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o, BALFo pirm. Marija Rudie- 
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Bodą, 76 metų amžiaus įtaki

AMANAS, Jordanija.
danijos karalius Huseinas, užda
rydamas Amano konferenciją, 
apgailestavo, kad penkios arabų 
valstybės nesutiko tuo tarpu
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BALTIEČIŲ VEIKLA MADRIDO 
KONFERENCIJA ATIDARANT

Prieš prasidedant Madride 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
ionferencijai, VLIKo pirminin- 
ias. dr.. Kazys Bobelis lankėsi 
llėje Europos sostinių ir įteikė 
’yriuasybėms Lietuvos Diplo- 
natijos šefo, ministerio' Stasio 
-Ozoraicio, ir VLIKo. jungtinį 
nemorandumą. Madrido viėšbu- 
yje Castellana įsikūrė Baltiečių 
eiklos centras.
Prieš pat peržvalginės konfe- 

encijbs atidarymą, lapkričio 
d. Madridan atvyko VLIKo de- 

egacija: pirin% dr. Kazys Bobe- 
is, yicepirm. di*. Kostas Jurgė- 
i, 45 baltiečių protesto Mask- 
ojė dalyvis Vladas šakalys iš 
Vashihgtono’ ir Aleks. Artūras 
ličiudas iš Buenos Aires. Taip, 
iat atvyko ALTo ryšininkas 
ungtiniame Ėaltiečįų komitete

tėsi, su vėliavomis ir plakatais 
eidami gatvių viduriu ir šaligat
viais, o latvių taut, kostiumais • 
apsirengusios merginos sena
miesčio ispanams dalino lapelius 
apie Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos kančias ir laisvės kovas. Nu
ėjus apie kilometrą, policija ;pa- 
ragino vėliavas ir plakatus su- 
vyinioti, bet lapeliai; buvo tębe- 
dalinami. (E)

(Bus daugiau)

PRADĖJO ZURZĖTI ŠVENTOS 1 
ELENOS UGNIKALNIS

VANCOUVER, Wash. — Ket
virtadienio naktį gana smarkiai 
pradėjo zurzėti šv. Elenos ugni
kalnis. Paprasta ausimi žmonės 
mažai girdėjo, bet instrumentai 
rodė, kad ketvirtadienio naktį 
ugnikalnio gilumoje buvo gana

ūžimas. Mokslininkai žinojo, 
kad lava buvo? stumdoma iš vie-

km* 
■ ■.1' ’

i 
i

KARALIUS HUSEINAS YRA PAS!
RYŽES KOVOTI IKI MIRTIES

jo arabų valstybių bloko', bet 
kiek tai liečia Jordaniją, tai Hu
seinas pareiškė, kad jis gins sa
vo teritoriją iki mirties.

Jordanija patyrė, kad Sirijos 
prezidentas jau sutraukė 20,000 
Sirijos karių ir 400 neseniai iš 
Rusijos gautų tankų ir artileri
ją. Jordanija žinojo, kad Sirijos 
prezidentas organizuoja arabus I 
prieš kitą arabų valstybę — Ira-

Cetungo sekretorius, prisipa: 
no, į kad jis įsakęs persekioti L 

i Šaočį. Tada buvusi “kultūri 
revoliucija” visoje savo piln 
moję. Jis įsakė suimti, ištard; 

j ir kalėjime laikyti buvusį kr« 
j to prezidentą. Šaoči buvo lai! 
nūs kalėjime, ten jis peršalo 
1979 metais mirė.

Bodą teismui pareiškė, kad

Konferenlijoje dalyvauti spau- 
bs kredencialus gavo Eltos ko- 
jspondentas dr. K. Jurgėlą, Ar- 
entinos žinių agentūros koresp. 
l. Mičiudas ir JAV Respubliko-. 
ų partijęs: Tautybių tarybos 
oresp. dr., Jį j Genys. Cąstellana 
labutyje jhuvd Įrengta j nuola- 
ihė parodėlė■ apfe Pabaltijo 
alstybeš. Cėntrej ' daugiausia 
arbavosi Laisvu Latviu Pasau- 
nės Federacijos pirmininkas 
r. Ilgvars špilners iš JAV, in- 
jrmacijos biuro’ vedėjas Julius j 
Tadelis, iš Vokietijos ir Juiigti- 
io Bajtiečių Komiteto Washing- 
ane reikalų vedėjas Janis Bol- 
teins. Centras viešbutyje buvo 
isų Baltiečių' susitikimo ir pasi- 
arimų vieta.
Numatytą konferencijos ati- 

arymo dieną, t.y. lapkričio 11, 
i anksto gavus policijos leidi- 
lą, senamiestyje demonstravo 
eveik pora šimtų baltiečių, dau- 
umoje latviai iš Švedijos, Vo- 
ietijos, Anglijos, Kanados ir 
A V. Buvo 7 latvių vėliavos, 
Lietuvos, 1 Estijos ir keli pla- 

atai. Vieną Lietuvos vėliavą 
ūkė šakalys. Kalbėjo dr. špil- 
ers, dr. Bobelis, sugiedota Lat- 
ijos ir Lietuvos ‘himnai, ir buvo 
[įdeginta Sovietų vėliava. Prie 
emonstrantų dar prisidėjo So- 
ialistų -Internacionalo suvažia- 
imo dalyvis J. Vilčinskas iš 
mglijos ir Madrido gyventojas 
Ir. Jurkšas.

Paskum ivisi dalyviai skirs

Paskutinį' kartą ugnikalnis 
porą dienų pazurzėjo, o spalio 
19 dieną prasiveržė ir išmetė 
akmenis, dujas ir pelenus 15 my
lių aukštumom

Fizikas Bob Norris pareiškė, 
kad penktadienį šv. Elepo^iipį. 
lys neprasiverš, bėl.už poros die
nų jis'gali prasiveržti ir išmesti 
didelius akmenis, iškelti dujų ir 
pelenų didelius debesis.

CHADAFI BAIGIA 
PAVERGTI ČADĄ

WASHINGTON, D.C. - Libi
jos diktatorius Moąmniav Cha- 
dafj pasiuntė ^sąyo kareivius į 
Chada ir užėmė visus tris šios 
nedidelės valstybės aerodromus. 
Kol Helsinkio aktą pasirašiusių 
valstybių atstovai svarsto, ką 
rusai padarė Afganistane ir ką 
jie planuoja daryti su pagrindi
nėmis žmogaus teisėmis pačioje 
Rusijoje, diktatorius Chadafi 
pasiuntė savo karius į mažai 
ginkluotą Čadą ir rengiasi už
imti Čado sostinę ir suimti vals
tybės prezidentą.

Čado prezidentas Uedei yra 
Afrikos vienybės organizacijos 
pirmininkas. Chadafi, nelaukda
mas, kad nedidelio Čado prezi
dentas vienytų visą Afriką, pats 
pradėjo ją vienyti. Ketvirtadienį 
jis užėmė Čadą, o' už kelių sa
vaičių, jam nebus sunku .užimti mą ir politika, panaudojant ka. 
Sudaną ir Nigeriją, Čado kai
mynes. Nei ■ viena šių valstybių 
neturi reikalingų ginklų, kuriais 
galėtų pasipriešinti Chadafi lėk
tuvams iy šaryuočiamsw Visi kai
mynai .,b,ijo Chadafi valdomos 
Libijos. , i •

j^lFrank ir Elena Zapoliai šių metų gruodžio 5 d. 7:30 vai. vak. Chicagos Mokslo ir 
pramonės muziejuje ruošia Lietuvišką Eglutę, papuoštą šiaurinukais. Tą vakarą 

bus suvaidintas gen. konsulės Juzės Daužvardienės, parašytas veikalas.

SENATORIUS PERCY ATVIRAI IŠDĖSTĖ 
SOVIETAMS DABARTINE PADĖTI

JAV BŪTINAI TURI GINKLUOTIS KARINTO 
BALANSO PALAIKYMUI

MASKVA— Sen. Charles H. laikotarpyje? Jie atsidurtų»ka- 
Percy (R. III j O, būsimasis Se-( tastrofiškoje padėtyje, jei So- 
nato užsienio santykių komiteto 
pirmininkas, lankosi Maskvoje. 
Jis ir JAV ambasadorius Sovie
tų Sąjuhgai Thomas J. Watlson 
lankėsi Sovietų Krašto apsau
gos ministerijoj, virš trijų valan
dų kalbėjosi su ministeriu mar
šalu Dimitri Ustinov ir su juo 
buvusiu aukšto rango kariškiu. 
Šiuo vizitu yra nustebę diploma
tai, nes maršalas Ustinovas jo
kiu užsienio dignitorių nepriima.

Vakare sen. Percy turėjo spau
dos konferenciją. Užsienio ko
respondentams jis pareiškė, kad 
pasikalbėjimas buvo a'tviras, iš- 
re kštas griežtomis ir aiškiomis 
frazėmis. Jis lietė apsiginklavi-

vietai bandytų okupuoti Lenki
ją

Trečiadienį sen. Percy matėsi 
su prez. Brežnevu. Jis jam pa
reiškė, kad JAV apsiginklavimas 
nėra nukreiptas prieš Sovietų 
Sąjungą, bet tik noras su ja su
silyginti.

Brežnevo irUstinovo pareiški 
mus sen. Percy praneš Reaga- 
nui, o jei reikės tai ir Carte- 
riui-

kam jėgos bus traukiamos į Jor
danijos pasienį. Jordanija pa- Pats neturėjo teisės tardyti pi 
siuntė savo karius į Iraką susi- Į ridento, bet kada įsakymas ė 
siekimui apsaugoti, bet kitus iPaSal paties Alao Cetungo pagi 
dalinius karalius Huseinas šium i davimą, tai' jis drąsiai elgė 
čia j Irako pasienį.- Jeigu Sirijos ’ įsakymą suimti šaočį da 
'daliniabVerl^^Pr^ putJIaov.Cetungaš;' o jo
tai pats karalius vra pasiryžęs Tardytojams įsakymus siuntėtai pats karalius yra pasiryžę
vadovauti Jordanijos ginkluoto- ?Ma0 Cetungas, bet jis pats. . 
sioms pajėgoms. įsakinėjo sargams, kokiose są]

I gose jis privalo būti laikomas. 
Karalius Huseinas paskutinė-1 Liudininkai pastebėjo, k, 

je konferencijos kalboje aiškino. Boda buvo gana silpnas Te 
niekad neprivalo j man turėj0 atvesti du sarg;

žingsnis, kai arabai puola ara-! 
bus. Arabas gali pulti kitos tau
tybės žmones, bet apgailėtina, 
kai brolis puola brolį. Jis tvir- 1 
ina, kad Sirijos gyventojai yra : piao sąmokslavo nuversti M 

arabai ir musulmonai. Tą patį 
įgalima pasakyti ir apie irakie- 

unijos pirmi-‘čius. Jie yra arabai ir musul- 
_____ ___ . Į monai. Bet visai kitokia padėtis 

leido du suimtus unijos narius Į >rra Irane- Iraniečiai yra musui-

VARŠUVOS VALDŽIA
PALEIDO SUIMTUOSIUS

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos premjeras, pasitaręs su 
nepriklausomos ,___
ninku Lešek. Valesa, tuojau pa-|monaL Bet visai kitokia padėti

■ w | man luicju aivvou na oax

ppĮti aiabo.;Nepateisinamas joks J nes jjs nein-itu pajėgęs ateiti 
, teisina ir atsakyti i klausimi

Penktadieni teismui rengi 
liudyti du Kinijos kariuomen 

, generolai, kurie kariu su L

KALENDORfiLIS

Lapkričio 29: Iluminata,. Sa
liminas, Vėla, Ūmėdė, Vosgilė, 
laujotas.
Lapkričio 30: Justina, Andrie- 

us, Linksmuolė, Elvita, Da- 
ainis.
Gruodžio 1: Natalija, Eligijus, 

įiedrūnė, Gedūnė, Butigeidis.
Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:21. 
Oras vėsus, debesuota^ Jiš,

— JAV prokuratūra nutraukė 
dviejų ir pusės metų senumo by
lą prieš buvusį FBI direktorių 
L. Patrick Grey III už leidimą 
valdininkams įsiveržti slaptai į 
privačius butus.

— Pietų Kalifornijoje 10 miš
ko bei krūmų gaisrų apėmė 
77,000 akrų plotą, sunaikino 352 
gyvenvietes, žuvo keturi asm- 
nys. Ketvirtadienį sumažėjęs vė- 

Į jas leido užgesyti tris gaisrus,

rines jėgas. Dėl to sen. Percy 
ir norėjo pasikalbėti su maršalu 
Ustinovu ar kitu aukšto rango 
atsakomingu kariu.

Sen. Percy, atstovaudamas 
naujojo prezidento Ronald Rea- 
gano i
Ustinovui, kad ŠALT II sutartis 
nebus priimta. Vietoj jos turėtų 
būti pasirašyta nauja strateginiu 

, rinklu apribojimo' sutartis, var- 
’ žanti Sov’etų ekspansiją užsie

niuose. Dabar Amerika privalo 
ginkluotis bet kokia kaina kari
nio' balanso palaikymui,

Ap’e Afganistano okupaciją 
sen. Percy pareiškė, kad tai sena 
rusų svajonė įsigyti uostą šiltuo 
se vandenyse. Dėl šios okupaci
jos JAV ir Sovietų santykiai yra 
žėmiausiame laipsnyje 20 metų

LENKAI IŠLEIDO APŽĖLUSI 
NAROZNIAKĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Prem
jerui Kania susitarus, su Lešek 
Valesa sustabdyti streiką, penk
tadienį premjeras įsakė tuojau 
išleisti iš kalėjimo Jan Naroz- 
niaką. Narozniakas nuėjo tiesiai 
į savo dirbtuvę, nes namo eiti 
jam buvo toli. Kartu su kitais 
darbininkais, dirbtuvė!! įžengė ir

io prez.ueuiu • k Kaį t ži.
pažiūras, pare’ske mars. . 7. 1. .no, tai prasidėjo sveikinimai ir 

| Narozniakas net nepajuto, kai 
tapo dideliu didvyriu.

