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kuris rašo: “Kai kurios užsienio

Prez. Reaganas ir jo' žmona';Nancy reiškia -giliausią 
užuojautą prez. Sadato šeiniai ir visaiEgipto tautai 

dėl prezidento Anwar Sadato mirties. _ ■: I pasiekė Amerikoje, 
i atidėjo į šalį ir išskubėjo 
namo.

gyvas , - 
rie žvdai

gai, o respublikos teisingumo! -

Viceprezidentas Mubarakas 
gal neturės; nebuvo. Egipte, kai vyko para-

zrjauską, kurio'bute rasta LKB t sikaltėlių. Mane stebina tai, kad 
•; skleidžiantys tokias žinias sten-

1

sutiko'. Dabar Beginąs atsisaky
tų nuo visos eilės reikalavimų žinia apie Sadato sužeidimą
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Briuselyje Išeinančio biulete
nio' 'USSR News Brief (1981 m, 
rugp. 15) žiniomis-, gegužės 
25 dieną Vilniuje buvo suimtas 
Algimantas Andreika. Arešto 
dieną jo bute, kur jis gyveno 
su zniona- ir nepilnamečiu šimu
liu,padaryta krata, kurios metu 
konfiskuoti keli Lietuvių archy
vo numeriai.' Andreika kaltina-' 
maš pagal LSSR Baudžiamojo 
Ę.odekso; 68-ą straipsnį (*anti-j 
Sovietinė- agitacija ir propa-l erta“ Tumaš^Mui, 1
gandą). J ■

.......... Tą apat dieną Vilniuje pada- stotys tejgia, kad pastaruoju Į 
ryta krata pas Andreikos tėvus! metu mūsų respublikoje buvo J 
(nieko ;nerarta), taip pat pas j apiplėšti ar, nužudyti keli kuni-j 

' buvusį Vilniaus aerodromo vir-
, šiniriką-Robertą Senieną ir Ard- organai sąmoningai neieško nu-Į * * -- ->» i. _ J '5, . i. r' - , i • j • i_ i t

L.j---------------------------------------------------- ------- ---

Kronikos numerių ir kitos savi-! skleidžiantys tokias žinias sten- 
laido’s.'Ardz'ijauskas buyo sulai-Į giasi pabrėžti, jog kunigų bei 
kytas, bet po dviejų dienų pa- bažnyčių plėšimams nuolai- 
feistas.- • . '-' -r -— • c - - ~ ...Jdžiąuja ir net pritaria vietiniai

■ - ., valdžios organai. Neva taip ko-
■ Skuedjs baudž'iarnajame, vejama su religija.”

- -f'į' ižbhatorfūje- —
' Biuletenis/USSR News Brief j sakoja kaip, buvo išaiškinti ir 
(1981"rugp. 15) praneša, ’ kad! suimti trys plėšikai, nužudę Luo-

užsienio spaudą ir pąsiekė Lie
tuvą radijo bangomis.

Rugpiūčio 18 dieną Valstiečių 
Laikraštyje, o anksčiau ir Tie- Į 
soje, pasirodė pasižymėjusio; 
KGB bendradarbio Vytauto žei- 
manto straipsnis, “žudikai suim
ti”. Straipsnis remiasi nudėvėta 
sovietine formule — “pasipikti- • 
nęs pilietis” parašo redakcijai Į 
laišką, o redakcija teikiasi j jo 
klausimus atsakvti. “Piliečio”
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docento Vytauto Skuodžio bado 
streikas užtruko vieną dieną. 
Po to Skūo'diš buvo 15-ai parų 
uždarytas;. į’ baudžiamąjį izolia
torių,.-

kės kleboną Leoną Šapoką. Tai 
Jonas Sabaliauskas (g. .1955), 
Adomas Lukšas (g. 1950). ir Da- 
nieliuSri-Mėckėviėius (g.||(S6L). 
Sabaliauskas >ir įLukšas .įeišft.Ąi'; 
anksčiau. Pranešama, kad jau 
įvyko panašios, nusikaltėlių gru
pės tęiš0^s.l Jie:;buvo apiplėšę 
Kulautuv'c's' kleboną. Antaną Bit-

SAUGUMO TARYBA PATARĖ PREZIDENTUI 
REAGANUI NEVYKTI Į LAIDOTUVES

r.į -i- š x : ' v
'■''"y ’ ' u ' ’’ 

Sasnauskas, iš^uMŽs - ; - 
.tremtį!.? ;.'

iželio:-pabaigoje, ai- liepos| vinska ir jo:feinft^ę;Valeriję 
Suvsreekaitę- bei Griškabūdžio 
kleboną Vytautą. Užkurai.tį.ir jo 

’■ šeimininkę Bronę Zal-eckailęl 
Dešimties žmonių gaujos nariai 

{buvo nubausti ilgalaikiu laisvės 
. atėmimu ■ (iki - 1-2-os metų) ir 

turto konfiskavimu.
“Šlykštų melą skleidžia im

perialistinės propagandos rupo
rai”, sušunka Žeimantas straips
nio pabaigoje. Bet jei nebūtų I Šariatui ir jo žmonai. Pagerbta 
pasisakiusi pogrindžio spauda ir Chicagoje, ji panoro būtinai pa- 
užsienio radijai, apie kunigų simatyti su Carteriais. Ji buvo 
žudynes ir šiandien tebetylėtų' 
“tarybiniai spaudos organai”.

(Elta)

baigė "pusantrų ’ metų bausmę 
Vimiąuš- ĮtGB kalėjime, -infof- 
niuoja biūlefehis USSR News 
Brief (1981 rugp,-,15).? Surąkin-j 
tomis rankomis jis buvo lėktų- Į 
vu ‘^išsiųstas 7į. tremties svietą: 
636600, To'mskaja obl., jrt>s.'Pa- 
rabel’, vuŲ. Sovietskaja, ^47a. 
Sasnasuskas dirba santechniku.
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Lukoševičius vėl;uždarytas 
j'psichiatrinę

Pernai į psichiatrinę uždary
tas ir paleistas Petras Lukoše
vičius, .šių-metų sausio 22 dieną 
vėl sugrąžintas ,į Naujosios Vil
nios psichiatrinę ligoninę.

* * ■ * . '
POGRINDŽIO SPAUDA PRI- 

VERČIA VILNIŲ PRASITARTI
APIE KUNIGŲ ŽUDYNES

.Lietuvių savilaidinė spaudą 
pasiekę’ nema'žo laimėjimo —r 
oficialieji laikraščiai staiga pra
bilo. aįiie'kunigų 'žiidyma Iri api
plėšimus Lietuvoje/ o ‘milicija 
suskato ieškoti nusikaltėlių. Iki 
šiol apie tokius nusikaltimus 
buvo tylima, valdžios organai 
jais nesidomėjo. LKB Kroniko
je išspausdinti nuodugniai doku
mentuoti pranešimai pateko j

— Du šovusius artileristus 
kareiviai būtų mirtinai sumušę, 
jeigu karo policija pasikėsinto- 
jų būtų neapgynusi.

KALENDORĖLIS

Spalio 8: Brigita, Daugis, Lin- 
deika, Taidas, Endinė, Lindė.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 6:22.
Oras debesuotas, šiltesnis.

Prez. Šariatas n*norė:o ti
kėti, kari Egipto karo jėgos? 
būtų fanatikų šijitų, pasiry
žusių aukoti gyvybę. Šaria
tas žinojo, kari fanatikus 

kurstė ir kursto Krem
liaus agentai.

ŠIANDIEN M. BEGINĄS 
RINKIMŲ NELAIMĖTŲ

TEL AVIVAS: — Izraelio "gy
ventojai labai plačiai komen
tuoja Egipto prezidento Sadato 
mirtį. “Jeigu ne Begino užsispy į 
rimas neatiduoti karo melu pa-i 
grobtų žemių, tai seniai būtų pa- • 
sirašyta taika ir Sadatas būtų j 

komentuc'ja kai ku-.

Trečiadienio rytą iš Amerikos 
išskrido' į Egiptą Valstybės de
partamento atstovybė Į Egiptą. 
Aiiieęikiečiai yra investavę Į 
Egiptą virš bilijono ' dolerių. 
JAV, susitarusios su prez. Ša
riatu ir kitais Egipto pareigu-, 
nais, nutarė padaryti Egiptą pa- 
grindine valstybe, iš kurios būtų 
galima organizuoti pasipriešini-

PLAINS, Ga. — Buvęs prezi
dentas.'. Carieris antradienį pa
reiškė, kad .jis skris į Egiptą ir 
dalyvaus prezidento Sadato lai
dotuvėse. ✓

Rugpiūčio mėnesį prez. Sada
tas, aptaręs visus reikalus su 
prez. Reaganu, pareiškė pagei
davimą pasimatyti su buvusiu ■ • -■ •
prezidentu. Prez. Reganas Sovietu ekspansijai į Persi-
lai sutiko padėti Egipto' prezi
dentui pasimatyti su Carteriu. 
Reaganas žinojo, kad prez. Car
teris vedė visus pasitarimus su 
prezidentu Sadatu ir padėjo pa
grindą daba rtiniems santy
kiams

Carieris padarė gerą įspūdį

pas juos nuvažiavusi.

jcs įlanką. '
- Kol kraštui vadovavo'- prezi
dentas Šariatas ir kariuomenė 
jam buvo ištikima, tai Egiptu 
buvo galima pasitikėti. Ar ka
riuomenės vadovybė pasiliks iš
tikima taikos principams, ku
riuos paskelbė Sadatas, tai JAV 
atstovai bandys išaiškinti. Vie
nas dalykas aiškus: Egipto ka
reiviai nužudė Egipto prezi
dentą Sadatą.

DIDŽIAUSIOJI EGIPTO IR VISOS ŽMONIJOS 
NELAIMĖ BŪTŲ, JEI KILTŲ KARIŲ MAIŠTAS

KAIRAS. — Egipto viceprezi- 
į dentas Hosni Mubarak antra- 
j dienio popietę pranešė Egipto 
Į gyventojams ir visam pasauliui, 
! kad prezidentas Sadatas nušau-

Visiems aišku, kad- izraeii- į tas ir kam jam, vicepreziden
tams bus daug sunkiau derėtis i tui, teks vadovauti valstybės 
su-kitu egiptiečiu, negu buvo su reikalams 
Sadatu. Kiti Egipto atstovai bus 
daug griežtesni, 
tokios didelės drąsos savo nu-1 das, minint karo su Izraeliu su
tarimams pravesti, kaip turėjo į kaktį. Jis buvo Amerikoje. Vice- 
Sadatas. f prezidentas informavo Ameri-

JAV Valstybes departamen-! v
tas ir prez. Reaganas, kaip anks- ro jėgų koncentraciją Sudano 1 
čiau prez. Carteris, ragino Be-j pakraštyje. Mubarakas taip patį

PREZ. REAGANAS PAREIŠKĖ 
UŽUOJAUTĄ EGIPTIEČIAMS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas R. Reaganas ir jo žmo
na Nancy pareiškė giliausią 
užuojautą poniai Sadatienei, vi
sai josios šeimai ir egiptiečiams 
dėl staigios ir netikėtos 
dento Sadato mirties.

Prezidentas Reaganas 
granioje pažymėjo, kad 
dentas Sadatas buvo protingas

<kos vyriausybę apie Libijos ka-1 jr drąsus valstybininkas, kuris 
nebijojo pasakyti teisybės ir pa
tarė imtis reikalingų žingsnių 
iš anksto'. Prezidentas Sadatas 
turėjo drąsos prisijungti prie 
revoliucinio judėjimo, kuris pa
dėjo egiptiečiams atsikratyti

giną pasirašyti Sadato siūlomas norėjo pranešti amerikiečiams 
taikos sąlygas, bet Beginąs ne- apie paties Egipto poziciją Libi

jos įsiveržimo į Sudaną atveju.
JI

Jis viską j nevykusios santvarkos. Jis buvo 
I geras karys ir didelis huma
nistas, kreipęs daug dėmesio į 
vargstančiuosius.

YEW DELHI. Indija. — Af-< miausia pasitarė su Egipto ka- 
ganištaniečiai kc'vų metu p:ėmė riuomenės vadais, patikrino jų 
nelaisvėn dešimt Sovietų karių, nuotaikas, ištikimvbe. 
juos nuteisė ir sušaudė, — sako ■ pasikėsihtojų tikslus

SAUGUMO TARYBA 
SVARSTĖ ĮVYKIUS

WASHINGTON, D.C.— Pre
zidentas Reaganas, patyręs apie 
kareivių įvykdytą 
prezidento Sadato 
sukvietė saugumo- 
apsvarstyįų naujai 
padėtį. ’

Atrodė, kad Egipto kariuome
nės vadovybė ir toliėu kontro
liuoja karo' jėgas ne tiktai Na- 
cerio kareivinėse, bet ir visame 
krašte. Dalis fanatikų šijitų 
jau anksčiau buvo atleista iš 
kariuomenės, bet patikrinimas 
nebuvo atidus. Pasirodo, kad 
artilerijos vadovybė tikrinimo 
neprav-dė. Prie artilerijos pri
skirtas smogikų dalinys susitarė 
nužudyti prezidentą ir nužudė.

