
vinti Bendruomenę. Pirmieji 
jiems į talką atėjo inž. Br. Nai
nys Marquette Parke ir Gaila — 
Ciceroje. Pagal komunistinę 
taktiką, viskas turi būti pada
ryta vienu laiku. Visas tris Pa
baltijo valstybes vieną dieną 
okupavo. Ir čia, 1974 metais, vie
nu laiku abiejose LB*nės apylin
kėse jiedu padarė perversmą.

Įsitvirtinę B end ruomenėje, 
pradėjo griauti' VLIKą ir ALTą, 
nes šios dvi organizacijos yra 
didžiausias krislas okupanto 
akyse. Bendruomenė, tai buvo 
tik priemonė, o okupanto tiks
las yra sugriauti šias dvi insti
tucijas. Nepasisekus jų sugriau
ti, po agento Kazakevičiaus 
dviejų mėnesių vizitų mūsų ba
jorijos rezidencijose buvo įsteig
ta VLIKo surogatas, Visuome-

darbą. Agentas Kazakevičius * partijos diktatoriškai nusiteikę 
asmenys su pareiškimu, kad 
“mes esame demokratiškiausiai 
išrinkti visų lietuyių (iš kelių 
šimtų tūkstančių tik 8 tūkstan
čius ir tai įvairiausiais būdais 
surinktų balsų — I.P.) ir tik 
mes lietuviams atstovaujame”?

Taip, ponas Izbickai, okupan
to agentai tą sėklą pradėjo sėti 
Draugo redakcijoje ir ją daigi
no, viliodami mūsų inteligentus 
nemokamomis?atostogomis Vil
niuje. Tie vadai sugriovė demo
kratiškai išrinktą L. Bendruo? 
menę ir suktai joje įsitvirtino, 
kad. patenikntų savo diktatoriš- 
kas, ambicijas. Taip jie įabai ir 
labai patarnavo okupantui.

mo su tauta... Ateiname de
mokratiniu principu vykdyti vi
suomenės valią...” Matome,
kaip vienos mokyklos, tų pačių 
instrukcijų vaisius. Stalinas
vykdė laiudies valią, o Izbickas ninių Reikalų taryba, kad jos
— visuomenės valią. Kodėl jis pagalba būtų galima trukdyti
nebeišdrįso pasakyti, kad ir jie veiksnių darbą. Vis geriau, negu

teikti jiems šitokį “atlyginimą”. .Būtų buvę daug geriau, 
jei bereikalingai neeikvotų valstybės pinigų. Jeigu ne
nori Madridan skirti reikalus žinančių patarėjų, tai tu
rėtų pasitikėti komisijos pirmininku Dante B. Fascell ir 
jo artimiausiu bendradarbiu Spencer Oliver. Jiedu rusus 
labai gerai pažįsta. Jiems taip pat yra žinomos ne vien 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos suvereninės teisės, bet ir' 
rusų pavergtų visų Rytų Europos valstybių. 1

LIETUVOS GENERALINĖ 
.KONSŲLĖ dalyvavo Meksikos 
Generalinio Konsulo Carlos Oje
da priėmime ir jo globojamoje 
žymiausio Meksikos dailininko 
Leonardo Niennan parodoje. Ji 
dalyvavo ir Kinijos nepriklau
somybės šventės priėmime, ku
rią ruošė Kinijos Reikalų Š. 
Amerikoje Koordinavimo Tary
bos direktorius Stephen Chen 
ir ponia. Kartu su keliais lietu
vių atstovais, Gen. Konsule da
lyvavo ankstyvame Latvijos Ne 
priklausomybės šventė minėji
me ir tarė sveikinimo žodį.

— Anglijos princesė Ąnnc 
laukia antro kūdikio gegužės 
mėn. Tai bus šeštuoju kandida
tų eilėje į karaliaus sostą.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Jis buvo gerokai išgėręs, bet negirtas. Iš jo 
• juodai raudonos vęic|o spalvos galimą buvo spręs- 
1 ti, kad jis nepaprastai įsiutęs.
Z — Grandines ant rankų šiam banditui! — 

sušunka jis, atsisukęs į policininką. — Dabai’ pa-
- sikalbėsime, p. Ringaudai! Gal teiksitės paaiš- 
: kinti, kokių malonumų jieškodamas suteikei tiek 
: man garbės, aplankydamas kuklią mano pa

stogę?
Ringaudas tyli ir žiūri piktomis akimis į Bįč- 

kovą. Tik dabar jis inja galvoti, kaip naivų bųvp 
patikėti tomis mergaitėmis ir ateiti į te žmog
žudžio butą.

Tuo laiku prieina prie jo policininkas ir su
rakina geležiniais pančiais jo rankąs.

— Tu nenori atsakyti? Vis dar tebesi toks 
pat išdidus, kaip ir tada, kai buvai dar savo gar- 
siosic • armijos vadas. .. — tyčiojosi Bičkovas 
juo toliau.

