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Dr. Domo Krivicko pranešimas 
Detroito VLIKo seimui

Seimas,, išklausęs pranešimus lybės, diplomatinės ir konsulari- 
apie 4(Lties melų VLIKo veiklą, nės tarnybos veikia eilėje kraš 
skelbia kas seka:
. 1. 1943 m._lapkričio 25 d. vo
kiečių okupuotoje Lietuvoje bu? 
vo sudarytas VLIKas. Paskelbus 
1944 m. Vasario M 6 d. deklara
ciją ir išleidus keletą* atsišauki
mų į lietuvių tautą, 1944 m. ba
landžio - 29s30 dienomis buvo 
areštuoti VLIKo Valdybos na
riai ir artimi bendradarbiai: A. 
Darnusis/B, Gaidžiūnas, J. Ka
tilius, K. Bitinius, A. Tumėnas,- 
K. Valiulis,1 J. Deksnys ir B. Bje- 
liifkas. Artėjant--naujai bolševi
kų okupacijai, buvo sudaryta 
VLIKo .Vokietijoje delęgatūra;- 
M. Krupavičius- R. Skipitis ir V. 
Sidzikauskas. -*'J ' ’

1945 žr. balandžio 8 df Wurz- 
burge, Vokietijoje, buvo atnau
jintas VtjK® yęikįniąs. 1955 m. 
VLIKas -persikėlė į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir 1964 m. 
persitvarkęs-tęsia savO'darbą.

-2. Lietilvo^ laisvės bylą Buvo 
išlaikyta5* ^va- tarptautiniuose 
forumuose: / 'f;, • ■ ’ ' st

a. Daugelis' laisvojo pasaulio 
vyriausybių'yrą nuomonės, kad 
Lietuva, Ijat^įją.-įr'dE^tįja ne pa-' 
čios laisvoj- šą^o| hųjįiĄi^irinko 
sovietinię^ąnty.ąrką^ $et*-£>uVo, 
kariniai-^a^Ąk^avu^pf  ęeyar ta 
įj ung tds/jj ^&v>tų/ Są jungoj >.įr 
laiko, kiršią* sbyrietu/.w^c^saas- 
yra agr^ay s^rh>ąkt^,4v^--

| tu, išlaikydamos Lietuvos vals
tybingumo tarptautinį pradą.

3. VLIKo Valdyba, keičiantis 
tarptautinėms sąlygoms, bend
radarbiaudama su diplomatine 
ir konsūlaririe tarnyba, ALTu 
Laisvės Komitetu, Pasaulio Lie
tuvių Benduomene, atskirų 
kraštų- bendruomenėmis ir or
ganizacijomis, memorandumais, 
laiškais ir atsmeniniai be atvan
gos kreipė laisvojo pasaulio vy
riausybių^ tarptautinių organi
zacijų ir institucijų dėmesį į So
vietų. Sąjungos įvykdytą Lietu
vos aneksiją kaip tarptautinį 
nusikaltimą ir reikalaudama, 
jog būtų imamasi priemonių, 
kad sovietai pasitrauktų iš Lie
tuvos ir būtų atstatytas Lietu
vos suvereninių teisių vykdy
mas./ , /.

daskvos Raudonoji oikštė jau apdengta sniegu. Maskvoje moterys jau 
valo gatves, o sunkvežimiai verčia sniegą į upę.

“■ 4. -VienaSrJš svarbiausių daly
kų laisvinimo yerkloje buvo ir

ANDROPOVAS IŠVEŽTAS UŽMIESTIN, 
NEDALYVAVO PERVERSMO ŠVENTĖJ

BREŽNEVO SŪNUS PERŠOVĘS KAIRIĄ RANKĄ, 
SUTRIUšKINęS RANKOS KAULUS

MASKVA, Rusija. — Trečia-Politiniame biure. Pats Brežne- 
dienį vėlai vakare kelios Ame
rikos radijo stotys, gavusios ži
nią iš Maskvos, pranešė, kad Ju
rijus Andropovas, Sovietų Są
jungos aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas, yra sunkiai su
žeistas. Jam peršauta kairioji 
ranka, gerokai sutriuškinti 
kaulai.