Saugumo taryba perspėjo 
prcz'dentą Reaganą nevykti į 
Šariato laidotuves. Jeigu kariai 
neapsaugojo prez. Šariato, tai 
dar sunkiau jiems bus apsau
goti prez. Reaganą. Vieną pasi
kėsinimą jis jau yra išgyvenęs.

Išvyko Valstybės depar
tamento atstovai

LIBIJA DŽIAUGIASI
SADATO MIRTIMI

BEIRUTAS; Libanas. — Žinia 
i apie Egipto prezidento Sadato 

atentatą ir mirtį sukėlė džiaugsmo Beirute 
nužudymą, Į esančių palestiniečių tarpe. Jie 

tarybą, kad 
susidariusią

išėjo į gatves ir pareiškė savo 
džiaugsmą Sadato mirtimi.

Ir pranešimai iš Libijos sako, 
kad ten gyventojai kelias valan
das šūkavo, sužinoję apie Sada
to mirtį. Komunistai ir komu
nistuojantieji nekentė sudemo- 
kralėjusio Sadato.

LĖKTUVAS PATEKO 
Į VIESULO ŽIOTIS

ROTTEHDAMAS, Danija. — 
Danijos keleivinis lėktuvas, ve
žiojęs keleivius iš vieno miesto' 
į kitą pačioje Danijoje, pateko 
į didžiausio viesulo žiotis. lakū
nas manė kad lėktuvas pajėgs 
prasimušti pro labai stiprią 
audrą, bet apsiriko. Lėktuvas 
nėrė į juodą debesį, ir niekas jo 
daugiau nebematė. Lėktuvas 
audroje perkūno buvo tiek ap
daužytas, kad subyrėjo į šipu
lius. Lėktuve buvo 17 keleivių.

BEGINĄS NORI VAŽIUOTI 
Į LAIDOTUVES

TEL AVIVAS. — Izraelio 
premjeras Menachem Beginąs 
antradienio vakara sukvietė mi- 
nisterių kabinetą ir pareiškė, 
kad jis norįs vykti į Egiptą ir 

. Ministe- 
riai pakraipė galvas, bet, padėtį 
aptarus, ministerial sutiko su 
Begino nusistatymu vykti j

išaiškinę 
1. .. ’r patarė

iš Kabulo atvykę diplomatai. —j krašto gyventojams ramiai 
Susirėmimai tarp rusų ir afga^f siekti tų pačių tikslų, kurių sie- 
n-.staniečių įvyko Pagnan mięs-į kė pręzįdc-ntas Sadatas. Vice- 
telyje, esančiame 12 mylių at- Į prezid-lĮnfas pastebėjo, kad žu

dikai suimti ir atiduoti teismui. | dalyvauti laidotuvėse.stumoje nuo Kabulo.
Antradienį 'atvykęs, diploma

tas tvirtino, kad susirėmimai 
tarp rusų i 
įvyko tada, kai Sovietų kariai 
turėjo’ persikelti į kitą miestelio 
pusę. Afganistaniečiai rusus su-’ 
laikė, apsupo ir nepaleido.

Rusai pateko bėdon smarkaus 
lietaus metu .-Lietaus- jie nebijo-- 
jo, bet nenorėjo visai peršlapti 
iki odos. Afganistaniečiai juos 
apsupo ir liepė padėti ginklus.

Gen..- Mubarakas yra lakūnas.
1973. metais jis pasižymėj&į ka-

ir afganistaniečių ro įdėtu: prieš Izraelį. Jis laba?
• Or ' Y • -............ • ' . . . t

— Didokas skaičius valstybių 
galvų šeštadienį dalyvaus pre
zidento Sadato laidotuvėse.

geras organizatorius, buvo avia
cijos štabo viršininkas. Prieš (i 
metus pi;ez. Sadatas pasirįnkc 
gen. jMubaraką viceprezidente 
pareigoms. ■ Jis valdė iš rusų 
pirktus lėktuvus. Buvo pasiųs
tas j Rusiją išmokti valdyti So
vietų lėktuvus, tankus ir kitus 
ginklus.
. . Kada. Egipto vyriausybė nu
tarė'nutraukti santykius su So
vietų Sąjunga, tai prez. Sadatas j 
įpareigojo gen. Mubaraką pirma i 
paruošti Egipto karius. Jis pa- ’ prezidento pareigoms. Laikas 
vyzdingai atliko šias pareigas : užimt: pareigas atėjo daug grei-

.-Vei'au kilo sumanymas, kad 
reikėtų paklausti, ar Egipto vy- 

■ riausybė norės, kad Beginąs 
važiuotų. Nutarta palaukti egip
tiečių atsakymo apie dabartines 
saugumo sąlygas Kaire.

— Gen. Hosni Mubarakas pa
skelbtas Egipto prezidentu. Tas 
pareigas jis eis iki bus pravesti 
rinkimai.

— Egipto' parlamento vicepir- '
minžnkas paskelbtas valstybės pirmą ir antrą kartą, 
viceprezidentu. barakas gerai sugyveno su kili;

-------- ------— ginklų rūšių karo vadais. Prezi- , tu:
— Trečiadienį aukso uncija dentas Sadatas pilniausiai p'si-

kainavo $415. tikėjo gen. Mubaraku ir ruošė jį 1 JAV pozicija keistų

Gen. Mu- , čiau, negu prezidentas tikėjosi. 
Mubarakas galės vadovaut Eglp- 

jeigu kariai nesukils ir ne
pasuks Irano kryptimi. Tada '

% ’

Buvęs prezidentas Jimmy Carteris su žmona skrenda j Kairą, kur šeštadienį 
dalyvaus prez. Sadato laidotuvėse. Carter's pareiškė, kad Sadatas buvęs drąsus 

politikas, parinkdavo tinkamą laiką savo mintims paskelbti.
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Kitą kartą mieisiu j kitus Chi- 
eagos premiesčiųs ir patyrinė
siu, kurios krautuvės vyf. am
žiaus asmenims duoda nuolai
das ir šio skyriaus skaitytojams 
pranešiu. Angelė Sp.

tirba b<t kurios sumos po to 
iiio-l dalies.

PAVELDĖJIMO IR TURTO PERVEDIMO MOKES- 
ČIŲ ĮSTATYMO NUOSTATAI ILL. VALSTIJOJE 
MEnois valstijoje Paveldėji

mo ip Turto Pervedimo
kesčių įstatymas pakeistas 1977 

rugsėjo d. čia pmieksiure 
svarbesnius to įstatymo nuos
tatus, kai jis taikomas.

1) Kai turto pervedimas te
stamentu arba be testamento 
paliktas turtas Illinois valsti
joje. mokestis imamas nuo 
bet kurio mirusio pjtvrMėtojox 
šios valstijos rezidento ir tu
rinčio teisinį arba lygų inte
resų toje nuosavybėje.

2) Kai pervedimas testamen
tu ar be testamento Illinois 
valstijoje arba turint apmokė- 
stinama statusų (eitus) šioje 
valstijoje ir nėra subjektas pa 
veldėti.

1 F ( nuo sekančios sumos, 
atstovaujančios likutį kiekvie
no perleidėjo.

II. a) Bet kuri dovana, pa- 
veJdėjimds, pervedimas bro
liui ar >eserei, <TO,OW> vertės, 
atleidžiama' nuo mokesčių.

b) Jei dovana, perelidimas 
tenka dėdei, tetai, sesei'ėčiai 
sūnėnu i ? tai taikomos šios 
normos: (rato^>^

(F < nuo bet kurios sumos, 
iškaitant $20,000, kas viršija 
atleidžiama suma ,in excess 

x4* the exemption)
8/? nuo sekančių 4 50,000 ar 

jos dalies, po jos ‘sekančios;
12// nuo sekančių $100,000

VYR. AMŽ. ŽMONĖMS REIK
MENŲ PROBLEMOM SPRĘS
TI leidinį “Cousgmmers Prob- 
blenis of the Elderly’’, išleido 
Better Bussines Bureau of Chi
cago. Jame yra aprašyti 60 
svarbiausių dalykų, k. a. žmo
nių fizinis saugumas, bendro
ji apsauga ir jų sveikatos rei
kalai. Ntfsiuskite 50 c. ir
adresuotą sn pagto ženklu vo
kų adresu: BBB, Chicago, 35 
Eeast Wocker, Chicago, IL. 
60601.

san

❖ * *

KIEKVIENO PAREIGA PRA-’
NE^TI SOC. SEC. IŠTAIGAI

PAKEISTĄ ADRESĄ IR
UŽDARBIUS "

Jeigu jūs gaunate Social Se
curity išmokas, jūs turite pra-J 
nešti tai įstaigai apie savo ad-'I 
reso pasikeitimų.

Sekantis svarbus dalykas,!

3) Dviejų metu laikotarpy- ar jos dalies po to sekančios; 
je reikia pareikšti pretenziją, 
ąsmeniškai arba organizaci
jai.

Paveklėtojas
ti valstijai paveldėjimo 
kečio 2'f nuo bei kurio 
mos, kuri virei j a
tai vra atleidžiama » t
(in the excess of the 
lion);

t't mio
arba nuo bei kurios po to su-j 
<m>§ (tnereof);

6'/ mm sekančių $100,000 
arba nuo bet kurios po los su
mos dolies;

10r( nuo

16' < nuo- sekančiios sumos, 
k uri seka balansą kiekvieno as
mens perleidimo.

Kitais atvejais veikia 
čios taisyklės:

16', r, jei palikimas

jei

nuo

jei

sekan-

siekia

palikimas

sekančius C

palikimas

siekia

smnos.

' siekia'*

privalo mokė-
nio- isu-

$50000. £20,000;
sumą J 12/4 

exenip- $30,000;
; i6<<

sekančių $100.000 $50,000;
i0%,

! $150,000; ?
20'/, jei palikimas’$10(4,000.
(Plačiau žiūr. Chapter of Illi

nois Revised Statutes 1978).
sekančių $250,000 ..Pr. Petitas

Nemokama teisinė pagalba 
vyresnio amžiaus asmenims
Nemokama teisinę pagalbą 

vyr. amžiaus asmenims teikia 
(Look apskrities įstaiga. Tokią 
pagalbą gali gauti civilinėse by
lose tie 60 m. ar vyresnio am
žiaus seniorai, kurie gyvena 
Cook apsk. priemiescciuose.

— Nemokamai knygelį, vad. 
“Your legal rights as a a ursi ng 
Home Resident”, galite gauti is 
leidėjų; parašę: Senior Citizens 
legal service Cook County Le
gal Assistance Foundation, 828 
Davis St., Evanston, IL. 60602.

Kur vyr. amžiaus asmenims 
duodama nuolai/da

tuvių pietvakariuose yra kele
tas, būtent, Archer ir Califor
nia kampinė didelė krautuvė 
Kita AP krautuvė yra So\ We
stern Ave ir 51 st St. kampe.

2) Maisto krautuvė, esanti S. 
Achland ir 48th St. kampe, čia 
irgi trečiadieniais seniorams 
duodama 5rv nuolaida.

maisto
Maplewood 

nuolaiida 
antradie-

krautuvė, 59 St. ir
Ave kampas 5' 
seniorams duoda 
nia is.
4) Zays didžiulė krautuvė, So. 
Ashland ir 13rd St. kampe tre 
Padieniais seniorams 

nuolaida. Nuolaida 
na, jei toje krautuvėje 
mi įvairios rūgies vyrų

Chicagos Social, klubo v-ba 
man |>avedė surinkti Chicago j 
adresus prekybos įstaigų, kur 
duodama vyr. amž. asmenims 
nuolaidos.

Apvaikščiojau Chicagos piet
vakarių pusę ir suradau, šta 
šias krautuves ir užkandines'

1) AP maisto krautuvės tre
čiadieniais seniorams duoda 5 
prcc. nuolaidą. AP maisto krau

duoda 
duoda- 
perka- 
ir mo

terų rūbų, dažai kosmetika ir 
radijo, TV aparatai ir net au- 
Lornobilio dalys - reikmenys.

Netdli šios krautuvės yra ir 
ga rsioji užkandi nė MacDonald, 
kurioje seniorams duodamos 
engvatos: jei užsakomas ham 
jurgens, žuvies ar kitas koks 
sumuštinis, tai kavos ir pepsi
kolos duc’dama seniorui nemo
kamai.

B-

1

1|
I &

tai pranešti, jei jūs numatote; JŪS KLAUSIATE,
uždirbti daugiatr, negu' pensi
ninkui vra nustatyta uždarbio 
riba.

Šiais metais pensininkui lei
džiama papildomai uždirbti 
iki $5,000, jei jis yra 65 metų! temomis-juostelių - kasečių?’

