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džia žiauriai elgėsi su tais žmo- 
, nėmis, kurie pritarė Helsinkio
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JAV Esių Tautidės Tarybos 
atstovas Madrido tarptautinės PAVOJUS, GAZOLINO 
konferencijos metu bus Simon-į TANKUI UŽSIDEGUS 
son. Pagrindiniai Amerikos Lat. į WASHINGTON. — Savinin- 
vių Sąjungos atstovai Madride itams, kurie turi automobilius 
bus jos pirmininkas Riekstins ir Toyota Corona ar Toyota Co. 
dr. V. Klive. Iš viso į Madridą l Ua gamybos tarp 197O ir 1979 
iš JAV vyksta apie 30 ^tvių, jų metų modelių, yra pavojus, kad 

, jų automobilių gazolino tankai 
Į užsidegtų laike staigaus sutren
kimo. Dėl tokio tanko užsidegi
mo jau yra užregistruota dau
giau 10-ties mirčių.

Toyotos bendrovės atstovas 
paneigė tuos kaltinimus. Sako, 
jog patikrinus projektą ir konst
rukciją, viskas rasta tvarkoje. 
Bet Los Angeles mieste yra 

. skundas, kad jau 1970 metais 
LaisvųjųPasaulio Latvių Fę- tankas užsidegė, nors susidūrū- 

deracijos informacijų biuras Ma gį mašina mažu greičiu važiavo, 
drfde veikia jau keletas savai- ‘ 
čių. Jam vadovauja J. Kadelis. 
Jis jau buvo sušaukęs kelias 
spaudos konferencijas.

r--*’’

RUSIFIKACIJA LATVIJOJE

■ j-------------------c-----------------------------------t, i1
tarpe latvių pirmaujantieji vei- J j 
kėjai I. Spilners ir O. Pavlovskis- Į 
Numatoma, kad dar apie 10 lat 
vių atvyks iš Kanados ir iš Eu
ropos valstybių. Be to — apie 
tuzinas estų konferencijos metu 
bus- Madride atvykę iš Švedijos 
ir kitų Europos valstybių.

LATVIŲ INFORMACIJA 
MADRIDE

Latvių informacijos biuletenis 
nusiskundžia okupantų vykdo
ma rusifikacija Latvijoje. Pa
duodami šie faktai: 1945 m. Lat
vijoje dar buvo išleista 81 kny
ga’ latviškai, o 1977 m. jau tik

1973 metais kita mašina, va
žiuojanti 40 mylių greičiu, dūrė 
į Toyotos Corona galą, gazolino 
tankas užsidegė ir per sekundę 
liepsnos apsupo sėdynes.

Apdraudų : institutas jau.- yra 
užregistravęs • 19. didėlių^ nelai
mių su Toyotos gazolino tankų 
užsidegimais, kurių pasėkoje 
10 žmonių žuvo.

Joan M. Claybrook, greitkelių 
judėjimo saugumo administra-ga laivisiiai, o 1011 m. jau |

52. Latvijoje 1945 m. dar buvo tore, pareiškė, jc'g Toyotos ga- 
leidžiamas 71 žurnalas.latviškai, 
o 1977 .m. tik;52;Tatviškų laikraš
čių 1935 mt buVo 7I;xl970‘m. tas 
skaičius buvo sumažėjęs iki 65, 
o 1977 m/tefouvo 61.

"' PROF. FARMING APIE
PABALTI^ČĮUS

žolino ,/įtanfeį, užsidegimą^, yrą 
dar tikrinainjašz.’i

NELAIMĖ SU ABC IR NBC 
į REPORTERIAIS

Maryland,-. universiteto profe
sorius,-Tonu. Panning paruošė 
studiją apie- pabaltiečių išeivių 
veiklą- Jis pabrėžia pabaltiečių 
laimėjimą, kad JAV kongrese 
Pabaltijo valstybių reikalai iš
keliami proporcingai daugiau, 
negu kitu kraštų, tačiau pabal
tiečių grupės dar nėra užmezgu 
šios reikiamų ryšjų -su didžiais- 
siąis Amerikos informacijų, ko
munikacijos šaltiniais. Apgailes
tauja, kad permažai pabaltiečių 
jaunuolių .gilinasi į rusiškas stu
dijas ir gali pradėti trūkti pasi- {
ruošusių pabaltiečių tarnautojų sianos valstijai. 
Amerikos Balse, Radio Free Eu
rope''(Radio Liberty). Apie šią 
prof- Parmingi studiją plačiau 
painformavo Jungtinis Pabal
tiečių Komitetas Washingtone.

< ALT informacija

MIAMI. — ABC ir NBC ži
nių agentūrų reporteriai filmavo 

| įvykius apie Cayo Lobos saloje 
prievarta . grąžinamus haitie- 
čius.-Malūnsparnis su trimis re
porteriais — George Snow iš 
NBC' ir Jay Randall’ Fairbairn 
bei Dan Cefano iš ABC negrįžo 
į Miami. Manoma, kad malūn
sparnis įkrito į vandenyną. -

Miami pakraščio sargai neran
da jokių pėdsakų, jokių i------
sparnio dalių.

malūn-

Jeanne 
suka į

— TTropikinė audra 
įgavo'’ didesnį greitį ir 
šiaurę, sudarydama pavojų ryti
niam Texas pakraščiui ir. Loui-

— Kinija jau tapo populiari 
Amerikos turistų tarpe. 1979 
metais jau apie 15,000 Ameri
kos turistų aplankė Kiniją.
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JAUNAS BALZEKAS BAIGĖ MOKYKLĄ
Paveiksle (iš kairės į deš.) stovi: Stanley Balzakas, Jr.,.Stanley Bąlzekaš, Sr.,.Stan-: 
ley B'alzekas III, Emily Balzekas ir Robert Balzekas. Stanley Balzekas III (vidury su1 
kepure), baigęs John Marshall teisių mokyklą, rengiasi praktikuoti teisė Chicago j e 

ir padėti Balzakams vesti Įvairų biznį, į .: J

IRANAS SUDARĖ KOMITETĄ STUD1-
JUOTI AMERIKOS ATSAKYMA

TEHERANAS. — Irano val
džia sudarė specialų komitetą 
studijuoti Amerikos atsakymą 
į parlamento rezoliuciją dėl 52 
ikaitų paleidimo, tačiau diplo
matai Irane ir Alžyre nėra op
timistai, Alžyro diplomatai yra 
tarpininkai tarp Amerikos ir 
Irano.

Vienas Alžyro diplomatas pa
reiškė, kad mula Ruhollah Cho- 
meini ir daugelis Irano dip
lomatų yra įsitikinę, jog ameri
kiečiai nori suskaldyti Irano par 
lamentą.

Iš Beiruto pranešama, kad 
grieštosios linijos parlamente 
vadas ir Aukščiausio teismo pir
mininkas pareiškė, jei amerikie
čiai nesutiks su visais reikalavi- 

| mais, tai įkaitai bus teisiami re-

kad

MULA JCHQMEINI TVIRTINA, KAD JAV NORI 
SUSKALDYTI ISLAMIŠKĄ PARLAMENTĄ 

voliuciniame teisme.
Alžyro radijas pranešė,

specialus komitetas posėdžiavo 
visą dieną, bet jokių nutarimų 
ar išvadų nepadarė. Daugumos 
įsitikinimu galutiną sprendimą 
padarys ir 52 įkaitų likimą nu
lems ne kas kitas, o tik mula 
Chomeini. Be to, parlamentas 
šeštadienį išsiskirsto vienai sa
vaitei švęsti Moharam šventes. 
Sprendžiant iš visų duomenų, 
neatrodo, kad šiais metais Įkai
tai

BURMISTRAI RUOŠIASI !
DERYBOMS SU NAUJA

■ ADMINISTRACIJA
CHICAGA. -- 18 didesnių 

miestų burmistrai suvažiavo į 
Chicagą aptarti- mieštų pagal
bos reikalus. Suvažiavimui -pu - 
mininkauja Gary;miesto meras 
Richard Hatcher.

Didžiausias jų rūpestis, 
nebūtų nutraukta ■' “Revenue 
Sharing’’ sistema ir įvairios ki 
tos miestams paramos.

bus paleisti.

GRIFFIN BELL REIKALAUJA ATŠAUKTI 
RUSU KARIUS IŠ AFGANISTANO
VISOS VALSTYBĖS KRITIKAVO RUSUS DĖL UŽSI

SPYRIMO ARDYTI? KONFERENCIJĄ

' MADRIDAS, Ispanija. — JAV 
ambasadorius Griffin Bell, ga
vęs progos pareikšti JAV nuo
monę apie Sovietų valdžios 
bandymus pakeisti iš anksto nu
statytą Madride,’ konferencijos 
darbotvarkę, pažymėjo:

— Jeigu Sovietų valdžia nori 
atitolinti taikai pavojų, tai pir
mas :-joŠ 'žingstis turi būti at
šausimas visų Sovietų karo jėgų 
iš Afganistano, nes tiktai šis 
žingsnis galės išblaškyti juodus 
debesis, sukeltus tarp Rytų ir. 
Vakaru. .

Griffin Bell, JAV delegacijos 
pirmininkas Madrido konfeyen-

NACIŲ BENDRĄDARBIS TURI
APMOKĖTI NUOSTOLIUS 

■r'- iHayim Ęaįmich Jugoslavijoje 
turėjo medžiagų krautuvę. Ka
rui kilus, '■ Jugoslavijos kariu'o 
menės buvo npbilizuGtas ir vė
liau pateko į- nelaisvę. ' Vokie
čiams užėmus tą Jugoslavijos 
rajoną, jo žmoną ir sūnų išsiun
tė į koncentracijos stavyklą, c 
krautuvę, kaip žydo> 1942 me
tais nacionalizavo. Si

K. Bruno irgi turėjo tokios 
rūšies krautuvę. Belgrade, bet 
vokiečių bombos ją sudegino. 
Jam buvo pavesta Kalmicho
krautuvę administruoti, kurią rijoje., nurodė, kad Sovietų val-
jis vėliau iš nacių už pusę kai
nos atpirko.

Kaimichas užvedė bylą Ame-] konferencijos aktams ir sekė, 
tikos teisme, kad Bruno turi i kaip Sovietų valdžia tuos aktus 
jam atlyginti už padarytus nuos j laužo. Pačioje Maskvoje, Ukrai- 
toiius. Dabar, pagal teisėjo John ‘ riojė, Lietuvoje, Gruzijoje ir Ar- 
?owers Crowley sprendimą, K. mėhijoje Sovietų valdžia pradė- 
3runo turi ‘sumokėti H. Kalini- jo .areštuoti, tardyti ir kalinti 
fhui, kuris gyvena Montrealyje, žmones, kurie turėjo drąsos už- 
$78,540 ir 5% nuo, tos sumos 
A-dvokatas pareiškė, kad Brune sižengįmus Helsinkio aktams.

rašinėti Sovietų Sąjungoje nu-

: gyvena iš Social Security gau
biamų pajamų ir negali Kalmi- 
; :Euį. atlyginti.

Bell patarė konferencijai iš
tirti, kodėl Sovietų valdžia nesi
ėmė priemonių Helsinkio nuta
rimams vykdyti ir vengė suda
ryti sąlygas dabartinei padėčiai

KALENDORĖLIS

r-
M-

— Penktadienį au^sc uncija 
kainavo $612.

Lapkričio 15: Kolumbą, Al
bertas, Norda, Sniegena, Vai
dila.

Lapkričio 16: Gertrūda, Ed
mundas, Opainė, Aiškutis, žad- 
vainis.

Lapkričio 17: Elzbieta, Alfįė
jus, Gilvinė, Goda, Getautas.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:30.
Oras vėsus, vakare gali lyti.

Benito Mussolini įsakė įtalų kariams susirinkti į Venecijos 
aikštę Romoje ir pasiruošti dideliems darbams Etiopijoje.

Vėliau tie patys kariai atsisakė “Dučės” klausyti.

PLIENO RITULYS 
UŽMUŠĖ MOTERĮ

May 
nobilis 
kelyje 
apie 5 valandą popiet. Iš pro j San Francisco burmistre Dia- 
šalį važiuojančio sunkvežimio ! ne Feinstein mano, kad miestai 
nukrito ant jų automobilio plie- j sudaro 70 pruc. gyventojų ir ji 
no ritulys, 1,400 svarų sunku- susirūpinusi,, kad miestai ne
rio, ir moterį mirtinai sumaigė. virstų civilinių riaušių vieta, 
Vyras tuo metu buvo išlipęs iš 
mašinos ir liko sveikas.

ir Arthur Lewis 
sugedo Calumet 
netoli 103-čios

auio- 
greit- 

gatvės

— Geležies rūdies pristaty
mas į plieno liejyklas rugsėjo 
mėnesį krito 34 procentais, 
šįmet per rugsėjo mėnesį gauta
8.1 milijono tonų, o pernai —
12.1 mil. tonų. Per devynis šių 
metų mėnesius pristatymas kri
to 27 procentais — iš 86 milijo
nų tonų pernai šiuo laikotarpiu 
krito iki 62.7 mil. tonų šįmet.

— Trečiasis kandidatas prezi
dento pareigoms John Anderso
nas surinko 6.5% paduotų bal
su ir pagal įstatymus jam pri
klauso $4,164.906.

KALTINAMAS JUODŲJŲ
’ •ŽMONIŲ ŠAUDYMU: ' ištirti. Viso*; valstybės paruošė 

CINCINNATI (CPI). — Jo-.,i. tv j č H-uogaus teisių ir tautų laisviųsepl Paul Franklin areštuotas! . y > ’ . . *
>ir įtariamas penkiose valstijose 
saudęs j. juoduosius.

Cincinnati Post praneša, kad 
kad Frankiiiį kalbėjosi telefonu su 

buvusia žmona ir jai prisipaži- 
ki-į nęs apie žmogžudystes. Policija 
j turinti, to pasikalbėjimo juos- 

Jię išsirinko keturių asmenų i teles. ’ 
komisiją, kuriai pirmininkaus j Pirmadien 
R. Hatcher. Komisija važiuos į 
VVashingtoną pasikalbėti su 
Kongreso vadais ir Drew Lewis, 
Reagano atstovu valdžios per
ėmimo komisijoje.