Pirmieji pranešimai buvo ne
aiškūs. Vieni sakė, kad peršovęs 
vyras ir sunkiai sužeidęs, o kiti 
tvirtino, kad jį peršovusi mote
ris. Treti aiškino, kad tai buvęs 
asmeniškas šeimos dalykas. Pla
tesnių žinių stotis nepranešė.

Kiek vėliau kitas pranešimas 
j sakė, kad Andropovą peršovęs

vas tame posėdyje nedalyvavo, 
nes nesveikata jį kankinusi, bet 
jis buvo informuotas apie agen
tų pranešimą.

WASHINGTON, DX. — Tre
čiadienį Woodrow Wilson cent
re suėjo keturi buvę Amerikos 
ambasadoriai Maskvoje ir Sovie
tų ambasadorius Dobrynin. Jie 
konstatavo, kad paskutiniu me
tu Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos santykiai labai pablogėję.

Sovietų ambasadorius prieki
nė, kad per 50 metų, kol abiejų 
valstybių santykiai buvę drau
giški, abi valstybės darė pažan
gą. Jeigu toliau santykiai eis 
taip, kaip jie paskutinėmis sa-

! Leonido Brežnevo sūnus, tar- vaitėmis eina, tai nuves prie 
. -naujas užsienio reikalų minis- karo. Dobryninas klausė, ar ne- 

’ terijoje. Jis tvarkydavo prekių vertėtų imtis priemonių įtam-

a i ' -A, : ’ -1, ‘ y-- , ? ' *■bentropof-paktu; '
b. Nei^rinf Soviėtų^jdngo^- 

•pastangi^Įšgąiiti tarptautinį pri- 
pažin im^*,'’'Pabaltijp valstybių 
ĮjungimOčj^Soyietų Sąjungą. sę- 
kaničos-?iyaištyhės nepripažpta. 
šio įjungimo: JAV, Kanada, 
Australija^ D. Britanija, Vokie
tijos FėdferaJihę Respublika, 
•Prancūzija, £>ąriija, Vątikanas.

c. šio '- nepripažinimo dėka, 
nepriklausomos Lietuvos vals-

ąąE-akraš- ą »
lų Sąjungos imperialistinei ir 
genocidinei politikai nušviesti

• ir rmol^tiniams žmogaus teisių
• pažei^Oj^a^cupuotoj ę^Lietu-
'voje škelb^^įjul-
.Kas Eltcs'Tbfu|f^

zų, įspąnų, italų, ^vokiečių kal- 
bomisąr Įėidinius, susijusius su 
Liehrims/'problenromis, rėmė ir 
rėniiaTfinansiniai Vatikano ir 
Romos radijo tarnybų bendra- 
daibįųš (anksčiau Madrido ir 
Filipinų radiju).

' : (Bus daugiau)

— Ginny Foat prižadėjo akty
viai dalyvauti artėjančiuose de
mokratų rinkimuose ir baigs tei
sininkės kursus. Ji nori tapti ad
vokate, "kad galėtų apsiginti nuo 
buvusio savo vyro keršto.
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Izraelio aviacija trečiadienį smarkiai bombardavo
iijity ir druzų centrus Bekos slėnyje.