KL. Malonėkite pasakyti, 
kur vyresnio' amžinis žmcrnės 
ir iTOsilpttsiu regėjfsto asme
nys gali įsigyti lietuviškomis

ar vyresnis, ir $4,080 tiems 
meninis, kurie yra 1 nuo 62 
64 metu imtinai. ' ■

1 sakč, kad jfis galite jiems pas
kambinti telefonu— 791-8528. 
Minėtos jstaigos vedėjas atsi- 
pragšo, kad iki šiol neatsakė į 
jnsu nžklaušimą raštu, bet jie 
bandys jums padėti, jei jūs 
jiems pasambinsite nurodytu 
telefonu darboo metu. Pr F.

su 
dėl

nia-
So-

KL. Kreipiuosi į jus 
ne liečiančia problema 
cial Security — Medical Insu
rance mokesčio. Kodėl aš tu- 
furiu daugiau mokėti,, negu ki
ti, už tą patį apdraudimų mo
ka? Kaipo pavyzd, pridedu ma
no žmonos mokestį.. Ji moka, 
kaip ir visi apsidraudusieji* 
normalų mokestį su visais mo 

o aš visų 
daugiau ke-

Mipprasfi, kodėl mane dabaf. 
baudžia?

Jei Soc. Sec. — Medical Insu
rance mokėtų savo nariams 
pensijas,tai aišku, aš turėčiau 
sumokėti už praleistus tris me
tus. Tačiau- šios įstaigos pensijų 
nemoka, o tik padeda savo na
riam ligos atveju apmokėti li
goninės ir gydytojų išlaidas. x

Malonėkite man padėti iš tos 
problemos išsikrapšyti.

VL Š-nas

kreipiausi į

kesčio pakėlimais, 
laiką turiu mokėti 
lėtą dolerių.

Tuo' klausimu aš
Miami Soc. See. skyrių, bet jie 
atsakė, kad mokestį tvarko 
tvarko centras ir patarė krėip-

ATS. Apie Medicare apdrau- 
dą yra išleista kelios brošiūros. 
Ten aiškiai yra išdėstyta, jei 
vėliau asmuo apsidraudžia, ne
gu išėjo j pensiją, tai toks as
muo turi mokėti padidintą ap- 
draudą. Tą reikalą tvarko Kon
greso priimtas įstatymas, bet 
ne Medicare apdraudos įstaiga. 
Nueikite į Miąmii, Soc. See. įs
taigą įr j bs vedėjas jums pla
čiau jūsų reikalą paaiškins. Be 
to, paimkite ten pat nemoka-

tiis į centrą Prašiau į centrą Jei Medicare ir
.m i t zl Ar./'.'A, i 4-AA/H A Cir išdėsčiau visą tą mokesčio 

• klausimą^ bet jokio atsakymo 
negavau. Aš ir vėl kreipiausi į 
Miami Soc. See. skyrių, šį kar
tą tarnautoja, surado mano by
lą ir ilgai varčiusi bei skaičia
vusi, pareiškė, kad čia gedinti 
būti bauda,kad nelaiką įstojau 

;j apdraudą.
i Tas tai tiesa. Aš įstojau tris 
Metus vėliau, nes man neleido 
gyvenimo sąlygos. Bet ir Soc. 
See. — Medical Insurance už 
mane nieko nemokėjo ir netu
rėjo jokių sąskaitų, bet ir apsi
draudus, manęs Soc. See.—Me
dical Insurance, neapdraudė už 
praeitą laiką, o tik nuo tada,, 
kai apsidraudžiau-,ir tai tik po 
trijų mėnesių galėjau naudotis 
apdrauda. . įTai už ką esu bau- 

■ džiamas? Iki šio laiko, aš vis 
moku kas trys mėnesiai datf-- 
giau, negu moka mano žmona.

Už š. m. gegužės — liepos 
žmonai atėjo sąsaita 

$30,20, o man — $39.60.
Aš- iir vėl nuėjau į'.Miami

pats asmeniškaii įsitikinsite, 
kiek jums reikia mokėti už ap- 
draudą.

/K

KL. Kai bankas ir taupymo 
bendrovė sužinojo, kad mano 
vyras mirė, tai jų vadovybės 
tuojau uždarė mūsų turėta vad. 
“safty box” — saugią dėžutę. 
Administracija man pranešė, . 
kad tai esą padaryta dėl vals
tijos paveldėjimo mokesčių 
apžiūros ir įvertinimo. Ar aš 
privalėjau asmeniškai pra
nešti apie tai bankui?

^Janina K.

ATS, Jūsų gydytojo patari- 
’ ritas nemaišyti Inderalio su' 
; degtinės vartojimą pagristas 
' faktu, kati abiejtt dalykų var- 
: tojiraag gali turėti priešingą 
; reiškinį dėt aukšto kraujoJzid,Pet^

kad knygų! spaudimo. Jūsų vyras turi^ pa- 
i«Xleidykla^ Sūduva jau turi išlei- ■ 
•.t dusi tiek jaroninRji, tiek vy-į 
j, resrrio amžiaus žmonėms žino 1 
T mų Met. rašytojų įvairtomis . 
ą temomis įdomias įkalbėjimrss- 

juosteles. Vienos! 
juostelės - kasetės grojimo il- 

į gumas tęsiasi apie vienų? va- 
Į landą, po 30 minučių kiekvie- 

Viena mandra poniutė, grižu- ■ noje pusėje. Jos tinka
si iš Europos, pasakoja ką ji kykloms, jauniems ir vyresnio . cįjos 1981 m. Chicagos m. au 

amžiaus žmoiiėm&. Jau yra iš-
— O ar jūs buvote Italijoje?peista juostelių -^kasečių rne- 

— susidomėjęs, paklausė vienas! diciniškoinis temomis, patarė
jos bičiulis.

— O... tikrai, negaliu pasa
kyti; visus kelionės bilietus pir
ko' mano vyras.

* aį: * 
Atsargus kinietis

Jauna anglė,, apsigyvenusi 
Hong Konge, bara savo tarną 
kinietį, kam tas Teinant į jos 
kambarį nepasibeldęs į duris.

— Viskas tvarkoje, — atsakė 
kinietis, 
pasitikrinu per durų rakto sky
lutę ir, jei ponia esi nuoga,

neįeinu į kambarį. 
$ * * 

NELAMINGASIS

as- 
ligi ATS. Patyrėme,

i kasetes*

Bilietus pirko vyras

rodyti daugiau pasitikėjimo 
savo gydytoja ir ateityje visai 
Sustotų vartoti alkoholį.

mo

KL. Kur gali gauti vyr. am
žiaus asmtto Chžeagos mieste 
papiginta kaina automobiliui 
lipinuką (angliškai vadinamą 
sticker j? P- K *

ATS^ Mūsų žiniomis aplika-

ron mačiusi.

aš visada pirma-r

tai
as

1

niai kaip sudaromi testamen
tai, kaip sutvarkyti Soc/. See. 
pensijas,\ lietuvių kalbos pamo
kos, lietuviškos pasakos, mįs
lės, dainos juokai ir kt. 
Tuo reikalu daugiau informa
cijų galima gauti pas V. šnlai- 
ti, 7414 Dunbarton Ave., Los 
Angeles, Cal. 90045, 

» 3K &
KL. Mano vyras, kuris yra 67 

m. amž., priiminėja 20 mg 
Inderalio tris kartus per die
ną, kad sumažintų savo krau 
jo spaudimą. Jis anksčiau bu
vo ‘Vodkos’ gėrėjas, bet da
bar jau ištisą mėnesį tos deg
tinės nebegeria. Jo- gydytojas

Esu vienas pasaulyje, ne- jam pasakė, kad Inderalio- tah
tekau giminių ir pažįstamų.

— Ka, ar visi išmirė?
— Ne, visi .prafurtčjo!

Pamokoje
Pelruk, pasakiky man kokį’ 
žodį.

— Guma.
— Bet tai nėra ilgas žodis:
— Gumą galima ištempti.

letės su degtine nemaišytų. Ar 
jis gali Inderalį vartoti su vie» 
na stiliuku degtinės? Aš paste
bėjau, kad jis fiziškai ir men
tališkai geriau atrodo, kai jis 
degtinės negeria.

Susirūpinusi žmona A’. A'.

tomobifių lipirrukai - stoicke- men 
>riai- gauti išsiuntinėti jų savi- 
:ninkanis. Tl-1. 27 — t 
vvresnio amžiaus asmenys už ^oe> ^ec‘ parodžiau

4fpfmtkę (sfickerj tur mokėti ^ yra žmonos Jr mano 
$20, vietoje 40. Jeigu jūs tu
rėjote teisę tokį lipinuką gau
ti praeitais metais, tai galite 
gauti ir šiais metais. Jei ne
gavote, tai aplankykite City 
Hali, rm. 107 ,, pristatykite sa
vo praėjusių metų lipinuką.

■ Nr., ir ten gausite naująjį i 
tik už 20 dol.

Daugiau informacijų tuo 
reikalu galite gauti, skambi
nant tel. 744-6878. 

* * ♦
KL. Malonėkite man pasa

kyti, kaip aš galiu gauti piges
ne kaina butelį iš CHA admini 
stracijos? Ši įstaiga į mano ke
lis užklausimus raštu iki šiol 
nieko neatsakė

Tiek 65 metų ar-i

ATS., šiuo atveju nėra įsta
tymo, kuris reįkalauių pra
nešti bankui kad just£ vyras 
mirė. Tačiay/daiigeĮyje šio 
krašto valstijų veikia įstaty
mai, kurie įpareigoja bankus, 
tokias dėžutes uždaryti, kad 
iždo valdininkas patikrintų jų 
turinį ir įvertintų, 
apžiūros, leidžiama 
mis audotis. Nieko 
galaus, kad našlė
i banką su savo pranešimu. 

* * *
KL. Malonėkite pasakyti, 

kiek galima tikėtis dar gyventi 
po išėjimo į pensiją? J. J.

ATS. Mokslininkų apskai
čiavimu, šiuo metu išėjus po- 
lilsin, esant 65 metų amžiaus, 
galima tikėtisi, kad dar gyven
si 5 metus ir tas skaičius nuo
lat auga.

Po -tokios 
toliau jo- 

nėra nele- 
neskubėtų

mokesčio skirtumas. Man atša
ukė, kad nuo š. m. liepos mėn. 
visiems yra padidintas mokes
nis. Tai taip aš nežinau, kodėl 
turiu mokėti daugiau už visus 
kitu? apdra tįstuosius ? .

Mane Soc. See. vis ragino is- 
ir jtoti į “Medical Insurance”, o jei 

j neįstosiu tai vėliau visai nebū- 
Jsiu priimtas. Tačiau S. S. nie

kada neminėjo’ kad bus uždėta 
bauda. Todėl dabar aš negaliu PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

WHAT IS THE FASTEST GROWING
■ HEALTH CARE PROFESSION-ANDWHY? 1

M J.

ATS. Papiginta kaina įmo
ntuojanti įstaiga, vadinama 
CHA Centrai Rentai ofisas at-

so Many Reasons

4
!V

Kai ateina minkštas ir-švelnus pavasaris, 
ir, tartum, maži stebuklai, kelias pumpurai, 
aš esu praėjęs žalią vasarą
ir matau, kaip žaidžia pakelėse rudenio vaikai. 
Nesikalkit!. Nesikalkite, žiedai, į saulės šviesą: 
verčiau likite žalsvom dėmelėm ant šakų, — 
Į .jūsų bundančią ir bręstančią gyvybę tiesia 
rankas
būriai rudens vaikų.

SMOKEY
—'   *—

1 1 .«aiyYOUcair 
prevenrforest fires!

Sunki, juoda kasdieninė mūsp žemės duona, 
žudikė mūs svajonių ir sapnų.
Austai padangės mėlynuoja,. 
o aš kasdienės dnnnos atsinešt einu.
Iš dulkių, jš aliejų ir iš ratų 
iškrinta duonos trtFprrriai.
Renki. Jr niekas- čia tavęs nematą 
ir toprtfpflka? nematei. -■’< y < t ' 
kad nužydėjo mėlyni dangac* skHtantat

(IŠ Sūduvos iškištu AlgfmaTTto Pagėgio 
eilėraščių rinkinio ELEGIJOS)

- <2)5TEO PATHIC MEDICINE/ 7 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ r 
V. 0/5, WILL MORE THAN ! 
DOUBLE THEIR PRESENT < ! 
NUMBER-GROWING FROM .! 
IQ,000 TODAY TO MORE 7' 
THAN 36,000 PHYSICIANS
IN THE NEXT 20 YEARS/^* >

r

W.O/3 Mt FULLY LICfNSFO TO PRtSCRJBt 
DRUGS, PERFORM SURGERY ANDVTIUZl 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AW DISEASL- 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 1 

^.THERAPY.

a! I Primary reason : 
FOP IK PROFESSION'S f 
RAPID GROWTH STKt Į 
EMPHASIS IT PLACES j 
OH TRAINING MNEAAt ’ 
PRACTITIONERS.

{Although only fivs 
PERCE NT OF THE PHY- 

iSKlAM POPULATION. 
;D.O.'S PROVI03 TOTAL 
( HEALTH CASE FOR MORI 
>ThaN TEN PERCENT Of* 
f THE PUBLIC. SOME 20

2 — Naujiencfe, Chicago, 8, UI. Thursday, October 8. 1981



JUOZAS ŠARAPNICKAS

ST. CATHARINES, ONT.
ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS PO VANCOUVERĮ, B.C.

modaną, pasidėjo ant loves, at
sirakinu1 ir iš vidaus išėmė ma
žesnį čemodaną" ir, jį atrakinęs, 
įdėjo kažką tai vidun. Tai dary
davo kiekvieną kartą, kai tik 
grįždavo iš miesto.