— At ngiav, p. Bičkovai, nemanyk, kad 
tamsta čia esi nsagalįs, — pagąsdina jį.Ramunė.

O!... ii panelė Ramunė čia!... Kokia 
garbė!.. . — labai patenkintas liejo savo pagiežą

Bičkovas toliau. — Na, dukra, kodėl nevaišini to
kių garbingų svečių? Ar lauki, kad aš juos pra
dėčiau vaišinti? ... Juk čia, berods, tavo sužadė- 

, tinis... atvyko prašyti tavo rankos.,. .
— Liaukis, tėve! Kai tau grėsė pavojus, tai 

aš net mirti buvau pasiryžusi už tave, o tu ką da
bar darai? ... — atsiliepia labai sujaudinta Irena.

— Ir tu eini išvien su šiais banditais? ... Są
mokslas, kuriame dalyvauja ir tikra duktė prieš 
savo tėvą... — net dantimis grieždamas, puolė 
Bičkovas Ireną.

— Ponas Bičkovai, tamsta turėtum didžiuo
tis, turėdamas tokios kilnios sielos dukterį! Aš 
stebiuos, kaip galėjo išaugti tokia gėlė šioje nuo
dais persisunkusioje aplinkumoje, — stengdama 
sis valdytis, užsistojo Ringaudas Ireną.

— Ir. aš stebiųo.s, kad mano vaikas dedasi su 
banditais, kurie apiplėšė tikrą jos tėvą... — at
kerta Bičkovas.

Norėdamas labiau parodyti savo drąsą ir pa
žeminti Ringaudą, jis demonstratyviai numeta
savo ginklą į stalčių; policininkas, pasižiūrėjęs reikalus! — prasvokščia per dantis Bičkovas. 
į savo šefą ir atspėjęs jo mintį, taip pat įkiša 
savo revolverį į makštį.

— šis plėšikas bus greit pakartas... Ar tu 
nori sekti paskui jį ir į kartuves? . .. — biauriai 
perkreiptu veidu jis atsisukęs į savo dukterį, nori 
ją iš karto pritrenkti, kad toliau ji nebetruk- 
dytų jam.

Bet Irena nenusigąsta: ji pakelia galvą ir

įsmeigia savo žvilgsnį tiesiai tėvui į akis.
— Tėve!... Tu prisiekei tada miške, kad nie

kam nekeršysi — tavo priesaiką aš laidavau savo 
gyvybe.. . Ar tu nori, kad aš dabar mirčiau? ...

— Cha, cha, cha, cha... Aš turiu laikytis ban
ditams duotos priesaikos, kurią išgavo iš manęs 
į krūtinę įrėmę šautuvą... — piktai kvatodama - 
sis ima tyčiotis Bičkovas.

— Netiesa, tėve! Priesaiką tada išreikalavau 
aš, ne jie. Jeigu tu dabar ją sulaužysi, aš taip pat 
įvykdysiu savo pasižadėjimą...

— Irena!.. .—sušunka Ringaudas išsigandęs.
— Įsakau tau nesikišti į mano reikalus! Vie

ną kartą tu jau padėjai jiems apiplėšti mane, da
bar to nebebus. Eik į savo kambarį ir lauk, kol 
gausi bausmę už savo tėvo išdavimą.

— Nebūk žvėris, keršyk man — mes esame 
priešai, bet ko kaltas šis angelas, gal tik tiek, 
kad turėjo nelaimę būti tokio nedoro tėvo duk
terimi...

— Tu, bandite, drįsti dar kištis į mano šeimos

Jis taip įsiuto, jog pradėjo, pirštus sulenkęs, 
artintis prie Ringaudo, tarytum norėtų griebti ir 
pasmaugti jį.

— Kas pasiuntė tada savo valkatas mus su
imti? ... Kas įsakė vėliau apiplėšti mus? ... Ar 
ne tu sugundei mano sekretorę apvogti mane? 
0 vėliau pasigrobei ir ją pačią. Dabar jau ir tos 
tau nebeužtenka... nusibodo jau ta... tai naujų

auką j ieškai... Jau tiesi savo plėšikiškus nagus 
prie mano dukters... Bet vieną kartą atėjo tavo 
plėšikavimui ir ištvirkavimui galas... Išdidus tu 
buvai plėšikas!... Herojus!... Todėl bus pa
ruošta atitinkama tavo garbei ir bausmė tau... 
Pakarti tave per maža... Tau bus gyvam nulup
ta oda, o pakars tik tavo iškamšą...

Bičkovas norėjo pirmiau išlieti visą savo 
pyktį, visą per ištisus metus susikaupusią jo šir
dyje pagiežą, o paskiau atiduoti jį valdžios orgay 
nams. Kad Ringaudas būtinai gyvas reikalinga 
perduoti į saugumo rankas, žinojo ir jis. Dar ge
riau žinojo, kad už tokį patarnavimą yra paža
dėta išmokėti visas šimtas {ūksiančių.