Hatcher pareiškė: “Mes no
rime būti tikri, kad balsuotojai 
būtų gerai atstovaujami ir jų 
balsas būtų išgirstas. Rinkimi
nės kalbos pasibaigė ir mes ne
rime su Reagano administracija 
dirbti draugiškoje dvasioje”.

teisme Franklin 
pareiškė, kad jis nekaltas. Ne 
jis nušovęs David Martin, 18 
metų, ir Ted Fields, 20 m., kada 
jie bėgiojo Salt Lake City parke 
rugpiūčio 20 dieną.

to, jis įtariamas nužudy- 
Johnstpwn. Pa., Indiana 
ir Oklahoma City. Taip 

apklausinėtas ryšium su

informacijas apie pagrindinių

Be 
mais 
polis 
pat 
Miestų lygos pirmininko Verr.on ; 
Jordan sužeidimu.

AIRIŲ PARTIZANŲ
BADO STREIKAS

Šeši

riaušių 
kaip buvo 1960 metais.

KUN, JESSE JACKSON 
PATARIMAS TĖVAMS

-ykdymą gyvenime, o Sovietų 
valdžia žmogaus teisių klausimą 
skaito, vidaus reikalu ir nenori, 
kad' kitos valstybės kištųsi į 
šiubs reikalus.; Amerikiečiai rei
kalauja, kad būtu nagrinėjamas 
pagrindinių žmogaus teisių klau
simas ne tik pačioje Rusijoje, 

; bet ii 
I tuose.
j ir visa eilė savo nuomones pa
reiškusių valstybių.

Trečiadienį ir ketvirtadienį 
pasisakė visa eilė Helsinkio aktą 
pasirašiusių valstybių atstovų. 
Dauguma pasmerkė Sovietų Są
jungą ir reikalavo svarstyti 
darbotvarkėje numatytus klau
sinius. Jeigu Sovietų delegacija 

• trauktųsi iš konferencijos, tai 
likusieji nariai tęstų pasitari- 
mus ir imtųsi priemonių konfe
rencijai tęsti. Tuo pačiu melu 

' Madrido konferencijoje likusio? 
valstybės imtųsi priemonių pa
veikti Sovietų vyriausybę vyk
dyti Helsinkio nutarimus.

Į Sovietų valdžios pozicija gali

rusų okupuotuose kraš- 
Šiam klausimui pritarė

LONDONAS (AP). — 
Airijos v Respublikos Armijos 
(IRO) ir vienas Airių Jautos 
Laisvintojų Armijos (INLA) 
karys yra paskelbę bado streiką ' pakenkti Helsinkio aktams ir 
Maze kalėjime, netoli Belfasto, pasaulio taikai. Jeigu Sovietų 
Jia reikalauja, kad jie būtų laidžia atsisakys bendradar-

Kunigas Jesse Jackson, kai-1 traktuojami kaip politiniai ka- biauti, tai tada teks tarptau 
bėdamas tėvams, ragino juosriiniai, bet ne kaip kriminalistai, nius santykius pertvarkyti, 
tuojau daugiau susirūpinti vai
kų pažanga moksle. Jeigu jie 
atsilieka, jiems padėti ir pasi
tarti su mokytojais. Prižiūrėti, 
kad vaikai mažiausiai dvi va
landas mokintųsi namuose be 
jokių sutrukdymų. Tikrinti vai
kų pažymius kiekvieną kartą. 
Jei jie blogi, tartis su moky
tojais.

Tie patarimai tinka visiems 
tėvams, kurie turi mokyklinio 

: amžiaus vaikus.

— Richard Moretti Muske- 
gano priemiestyje, \\ is., pradė-

Britų pareigūnas pareiškė, 
kad jeigu valdžia nusileis tiems, 
tai ir visijeiti IRO ir INLA na
riai manj’s, kad jie gali žudyti jo statyti aukštesnį namą negu
ir gauti specialias sąlygas kalė • kaimyno, kuris turi pasistatęs 
jime.

Jie badauja jau 18 dienų. Ge-į surinkėją, 
ria tik kiek 
druskos. “Jų 
pavojuje, bet 
ko padaryti, 
sustabdyti”, 
pareigūnas.

ima

j $18,000 vertės Saulės energijas 
. Kaimynas skundėsi 

teismui, kad statomas namasvandens ir
gyvybė gali būti užstos jam Saulę. Teisėjas Max 
mes negalime nie-, Raskin rado, kad Moretti prisi- 
kad tą jų streiką laiko visų zonos taisyklių ir ne
pareiškė valdžios * galima jam uždrausti to namo

I statyti.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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FEDERALINĖ ADMINISTRACIJA NUMATO 
STEIGTI NAUJĄ SVEIKATOS TARNYBĄ
JAV Senate svarstomas Įstatymo projektas, kuris 

suteiktų ligoniui teisę, kaip sąlygą priklausyti senelių na
mų (nursing home) Medicare ir Medicaid programose ir 
gyventi privažiuose namuose, gaunant medicinos pagal
bą ir $100 mokesčių kreditą tiems asmenims, kurie išlai
ko senelį.

Vadinamas Medicare Community Aktas numato pa
didinti federalinės valdžios dalį (Šerą) Medicaida prog- 
ramoje toms valstijoms, kurios išplečia bendruomenės 
ir’ namų bazės alternatyvą, kaip suaugusių vadinamus 
day-care centrus,ir priv. namų sveikatos patarnavimą 
hoi numatn ikainavima navai naciento priėmimą tuo-

čia jau

PLANO PASIDARYMAS P

bei numato Įkainavimą pagal paciento priėmimą 
še priv. namuose gyventi. __ ,

Senato bilius numato naujų sveikatos ceritrjį stei
gimo rjbotą skaičių, arba suaugusių, vadinamų day- 
care vi^itų skaičių, kuriais būtų pagristas atsiskaity
mas, pacientams, primokant nustatytas pinig. sumas.Šie 
vizitai būtų sąlyginiai ir pacientas turės galimybę Įs
taigas pasirinkti; -ar priv. namuose teikiamą pagalbą 
arba-senelių namus (nursing home).

Legislature numatys paceintui Įkainavimą ir $10C 
mokesčių kreditą toms šeimoms, kurios rūpinsis pa
galba seneliais jų namuose.

Jeigu šis Įstatymo projektas bus geritu laiku kon
greso priimtas ir prezidento pasirašytas, kaip veikian
tis Įstatymas, sergančių Vyresnio amžiaus žmonių būklė 
žymiai pagerėtų ir nebūtų tiek nusiskundimų senelių 
namuose teikiama pagalba.. ;

jonų amerikiečių, kurie gyve
na kilnojamuose namuose. To 
kiuose kilnojant, namuose gy
vena nemažai ir vyresne am
žiaus žmonių.

Pagal iki šiol veikiančias 
privalomas taisykles, FT komi 
sijos žiniomis,tipiškkų kilnoja 
mųjų namų pirmais metais de 
fektus ir medžiaga kompani
ja pašalindavo. Bet FT komi
sijos žiniomis, ‘"daugelis ju- 
domųjų namų statybininkų ne 
turi efektyvios, garantuotos si
stemos’’.

Raportas taip pat pabrėžia, 
kad tokių namu pataisymus 
statybininkai atsisakydavo pa 
daryti arba užvilkindavo juos 
pataisyti keliais mėnesiais ar
ba efektyviai ’ neišispręsdavo 
trūkumų problemos. To išda
voje daug ginčių dėl garanti
jų ištęsėjimo pasitaikė.

FT komisijos^ pasiūlytos tai-( 
syklės reikalauja, kad 1 
jamų namų statybininkai ir 
jų agentaj atsakytų už pasitai
kiusius trūkumus tokių namų 
pirkėjams. pr. petitas

J PENSIXfe ;

(Tęsinys) /
Prieš išeinant galūtinan poilsin, yra svarbu, kad baig

tumėte savo sveikatos patikrinimą, kai dar reguliariai 
darbovietėje dirbate ir turite grupinę sveikatos apdrau- 
dą. , Jeigu jums reikalingas netolimoje ateityje bet .kuri 
operaciją, gulkite ligoninėn ir pasidarylatę ją, kada dar 
esate geroje sveikatos būklėje ir dirbate, turėdami medi
cinos apdraudą. Tuo metu apsilankykite pas optometris- 
tą, oftalmologą ir dentistą. Tai tokios sritys^ kuriose 
pensininkai turi daugelį problemų ir tie speciality pa
tarnavimai kainuoja daugiau, kai tuo iš anksto nesirūpi
name. Užsitikrinkite, kad jūsų fizinės sveikatos sąlygos 
yra geroje būklėje, prieš išeinant į galutiną poilsį. Taip 
pat reikia atsiminti, kai mes pasidarome senesni, mūsų 
maitinimosi reikalai pasikeičia. Jei turite tuo reikalu 
problemų, patartina pasitarti su dietos žinovais.

Kai išeisite pensijon, gal norėsite sfltesriiame klirha- 
te apsigyventi. Jūsų dukra ar sūnūs yra nepriklausomi, 
todėl jusr esate laisvas “paukštelis”. Neapsunkinkite sa
vęs ir savo vaikų, g^enant kartu ar arti jų. Esant mo-

Senatorius John Culver (D. 
iš lowos valstijos), kuris pa
dėjo įsteigti SEE programą, dermai komunikacijai ir trensoprtaeijai, ’jūs’ gafite'gy- 
rtmkšmo kontrolės” (noise venti bet kur šiame krašte ir kartu būti ryšyje su'savortrukšmo kontrolės” I 
control office). Jis buvo įsta
tymo projekto pranešėjas. Pa
gal minimų įst. projektą ir ki
tos EPĄ įstaigų . kvalifikuoti 
tarnautojai padės kitoms pro
gramoms, kurios veikia pagal

f r — J—ų J— ~ J. J* —i. -■ ’ *

šeima. ’ Bet apsigyvenimo klausimą planuokite apgalvo-
.‘i fai, pasitarkite su patyrusiais žinovais,

PE N SI N INK O G Y VEN AMOS -VLETO.V’ĖS

Pr. Fabius

FEDERALINĖS ADMINISTRACIJOS TAISYKLĖS
PADĖS APSAUGOTI KILNOJAMŲJŲ N AMŲ 4

1 PIRKĖJUS :
Federalinė Prekybis komi- navimo judomųjų namų indu 

slrijpj, Komisija rekomenda-
apsaugos vv tokias taisykles, kurios ge*

sija, turėdama galvoje, kad 
trūksta reikalingų
taitinkamų garantijos patar- riau apsaugotų apie 10

Išsikirpti! 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. takučio 27 diena. 7:30 vai. vak.
Čikagos šaulių Teatras - K. Kietos 3 v. komedija 

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS ?
Režisuoja Juozas Petrauskas

PENKI ADIENIS, lapkričio 28 diena, 2 vai. jiopiel
Čikagos I:unimo-Teatras- L. Dovydėno 1 v. komedija 

-JĖKŪ" MES RAŠŠI ĖRA^IįAU^
Režisuoja- Darius Lapinskas ....
Ir Aloyzo- Barono* t v. vįldinijnas vaikams 

DIENA- r DI E EŽERO; 3 J ' '
Režisuoja Laima Lapinskienė .

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 7:30 vai. vak.
Rochestorio jaunimo “TEATRAS VIENAS" 
AnatoKjąas-Kairio 3 veiksmų komedija ■- 

KU - K C
Režisuoja' Andrius Geminis

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 vai. popiet
Les Argeles DRAMOS’SAMBŪRIS —
Jurgio G’iaudčs 3 veiksmų drama 

ČIURLIONIS * ...
Rež’suoja Dalila Mackia.lienė , * .. _

ŠEŠTADIENIS. lapkričio 2,4 diena...7:30 vai. vak.
Toronto teatras AITVARAS f J
Juozo (irušw 4 veiksmų drama , _

TĖVAS IR SŪNUS. ' '
Režisuoja Aldona Dargytė-B.vszkicwirz.

SEKMADIENIS. lapkričio diena, 2 vai. pppĮet 
i lamiltoiųj ^eal’ra's AiT<URA^š ■
Birulės' Pfitefeyičiūtės 3 veiksnių komedija 

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė

SEKMAD'F.NIS. lapkričio 3(» <6ena. 7 vai. .vakaro 
ŽYMENĮ' VAKARAS - _. . - . '

| Režisierių p igcrKlna/.‘'-ŽĮ-fntny įteikimas, vaišės, metrinė 
j dalis. Viskas JAI NTMU CENTRE, 5630 S. Claremont Ave.

, . B I II E T A Y:

B VAZNEUJJ ITEaYB'Je fOifU international). 2501 West 71 t St.
I Chicago, IV- 6C»2H- Tek 4T1-1424 (darbo valandomis). Tuo pačiu

I adresu ir pastų. Kainos: Sr £4, S3, Žymenų ban-
1 kefps "’H asmeniui.I ‘ -Buosiu: LB Kaltum? Tu r* haJ _ - .. - -_________ .____ ,1.

KIEKVIENAM GYVENTOJUI ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
Užsienin išvykti pasus Chi- nėms programos ir Lt.

Tos pačios YMCA organiza
cijos skyrius —

37 South Wabash,
Tel. 372-6600.

ga- Praplėsta fizinių pratybų 
programa, įvairių rūšių šokiai

cagoje išduoda pasų skyrius,
Federal Building,

230 S. Dearborn.
Tel. 353-5^6.

.J ungtuvių pažymėjimus 
lite gauti:

Bureau of Vital Statistics, ir pratybų klasės, gatvėje2 sa-
‘130 North Wells, visaugos programa ir organį-
Tel. 443*7790. zuotas sportas. ■

Jungtuvių pažymėjimo ino- ■ Apsinuodijiut*.; ir .-vaistų per 
k ėstis — $3.60.

Jungtuvių ir šeimos
rimų galite gauti — -

Salvation Army įstaigoje:
Family Service Division,
10 East Pea'rson,
Tel. 944-0378.