Kartu su juo iš kalėjimo buvo 
paleistas ir Piotr Sapeto, taip 
pat įveltas j tą pačią bylą, pra
dėtą dėl pas juos rastus doku
mentus apie disidentus.

— Kai Kuboje prieš 3 metus 
išlipo didesnis ginkluotų rusų 
karių vienetas, prez. Carteris su
darė smogiamąjį marinų viene
tą; dabar planuojamą jį paleisti.

Jie buvo pasižadė 
. bendradarbiauti perversmo m 
j tu. Tai lluang Jungšeng ir 
jZuopeng. Kiniečiai buvo įsitil 

. . nę,'kad jiedu seniai buvo suša
ir tuo pašalino grėsme ruošiamo 1 monaU bet ne arabai. Iraniečiai ^yti bet iš tikrųjų jie buvo h 
didelio streiko. ' Yra Pe^ai- Kaip gali Sirija keiti I komi gerai izoliuoti. Sakom

Vale«a patarė nutraukti be-1 katdą Pneš lrakJeclU3 ~ musu,‘ kad net ir kalėjimo sargai ne: 
V al^a pala e nutraukti , nionUs arabus, o ginti musui-; n,)jo> kad juos ]aiko kalėjimuOi 

Į Jų tapatybė buvo laikoma p 
; slaptyje. Pagal generolų įsak 
ma buvo sušaudyta didok 
skaičius piliečių, pasisakius 
prieš “kultūrinę revoliuciją”.

Teisme pasirodė ir ketvirt 
politinio biuro narys 59 m 
tų amžiaus Žang Činkiao. . 
ketverius metus praleido kalė 

J me. Su nieku nesimatė ir su n: 
ku nesikalbėjo.

reikalingą bylą, paleisti suimtus I monus persus? Jordanijcs kara- 
du unijos narius, o unija tuojau 
baigs streiką. Taip ir 
Streikas nutrauktas ir 
ras prižadėjo neieškoti 
bių prie naujos unijos, 
sybės pakaitos apramino 
komunistus, pasiryžusius 
kyti” darbininkus.

padarė. 
premje- 
prieka- 

Vyria ti
kėlis 
“mo-

SKANDALAI SOVETŲ 
DIRBTUVĖSE

MASKVA — Sovietų spauda 
praneša ape didelius nesklan
dumus fabrikuose bei dirbtuvė
se, nors partija ir vyriausybė 
įsakė dirbti daugiau ir pagamin
ti geresnius produktus, 
raštyje nurodomos šios 
bės:

— Krautuvės grąžina 
tuves kiekvienais metais 
IVonų porų batų, nes jie nėra 
tinkami;

— Sienoms popierio praduk- 
cija sumažėjo 4 milijonais rule 
lių, nors fabrikų buchalterija 
rodo 20 nuošimčių pakilimą;

— Netvarka pomidorų kena- 
vimo industrijoj. Fabrikai dirba 
pomidorų košę, nors niekas jos 
neperka.

Laik- 
blogy-

— Ketvirtadienį Sovietų Sąjun 
ga išleido į erdvę komputerizuo- 
tą erdvėlaivį Soyuz T-3 su tri
mis astronautais.

liūs kvietė visus arabus laikytis Į 
vieningai.

į Amaną buvo suvažiavę 20 
arabų valstybių atstovai. Sirijos 
prezidentui pavyko atkalbėti Li
biją, Alžyrą. Pietų Jemeną, Li
baną ir Arafato vadovaujamus 
palestiniečius. Nei viena iš šių 
valstybių negali padėti Iranui. 
Libanas iš viso negali niekam 
padėti. Jis tiktai reikalauja, kad 
Iranas su baku baigtų kovas, 
bot pats nesiryžta niekur m< s- 
tis. Jis privalo eiti su Sirija, nes 
Sirijos kariuomenė kelis metus 
buvo okupavusi Libaną. Jis ne
nori, kad Sirijos kariai vėl 
grįžtų.

Karalius Huseinas įtikinėjo 
suvažiavusius arahų vadus, kad 
Irakas nieko kito nedaro, kaip

— San Salvadoro mieste gin 
luoti vyrai išsivedė slaptą miti 
gą turėjusius keturis kairių 
vadus. Po 12 valandų jie bu 
rasti sušaudvti.

Teherano radijas praneš 
“studentai” atidavė vis

j dirb- 
70 mi-

gra| tiktai atsiima savo salas ir van 
i denis, kuriuos Irano šechas ne
seniai pasisavino. Kai šachas 
grobė Irako teritoriją, tai arabai 
neprotestavo, o dabar, kai Ira
kas atsiėmė savo žemes, tai ara
bai nenori pritarti atitaisytam 
blogiui. Penkios arabų valsty
bės pareiškė, kad jos dar pa- 
svarstys, ar verta įsivelti į šių 
dviejų valstybių kovą.

Irakiečiai yra užėmę stiprias 
pozicijas Abadane, Choramšare 
ir Avazo srityse. Vietomis dar 
yra užsilikusių iraniečių porti

kad
52 amerikiečius Irano vyriaus 
bei. Visi padėti i saugų kalė 
mą, kad privačios koinunistin 
grupės prie jų neprieitų.

— Penktadienį aukso unci 
kainavo $<»21 .”»(>.

1 zanų, bet jų skaičius nedidel 
Iranas turi vilties laimėti At 

dane, kai gau> reikalingas avi 
vijos, automobilių ir kulkosv; 
džių dalis. Iranas tikisi susitai 
su būsimu prezidentu Reagai 
ir gauti reikalingą karo medži 
gą, bet iki šio meto šitas kla 
simas dar neišspręstas.
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1976
1977
1978
1979
1980 •
1981
1983
1987

visi darbai ir 
už

juokei virčiu jums reikia hi- 
pensi jos

ma, kurre jums reikalinga, pri 
klauso nuo jūsų amžiaus 
gu jūs lurile pakankamai kre
dito, kad gautumėt išmokas, 
išmokėjimai gali būti pada- 

asine- 
j aims. Pastarųjų skaiciun įei
na nevedę vaikai, jaunesni kaip 
18 m., vaikai, kurie tapo ne

amžinus 
tęstis, 
18-22 
laiko

si 5.80 
iškaitomi; 

priedu bene-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

metai Lapkričio 29, 1980, Nr. 53 (155)
Klausimus ir m«dži»94 siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicase, IL 60632

giminaičiai 
rianmose.

Kai įneš juos aplankome, ten 
pajuntame labai nemalonų, 
dvokiantį kvapą, einantį js 
V.viejų elevšito.riŲ. Mums at
rodo, kad ;to blogo kvapo pa
kaktų, kad žmogus staigiai 
apalptų. Besilankantiems sve
čiams atrodo, kad blogas kva
pas eina iš tų nąunj bėismon- 
to. Mrs. P. A slip, IL.

ATS.Chicago Housing Autho
rity Įstaigos remonto skyriaus 
atstovas mums atsakė, kad jis 
nepajutęs “senjorų” namuose 
blogo kvapo, einančio iš beis-' 
monto. CHT vadovai pasakė, 
kad tų nainų eleveitoriai jau 
esą išvalyti ir tų rianių gyven 
tojai Įspėti, kad padidintų de- 
odoronto” (blogą kvapą nai
kinančio skysčio) kiekį, ir va
lytų gyvenamo namo ir beiš- 
monto patalpas; tada esą vi
sai nebūsią blogo kvapo ir nu 
siskundiniti...

: kre-i 
kad 

išnio-

darbingi prieš 22 m.
ir nedarbingunios turi 
arba vaikai kurie vra , « •

i mu ii 4ui i buli j)ilno
; (full-time) studentai. 
I

Čia patiekiame

kaip 4 padengimo ketvirčius 
pčr metus galima uždirbti.

« * *
1<L. Pasakykite, kiek 

dilu man reikia turėti, 
galėčiau gauti Soc. See. i

KL. Malonėkite paaiškinti 
kokie yra Social Security kre
ditai? Kaip 
kreditus įgyti?

ATS. Beveik 
veslininkų, profesionalu 
siėmimaj (self - employment) 
šiame krašte yra Social Secu
rity apdrausti (Jeigu jūs ne
sate tikras, kad jūsų dirbamas 
darbas apdraustas, klauskite 
bet kurios Social Security įs
taigos).

Bet. jūs turite gauti kreditą j romi jūsų išlaikomiems 
už nustatyta darbo sumą, pa-j 
gal Social Security apdrauda, 
prieš tai, kad jūs ar jūsų šei
mą galėtu gauti Soc. See. iš 
mokas.

MES ATSAKOME

.--C r*’ iTf

KL. Du mano 
t!yveya “seniorų”

KIEK PENSININKAM- GALI 
SUSITAUPYTI, JEI SAVO 
JĖGOMIS ATLIKS DARBĄ
Jcijjti pensininkas savo 

ties jėgomis prisistatys 
chi arba pasitaisys duris, 

| gali susitaupyti nemažą 
mą pinigu.

i Jeigu pensininkas atliks
bą šių profesionalu, tai jis su
taupys per valandą:

Paprasto darbininko -$11.40* 
Stogo dengėję..... — $11.65
Dažytojo ........... — $13.15
Mūrininko. .. $11.25
Staliaus (carpenter) S] l.i?5 
Sheet metalo darb.— 15.20 
“Piumbėrio" ......
Elektriko ___
* I šiuos skaičiui 

mokami įvairūs
Padengimo fitai.

* * ;
KL. Jei aš įmonėje dirbti,i m. ir turi 

kaip ir kiek kreditu per me-į 
tūs galiu gauti? M- L-j ... .. . . .j (,ia patiekiame lentelę, ls(

ATS. 1980 m. jūs galite kurios bus matyti kiek paderi-; 
ti viena padengimo ketvirtį.
vž 0290 jūsų padengtų metinio rėti, kad gautumėte 
uždarbių, iki I ketvirčių už- išmokas.
veinerius metus. Ne daueiau Jciuu ju

KAI KURIE SOC. SEC. PATARĖJAI PRANAŠAUJA 
BLOGUS LAIKUS

WASHINGTON, D. C. (AP). - Nežiūrint to, kad 
pensijon išėjimo metai yra padidinti, ir kiti pagrindi 
n ai pakeitimai Social Security sistemoje yra padaryti, 
nuo 1981 metų pradžios dirbančiųjų uždarbiams mokes
čiai bus padidinti, konfrontacija pasireiškia tarp penssi- 
ninkų ir darbininkų, kurie pastaruosius išlaiko. Tokią 
pažiūrą pareiškė pensijų ekspertas praeitą penktadieni 
Senato komitete.

Henry Aaron, Social Security Advisory Tarybos 
pirmininkas prie aukščiau pareikštos nuomnės, dar pri
dėjo, kad “bloga ta vyriausybė., šiai generacijai, finan
siškai pašvęsta reliatyviškai mažai senesnio amžiaus 
žmonių grupei, surišti rankas sekančiai generacijai, pa
liekant išmokų vietą, kuriems bus reikalinga didesnių 
mokesčių”.

Trečias ekspertas, Robert Ball, duodamas Senato 
komiteto parodymus, buvo daugiau optimistiškas. Šiuo 
atveju nereikią kelti panikos ir didinti pensijon išėjimo 
amžius virš 65 metų arba sumažinti išmokas,— pasakė 
Robert Ball, kuris buvo Social Security komisionierius 
nuo 1962 iki 1973 metų.

“Šiuo metu nėra pagrindo sulaukti, kad ilgai besi- 
tęsią šiame krašte ekonominiai sunkumai esamą Social 
Security įstatymą palaikant, būtų didesni, negu jie yra 
šiuo metu”, — pabrėžė Robert Ball.

Teigiama, kad R. Bali planas kraštui galės kaštuo
ti $11.4 b.’lijono šiems biudžetiniams metams. Pinigai 
turės padidėti, padidinant federalinį deficitą arba su-' 
mažinant esamas kitas valdines programas.

Robert Ball ir Henry Aaron abudu sutinka, kad ge
riausias kelias išspręsti tą problemą sekančiam šimtme
čio ketvirčiui — panaudoti pajamų mokesčius finansuq: 
jant visas arba dali Social Security hospital-insurance 
dalį, ir pervesti senatvės ir nedarbingumo apdrauda so
cialinės apdraudos mokesčius dabar mokamus už ligo
ninės apdrauda. ■ .

Af-.

PLANO, PASIDARYMAS PRIEŠ IŠEINANT
■ Į PENSIJĄ

(Tęsinys)

Aplankydami tokius slaugymo namus, jūs turite 
pasikalbėti su ten gyvenančiais žmonėmis ir paklausti 
jų, ar kartais jie neturi kokių nors nusiskundimų. Tu
rint tokius" davinius, jūs galėsite'"padaryti teisingesnį 
sprendimą, ar tokiuose namuose jūs, galėsite gyventi. 
Rutinai pasitęraukitp, ar už gaunamą ten valgį jums teks 
mokėti, ar jis bus duodamas be atskiro primokėjimo. 
Patikrinkite koks tuose namuose duodamas maistas ir 
kokie teū yra mankštos įrengimai. Be to, yrą labai 
svarbu pamatyti, kaip Įruošti kambariai.