Atėjus tinkamam laikui, sau
gumas padarė jo kambaryje 
kratą ir tame mažajame čemo
dane rado daug šnipinėjime 
medžiagos. Buvo išaiškinta, kad 
“lietuvis Žagrė’’, gimęs Kaune, 
nėra lietuvis, bet tikras rusas. 
“Lietuvio Žagrės” ištikimas 
draugas, lietuvis G., paliko ne
liestas to’iimesniam sekimui.

Man rodos, kad panaši, žinia 
1 ateina iš Kalifornijos, kur yra 
j siūloma, samdyti kokią tai koin- 
! paniją Lietuves laisvei siekti. 
Tenka pastebėti, kad Lietuvos 
laisvei atgauti geriausiai gali 
darbuatis tik lietuvis patriotas.

Tokie Lietuvos laisvės kovo- 
u. j tojai, pasariidyli už pinigus gali

; ' (Tęsinys; i
į Lietuvis, matydamas, kad tu

ri reikalą su 5-tos kolonos lie
tuviškai kalbančiu agentu, So
vietų padlaižiu, pakeitė kalbos 
kursą. Jis pradėjo pritarti “in
žinieriui mdkslininkui” apie 
įvestus . potvarkius vykstan
tiems į okupuotą Lietuvą. “In
žinierius”, baigęs “mokslinį”. 
(tikrumoje šnipinėjimo) darbą, 
draugiškai atsisveikino ir išvy
ko kitur šnipinėti.

Vėliau lietuvis gavo leidimą 
išvykti į okupuotą Lietuvą. Pri-Į 
pirko giminėms dovanų tiek, Į 
kiek “inžinierius” buvo' nuro- i 
dėsi Nuvykus tam lietuviui į j 
okupuotą Lietuvą, prisistatė tas j 
pats “inžinierius” ir su šypse-Į 
ha pasisiūlė padėti. Tikrumoje 
turėjo uždavinį sekli lietuvį, su 
kuriuo jis susitinka. Lietuvis, 
tą žinodamas, pakluso, nes su s 
prato, kad jis bus sekamas. Da-: ,;1 .• t • » • • <t- . . r . ., . , t>k pabloginti Lietuvai ir: lietu-Ųar lietuviui reikia sugalvoti j....___ .x,- T
planą, kad galėtų nuvažiuoti 
ten, kur nori, ir kad seklys ne
pastebėtų. Susirado ištikimą ve
žiką, kuris gerai žino Vilniaus
miestą ir kitus pašalinius ke- kazoką šcta.

; viams laisvėti, nes Lietuvos 
okupantas prie tokių “vaduoto
jų” lengvai prieis ir kelis kar
tus daugiau dolerių Įmes į jų 
krepšį. Gi už dolerį ir velnias

Čikagos miesto vaizdasA. Cooper Skapas

mėnesį Zaj e tumias buvo su
šaudytas. Po to buvo tardama ir 
velionio žmona. Per tardymus 
sadistiški enkavedistai išmušė 
vieną jos akį ir moteris tapo vi- ’ 
sam amžiui invalide.

DETROITO NAUJIENOS

liuš. Lietuvoje jis turėjo daug 
giminių. Paaiškinęs “inžinie
riui” sekliui, kad jis pas gimi
nes važiuosiąs rytų kryptimi, 
jįs. išvažiavo ' vakaru kryutimi.! . ... T r..Jr - J - Į tuvių aplankyti negalėjau. Į Zi-
. į Kad Lietuvos okupantas siun-} tos ir Henriko Tumaičių kvie
čia lietuviškai kalbančius savoj timą atsisakyti negalėjau, ir 
agentus (dabar KGB vadina-j juos aplankiau, nes jie pažadė- 
mus), nėra naujiena. Tokie lie-1 jo mane parsivesti iš autobusų

Belankant Vancouverio ir ki
tų miestų lietuvius, dvi savaitės 
prabėgo gana greit. Kiek kur' 
buvau kviestas, vistiek visų lie-

tumas, iš kur buvo matyti visas. šio krašto laisve. 
A7 ancouverio miestas, žiūrint I 
tiesiai žemyn, namų pastatai 
atrodo’ lyg būtų giliame slėnyje. 
Kai dirsteli Į kitą pusę, tai švie
sos staigiai kyla Į aukštumas, 
kur dienos metu tų namų, pa
statytų tarp medžių, nematy- 
tumei. ..

Sekančią dieną lĮįįTŪfnąitis 
tik dėl manęs nėjo 'įiįįarbąV ir-

tųviškai kalbantieji agentai gali stoties, į kurią jie man nurodė 1 dienos metu taip pat v^inėjom 
Ųūti ir’ nelietuviai. Pavyzdžiui, atvykti;
prieš keliolika metų, kai Angli-j 
joje buvo didysis Sovietų šnipų j su mi 
Yalymas ( 
flėt 115), jų tarpe buvo ir vie
nas “lietuvis”, pasivadinęs Žag- ■ tienė parsįyęžė Į puošnius- na
re. Tas “lietuvis” apsigyveno i mus. Prieš vakariene atvažiavo 
didesnėje lietuvių kolonijoje.! P-P- Kauliai ir kartu vakarienia- 
^uikiai kalbėjo lietuviškai, bet-Įvome. Zita Tumaitienė. yra dai- 
ppvo rusų kilmės; mėgdavęs Inos mėgėja ir po vakarienės 
įsivelti į įvairias diskusijas ir j daug dainelių padainavome, 
pakritikuodavęs net lietuvišką I Teko stebėtis V. Kaulio žmona, 
■v^eiklą. Sumanūs lietuviai at-j^’ons j’i iš Brazilijos trečios kar- 
k'reipė dėmesį į tą lietuvį,. kad! t°'s lietuvaitė, bet lietuviškai 
jo peršamos idėjos nėra lietu-- kalba be j'okio akcento; turi ge 
yiams naudingos. Atkreipė dė- r? balsą ir moka Lietuvoje dai- 
mėsį ir į tai, kad “lietuvis Žag- nuotas lietuviškas dainas. Augi
nę”, eidamas į prausyklą, ke- na du vaikus, kurių vyriausias 
lioms minutėms užrakina kam- gal tik penkerių metų, puikiai 

■bario duris. Apie tai buvo pra- į kalba lietuviškai ir dainuoja 
nešta saugumui. i kartu su motina lietuviškas dai-

Veidrodis padėjo išaiškinti Į nas. Tik tėvai, o labiausiai mo- 
šŽŠpinėjimo pėdsakus. NamasĮtinos, yra vaikų lietuvių kal
binto senos statybos ir karnpuo-1 bos mokytojos, 
tas, o kitame kambaryje veid
rodžio pagalba buvo galima pa
togiai sekti ką kas veikia. Kartą 
“Žagrė” grįžęs iš miesto' įėjo sa
ve kambarin, paėmė didelį če-

mafas skaičius šauliu ir sve
čių.

Švyturielės sesės šaulės sve
čius vaišino lietuviško skonio 
maistu, o broliai šauliai girdė 
gaivinančiais gėrimais. Buvo 
ir kilų paįvairinimų, ir gausus 
lotreiojs stalas.Buvo ir laimin 
gų. kurie grįžo į namus pa
tenkinti.

šauliai ir svečiai laiką pra
leido linksmai. Vienas kitam 
paspaudė ranką ir palindo 
susitikti sekančiais metais pa
vasarį.

Stovyklos uždarymas pavy
ko gerai.

BALFO SEIMAS DETROITE

Jau buvo rašyta, kad BALFc 
20 Seimas įvyks spalio 14-25 

Velionis X. Zajer.čiauskas bu- dienomis. Seimo pirmąją die
vo reto pavyzdžio asmenybė, ną (šeštadienį, spalio 21 d.) 
Būdamas savai.o.'is kūrėjas, ga. i užsibaigus posėdžiams, 7 vai.

‘ Įėjo gauti žemės arba kitokių 
privilegijų. Bet jis jų atsisakė,

i pareikšdamas, kad jis kovojęs už^ 
Lietuvos laisvę, ne už pinigus

i ar kitas kokias privilegijas,- bet ‘ 
I grynai tik iš pasišventimo ir pil- ( 
' dydamas savo kaip lietuvio pa- 
į reigas.

K. Zajenčiauskas, būdamas 
‘'va’-kingas. darbštus ir sumanus, 

. nerūkė ir negėrė degtinės, susi- 
, laupęs kiek lėšų į-igijo verslą.

Versies sekėsi, išaugino padorius j 
vaikus ir juos išmokė. Jis pats | 
■■ikėjosi laimingo gyvenimo, su- .

i laukus senatvės. Lietuva yelio-1 
. niui buvo viskas, nes dalelė že- j 
: mės ir jam priklausė. Dėl Lietu- J 
' vos žemelės ir laisvės jis išėjo ] 
kaip savanoris į kovą prieš oku
pantus.

H. Tumaitis š.m. rugsėjo 15 d.
12 vai. dienos atvežė į Vancou
verio aerodromą. Broliškai atsi
sveikinus padėkojau už vaišes,! 
globą ir paslaugą ir už atvežimą Į 
į aerodromą-

Pirmas sustojimas, grįžtant i; 
namus, buvo Kalgario aero- Į 
drome. Į Toronto aerodromą lėk
tuvas nusileido su 2 vai. ir 15 
min. pavėlavimu. Toks pasivė- ’ 
lavimas keleivių tarpe sukėlė ne-1 
pasitenkinimą, nes kai kurie biz
nieriai turėjo būti tam tikru lai
ku Otavoje.

vakaro Dievo Apvaizdos para
pijos salėje Įvyks iškilmingas 
balius. J balių vaišių auka as
meniui 10 dol., įskaitant ir gė
rimus. Baliaus metu meninę 
dalį atliks solistė Danutė Pet
ronienė; jai akompanuos Ri
chard Meier, žodį tars svarbus 
svečias — dr. Kazys Ėringis 
neseniai pabėgęs iš okupuotos 
Lietuvos. Įdomu bus išgirsti 
kokios dabar nuotaikos Lie
tuvoje.
Bilietus į balių aju dabar gali

ma užsisakyti pas BALF 70 sk. 
pirm. Alfonsą Jušką, tel.264- 
7735f arba pas sekret, Vladą 
Staškų, tel. 533-4656. Laikas— 
iki spalio 21 dienos.

Rengimo Komitetas 
* * *

Jūrų šaulių stovyklos vasaros 
sezono uždarymas

Uždarymas įvyko rugsėjo 
mėn. 27 d. Oras pasitaikė la- 

j bai gražus, todėl susirinko ne

« JF *
Atšventė vardadienį

Šv. Antano parapijos kavi
nės ilgametė vadovė Pranciš
ka Televičienė spalio 4 d. at
šventė savo vardadienį. Alber
tas Misiūnas, Parapjos komi
teto pirm, pristatė kavinėje 
susirinkusiems parapiečiams ir 
svečiams varduvininkę P. Te- 
levičienę ir paprašė visų už 
jos per daugelį melų pasidar
bavimą sugiedoti ilgiausių me
tų, ir padėkos ženklan įteikė 
dovana, v . . «

Arti. Sukauskas
Aš jaučiu, kad p.p. H. ir Z. 

Tumaičiai mano paslaugos ne
pamiršo, nes -mane parsivežė Į 
savo namus, vaišino, vežiojo po 
Vancouverio miestą ir aprodė 
visas žymesnes miestd vietas. 

■ Zita Zajančauskaitė Tumai- 
Uenė — savanorio kūrėjo duk
ra, kilusi iš Žemaitijos, didelė 
patriotė, nuoširdi ir vaišinga, 
visada sielojasi dėl savo gini- 
ioj<rfcražto
- 'Zitos- tėvelis Konstantinas Za- 
jenčiauskas, šavano’ris kūrėjas; 
Klaipėdos • krąšto -atvadavimo 
dalyvis, saulių*' būrio vadas ir 
kitų tautinių organizacijų akty
vūs veikėjas, * iš savo mylimo 
girnib. krašto Liėtiivbš Snesitrau- ■ 
tA.S.ėvietanis aąttrą’kartą oku
pavus Lietuvą, -K. Zajenčiaus- 
kas buvo terorizuojamas, tar
domas ir i žiauriai kankinamas.

t • ‘ - į . * , . t •.