United Charities of Chicago 
įstaiga patarnauja Į vargą pa
tekusioms šeimoms — ■ -

64 East Jackson
. tyc/Tel. ‘Ą39-5930,

.šeini; ms patarnavimo biuro
telefonas — 939-1300.

Katalikų šeiniomš patarnal 
..vimo tarnyba —

506 South Wabash,
'TeL 127-7072

Liuteronų šeimoms patari-
Jiius teikia Įstaiga, esanti 

59 East Van Buren.
*3 Tet 939-0930L

- Krikščionių šeimoms 
rimus teikia ,

201. East : Ohio, 
jei. 944-3152.
Medicinos problemos

Jeigu žmcgū gyvulys Įkąstų, 
skubiai galite kreiptis Į Chi- 
cagos sveikatos departamento 
'staigų —

Animal Bite Clinic, 
3025 S. California A v. 
Tel. 247-5700.

Taip pat dėl gyvulių 
dinto gafih- krei|nis 
apskrities

Department of Ahinial 1 
hol Įstaigą, -esančią 
miėstyje Maywood.

1500 May wood Dr.,
TeU 865-6050.' —

Fizine žmonių sveikata 
piha.'i -

. Chieągos. Parko : dislriktas,
■sanris |H-ie MieldgĮtuo ežero

• : North End Soldier Field
Tel. 29P2492. --

1 ertai. Vyksta įvairios - pra-
Įvvos,.k. yogų, vidaus ir 
lailk<> tenisas, vidaus ir lauke, 
ledo čiuožimas ir.’ t. t.

Jaunų .žmooiri organizacija,
va<r!naiD^..'!¥XJCA^v /

2Ū West Wacker.
Tel. 222-8080. ,

Į fizinę . pratybų . programą] 
-- .... f

tenisas
mos

— ftideffo narrdo'jrrrio ir vaistais 
pata- -apsinuodijimo • gelbė’j imo įs- 

-taigp^.. mieste ir- priemiestyje, 
•i Žemiau išvardintos ligoni- 
.nės, kurios turi apsinuodijimo 
•kontrolės centrus,kurie patar
naują ir suteikia inforina- 
cijąs.ir gydymų — _

Rush Pi-esbytėrian ■ ‘ St Lu
ke’s Tgibninė: /. 1*. ” • 1

753 West Congress, . -
Tek 942-5969..'

Evanstoiri ligOnifiel” '
2650 Ridge Z ’ - '

Tel. 492-6460..

pata

Įkan-
Cook

Con. 
prre-

rū

kūno-Clean Air ir Clean WĄer ak- PAS I R I N K IMAS" ' ' ‘
lubL. . Kai dirbantysis išeina poilsin pasikeičia jo sočia- 

komiteto pirmininkas. jį llne padėtis. Daugelis tarnautojų-, dirbusių bet kuriose
Mažas pajamas gaunantieji, korporacijose vyresnių pareigūnųpostūose'arba akty- 

asmenys, 55 m. ir vyresnio am-į vūs verslininkai bei profesionalai,. gaudavo "p^dĮdintąs 
žiaus turi teisę gauti darbą per! pajamas,, kai jie dirbo ir turėj autoritetines pareigas. 
Senior Environment Employ-vKada jie išėjo poilsin, jie tapo, gal būt, pirmą kartą' sa- 
ment programą. Jtvo gyvenime be autriteto, socialinės- padėties .ir be 7 įsa-

' Į-kančios galios. Tokia būklė gali paliesti to žmogaus ‘ 
asmenybę-. Be to, tokia būkĮė-išĮąūlda pinigines „proble
mą tikrąją'ar Įsivaizduojamą, kur yra būtinas^w^kalas 
jžasirodyiti, kad ją pats nugalėtum. ' : >

Paprastas išėjimo poisin plahavimąir^a^ sumažinti 
emocinius asmens jausmusiirleisti_ 'k^ekvienarir asmeniui 
.pasiruošti ir džiaugtis nauja poilsiavimo būkle, kada ne
varžomai gali “atostogauti”,-žuvis -gaudytŲ savo-- namų 
sodeliuose besidarbuoti. , . , . . į '

- Toji lietuviška bendruomenė, kurioje jūs ilgus mę- 
«au-įtus- gyvenote, ir dirbote jums:-gerai-pažįstama ir .jūsųFbi

čiulių buvote mėgiamas. - Bičiuliai-jus respektuos-ir. -po 
to,-, kai jūs išeisite- poilsin. Bet' jei- jūs persikelsite tuo
jau-pat į naują vietovę, kur jūs nebūsite žinomas, eko
nomiška pozicija su nauja socialine' būkle, gali sudaryki 
jums tam tikrų sunkumų.. Jeigu-jūs tuojau pat persikel
site gyventi iš šaltesnio klimato-Į-saulėtą kitos, valstijos 
vietovę ir tenai neturėsite pažįstamų- lietuvių, jūs gali 
paliesti emociniai ir materialiniai sunkumai.. Patartina, 
.kad planuotumėte pirmiausia keletą mėnesių savo pir- 
■mojo pensininko laikotarpį praleisti ..tarp šeimos narių 
:ir bičiulių tarpe. Džiaugites savo naujų laisvų gyveni
mu: dirbkite tokius darbus, kūnuos' visada norėjote da
ryti, susiraskite naujų Įdomių, darbų, susiraskite ..laiko 
.naujiems polinkiams bei išradimams ir 1.1 _ -l i'?'f 
; Kada susilauksite pirmą kartą-pensijos laikotarpyje 
-žiemos sezoną, aplankykite sapnuose matytą saulė- 
kitos valstijos gražią vietovę. Iš karto ten nepirkite g^- 

*venamų namų, bet- išsinuomokite ..butą arba pagal šu- 
‘tartį išsinuomokite vienam sezonui kambarį. Jeigu pa
darysite, nuomos sutartį, jūs.žinosite, kad jūs- iš viso, nė

rini traukėte ryšių su sena vietove ir kad jūs- galite- visa
da grįžti Į seniau ilgus metus gyvenamus namus..-’Jūs 

mesi jausite apsigyvenęs saloje'izoliuotas. Pamažu ir šu 
'asmenišku nuosprendžiu pamatysite, jei galite pasiruoš
ti pakeisti_gyvenamą apylinkę. Po šešių mėnesių arba 
vi'enerių metų apsigyvenę naujoje saulėtoje apylinkėje, 

. jūs žinosite ar jums gerai patiks ten pasilikti nuolati
niam apsigyvenimui. Jei patiks naujoji vietovė, parduo- 
.kite senoje vietovėje turėtus gyvenamus namus ir kraū- 
-stykitės Į naujoj vietovėj Įsigytus ar nuomojamus na
mus Pažymėtina, kad tam tikras" skaiciūš~haujų rezi
dentų - pensininkų grįžta atgal į savo senosios vietovės 
gyvenamus namus. Tie pensininkai, kurie daugiau ne
turi grynų pftrigų arba tie, kurie neteko daug pinigų 
parduodant savo pensininko namus, dažai patenka Į eko- 
nnrinius sunkumus ir bėdą. Pažymėtina, kad statistiniai

Pn Petitas.

NEMOKAMAI GALITE 
GAUT LEIDINĮ APIE SVEIK.

ĮSTAIGŲ VEIKIMĄ
Dvi agentūros — AARP ir 

t National Association , Area- 
Agencies on Aging išleido bro 
žiūrą, tų agentūrų veikimą ir 
kaip vyresnio amžiaus žmoį-
nes ~~galr ĮSijungti y svarm 

-vietos organizacijų darbų.
c Nemokamai. -brošiūrai
ti, rašykite šiuo adresu:

AARP, •
Dept. AB,

-PU).. Box 2400,
.Long BęachL Ca 008CI.

-NAUJA SOCIAL SECURITY

4Stėčiai Security —Adininislra, 
ei ja-išleido- naują knygą —1 
“Income and Resources of the

Loyo los Ė'n i versify Medical Aged0, kurioje rašo apie finan
;ČeiJtėr,
' .' 2160 S. First, Avė’. 

^Maywood ...... “ . .
‘ Tel". 531-3882 *
I.. Mounfli Sinai ligoninė. - , 
'. , . 1500 S. California A v.

. Chicagos univeršite.fo Wyį- 
ler Vaikų ligoninė,

950 East 59tb . Street 
tyel. 947-623C . - .

Priima tik apsinuodijus jus 
vaikus, bet ne suaugusius.

Ravenswood ligoninė, 
1550 N. Winchester,-

Tel. 878-4300 r
Children's Memorial, _ 

707 W. Fulertoir, 
Tel. 649--4161. L

Chicago Child iCare draugija,.
5107 S.. University; 
6i3-fH52? * "

Magd. ŠtlMttenę

,sinius šaltinius krašto'" vyrės 
nio amžiaus žmonių.

Knygą galfte gauti-—nemo
kamai- gĄ-venamos- -vietos So.

\ual Security įstaigoje.

JŪS KLAUSIATE,
< -MES ATSAKOME
- KL. Aš noriu sužin’ofi, ar aš 
-galnr gauti vyro pensiją? Jis 
mirė šio mėnesio 11 dieną. Jis 

'rrraner paliko,'Beidamas iš na*- 
Tnų. Jau 10 metų gyvenu vie
na. Aš- nesu teisiškai išsisky- 

jfusi.. Prašyčiau man paaiškin- 
*fi, Aš, dar dirbu ir nesu pen-’ 

išminkė. J. V.
ATS.” Jer jūsų vyras prieš 

mirdamas gavo Soc. See. pen
siją, tada jūs galėtumėte gau
ti pagal jo kreditus pensijos 
išmokas. Jūs sulaukusi 62 me
tus irgi galėsite gauti pagal sa
vo kreditus, pensijos išmokas, 
het Soc. See. įstaiga patikrins, 
kuri pensija bus didesnė, tai duomenys rodo, jog nusižumymų skaičius, alkoholikų 
ją ir jums mokės. *--------- ---------- - .... .

KL. AS esu jau keli metai 
pensininkas. Ar aš galiu gau
ti ir mano žmones pensiją? Ji 
yra jau mirusi 1972 metais. Ji 
dirbo septyniuose fabrikuose. 

7 / - Jonas V-čius
Vadinamoji^ jgont^L^ AT^ ^xgnp^pen-

^rtogtama vykdomąErATt-ori-‘sijm jūTir’gahte gauti. Iš'viso

l? r

. ĮSTATYMO PROJEKTAS,
VYR. AMŽIAUS .AiSįVlENIM^ 

PAD1DINIL .GALIMYBES
.. yy DARBUT-GĄĘTJ —

• JAV Senato komitetas, vad. 
Environment & Public Worlls 

-rvarsto įstatymo projektų-, -prh 
jpfcčiantį vadjffarną Senior 
“Environment Emplayment prb 
gramą (SEE), kad padidintų 
galimybes gaiti darbą Yvred- 
tim amžiaus asrrrenitifs, :kirti* 
dtmrisi ta prograhia. *

tnent Protection agentūrosJku 
tf pabrėžia, kad. vyresnio ant 

tarnautojai-sutaupė rie-įeina sTaugimas,,. yoga.baletas, žiaus
širdies fehab. progra- mažų sumų EPĄ išlaidų, sgnr 

vyresnio amžiaus žftio- dant naujų darbo Jėgą.

sgdiite gauti. Iš’ viso 
Soc..,Sec. moka tik vienų pen
sijų. asmenini, kuri,yra dides
nė, bet jokiu, būdu dviejų pen 
sijų niekam nemoka.

vagysčių proporcija yra padidėjusi kiekvienoje pensi
ninkų bendruomenės vietovėj. Jeigu jūs persikelsite gy
venti pamažu į naują vietovę ir-su reikiamu atsargumu, 
jūs galite tų visų nepatogumų ir ,bėdų išvengti.

Pr. &
(Bus daugiau)
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STASYS 1 AMVLĄ1TIS

ŽEMAIČIAI VĖL
Šaunioje puikioje odėje “2e- 

laa'tėjes Gyricjezus ” pcet.s gar
bina žemaičius, ilgai gynusius 
ir Žemaitiją ir Lietuvą nuo

3-čioji poezijos knyga
(Tęsinys)

Dėl. nuolatinių kryžiuočių puo
limų visi Rambyno lietuv. kulto 
tarnai turėjo pagaliau išsikelti 
kitur! Dalis iš jų atvyko į Pešt- 
vės pilį (dabartinis Seredžius 
prie Dubysos žočių), kiti gi nusi
dangino- į Palangą. Tarpe šių 
pastarųjų buvo ir Laimutis.

Vuoj, Laimuti, kon darysma,
Aš jau vaidiloti,
Xabgaliesiu niekaduos jau

? Tavą žmuoria būti.
Ilgai abu mylimieji svarstė 

savo padėtį ir pagaliau abu nu
sprendė taip: lietuviški dievai 
jiems maža tepadeda, tuo tarpu 
krikšč. Dievas, sako, yra labai 
galingas ir drauge gailestingas; 
sako1, jis daro net stebuklus, iš
gydo žmones, padeda varge ir 
nelaimėje.

Abu nusprendė, jog geriausia 
bėgti iš čia, iš Žemaitijos, ir vyk
ti į Lįetūvą, į Vilnių,.kur^ sako, 
yra daug krikščionių.

Po ilgos kelionės, lydimi dvie
jų tarnų, atsiduria Vilniuje, čia 
iš naujo susidomi krikščioni
mis, krikščionių bažnyčiomis, o 
ypač įspūdingomis krikščionių 
pamaldomis. Greifį susipažįsta' 
su vienuoliais bernardinais, net 
susidraugauja, ■’ nes -vienuoliai 
buvo' švelnūs ir mieli, o dalis jų 
buvo lietuviai ir kalbėjo lietu
viškai. Po pusmečio abu bėgliai 
iš Žemaitijos buvo paruošti 
krikštui, apsikrikštijo, o po to 
netrukus susituokė katalikų 
bažnyčioje.