’■'..A ’ ■ - % ■■ - i.
Jeigu jums . reikia apsigyventi slaugymo namuose, 

pasirinkite, tik tokius \hamus,, kuriuose yra tinkames
nes sąlygos ir Įvairūs reikmenys, kuriais galėtumėte 
pagal reikalą pasinaudoti. Ištirkite viską, kas jums yra 
būtina, kad dėl netinkamų gyvenimo sąlygų namai ne
reikėtų keitinėti. 7. ' A - :
:Našliams/ našiems ir nevedusiems .arba divorsūo- 

tiėms ašmenims sprendimai ir problemos yra tokios pat 
svarbioj kaip ii? vedusių poroms. Be išimties visiems po- ■ 
ilsih išėjusiems asmenims, kurie norį pasirinkti slaugy
mo 'nadkis/patartina labai atidžiai šsiaiskinti visas pa-‘ 
sirinktuose namuose gyvenamo

Pr. FąbiuS 
INFLIACIJA SMARKIAI VEIKIA I PENSiNtNKŲ 

TURIMAS SANTAUPAS
Infliacija yra paprastai visiems suprantamas daly- 

lykas ir visiems žinoma, kad ji neigiamai veikia į pensi
ninkų santaupas. Kabėsime pavyzdžiais. Jeigu pensinin
kas įdės $10,(XX) į bet kurią, finansinę instituciją, kad 
gautų palūkanų, iš penkių nuošimčių nuo įdėtos sumos, 
tai per metus jis gaus $500. Turint galvoje, kad tas pen
sininkas yra minimalinėje pajamų skalėje, tai iš jo mo
kesčiams atskaitys 20% nuo gautų pajamų, t. y. $400. 
Tačiau šiame krašte infliacija yra padidėjusi iki 10 — 
12% prcentų per tuos pačius metus.

Štai kitas ryškus pavyzdys. Pensininkas už $10,000 
gali nusipirkti du automobilius. Toks pats automobilis 
prieš penkerius metūs kainavo $3,500, abi mašinos kai
navo $7,000. Vadinasi, $3,000 mažiau.

Kadangi pirkimo galia kasmet smarkiai mažėja, to
dėl protingas pensininkas savo santaupas turi apgalvotai 
investuoti, kad didesnes palūkanas gautų. Todėl kiekvie
nas pensininkas pats privalo save apsaugoti iš anksto 
ištirtomis geromis investicijomis, nes būdamas poilsyje, 
turi pakankamai laiko.

Kai kurie asmenys vis teigia, kad nuosavybę val
dant vadinama “joint tenancy” forma panaikina reikalą 
eiti į teismą testamentą tvirtinti (probate). Bet taip iš 
tikrųjų nėra. Tokios formos pasirinkimas dažniausiai 
atideda testamento patvirtinimą ir tokiu atveju mokes
čių sumokėti gali tekti daug daugiau, negu patų’ testa
mentą patvirtinti kainuotų

Žinovai pensininkams pataria, kad jie neturėtų tau
pymo ar čekių sąskaitose be savo pavardės įrašyti dar • 
kitą pavardę dėl to, kad antrasis asmuo gali ta knygele 
pasinaudoti ir santaupas išimti be tikrojo savininko ži
nios ir sutikimo.

♦

GLENWOOD SALES

4707 W. Grand Ave. (D) Chicago, IL 60639

VYČIO

t
1

GINI AKO GROŽYBE

S;s įl.sžus b’angąkir’enjs yra padary
tas Iš ūk ojo Baltijos gintaro. įdėtas 
i ’dovanų- dėžute kartu su 18 col ų 
auksine grandinėle. Sunkiamas ii 
v i i.?lR.-^wraihb»o.i*>n. Aėd J u in* patiki.

INGR-AVIRACIJA
Nepaprasto grožio oavyzdys, ką gali 
padaryti medžio drožėjas. Tai lietuvių 
tautom emblema įjungta j 11 colių i> 
graviruota plakatą. Siunčiamas hš 
kur apdėtų (COD) mokėtu, aitia at
siimtus SI 2.95. mes sumokame pašto 
išlaidas. Ga rantuojame, kad Jums 

patiks.

Arės ir Kurmis
Pora arų; atlėkusių iš: tolimų kraštų 
Į tankų mišką, pilną ąžuolų aukštų,

• Panoro nuolat čia-gyventi, 
Kol juodytėm teks pasenti.

y Aukštą; šakotą medį pasirinko
Ir nutarė jame lizdą kraut pradėti,
Kad jahie vaikus perėti.
Tuo tarpu kurmis prie medžio šio prislinko.
Pamatęs lizdą kraunančius arus,
J’s drįso kritikuoti jų planus,
Sakyčiams, kad tame medyj pavojinga būti, 
Kad beveik visos šaknys baigia pūti, 
Kad medis gali greit pargriūti 
Ir jie staiga pražūti.
Bet ar gali aras savo garbės nepaisyti
Ir nusižeminęs net kurmio paklausyti ?
O kas patikės tuomet, kad arai gerai mato? 
Tas kurmis tik girias, kad jis toliau pramato. 
Arai visai neinalonėj su kurmiu tuo kalbėti 
Ir Į jo perspėjimą atsižiūrėti.
Jie tęsę sayo darbą, patarėjo visai nepaisę 
Ir savo lizdą buvo netrukus įsitaisę.
Po kiek laiko tris vaikus jau jie augino
Ir juos tos kart dipnoj maitino.' /
Kartą aras, grįždamas į lizdą, mato

. Raišų vaizdą, kurs ji sukrato:
Jo ąžuolas išvirtęs, šaknys matosi supuvę, 

:6 jo patelė šu vaikais pražuvę.
i’ Nuo smūgio aras vos tik atsigavo

tr susikritntęs jis dejavo:
“Už išdidumą esu nubaustas likimo, *
Kad aš nepaklausiau protingu patarimo. 4 
Bet ar gaEma buvo tikėti,
Kad menkas, kurmis gali gerjau ateitį atspėti?”

— “Jei būtūm ’ tu manęs paklausęs”,
Kurmis iŠ olos pasakė, “tai atsiminęs, 
Kad olas žemėj knisinėjuj
Kai sliekus maistui rinkinėju. 
Ir, būdamas prie šaknų arčiau,

“^ -^ *** y

TESTAMENTO PATVIRTINIMAS IR 
TESTAMENTO VYKDYTOJAS ~

Žinovai teigia, kad testamentas niekada teisme ne
tvirtinamas. Tiktai mirusio asmens nuosavybė?!, teisme 
perleidžiama su parašytu testamentu afbąrbe testamen
to paliktos nuosavybės su administra'^riufn : nuosavybė 
paskirstoma pagal kraujo giminystę. Pažymėtina, kad 
testamento patvirtinimas mažiau-kainuoja. Bendrai sa
kant, teisme tvirtinama nuosavybės pervedimo eiga pen
sininko įpėdiniams greičiau ir efektingiau su mažiau
siomis išlaidomis. Keliais žodžiais tariant, žmogaus tes
tamentas, • tai yra to asmens intencijos deklaravimas, 
vadinasi, toks asmens pareiškimas, ką, jis nori, kad būtų 
padalyta su jo nuosavybe po to, kai jis iškeliaus amži
nybėn. Bet kuris asmuo, kuris turi ką nors vertingo ar
ba nori, kad kas nors vertingesnio tektų numatytam as
meniui, privalo turėti testamentą. Testamentu kiekvie
nas asmuo perveda visas savo pajamas, vertybės kitam 
ar kitiems asmenims arba orgariizacijms. Testamento 
paruošėjas teisininkas yra žinovas nuosavybės pervedi
mo planavimo srityje, kurion įeina legališko dokumento 
paruošimas, kaip testamento. ir trustų įvairios formos.

Labai dažnai gyvybės apdraudos kompanijos aprū
pina žmones Įvairiais leidinėliais, garsinančios, kad jos 
gali paruošti jums nuosavybės planavimą be atskiro at
lyginimo, dovanai. Tas yra gerai, kol žmogus supranta 
kompanijų norus. Mat, kompanija stengiasi parduoti 
žmonėms gyvybės apdrauda ir dažnai visai nepasiruošu
sios išplanuoti paskiro asmens nuošavybės pervedimą tes
tamentu arba sumažinti to asmens .paveldėjimo mokesčius.

Stakų brokeris, kuris pasakoja pensininkui kaip 
gauti nusavybės dokumentą (title), dažnai jį suklai
dina. Taip pat nekilnojamo turto pardavėjas - brokeris, 
kuris pasako, kad galįs pensininkui parūpinti doku
mentus (deeds) arba, kad jums nereikalinga sudaryti 
testamento, jei išsirūpinsite dokumentą’ (title), vadina
mą “in‘joint tenancy” forma. ’ - ' /

Visos šio krašto valstijos pripažįsta ir leidžia su
daryti testamento bendrą (common) rūšį: formalinį pa
skutinės savo valios pareiškimą — testamentą. Tokį do
kumentą paruošia teisininkas, kuris gali jums suteikti 
įvairią pagalbą, kaip sumažinti nuosavybės ir palikimo 
mokesčius ir paskirstyti pajamas jūsų jpėdniams bei 
organizacijoms, labdarai, lietuviškai gaudai, radijo 
progi amoms ii kt. Dauguma-žhionių, kuriems teisinin
kai gerai pataria, jau turi sudarę testamentus. ,'

Testamento sudarymas yra labai techniška sritis/ir 
dažnai nėra prasmės sutaupyti labai mažą dolferĮų/ su- 
mą, už kurią kompetetingas teisininkas paruoštu for
malų testamentą.

Susižymėkite specialias smulkmenas, dovanas, vad. 
įegacijas, savo testamente, paruoškite jų sąrašą, 
prieš apsilankant pas teisininką, kad šis galėtų Viską 
į testamentą įrašyti.

' (Bus daugiau) . ' /
2 'r

Jų stovį matau aiškiau”. '
(V. Petraitis, Pasakėčios, 317 psl.. kaina $3, 
gaunamos Naujienose.) / •'>

2 — Naujienos, UhgO., IR, - Sat-Mon., Nov. 29-Oet. 1, 1980



DETROITO NAUJIENOS
SEKMINIŲ VAINIKO” PASTATYMAS IR M

SLIŽIO MUZIKINĖS VEIKLOS TRISDEŠIMTMETIS
STASIO

DELFINĄ TRIČIENĖ >

B. KVIKLIO “LIETUVOS BAŽNYČIOS”
: Pavykęs Antano Gustaičio nės) rolę atliko Birutė Sverienė, 

nepaprastai judri aktorė, pati 
viena užpildė visą sceną, nes su-1 
kosi kaip vijurkas. Jos judesiai 
žavėjtf žiūrovus ir atrodė kaip 
paimti tiesiai iš pačio gyvenimo.

Jono' (Petrulienės samdinio) 
rolę atliko gardis Balys, pavaiz
duodamas labai gerai anų laikų 
buitį ir aprangą. Jurgiu (kaimo ! 
jaunuoliu) buvo Paulius Jankus, j 
šis aktorius, nors ir jaunas ne j 
tiktai amžiumi, bet ir vaidyboje, I 
lengvai pajėgė apvaldyti scenoje 
apie 70 pasklidusių vaidinančių 
dainininkų ir šokėjų būrį. Jo 
tarsena ryški ir jis pats pasiti
kįs savimi. Onutę (kaimo mer
giną) suvaidino Asta Jurgutytė.

. Nedėkinga rolė tuo, kad mažai 
kur teko pasireikšti, to<lėl apie 
šią akto'rę negalima kiek dau- 

) giau pasakyti.
Šiame veikale dainavo du ar 'i 

tris duetus R. Kasputis su L. i 
Tautkevičiūte ir L. '-Mikulionis 
su R. Neverauskąite. Veikale, 
apart aktorių, buvo . įjungtas 
Jaunimo choras ir Tautinių šo- , , . . .... . \ (landų darba įsnese ant savo pe-kių grupe, kuriai vadovavo jau-« .. , .

č , v,. . v.. , . ū leių muzikas St. Siizvs ir Jaunina, grakšti ir graži vadove Rus-1 . .... , , , .
• t> i. - -t 7- ke i • • • i1110 choro levu komitetas, kurine Baltrušaityte. Sekminių vai-! . . ‘ .„ ,7 , . * , „ sudaro: St. Smahnskiene —ruko ’ pastatyme dainavo 1b! . . . i r,. j . , . , ipinn.; nariai — k. Gogebs, L.liaudies dainų bei ištraukti. L,. ,, , ’ . j Kizlauskiene ir V. Petruševičius.Instrumentalistų vienetą suda- i 

rė: muzikas St. Sližis — piani
nas, Alma Matvekaitė ir Vilija 
Teličėnaitė — klarnetas ir Vidas | 
Neverauskas — akordeonas. Vi
sas dainas veikalui pritaikė, jau
nimo balsams suharmonizavo ir 
suorkestravo muz. Stasys Sližys. Į 
Bendrai susumavus visus akto-į 
riu's, dainininkus ir šokėjus, vei-į 
kalas aliktas pasigėrėtinai pui-

muzikinio dviejų veiksnių vei
kalo pastatymas įvyko lapkričio 
15 dieną Dievo Apvaizdos para
pijos salėje. Veikalas Detroite 
Statomas antrą kartą, šiais me
tais statant “Sekminių vainiką” 
paminimas ir muziko St. Sližio 
muzikinės veiklos trisdešimtme
tis. Režisūra — Justo Pusdeš- * Ą , •» £
rio; pavaduotojas — Karolis 
Balys.- j . •

Vaidinimas prasidėjo . punk
tualiai 8 vai. vakaro. Atidaro
mąjį įžodį tarė Jaunimo choro 
komiteto pirm. S. Smlainskienė, 
pastebėdama, kad prie šio pa
statymo jungiam ir St. Sližio 
muzikinės veiklos trisdešimtme
tį. Atsistojimu pagerbtas nese
niai miręs to veikalo režisierius, 
a.a. J. Pusdešris.