Per tardymus, sufabrikuojant 
nębūtus ■ nusikaltimus, kankino; 
mušė suimtąjį ir; vertė, prisipa
žinti prie kaltinimų, kurių su-, 
imtasis nebuvo padaręs. - Kitą 
dieną enkavedistai kaltinamąjį, 
dar žaįzdpms nuq mušimo ne- 
užgijus, vėl tardė, .vėl mušė iki 
sąmonės netekimo. ’Tokius žiau
rius kankinimus iškentėjo ir sa
vanoris kūrėjas Kdnstantinas 
Zajenčiauskas. Deja, jis nepa
lūžo ir nepasidarė savo numylė
to gimto krašto išdaviku. Po il-

PATIKSLINIMAS joje
T O - 1 XT •• taus

— 4000 metų prieš Kris- 
gimimą. . :

Mano kelionė tiek į Vancou- j Jaunimo 
veri, tiek ir į kitus miestus, besi- į jėzuitai,

pa. 
šį 

ne-

i po miestą, jo visų įžymenybių 
Dieną anksčiau atsisveikinau 1 pažiūrėti.^

lais p.p, A. ir S. Kensta-1 Prieš keletą metų|H.’Tumai- 
(berods, jų. ištrėmė ■ vičiais, ir išvykau į Vancouver^, i Us, iš kur tai sužinoję mano 

- ] Iš autobusų stoties Zita Tumai- j adresą, parašė lĄan laišką ii 
‘ pasiteiravo, ar as negalių, su

teikti jam informacijų. ąpįfe'.'iAr 
Norvaišą, nes No^^išosAunoną, 
Regina Tumaitytė^'X&4iĮ^^i 
paieško savo vyro. Tūrių pa
stebėti, kad Regina yra Tumai- 
čio sesuo,

Tuojau pasiunčiau H. Tomai
čiui laišką, kuriame pranešiau, 
kad A. Norvaišas yra gyvas, 
pridėdamas ir jo adresą. Už ku
rio laiko gaunu iš okupuo’tos: 
Lietuvos Reginos Norvaišienės: 
laišką. Aš ir jai skubiai atsa
kiau. Per tą susirašinėjimą buvo 
atrištas mazgas Reginai Nor
vaišienei atvykti į Kanadą, pas 
savo vyrą, nes A. Norvaišas 
sudarė atkvietimo žmonai doku
mentus. Prieš kelis metus Re
gina Norvaišienė atvyko į Ką-» 
nadą, yra laiminga ir džiaugiasi | gų tardymų, 1950. metų liepos

riiesį ir į tai, kad “lietuvis Žag-

Po vakarienės ir dainų, H. 
Tomaitis pakvietė j mašiną ir 
išvažiavome nakties metu apžiū
rėti kaip atrodo Vancouverio 
miestas. Nuvežė į tokias aukš-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

- MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

/-Eit

Cosmos Parcels Express Corp. J
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 5

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 £

F

lankant pas lietuvius, buvo 
minga ir jokių nelaimingų 
tikimų, neturėjau, išskyrus 
tųvų pasivėlavimus.

(Pabaiga)

sėk- 
atsiy 
lėk-:

i

kad
Mokėti kentėti yra ženklas, 
turima didelis patyrimai

.MEET THE CHALLENGE!

itose “Trumpai’’ žinutėje 
rašyta: “Jėzuitai bijojo, tai 
kartą salės atsiųstiesiems 
davė, užtat jie nusamdė 
tur”. čia noriu patikslinti, kad 

centro savininkai yra 
bet jau antri metai 

Jaunimo centrą turi išnuoma
vę pasauliečiams, vadovaujant 
Irenai Kriaučeliūnienei. Pa
sauliečių valdyba, kiek žinau J 
yra nutarusi jokiems iš ok; Į 
Lietuvos atsiųsiems solistų 
koncertams salės neišnuomo
ti. Tokiu bųdu jėzuitai tuo 
klausimu balso neturi.

Ir paskutiniu laiku vykęs iš 
ok. Lietuvos koncertas buvo 
surengtas Vyčių salėj. Gi iš ok.' 
Lietuvos atvykusiai solistei 
Nijolei Ambrozaitytei salę vie 
riuolės išnuomavo kažkur Chi 
cagos pakrašty. ' Į

Stasys Juškėnas .

• Rašalo lašais gali priversti 
milijonus galvoti. (Byron)

pirkite jav Taupymo bonus

ENERGY!
WISE .

V A

■ . 7 ,T^

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

• Seniausias, koks žmonijai 
yra žinomas • sapnininkas, gali 
pasigirti savo 6,000 metų senu
mu. šis sapnininkas buvo ant 
molinių lentelių parašytas Azi-t

- LMt um of cfiswaahtr 
to once a day, after the 
waning meal, and cut : 
excessive use or water 
and electricity.

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

fl MtrXSTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. IŪHMUN, BJ, Rųlrtmotu nlitMnkir

MMfflMlinillllllnlu!IIIIIlllllll illiililBIiUll flilD lllliillllllllillb

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25, Kieti viršeliai Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITeRATORA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stahkog, 
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 pusL knyga kainuoja tik S3.

, • 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 S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 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.

• LIETU VIŠK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės lx 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pnsL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |8.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
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.

'9 SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje jrt 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE BO6OS. Užsakant pridėti doleri pcrsJanūmo Ubddoms, 
1--------------------------------------------------------- -
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Kad Reaganui būtų reikalinga aiškumą
Staigi ir nelaukta Egipto prezidento Anwar Sadato 

mirtis sukėlė didelio susirūpinimo visame pasaulyje. Di
džiausią nerimą sukėlė pačiame Egipte, nes kiekvienam 
gyventojui neaiški tapo rytojau diena. Panašaus susirū
pinimo sukėlė Artimuose Rytuose.

Tikslesnių informacijų siekia šiaurės Atlanto Sąjun
ga, Viduržemio jūros pakraščiai, Persijos įlanka, Indijos 
vandenynas, prezidentas Reaganas, Kongresas ir laisvo
jo pasaulio karo jėgos. Ypatingas dėmesys kreipiamas. 
į prezidentą Reaganą, nuo kurio sprendimo gali priklau
syti oasaulio taika.

Šiandien kiekvienam aišku, kad ne tiktai mirė ne
paprastai silpnos valstybės politikas, bet griežtas ir kant
rus kovotojas už Egipto laisvę, taiką pasaulyje ir taiką 
Artimuose Rytuose. Sadatas buvo Egipto kariuomenės 
karys, artimas Naserio draugas, kovotojas už Egipto 
gerbūvį, už taiką su kaimynais ir už demokratinę san
tvarką, garantuojančią laisvę tautoms ir Egiptui.

Naseriui mirus, Sadatas tapo Egipto kariuomenės 
vadu. Sadatas pajėgė ne tik apginti Egipto, žemes ię va
karų, bet jis diplomatinėmis priemonėmis pajėgė atgauti 
ir tas žemes, kurias Egiptas buvo praradęs Izraeliui. 
Sadatas susidraugavo su Amerika, siekiančia taikos Ar
timuose Rytuose ir Persijos įlankoje, arčiau pažino de
mokratišką santvarką ir ryžosi auklėti ne tik Egipto 
ginkluotas^ jėgas, bet ir gyventojus demokratine kryp
timi. Jis ne tik auklėjo, bet karo nuniokotam Egiptui 
atnešė ir taiką, duoną bei darbą, gaudamas iš Amerikos 
bilijoninę paramą.

Reikia neužmiršti, kad Sadatas pajėgė apginti Egip
to kariuomenę nuo Sovietų agentų ruošiamo perversme 
karių tarpe ir turėjo reikalingos drąsos įsakyti rusų ka
riams, politiniams patarėjams, Sovietų agentams ir vi
siems diplomatams išsikraustyti iš Egipto. Sadatas tai; 
padarė, kai įsitikino, kad Sovietų agentai kursto Egipto 
jaunus leitenantus prieš vyresniuosius karius, pralaimė
jusius karą ir didelius žemės plotus. Tai buvo labai drą
sus žygis, Sadato žengtas nebaigto karo, pralaimėjimų 
ir neramumų dienomis. Sadatas nustatė laiką Sovietų

diplomatams, karo ir laivyno vadams ifisikrauatyti iš vi
sos Egipto teritorijos. Egipto kariai dabojo, kad rusa) 
išsikraustytų. Tai buvo didžiausias Chruščiovo pralaimė
jimas. Jis parodė egiptiečiams, kad Sadatas, kada reika
las eina apie Egipto gerbūvį, turėjo reikalingos drąsos, 
energijos ir pasiryžimo.

Sadatas antrą karią ėmėsi šios operacijos, kai pajuto, 
kad pusantro, tūkstančio patarėjų, diplomatai ir saugu
mo agentai ir vėl pradėjo kištis į Egipto vidaus reikalus. 
Jeigu pirmą kartą rusai stengėsi paveikti Egipto kariuo
menės jaunesnius karininkus ir eilinius karius, tai šį 
kartą Sovietų agentai stengėsi Egipto vidaus kovai 
įtraukti tikybines grupes, politikoj nesusivokiančius stu
dentus ir nevykusius laikraštininkus. Pradžioje Sadatas 
įsakė rusams paskubomis išsikraustyti, o vėliau suėmė 
ir padėjo į kalėjimą kiekvieną tikybininką, skelbiant) 
priešvalstybinę veiklą. Sadatas žinojo, kad šios grupės 
iŠ Egipto ruošėsi padaryti antrąjį Iraną ir kad jos buvo 
Libijos diktatoriaus, Irano Chomeinio vadovaujamų isla- 
miečių ir Saudi Arabijos šijitų mulų įtakoje. Sadatas su
stabdė jų planuojamą perversmą ir Egiptą išgelbėjo. Bet 
Sadatas nežinojo, kad Kremliaus agentų suagituoti šijitai 
buvo koją įkėlę į modernios Egipto kariuomenės eiles, 
Jų įtaka buvo maža, bet užteko 6 vyrų, kad parado metu 
sustabdytų šarvuotį, išliptų ir kulkosvaidžiais bei ranki
nėmis granatomis mirtinai sužeistų prezidentą, platfor
moje stebėjusį dviejų valandų kariuomenės paradą, šeši 
kariai fanatikai šijitai atėmė Sadato gyvybę. Paskubomis 
jis buvo nugabentas į Naserio karo ligoninę, bet už trijų 
valandų mirė. Karo policija tuojau suėmė visus 6 pasi- 
kėsintojus. Jie atidavė ginklus be jokio pasipriešinimo. 
Paradas buvo baigtas, suimtieji atiduoti teismui, o ka-1 
riuomenės vadai prižiūrėjo tvarką ne tik Naserio prie
miestyje, bet ir Kairo mieste ir visame Egipte.

Ne tik Egipte, bet ir visuose Artimuose Rytuose 
antradienis buvo ramus, jeigu neskaityti Libijos radijo 
stočių, kurios patarinėjo Egipto kariams ir maištinin
kams versti Sadato primestą vyriausybę ir nevykdyti pre
zidento Sadato, paskutinių patvarkymų.

Izraelio premjeras Beginąs ir gen. Baronas pajuto, 
kad jiedu, norėdami pagrobti Jeruzalę ir didelius deši
niojo Jordano upės kranto žemių plotus ir trukdydami 
įvesti taiką Artimuose Rytuose, prisidėjo prie ankstyvos 
Sadato mirties ir neteko taikos siekiančio egiptiečio.

Egipte ir toliau tvarką palaikys kariuomenė, kurios 
vadas antradienį parskrido į Egiptą iš Washington©, kur 
jį buvo pasiuntęs pats Sadatas, kad galėtų susitikti su 
prezidentu Reaganu ir aptarti tolimesnius abiejų vals
tybių ir Artimųjų Rytų reikalus. Kariuomenės vadovybė 
pilniausiai pasitiki savo vadu, pasiryžusiu Egipte stip
rinti demokratines idėjas.

Kaip Sadatas anksčiau pasitikėjo prezidentu Carte- 
riu ir iš priešiškai nusiteikusio Egipto padarė Amerikos 
sąjungininku, taip Sadatas buvo pamėgęs ir prezidentą 
Reaganą, kuris buvo pasiryžęs laikytis Carterio nusta
tytų draugiškų santykių. Prezidentas Reaganas pamėgo 
Sadatą, daug klausimų aptarė ir buvo pasiryžęs bendra- 
darbaiuti su Egipto prezidentu. Prezidentas pats dar ne
turėjo galimybės nuodugniai įsigilinti į Artimųjų Rytų 
sudėtingus klausimus. Jis turės vadovautis patarėjais. 
Susidaro įspūdis, kad jį apspito eibės įvairaus plauko pa
tarėjų, kurie gali aptemdyti paties Reagano aiškumą.

Mums atrodo, kad būtų geriausia, jeigu jis pasitikėtų 
sekretoriumi Haig, kurį jis rūpinosi gauti Valstybės sek
retoriaus pareigoms. Iš visų patarėjų, sekr. Haig ge
riausiai žino Sadato mirties priežastis, žino, kas Sadato

PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO VICEPIRMININKU INŽ. LIŪTU GRINIUMI

jau asmeniškos naudos, prie
šingai kasmet man tai kai
nuodavo daug valandų laisva
laikio ir asmeniškų išlaidų. 
Skirtumas tarp manęs ir kai 
kurių kitų yra tame, kad vi
suomet pirma stačiau darbų, 
o ne savireklamą. Žiūrėjau 
kas yra naudingiau, iš nepri
klausomo taško, bet ne gru
pinės naudos; visuomet buvau 
neprik^ausomafc, neįsipareigo
jęs kokiai nors grupei; nieka
da neiieškojau darbo.kurį dir
ba kiti, ieškojau tokio, kuris 
yra reikalingas bet nevykdo
mas; visada tikėjau, kad žmo
gus neturi savo pareigose įsi
senėti, bet turi savo pajėgumą 
pritaikyti naujose cituacijose. 
Esu perdaug užimtas, kad tu
rėčiau laiko pyktis ar eikvoti 
laiką su Goebelso ar komunis
tiško kurpaliaus propagandis-

✓

. Inž,!‘Liūtas1 JGrjnius

— Daug žodžių yra beriama 
kaltinant, kad jaunimas neda
lyvauja lietuvių organizacijų 
darbuose. Tam, esą, šalia pa
stoviai ir tyliai jau dešimtine 
cius dirbančių Ateitininkų, 
Neo-Lituanų, Skautų—Akade
minių, Studentų Sąjungos, San 
taros-Šviesos, Lietuvos vyčių; 
reikėjo kurti Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą ir ją, 
kaip satelitą įjungti į Pasau
lio Lietuviu Bendruomene. San 
dara, bendradarbiavimas ir 
dara, bendradarbiavimas ir pa 
giliau patvariom orgnizacijonl 
buvo paaukota kontrolės nau
dai vėl suuriant nedideelę, Į tik man,

(Tęsinys)
nuperka, nebent jam būtų mo 
karna visą laiką. Galop ir va., 
dinamo jaunimo sąvoką — da 
bar dažnai jungia virš 
trisdešimt penkis metus per. 