Irena toliau klausytis tėvo tokių kerštingų žo 
džių nebepajėgė; jis tik sudejavo: “Dieve mano!’’ 
ir, ranka užsidengusi akis, tarytum bijodama, 
kad nepamatytų tokios baisios scenos, nubėgo į 
kitą kambarį.

— Irena, valdykis!... — maldaujančiu balsu 
sušunka Ringaudas, norėdamas sulaikyti ją nuo 
baisaus žygio.

(Bus daugiau) '
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ARMAGEDONAS Trečioji Juozo Kapačinsko knyga
(Tęsinys)

IR PO JO — PASAULINE TAIKA
“Ji® surinko juos į vietą, kuri hebraiškai vadinama 

Armagedon". — Apreiškimo 16:16.
5. Tas žodis primena ketvą, kurią interesuojasi patsai Dievas, 
ir kurią jis pats tvarkys, užtikrindamas galutinį nugalėjimą tei- 
singumo kariuomenėms. Pranašystės dar parodo, kad tai yra 
paskutinė amžių kova, kurioje visi Šėtono šalininkai bus galutinai 
sumušti, ir tokiu būdu bus prirengtas kelias pilnam Kristaus kar 
ralystės pasirodymui. Todėl apie tą kovą parašyta kaip apie "‘Visa
galio Dievo didžiosios dienos kovą”. — Apreiškimo I.

Didžioji Diena
Ppnašystės aiškiai parodo, kad “didžioji Visagalio Dievo 

dieną” yra laikas, kuriuo dabarties amžius pasibaigia. Tai yra 
tas laikas, kuriuo turi prieiti prie galo “dabartinis piktasis pasau
lis”, reiškiantis visuomeninę santvarką. Biblijoje apie tai rašoma 
kaip apie Dievo “rūstybės” dieną arba “paskutines dienas”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60629

Pagal mūsų surinktus duome
nis, per paskutinį Sandaros aps
krities suvažiavimą Bostone cen 
tro valdybos vardu buvo pasaky 
ta, kad nei Sandaros įstatai, nei 
valstybės įstatymai, pagal ku
riuos Sandara veikia, pinigų da
lytis nėleidžia. Kai kurie San
daros veikėjai Brocktone: K. Jur 
geliūnas, A. Jezukevičius, J. Mic 
kevičius, V. Šarkųs, T. Miliaus
kas ir eilė kitų dirbo per eilę

DR. PAUL V, DARGIS ' 
.YDYTOJAt IK CHIRURGAS 

CciRMMMiiiy kiūtikac 
Medicinos direktorius

SOPHIE BARČUS

VALANDOS: 3—9 dirbo dienomi® ir

T

QYDYTQJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL.YBR AKIŲ LIGOS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja —- Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

V*l*Ddo8 ptgil sudXsrim*.
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, IL 60629

OPTOMSTRISTAS
KALBA UETUVUKA1

Tikrina aku. Pritaiko akiniua 
‘‘contact Iffljtf"

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

A “Lietuvos Aidai”

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga Į450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš TOS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

j Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telofu 448-5545

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
Bendra praktika, t**c. MOTERŲ User. 

Ofisu U59 WEST Arta STR3RT

PUIKYBĖ
gale-

OflSO V AL: pinu tnttnL, treiixL

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPKDAi-PBOTEZISTAS 

k Aparatai - Protew. Med. ban- 
t Ūbi. Speciali pataika IDfeaaA 
► (Arch Supgorta) far L f

VAIKAS I: Mano tėvas 
tų pakelti didelį akmenį.

VAIKAS II: O mano tėvas 
galėtų pakelti tris tokius akme
nis!

į I: Mano tėvas pats nekeltų; 
jis turi pavaduotoją!

2*50 Watt Mrd ft, CWcapc. UL 4BA» 
Tplpf.; PRaapact C-13M

FLORIDA
1

DR. G K. BOBELIS
' Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

Sakysite, gąį Sandarą jąu lik- . 
Viduejąmą? Ne! Tą buvusi kul
tūrinė organizaciją dąi gyva, 
dar kvėpuoja ir turi pet savo 
centro valdybą Chicągoje. Tik 
šios kuopos nariąi jąu nebetu
rį kantrybės sulaukti jos mir
ties, tad geriau paliki-

Ną, netgi prileįdžįąpt galimy
bę, kad šie ^ąpdąros “giminai
čiai” pągąl bedvasę įstatymo 
rąidę ir turi teisę diF krutantį 
pąbąžninką apiplęšti, vis tiek 
pr>eš niūsų ąkis ątsiskleidžia 
niūrus sųskridūsjjį jųpdvamių 
vąizdąs, kurie jąų tąso kiekvie- i 
pąs į save dąr PUsgyvįp organiz. 
mo žarnas-

Įp Hg'P tu Šį įvykį bęteisintu- 
męi, — vis tiek turtingi gobšai 
grįįda į savo kišenes prganizaci-. 