Atsidarius scenai, jos gale ma
tėsi didžiulis žalios spalvos vai
nikas. Vėikėjai-aktoriai: Petru- 

’ lienė, daug įvairiose rolėse vai
dinusį, atliko našles Paulinos 
Heiningiėnės rolę nepaprastai 
gerai, j - Javutės (Heiningienės 
dukters) rolę suvaidino' Laima- 
Tautkeviči'ųtė, rwindsoriete, šį 
aktorė turi ne tik prigimtą vai
dybą, 'bėt;taipi pat ‘ir gerą balsą 
bei grąžų veidą. Ji tiktų ir Hol
ly woode ■ vaidiiiti. Kazimiero 
(Heiningienės sūnaus — dakta
ro) rolę išpildė Linas Mikulio- 
nis, kuris scenoje jautėsi gana 
laisvai ir- parodė stiprų ir gražų 
balsą. Kastutę (kaimo mokyto
ją) suvaidino Rita Neverauskai- 
tė, parodydama kaimo inteli
gentės mokytojas vaizdą. Vai
dintoja dėvėjo anų laikų pritai
kintus drabužius; Aktorė aukšta, 
gražiai nuaugusi, turi gražų ir 
stiprų- balsą, savo rolę atliko be 
priekaištų. Benediktą -(vargoni-1 
ninką) pavaizdavo Rimas Kas-, Publika veikėjams plojo iki net 
pūtis. Jam sekėsi tą rolę atlikti delnai paraudo. Suburti jauni- 
gal ir todėl, kad jis ir pats yra 
vargonininkas. Jo balsas buvo 
puikus. Didžbalienės (kairny-

(Tęsinvs)

Nuo to laiko, kai bolševikai 
at daiė geležinės uždangos f?y- 
šį, prasidėjo vizitai iš ten Čia ir 
iš čia ten. Pradžioje labai atsar
giai, vėliau garsiau. O dabar pil
na burna kalbama apie komu- 
n zmą su “žmonišku veidu.” Ne
geras tik kartais dar šiek" tiek 
pasire'škiantis iš carų paveldė
tas imperializmas, ne komuniz
mas. Jis yra teks nežymus, kad 
nė palyginti negalima'sir “tau
tom prak aujančios” Amerikos 
imperializmu-

Trumpai sutraukus tą propa
gandos sriautą, esame įtaigoja
mi:

1 Karo metu gerai nebuvo. Dau
giausia žalos lietuvių tautai pa
dalė partizanai. Žalingi v.'sokie 
išsišokėliai (Kalanta, Petkus, 
etc.) ir dabar.

I Dabartinės Lietuvos padary
ta milžininška pažartga visose

Vytauto bažnyčia KaUne

nės kantrybės. Ta kietą ilgų va- mininkė-J St;

diciją, gaspadoriai parsinęšda zo 
beržiukų ir pastatydavo prie kie
mo vartų ir gonkų. Ypač prie to

“Sekminių vainiko” pastaty
me dainavo bene tris kartus due
tą. Labai gražu, bet ar nepėr- 
daug sumoderninta? Ar nebūtų 
natūraliau, kad kaip kaime bū
relis mergaičių ar vyrų būtų už- 

Įtraukę dainele? Dabartinėje Lie- 
•tuvoje yra išleista plokštelė, 
į kur labai gražiai įdainuota dai- 
j nu pynė žaidimams, kurias 

, . . e ., - . i anais senais laikais per Sekmi-kiai. Scena pilna gražaus jau-į 
nimėlio, pasipuošusio tautiniais 
drabužiais, > mirgėte mirgėjo.-

mą tokios sąlygose nelengva, te
ko įdėti daug rūpesčio, darbo, 
didelio pasišventimo ir geleži-

nes ir kitomis progomis dainuo- 
_ davonie ir pagal tas dainas šok- 
Į davėme. Dėl aprangos, “Sekmi- 
• nių vainiko” pastatyme, turint 
galvoje anuos senus laikus, inte- 

jligento vyro bei daktaro" apda- 
Iras būdavo daugumoj tamsios

kalnierius, parištas juodu raiš
čiu arba čižikas, o iš po ranko
galių išlindę krakmoliuoli marš- 

j kinių manketai. Nemačiau, kad 
> kas būtų^ tais laikais dėvėjęs 
'šviesios spalvos kostiumą. Čia 
jau režisieriaus skonis. Moterys 
plaukus daugiausia sukdavo ant 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas; viršusalvi0> kaiP Didžbaiienė 
kaimynė. B. Sverienė.

šia nepaprasta A. Gustaičio' 
j “Sekminių vainiko” pastatymo 
Į proga buvo atžymėtas ir muzi
ko St. Sližio muzikinės veiklos 
trisdešimtmečio jubiliejus. Ta 
proga buvo išleistas ir St. Sližio 
muzikinio veikalo leidinėlis.

Po vaidinimo prasidėjo vaišės 
ir sveikinimai. Sveikino: Stasys 
šinioliūnas — DL Organizacijų 
Centro vardu, Nerimantas Ud- 

| rys — LB vardu, Rengimo ko
mitetas, Alfonsas Juška — Atei
tininkų vardu, skautai ir kiti. 
Padėkos žodį Sekminių vainiko 
vaidintojams tarė komiteto pir-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Bavo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dok
Pavardė ir vardas ----------------------------------------------------------
Adresas_________________________________________________

> Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ---------------------------------
Adresas —-------------------------------------------

, kuris

Spon*oriau» pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, praiau jas liuntinėti už pridedamus —— dol. 
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------- .
Adresas  -------—------------------------- —— ----------- -----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas —-------------------------- -—------------------------------ .
Adresas —------------------------ ---------------------------------------------------- -

! Smalinskienė ir
įteikė gėles muzikui St. Sližiui, kiemo, kur yykdavo' vakaruškos, 
režisieriaus pavaduotoju atoliui Vakaruškos prasidėdavo dar su 
Baliui , ir tautinių ■ šokių grupės saulės šviesa ir tęsdavosi iki 
vadovei Rusnei Baltrušaitytei. aušrso. Dainuodavę, šokdavo 

Viskas vyko tvarkingai, bet žaidimus su ■ d finomis . oi
gaila, kad rengimo komitetas merguže, merguže, suk į ratą 
parodė ir kiek neapdairumo. Ne bernužį, tra lia, o lia lia”, ir taip 
visi spaiidos darbuotojai gavo toliau. ■ .. į ‘
veltui įėjimo bilietus. Į Mėgiami šokiai būdavot Klum-

< Stebėtojas !pakojis," Noriu "miego, Suktinis, 
* ■ $ * j polka, o vėliau pamaišydavo ir

PRAEITIES PRISIMINIMAI i nicxjerniskesniu šokių. Jauni- 
„ . . , Jmašj ypač "Vyrai, prie šulinio
Savo jaunystę praleidau. Rad- rentinio įtraukdavo “Gale lau- 

viliškio provincijoje. Augau ir'ko> toli> berželiai‘'au „ 
brendau gal. didžiausiame .tos,Tuo tarpū, merginos; 4usibūrū- 
parapijos kaime, kuriame buvo!sios prfe klįtės prieklfe. uždai- 
15 pilnų ūkių, trys po pusę, išjodavo “Gale gryčios prie sek- 
viso 18 kiemų. Be to, kaime bu-, h;čios užtvertas įarželis 
vo daug bežemių, -gritelninkų'daržely po Langeliu lingavo 
ir mažažemių, net 21 šeima. Su-; smidre]ė» ir- kitokias liaud-s 
dėjus visus - buvo 39 šeimos. į daineles... Deja, niekas neužl 
Imant vidurkį po tris -vaikus; traukdaVQ \-duel0( ‘dalnUOdavG 
šeimoje, jau turime 117 įvairaus būreJiais,' ka‘d net sekančiame

i , „ amžiaus jaunimo. Buvo, deja, ir ijmrcdoVnspalvos, baltas kietas baltiniu . » . . . - ,Raime isgirsdąvo. Išgirdę sekan-
L J - rtanciocniii cnimn ____ tiot nn cpcic v« 4 * - __ - '• f- .

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

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

Atdara šiokiadieniais nno
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206

gausesnių šeimų — net po’ šešis į 
ir aštuonis vaikus. Tai nemažas paĮ jį daina 
skaičius jaunimo. Susibūrimuo
se — vakaruškose prisirinkdavo 
jaunimo iš gretimų kaimų. Va
karuškos būdavo kas sekma
dienį su įvairiomis išdaigomis.! _Par°da įvyko lapkričio įiięn 
Vasaros metu vakaruškos vyk-;^ dienomis Dievo Apvaiz^ 
davo kiemuose, tarp klėties ir; ^os ParaPijos mokyklos patab 
gryčios, prie šulinio .su svirtimi, P°se- Kai jų aplankiau pirmąją 
o žiemos metu — seklyčiose, dieną, jau radau P. Gailių beaiš- 
Kartais vakaruškos vykdavo' net (kinan.ti lankytojams apie savo 
dvejos tą patį sekmadienį, ypač kūrinius. Menininkas taip, sku- 
per Sekmines, škaplierną, šili- biai kalbėjo, kad vos spėjau 
nes ir kitų švenčių metu. Aš pri-1 klausytis ką jis aiškino'. Iš pa- 
simenu, kokia buvo tuo laiko- skaitos supratau, kad kūrinius 
tarpiu kaimo buitis, nuo 1911 m. i «a^ma suPrasti kaip kam atro- 
iki 1926 metų. ido- Pavyzdžiui, menininkas, pa-

I šakodamas apie erdvės kūri- 
Pcr Sekmines būdavo visi nius, taip pasakė: “žiūrėk.į <jan- 

laukai ir miškai sužaliavę, kur'gų jr įsivaizduok erdvėje kū- 
tik akis užmato — žalia, žalia. .. 'rinį”.
Per Sekmines būdavo tradic’ja:l . .
piemenukai pieningiausiai kar-, Parodoje buvo įstatyta: akva- 
vutei nupintą vainiką užmau-,^®.®5’ gra^ka ir kiti kūriniai, 
davo ant ragu, kad gautų iš šei- j *eni^ kūrinių spalvos ryškios, 
mininkės pagyrimą. Pagal tra- i°.kUl? ~ tik Juoda-balta. Buvo 

kūrinių su dviem ar trimis 
brūkšniais. Juos suprask kaip 
nori. Kūriniai ant stalų — ryš
kiomis ir juodomis linijomis, o 
šalia vingio’tai išvedžioti žodžiai, 
bet ne lietuviški ir ne angliški. 
Neturėjau laiko įsigilinti, kokios 
kalbos žodis. Tai reta meno 
sritis.

Dailininkas P. Gailius paža
dėjo sekančią dieną padaryti 
platesnį pranešimą apie savo kū
rinius, bet aš neturėjau galimy
bių tą dieną aplankyti parodą. 

Rengėjai — Skautų tuntas.
M. Z.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkojv

AMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerfkoa lietuvių paetan- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina flJO.

Knygos bus Išsiųstos, jei I1J56 tekis arba
bus pasiųstas tokiu adresu:

POLITIKA

Money Orderi*

čiame kaime atsiliepdavo taip 
A.Sukauskas 

* * * ,
PRANO GAILIAUS MENO 

DARBŲ PARODA

srityse toli pralenkia buržuazi
nės Lietuvos laikus.

Lietuvių komunistų partija 
nuo Maskvos beveik nepriklau
so. Jie yra patriotai, daug gali, 
todėl, tik su jais bendradarbiau
dami išlaikysime lietuvybę ir 
lietuviškąją kultūrą.

Religija nėra persekiojama. 
Katalikai gauna tiek bažnyčių, 
kiek jiems reikia. Apsišvietę 
žmonės patys pageidauja, kad 
nenaudojamos bažnyčios būtų 
paverstos kultūrinėm instituci
jom: skaityklom, sporto salėm, 
muziejais, etc.

Katalikai kovoja tik už siau
rą religinę praktiką, naudodami 
neleistinas priemones savo pa
žiūras primesti kitiem. Lietuvos 
nepriklausomybė ir tautos eg
zistencija ijiems visai nerūpi. 
(Ši nuomonė išeivijoje gana stip 
riai išpopuliarinta).

Ne visi leidiniai' cenzūruoja
mi. Vienas iš tokių necenzūruo
jamų yra žurnalas “Pergalė”', 
kurį išeivijos bendradarbiauto- 
jai su komunistais pataria skai
tyti jaunimui ' (ateitininkams),. 
iš jo persispausdina romanus, 
premijuoja.