IZRAELIS PAKĖLĖ I PADANGES
Irano šijitv centrus Libane,

NUSTATYTA,'KAD FANATIŠKIIRANO ŠIJITAI IŠSPROG
DINO JAV, IZRAELIO IR PRANCŪZŲ CENTRUS

t1 • —--- L. -•**» • "■

teris, juos atskiria ir neša kiton 
aerodromo -vartų pusėm. Aršiau 
besipriešinantieji nešami tiesiai 

, į policijos automobilius ir į po- 
_ ___ , licijos ' nuovadą.' Iš ten jie bus

BEIRUTAS, Libanas. — Pra- kad sprogstama medžiaga buvo atiduoti teismui už pasipriesi- 
eilą tęe£aidienį kelios Izraeliu sandėlių gilumoje, v gretimoje nimą policijos įsakymui.
ayį^cj^oS'ėskadrilės bombardavę pašlaitėje, šie sproginėjimai bu-!

Bosiji tų centrus Bekos slėnio vo girdėti vėliau. Bombų palies-, 
tieji sprogo tuojau.

Kelios bombos įkrito į karei- raketai tinkamai laikyti, 
vines, kuriose buvo apmokomi, 
kovon žengiantieji šijitai. Bom- ■ 
boms išgriovus- namą, tuojau Į 
pirmosios pagalbos automašinos] 
pradėjo vežti sužeistuosius į ar 
timiausias ligonines.
miestelis buvo apšaudytas apie 
pusę dešimtosryte, bet ambulan-, 
cijos skubėjo į ligonines ištisą 
dieną. Pirmiausia išvežė bombų 
sužeistuosius, o vėliau vežiojo 
tuos, kuriuos ištraukdavo iš 
laužo. Pirmoji bomba užmušė 
apie 30 šijitų, o kitos pribaigė 
užvertuosius.

"pašlaitėse.
Turimos žinios rodė, kad Ira

no šijitai, pasiryžę mirti su di
deliais dinamito kiekiais, praei
tą mėnesį išsprogdino Amerikos 
marinu štaba Beiruto aerodro
mo srityje ir užmušė 239 magi
nus, jų tarpe kelis karininkus. 
Tą pačią dieną jie nužudė 56 
prancūzų Užsienio legiono ka
rius ir sužeidė 73. O prieš dvi 
savaites tie patys šijitai iškėlė 
į padanges Tiro pašlaitėje bu
vusį Izraelio karo štabą, užmuš
dami 29 izraelitus ir 32 arabus. 
Kiekvieno sprogdinimo metu žu
vo dinamitą vežusieji ir mirti 
pasiryžusieji Irano šijitai.

Izraelitų aviacija buvo nusta
čiusi, kad Irano šijitai buvo ap- 
gyvendinti Nabi Čit miestelyje, 
esančiame 3 mylių atstumoje 

į nuo Sirijos sienos ir 37 mylių 
atstumoj nuo Beiruto.

Liudininkai matė, kai izraeli
tų paleistos bombos pakėlė į .pa
danges tris namus, kuriuose 
buvo apgyvendinti šijitai.

Išsprogdino karo medžia
gos sandėlius

Izraelio lakūnams pavyko 
įmesti galingų bombų į Irano 
šijilų karo medžiagos sandėlius. 
Ten sproginėjimai tęsėsi kelias 
valandas. Yra pagrindo manyti,

KALENDORfiLIS

Lapkričio 18: Jordanas, 
vine, Alga, Domantas, Sklandė, 
Lizdeika. *.<*'

Mil-

Saulė teka 6:43, leidžiasi 4:28.

Oras šiltesnis, kartais pasiro-
dys šaulė.

biasusikabinusius vyrus ir mo- ■ u£sakymus Vakarų Europoje. pai sumažinti ir santykiams vėl
Jam dažnai tekdavo skristi į 
Vakarų Europą.

•Andropovo agentai išaiškinę,' 
kad Brežnevo duktė, ištekėjusi 
už Maskvos didžiojo rusų teatro 

į direktoriaus; daro kokias tai 
Amerikos lėktuvai ne tik aj^/k^kinacijąs su auksu. Reikalai 

veža milžiniška raketa, bet dkr ^l,vo Wjutyarkyti, kad dalis 
Į ir įvairių įrengimų, Reikalingų j?° ^kso- biiyo išvežta į užsieni |

’ į ir padėta-Vakarų Europos ban-

pagerinti.
Pirmasis atsiliepė George F. 