į siritusius “jaunuolius”. Aš siū 
' lyčiau šį jaunimo klausimą ati 
I džiai persvarstyt ir pažiūrėti 

ar nebūtų patogiau ir našiau 
dėmesį skirti narių verbavi
mui į visai visas jaunimo or- 

, ganizacijas ir į kitas bendruo
menes, kultūros, profesines ir 

t grupines organizacijas, sie. 
j kiant platesnės apimties tarp 

organizacinio bendradarbiavi
mo, o ne centralizacijos ir pa
grindinių vadovavimo vietų 
uzurpacijos, dominuojančios 
grupės žmonėms. Dur\'s yra 
atidaros ir 15-koje VLIKą su- 
rlraančių grupių — jei tik da
bartinis: jaunimas turi noro 
jungtis prie ideologiniai ir geo
grafiniai orientuotų

— Koia, baigiant 
dviejų pokalbį būtų 
baigminė pastaba?

— Gerai. — Baigiu 
dviejų pasikalbėjimą

tais ginčyjantis, kuriemes fak
tai, teisybė ir objektyvumas 
neerūpi.—Galiu tik priminti 
kiekvienam redaktoriui, kad 
atsakingi žurnalistai privalo 
faktus patikrinti prieš juos 
skelbiant ,o paliesdami asme
nis — jų komentarų paprašy
ti. Man atrodo, kad turime 
daugiau dėmesio skirt moralinei 
paramai tų, kurie aukoja sa
vo pastangas ir 
viskam reikalui 
žiau negatyvūs 
stengiasi dėlto, 
sitengia.

Gyvenimas ir 
įvairūs.

laiką lietu- 
ir būti ma- 
tiems, kurie 
kad kiti ne-

žmonės yra 
Visi esame lietuviai, 

visi sakome, kad mylime savo
I tą u tą ir Lietuvą. Įrodykime 
f tuos žodžius savo, veiksmais: 

niekada nekenkime kitam lie
tu vinį ; leiskįm^žĄąm turėti sa
vo nuomonę :ū- ją reikšti be 
žalos kitiems asmenims, net 
jai kitaip galvotume. Junki- 
mės į žmonių draugiją, pripa-grupių, 

šį mud- žindami, kad kiekvienas yra
Ta nietos

bet plačiai reklamuojamą or. 
gariizaciją. Dalyvaujančio jau. 
nimo saičius dėl to nepadidė
jo. Piniginė pagalba padeda, 
bet paprastai — žmogaus ne-

šį mud- 
mano 

asmeniška pastaba. Yra skau
du, kai stengiantis dirbti, po 
20—30 valandų kas savaitę, po 
tiesioginio ir dažnai įtempto 
profesinio įdarbinimo, tenka 
išgirsti arba skaityti paskalas, 
kad mano motivacija nėra ne
savanaudiška. Tai galioja ne 

bet šimtams pana
šiai besistengiančių. Nesu pir
mokas visuomeniškoje plot
mėje, Nesu naujokas ir poli
tinėje perspektyvoje. Niekada 
iš šitų įsipareigojimų neturė-

skirtingas ir’ kad filč šitoje 
skirtumų įvairybės sugyveni
me ir bendradarbiavime gims- 
ta jėga ir pastovumas. Tai yra 
raktas į žmonių sugyvenimą, 
bendro lietuviško tikslo sie
kiančių federacijoje. Komu
nistu jėga primetama centra
lizacija ir vieno neklaidingo 
vado arba vienos vadovaujan 
čios grupės tezių priverstjnas 
sekimas — nežada lietuvių gy
venimui nieko gero ir tokio 
gyvenimo lietuviams nereikia 
nei Lietuvoje, nei svetur.

— Mano gili padėka inž. L. 
Griniui už labai prasmingą 
pasikalbėjimą įvairiais lietu
viškai — politinio gyvenimo

gyslas kulkomis perkirto, ir žino, kas terorizmą įvedė 
valstybių santykiams tvarkyti. Įvairūs patarėjai - foto
grafavosi su Reaganu, bet būtų geriausia, kad jis visuo
met po ranka turėtų Aleksandrą Haigą.

klausimais.

— Atvėsus orui, šienligės lai
kotarpis jau praėjo.

?<RKIT£ JAV TAUPYMO BONUS

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS
PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI

(Tęsinvs)

Dėl žydų darbininkų pasisakyta, kaip jau anks
čiau buvo minėta. Pagaliau buvo tartas šiltas 
žodis Gudų Socialistinės Hromados adresu, porą 
metų pradėjusios veikti: “Kadangi Baltoji Rusi
ja seniau yra buvusi politiškai surista su Lietu
va, kadangi dabarties daug yra bendro ekono
miškam, politiškam ir iš dalies kultūriškame tų 
abiejų kraštų gyvenime, suvažiavimas mano, kad 
ir ateityje Lietuva susivienys ir su Baltąja Ru
sija demokratiškų respublikų federacijos są-

* • rysiu .
Iš visų, iki tol vykusių partijos suvažiavimų, 

6-is buvo delegatų gausiausias, gavo aptarti toli
mesnei veiklai itin svarbius klausimus, labai vie
ningas ir ryžtingai nusiteikęs. Partijos suvažia
vimų nutarimai nebuvo “akademiniai” ir nebū
davo atidedami vykdyti. Juo mažiau buvo galima 
delsti 1905 metų rudeni

♦ * lt

Per ir antrąjį partijos veiklos laikotar
pi stipriausią ios organizacija buvo Vilniuje. 
Priartėjus letams, partija turėjo savo kuo- 
nas beveik stambesnėse Vilniaus įmonėse, ama

tuose ir statybos, transporto bei padieniuose dar
bininkuose. Partijos kuopos vadovavo ekonomi
nei kovai ir politinei veiklai savo darbovietėse, 
eilėje įmonių — pačios vienos. Čia paminėsiu 
svarbesnes partijos turėtas -vadovaujamas po 
zicijas. I

Į m o n ės: Krengelio lempų fabrikas, pie* 
lyčių dirbtuvė Lentvaryje arti Vilniaus, Zimmer-1 
mano mašinų fabrikas Vilniuje, Vilniaus lent- h 

pjūvės, kurpalių dirbtuvė, Šufelio kėdžių fabri- ’ 
kas, miesto elektros stotis, 1] odos išdirbimo 
dirbtuvių, trikotažo fabrikas “Imperial”,, gele
žinkelių dirbtuvės, intendantūros dirbtuvės Vil
niaus Antkainyje, Petro Vileišio metalinių kon
strukcijų fabrikas, Miesto skerdyklos, Gizelio 
kėdžių fabrikas, popieriaus fabrikai Kučkuriš- 
kiuose ir Rešėje, Vilniaus apylinkėj, spynų dirb
tuvės, Posselio dalgių ir vinių fabrikas N. Vil
nioje, Mozerio mezginių fabrikas ten pat.

Amatai: Daugumas Vilniaus kurpių 
dirbtuvių, siuvėjai, prosininkai, vežikai, staliai, 
akmentašiai, statybų darbininkai, spaustuvių 
darbininkai, duonkepiai, tramvajaus tarnauto
jai, gatvių grindikai, Vilniaus amatuose nebuvo 
darbovietės, kur Vilniaus LSDP organizacija ne
būtų turėjusi suburtos kuopos ar bent pavienių 
savo narių.

Konspiruojamas partijos darbas neleido tiks
liau nustatyti partijoje organizuotų darbininkų 
skaičiaus. Kalbamaisiais metais jis artėjo prie 

pusantro tūkstančio, bet Vilniaus darbininkuose, 
kurių tuomet buvo skaitoma apie 15 tūkstančių, 
partijos organizacijos vadovaujamų ir jai simpa
tizavusių saičius buvo keleriopai didesnis. Iš ki
tų socialistinių partijų “Bundas” pats vienas at
stovavo žydų darbininkams, PPS ryšiai įmonėse 
buvo riboti, gi rusų socialdemokratai teturėjo ša
lininkų keliose odos dirbtuvėse, geležinkelių 
.dirbtuvėse ir dar vienoje kitoje vietoje, niekur 
kitur Lietuvoje nepasireikšdami. Dabar Lietu
vos komunistų spaudoje keliamas ypač rusų 
bolševikų vaidmuo Lietuvos darbininkų sąjū
džiui, segant prie jo ir pripuolamą 1895 metais 
Lenino lankymąsi Vilniuje, yra Maskvos įsaky
tos pastangos sieti sąjūdį su įvykiais “didžioje 
tėvynėje”, kad ir tuo padėtų “lydyti” Lietuvos 
dirbančiuosius su Sovietų kamienu.

* ♦ *

Pradedant ketvirtuoju, man teko dalyvauti 
visuose partijos suvažiavimuose ir konferencijo
se. Iš atminties išblėso juose svarstytųjų klau
simų konkretus turinys, vykusiųjų diskusijų po
būdis, atskirų asmenų laikysena ir net daugumos 
dalyvių tuometiniai veidai. Beliko bendras ir jau 
dabarties akimis vertinamas atsiminimas.

Tie mūsų suvažiavimai buvo požemio kurmių 
įtemptas kelių dienų darbas. Savo veikla buvome 
susirišę su gyvu gyvenimu kad ir specifinėje ap
linkoje. Jo dažnėjusio pulso veikiami, ryžomės 
spręsti krašto ateitį lėmusius klausimus. Buvo

me jauni ir dėl to buvome drąsūs užsimoti. Suva
žiavimuose vyraudavo besimokąs jaunimas, bet 
kur tik jau buvo “stažuotų darbininkų”, jie bū
davo pastoviais suvažiavimų dalyviais. Tiek kas
dieniniame darbe, tiek ir suvažiavimuose, bendri 
uždaviniai ir bendras darbas nutrindavo riba 
tarp darbininko ir inteligento. Lengvino jaustis 
draugais be kabučių ir tai, kad inteligentai vai
kais ganė bandą, gimtoje pastogėje valgė už 
bendro stalo savųjų pūslėtomis rankomis paga
mintą duoną, ir odininko, kurpiaus ar šaltkalvio 
neatprausiamos rankos buvo savos. Pagaliau in- 
teliegntams nederėjo ir “pūstis”—dažnas darbi
ninkas, kovodamas už tą patį reikalą, buvo per
ėjęs kalėjimą ir tremtį, patirtas vargas spėjo jam 
įrašyti į veidą dar daugiau raukšlių, o įsitikini
mų nuoširdumu galėjo būti ne vienam mūsų pa
vyzdžiu.

Suvažiavimai rečiau lietė teorinio pobūdžio 
klausimus — jų pagrindiniai buvo apspręsti par
tijos programoje, o kitiems svarstyti nekiek buvo 
ir laiko. Vyravo praktiško darbo, veiklos takti
kos, santykių mums rūpėtos problemos, ir joms 
visuomet būdavo skiriama daugiausia dėmesio.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS**
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DR PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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F
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Pel 226-1344
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EUDEIKISSVEČIAS Iš ANGLIJOS
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 

nuiiMiniiiiMimiiiiniii^

SUSIRINKIMU

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPEClALYBČr AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

— Dzūky Draugijos valdyba kviečia 
savo narius atvykti į susirinkimą — 
Dzūkų pop.etę, spalio mėn. 11 d., 
3 vai. popiet Jaunimo Centro kavi
nėje. Bus svarstomi draugijos eina
mieji reikalai ir apsvarstyti ateities 
planai. Visi kviečiami gausiai daly
vauti. Valdyba

Lietuvių Moterų draugijos Apšvie
tei poatostoginis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio 10 d.y- 1 vai. 
popiet, 3808 S>. Union Avė. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETK1STAS NESAUGU MARQUETTE

2618 W,71*t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis- Pritaiko akiniu^ 

ir “contact lensee”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ^ FŪSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WRST 6&Č

Ofiso fcfetima*: 776-2830,

1

Praeitą savaitę vietos gyven- 
loja išėjo, apsipirkusi, iš JevVel 
krautuvės, &:30 vai. ryto ją ant 
gavės užpuolė juodžiai, ir atėmė 

1 krepšį su prekėmis, rankinuką 
su keletu dolerių ir. net nurrto- 
vė nuo piršto- blizgantį žiec^i 
Kalangi rankinuke buvo raktai, 
tai vyras turėjo keisti namo, 

spynas. ■ ' ?-
Namų' Savininkų draugija tu

rėtų prašyti policiją sustiprinti 
apsaugą ne tik nakties, bet- ir 
dienos metu. - -

Amerikoje svečiuojasi lengvos 
pi unksnes žurnalistas Stasys 
Kuzminskas^ kurio - komentarai 
įpiė Anglijoje- gyvenančius &e- 
uvius, jų rūpescūfS' ir įvairius 

britų samprotavimus mes susi" 
'■ Ibrnėj’ę skaitome. Ponas Kuz^ 
! minskas buvo užsukus. į Naujie- 
■ aas, norėdamas- susidaryti vaiz- 
' ją, kaip jos pasiekia savd skaitys
"ojus. .y ; į■■

Jis rašo iš Centrinėj Anglijoj 
; 'šančio Notttngftamo? Manom, 
’kad visiems bus" Įdomu susipa-.' 
J žihti stt jo pažiūra t Reaganą ir 
• jo užsimoj-imus. štai paskutinė

■o kronika iš Nottingham^. 
/ -■ .•-d';'-:,’ "? k Red.