Trumpame knygos straipsne
lyje “Sutemų metais” B. Kvik
lys rašo:“.. -atidūs skaitytojas 
galės pastebėti,' kiek daug • baž
nyčių karo ir pokario metais bu
vo sunaikinta, uždaryta.. ” ■ x

Kyla klausimas: kodėl knyga 
neparašyta taip, kad ir “neati
dus skaitytojas” viską pastebė
tų? Tačiau čia B. ‘Kviklys tru
putį apsiriko: ir pusiau atidus 
skaitytojas pastebės, kad kny
ga labai gudriai,' labai • subti
liai, bet aiškiai, remia visus tuos 
propagandos punktus, kuriuos 
minėjau. Jau gražiame įvade ci
tata iš “Pergalės-” tai rodo. Vai
kas gali suprasti, kad paėmus 
atskiras citatas patį Marksą ga
li padaryti popiežiumi, o Kris
tų —' kompartijos sekretoriumi. 
Kaip, tat, “Pergalė” dar nevadi
nama “Kristaus Karaliaus Per-

Laisvam pasauliui skirtuose 
Sov. Sąjungos leidiniuose, In- 
turistįo brošiūrose ar parodose 
daugiau bažnyčių bei “kulto da

lykų” nei'-“Šv. Prancičkaus’Var
pelyje”.'' ' '
Tą patį metodą naudoja ok. 

Lietuvos propagandistai- Esame, 
užversti parodom ir paveikslais 
vis su bažnyčiom, vis su kry-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

ft Sergeants

ž‘‘ais. Kunigai iš laisvojo pasau
lio ten laukiami išskėstom ran
kom. Jie ten priimami taip, kad 
grįžę tampa geriausiais propa
gandistais. - '

B. Kviklio labai jau aiškus 
dvasiški jos atribojimas nuo lais
vės kovų. Atjungus dvasiškiją 
nuo laisvės kovų, automatiškai 
atjungiami laisvės kovotojai nuo 
tautos. Tuo norima įrodyti, kad 
tauta buvo susiskaldžiusi į ma
žas grupes. 'Šitą melagingą ten
denciją iš mano duotų pavyzdžių 
pastebės ir neatidus skaitytojas.

Lietuvių partiečių (komunis
tų ir nacių) buvo tiek mažai, kad, 
apie juos, kaip tautos dalį ne
verta ir kalbėti. Kiek daugiau 
buvo pataikūnų ir bailių, kurie 
už Judo grašį ar iš baimės tal
kino okupantams. Tauta buvo 
vieninga, okupantų ir jų patai
kūnų nekentė. Tauta priešinosi 
visom įmanomiausiom priemo
nėm, įskaitant tūkstančius už 
laisvę paaukotų gyvybių ir ma
rias pralieto kraujo.

Čia rašančioji yra skaudžiai 
nukentėjusi ir nuo bolševikų ir 
nuo nacių. Grįžtant prie vysku
pijos istorijos, esu gyva liudi
ninkė, kad abiejų okupacijų me
tais klebonijose gavo visokiario- 
pą paramą, ir paguodos žodį,-ti
kintieji, žydai j; laisvės kovoto
jai, vienu žodžiu, visi, kurie ten 
paramos,ieškojo. Tada dvąsįški- 
ja dar negelbėjo derinti krikš- 

■ čionybės su marksizmu nėi na
cizmu. . t ;

Tai ką knygoj e ■ ras ateities 
kartos, kai mes, gyvieji liudinin 
kai būsime iškeliavę į amžiny
bę’ ■ : J

.Turbūt neklysiu sakydama, 
kad vargiai rasime 
tbent 10-tį asmenų,

išeivijoje 
jaunesnių 

nei 50 metų amžiaus, ištisai pers 
kaičiusių LKB kronikas, o bai
gusius Kapfeuko “lituanistinius” 
kursus ir “Rodinos”. bendradar
bius 'jau šimtais skaičiuojame. 
Šiems B- Kviklio knyga klausi
mų nekels. Nekels klausimų ir 
jaunieji “ambasadoriai”, kurie 
nuvykę į ok. Lietuvą negali at
sistebėti,' kaip tat nutiko, kad 
vežami į .Sibirą žmonės polici
jos nešaukė! Šie visi ir apie KJai 
pėdos bažnyčios uždarymą ne
mirksėdami atsakys, kad nerei
kėjo imperialistinės Amerikos su 
kurstytiems pabėgėliams bur
žuaziniams. nacionalistams kištis 
į Lietuvos liaudies reikalus!

’ Yra skaitytojų bandančių kny. 
gos: autorių ir bendradarbius pa
teisinti. Girdi, darbas milžiniš
kas; kiekvienam gali: pasitaiky- 

(Nukelta į šeštą puslapį)

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.' J ciniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, 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 NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Hsdsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaido mx 
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Šakalys tvirtina, kad rusai 
ruošiasi karui

Šių metų lapkričio mėn. Speak Up žurnalo numeryje 
yra įdėta kalbančio Vlado Šakalio nuotrauka ir laikraš
čio redakcijos nario Robert McDonald komentarai apie 
iš Sovietų Sąjungos ištrukusio lietuvio pareiškimus:

“Sovietų Sąjunga jau praeitais metais ruošė spe
cialius puolamus pasiruošimus karui prieš Vakarų 
demokratijas, bet pastarosios, savo nelaimei, nekrei
pia dėmesio į tuos pasiruošimus, — čia vakar pareiš
kė neseniai iŠ Lietuvos pabėgęs disidentas”.

(Speak Up, 1980 m. spalio nr., 15 pusi.)
’ ■ -

Jai!’minėtas redaktorius pastebi, kad Šakalys, nese
niai pabėgęs iš okupanto, papasakojo įdomių dalykų susi
rinkusiems lietuviams, susirūpinusiems žmogaus teisė
mis. Jeigu Speak Up būtų kreipęs .daugiau dėmesio į 
faktus, tai būtų galima jo skelbiama medžiaga plačiau 
naudotis, bet kai dažnai skelbia nepatikimus faktus, tai 
tenka abejoti, ar šakalys būtų galėjęs tokius pareiški
mus padaryti, kokius redakcijos narys McDonald yra pa
minėjęs. Nerikia didelio patyrimo, kad tuojau pamaty
tum didelę šakalio patirtį. Okupantą jis gėriau pažįsta 
negu Kudirka arba, apie jį besisukinėjantyš. šakaliui ne
reikėjo važiuoti į Vladimirą, kad jis suprastų rusų 
tikslus pavergtoje Lietuvoje. Kudirkai ir Vladimiro keli 
mėnesiai nepadėjo, - tuo tarpu šakalys ir be Vladimiro 
žinojo Sovietų užsimojimus ir praktišką tų užsimojimų 
vykdymą pavergtame Pabaltyje.

“Jeigu Vakarai yra pakankamai stiprūs, ko ge
ro, Sovietų valdžia nesimes į karą, bet jeigu Vaka
rai yra silpni, tai Kremlius pasinaudos proga savo 
karo planams vykdyti, — jis pareiškė”. (Ten pat) 
Tokį pareiškimą Šakalys galėjo padaryti, nes toks 

pareiškimas visiems suprantamas. Bet kai redaktorius 
McDonald Šakaliui primeta kitus pareiškimus, tai tenka 
abejoti, kad šakalys būtu galėjęs tokius pareiškimus pa
daryti. Teisybė, McDonald šį paragrafą įdėjo į svetim- 
ženklius, o kitus tiktai atpasakojo, bet nesinori tikėti, kad 
Šakalys tokius dalykus būtų nepažįstamiems Kanados 
lietuviams, besirūpinantiems žmogaus teisėmis dabarti-

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Rašo SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

Tvarkingai gyvendamas, buvo susitaupęs šiek tiek 
pinigų ir dar prieš Antrojo pasaulinio karo pra
džią jis buvo nusipirkęs Palemone ant Nemuno 
Kianti nemažą sklypą žemės.

Palemc 'as anksčiau buto tik pirmoji geležin
kelio stotis i rvtus nuo Kauno, maždaug už 10 
kilometrų. Toje stotyje geležinkelio linija šako
josi i dvi šakas: viena jų ėjo į rytus, i Vilnių, o kita

nėję Lietuvoje pasakojęs apie “Maskvos politinio biu
ro nutarimus, perduotus įtakingiems okupuotos Lie
tuvos ministeriams, apie tai, kaip Sovietų Sąjunga pla
nuoja laimėti karą prieš Vakarus”.

Tokį dalyką galėtų žinoti Sovietų maršalai, bet ne 
politinio biuro nariai. Sovietų kurinė vadovybė planus 
Vakarams pavergti įkaltų aukštiems savo viršihirikatas, 
valdantiems Vakaruose esančias divizijas, bet nė Mask
vai paradavusiems keliems lietuviams, kurie komunis
tais greičiausiai tapo iš baimės, o ne iš įsitikinimo. Jeigu 
jau Chruščiovas nepasitikėjo Antanų Snečkumi, tai kaip 
Brežnevas galėjo pasitikėti Griškevičium arba šepečiu? 
Iki šio meto Maskvos komunistai daugiau pasitikėjo 
H. Zimanu, negu bet kuriuo šiahdieniniu niihisteriu. 
Šakalys tokius dalykus turėjo gerai žinoti, nes jis ne tik 
lietuvius ministerius, bet ir Maskvos politikus pažįsta.

Tenka džiaugtis, kad neturin
tiems drąsos “generolams”, pa
sisako paprasti eiliniai. Bendrai

Šakalys pasirašė prašymą panaikinti Stalino-Hitlerio 
paktą karui pradėti ir Rytų Europai pasidalyti, ir turėjo 
drąsos savo poziciją ginti prieš paprastus Maskvos poli
cininkus, todėl jam turėjo būti aišku, kad Maskvos poli
tinio biuro nariai įtakingesnius lietuvius ministerius tik
tai gąsdino, kad padėtų rusams suvaldyti lietuvius.

Kiekvienas žmogus, kuris komunistus šiek tiek pa
žįsta, tai žino, kad nuo pirmos valdžios pagrobiiho die
nos komunistai gyvena baime. Ne tik Leninas, bet ir 
Dzeržinskis ir Stalinas visą laiką artiriliąūšius savo 
bendradarbius gąsdino baime. Policininkus įtikinėjo, kad 
ruošiamas perversmas ir rengiamasi sušaudyti visus su
kilėlius. Gąsdino maištininkus, sukilėlius, pabėgusius pas 
bolševikus karius. Kada pas bolševikus perbėgo ištisi ca
ro pulkai, tai gąsdino kareivius karininkų baime. Pirma 
juos įtikino, kad išžudytų karininkus ir generolus, o vė
liau jau' suvaldė karius. Kad Stalinas galėtų ramiai val
dyti, jis sukurstė vienus bolševikus žudyti kitus; Jis įti
kino juos, kad jie pavojingi. Visos Sovietų valdžios išsi
laikė baime. Chruščiovas su Žukovu vertė Beriją, kol šis 
buvo sušaudytas. Brežnevas vertė Chruščiovą, o netru
kus atsiras maršalas, kuris nuvers ir Brežnevą.

Sovietų maršalai niekad nerizikavo, jeigu nebuvo 
tikri, kad laimės. Rusai būtų nesiuntę savo divizijų į Af
ganistaną, jeigu nebūtų žinoję apie artėjančią Amerikos 
silpną laikotarpį — prezidentinius rinkimus. Visi duo
menys Sovietų maršalams rodė, kad jie gali ne tik pa
vergti Afganistaną, bet paimti ir Pakistaną. Afganistane 
nebuvo kam priešintis Sovietų karo jėgoms, nes rusai jau 
kontroliavo Afganistano prezidentūrą, tuo tarpu Pakis
tano diktatorius nenusigando. Atbėgusius afganistanie
čius jis laikė Irano pasienyje, o savo kareivių netraukė 
nuo Indijos pasienio. Sovietų generolui jis pareiškė, kad 
Indija yra didesnis Pakistano priešas, negu Sovietų Są
junga. Jis rusų nebijojo, buvo pasiruošęs pastoti jiems 
kelią, tuo tarpu Afganistanas nepakėlė rankos prieš besi
veržiančius rusus.

Afganistanas tik vėliau parodė savo drąsą. Afganis
taniečiai priešinosi ne tik Sovietų tankams ir malūnspar
niams, bet ir bet kuriam Sovietų norui Įsistiprinti krašte. 
Šiandien Sovietų kariai skrenda, arba važiuoja dvylikos 
automobilių grupe. Sovietų maršalai apgailestauja, kad 
jie įsiveržė į Afganistaną, nors iš pradžių jiems atrodė, 
kad karštą galės pavergti per šešias savaites.

Sovietų maršalai neapskaičiavo, kad prez. Carteris 
turės drąsos pareikšti rusams protestą net rinkiminės Rytų Vokietiją erzinti lenkus, bet ji pati nesiverš į Len- 
kampanijos metu. Jis priminė rusams, kad jie nenorėjo kiją, kbl žinos, kad lenkai yra pasiryžę ginti savo žemę 
taikos Europoje, nes norėjo laikyti karo metu pagrobtas iiuo Sovietų karo jėgų. Sovietų karo jėgos nešibraus į Va- 
žemeS ir tautas, o dabar grobia Afganistaną, nes tikėjosi, karų Ėuro'pą, jėį žinos, kad Vakarų Europa ginsis ir 
kad JAV tylės. Carteris rinkimus pralaimėjo, bet Rea- Amerika jiems padės.