Kennan.- Jis tvirtino, kad--karo 
veiksmais mes neišspręsime jo
kio svarbesnio klausimo. Jis ra
gino aprimti ir tęsti pasitarimus 
įtampai sumažinti ir klausimus 
spręsti taikiai.

Malcolm Toon taip pat pripa
žino, kad santykiai niekad ne
buvo tokie blogi, kokie jie da
bar yra.

Kiti nustebo, kad M. Toon 
kaltino ir JAV dėl tos įtampos.

'.kuose. Tąs' auksas nešęs nuošim
čius Brežnevo dukrai ir josios 
vyrui. Pagaliau klausimas buvo 

' viešumon iškeltas ir Brežnevo j 
NIKOSIJA, Kipras. — Kipro dukters vyrui sudaryta sovieti- i 

‘ graikų prezidentas Spyrės Kūp- nė byla. ■ / ’
Andropovo agentai Liuksein 

burge nustatė,, kad Brežnevo-sū-! 
nūs ten yra įsigijęs dvejus na- i 
mus, nuomojas paruoštus butus Į 

*■ Į ------  i u.1 mjvo v įauoi įjo-l v.k
ir vietos banke jis yra atidaręs; kad „ nieko nežinojusi ap 
sąskaitą, kurion nuomininkai 
kiekvieną mėnesį moka nuomo- i 
mą, padėdami į Brežnevo sū- į 
naus sąskaitą. Namai buvę dvie- — Sausio mėnesį graikų ir 
jų aukštų, po 6 butus kiekvie- turkų atstovai susitiks Atėnuo- 
nas. vse ir tarsis apie ūkio reikalus

Šitas klausimas buvo iškeltas ir turizmą.

GRAIKAS KUPRIANU 
TIKISI SUSITARIMU

Nabi Cit'g v. ,. . ... . . ...manu trečiadienį pareiškė įsiti
kinimą, kad graikai ir turkai 

' gali susitarti keliais pagrindį- 
niais klausimais, o vėliau gali 
tartis dėl įvairių smulkmenų. 
Graikai mano, kad geriausia su
sitarimus pradėti patiems Kip
ro gyventojams.

I Prez. Kuprianu penktadienį 
Į planuoja skristi į Atėnus ir ten 

Vakar šijitus puolė prancūzų pasitarti su graikų premjeru, 
aviacija, pakilusi iš Beiruto nes jis yra pirmas žmogus, ku- 
aerodromo. Paskutines tris die- ris gali padėti Kipro saloje gyve
nas prancūzams teko vesti ko- nantiems graikams.
vas Beiruto šiaurėje ir pačioje! Iv ... T. , .Į Iš Atėnų Kuprianu planuoja 

' skristi į Ixmdona, nes jam at
rodo, kad Kipro reikalus turi 
suprasti ir į juos įsikišti Marga- J

i ret Thatcher. Išsikalbėjęs Lon- 
į done, jis rengiasi skristi į Jung-( 
tines Tautas ir ten ginti Kipro 
graiku reikalus.

Kuprianu nesirengia pripa- 
jžinti turkų paskelbtos naujos 

LONDONAS, Anglija. — Trė-Į Kipro turkų respublikos.
čiadienį didysis JAV lėktuvas; Graikai reikalauja, kad tur- 
atvežė antrą vidutinės galios kai atšauktų savo karo jėgas iš 
atominę raketą, kuri bus įreng-f Kipro sales. Kol turkų karo da-• 
ta dar prieš gruodžio 1 dieną, j liniai tebebus Kipro saloje, 