Kadangi Laimutis visus žavė
jo savo dainomis ir kanklėmis, 
jis buvo pakviestas atsilankyti 
Trakuosna ir ten kankliuoti - 
dainuoti, čia jaunoji pora susi
pažino' su valdovu Kęstučiu ir 
jo žmona Birute. Birutė pakvie
tė kunigaikštytę ’Indrę, Laimu
čio žmoną, būti jos palydove -

2) Apolinaro Bagdono 
Medviegale Pasaka"

juodu abu, Indrė ir Laimutis, 
buvo krikšičonys, tat jiems nie
ko
ir jo tėvas Gediminas, buvo to- 
lerantas visoms religijoms.

Jogailos klasta ir Indrės 
mirtis i

Dėl dviveidžio Jogailos klas
tos Kęstutis ir Vytautas paten
ka į kalėjimą, kur Kęstutis ne
trukus nužudomas, o Vytautas 
kalinamas toliau. Indrė, kaip 
Vytauto žmonos palydovė, lan
ko retkarčiais Vytautą kalėjime. 
Kartą jinai persirengia Vytau
to drabužiais, o savuosius dra
bužius atiduoda Vytautui. Vy
tautas, lydimas savo žmonos, 
pabėga iš kalėjimo. Kunigaikš
tytė Indrė lieka kalėjime ir ne
trukus nužudoma. į

Laimutis, Indrės vyras, išgy-! 
vena didį skausmą ir pagaliau 
ploja į jo pamėgtą bernardinų 
vienuolyną vienuoliu. Čia jis at
gauna dvasinę ramybę, eina so
dininko pareigas. Kaip tikras < 
vaidila, jis drauge nesiliauja 
kankliavęs ir dainavęs apie že
maičių žemę ir jos valdovus,! 
apie visos Lietuvos praeitį ir 1 
dabartį, šios jo dainos visus pa-1 
traukia, žavi, uždega...

Poemos epilogas
Poema parašyta klasikiniu 

ketureiliu, daktiliu. Daug pui
kių poetinių palyginimų, meta
forų. Visur dvelkia epinė lyg
svara, epinis objektyvumas. 1

Poema baigiama trimis reikš
mingomis ketureilėmis 
forais:

*??-:-<:<-v:.ji”

L ........... .. .......—.............. . ...... ..............
(P. Laurinavičiaus drožinys) Kalantos auka

Medviegalis laisvas lėk?., 
Galings, tartom Ūla.
Visa šalis sužydieje 
Laisve ėr geruove,
Vuo lytuvee. su žemaitees 
Pasidari bruolee.

Žemaitijos Laukai
Antroji poeto A. Bagdono 

stro- j knygos dalis pavadinta “Laukaa 
žemaitėjes”. šiame savo poezi
jos skyriuje autorius pateikia 
mums 32 savo lyrinius kūrinius.

1 Visi šie kūriniai parašyti taip 
Patsaa vyskups tėn gyvena, pat klasiniu įvairias ritmikos

Medininkų pilys kyme 
Pastati bažnyčę,

Dievą- avinvčiuo. 
•J

Bat lytuvee su žemaitees
Kryžeivius sukūli.

ketureiliu ir, be to, visi jie ri
muoti. O tai visa sukelia šian
die didesnį skaitytojo dėmesį. 
Kodėl? Todėl, kad naujoje 
“generatu” poezijoje visaip iš- 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS B“
Į kalinio-jausminio elemento, taip 
[ giminingo lyrikai), nors dažnai 
savyje slepia tikrą poeziją, — 
eiliniam ir neeiliniam skaityto-

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas:.4d*r0.si ::kYrdclį nepagaun:i> i ska.tytojo širdies. TokIe lyriniai
r- .
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-ij 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. _ v . •

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati* 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS W'7Pft

eilėraščiai primena apdriskusią, 
i nenusipraususią ir — vardan 
natūralumo!— nesusišukavusia 
gražuolę. Dar kitaip: prieš 8 ar 
10-ti tūkst. melų panašūs poeti
niai bandymai, be puošmenų, 
be metaforų, nuogi ir aiškūs, bu
vo išrašomi kalnų olose draug 
su burtais ir medžioklės linkė
jimais.

Taigi, kaip regime, Bagdonas 
eina lygsvaros keliu, tuo keliu, 
kuris būna suprantamas ir po 
200 metų ir kuris panašus j di
džiųjų mūsų poetų kelią.

Visi šie lyriniai poeto' eilėraš-
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas___________________________ _
Adresas ______________________ ____ _______ ___ _____

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas _____ :______________
Adresas -------------------------------------------------------

, kuria

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė

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

’• Platinimo vajau® proga, praštn siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ___________________________________________,
Adresas - ■■ ■■ __________

kryžiuočių-vokiečių:
Du Šimtu metų kap liūt :,a 

[kuovuojupt,
Gindami laisvį ėr savo tikybą
Dar šindyn gė:du, kaap į 

[mfši juojat,
Matau, kaap šarvaa sidabrą 

[su/ėba.
' (79 ptftl.)

Garsiajam žemaičių kuni
gaikščiui Vykintui, sumušusiam 
kryžiuočius didžiame mūšyje 
prie Saulės (Šiaulių), poetas 
skiria odę, įvardintą “Vykin
tąjį”. Paduodame čia du būdin-, 

; gus ketursilius„
į Tu Saulis mūšiė viesulu atūžis 
: Suplykee uordas kryžeivių

, ■ [pliešžĮcjĮ,
Į Sava dronsees žygeeš- ėr '■ 

[meile tievynis
5| Tava vards omženis isluorijuo 

[bus lėkis.
Vykinti,: simbuoli žemaičių 

[krašta Jais vis,
Tu ėr pryš Mindaugą išdrin-. 

[saa kūovuoti/'.
Kumet tas kryžiuočių draugu 

[pątapis,
Rengies žemaičių kraštą 

[anyms duoyenuoti.
(78 pusi.);

; ~ - t i '• ' • i

Eleginiai Bagdono 
f kūriniai’

šie kūriniai yra pilni švelnios
čiai galima suskirstyti į dvi ; .
ryškias dalis: - ^ie kūriniai yra pilni švelnios

1) Odė (adoracija ir him- nostalgijos (tėvynės ir anų -die
nas) , • t.y. pagerbimas ir žavėji-1 nų ilgesio) .žemaičių senovės ir 
masis kokiu nors kilniu asme- žęmaičių buities prisimimųrų., 
niu, nepaprastu kilniu įvykiu Savo turinyje jiė gana bngina- 
arba sava tauta, savos tautos lūs ir patrauklūs. .Aure,f tik pa
dalinu. ‘ skaitykime eilėraštį “Tinaa”

2) Elegija, širdies-jausmų ly-' (= lenais):
rika. !

Prie adoracinių Bagdono kū
rinių priskirsime: žemaičių 
himns, Žemaitije,<švėnta; Kražee 
(Kražiai), Gimtuoji žemi, Si-Į 
muonun Daukontun (t.y. Į Si- Į 
moną Daukantą), Vykantun ‘ 
(t.y. Į Vykintą), Partizanun 
(Į partizaną), pagaliau eilėraš
tis Pry tošče kapa, aprašąs V. 
Jėzaus Kristaus prisikėlimą.

šie suminėti eilėraščiai yra 
tokie įdomūs ir tokie būdingi, 
kad norėtųsi juos visus čia iš ei
lės perrašyti ištisai. Deja, to- į 
kiam sumanvmui neleidžia šief! 
straipsnio rėmai’ ir dienraščio i

tad ’

Tėn vyniša pušis pilekalne .
[pąktiojie

Jylinteė nakįee pasakas
. ... į [kartuos;

Er pruotievių :yiėlfeš’ pry
[laužun-sustuojin, 

Rymuos-ėlgaa ba žuodžių
[ba malduos.

. r;: (6t7 pusl.j
Arba vėl dvi.-strofos iš “Šap-

Ino”, 91- pusi.:
Iš tuolimuos dausun šalvs *v Z r JKasnaktį mon tu vądipys, :

. Kap laimiš .dvelksmas

puslapiai. Pasitenkinsime 
tik viena kita strofa. Aure:

/

Žemi gimtuoji, gielie I
[kvapniuoji,

Vieje pytinee kvapą nešiuoje, 
Ląukaas gimtėnis laimi 

[žydieje,
Ėr mūsa žingsnius sauli 

[lydieje.
Žemi gimtuoji, mūsa pagūda, 
Augini derlių, ka siejam 

[grūdą.
Maitinau kūną, gaivinaa dvasę
— Didesnis laimis niekor 

[nabrasi.
(Iš “Gimtuoji žemi”, 

73 pusi.)

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaietlninkaa

TeL 476-2206

Iiėju*i U spaudos tr galim* gauti knygų rinkoje

AMERIKOS- LIETUVIŲ POLITIKA -
Dr. Kario Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių pastan
gas daryti (takos J kraito politiką. 102 p*l. Kaina I1JS6.

Knygos bus liti ųs tos, jei flJ50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu a drąsu:

* i
NAUJIENOS, j '

I7W 8*. HalsUd 8L, CMear*, IH. <•*♦! V I

TTG komitetas kreipiasi Į Madridą 
suimtųjų reikalu

Į Helsinkio Baigiamąjį Aktą Į ja: “Jie net sudarė ‘delegaciją’ 
vyriausybes ir į Į kelionei į Madridą”. Literatur- 

naja gazieta klausia ar pabaltie 
čių “ambasadorių” ir “atvirai 
nacišku ir revanšistiniu sambū
rių” veikla neprieštarauja Hel
sinkio konferencijos baigiamojo 
akto raidei ir dvasiai? JAV-ių 
oficialių įstaigų parama toms 
“ambasadoms” ir “misijoms” 
esanti “dar vienas bandymas sa
botuoti Helsinkio Aktą”.

Literatumaja gazieta straips
nį reikėtų interpertuoti kaip kom 
plimentą išeivijai, kurios veiklą 
pagrindiniai Maskvos spaudos 
organai paprastai mėgina igno
ruoti. O gal tai yrs signalas Wa- 
shingtonui, kad nekeltų Pabal
tijo klausimo Madrido konferen
cijoje?

JAV IR PABALTIJYS 
MADRIDO KONFERENCIJOJE

“Mūsų delegacija Madride aiš 
kiai patvirtins, kad JAV-ės if 
tol’au aktyviai laikysis prievarti 
nio ir neteisėto Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo politikos”; .rašo 
JAV-ių Valstybės Departamen
to Rytų Europos įstaigos vadei
vas Peter S. Bridges savo laiš
ke (1980. IX 5) VLIKo vadovy
bei. Šiuo laišku atsakyta į' dr. 
K. Bobelio ir dr, K. Jurgėįos laiš 
ką (1980. VIII. 23) JAV Valsty
bės Sekretoriui Muskie, kuriame 
buvo prašoma atkreipti Madri
do konferencijos dėmesį į Lietu
vos, Latvijos ir Estijos padėtį. 
Peter S. Bridge taip pat tvirtina, 
jog JAV-ės “energingai reika
laus?, kad Madride būtų “pilnai 
peržiūrėti” (Helsinkio).. Baigmi
nio Akto žmogaus teisių ir (tau
tų) apsisprendimo punktai. ■ 

. Elta

pasirašiusias
vius geros valios žmones” krei
piasi Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
.Katalikų Komitete Dokumentas 
jNr. 34, išleistas 1980 m. liepos 
21 d. Komiteto nariai prašo už
stoti “nepakeliamose sąlygose” 
kalinamą ir kankinamą “kilnų 
lietuvį Petrą Plumpą — PJui- 
rą.” Jie taip pat informuoja, kad 
už panašų “nusikaltimą”, ■ t. y. 
už informacijos apie tikinčiųjų 
diskriminacijos platinimą, teis
mo laukia keturi “nieko nekalti 
lietuviai: Povilas. Buzas, Anas
tazas Janulis, Genovaitė Navic- 
ikaitė ir Ona Vitkauskaitė. “Jų 
teisminio persekiojimo faktą bū 
tina iškelti Helsinkio nutarimų 
įgyvendinimui ruošiamoje Ma
drido konferencijoje”.

į Buvo, Janulio, Navickaitės ir 
Vitkauskaitės bylai skirtas ir 
TTG Katalikų Komiteto Doku
mentas Nr. 32, išleistas 1980 m. 
birželio 21 d. ir adresuotas Lie
tuvos KP Centro Korninetui ir 

i Vyriausybei. “Skaudi iliuzija — 
bandyti- nuslėpti tikintiesiems 
daromas skriaudas, nusikaltimas 
šite' siekti, kankinant nekaltus 
žmones”,, rošo Dokumente. Lie

tuvos tikinčiųjų diskriminacija 
aprašoma ' Dokumente Nr. 33 
(1980 m. birželio 21 d.), kuris 
reikalauja “pilnos religinės lais
vės’/ Dokumentas Nr. 31 (1980 
m. kovo 12 d.), adresuotas Brež
nevui, giną Rusijoje už religiją 
suimtus asmenis. Dokumentų 
tėkštai' išspausdinti LKB Kronii 
kos 44-me numeryje, išleistame 
liepos 30 d.

MASKVĄ’UŽRŪSTINO PA- 
BALTIEČIŲ VEIKLA JAV-ESE

“Jie šmeižia tautas, ir kurias 
jie išdavė. Pikietuoją ir boiko
tuoja mūsų menininkų pasirody 
mus Vakaruose, reikalaują, kad 
(JAV) vyriausybė nutrauktų 
pasikėlimą moksline ir technine 
informacija su SSSRS”. Taip 
apie pabaltięčių pasiuntinybes 

. ir politinę veiklą Amerikoje ra
šo Maskvos Literatumaja ga- 
zieta (1980 m. IX. 10). Straips
nio autoriumi nurodytas Felik
sas Strumilas, Lietuvos KP CK

j ir LSSR biaurokratiniu stiliumi, 
I o šiame straipsnyje, jaučiama pri 

tyrnsio žurnalisto ranka.
Straipsnis susieja pabaltięčių 

veikia su Madrido konferenci-

Išdidi teikiančio vilties sūnaus . 
motina- sutiko bičiulių puotelėje.

— Prie progos;, Džonson, — 
paklausė viena, — kaip tams
tos vaikui pavyko per pastaruo
sius egzaminus?