PARDUOTA LIETUVIŠKA SĄŽINE
būvyje, prašome Tamstos, p. Re- . . . ,
daktoriau, savame žurnale tuo Paėmus,, reikia tikėtis, kad šis 
reikalu smulkaus paaiškinimo— visai pripuolamai privačios ini- 
kaip, kodėl ir kokiais sumetimais 
minėtas straipsnis tilpo “Kary”, 
kuris savo turiniu ne tik kenkia 
laikraščiui, bet yra labai palan
kus ir naudingas Lietuvos oku
pantui. Dėl šio išpuolio esame 
labai pasipiktinę ir reiškiame di
delį protestą. Tad tikimės arti-

Psichologai tvirtina, kad žmo
gus, praradęs sąžinę, daugiau 
nieko nebeturi ko beprarasti. 
Tai nelaimingo žmogaus pasku
tinė pakopa degradacijai į ke
turkojų eiles. Todėl jam jau nie 
ko nebėra brangaus ir švento, 
be jokio skrupulo lengvai gali 
parduoti ne tik tėvynę, bet rr sa
vo tėvus bei artimuosius už 
šaukšto gardaus ėdalo.. Tai kaž
kas baisaus, tik skęstančiam žmo miausiame numeryje Jūsų išsa- 
gui, bet ir tai tautai, kuriai jis maus 
priklauso!

Tokių pavyzdžių ir neieškant 
turime, štai kad ir žurnalas 
“Karys”, buvo laikomas Lietu
vos’. kariuomenės,, išeivijos pat
riotinės spaudos bastionų, pasi
šovė šokti pagal okupanto muzi
ką, tai yra, su purvais sumaišė 
visa kas lietuviams patriotams 
brangu. Tad nestebėtina, kad 
įvykusiame Šaulių namuose “Ka 
riui” paremti pobūvyje lapričio 
16 d., daugumos dalyvių neigia
mai buvo pasisakyta dėl minėto 
įvykio ir. iškeltas klausimas, kas 
darytina, kad ateityje hetalpin-i 
tų okupantui patarnaujančių ' tinkamą sprendimą. Deja, visų 
straipsnių.

. Susidarius tokiai padėčiai, eks 
promtu buvo parašytas atviras 
laiškas redact j ai tokio turinio: 
“Š/rri lapkričio inėri. žurnale 
“Karys” Nr 8 patalpintas straipš 
nis “Skirtingos nuomonės” pa
sirašytas J. Gedirhinėno, kuris 
savo arogantiškumu, įžūluęnu ir 
didėlės pagiežos piktumu, puo
lančiai niekina VLIK-ą, ALT-ą 
ir tuo pačiu kitas organizacijas, 
kas giliai paliečia lietuvių pat
riotinius jausmūs. Todėl mes, že 
miau pasirašiusieji, kurie daly
vaujame “Kariui” paremti po-

atsakyino-paaiškinimo-”
Iškėlus šį kontroversinį klau

simą, po išsamaus paaiškinimo, 
buvo piasiūlyta tai minčiai pri
tariantiems laiške pasirašyti, bet 
“Kario” atstovas K. Juškaitis 
tam griežtai pasipriešino ir per 
garsiakalbį uždraudė tuo reika
lu kalbėti ir pasirašyti, o kas 
nepaklausys įsakymo, tas bus 
išprašytas per duris, atseit, “smo 
gikų” išmestas. Tai va, dar ne
girdėta tragikomedija Šaulių na
muose!

Nežiūrint į tai, buvo tikėtasi, 
kad vadovybė šio įvykio teisiš- 

į ką padėtį išaiškins ir padarys

nustebimui pirm. K. Milkovai- 
tis išdidžiu rankos mostu atsisa
kė laišką paimti ir perskaityti, o 
tuo pačiu pavarė šalin atnešu
sius susipažinti su turiniu ir 
prašant aprobavimo, brolį šau
lį ir sesę šaulę, kuriuo vardu 
esant gerai nuotaikai yra vadi
nami. Čia jau jokių komentarų 
nebereikia, nes kiekvienas gali 
padaryti savo išvadą.

Kaip ten bebūtų, bet laiške 
pasirašė virš 60 asmenų, kurie 
jaučia lietuvišką patriotinę pa
reigą ginti bei gelbėti “Karį” 
nuo okupanto rezgiamų pinklių.

ganas turės laikytis Carterio politikos.
Sovietų valdžia kurstys čekus prieš Lenkiją, siundys'

ciatyvos parašytas laiškas, ku- 
1 riame mandagioje formoje pa
reikštas protestas ir prašoma pa
aiškinimo, ras tinkamai teigia
mą atgarsį. Gi dėl slapuko J. Ge 
diminėno netenka ir kalbėti, nes 
jo sąžinė parduota ir jis savai
me jau išsibraukė iš lietuviškos 
patriotinės visuomenės tarpo.

Tikrumoje visas pasisakymo 
dėmesys kreipiamas į atsakomin 
gą “Kario” redaktorių, o taip 
pat leidėjus, kurie dalinai irgi 
yra atsakomingi už tokių ‘straips 
nių’ talpinimą. Tad reikia tikėtis, 
kad toks spontaniška eilinių skai 
tytojų pasisakymas gelbėti. “Ka
rį”, ras visiems laukiamą ir nau
dingą atgarsį, nes vox popuili- 
vox Dei, žmonių balsas — Dievo 
balsas. J. Tijūnas

t- h■■
ŠALDYTUVAS IŠGELBĖJO 

NtTO MIRTIES

LAS VEGAS, Nev. — Lapkri
čio 21 d. kilo' didelis gaisras 
GMG Grand viešbutyje, žuvo 
84 žmonės,- © 'apdegusių ir su
žeistų skaičius siekia 700. ’'

Du viešbučio gyventojai išgel
bėjo savo gyvybę, kai jiedu di
džiausiu pavojaus metu prasi
darė didelio šaldytuvo duris ir 
Įlindo į vidų. Jie nesitikėjo išeiti 
iš kambario, nes visur ritosi sto
riausi dūmų kamuoliai, šaldytu
ve jie prabuvo apie porą valan
dų, ar taip jie galvoja. Kada 
gaisras aprimo ir ugniagesiai dū
mus išvaikė, tai' pastebėjo, kad 
sint didelio šaldytuvo buvo už
rašyta “Don Feldman ir John 
Scott”. Atidarytos durys ir tie 
du žmonės išėjo, išgelbėję gyvy
bę nuo užtroškimo gaisre.

Buvo kitur atsitikimų, kad 
užsidarę. šaldytuve žmonės, ten 
miršta užtroškę, bet šiame atve- 
juje šiuos du šaldytuvas išgel
bėjo iš mirties, kai gaisrininkai 
laiku pastebėjo įrašytus vardus 
ir susiprato ką daryti.

į šiaurę ir ja buvo galima pasiekti Žemaitiją ir 
Šiaurės bei Rytų Lietuvą. Taigi, traukinių, sku
bančių į Kauną ir iš Kauno, netrūko, o pati ke
lionė iš Palemono iki Kauno geležinkelio stoties 
tetrukdavo tik apie 15 minučių. Tad nenuostabu, 
kad kai Kaunas tapo laikinąja Lietuvos sostine, 
Palemonas pasidarė lyg Kauno priemiestis ir ėmė 
sparčiai augti. 1939 m. jame jau gyveno nemaža 
kauniečių Valdininkų, tarnautojų ir laisvųjų pro
fesijų žmohių. Be to, jau nuo šėniau jame veikė, 
gal būt, pati didžiausia Lietuvoje Brolių Vailo
kaičių plytinė.

Tame sklype Palemone Kazimieras prisodino 
nemaža vaisinių medelių, o kiek vėliau pradėjo 
statyti gražų nemažą namą. Sukti nuosavą lizdelį 
buvo jau pats laikas, nes Kazimieras rengėsi ant 
meilės aukuro paaukoti savo viengungystę. Būda
mas tikras kupiškėnas, jis neieškojo sau žmonos 
kur hors Suvalkijoj ar Žemaitijoj, nesuviliojo jo 
ir šmaikščiosios kaunietės, bet vedė taip pat tikrą 
kupiškėrię, jauną, dailią ir mokslo ragavusią savo 
gimtbjo kaimo mergaitę. Na, ir pats Kazimieras 
tuomet buvo, galima sakyti, gražuolis: truputį 
aukštesnis negu vidutinio ūgio, gražiai nuaugęs, 
lieknas ir su banguojančiais šateniniais plaukais, 
dailių manierų jaunikaitis, inžinierius. Man, deja, 
neteko tose vestuvėse dalyavuti. bet kadangi jos 
įvyko Kupiškio krašte, tai tikriausiai jos buvo ku- 
piškėniškos. Savo jaunąją žmonelę Kazimieras 
atsivežė Į Kauną ir jų šeimyninis gyvenimas tiek

Lietuvoj, tiek ir Vokietijoj, atrodė sėkmingas ir 
laimingas. Bet atvykus į JAV, po kiek laiko jų 
šeimos laivas; deja, užplaukė ant aštrių uolų ir 
šeimyninis gyvenimas suskilo.

Ne taip lengvai Kažimiertli sekėsi statytis tą 
namą Palemone, nes vos tik jam pradėjus jį sta
tyti, Lietuvą užgriuvo okupacijos, o su jomis ir 
visokie suvaržymai ir statybinių medžiagų trū
kumas. Vis dėlto, pats būdamas statybininkas, 
jis šiaip taip tų medžiagų sukombinuodavo, bet 
statyba užtruko ilgesnį laiką ir buvo baigta tik 
vokiečių okupacijai įpusėjus. Tačiau tame nau
jame ir gražiame name Kazimierui neteko ilgiau 
pagyventi, nes 1944 m. vasarą reikėjo palikti ne 
tik Palemoną,’ bet ir pačią Lietuvą.

Žymiai vėliau, jau po 1960 m., kai ten prie 
Kauno buvo užtvenktas Nemunas ir atsirado va
dinamoji Kauno jūra, Kazimieras gavo iš okup. 
Lietuvos žinią, kad jo namas per karo veiksmus 
Palemono apylinkėse 1944 m. vasarą išlikęs Svei
kas, kai dalis kitų Palemono namų buvę apgriauti. 
Tačiau, kai ta Kauno jūra prisipidė vandens, tai 
jis apsėmęs geroką jo sklypo dalį ir priartėjęs 
netoli namo. Kazimieras apgailestavo, kad tuo 
būdu sunaikintas jo sodas, kurį su tokiu rūpes
tingumu ir meile jis buvo sodinęs. Bandžiau jį 
kiek, gal ir nelabai vykusiai, paguosti:

— Bet tau, Kazimierai, visuomet dar neblogai 
išeina. Juk kai parvažiuosi namo, galėsi ant sofos 
gulėdamas ir pro langą iškišęs meškerę toj jūroj

meškerioti. Galėsi sau pietums ar vakarienei pa
sigauti bent po porą žuvelių... Žinai gi, visi dak
tarai sako, jog žuvis valgyti labai sveika...

— Tai kad tu esi toks žuvininkas, namo su
grįžus, aš tau duosiu vieną kambarį ir tu galėsi 
nuo ryto iki vakaro pro langą meškerioti, - - už
tikrino man jis.

Deja, dabar Kazimieras, gal būt, meškerioja 
kur nors dangaus sodų'tvenkiniuose, bet jis jau 
niekuomet nebepamatys pamėgtojo Palemono ir 
savo gražaus namo... Neteks ir man pro ta lan
gą meškerioti.

12.
Norint velionio Kazimiero asmenybę ir gyve

nimą plačiau ir tikriau pavaizduoti, tenka pa
minėti ir ideologinius klausimus. Savo gyvenimo 
kelrodžiu Kazimieras buvo pasirinkęs Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos ideologiją. Jam, 
Lietuvos ūkininko sūnui, tai buvo visai" tinka
mas pasirinkimas, nes valstiečiai liaudininkai 
kaip tik ir buvo Lietuvos ūkininkų ar, klasine 
prasme žiūrint, valstiečių politinė organizacija. 
Per ją ūkininkai siekė dalyvauti krašto valdyme 
ir tuo būdu bandyti įgyvendinti savo gerai apgal
votą programą, kuri, jų nuomone, Įįuvo tinka
miausia Lietuvai. "
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

Jis surinko juos į viet*, kuri hebraišksi vadinama Armagedon"
- (Apreiškimo 16:16)

19. Kai kuridse pranašystėse, apibūdinančiose mesijinės kara
lystės palaiminimus, pranašaujama apie atidarymą akių aklie
siems, išgydymą sergančiųjų ir prikėlimą mirusiųjų. Jėzus turėjo 
ir vartojo tokią galybę, taip patvitindamas faktą, kad jis iš tik
rųjų buvo pažadėtasis “ainys”, ir kad Dievas, kuris davė tokius 
puikius pažadus, turi apsčiai galybės juos įvykinti. '

Žemiškoji Jėzaus tarnystė buvo labai trumpa ir nusitęsė tik 
per tris ir pusę metų. Jis buvo pažadėtasis “karalių Karalius”, 
vienok, nedaugeliui jo priešų buvo leista nukryžiuoti jį (Apreiš- 
kimol9:16). Tokie keisti įvykiai labai nustebino tuos, kurie buvo 
pripažinę jį pažadėtuoju Mesiju, tud, kuris turi viešpatauti “nuo 
marių iki marių, ir nuo upės iki žemės pakraščių”. — Psalmė 72:8.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart. Chicago, IL 60632 
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“Lietuvos Aidai” VLADAS STANKA

Redaktorius M. Gudelis, demokratas John Paukštis, admi
nistratorė Kristina Austin ir Illinois seimo atstovas Edmund