Trys šimtai britų, patyrę, kad’graikai nepradės jokių pasitari- 
amerikiečiai atveža antrąją ra-jmų su turkais.
ketą, susirinko prie Greenham 
Common bazės. Aviacijos bazę 
saugo britų kareiviai. Jie nieko cijos 
neprileidžia prie atvežtų raketų.! kad rugsėjo 1 d. buvo nuspaus- 
Įsakyta kariams šauti po pirmo tas vienas neteisingas kompiu- 
įspėjimo. " * terio mygtukas, kuris nuvežė

I aerodromą įžengusius žmo-j lėktuvą 34)0 mylių į šiaurę, to
nes sulaikė britų policija. Poli-, dėl ir įskrido j Sovietų terito- 
cininkai turi gumines lazdas ir J riją. Žmogaus padaryta klaida 
jas vykusiai naudoja, kai įsibro- atnešusi 269 žmonėms mirtį, 
vėliai neklauso ar nori priešin- --------------- -—

uosto srityje.
Iš sužeistųjų patirta, kad Ira

no šijitams vadovauja buvęs 
mokytojas Husejinas Masavi, / 
kuris pats eina į pačias pavojin-! 
giausias vietas.

ANGLIJON ATVEŽĖ 
ANTRĄ RAKETĄ

tis gautiems nurodymams.

— Tarptautinė civilinės avia-’ 
įstaiga priėjo įsitikinimo,'

— Ketvirtadienį aukso uncija
Policininkai organizuotai grie- kainavo $377.

— Turkų prez. Kenan Evren 
Į pareiškė, kad dabartiniu metu 
I negali būti jokių pasitarimų su 
graikais.

—Turkijos vyriausybė pareis-

Ra u f Denktaš planus Kipro 
saloje.

It:

Leonido Brežnevo sūnus, keršydamas už KGB agen-
tų Brežnevo šeimai padarytą gėdą, peršovęs

Jurijui Andropovui kairią ranką.
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Redajruoia PRANAS SULAS

Įstatymas, esą, numato neški r

.u. siLEIKJ.s sattos žiemos vaizdas

-Wet. ’ " *' rijo operaciją: jai if;
Taigi, reikėtų atgaivinti buv. tinės vėžį- Jos gydytojas palakė, 
>rę$MįeBto Carterio maisto kon- kad jai išoperavo visas vėžio ce- 

J. Volžanas les. Ar aš galiu gauti nuo jos ve-

.11-

Pasunkėjo sąlygos nedarbo 
pašalpai gauti

Neseniai Illinois valstijos dar-1 rodo State Job Service.
bo dep-tas paskelbė vad. Fe
deral Supplemental Compensa- ti F. S. C. pašalpos tam, kuri 
tion programą, kurią pavadino nepildo nurodytų reikalavimų, 
svarbiu pranešimu papildomos j ~ 
kompensacijos prašantiems. Svari kiekvienas 
besnius nuostatus čia ir patie
kiame.

1) Bedarbiai kiekvieną norma
lią darbo tfieną privalo rūpintis 
darbo ieškojimų.

2) Jie privalo pranešti, kad bedarbiai privalo registruotis 
ieško darbo vietos bedarbių agen 
tūrose, pažymint kokius darbda
vius aplankėte ir kada, ir pasi
kalbėjimo pasekmes.

3) Jei asmeniškai nesikalbė
jote, tai reikia pažymėti, kad 
rašėte ką pajėgiate dirbti, ėjote 
į uniją, į prof, organizacirą, da
lyvavote‘seminare ir t. t

4) Jei savo profesijoje negau
nate darbo, tai turite 
dirbti bet kokį darbą, kurį

JAV VtkUybinis Va»stų Insti
tutes skelbi,a kad vaistai būtų 
kaip pridera vartojami, reikia: |

1. pasakyti savo gydytojui ko
kius vaistus jūs vartojate, nepa
mirštant pažymėti kokie vaistai 
jums alergiški arba sukelia sa-l 
votiškus jausmus;

2. būti tikriems, kad supra-

\ ’ Petrė

ATS. šiuo atveju nėra galimy
bių, kad nuo jos gautumėt vėžį.