iždą, kuris dąlinąį buvo su
kauptas dar tų kiįjĮįų idealistų 
lietuvių, kurie jau sęjąiai kartu 
sų jų Įietuvįška širdimi palaido
ti. Dalinasi tada, kai čia pat kiti 
tautiečiai stati ir atsiklaupę mal
dauja dolerio ir cento kultūros 
žurnalams, laikraščiams, knygų 
leidybai, jaunuomenės lietuviš- 

v 1 kajam švietimui, meninei veik- 
Tegu šis Sandaros žingsnis, Į poiitinįams reikalams ir varg

gu įr neprieitų iki ąmęrikiečių, 
tai toką pavyzdys gali paskatin
ti ir kitų klubų narius pasielgti 
panašiai, žodžiu tai labai slidus 
keliąs-

Jeigu jau atsisakoma statytį 
nanąą, tąi tuos pinigus gąlėjo 
skirti aukščiau minėtiem Sanda 
ros reikalam. Be to, yra daug 
svarbių lietuvišku institucijų, kū 
rių veiklai reikalinga paramą, 
galėjo jojų paskirti. Galėjo pa
aukoti lietuviškų mokyklų yądo-

ICELAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

metų Sandaros klube Brocktone • vėlit| išleidimui- galėjo paskirti 
be atlyginimo, kad tie jų atly- | Prernij? U? kokį lietuvišką veiką 
ginimai eitų namo statybai. Bet ,F kitų panašių pavyz* 
štai bomba. Sandara dalijasi pi
nigus, o Sandąros centras laimi
na tą žygį.

Pirmiausia, Sandara galėjo 
pastatyti namą lietuvių kultū
riniam reikalam ir net parengi
mam, kokį turi Worcesterio lie
tuviai — Maironio parko vardu; 
antra, “Sandaros” laikraštis žada 
suretinti savo išleidimą karią į 
mėnesį dėl lėšų stokos; trečia 
— Sandaros centro namas Chi
cago j e, rodos, reikalingas didės 
nio remonto. Tie pinigai gąlėjo 
būti paskirti tiem reikalam. Be 
to, jeigu tas reikalas prieis iki 
amerikiečių valdžios, tai tas ga
li atsiliepti ir kitiems lietuvių 
klubams, nes tas gali būti pas
kaityta kaip biznio įstaigos, ku
rios yra pasipelnymo tikslui ir 
nenori mokėti mokesčių. O jei-

džių galima suminėti, kur tie pi
nigai būtų reikalingi ir naudin
gi. Sandaros klubui būtų pasi- 
didžįavimąs, kad šįąi parėmėm 
lietųyiškų veiklą-

Sandara buvp graži lietuviška 
orgapiąąpjją, su grąžįąįs tikslais. 
Kodėl dabar panorėta atsisakyti 
tų gražių tikslų, tą gal žino San
daros centras ir tie, kurie pasi
ryžo atsisakyti, nuo senos San
daros tradicijos ir dalijasi pini
gais.

apie kūjį šiose apylinkėse kal
bama, nebūna paskatinimu ki
tiems pasielgti panašiai, o tegu 
būna kaip pamoka, ko nereikia 
daryti.

SUSIRINKIMU

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos ’eilinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadieni, lapkričio 8 d., 1 vai- popiet 
3808 So. Union Avė. Narės prašomos 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

P. Ž.
Dar vienas “Keleivio” pasisa

kymas tuo klausimu iš 1978 m. 
kovo 7 d- Nr. 10.
JUODVARNIAI PRIE MIRŠ

TANČIŲ ORGANIZACIJŲ 
LOVOS

štai, šiandien spausdiname ir 
vėl vertą dėmesio žinutę: Brock 
tono Sandąros kuopos nariai da
linasi organizacijos pinigus! 
75,000 dolerių! Po 300 dolerių 
kiekvienam nariui!

v

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING
£

(LICENSED BY VN CSPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musų firmų, paskyrimo vietą pasiekia Įrųuipiausiu lai

kų. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, r'A. — 126 Tilghman Sti«et....... ......  —
BALTIMORE 31, MD. — 1828 fleet Street ..'.Z_....._-------- -  ..—
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McCone Id Ąvenuo __
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue.... ....... ......... ....
CHICAGO 22, III. — 1241 N9. Ashland Avenue .......................