E. Fornovvicz rinkiminės kampanijos melu.
(Foto Al Vaitis)DR. PAUL V. DAROS č 

OYDYTOJM Ht CHIRURGAS 
Coruiwntfy klinikos 

Metfdirao direktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dirnomia ir

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

M 3-5993

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL YM AKIŲ LIGO*

ValsodoB im£b1 rafituiiDo.
~ r—— ■ ■r

DR. FRANK PLECKAS 
OOTOMITRUrAR

2611 W. 71 ŠL T«L 737-5149 
rrma ftJdl. Pritaikn ^kinin^ 

^contact Uintąg**
ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURG2JA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

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 WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

(Tęsinys)
Skirdamasis nuo Heideggerio, 

•Jaspers supranta^ kad egzisten
cija ar būtis nėra koks “daiktas”, 
kuris mums gali rodytis papras
tu fenomennu. Jai pažinti neuž
tenka galvojimo ir mąstymo, bet 
reikalingas dar “apšvietimas”. 
Ypač tįūdingas yra apšvietimas, 
atvedant prie ribos (An die 
Grenze Fuenhren), statant save 
į “ribos situacijas” (Grenz-Si- 
tuationen). Šitai “ribos situaci
jų” teorijai Jaspers, matyti, tei
kia ypatingą reikšmę. Jos pir- 

I mas variantas matyti jau jo pir-
- . mame Llosofiniam veikale; piL 

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros' 
klubo priešmetinis susirinkimas ivyks 
antradienį, gruodžio 2 d., 1 vai. po
piet Vyčių salėje, 2455 W. 47th bt. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir bus 
renkama 1981 m. valdyba. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. Kalys 

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teist: 448-5545

...Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks penktadieni, 
gruodžio 5 d., 1 vai. popiet, Aneles 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi būtinai atsilankyti, nes teks 

DR. VYT. TAURAS daug svarbiu reikalu apsvarstyti, be 
- - to, bus renkama nauja 1981 metams

GYDYTOJAS !R CMltURRA?
Suadri praktika, spaa. MOTBRŲ itfce.,

Ofisas USi WRST SPta SlRMY Į
TaL PR 9-1233

OFISO V AL.: pir»_ cntnuL, tračud.
Ir paakt. 2-4 ir 9-8 raL rak. Utadlr-

valdyba. Po susiimkimo Dus vaisęs.1
A. Kaiys [

nas šios teorijos išdėstymas duo- 
tash >'o “Filosofijos” antrame to
me ir jis ten užima centrinę vi
so veikalo vietą; pagaliau, po 
keliolikos metų, savo veikale 
“Apie tiesą” Jaspers dar kartą 
giižta prie šios temos. Nėra abe
jonės, kad šitoje teorijoje ryš
kiausiai atsispindi Jasperso filo
sofo asmenybė ir savotiškumas.
Pilniausioj šios terorijos for

moje. kurią mes randame “Filo-

P ŠILEIKIS, O. F. ,
c OBTH(»PE)AJ>PBOTEZIĘTAS1

Aparatai - Protezai. Med. ban- 
M dažaL Spaetalf pasaltos foleasat

W«t Mrd It, ChtaM*. NL 4M29 
Tufo*.* PRuapuct e-MM į

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir Slapumo

{ Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo priešmetinis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, gruodžio 4 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Avė. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir bus renkama 
valdyba 1981 metams. Po susirinkimo 
bus vaišės. E. Strungys, rast.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos. p.iešmetirus narių sus.rinkimas 
įvyKS penKtadieni, gruodžio 5 d., 6 vai. 
va.<. vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svaroių reikalų aptarti ir bus 
naujai 1981 metų kaaencijai valdybos 
riiia-miai. Po susirinkimo — vaišės.,

E. Strungys, rast. |

PADĖKA
A. t A.

JULIJA MALAKAUSKIENE- 
STEPONAITIENĖ

5025 CENTRAL AVK 
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL <813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI .

M O VIN G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

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

MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TtL 376-1882 arba 376-5996

Mūsų mylima mamytė mirė 1980 m. lapkričio mėn. 2 <1. 
Palaidota lapkričio mėn. 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Dėkojame dr. Z. ir (Ir. J. Danilevičiams, dr. A. Maciūnui 
už visokeriopą pagalbą, sunkiai susirgus mūsų mamytei.

Dėkojame už maldas koplyčioje J.E. vyskupui A. Deks- 
niui, kun. kleb. A. Zakarauskui, kun. kleb. Z. Gelašiui, kun. 
kleb. Ignui Urbonui ir kan. V. Zakarauskui.

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už Šv. Mišias, už pasa
kytą guodžiantį pamokslą ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už giesmes šv. Mi
šių metu.

Dėkojame giminėms, draugams bei pažįstamiems už da
lyvavimą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu, 
už šv. M.šių aukas ir gėles.

Dėkojame karsto nešėjams: J. Adomaičiui, A. šešei, P. 
Blekiui, J. Sakevičiui, R. Dumbriui ir V. Miklini.

Dėkojame laidotuvių direktoriams broliams Evans už 
malonų patarnavimą.

Likę nuliūdime:
duktė ANGELĖ KATELIENĖ, 
sūnus ZIGMAS MALAKAUSKAS 
ir visos kitos giminės.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is 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 
TalaL: HEmlock 4-2413

x
y.

»xx*xx*:< x»xx*x

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

kios, kurios sukelia nepasitenki
nimą ir kuriose m&sų gyvenimas 
yra sudrumstas (Kaltė) / sukliu
dytas (Kova), — susilpnintas 
(Kentėrimas) arba jis net visai 
pranyksta (Mirtis). Visos “ribos 
situacijos” tuo pačiu yra Tam
sos Situacijos. Tačiau kaip tik 
šitoje tamsoje Jaspers tikisi ras
ti apšvietimą. Į

Kiekviena iš šių “ribos situa
cijų” gali įvykti skyrium, bet at- 

I rode, kad dėl Jasperso jos yra 
. viena su kita susijusios ir suda- 
Į ro nenutraukiamą vienumą: kal- 
Į tė atsiranda dėl kovos už būvį 
i neišvengiamumo; kova yra su

sijusi su kentėjimu mums ir ki
tiems; o kaltės ir kentėjimo naš
ta darosi sunkesnė dėl kovos be
prasmiškumo, nes ji yra bevil- 
tišėa: mirtis yra neišvengiama, 
ir tik mirtis nutrauks kančias, 
sustabdys kovą ir išlygins kal
tę. Tokiu būdu, nors visiškai ki
tonišku keliu, mes prieiname 
prie to paties taško: ieškodami 
egzistencijos, būties esmės, mes 
randame mirtį. • i

Jaspers paguodžia: mirtis ne 
tik ramybė, bet ir išsipildymas 
(Vollendung).

- NIEKAS

Sofijoje”, Jaspers nurodo šias 
“ribos situacijas”, kurios, jo ma
nymu, gali apšviesti mūsų būtį 
ir padaryti mums ją supranta
mą: Kaltė, Kova, Kentėjimas ir 

.Mirtis. Šitose situacijose mūsų- 
“aš” atsiskiria buo būsenos (Da- 
sein) sąlygų, pasiekia pilną vie
natvę ir daro vieną po kito “tris 
šuolius”, kuriais “aš” pagauna 
būtį (Sein).

Vargu ar yra reikalo gilintis 
į šitą keistą koncepciją, kuri ga
li būti įprasminta tik prisimi
nus Rytų filosofijos asketizmo 
ir “paskendimo mąstyme” stadi
jas. Svarbiausias dalykas yra 
“ribos sintuacijų” pasirinkimas 
ir įsitikinimas, kad tik šios si
tuacijos gali padėti mums su
prasti musų esmę-

“Mano būsenos bejėgiškume 
glūdi mano būties iškėlimas” 
(In der Hilflosigkeit dės Daseins 
ist es der Aufschwung des Seins 
•in mir) — tegia Jaspers. Jis yra 
įsitikinęs, kad nepasitenkinimas 
gyvenimu yra būties galimumo 
žymė. Todėl ’visos’ apšviečian- 
čibs “ribos !situačijos”'yra to-

Mes matome, kad ir Heideg
gerio fenomenologija, ir Jasper. ■ 
so “apšvietimo” teorija priveda 
prie mirties paslaptingumo. Eg
zistencialistui šitos išdavos savo
tiškumas virsta neapsakoma tra 
gėdija. Juk jam egzistencija yra 
pamatas, ant kurio viskas lai
kosi, šaltinis, iš kurio viskas at- ' 
siranda. Jei šis pamatas nyksta, 
jei šis šaltinis išsisemia ar išdžius 
ta, tada viskas darosi problema
tiška ir netikra — ne tik mūsų 
gyvenimas, būtis, bet ir visas . 
pasaulis, kuris yra mūsų egzis
tencijos sukurtas ir palaikomas, j

(Bus daugiau) •

— Busimasis Senato teisinio 
komiteto pirmininkas sen. Strom 
Thurmond žada panaikinti pa
komiteti už dideliu bizniu nuo
latinį kritikavimą.

Liūdnas prisiminimas

mirties vienuolikos metų proga

KAZYS BATUTIS

Skaudžiai ir liūdnai pra
slinko vienuolika metų nuo 
mirties mūsų mylimojo 
vyro, tėvo, uošvio, senelio, 
prosenelio Kazio Batučio. 

Velionio jautrioji širdis 
sustojo plakusi 1969 melų 
lapkričio 30 dieną.

Nežiūrint, kad jau de
šimts metų praslinko, bet 
mūsų širdyse padaryta 
žaizda nei kiek nesumažė
jo. Velionio gražus ir pa
vyzdingas gyvenimas pri
mena jį kiekviename žings
nyje. Jis ne (ik buvo pa
vyzdingas vyras, tėvas, se. 
nelis ir brolis, bet ir visuo
meniniame gyvenime ir 

veikloje j's ne tik pats
daug dij-bo .organizacijose, liet ir kitus ragino kiek kalėdami 
dirliti ir jiems rc’dė teisingą kelią į gyvenimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus 
ir kilnų dtmiiiinią gcTbsim ir eisim jo nurodytu gyvenimo 
keliu. ,

Sav<5 mylimiausio kapą 
žolynais apkaišysiu, 
Tarpe rožių ir lelijų 
Jam paminklą pastatysiu.

Visko, ko aš noriu,
Tai, kad lelijos jam žydėtų,
Kas pavasario rytelį.
Kad paukščiai jam čiulbėtų.

Tos lelijos — tai paveikslas, 
Kurias gyvas numylėjo.
Nors paukštelių dainelių 

t Jis dainuoti nemokėjo.
I^ai Jam, amžinu miegu užmigusiam, būna ramu ilsėtis 
Mes lankysime* jo kapą ir puošime gyvomis gėlėmis.

' ’ ‘ t /
Liūdinti žmona ELZBIETA BATUTIENĖ, 

Sūnus MOTIEJUS ir šeima.

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika 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 IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERN EKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telel. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago!

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. TeL: Y Arė* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 56th Ave^ Cicero, IH. TeL: OLympic 2-1093

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. Tri.: YArds 7-1x33-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4411

W54 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

•> — Naujienos, Chgd., III., — Sat.Mon.. Nov. 29-D<e. 1 19XO



MŪSŲ SPAUDOJE.
RAŠYTOJAS JUOZAS KRALIKAUSKAS PASAKĖ 

DĖMESIO VERTĄ KALBĄ
Lapkričio 9 d. Toronte, spe- j taklizme — šiaip netaip išsilen

kei kulipkų, bombų skeveldrų, 
sunkvežimio su durtuvais, kad 
spėjai nugriūti už lentų tvoros, 
nepatekai i kentėjimų ir mirties 
lagerį. Pagyrimo žodžiai “pasie
kė garbingo amžiaus” (arba “su
laukė garbingo amžiaus”) — 
greičiau ironiją. Kuris gi iš jū
sų senatvės siekte siekiate? Ku
ris jos laukiate išsiilgęs?...

SUPRANTU, jūs čia džiaugia
tės ne dėlto, kad man jau‘70, 
o kad aš tų 70 neprabindzinėjau 
perniek, kad nerūgau tinginys-J 
tė e; kad po šiurpiai žiaurių 
įvykių ir sukrėtimų rašiau susi- _ 
kaupęs ir stoiškai gyvendamas;! 
kad rašiau apie kalavijo ir. 
plunksnos didvyrius, nepaženk-Į1 
lintus nei akmeniu, nei bronza.; 
Juk taip nedaug betrūko, kad 
būtų mažą liga ir vargas užgu- 
jęs. Ir vėlgi suvis mažai betrū- — « « w w - • • * V • •• • • X J ’

dalioje sueigoje, buvo pagerb
tas daugelio premijuotų romanų 
autorius Juozas Kralikauskas 70 
m. amžiaus proga. Ten jis pasa
kė įdomią ir jaudinančią kalbą- 
Kalba atspausdinta Tėviškės Ži
burių 47 nr. Atpasakodamas sa- .* 
vo vaikystę 7 hektarų grikių 
ūkelyje, jis jau tada pasireiškė 
gabiu stebėtoju:

. — BASAM piemenėliui buvo 
ten daug kas labai nuostabu. 
Vaivorykštė, kregždės ir gand
rai. Lelijos tulpės ir aguonos. 
Vasaros vakarų žiogeliai patvo
riuose. Aviliai ir skruzdėlynai. 
Bitės virš žydinčių grikių. De
besys Ąujėdo ežere, šiaudinė’ 
paukštė virš stalo po verba... Į

Apsakydamas savo kūrybos t 
procesą bei istorijos studijas, ’J.: 
Kralikauskas randa, kad dabar
tinės nuotaikos Vilniuje yra la-

Naujienų^ redaktorius M. Gudelis, penia Maggie Da’ey, 
naujai išrinkto Cook apskrities prokuroro žmona, ir Richard 
M. Daley rinkiminės kampanijos metu. (Foto Al Vail.s)

Vytauto Didžiojo Šs.ulių
bai panašios NVI-XVII amžiaus pagal įsiveržėlių piktą rinktinė savo kultūrinės veiklos
atmosferą. Įrodymui duoda pa“ ( valią būčiau seniai jau supuvęs,'pastangose 
vyzdžių, jų tarpe šį jaudinantį įaip supuvo keli mano draugai,'spaudą, 
faktą: .