— Nevisai gerai. Jie drįsta1 jo 
klausinėti apie dalykus, įvyku
sius prieš jo gimimą^

V [nustebus, i užsienio ryšių skyriaus vedėjas
Atvįęris saulis miražus.
Dausun žaismingųjų fOni 
Atskrisk, lėngvoti svajųoni, 
Kap žyds dšįpasakos-;-u'•

'• [miėlsvuos,
Mielsvaas drugelees

'■ [atplasnuok.
Pabaigai galime čia '■ pridurti, 

kad poetas Apolinaras Bągdo-

Ponia iš miesto: —Kodėl tams
ta bulvių lauką tokiu sunkiu. ve
lenu važinėji?

Kaimietis: — Todėl/ kad !as 
noriu šiais metais užsiauginti * 
slėgtų bulvių.

o
Inas gana dažnai yra kviečiamas 
1 skaityti savo poeziją/ lietuvių 
parengimuose. Karlu jis ruošia, 

j kaipo redaktorius/''du svarbiu 
leidiniu “Lietuviu Fondo vardv- 
ną” ir “Žemaičių literatūros on- 

1 tologiją”.
*

A. P. Bagduons, Medviegale 
; Pasaka, 102 pusi., išleido 
į žiškių sambūris, Čikaga,

K ra-: 
1979

Motina (labai sumuštam sū
nui) : “Ar aš tau nesakiau, kad 

(turi skaičiuoti iki šimto prieš1 
jums prededant muštis?” . 

j Sūnus: “Taip, bet Džeko ino- 
. tina liepė jam skaičiuoti tik iki 
penkiasdešimti’^*'

1 /’ * <*'

• Kas yra demokratija? De- 
, mokratija yra, kai tu gali sa- 
. kyli ką nori ir turi daryti ką 
tau įsako. (Gerald Barry)

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don’t give them 
the chance... use

A Sergeants
< M - Vcxtor C<yr>©»ny a sub’U<5»’y of

A H o^/-, Co v -u ^‘a 23330

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. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, 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 daimj 
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 pusL. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S0.

• 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.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms
_U»U » -...---Ll   J  L .11... J-l Jį . | J . . JUU1LL- JLL-M. J IL 111
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pusei rnetn ■
trims mėnesiams ...
vienam mėnesiui ~ J

fix months, $12 00 per 3 months. InfKanadoie-

$22.00 per six months. $lk0Q* per 
three months. Canada$45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose:
metams __ _
pusei metų_____________
trims mėnesiams ~ ~
vienam mėnesiui - -

Kitose JAV vietose:
metams _________________

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
i’ 1’ , 2-2--^ - 2___ J_

other USA localities $40.00 per year,

three months. Canada $45.00 per year;
metams ________

r . J ---- —vienam mėnesiui \

Užsieniuose:
metams -T--- " < 
pusei metu _ __zz

i

pusei, mętų

Naujienos eina kasdien, J lŠskiriant 
$45.00 sekmadienius. Naujienų Ben 
$24.00 drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telef. 421-6100-

. $5.00 j

$24.00 drove, 1739 So. Halsted St. Chicago,

Pinigtu reikia dusti pašto Monej 
$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus sekmadienius,
xy io 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniai^ — iki 12 viL

Nusileido Lenkijoje, nusileis ir Madride
Sovietų maršalai, privirę košės Afganistanė, febai 

lengvai nusileido Brežnevui ir Tichonovui, kurie nebuvo
pasiruošę naujiems neramumams Lenkijoje. Kaip Brež
nevas, taip ir Tichonovas-, praeitais metais politiniame 
biure nepritarė Sovietų maršalų planui Įsiveržti Į Afga- -
ništaną ir pavergti visą kraštą. Brežnevui pavyko- Ticho-
novą Įsodinti Kosygino kėdėn, užtat’Sovietų valdžia nu
tarė padaryti nuolaidas streikavusiems. Lenkijos darbi-
ninkams.; Brežnevas džiaugėsi, kad pavyko baigti streiką 
Lenkijoje, ir džiaugėsi, kad Lenkija sutikusi būti Sovie
tų bloke.

Daugėlis manė, kad Madride komunistai bus daug
grieztęsilį/ ir Jokių, nuolaidą Vakarams nedarys; bei tre-
čiadiėnj ii- ketvirtadieni daugelis pakeitė savo nuomones.
Sovietų atstovai, Lėoh'ido Iljičėvo vadovaujami, tiek pri
siklausė apie Sovietų įsiveržimą ĮAfganistaną, kad jie

''

mui, jis vistiek darė pagrindinį darbą, prisirengdamas įvesti$15.00

moję Mozės knygoje, ir Apreiškimo 20:2 kaip “senasis žaltys’’, :

% % % :«i

SOPHIE BARČUS

ADOMAS GALDIKAS

karo teks padėti milžiniškas
1 - - v - • _ _ _ . - , .

/

z
aLietuvos Aidai”

demokratiniams

nių įsikurdinimą šiame krašte.
gbsė. Bet ar tokiam htvej ui ^Ta 

v, "_____ __ _ _ '

siekiams vidaiis ir pasaulinėje į Lietuvos byloję JAV Kongre-

vykdomas tylomis ir pasaulio nepastebėtas. Armagedone bus ki- į

♦ * »
IR PO JO — PASAULINĖ TAIKA

‘Jis surinko juos į vietą, kuri hebnriškai vadinama 
Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

10. Iš tiesų, per visus tūkstančius metų, kuriems praeinant

LOQ 
.00

$22.00
$15.00
$ 4.00

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviy 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.; HEmlbck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629 Susirinkimas įvyko š. m. lap

kričio 2 d. Šv. Jurgio ] 
jos salėje. Susirinkimui pirmi-

DR. PAUL V. DARGIS ' 
ŪDYTOJU m CHIRURGAS 

WMtchwtM- Comnonity khnikoa 
Medicinos direktorius

im S. Mankoim R< WostchMtor, 1L.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomia ir 

kas antra ieštadlenj 8—3 v«L 
Tat: 542-2727 arba 542-2729

Tas galėjo iškovoti Lietuvos oku
pacijos nepripažinimą, DP įsta-

Toks apjungimas vestų ne į veik 
los sustiprinimą, bet į visos lie-

T1L — M $-5992 1

DR. A. B. GLEVECKAS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBS AKIŲ LIGOS 
> 3907 Wwt 103rd Strwt

VlLtndoft Pft£*l cnclTTiTną

(Komen tarai)

(Tęsinys)

ALTas, nuo-pat savo Įsikūri
mo pradžios reiškė- pilną ištiki-

$45.00
$24.00
$ 5.00

viškų jėgų apjungimą, nes nega
lima apjungti diktatūrinių ir 
demokratinių idėjų viename są
jūdyje ir vienoje organizacijoje.

tuviškos išeivijos sugriuvimą, 
nes detentės politikos sąlygose 
nepritaikomi šaltojo karo kovos 
metodai. Norint, tęsti “laisvės ko-

tymo priėmimą, dypukų atgabe
nimą ir Lietuvos egzilmių veiks

mybę Amerikai, jos idealams ir yjsj sekusėjf'didesnį laimėjimai

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMKTR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2619 W. 71 Si. T»L 727-5149

Tikrini akis, rtitaiko akiniu ir
“contact iraaea”*

VaL agal sutarimą. Uždaryta treč.

tuliko uaiju xiuviai- 

; das ir toliau laikytis detentės 
poltikos.

Zis

ARMAGEDONAS

• ' * # JF

buvo sutikę ne tik'užmiršti pirminius savo planus darbo-
tvarkei- pakeisti, kad jie buvo pasiruošę pradėti 'Madrido n f* W - - -«  ’l • w T M — * =i’ .r—“ A *■ n*.konferenciją be kalbų apie darbotvarkę. Madrido kbiife- 
rencijon atvykusieji Sovietų atstovai tiek prisiklausė
apie Sovietų karo jėgų Įsiveržimą Į Afganistaną, kad 
darbotyąrkėš keitimo. kląusiriias jiems buvo baigias, 
Gavę instrukcijas iš Maskvos, Sovietų delegatai galės dar 
padaryti kelis pareiškimus, bet jie jokiu būdu neleis Į

darbotvarkei keitimo. kląusiriias jiems buvo baigtas

Madrido‘-suvažiavusiems'Helsinkio baigminį aktą pąsi-
rašiusių valstybių atstovams sudaryti bendro fronto prieš
Soviety Sąjungą. Prieš Sovietų Sąjungą jau yra sudary
tas bendras musulmonų valstybių frontas dėl Įsiveržimo 
Į Afganistaną; Brežnevas negali leisti Vakarų ir Pietų 
Europai Sudaryti naujo frbnto prieš Sovietų Sąjungą;

, Ispanijos premjeras Sūūrez> patyri apie Madridaii 
suvažiavusių . Helsinkio baigminį aktą ,pasirašiusių valš-
tybių atstovų nuotaikas apie -Sovietų- atstovų pianus
kenkti konferencijos darbotvarkei, ryžosi pradėti konfe
renciją be Sovietų Sąjungos ir josios, satelitų pritarimo. 
Galimas daiktas, kad jis buvo informuotas ir apie nuo
taikas pačioje Sovietų Sąjungoje. . . . . „ . .

Vakarų Europa žinojo, kad Įsiveržimas Į Afganis
taną visoje Sovietų Sąjungoje buvo labai nepopuliarus. 
Sumažėjus duonos daviniui, dingus mėsai iš rinkų ir iš
garavus riebalams, Afganistanas daugelio buvo kaltina-
mas dėl vidaus nelaimių. Neatplaukūš doleriams iš Mask
vos olimpiados, reikalai dar labiau pasunkėjo. Patys 
mai-šalaį streiko bijojo, kad neatsitiktų taip, kaip atsi-
tiko maršalui Pokosovskfui, kuris patarė Chruščiovui ga
limai greičiau dingti iš Varšuvos ir išvengti bereika
lingų ir nepakeliamų nesusipratimų.

Ispanijos premjeras informavo delegacijų pirminin
kus, ką jis rengiąsi daryti. Niekam neužprotestavus, jis
tuojau „ instruktavo ^užsienio reikalų.ministerį antradie-
nĮ pradėti Madrido konferenciją. Premjeras Suarez buvo 
tikras, kad rusai nesiims drastiškų žingsnių, nes rusai 
nebuvo pasiruošę naujai kovai su Vakarais. Maskva 
džiaugėsi, kad pavyko apraminti lenkų nuotaikas, ji 
buvo pasiruošusi naujiems nesusipratimams.

Helsinkio buigminĮ aktą pasirašiusių valstybių at-
> i * i t _ ft 1.^ _ _ ' k—______—* _ • _ _

ne-

F

h-

V. KAROSAS

40-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS J pastangas Lietuvos .atstatymui.
.... ___ -I Suvažiavimas griausmingais
Antruoju - atveju i egzilimai j D]oiin^i - R]]tiVn ir 

veksniai ir- rezistenciniai 
džiai būtų nustumti į. antrąsias Į 
pozicijas, o demokratiniams 
atitektų vadovavimas laisvės

i.

tos balsą, ar pritarė jo pranašys-

I
4^ f i į į t tVL? / # / / / / / ✓ * / / / / X / / / / / / * / / zy /

" / /

Dievas susilaikė nuo kliudymo nuodėmės ir mirties viešpatavi- i 
... „ . i gar- Į

bingą išgelbėjimo dieną Jo atpirkimo ir atsteigimo planas buvo į 
zl M X—.1 - • • W . I

taip; nes paskesnėje jo dalyje Dievas pats apsireikš visai žmoni
jai ir visų tautų takys bus atidarytos, kad pamatytų jo garbę.

Nupuolusis Liuciferis, kuris perstatomas kaip “žaltys” pir- 
1 • - - , .  ” O”U —T -* .-X*. —...v — .
yra tas, kuris įvedė į pasaulį nuodėmę. Jis suvedžiojo motiną Ievą ! 
ir per ją privertė Adomą peržengti dieviškąjį įstatymą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 65629

M. ŠILEIKIS
v _ * y * .

SIUVĖJAS

ALT Clevelando skyriaus susirinkimas

religinių, ekonominių cfgsdiza. 
ei jų bei klubų.

Savo vietos veiklai reguliuo
ti skyrius iki šiol neturėjo sta
tuto. Pagrindinis ALTo statu
tas skyrių veiklai vietose palie- 

i ka laisvę tvarkytis pagal vietos 
esamas sąlygas bei papročius. • 
Dėl to, 1979 m. skyriaus visuo
tiname susirinkime buvo nutar
ta toks sk. veiklai reguliuoti sta
tutas paruošti. Statuto projektui 
paruošti buvo išrinkta komisi- 

• ja: P. Razgaitis, A. Garka ir M.
Blvnas. Organizacijų informa
ciniame susirinkime komisijos 
paruoštas statuto projektas bu
vo perskaitytas ir įnešta tam 
tikrų pataisų. Padarius keletą 
papildomų,- šiame metiniame 
susirinkime statutas buvo galu
tinai priimtas.

čia keletas ištraukų iš statuto:
I ALTo skyrių organizacijos 

gab rinkti iki 3-jų atstovų.
Organizacijos moka susirinki

mo ^nustatytą _ nario ■ mokestį 
(Šiuo laiku yra $5).

! Skyriaus ve;klos metai pra
sideda spalio 1 d. ir baigiasi ki- 

. tų metų rugsėjo 30 d.. • 
Met'nis susirinkimas šaukia- 

i mas spalio mėn. Iškilus reikalui 
- • gali būti šaukiami nepaprasti ar 
. ba informaciniai susirinkimai. 
~ Nepaprastą susirinkimą gali šauk ■ 

ti valdyba savo nutarimu. Vai-' 
j dybai nesutikus, susirinkimas 

... I šaukiamas vienam trečdaliui re-Spalio 21 d. tvyko mine],mas | gistruotų atstovų

t

i
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344 S

Mažeika L Eva ns
>
>
>
1

<
K

JL

Laidotuvių Direktoriai

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

politikoje. Per visus ALTo šuva 
-žiavimuš buvo mėginta ir siek
ta derinti savo laisvinimo užda
vinius su Amerikos pasauline 
politika, nors nevisuomet siekiai 
sutapdavo. ALTas - vengė Ame
rikos vyriausybės kritikos, nes 
pirmon eilėn statė gerų santy
kių palaikymą ir tikėjo į demo
kratijos idėjų pergalę prieš so
vietinį imperializmą.