Arabija ir-spausti- Fzraeff. Bet rf 
:§Ls kelias, atrodo, bus velnio ak
menimis grįstas.

* ' * *
. Tam, ka§ rašo, mėgindamas 

• “papranašauti”, savaime aišku 
‘ yra malonu, jeigu pranašystės 
išsipildo, štai ir mano- viena-to
kia išsfpildėj rašiau, kad Sovie
tu mahevrar pasibaigs, bet Len
kijai visgi isUks neužpulta, t. y.,

f krašte nedelsiant butų atstaty- 
s (s.- Taigi,, šiame laiške aukščiau 
\ nitn-tRėti arsenalo ginklai jau 
pradeda veikti. Pasekmės, ma
nau, bus liūdnos.

(Iš Europos Lietuvio)

• Diena juokiasi iš nakties 
darbo.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų- chirurgija. 

5U25 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

Apdriustar perkraustymaa 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
T«1. 376-T882 arfa, 376-5994

■■ ■ - .

SOPHIE BARČUS

KNOW YOUR HEART1

J

HELP^OUR HEART FUND

HELP YOUR H?ART

LAIŠKAS 1$

r ;< \ 1 (Tęsinys) -; ■'
• Iltet vjs-vien Ą-bterr^a- (ir visi 
V akaraiy .negalipąI^ttĮ,'šf pašau-'. 

■ fio: žėm^’ ;gabąf£; bfe- priežiūros 
’r susidomėjimo, kas jame dė-

Į dasi.- 0 ' dėdasi- ten :šiuo metu- 
: daugiau negu, bet kuripje kitoje 
oasaulio dalyje^ Ten vyksta re
voliucijos (Irane)5, karai (tarp ( 
hWo ir Iraičp); atominių bo'in- 
aų gamyba (Pakistane,su Libi- .

-jos pinigų- pagalbąy.i Izraelio.. 
' ginkluoti staigūs išpuoliai ir t.t -. 
-ai gali uždegti žibalą bet ku- ■ 
riuo metu. .
Vakarą Europa yra bejėgė. 

Amerika šiuo metą tik plūdų- , 
riodją pakraščiais su savo ga- 

•'ingaiš- Indijos- vandenyno' lai
vais.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

iXW-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

GAIDAS - DAIMID
ENTAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

KARPOVAS RAMIAI 
PLIEKIA KORČNOJŲ.

MERANO,- Italija.— šachma- 
:tų pasaulio čempionas Anatoli
jus Karpovas tylomis- gražiai

■ pfkkia Viktorą Korcnojų. savo 
laiku buvusį geriausią Sovietų 
šachmatų lošiką. Dvi partijas 
laimėjo Karpovas, o trečiąją 
baigė lygiomis..

Per trfe parti j as du žymūs lo- 
| šikai nepasikeitė nė vienu žo

džiu. Ro<fos, per kelias lošimų
■ valandas bet kuris būtų radęs 
progos ką no'rs pasakyti antra-

. , _x. . t , - , v-. jam, bet abu tylėjo,turi būti sutvarkyta F susuko ■ ■ "
kažkoks rusas, trenkęs kumš
čiu j stafe.

Kaip .tik; šį, laišką berašant, 
. Lenkijos “tvarkymas kitpkio- 
. mis priemonėmis” ir prasidėjo. 
: Tos kitos priemonės bus šauta- 
, žas, melas, provokacija, apgau- 
,fėf kompromitavimo areštas. 
, pavienis- bei .kolektyvinis užmu
šimas-. .. Šių sovietiško “tvarky- 
.tuo’’ priemonių bei jų variantų 
arsenalas yra milžiniškas. Jis 
bus. natrdojamas be varžymosi, 

’.laisvai su pagyrihlais ir Lenino 
ordinais tiems, Jiurie šių prie
monių arsenalu naudosis. Iš 
“tvarkančiųjų” pusės kraujo
plūdis jau pažadėtas, tas žodis 
jau tartas. ’’

■ At darbininkų organizacija 
į “Solidarumas” šioje kovoje iš
tesės ar pamažu žlugs ? Ima pa-

■ gunda nuo pranašystės sušilai- 
’•kyti. Tik viena kažkaip darosi 
į aiški! — “Solidarumas” prade-
da fsikarščiuoti, apsvaigti savais 

i pradiniais pasisekimais; apsvai- 
;gęs, pradeda pamiršti pasiekti- 
,nų reikalavimų ribas ir elgtis 
Į kaip jau įsitvirtinęs nugalėtojas. ■ 
: Paprastai, tai reiškia tragiško 
į likimo pradžią, šiame atvejuje
■ tikėkimės išimties.

Iki pasimatymo čia arba Ka
raliaučiuje.

Stasys Kuzminskas

Kremlrafus žodžiais tariant, Len
kija, kaip ir buvo, liko- laisva. 
Pagarba lit padėka vadui L. 
Brežnevui, .v <

Šiandien visgi labai apgailes
tauju, kad mano ana pranašys
tė “šiuo’nesibaigė’1'. Ją tęsdamas 
aš irgi rašiau, kad Sovietai mė
gins inteivebuoti kitokiomis 

-priemėhėmfe, nes "Lenkija juk

Reikia tik stebėtis- tų žibali
nių sultanų ramuiiiu,, jų nervų 
stiprumu ir jų pasitikėjimu sa- 

, vienis piniga-rYS, sukrautiems 
Vašingtono ar. Londono- bankuo
se- Tikrai nežinau,- bet nema
nau, kad jie laiko juos Mask
voje, nes tokiu, atveju jų nervai 

i virpėtų ir ramumą sudrumstų.
R. Reaganas visgi nenustojo 

vilties:' pradėjo' tartis su- Saudi

jam, bet abu tylėjo.
| ‘Pirmus du lošimus Korčno- 
jus prakišo lyg dėl neapsižiūrė
jimo, nepajėgdamas pakanka
mai susikoncentruoti. Trecioje 
partijoje prasiblaivė, tai išėjo 
lygiomis. Lošė kaip senais lai
kais, prieš 20 metų.

MEDŽIAI IR ŽAIBAS

šveicarę: tyrinėtojas Kolado- 
nas, stebėdamas, kaip žaibas 
verkia medžius, nustatė, kad j' 
topolis nuo žaibo nukenčia 
mažiausiai. Jo laja išlieka be. $ 
veik sveika. Taigi topoliai yra ’ i 
geri žaibolaidžiai. jV

Ąžuolai, trenkus žaibui, vi-;i 
siškai netenka lapų. Guobos į ■ 
žaibus reaguoja beveik taip j | 
pat,kai p [eboliai. Jaunos kriąu 1 v* v Ksės po žaibo greitai atsigauną- i 
senos paprastai žūva. į

Neaiškumai

— Kodėl, eidamas gulti, užsi
dedi akinius?

— Mat, pastaruoju laiku daž
nai regiu neaiškius sapnus.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
A g 1410 So. 50th Ave^ Cicero
• Teief. 478-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

AMdULANSQ 
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

UstavtĮ

Lai<toWTię

Direktorių

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai r

Aikštės automobiliams pastatyti

PRISIPAŽINIMAS

mes

Tinkama vieia

Ncrėeau vieną savo pa-

The j

I159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 40429

KaadieS taw ^MTtotafieaio iki penk 
taifiante fc3<J rak vakaro.

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla. 12:30 vai. p.p.
ii ■®TIS stotios, 1110 AM bangs

2646 W,71*t Street

Chicago, HUntfis 60829 
TeleL 778-5374

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDllONYTt

RADIJO iEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kiL A. M.

Listuvių kalba: kasdien nuo pirmi- 
dienia iki’ penktadienio 4:(XM30 
vaL popiet Šeštadieniais ir sekma- 

' dieniais- nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Vedėja — Aldona Daukus 
TlIiL: HEmioek 4-2411

Po šeimyninio ginčo žmona 
sako:

Gerai, aš prisipažįstu, kad
abu vienodai kalti, ypač tu!

PATS SKAITYK M DAR K!
TUS PARAGINK SKAITYTI i 
DIENRIATJ “NAUJIENOS” Į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZJ

if424 WEi^T S9U STRETi /CKpupiie 71211
l-LOBa bO’UTMWEST HIGHWAl, Pilt* Hilu, ULL 974-441k

P.S. I’ri š šio laiško voką' už- 
lipdant išgirdau žinią, kad So
vietų ambasadorius Varšuvoje veikslą padovanoti labdaringai 
įteikė raštą Lenkijos vyriausy- prieglaudai. Kuriai patartumei? 
bei, kad “sccialrs- fnė santvarka” — Neregių prieglaudai.

T et XAxdi 7-1H1
i

TeL: Olympic 2-1001

t 1 (4 Oi) U^3OD

-nfi TeL r LAfayette 3-3572
t 

2/3 
l/< 
1/8 

1 
1

1 GEORGE F. RUDMDiAS
Mlf fe, UTUANTCA ATE. Tel: Y Arda 7-1128 -1139

CupboKinj water 
teaspoon din namon 
ftmpoon aatmeg 
rope ice cubes 
cMtUMF (8 oz.) frozen

Whipped topping, tha^4 
gtbChy and ru^ar er 

djrrmg f dUhutei. Add Apices 
WntR felafM b thkAened> abovM 1

whip until tmooth. Fold In appfc
until mixture will mound. Spoow Me
Garnish with additional rppl* tf

Voir; Dig apple io Įamatf jĖX< leKjIwetfl _

Hėre*! Ii oi
Hght, rtfwshint and chflla in tfc* ta f tam.

• ■ TBant* to » h*-'?* at Bp C<ta
non-dafry whipped toppja#, tS» 0* W>»< ir • AtaKr ' 
of apicea, chopped appU and ♦(
lemon flavor gelatin- To mak« W «««*. «g* a •ae
■ruta tad baking fo* 5-«

J ,4 -■-■>- Fo

I Itaa
Naujienos, Chicago, 8, DL Thursday. October 8. 1981

LATF Y1AA 1CM00M 
CM»CDQSN

TWf AOCS O* > AMP 
W1RS KKXiD BY MOTO® 
VTHCXO *4 VM< vl K 
CMAJtkWS KAYW1, 

ąr CWCAOT

KX<X ii *TSfKX

MM So. HAJL.STEJU STR&ETBUTKUS - VASAITIS
PETRAS BIELIŪNAS

C34S So. CALIFORNIA AVE.

i

TWW ~
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LAIŠKAS NAUJIENOMS

Atsakymas V. Voieriui
“Tėviškės Ž būriai” spalio men. 

1 dienos laido e atspausdino gan 
platų rcpoitažą apie fiontininkų 
sąskrydį pas tėvus pranciškonu> 
Kenncbunkporte, Maino 
joje. Šį kartą neliesai to, 1 
por* ris yra prirašęs apie 
tinin.ių nuveiktus darbus 
ž:av;rno metu, bet negaliu 
lėti apie tai, ką V. Vclert;
rydamas spaudos apžvalgą, pri
kalbėjo apie Naujienų dienrašty 
Jis, kaip rašo reporteris, išminė
jo ir išgyrė beveik visus fronti 
ninku užgožtus laikraščius, b* t 
labai reikia nustebti jo k 
grubiu šališkumu kas liečia N 
jienas.

Tuo labiau tenka puste
kad taip pasielgė V. Volertas

šuva 
11 u t y 
S. ua

t!

u u ir jis nusileido « J. šoliūno 
/urn; I siinį lygį?

: pioga verta paklausti V. 
e. tą ar jis yra nusiteikęs pa- 
:'ti ‘4)'nugui” protestų, kuris 
larievo ‘ knygą”, kurią pa- 

\ -hruje kegebistai, pasi- 
d</ y nugabentais vienos či- 

s jos surašytais šmdž
G. toje knygoje biauriau-

■ .nšmeižti mūsų aktyvūs lie- 
škuo. e veiklos baruose besi 
kią vukėjai, n‘et frontininkai.