- CHICAGO, ILL. 60629 — 2»O8 West 69 Street __________
CHICAGO, ILL. 60609 — If$5 West 47 Street 
CLEVELAND, OHIO 44134 — $689 State l?d. . .......... ..... ........
CHESTER, Pa. 19013 — 2819 W- 3 St........ ........ j.......................... ..
DETROIT 12, Mich. — IloO] Jos Campau Avenue----------------
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jas Campau Avenue___
LOS ANGELES 4. Calif. — |59 So. Vermont Avanve ....___
HERKIMER, N. Y. McKENNA^ RD. __ !----------------------------------
miami beach, fu. 33139 1201-17 st.________ __ ________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue______________
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 ft._____________ .___
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St_ 
PHOENIX,"Arix. 85027 — 22047 N.’Black'c.nyor Hwy ___
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Av.nu. ...----------------
SOUTH RIVER. N. J, — 41 Whitehead Avenue ____——----
SILVER SPRING, Md- — 1002 Kennebec Ave.___________
SYRACUSE, N. Y. 13204 — $15 Marcela Street-------- ;—-

. — 4-35-1654

. —. 342-4240 

., — 633-0090
— 895-0700 

. — 486-2818 

. — 925-2787 

. — 376-6755
_ 216-845-6078
— 215-497-2382 
. — 365-6780 
. — 365-6740
„ __ 385-6550
— 315-866-3939

. — 305-673-8220 

. — 674-1540 

. — 475-7430 

. 215-WA-5-8878
— 602-942-8770 
. — 381-8800 
. — 257-6330 
„ — 589-4464

— 475-9746

&
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šams šelpti...
Taigi, net gimsta mintis, ar . 

tik nevertėtų Brocktonui šios pi
nigų pasidalinimo idėjos nežino
mąjį sumanytoją iškilmingai 
paskelbti “gobšiausiu šių metų 
žmogumi”? j

Deja, Brocktono Sandaros 24-1 
osios kuopos narių daugumos į' 
save riesti pirštai nėra tokie vie-1 
ninteliai. Daugelio ir kitų, senų' 
ir jau mirusių, draugijų paliki
mą likusieji keli gyvi krankliai 
ligi paskutinio centro sulesė, ne 
tik neprismindami draugijos kū 
rėjų ir senųjų jos narių valios, 
bet dėl sąžinės graužimo nė ne~ 
atsiriaugėdami. O dar yra ir to
kių “laidotuvininkų”, kurie į 
įvairias draugijas specialiai sku
ba įstoti prieš pat jų likvidavi- 
mąsi, kad bent iš kelių iždų gau 
tų savo dalį...

Neabejotina, kad tokios kai 
kam pelningos šermenys dabar 
vis dažniau pasikartoja dėl to, 
kad draugijų steigėjai per krikš 
tynas nė nepagalvodavo apie jų 
naujagimio ir paskutiniąją am
žiaus dieną. Tada tiems entu
ziastams tur būt vaidendavosi, 
kad amžinai gyvuos ir šventas 
Jonas, ir Šventas Rokas, ir nuo 
ugnies saugojanti Šventoji Ag
nieška. Lietuvos Dukros ir Lietu 
vos Berneliai ar net buvusi Pyp
kininkų draugija. Sakykim, pa
šaipūnių draugijų I a i dotuvių 
tvarką dar numato valdžios įs
tatymas, bet kitų — neva kul
tūrinių klubų? Va, net So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugija, 
verta apie pusę miliono dolerių, 
sąvo įstatuose nė neužsimena 
apie paskutinįjį atdūsį. Taigi 
ateityje ir ją gali palydėti tiktai 
puslietuviškom pavardėm pasi
dabinusių čigonų orkestras-

Tiek džiugu, kad senaisiais lai ■ 
kais vis dėlto būta ir šviesios 
galvos bei apdairių tautiečių. 

| Štai tokios So. Boston Lietuvių 
Draugystės konstitucijoje yra 
aišk’ai pasakyta, kad draugija 
steigiama tik “literatiškam, mo
ksliškam, meno, apšvietos ir 
draugijinio veikimo palaikymui” 
ir kad ji, “nebegalėdama užlai
kyti namą, paveda likusį turtą 
Lietuvių tautos našlaičiams”. O 
Švento Roko draugijos steigėjai 
tikėjosi, kad “Likvidavus Drau
gystę, (jos turtas galės būt pas
kirtas lietuvių literatūrai, lietu
vių pavargėliams..

Kažin, ar šių draugijų “teisė
tiems” likvidatoriams dingtelė- 
ja galvon bent moralinis jų stei 
gėjų testamentas?

“Spaudos Baruose” galima 
gauti pas autorių J. Kapačins- 
ką, 6811 So. Maplewood, Chica
go, IL 60629.

POKALBIS ŠEIMOJE
— Perskaičiau žurnale labai 

įdomų straipsnį. Jame rašoma, 
kad vedę vyrai tampa daug pro 
tingesniais.

— Taip, bet tada jau būna 
pervelu.

Mažeika E/Evans
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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiMB 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago!
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE. TeL: YArd* 7“3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5ūth Avė-, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003 f

r

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YA rd. 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Ill 974-441J

L

P. J. RIDIKAS
$354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

t
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BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Dengiame ir taisome visų'

PRANEŠIMAS

tai

ir

Paieškojimai

ŠIMAITIS REALTY

Danilevičiaus paskaito Kizlaitį ir Juškauska bei kitus 
vbos trinkimose prašo-1 klubo valdybos narius galima

We’ll help you make the right move.