Tik dėka savo ištikimybės 
Amerikai ir jos idealams, AL-

se ar Valstybės departamente
buvo pasiekti ALTo pastangų 
dėka/ ' •

ALTas atmeta diktatūrininkų 
pretenzijas į Amerikos lietuvių
išeivijos vadovavimą įr neprita
ria jų vedamajai laisvįnimo po-
Ii tikai, nes savo priešišku nusi-
statymu Amerikai įr jos vedama \* -* * v
jai pasaulinei politikai-iš-anksto

X * - Ū.

ją .pasmerkia nesekniei. Išeinant 
iš šio .nusistatymo ALTas. atme
ta . vienybės vardan, -rišu, lletu-

tai jis buvo paskirtas vadovauti visai amerikiečių, dele-
ghcijai Madrido konferencijoje. Jis buvo informuotas.
apie Sovietų valdžios pastangas pakeisti Madrido, konfe
rencijos darbotvarkę, bet jis turėjo drąsos pirmame po
sėdyje viešai pareikšti, kaip Sovietų valdžia laužo pūcias 
pagrindines žmogaus_ teises ir be j’okios atodairos perse
kioja žmones, pasiryžusius registruoti Sovietų -valdžioš 
pareigūnų vedamus nusikaltimus. ... ,.r

sėdyje viešai pareikšti, kaip Sovietų valdžia laužo pačia

Madridan suvažiavusieji Helsinkio baigminį aktą pa^ 
surašiusių valstybių atstovai pasinaudojo proga pareikšti 
savo nepasitenkinimą dėl rusų vartojamos žiaurios- prie
vartos prieš žmones, pasiryžusius pritarti Sovietų val
džios pareigūnų pasirašytiems Helsinkio aktams. Helsin-

vas detentės politikos sąlygos, 
reikia ’ turėti .aiškiai demokrėtil 
nius- organus,' nieko beifdro’ ne-

kovoms detentės politikos sąly-
o’

pasiruošęs ALTas? Iš-viso su
važiavimo ėigos ar viešpatau
jančią nuotaiką to nematyti, nes

i Suvažiavimas t
.... į Plojimais sutiko ir palydėjo VI. ' 

sąjur • Raibą, nepareiškęs ma- 
3sias 1 žiaūšios kritikos dėl jo keliamų 

minčių. Liko neaišku, ar suva
žiavimas priėmė šį pranešimą ,

parapi- Lietuvos Steigiamojo Seimo 60 ; Sutrinkimas teisėtas jeigu
metų sukakties. Buvo laikytos j 

ninkavo A. Kasulaitis, sekreto- pamaldos Šv. Jurgio parapijos j 
ninkas Zenonas Obelenis. Daly- bažnyeioje, .atitinkamą pamoks-

12 organizacijų 34 atstovai, lą pasakė kleb. B.- Ivanauskas.
Gerai paruoštą temą ‘Steigiamo- | ALTo" Clevelando’ Skyri^dėli

jame dalyvauja pusė registruo
tų atstovų plius vienas.
Organizacijos atstovas gali bū- ‘ 
ti suspenduotas ir pašalintas iš

i .

turinčius su diktatūminkais.

j Išaiškinę susidarusitls skirtu-
trius tarp ALTo ir JAV LB Lie
i i I.. . Į. .‘ ^.‘4 i.rta.:. 4.., £ i. 1tųvbs laisvinimo byloje’, 
•ne pastatyti klausimą — 
me suvažiavime ALTo', vadbyy
rriė bastatyti klausimą

turetu-
- ar šia:

svarstymai -įete- bėgamuosius 
reikalus, pasiruošimą Madrido”
konferencijai,- .iš- kurios -mažai 
tikimasi, bet nieko nepasa
kytą...kas, dan-tina po Madrido J C ~ ' r > - - - - • *
konferencijos.
• Tam .tikra, prošvaiste, tuo-į i-vi - « T -.s. » -r«zir UAXVAd p1- V0 V Gio LU L U V

•bė .pilnai suprato prieš, kokiuš\įiausifairftėši.TielikėtąLiš Lie- 
galimūhlus yra. pas-fetoina .toli- J - *r------- ------- --

mesnė Lietuvos . laisvės kova?
gąlimūtrius yra. p'ast&toina .toli

Jei pastarieji įvykiai Afganista
nę, Persijos įlankoje ir- Lenki
joje įrodytu Vakarų demokrati
jų vedamos detentės- politikos
jdjė įrodytu Vakaru, demokrątį.

i «■*•- ** r*. ’ _ ' ~ -*• _ * -T 1

hėsekmingumą, -kaip tai bando 
įtikinti dįktatūrinihkai, tai ’ sa
valiniai aišku stovime prie šal-
tojo karo grįžimo. Tuo ' klausi-
nįu pasisako rimti publicistai- ir
rAokslininkai; bet dar nieko nė- 
’•a tikro, nes.Maskva, benft iki šio
lei, reaguoja į įvykius labai at
sargiai

’ Šioje vietoje tenka įterpti la-
bkf svarią, tilpusią - Deutsche

tiivos atvykęs- ilgariietis kalinys 
ir kovotojas už Lietuvos laisvę

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

i.kaip r autentišką, pavergtos tau- •. 
tos balsą, ar pritarė jo pranašys
tėms apie artėjantį III Pasauli
nį karą? . \s /ų

■ Lietuvos. - laisvės klausimas
nuo pat pirmosios bolševikinės 
okupacijos pradžios buyo riša
mas-šu neišvengiamu kam tarp 
Bytų ir Vakarų. Tai liudija

čia iš partizaninio karo laikotąr-
mūs pasiekusi pogrindžio spau
di U pa^izimnlo £aro laikotar
pio, VLIKo pareiškimai V Dip- 
iolnatmėš tarnybos autoriteti
niai užtikrinimai. ’Paskutiniame 
IX Amerikos Lietuviu kongre-- - --- ---

rezistentas Vladas šakalys. Sa- j se> įvykusiame Clėvelande 1979

didelę Amerikos lietuvių’išeivi
jos reikšmę Lietuvos laisvės ko
voje, be; kurios moralinės ir ma
terialinės pagalbos, iš viso ne-

vo kalbos įžangoje jis pabrėžė

būtų jokio pasipriešinimo ar ko
vos sąjūdžių tėvynėje.

f

£
2.

II I į

metais, Lietuvos gen. konsulas
Anicetas Simutis, savo paskai
toje “Lietuvos laisvės viltys šių 
laikų tarptautinėje raidoje”, 
tvirtina:

“Galimas tretysis pasaulinis 
karas galėtų ir turėtų užbaigti

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—i popiet, 
ketvirtai 5—1 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tolstu 448-5545

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

v

Dit VYT. TAURAS į —
GYDYTOJAS IR CM1RUOA2 

ftendra praktika, spec. MOTBRV Ujes. 
btiaaa US1 WUT £MT 

Tai. Pt B-1Q3
OFISO VALu pinu antrect, tražiad. 
Ir pankt. 2-4 ir 9-8 vai. vak. fcJtadir- 
oiaia 4-4 vaL popiet ir kita Įtiks 

S8dt*Xi]B4»

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

vayo
Skyriaus -pirmininko A. Pau- 

tienio valdybos veiklos prane
šimas buvo išdalintas susirin
kimo atstovams’ raštu. Valdy
bos veiklą vyko 1.1979-80 m. 1979

jo Seimo misterimai bruodžai’ mi; 
nėji me skaitė VLIKo ir LDDSj
vėikėjas Algirdas Kasulaitis-

Valdybos pirm.
m. ALTo.Centro valdyba pave- ■ trumpai 
Hė *

jo priešiškos veiklos ALTo inte- 
j resams.
i

Susirinkimui baigiantis buvo

ve^^l°S4 sios minėjimo parengimu paja-
pranešime diskutuoti Vasario 16-

Cleveląndo skyriui sudaryti, bruožai: dalyvavimas Junąt5'j mU ,'r išlaidų reikalais ‘tačiau
TX-to Amerikos Lietuvių Kong- nio Pabaltiečių K-to skyriuje. j nįek0 konkrečiai tuo klausimu

Latvijos ir Estijos; nebuvo nutarta 
m i rY oiTTniI • - _ —

Kongresas ir^sųvažiavimas įvy- šventėse, susisiekta

--n'oz i* 39-to ALTo-'suvažiavimo dalyvauta 
-C’cvelandė rengimo komitetą- Nepriklausomybės1 m i rr ėjimų , ]-)ajgįas Tautos Himnu, 

su JAV j s 
ko. spalio 12-14 dienomis 1979 kongreso nariais iš Ohio prašant,!

_ a_ 1 m 1 — a T . L. z-▼ t T“\ Q

su JAV i

Susirinkimas
(kk)

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
J

sudarvtas plačios apim kad Radio Liberty programos ..Tr’vo
; Komitetas, į kurį. įėjo visa nebūtų perkeliamos iš Europos j j

Iš SAVO PATIRTIES
— Ar galėčiau šį vakarą su PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

gyriaus valdyba, spaudos ir in- JAV, ir kt- Pirmininko, iždinin j j(jsų dukrele išeiti? — klausia.

- i
— Ne, aš neleidžiu, — atsakė • 

tėvas.
— Ar man nepasitikite?
— Tačiau!
— Tai gal savo dukrai nepa

sitikite?
— Tačiau!
.— Tai kame dalykas?
— Dalykas tame, kad aš ju-

A. Pautienis. O. ’ dum kartu nepasitikiu!
■ Jokūbaitienė. K. Karabs. A. Mac -

.kuvienė, B. Nainys, B. Natkevi- Viešnia: —Bet, mano bran-
po pamaldų aKęiose -r j Budriene i J?us vaike, tau nereikėjo bėgti

Clevelando skyrius yra Ame- paskui mane visą tą tolumą su 
rikos Lietuvių Tarybos ALT mano’ lietsargiu,

Dirvos ko ir revizijos k-jos pranešimai, > jaunuOjįs mergaitės tėvo.formaciios reikalams—,
red. V: Gelgaudas ir A. Laiku- oo keletos paklausimų, susirin- j 

T J. Stęmpužis, iškilu kimo buvo priimti.
Valdybos rinkimai. Senosios Į 

valdybos nariams sutinkant, iš-1

★

....Žemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis susirinkimas ivyks trečiadieni, 
lapkričio ,19 d., 1 vai. popiet Anelės

Nariai prašomi atsilankyti, nes vra 
<J* /■ ’ ’ ” ’ ■ ■ 2 J
vaišės. Rožė Didžgalvis, rašt.

nas. ra d’o
įhiu reikalams A. Jonaitis, bei.

- ■* C ■ . . • jd?n_o asmenų nuo organizacijų.,
Kongresas ir suvažiavimas ge-1 

■^ai

....Žemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis susirinkimas ivyks trečiadieni, 

{lapkričio 19 d., 1 vai. popiet Anelės 
j Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė.
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalu aptarti. Bus ir

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

' _ . ’ : = skvrus pasitraukiantį J. Virba",
■■■TOL ?fenS.?!<-P,7j IĮ. susirinkimas patvirtino seną.,

- - J ia valdyba. "Vieton J. Virbalio '• 
Kk-"T*-’' išrinkta j/Budrienė. Dabartinę! 
, A. Mikulskio din- vfliJ

2pavy
kongreso bankete ir ka

roję atl'ko Čiurlionio ansąm
P ŠILEIKIS, O. F.

OHTHOPKDAS-P30TSZ1STAS 
Apamai - Protezai. Med. bac- 
i
(Arch SuOTorta) ir t L

7u.: 9—4 ir. $—8. fcĮtadiemais B—1
Bafi Wwt 4žrd $K Ctdcata. Ui. 4M19

Talaf.; PRaar*t $-59^

Telef, 476-2345^"ipd 
bb’s. komp. 
ouojamas.

1980 m. Vasario 16-siqs mi- 
^ėurras. įvyko DMNP auditori- 
’me,. i
-hi n^rapijn bažnyčiose. Kalbė
tojais buvo VLIKo teisinė pata-

ft

Utenos Draugiško klubo susirinki- 

6 yal. vak., Anelės salėje, 4500 So’ 

Po susirinkimo bus vaišės.

ALTo Clevelando skyriaus vai-. 
dybą sudaro: TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
Okupantams nepasisekė su

stabdyti laisvės laikrodžio, kuris 
šiuo metu paspartino, savo ėji
mą, nes pogrindyje leidžiama 
iki 15 periodinių leidinių, kurie 
veda atkaklią kovą prieš oku
paciją ir rusifikaciją. Komuniz
mas yra idėjiniai subankruta
vęs ir prarado savo paveiklumą 
į mases. Sovietų valdžia tesilai
ko vien nuoga priespauda. Va
kariečių mėginimas sušvelninti 
vidaus politinę padėtį, praple- 
ciant žmogaus teisės, nesulaukė 
teigiamų rezultatų.

Nepasisekus imperijos libera- 
lizacijai bei kylant nepasitenki
nimui krašte dėl maisto ir gyve
nimo reikmenų stokos. Sovietų 
valdžia yrą pastūmėta į karines 
avantiūras. Tik tokiu būdu So
vietų valdžia mano nukreipti 
savo piliečių nepasitenkinimą, 
aes rusai yra kraštutiniai nacio
nalistai ir jie pakels bet kuriuos 
sunkumus ir aukas, kad išgelbė
jus savo imperiją nuo subyrėji
mo. šiuo atžvilgiu nėra didelio 
skirtumo tarp carinės ir sovie
tinės politikos.

Lietuvoje žmonės, supratę 
sovietinę kritišką padėtį, ima 
drąsiau reikalauti sau teisių ir 
laisvių. Nors niekas, nenori kąror 
betgi jį laiko neišvengiamu, nes 
Afganistano užėmimas tėra tik 
pirmuoju žingsniu į Artimųjų 
Rytų naftos užvaldymą.