:.š vho, V. Volertui patarti
na p;nna. negu ką pareikš suva
žiavime, gerai išmąstyti,o ne lieti 
neapykantos liepsnas prieš Nau
jienas, kurios dabar yra vienin
telės, taip atvirai pasisakančios 
dėl Lietuvos okupaciios.
• ■ ■ ■’«!»

ar
1)

tvo

Dėl nesmagumų ir teismų* 
šaulių sąjungoje, gen.št. pulk, į 
Dabulevičius, paaiškino, kad 
šiuo metu niekas Saulių są-* 
jungoje nėra suspenduotas,nes| 
JAV teismas visiems rinktinės 
pareigūnams įsakė eiti parei-] 

_gas iki sekančio atstovų suva
žiavimo.

Spalio 31 d. Šaulių namuose 
įvyks ramovėnų 30-ties metų 
atkūrimo tremtyje sukaktuvi
nis balius su akademine dali
mi, menine programa ir kitais 

. įvairumais. Šokiams gros Ba- 
* lio Paukšto orkestras. Vado- 
j vaujami šeimininkei Matule- 
’ vičienei, bus paruoštas geras 

maistas. Pakvietimai pas Rep
šį, tel. 556-3888 ir Valka\deką, 
tel. 776-1309.

Lapkričio 1 d. bus iškilmės 
prie Lietuves Laisvės Kovų 
paminklo, kurias praves inž. 

! K. Oželis.

REAL ESTATE,
NmmI, Žemi — Pard« v Imu! , lU^al, lemi —
tlAL ESTATE FOR SA1.1 | REAL ESTATE FOR lALr-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

S. Paulauskas
kiomif frazėmis, kurias gulima 
labai Įęngvai nukreipti į patį ra
šytoją! V. Vo’ertą. Juk galima 
taip pat pasakyti, kad V. Voler- 
to rašfai yra tik grafomano dar 
bas. Bet ar tai būtų teisinga? 
Ar tokį pareiškimą nereiktų lai
kyti šmeižtu? Ir tai dėl to, kad 
toks pareiškimas nėra paremtais 
kritiškais įrodymais. Tai būtu 
npriorinis nusistatymas prieš V- 
Volerto asmenį. Aišku, tai būtų 
smerktinas dalykas.

Kodėl V. Volertas reiškia tokį 
piktai grubų pareiškimą apie 
Naujienų dienrašti? Būk, jame 
ros sukelia nusivylimą, nes šios 
dienraščio didžiausias uždavinys 
— šmeižti mūsų iškiliuosius, ak
tyviai lietuviškuose darbuose be
sireiškiančius žmones. Toks pa
reiškimas be faktų tolygus 
šmeižtui. Argi nekeista? Kalba 
jis prieš šmeižtus, o pats
žia. Ar tokia be faktu užuomi
na yra suderinama su V. Volerto 
garbe? Be to, kas tie aktyviai 
besireiškią žmonės? Ar jis gal
voja apie VLIKo, AI/To. ar fron
tininkų veikėjus, ar pagaliau 
bendradarbiautojus? Svarbu ži 
noti žinoti ne tik “Tėviškės Ži
burių” skaitytojams, bet ir vi
siems lietuviams. Ar iš tikrųjų 
Naujienos vykdo tokį “krimina
lą”? Man rodos, kad dėl tokio 
jo nekritiško pleptelėjimo turė
tų pajusti atsakomybe. Nejaugi

— Spalio 9 d., 7:30 vai. vak. ’ 
Tarv-1

kad ir

į vy k s .Ch’ ca gos Liet u vių 
bos posėdis. Visi Tarybos 
privalėtų dalyvauti.

— Pranešimai tvirtina.
Petrulis garsina okupanto at
siųstų dainininkų koncertus.

Povilas Dangis dalyvaus’ 
ALTo suvažiavime ir Kazio Ma-į 
čiuko vadovaujamoje SLA kon
ferencijoje.

— Dail'ninkų Antano Skupo-1 
Cooper ir Jack Antman dailės j 
darbų paroda atidaroma šį šeš
tadienį, spalio 10 d., 7 vai. vak., IT * 7

Clricagoje. j 
Visos narės 
Ii. Vaidyba

— Lietuvių Tautiniai Namai i 
mini nuosavų patalpų (C) 122 S. I 
Kedzie Ave., Chicago) 10-mečic 
sukaktį, šia proga tose patalpo
se, kurios šią vasarą naujai de
koruotos, rengiama vakarienė. 
I vakarienę kviečiami visi lietu
viai, įskirtinai LTN nariai, rė
mėjai ir jų šeimos bei artimieji. I 
Vakarienė, trumpa jumoristinė: 
programa, šokių muzika ir gera j 
nuotaika — $12,50 asmeniui. 
Svečiai registruojami: telefonu ’ 
737-1697 (pas Visockius) arba 

Į 171-0881 (pas Modesnus). Minė- 
į jimas spalio mėn. 10 d. 7:30 vai.
vak. (Pr.)

— Metinę vakarienę rengia

S. Western
Pradžia 12 1 Cicero, III ZARASIŠKIŲ KLUBO 

VALDYBOS POSĖDIS
Spalio 4 d. ponų Blękių na-1

BUTŲ NUOMAVIMAS
, mamų PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

a NOTARIATAS • VERTIMAI.

flSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 3
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE VTO
6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Paskutinis šiais melais RLBj
< io apylinkės piknikas}
■ks spalio mėn. 11 d. Vyčių j muose įvyko Zarasiškių klubo 

Irenai j valdybos posėdis. Praeito valdy- 
vadovaujant,! ^os posėdžio birželio 2/ d. pro- 
kugelio vir.< t°kolą perskaitė Petras Padvais-i

i, j kas. Protokolas buvo priimtas. Į 
; Į Rugpjūčio 16 d. klubo gegužinė 
- ; Vyčių salėj gerai pasisekė; atsi- 

] lankė daug žmonių. Atėmus ge- 
I gūžinės išlaidas, pelno nelabai

salėje. šeimininkės,
Pranskevicieenci 
prikeps skanaus 
linukų iir kitokio įvairaus 
gardaus maisto. Bus ir tradi-Į 
cinių šviežių dešrų su rūgs-i 
čiais kopūstais. j

[ YTa išrinkti apylinkės atsto-j 
i vai vykti į metinę ALTos kon-| daug teliko.

i Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi- 
j nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman-AyK-> 
Tel. 927-3559

fcrcnciją, kuri Įvyks š. m. spa- • - -
lio 17 d.., Bus dalyvaujama ir rengimai pelno mažai teduoda 
Apygardos (lapkričio 29 d.) ir kai susidaro didelės išlaidos. 
Centro (gruodžio mėn. 12 d.) 
su važia vmiuose.

*

PAS RAMOVĖNUS

Šiais br^ngymečio laikais pa-
Skambinti tel. 436-7878

iurlionio Gale rijoje, Ine.. 1038: P». L.B. Marquette Parko apyl. 
šir.ei i Archer Avė., kampas Califor

nia, greta Midland Savings. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Cicero (Reg.) Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkes pikni
kas įvyks š.m. spalio mėn. 11d. 
Vyčių salėje, 2155 XV. 17lh Si., 
Chicago’, Ill. Pradžia 12 vai. die
nos. Gros Gintaro orkestras, j 
Visus kviečiame dalyvauti. V-baf 

i
— SLA 131-osios Moterų kuo-l 

pos susirinkimas įvyks spalio 
1(1 d., šeštadieni, Chicago Sav-1 
ings bendrovės patalpose, 6200■

, valdyba spalio mėn. 10. diena 
• 7 vai. vak., šaulių namuose, 
> 2119 \V. 43-eia gatvė. Programa 
atliks sol. Aldona Pankienė, 
akompanuos inuz. Br. Variako- 
jienė. Kviečiam visus dalyvauti.

■ Pakvietimai gaunami p;
Į bos narius ir paskambinus tel. 
925-1089 ar 134-3713. Auka $10.

Valdyba

valdy-

Visi pranešimai buvo priimti.
Spalio 18 d. Vyčių salėje bus 

Zarasiškių klubo rudeninis ba
lius ir vakarienė, šokiams gros j 
geras orkestras. Buvo aptartai 
ir pasiskirstyta parengimo dar-} 
bais. Kaip paprastai, taip ir ši j 
karta, bus įvairiausių fantų su-i 
linys. Bet bilietus reikia užsisa
kyti iš anksto. Po posėdžio p. 
Blekys pavaišino užkandžiais.

Klubo koresp.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA]
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: -
A. LAURAltlI 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax

ir
S Moteris yra gimusi mylė 
sunku las jai uždrausti.

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas.; Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

TO-

A' N o r U s ©d o r 
/'$ Old Broken Jewelry 

^^  ̂/// Watches, Bracelets, [
C< Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn IHnto CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER, BUYING WITH INTEGRITY

OFF
MIX ’n MATCH 

14KT GOLD 
Neckchains

7 and Bracelets 

Earrings, Charms, 
Religious Medals

INSTANT
CASH

W'FOR GOLD

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.ūrėjai? šauliai ir birutinirn 

ės yra giminingos organiza-

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----------------------------------------- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______ .  $4.00

Minkštais viršeliais, tik $3.00

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik$2.00 

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENl ŪMAS LIETUVIŲ amerikojf
yri peniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietrviq tratemalinė or- 

ianiLAcija, lietuviams utikhnai tarnaujanti Jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, gelbsti (r kitiemą,, kurie tnea 
darbus dirbi.

SLA — Išmokėte daugiac kaip AŠTUONIS MTJJONUS dolerit 
apdraudų savo nariam*.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. S*A neieiko pelno, 
rums patarnauja tik savišalpos pagnndu 

Kiekrienas lietuvi? ir lietuviu draugai * 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

ŠIA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančUs 
aukEtcjv mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

*LA — valkus
$1,000

SLA — tiiopj

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoc sumą temoka tik S3.00 metama.

vyra vicose Lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j (tavo apylinkės SI A kuopų veikėjus Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu Ir tlerini i SLA Centre

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

TM. (112) JAl-Hlt

M-

Pasu tiniame šiais metais 
č i k a go s r a m o v č n ų su s i r i n k i - 
mc, kuriame pirmininkavo j 
Tam< ši finas, o sekretoriavo] 
Juškailis, Jonas Balčiūnas kal-Į 
bėjo apie 1911 metų sukilimą,! 
kuriame ir jis su 12 partiza
nų dalyvavęs.

Iškilus klausimui, ką vadin-j
t i giminingomis organizacijoj LIETUVOS VYČIŲ SENIORŲ 

p mis, nustatyta lead savanoriai-} SUSIRINKIMAS

Spalio 5 d. 6 vai, vak. Vyčių 
salėje įvyko susirinkimas. Jį ati-j ~—
darė vicepirm. p. Janulis, nes • Statybai gražus sklypas 
pirmininkas V. Brazas po o’pe- Marquette Parke, 
racijos dar gydosi namuose. Pa- ---------
linkėjom sveikatos. • Su $15,000 pirkėjui proga.

Perskaitytas praeito susirin- Marquette Parke gauti labai 
kimo protokolas. Ad. Gabalienė švariai užlaikytą mūrinį namą,, 
padarė pranešimą iš Liet. Vyčių 
kongreso Scranto'ne. (Kongrese 
buvo ir ponia Pupnik). Kongre
sas pasižymėjo delegatų .gausu
mu, puikia programa ir getu 
pasisekimu. '
- Po pernai gerai pasisekusių 
Kūčių, nutarėme ir šįipet su
rengti Kūčias. Parengiamuosius 
darbus altiks ponia Pupnik ir K.
Vidžius. 1

Malda į šv. Kazimierą pradė
jome susirinkimą ir malda bai
gėme. K. P..

nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Čt.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nn 
merį automatiniame aparate.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reiki*

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimai ir Taisymas 
2646 Wm* 69th Strort 
T*:. REpubllc 7-1M1

Siuntimai į Lietuvą ./ 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HL 60632. Tel; YĄ‘ 7-5980

*4

Notary PuUla
INCOM! TAX SERVIČB ■

425? 5. Maplewood. Tai. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, plmlnly 
Iškvietimai, pildomi piilatyMa pra- 

tymai ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

DOMESTIC HELP NEEDED 
to take care of a sick person.

Call 762-5244 after 5 p.m. week 
days. Saturday and Sunday

— after 12:00 Noon.

HOUSEKEEPERS 
LIVE-Ifr

Couple (husband & wife team) 
to care for executive’s home in 

Western suburb.
General cleaning, cooking and 
maintenance duties. Excellent 

salary for qualified couple. 
References required.

Call 325-8805 
weekdays, 9 am to 5 pm

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY" I

& Tick Collar

M,ru«.K*rcu

<

F. Zapolis, A^etrf 
12024 W. 95th 64.

40642, . 424-6654
Stare fire ar.(l Casualtv Comp’nv

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGTS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 raL rjrt» 
iki 6 Tai. rak. Šeštadieni nuo

9 vai- ryto Iki 12 vaL d.
Ir pagal Susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5111
2649 We*t 63rd Street

Chleaco, DJ. 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, October 8, 1981