A

PATIKSLINIMAS
Rockįordietis j

R. E. >— INDUSTRIAL

N. R.

“Kalėdos

Skambinti YA 7-9107

ir$8.00

JOHN GIBAITIS

žiemos vakaras. Maskvos už
miesčio dačoje prie kamino sė
di pats ir pati Chruščiovai. Jis 
skaito laikraštį. Ji susimąsčiusi

F. Zapolit, Agent 
1208 W. 95th St 
Ev*rg. Pirk, III. 
60642, - 424-8654

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Knyga su formomis gauna 
m a Naujienų administracijoj. 
1739 South Halsted St., Chic? 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

CONSTRUCTION & REMODELING 
— Statyba ir remontai —

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

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpubUc 7-M41

• 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.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

BUS LYDEKŲ BALIUS
Cicero Lietuvių žvejoto'jų

Visi kviečiami ir laukiami.
S. Paulauskas

$4.00
$3.00

Notary Public
Insurance, Income Tax

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work—patios, sidewalks, etc. 
Tuck pointing, chimney work. Sewer 
work, electric rodding. Roofing — hot 
roof or shingles. All work guaran
teed. no job to small.

Call 788-9298 D

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Floridos lietuvių pareiga, 
su ta bendromene kuri Į 
kartu su Vliku ir Altu, j 
Organizacinė komisija.

Į MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

MARIJA NORKKIEM ’ «

Wo»t St, CMcage, UL m21 « TaL WA M7|7

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS ’S 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA «

Namsl, — Pardavlwwt 
REAL ESTATS FOR SALM

rūsiu stogus. Už darbą garan-! 
tuoj ame ir esame apdrausti. I 
ARVYDAS KIDLA, 434-9655 *

lemi — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tat. 254-745® 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- j 

tymai ir kitoki blankai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— ■■-■II— . ! H—

Advokatai , .
GINTARAS P. CEPtNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

HOMEOWNERS POLICY

State. Fann twe and,Casualty Com^an^

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Ihkago, DL W62>. — TeL WA 1-2717 
V ALANTINAS

Naujienos, Chicago, III — Sat-Monday, Nov. 8-10, 19$(į

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Al X* X, V, KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DAŽYMAS IR REMODE- - 
LIAVIMAS -

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 ,So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

© Praeitais metais 
nam amerikiečiui teko 94 3 sva
rai daržovių. Populiariausia dar
žovė yra salotas. Jų suvalgė 
kiekvienas amerikietis 23.4 sva
rus, taigi beveik ketvirtį visu 
daržovių. Svogūnų suvalgyta 
bei sunaudota 11.1 svarai, 10.8 
svarai pomidorų, 8.1 svarai švie 
žiu kopūstų, 7 svarai salierų, 
6.8 svarai kukurūzų ir 5.9 sva
rai morkų

© Christianity Today žurna
las paskelbė Gallup institute 
tyrinėjimo duomenis, kad 94% 
amerikiečių tiki į Dievo buvimą. 
50% tiki, kad jis sutvėrė Ado
mą ir Ievą, kurie pradėjo žmo
niją šioje žemėje, 42% žino bent 
5 iš Dešimt Dievo įsakymų, tiek 
pat riki, kad Biblija yra Dievo 
žodis, bet ją skaitė tik 70% ti
kinčiųjų, o 24% visai nėra skai
tę. 34% amerikiečių tiki į suas
menintą velnią — tokį, koks yra 
paišomas.

< • Temple universitetas nus
tatė, kad 1958 metais tik viena 
Įš 10 studenčių turė’o lytinius 
santykius prieš vedybas. 1978 
m. pusė mergaičių-studenčių bu 
vo užangažuotos lytiniams san
tykiams prieš vedybas.

3 Kalifornijos universiteto, 
profesorius dr. Robert Oliphant 
duoda tokius patarimus norin
tiems sutvirtinti savo atmintį:

— Bandykite atsiminti girdė
tus anekdotus ir juos pasakoki
te kiekviena pasitaikiusia proga.

— Savo kalbon įjunkite kiek 
galima daugiau faktų, ypač ką 
nors irodant. * fe •

— Domėkitės gyvenimo fak
tais, ieškodami jų bibliotekose 
bei juos tyrinėdami.

— Atminčiai lavinti vartokite 
rankas: rašant mašinėle, gro
jant pianinu, lošiant kortomis, 
dirbant darže, dažant
■ — Palaipsniui užsiangažuokite 
darbui .ar: skaitymui ilgesniam 
peri jodui: savaitei, mėnesiui ar 
dar ilgesniam laikui.

■ • Pabaigai, sustiprinimui at
minties, duodu šį seną anekdo- . 
tą apie tarybiniu moterų svajo
nes:

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
kiekv.e- žiūri į kamine degančią ugnį. Po ' 

Igesnės tylos ji prabyla:
— Nikita, ar žinai, kas yra Os

valdas?
— Žinau.
— Tu žinai, kad jis nušovė 

Kennedį? - . >
— Žinau.
— O ar žinai, kad prieš tai jis ’ 

pusantrų metų buvo pas mus, 
Sovietu Sąjungoje?