Sovietų valdžia kala dieną ir. 
rtaktį ginklus ir yra 1 _
apsiginklavime vakariečius, bet mėjusieji respublikonai rengia
mi neturi mūšų gąsdinti. Hitle si pagrindų pertvarkyti vals-

šios paskutinės kolonijinės im
perijos egzistavimą ir paleisti 
iš tautų kalėjimo kelias dešim
tis tautų, jų tarpe ir Lietuvą. 
Supratama, kad Vakarų laisva
sis pasaulis, kaip lygiai ir mes, 
atominio karo nenorime — tai 
būtų baisi žmonijos nelaimė. 
Bet ar bus galima jo išvengti, 
ne nuo mūsų priklauso. Taipgi 
mes negalime užsimerkti ir 
prieš tai, kad akivaizdoje nepa
prasto sovietinės imperijos gink
lavimosi, didinant atominių 
ginklų arsenalą, eventualus kon
fliktas darosi sunkiai išvengia
mas. ..” (ALTo leidinys, psl. 50)

Kaip matome, gen. konsulas 
A Simutis galvoja beveik iden
tiškomis kategorijomis kaip at
vykęs ilgametis.kalinys ir-rezis
tentas VI. šakalys. Panašiai 
galvojo abosliuti atvykusių nau
jųjų ateivių dauguma. Pasiva
dinę save “ambasadoriais”, dėjo 
pastangas atidengti Amerikai 
akis prieš mirtiną komunizmo 
grėsmę ir paraginti stvertis 
ginklo kol dar nevėlu. Panašių

• . .. v • b _ . - _ -i" J‘

tlažaL Speciali pataite hOJeaM.4 mas įvyks antradienį, lapkričio 18 d..
/ A A #*X.l y***-^« 1 A <w a. d C*  J v VCXX. va-rk., 1JUV OV.

Talman. Narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, rast kuvienė, B. Nainys, B. Natkevi Viešnia:

Geriausia žmona

— Einu į teismą prašyti su 
žmona perskyrų, žmona jau še- 
šf mėnesiai visiškai su manimi 
nesikalba.

— Imkis proto, žmogau! Kur 
tu kitą tekią žmoną berasi?

FLORIDA be to, tokia
AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

d r Ė. Armanienė ir kon-1 
^ę^rnarė Marv Rose Oakar. 
rnnę .dalį atliko Čiurlionio an
samblio wru choras- Buvo ap
lankytas Clevelando miesto mė- 
^as ir 'am Įteikta Lietuvos, vėlia 
va, kuri buvo' keletą dienų iš= 
kelta Vrš miesto valdybos rūmų 
Mirėrmė buvo' gauta virš $3000 Į 
auku laisvinimo reikalams, kurie ; 
oasiųsti Centro valdybai. ;

I Tr^mrku’ūblrželio trėmimų 
rmnėiima$ rengtas birželio 15 d. \ 
198G m. Kv. Juruio parapijos sa- 
Įėję. Kalbą pasakė inž. K. Oželis, 
ALTo ir LAS vėikėjas iš Chi- 
cagos.

Pavergtųjų Tautų Savaitės mi 
nėjime liepos 13 d. Detroite da
lyvavo ir clevelandiečių ALTo 

1 sk. narių, kurie kartu su Detroi- 
Ji juo daužė bevelk visa ką ' to betuviafc sudarė didžiausią 

savo kambaryjelL tautinę grupę parade.
III' - ————M— » - ————————L—-

NARIAI:
Chicagof
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 
Asociacijos

Treffet Tagespost skiltyse publi
cistės Diėffiildds Treffet, išva
dą, rašant apie Lietuvos katali
kių pogrindžio nujautimą. “Net 
Helsinkio -komiteto dvasininkų 
nenubaudė.—-. -tik liepė tylėti. 
Ką tai gali reikšti? klausia žur- 
riąlistė Treffet ir pati atsaiko, 
kad tai gali būti pripš audrą... 
prieš pasibaisėtiną audrą” (TŽ. 
1980. X.16).

Pasiekianti mus pogrindžio 
spauda irgi baiminasi dėl galimų 
žiaurių represijų, nes Maskva, 
spaudžiama Afganistano nesėk
mių, Lenkijos įvykių ir galimo 
plataus darbininkų nepasitenki
nimo visoje Sovietų imperijoje, 
gali stvertis stalinistinių prie
menių savo viešpatavimui iš
laikyti. Sugrįžtų masiniai trėmi
mai. pogrindžio spaudos likvida
vimas, brutalus mažiausio pro
testo užgniaužimas, kelionių ir 
laiškų suvaržymas iki minimu
mo ir Lt.

Antrom šaltojo karo sąlygo
se vėl iškiltų į pirmąsias pozici
jas rezistenciniai sąjūdžiai ir 
egziliniai veiksniai, pasitrau
kiant demokratiniams veiks, 
niams į antrąsias, kaip tai buvo 
pirmojo šaltojo karo- metu.

Iš kitos pusės, žymus sovieto-
> jiuro- 

išai'dVti Madrido kohferenciją. Amerikos ambasadoriaus do’ kad del dldc1,° nederliaus ir

kyje pats Brežnevas Sovietų Sąjungos vardu pasirašė
Helsinkio aktus, vykdydamas nutarimą — tuos aktus pa
skelbė ištisame Pravdos numeryje, o vėliau pradėjo'per^ 
sekioti žmones, kurie .drįso stebėti, kaip Sovietų- valdžia 
tuos aktus laužo ir persekioja žmpnes; .i .

Ambasadorius Griffin Bell džiaugsmingai paste-
bėjo, kad kėličše Rytų Eūropos vietose pagrindinės žmo
gaus teisės gerbiamos, bet čfe pat pridėjo:

“Bet. likimas Sovietų veiklesnių žmonių, sudariusių 
grupes Helsinkio -aktų vykdymams sekti Maskvoje, Uk
rainoje, Lietuvoje, Gruzijoje 4r Armėnijoje„yra žiaurus” 
(Čhicago Sun: Times, 1980 m.Hapkr. 14, 33 pusi.).

Pasipiktinimas Sovietų kiaro jėgų Įsiveržimu Į Afga-
-- T i Z 1* . . - ,

nistžną būvp toks diclelišj kad Sovietų atstovai nežinojo, 
kilo pasitėisirtti. Visi Sovietų valdžios pasiteisinimai 
apie Afganistano prezidento prašymą Įžengti Į Afganis
taną ir padėti vyriausybei Įvesti tvarką buvo gryniausiasstovams hėšusitariiš sii rusais,' Ispanijos užsienio' reikalų

ministeriš Pėrez Llorca antradienio iiaktj, pėnkiblikai pasityčiojimas,’ o prezidento, neva pakvietusjo rusus įves-
minučių prieš 12-tą, pfladėjtf Madrido 'konfėhėrfciją, pa

V * . t * * * r .. 9. i w * L_, fc-r. _ •  . • ,. _ •sakė trijų minučių' kalboj oficialiai 0ranėše, ka'd pasita-
rimai pradėti, kaip pirmadienį buvo nutarta, o tuojau 
po 12-tos, pirmomis trečiadienio valandomis, pradėjo 
savo kalbas sakyti dvidešimt penkių Valstybių atsfovui. 
Buvo* aišku, kad bus keliamas, rusų Įsiveržimas Į Afga
nistaną, jeigu rusai bandys primesti naują darbotvarkę. 
Afganistanas, komentavo suvažiavę atstovai, yra pirmas 
Sovietų žingsnis pasaulio taikai ardyti..

Aštriausiai Sovietų Sąjungos; elgesį kritikavo Grif-

ti tvarką,1 sušaudymas rodo'Sbvietu valdžios grobimą kai1 
myninių valstybių ir nėnbrą iš pagrobtų sričių pasi
traukti.

Santykiai šū dabartine Sovietų vyriausybe negalės 
pagerėti, ■ kol visos Sovietų karo jėgos nepasitrauks iš 
Afganistano, o gyventojai negalės laisvai išsirinkti savo 
vyriausyhfes.

Ambasadorius Griffin Bell pareiškė rusams ne tik 
Amerikos-, bet ir visos eilės valstybių nuomonę apie So-

tik liepė tylėti.

pralenkusij

didinant

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R: ŠERĖNAS. TeL 925-8063

X

MĖNULYJE

Du turistai kalbasi sėdėdami 
pirmajame restorane ant mė
nulio.

— Tai kaip patinka? — klau
sia vienas. -

— Visiškai -nepatinka. Nėra 
tinkamos atmosferos, — atsakė 
antrasis.

/

jję padalinys, veikiąs pagal ALTo puiki naktis..

minčių 
bendruomenininkų kontroliuoja-

pilna frontininkų ir

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumŲ. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

Motina: “Tu žinai tą nedūžta- 
mą žaislą, kurį tu davei Berd 
jos gimimo diėn? '

K y

fin Bell, prezidento Carterio paskirtas visos Amerikos 
delegacijos pirmininku. Toms pareigoms jis paskirtas am
basadorius teisėm s. Trejus metus jis buvo prez. Car-

vietų,1 karo 'jėgų įsiveržiiną į Afganistaną ir pastangas logas prof. Adam Bromke

kalbos klausę Sovietų atstovai nutarė atsiklausti Mask
vos tolimesnių instrukcijų. Jeigu Sovietų atstovai išva-

torio vyriausias prokuroras, o kai.pasitraukė iš pareigų, žiuotų. Madrido konferencija bus tęsiama.

t 4 4 4 « 41 #

-jH-.r L. ' , ' . ’ < ' -i.-’

moję spaudoje. Tačiau jų skcl- 
j biamos kryžiaus karo prieš ko
munizmą idėjos amerikiečių 
ausyse skambėjo kaip karo kurs
tytojų šauksmai, neradę 
žiausio pritarimo.

(Bus daugiau)

Prezidentūrą ir Senatą lai-

nia-

CCT RELIEF 
FROM COWTTMmON 

WITHOUT 
SMLSMS OR CRAMPS

w

ris karo pradžioje irgi buvo toli tybės administracijos reikalus, 
pralenkęs vakariečius apsigink- Reiganas pataria jiems nesku- 

sunkėjančia padėtimi krašte. I laviine. liet žinome kuo viskas bėti. gerai apsvarstvti kiekvic
augančio nepasitenkinimo vis

Kremlius nedrįs stoti į kon- baigėsi. Vakariečiai turi daug ną daroma žingstų.
frontaciję su Vakarų demokra
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOjLW ŠE^^ĮNĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams' pastatyti

&
į'y -< - v,

j-?

9Mažas Vili: Taip, bet mart- į statutą, ALTo suvažiavimo
tarimas bei Centro valdybos nu ma bijojo, kad jeigu aš jo ne
rodymus: Skyrių sudaro daugy- paduosiu, tamsta atvyksi jo ki
bė politinių, labdaros, kultūros, tą dieną.
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► pictured xbove 
ar much different

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: TArd* 7’3401 |

1
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j 
l 
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Tbe^home 
doesn’t aopear much different 

{than. ->uy typical suburban 
home. But II incorporates en- 
erry-Sftvinr features in de- 
•axK materials. appii-
<nces ^Mch can' cutenergy 
needs, hy op to 54 percent. It 
hfts tw« he ft t^elrenlatlnr 
HeatRfttor Fireplaces (rifht), 
designed to draw room air in 

7 throftch the lower vents, 
warm U and then re-direct 
the befttod >lr hack into the 
rftom.

The more' etfecthr iw of 
ftnergy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling oar homes. 
This claim k being proven by 
New York’s Ix>ng Island Sav
ings Bank. Its *Oentenergy 
■78” house was built to demon- 
«tr»te the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improve men is was approxi
mately U,000 . . . projected to 
be amorttoed within 4 to f 
years through reduced ex- 
WFmu TfcaluflaA am; aMaA

į. f
-- t

-

t

wulatlon Mrithln and oeO- 
ing ąs well in earthen benm- 
around the f oUndjftUon, orien
tation to xcasonaJ run 
tudes, errergy-Mftvlar 
antes and flxeplAcea.

The two Heatilatxar fire
places re-circulate heated Mr 
back info the* room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of mo< 
fireplaces, according to the d*- 
ilgnerr of “Centenergy H88L*

Fhe fireplacet were. f^.ppUM
Home Crafty Ine^ Floral 

Park, Hex York.' HeaHlaicr 
Fireplace, A. iXviiloii of Feo* 
Indiutriei^ located to XL 
Pleatant, Tcnra, ^axufactares 
a complete Jtoe of

tif vsll- 
mounted fireplaces

BUTKUS - VASA1TIS
f 1446 So. 50to Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1001
> -- ____ ___________________

J

f

d

O

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

F

TeL: LAfayette 3-3572 į

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

I
TeL: YArds 7-li38 - 1139 |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
5354 So. HALTED STREET

- -l-~ lllUllUfM

REpublic 7-1213

TeL YArds 7-1911
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bet poniai Žibutienei paruoštiPAS ŠAULIUS
sutikti naujus, kasmet Šauliai 
ruošia Naujų metų sutikimą, ku

Vytauto Didžiojo šaulių Tink-Į 
tinė Ch’cagoje jau išaugo arti į 
tūkstanco narių. Tai didžiausias, ris praeina geroje nuotaikoje ir 
šaul u organizacijos padalinys; su naujomis viltimis Toks suii- 
išeivijoje. Organizacija ne tikk 
išaugo, bet ir praturtėjo. Tun 
gerai įrengtus nuosavus namus, 
su visu reikalingu inventorium 
Dažnai paremia ir k’tas kultū
rines ir šalpos organizacijas bei 
spaudą. Sekdami nepriklauso
moj L’etuvo; išugdytas tradici
jas, ir išeivijoje šaul ai pasižy 
mi pozityvia veikla. Organizaci
jos veikla priklauso nuo visų 
jos narių. Bendrams reikalui ne 
sigaiEma nei aukos, nei darbo.