— XV amž. ketvirtame ketvir 
tadalyje prie Vilniaus katedros 
durų -klūpodamas melsdavosi 
karalaitis Kazimieras. XX amž. 
vidury (1947) prie katedros at
siklaupęs balsu raudojo poetas- 
dramaturgas Balys Sruoga.

Reikia pabrėžti, kad rašytojas 
Sruoga nebuvo netikintis, bet vi
sa savo esybe kovojo jorieš kai 
kurias dogmas ir jų skelbėjus 
net būdamas vokiečių kacete.

Pabaigoje rašyt. J. Kralikaus 
kas grįžo prie sukakties minė
jimo ir sakė:

“ESAM IŠVYKĘ tik iš gimto
sios šalies, bet ne iš tautos, ne 
iš jos likimo. Dėlto gyvenu su
sidvejinime: šaltame Toronte— 
bet ir Kaune, darganotoje Ka
nadoje — bet ir pirmykščioje 
Lietuvoje, dabar — bet ir anuo 
met. kur likusi jaunystė ir visų 
gražiausios dienos. Iškart dvie
juose kontinentuose, susyk esa
majame ir būtajame laike. Tik
rą teisybę sako Kazys Inčiūra:

Niekur neišeisi, niekur iš lau-
< kų tų,

Kur dangus toks melsvas, kaip 
melsvi linai.

Nors svetur ir auksu 
miestai būtų,

' Be tėvynės dūmų trokšti tu 
tenai.

70 — jokia dorybė, džiaugs
mas ar nuopelnas. Ėjo, praėjo 
ir nuėjo: juk taip aišku ir pa- kūtė ir Mariją Jokūbynienė, kaip 
prasta. Amžius pareina nuo pa- jurgjs Jankus ir dr. Jonas Zmui

remti lietuvišką 
paskyrė Naujienoms 

kuriuos atsimenu kas vakarėlį,! $50 auką ir ją atsiuntė per rink- 
kuriuos vis matau...

AMŽINYBĖ jau arti,
70. Užsidaro perspektyva, priei
ni angą j begalybę. Tai mįslė 
nemažesnė kaip amalas virš Pi
liakalnio, tik šios įminimą jau( . _
žino ię mama, ir tėvas. Amžiny-| vaktij°je’ a^vy^° pas sūnų ir.; 
bės slėpinys tvyro visoje dešimJ Marquette Parke..!
tyje mano knygų,. pradedant 
“Septypniais kalavijais”. Rašy
damas begalybės alsavimą jutau 
per dešimtmečius. Ji mano ro
manuose vienas svarbiųjų leit
motyvų. Aš jau seniai arti am-'

j

j . . v -] tinės iždininką J. Pocių. Dėkui
jeigu valdybai ir visiems to dalinio 

nariams.

— Ponia Justina Nattsas, gyv. 
pas dukrą ir žentą Minnesotos j

■ 1 • X 1 . 1

°- 1 l
Jos atvykimu ypač džiaugiasi] 
anūkai. - • i

— Edvardas GumbeTis išrink- • 
tas KLB Vankuverio skyriaus į 
pirmininku, Aldona Gordnson — 
sekr. • Albinas- Smilgys — ižd.! 

žinybės, visąlaik arti jos, iš tik-j Revizijos komisijon išrinkti: 
rujų nuo pat vaikystės. Čia irjBaiys vileita, Vincas Skabeika 
yra giliausioji mūsų egzistenci-Į įr Jonas Macijauskas.
jos drama: visko praeinamybėj 
gyvenimo praeinamybė. į

AMŽINYBE — paskutinė ir

grįsti

veldėto vitališkumo, nuo fizinės 
ištvermės, Apvaizdos malonės, 
gal ir nuo aklo atsitiktinumo, 
kad makabriškais Stalino-Hitle-

jimų — pažymėjau Ylakių kan-, 
kinius užsiminiau norėdama pa
brėžti, kad lietuviu tautos mar- j 
tirologija tik dalinai paskelbta 
ir, toli gražu, neišsemta. Tai pif- 
nai padaryti niekad nebus įma- I 
noma. Todėl mūsų tautos krūvi- i _ 
no Golgotos kelio menkinimas,1 — 
klastojimas ar švelninimas oku
pantų ir jo patikėtinių naudai— _
yra sunkus nusikaltimas.

Mokytojas: “Nudegęs vaikas ■ 
bijo ugnies- Dabar, vaikai, duo 
kite man kitą pavysdį kaip šis,

( bet su kitu dalyku”.
Mokinys: “Nupraustas vaikas 

bijo vandens”. .

Teisėjas: "Tamsta įsilaužei į 
namus — bet 'tamsta apsidirbai 

į su triguba apsaugine užsklan- 
j da?”

visus \ Kaltinamasis: ‘‘Nieko nepasamblis ‘‘Rūta” kviečia
Jungtinių Amerikos Valstybių • dės mano pasakymas tamstai 
ir Kanados lietuvius j Denverį 
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:

AR VIDAS 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! '

tamsta tam reikia metų prakti
kos”.

KAIP SUDAROM 
TESLAMENTAI i

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

j paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
{ išleista knyga su legalist omb 
formomis.

Knyga su formontk gauna 
ma Naujienų administracijoje 

i 1739 South Halsted St.’, Chica 
Į go, ILL. 60608. Kaina $3.00.
1

Kamei, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namel, — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE \

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

^EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-774?

p* F

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i

B. KVIKLIO “LIETUVOS 
BAŽNYČIOS”

1

Atkelta iš 3 psi.
suklysti. Faktai išmėtyti įvai-— Jonas Žemaitis, Sherman ti

■įpjOaks, Cal., tapo Naujienų pre-Iriuose leidiniuose, persunku su- 
svarbiausioji tiesa; visą gyveni-1 lluilieratoriunii, užsisakydamas j tikrinti.
mą į ją sunkiai kopiame, lyg į|j^s vieneriems metams. Dėkui 
laimės kalną. Ogi negali ji būti įdėinesį. Taip pat dėkui jo 

- ..... __ - - Im I , n '.-V-, r. I... XI  J -vien tuščia tamsa! Nejau po vis
ko taptum ir už menkiausią žo
lelę menkesnis? Tenai kas nors 
didžiai vertingo atstos, ką būsim 
žemėje palikę...

KAI JŪS turėsite 70, irgi ne. 
sipausite seni. Tai truputį gelbs.j 
ti, maždaug kaip lazda. Tad lin
kiu ir jums: Išgyvenkite nema
žiau kaip 70, ir tik tada imkit 
pamažu senti — baltai baltai 
kaip grikių žydėjimas, gražiai 
kaip Vaižgantas ir Vydūnas, 
kaip Marija Aukštaitė, Elzė Jan

bičiuliams, kurie jį. supažindi
no su Naujienomis ir turėjo 
teigiamos įtakose

— Los Angeles lietuvių Juozo 
Daumanto šauEų kuopa paskyrė 
Naujienų paramai $20 auką ir 
ją atsiuntė per kuopos iždininką 
Joną Avižienį. Dėkui valdybai ir Į 

ivisiems tos 
šaulėms.

— Dėkui 
iš Detroito

džinas.” K. Petrokaitis

— Federalinės valdžios prane- 
Šimu stovyklose dar yra 6,700

rįo metais — teroro ir karo ka- kubiečių pabėgėlių.

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

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

Telef. 312 238-9787
• Kemokunaa patarnavimas užsakant lėktuvą, traukintą laivą kelio- 

nlą (cruises), viešbučiu ir eutorr.obilią nuomavimo rezervadiaa; Parduod* 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus taštus. 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infgr' 
macijss visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relxi* rezervuoti rlęt*> 
H anksto — prieš 45 - 60 dieną.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą__________________________
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais_______________
Minkštais viršeliais, tik_____________

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

kuopos šauliams ir

Taip. Darbas didelis. Galima 
būtų pateisinti mėgėjus, bet tik į 
ne šitokį stiprų redakcinį kolek-j 
tyvą. J

B. Kviklys yra žinomas kaip j 
reto darbštumo ir didelį patyri- Į 
mą turįs spaudos žmogus- Visą 
amžių toje srityje dirbęs. Jis yra 
vienas iš labai labai nedaugelio 
žmonių, galėjusių spaudos dar-I 
bą nekliudomas dirbti abiejų 
okupacijų metu. 1940 m. (bolše
vikų okupacijos laiku) redaga
vo Policijos Žinyną. 1942-1944poniai Albinai Lelis

už ankstyvą prenu- nt- dirbo kaip techninis redakto 
meratos pratęsimą, gerus linkė- rius ir administratorius prie Po- 
jimus ir už $5 auką. Taip pat licijos žurnalo, kurio vyriausiu 
dėkui tos apylinkės ..tautiečiui 
už Naujienų ir jų platinimo va
jau palaikymą.

— Jonas Mejus iš Toronto, bfeį 
raginimo pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė $10 auką. 
Dėkui.

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

(Pr.)
• 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 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

nauju metu Šokiai
Denverio Tautiniu šokių An-

redaktorium buvo grįžęs iš Vo
kietijos Vytautas Reivytis. V. 
Reivytis matomas ir “Telšių 

.Vyskupijos” bendradarbių są
raše.

Ką bekalbėti apie tokį paty
rusi spaudos ir kultūros darbuo
toją (kūn.? D. T.) Algimantą 
Kezį, S. J. Liudas Kairys taipgi 
plačiai žinomas “knygų pelė”. 

■^Stiprūs ir daugiau .ar mažiau ži
nomi kiti redakcinio kolektyvo 
nariai ir bendradarbiai.

Kolektyvas toks stiprus, kad 
būtų įžeidimas prikišti nesuge
bėjimą ar nepajėgumą sutikrin
ti faktus.

į! Viską apgalvojus nenorom ky
la nejaukus klausimas: kiek 
ištikrųjų kainavo tos “Žemaičių 
Vyskupijos “nuotraukos?

Pastaba- Pavyzdžius ir faktus 
• ėmiau iš visiems prieinamų iš
eivijos leidinių ir LKB kronikų. 
Ką girdėjau iš žmonių pasako-

SIUNTINIAI I LIETUVA

Wert !tti St, HL 6M2I « TtL WA MTO

s
MAISTAS H EUROPOS BANDtLIŲ

v*

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

I5C] W. St, Chkaco, HL W629. — TeL WA 1-2797

> 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,

j šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

' I
Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriui.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

iir

i 
i

We’ll help you moke the right move.

NEIGHBORHOODW
REAįTY GTOUP

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247. S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

PERSONAL 
Asmeny fesko

T desire to correspond with 
a young lady from 18 to 20 years 
of age for purpose’ of marriage.

I am a university professor, 
owner of beach house and finan
cially very well situated. Reply 
in English or German and en
close your photo and your age.

Please write:
Naujienos, Box No. 246
1739 S. Halsted St. •

‘ Chicago, IL 60608

HELP WANTED — MALI 
Darbi n Inky Reikia

MOLD MAKERS
EXPERIENCED ONLY. 
95th Tri-State Tollway 

Van Norman Molding Co.
430-4343

OWNER/OPERATORS
Needed to run 500 mile 
radius of Chicago. 
Diesel Sleepers. Phone:

BOB BOUTCHER
333-3900

i

i

ELEKTROS ĮRENGIMAI | 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenuo 

Tel. 776-8505
--------------------------------------------------------

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
<r užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. <

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

/irs 500-tai namų pasirinkimai, i
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

I

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

^Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<?th Street 
Tel. REpublic 7-1941

R. E. INDUSTRIAL FOR SALE 
Near 1-55

INDUSTRIAL BUILDING 
43 rd & Wolcott

11,455 sq. ft. 
lot size 131 x 338, 
Zoned M2-3 
ADT, sprinkler 
20x40 cooler, 
air cond., heavy power

Call 795-8700, ext 313

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 11!. 60632. Tel. YA 7-5980

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.

Call 788-9298

M. I I M X U >

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745$ 
taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- į 

iymai ir kitokį blankai.
I —

HOMEOWNERS POLICY

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

Išnuomojami 2 naujai atremon
tuoti butai Bridgeporte. Galima 
tuojau užimti. Skambinti nuo 7 
vai. ryto iki 2 popiet: 847-7815

Marquette Parko apylinkėje iš
nuomojamas miegamasis mote
riškei. Informacijoms: 776-8371

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas miegamas kambarys 
vyresnio' amžiaus asmeniui. Pa
geidaujama moteris. 776-5852

WANTED TO RENT

Viena moteris IEŠKO BUTĄ su 
2 miegamaisiais. Pageidaujama 
pirmame aukšte. Tel. 776-8371

F. ZapcIH, Afferd 
2208*4 w. 95th Si 
Ever®. Perk, lllt 
60642, - 424 8654

State'farnyfrR arc* Casually €onpaoy

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Teleforiuoti 778-8000

k

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS '

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryt® 
iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-516J
2649 Wert 63rd Street

Chicago, m. 60621

*

6 — Naujienos, Chgd., ID , — Sat.-Mon., Nov. 29-Dec. 1, 1980