— Žinoma, žinau. Tai kas?
— Tai jis galėjo ir tave nu

šauti...
— Kas tau atėjo Į galvą? Ži

noma, galėjo, bet nenušovė.
Po ilgo tylėjimo:
— Nikita, ar tu nemanai, kad , 

jei Osvaldas būtų tave nušovęs,
Onasis būtų mane vedęs?...

M. Miškinytė

JONIKAI Antanas ir Kazimie 
ras, ar jų vaikai, iš Tauragės 
apskr., Šilalės valsčiaus, Degu
čių kaimo.

KARALIŪNAS Martynas ir 
jo žmona Marijona, anksčiau gy 
venę Norris, Illinois. Turėjo 5 
dukteris.

kaitė. Klebonui W. P. Collins 
' sukalbėjus maldą, prie gražiai 
rūtomis papuoštų stalų, grojant 
plokštelių muzikai, virš 60 lie- 

. tuvių ir svečių vaišinosi ska- 
I niais pietumis.

K. Rutkauskas tarė žodį. Bu
vo Įteikta kun. A. Tamošaičiui 
simbolinė dovana — paveikslas. 
Jame maldai sudėtos rankos, be 
žodžių sakė, už ką mes dėko
jame. Kun. Tamošaitis dėkoda- 

J mas pažymėjo, kad jis ir kun. 
Raudeliūnas, atvykdami iš Chi
cagos Į Rockfordą, atlieka lietu
vio kunigo pareigas, pavestas 
Jėzuitų vadovybės, ir jiems ma
lonu būti su rockfordiečiais.

Parapijos klebonui Įteiktas

i —
Į R. LIET. BENDRUOMENE 
, rengia simpoziumą aktualiomis

šiiĮ dienų temomis. Pagrindinės, 
simpoziumo temos: Santykiai su I 
VLIKU, ALTA ir L. Bendruo-|

, mene, antroji tema — Išeivijos
I ryšiai su pavergta Lietuva.

Temas pristatys, .jas ryškins 
žinomas kalbėtojas, visuomenės 
veikėjas A. Kasiulaitis, iš Cleve
land©, ir mok- Ignas Serapinas, 
R. L. B nės generalinis sekreto-

• rius. Sipoziumo moderatorius 
j — dr. V. Plioplys, iš Rockfordo. 
. Yra skirta laiko ir diskusijoms.

Visi lietuviai, besidomintieji iš
eivijos politiniu, kultūriniu gy
venimu, yra kviečiami dalyvau
ti simpoziume, kuris įvyks š. m.

j lapričio mėn. 9 d. 3 v. p. p., Tau
tiniuose namuose, 6422 So Ke
dzie Ave., Chicago Ui.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE ’T?

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAZIUKĖNAS Petras, atvy- 
kęs iŠ Argentinos. Paieškomas, p M Stankaitienės dovanolas 
pa i -įmo reikalu. i pavP,ks,as — Moteris prie pa-
NAUDŽIŪNAS ANTANAS, IR I kėlės ; kryžiaus. Klebenąs padė
jo SESUO PLANDŪNIENė] kojo už dovaną, o sekantį sek- 
Jugasė Johana, abu iš Biržų j madienį pastatė bažnyčioje pa- 
apskričio, Papilio valsčiaus, KaJI matyti parapijiečiams, su apra- 
daru kaimo. Ju motinos .mer
gautinė pavardė Keblaitė.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji labai maloniai prašomi 
atsiliepti.
LIETUVOS GENNERALINIS 

KONSULATAS 6147 So. Arte
sian Ave. Chicago, Ill. 60619 Te
lefonas 737-8334.

šymu parapijos .biuletenyje: 
Tai pakelės kryžius Lietuvoje, 
prie kurios meldžiasi, moteris už 
šunų ar vyrą, komunistų val
džios Įkalintus dėl jų kovos už- 
krašto laisvę. Paveikslas, kaip 
lietuvių dovana, bus laikomas 
klebonijoje.

ŠĮ pobūvi užbaigėme geroje
; nuotaikoje, nes pabendravom ir 
Į maloniai praleidome laiką.

gio ir generalinio sekretoriaus L 
Serapino sveikinimai ir linkėji
mai, kurie šiltu plojimu visų 
susirinkusių buvo priimti.

Vėliau P. Pocius perskaitė iš
Centro valdybos gautą praneši- j
mą kokie darbai nuveikti ir kas į medžiotojų Ešerių klubas šių 
ateityje užsimota nuveikti. i metiJ lapkričio mėn. 8 d. 8 vai.