Rinktinėje daug darbo, suma 
numo ir rūpesčio skiria jos va
dovybė ypač pirmininkas Vla
das Išgantitis, moterų vadovė 
Sfasė Cecevičienė, Juozas Ma
ckonis, Jonas Jasaitis, Julius 

;Pocius. Jadvyga Sasnauskienė ir 
•kiti. Tik gaila, kad sesės Stasės 

;-sveikata sušlubavo. Jai linkėti- 
“na sustiprėti,ir vėl greitai grįžti 
i pas savus. Laukiame. 
:: Gražiai .veikia ir rinktinės 
specialios grupės. Tautinių šo
kių grupė pasirodo ne tik savuoj 
be renginiuose, bet talkininkau- 

; ja ir kitiems. Kartais išvvksta ir 
į kitas mažesnes lietuviškas ko 

Tcnijas. Jiems vadovauja Viole
ta Atkinson, 

p Gražiai pasireiškė ir rinktinės 
ėhoras. Bet gaila, pavargęs choro 
i vadovas pasitraukė, tai ir choro 
įveikia sustojo. Jieškoma kito 
iyadovo. Dar jaunam orkestrui 
'.vadovauja A. Ramonis.
i Meno ir teatro vaidintojams 
: vadovauja Juozas Petrauskas. 
;Šiais metais jie dalyvauja, ir Te- 
'itro festivalyje. Lapkričio 27 d. 
Jaunimo centre jie- vaidins K. 
•Kielos trijų veiksmu komediją 
/‘Jaunystės eliksyras”. I
* Uniformuoti šauliai su savoj 
vėliavomis visuomet dalyvauja 
tautinių švenčių minėjimuose, 
mirusiųjų pagerbimuose, o rei
kalui esant ir demonstracuose. 
Tas šios rūšies renginiams priduo 
da iškilmingumo. Iškilmingiau 
•atšvęsti panašias • šventes iš- 
įvyksta ir į kitas mažesnes lietu
sių kolonijas.
į; Palydėti praėjusius metus m

su naujomis viltimis Toks suū- 
kimas savuose namuose bus ir 
š-iį metų paskutinę d’erą.

P. Venclova

— East Chicagos Lietuvių 
w ę *dž’oto jų-Meškelio to jų kiubds

paskyrė Naujienoms $30 auką- 
ir ją atsiuntė per Romualdą Ne- 
micką. Dėkui valdybai ir vi-!
sieir.s to klubo nariams. •

— Ponia D. S tūzas, Lyons, 
po ilgesnės pertraukos vėl tapo! 
Naujienų prenumeratore. Ji ra-! 
šo, kad be Naujienų informaci-j 
jos yra nuobodu. j
— Dėkui A. Tamylynui iš Mari 

que'.te Parko už labai vertingus 
straipsnius, ankstybą prenume-J 
rates pratęsimą ir už $10 auką.! 
Taip pat dėkui mielai rockfor-J 
dietei už tokią pat auką.

— Ponia Emilija Kolba iš Mar 
quette Parko, be raginimo pra
tekdama prenumeratą, savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $5 auka. 
Dėkui.

III

— John Dineen, Chicagos poli Jojame ir e<:une 
cininkų draugijos pirmininką^.! ARVYDAS K1CLA, 
grasino ir “mėlynojo draugio 
streiku, jei miestas nepakels 
10^ algos, kaip numatyta pakel 
ti kitų unijų nariams mięs'o L;u , 
(i 7 ' ’ siunčiant užsakymus šiuo adre-J

su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 4- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

CICERO

apdraustu 
434-9655 

(Pr.)

! Čičinskas - vertas
pamatyti

. tiek daug lydekų, tikrai nebuvo 
lengva.

Visi skirstėsi sotūs, patenkinti 
i ir dėkingi Balius įvyko lapkri

čio 8 d. S. Paulauskas j

Namai, Žam6 — Pard**lK»« 
REAL ESTATE FOR SAti

N*ni«l, Ž»m4 — P«rd»»lmui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERtflNlAMJ 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKjblMAlS.

u£L VISU LNFGRMACUU KKF3P1TS Jr V*

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
> v ? l *• '.in

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas . .
> « į- . X

2212 W. Cermdk Road Chicago, Ill Tęj. Vilnia 7-77^

— Greater Southkest Devele
ment Korp., kuriai vadovauja 
John Pakel. ruošia kalėdinį pa
radą lapkričio 22 d. 11 vai. ryto.., 
Paradas prasidės nuo 
Pulaski, eis 63-čia ir 
ties 71-ma ir Western-

— Ponia Elizabeth 
iš Marquette Parko buvo išvy-V 
kusi atostogų į El Cajon. Cal.

— Chicagos Lietuvhi 7’ 
Klubo susirinkimas įvyks lap-| 
kričio 19 d. 11:30 ryto The Chefs 
Garden restorane, Palos Heig
hts. Nares priims ponios — Ge
novaitė Maluska iš Palos Parko 
ir Cecilija Matui iš Cicero.

— American Cancer Society 
propaguoja ir ragina visus gy
ventojus susilaikyti nuo rūky
mo lapkričio 20 d. Akcijos tiks
las visiškai mesti rūkymą.

-- Chicagos m>cto 3? metų 
amžiaus policininkei Cintijai Ka 
ne Cook Conty teismas priteisė 
5,lA milijonus dolerių iš “Weird 
Harold Rubin, ponografinio žur- 

i nalo Togetner leidėjo. Ji tame 
; žurnale buvo aprašyta kaip men

kos vertės prostitutė, C. Kare 
padėjo areštuoti Rubiną už pros
tituciją.

• PRIEŠADVENTINĘ VA
KARONĘ su medicine's paskai
ta apie širdies atakas ruošia R. 
Liet. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba lapkričio 
22 d., šeštadieni, 6 vai. vakaro, 
lietuvių parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys dr. V. PLIOP- 
LYS, svečias iš Rockfordo. Po 

Petkūnasį Paskaitos — MENINE DALIS 
- j ir KAVUTE.

Visi kviečiami pabuvoti, pa
bendrauti priešadventinėje va-

_ . Valdyba
— Dengiame ir taisome visu

63-čios ir 
pasibaigs:

Moterų karonėje.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimų______ _________ _____________  $8.00

Dr, A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ........................  S4.00

Minkštais viršeliais, tik ______ __ ____ $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money order), prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HAI.STED ST., CHICAGO, IL 6060S

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
p-a seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu trateraalinė or- 

gantacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SI.A _ atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

8LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudos gumą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Juros 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

na-

GiMte kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N. Y. 10QO1 

W W. JCth M.
TH (11T) uinia

Praeitą šeštadier4 ir sekma-’ 
dienį Marijos mokyklos salėje { 

Į buvo pastatyta opera Čičinskas., 
(A. Kairio librestas, muz. A. Jur 
gučio muzika ir J. Maželio rezi- 

. sūra).
J Apie muziką neturiu suprati- 
i mo. bet tik tiek galima parašyti, 
I lead labai gražiai skalbėjo, ypač 
į varpo gaudesys. Pati opera tik 
1 rai gerai atlikta. Didelis choras,

T , , . > . T . , ' jaunu mergyčių baletas, čigonių
d J. Andriaus sudarytą Lietu-1 v => -fA__sokis, dar. rodos, paaispanas ar

panašus j jį šokis buvo pašok
tas. Chorisčių ir choristu rūbai 
puikūs. Ponios tikrai “poniško
mis” atrodė.

Čičinskas (Romas Strimaitis) 
pasigėrėtinai solisto rolę atliko. 
Neblogai dainavo teologas (Vy
tautas Paulionis). Abu iš Kana-

cos žemėlapi ir išleista Devemu 
Cultūrinio Fondo, galima įsigyti

BUTŲ NUOMAVIMAS’"'
NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4

• 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 Britton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose^ greit, ; 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ?

4514 S. Ta!man Avė. 
Tel. 927-3559

j dos. Kiti solistai ir solistės sa- 
] vo roles puikiai atliko. •
! čič'nskas tikrai blogu žmogų-

BUVO PUIKUS BALIUS
Amerikos karo veteranai į

vo patalpas bet ką nepriima, bet j mi atvaizduotas, net po 100 me- 
kadangi “Ešerių” pirmininkas! tu “prisikėlęs”, nesileido teolo- 
Alfonsas Kizlaitis yra jų narys, j 
tai Cicero meškeriotojai jau e.-} 
lė metų, kai savo metinį lydekų! lėbaustojas, 
balių ruošia karo veteranų sa- - dvikovą nužudo lenkų karinin

ką (Bagdonas), nusmaugia Jad-; 
vygą (Audronė Simonaityte-Gai į 
žiūnienė).

Išbuvus apie porą valaindų, 
dar norėjosi, kad tik ilgiau opera 
tęstųsi. Tai ir tenka palinkėti 
Dainavai, 35 metus sukakti' 

i švenčiant, sėkmės ir dar kartą 
sėkmės. Stasys Juskėnaš

sa

go perkalbėjimams, mesti blo
gus darbus. Baisus gašlautojas, 

mergininkas, per
ŠIMAITIS REALTY

Šįmet šeimininkavo šaulė So
fija Žibutienė ir visi dalyvia j 
jos patiektu maistu buvo labai 
patenkinti. Svečių, dėka “Nau
jienoms” prisirinko daugiau, ne 
gu buvo numatyta. Be samdytų ! 
orkestrantų, šaulys Jurgis Peč; 
kys akordeonu gerai pagrojo 
įvairių lietuviškų melodijų. Lai’

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7S7S arba S39-556S -

ivcUiių iieiuvisKu melodijų, .uai yr ©v* • •
mėjimus pravedė Salomėja But( Krupavičiaus mine 

rusiu stogus. Lz darbą garan- kienė. Nors ir turėjo padėjėjų,Į •• pj v j

V/e’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

i r ■!■■■■ I n -mn ... .....................ir
DĖMESIO

62-80 METŲ AMZ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775
miwir r-r-rT

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505 '• •
a—■CIII I HIT TH

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

SfefcX American Travel Service Bureau
S* Western Ave., Chicago, IB. 60643

Jelef. 312 238-8787
• Neznoki^DM pitarasivimas užrukant lėktuvą, traukiniu, laivą kelio 

ilą (cruises), viešbučių ir automobAių nuomavimo rezervaciias; Parduoda 
ue kelionių draudimus; Orgnmzuojanie keliones į Lietuvą ir kitus- k-aštus 
Sudarome iškvietimus giminių aprilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių rei>alair.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuou vietai 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARMA NOREIKIEN2 ’

| 2S0S West 6Jtk St, Chiefs,m. 60521 « Tek WA Į
> Dioelir psxirlrJdinM gerot rūiie« įvairių prekių, «

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ į

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. itth SC, Ckkago, BL «0«2t. — Tel WA 4-Z7J7

Š. m. gruodžio 4 d. sueina Lie- nuomoti ar apdrausti savo nuo 
tuvos valstybininko-mmisterio, savybę Chicagoje ar bet kur 

j žemės reformos vykdytojo, Liet. Amerikoje, prašome skambinti 
Krikščionių Demokratu lyderio, 
tremtyje ilgamečio VLIKo vei- 

' kėjo bei pirmininko, Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjo, Prel. My
kolo Krupavičiaus 10-ties metų 
mirties sukaktis.

Velionio šviesios atminties bei 
jo žymių darbų prisiminimui š. 
m. gruodžio 14 dieną (sekmadie 
nj) šv. Jurgio parapijos bažny
čioje ir salėje rengiamas Myko
lo Krupavičiaus 10 metų mirties 
minėjimas. 10 30 vai. bažnyčio
je iškilmingos pamaldos už ve
lionį ir visus mirusius bei nu
kankintus krikščionių demokra
tų veikėjus.

Po pamaldų minėjimas para
pijos salėje, kuriame apie Kru
pavičių paskaitą skaitys Algir
das J. Kasulaitis. Visi kviečiami 
pamaldose ir minėjime salėje da 
lyvauti. Minėjimą rengia LKDS 
Clevelando Skyrius-

A. GARKA

užeiti į musu įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkim;

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

ar

DAŽYMAS IR REMODE- 
liavimas yt;

Nėra darbo permaže. Visus paimu.
Is lauko ir. vidaus; f. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybėa
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tol. P.EpublIc 7-1941 į

DIDŽIULIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 
IŠ PHILMAID FABRIKO SANDĖLIŲ 

Sekmadienį, lapkričio 16 dieną į ’ į ■ ■ . -i £

nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
• NAKTINĖ APRANGĄ t Į VARIOS MEDŽIAGOS BEI 

AUDINIAI • PIŽAMOS • NAMŲ APRANGA
• KELNĖS IR KELNAITĖS • IŠEIGINĖ 

APRANGA • DAUG KITOKIŲ DALYKŲ t
♦ ♦ ♦

Labai daug pataupysite, pirkdami pižamas, ilgas ar 
trumpas suknias, chalatus, kelnes ir kelnaites. <

* ' * ♦

Dideli* pasirinkimas Įvairių audinių, Įvairaus dydžio 
medžiagos gabalų, kaspinų ir elastingų dalykų, 

Visi ir kiekvienas būsite patenkinti 
pirkiniais šioje fabriko krautuvėje.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

Žmona: “Branguti”.
Vyras: “Taip, brangioji”.
Žmona: “Nebūk paikas, Fri- 

cai. Tu žinai, kad aš laikau katę 
savo rankose”.

1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

—Kuo užsiima tavo tėvas?
— Jis skutikas.
— Ar jis turi skutyklą?
— Ne, jis dirba marmelado 

dirbtuvėje.
— Ką gi jis ten veikia?
— Skuta agrastus.

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

f Call 788-929S

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenua, 

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

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

JOHN GIBAITIŠ
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

6 — Naujienos, Chicago, DI.

M. f I M X U J
Nctsry Public 

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

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipoli*, Aecnf 
3208'/j W. 95th St 
Evtrg. Park, III. 
40642, - 424-4654

Fire and Caswfty Compaq

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nn0 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-516J
264S? West 63rd Street

Chicago, Hl. 60629

Sat.-Monday, Nov. 1517, 1980