Taipat pranešė, kad Centro įva^- Amerikos karo veteranų 
valdybos narys dr. Danilevičius VFW 9115 posto salėje, 1434 So. 
trumpu laiku atvyks į ST Pi- 49th Ct., Ciccroje, rengia metinį 
tersburgą su paskaita ir plačiau lydekų balių..
supažindins su Reorganizuotos j ^esi vyrai, su Alfonsu Kizlai 
Lietuvių Bendromenės veikla. ; Jn°zu Juškausku prieš-

Susirinkimas, išklausęs pra- \ a^yje> buvo penkioms dienoms j 
nešimą, nutarė laikinai išrinkti f išvykę į Wisconsin^, ir parvežė 
organizacinę komisiją, o valdy- Į puikios žuvies, kurias šeiminin- 
bą išrinkti tik <3r. Danilevičiui; tikrai skaniai pagamins. Šo- 
atvykus. Kas numatote daly- Į kiams gros geras orkestras. Pas 
vauti dr. Danilevičiaus paskaito Kizlaitį ir Juškauska bei kitus 
~e ir valdybos linkimose prašo-1 klubo valdybos narius galima 
me sekti spaudą radijo praneši- • gau”ti kvietimus, 
mus. Taip pat galite skambinti 
telepfonu 321-2049-

Ne tik ST Petersburgo, bet ir 
visų 
dirbti 
dirba

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Rockford, Ill.
Lietuviškas pobūvis

Spalio mėn. 26 d. po lietuviš
kų pamaldų bažnyčioje, Lietu
vių klube. LB pastangomis, bu
vo suruošti pietūs, šia proga 
buvo pagerbti Tėvai Jėzuitai, 
kurie jau eilė metų praveda lie
tuvių kalba pamaldas Rockfor 
de. Programą pravedė G. špo-

St. Petersburg, Fla.
Šių metų spalio 28 d, Eleno- 

ros ir Kęstučio Daknių namuo
se Gulfport Florida įvyko R- 
Lietuvių Bendromenės steigia
masis susirinkimas, .kuriame da
lyvavo gražus lietuvių patriotų 
būrys. Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė įsteigti Reorganizuota 
Lietuvių Bendromenę ST Pi- 
tersburgo apylinkėje.

Buvo gauti ir perskaityti Cent 
ro valdybos pirm. dr. Povilo Dar

š.m. lapkričio mėn. 7 d. Nau
jienose, 6-ajame pusi., spausdi
nant straipsni “Treji metai, kai 
dainuojame, antroje skiltyje, 
9-toje eilutėje buvo atspausdin
ta — “... kviečiame lapkričio 
26 dieną 6 vai.”, o turėjo būti — 
... 22 diena 6 vai.

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

American Travel Service Bureau 
9727 S* Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

1-1 J Telef. 312 238-9787
♦ NemotiJUAK pat*mvlnw ufetknnt lėktuvu, traukiniu, lalnj kelio- 

alii (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame Infer’ 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixu rezervuoti vietų 
O anksto — prieš 45-60 dienų.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., 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 SI persiuntimo išlaidoms.

LIETUVIŲ DIENA Mokslo ir 
Pramonės Muziejaus
Visame Pasaulyje-’ . cikle bus 
penktadienį, gruodžio 5 d. Lie
tuvišką programą 7:30 valandą 
vakare atliks Lietuvos Vyčiai— 
šokėjai, choras, ir k. Lietuvių 
eglutė bus papuošta Padėkos 
Dienos savaitgalyje. < t

— Illinois valstijos loterijoje 
lapkričio 6 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 484835. Bingo lošime 
laimėjo 12, 22, 44, 60, 67.

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

NAUJŲ METŲ ŠOKIAI
Denverio Tautinių šokių An

samblis ‘‘Rūta” kviečia visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados lietuvius į Denverį j 
Naujiems metams sutikti, šo
kiai įvyks gruodžio 31 d. 8 vai. 
vak. (Rocky Mountain Time).

Įėjimas, užkandžiai, šampanas 
— 15 dol. asmeniui. Bilietai turi 
būti užsakyti ne vėliau kaip 
gruodžio 1 d. Dėl kitų informa
cijų prašome kreiptis:

ARVIDAS K. JARAŠIUS?
9135 Utica Court, 

Westminster, CO 80030 
Telef.: (363) 427-3394 

arba,
ALGIRDAS M. LIEPAS,

2545 S. Lafayette, 
Denver, CO 80210

Telef.: (303) 722-1495
Colorado jaunimas 
laukia svečių!

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

INDUSTRIAL BUILDING 
43 rd & Wolcott

11,455 sq. ft. 131x338 lot.
Zo'ned M 2-3. A.D.T., sprinkler, 

air cond., 20x40. cooler, 
heavy power.

Call 795-8700, ext. 313KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Juozo Šmotelio .
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti seną asmenį ir lengvai 
namų ruošai — Weschesteryje. 
Geras allyginimas, kambarys 

ir maistas.
Tel.: 562-5583

AVINAS
— Ką tavo viršininkas pasakė, 

kuomet paprašei pakelti algą.
— Pasakė blaaa!

%
• ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000