Balia S.* M. D.

Papildomai nurodoma, kad 
i privalo registruotis 

Illinois State Job Service įstai
goje nurodyta tvarka. Jei tai 
nevykdoma, tai pašalpos austo 
jama.

Kongresas nustatė, kad FSC

arba Įsigyti specialybę, jei ap
mokymas galimas. Kas atsisako 
registruotis arba esant progai 
įsigyti specialybę, nesinaudojo 
ta proga, gali netekti FSC pa-

Taigi, keistai atrodb anglų 
spaudoje skelbimai, ka‘d-bedar
bių skaičiai sumažėję iki 0.5 - 
0.6%, o daktinai bedarbių atsi- 

sutikti! randa vis daugiau ir daugiau, 
nu- Pr." Petitas

Naujas fed. darbo 
samdymo taisyklės

Prez. Reagano administracija 
išleido naujas Fed. darbo sam
dymo taisykles, pagal kuria» 
valstybės tarnautojai gali būti 
atleidžiami arba gali gauti algų 
pakėlimą. Tkn nurodyta 30 dienų 
įspėjimo laikotarpis. Galutinis 
pasiūlymas praeitą antradienį 
tiuvo ispausdintas “Federal Re- 
gjster” oficioze naujose taisyklė- 

nurodytais principais, kurie 
pjr i valomi samdant bei atlei
džiant fed. tarnautojus, pasakė

Marquor: čia jau yra pakanka-; 
mai taksų, kurių žmonės neiš
gali sumokėti. Tie, kurie nega-,- 
Ii mokęti, nemokės ' jų, todėl 
sąšlavos nebus išvežtos. Ten au? 
siras žiurkės ir tarakonai)-. ' •'

Studentė, gyv., Northin dal"^ 
Thelma Petas: ■' 
ban moka pakiinkdinai*. taksų.' 
Miestas pradėjo reikalauti'mo
kėti. o kai kurie žmonės atsisa
ko mokėti, jie sąšlavų turės vi
sose vietose. Miestas neturi teL 
sės reikalauti-apmokos- už apsi
leidimą tarnyboje.

mokesčių. Miestas taip pat ap
moka dantų apdraudą, po pir
mųjų $25. kuriuos apmoka kiek
vienas tarnautojas duodama ne
mokamai vieni akiniai per me
tus. Tarnautojų dantų apsaugai 
ilaidos miestui kaštuoja $9 mil. 
ir-akių gydymui $2:6 miL

►. Biudžeto direktorius David F. 
Shultz pažymėjo, kad bus suma
žintas atmatų išvežiojimo tarnau 
tojų skaičius nuo 4 iki 3, tuo bū
dų bus eliminuota šimtai darbų. 

.’Namų savininkai abejoja, ar at- 
matas bus surenkamos ir išyę-. 
Žarnos, kąs savaitę.-

Rūmai, svarš,

dbr. Donald Devine iš Personal] Chięagos miesto biudžete
Manegement ofiso.

Visi pasigendame maisto kainų kontroles
Anglų spaudoje teko skaityti 

kažkokio garsaus ekonomisto re
komendaciją kad būtų visiškai 
laisva prekyba, laisva konkuren
cija, net ir už patarnavimus. 
Esant tokiai sistemai prekių ir 
patarnavimų kainos pačios susi
reguliuotų ir žmonės galėtų pi
giau įsigyti produktų, bei gauti 
patarnavimą

Tačiau realiame šių dienų gy
venime konkurencijos-; dėsniai 
neveikia; arba veikią -atyirksciai:

darbo pašalpų mokėjimą sekan
tiems 18 mėnesiams. Atstovų 
Rūmai tą bihų priėmė santy
kiu 300:5 balsais. Senate bilius 
praėjo taip pat balsavimu. Be
darbiai, kuriems pasibaigė visos 
kitos pašalpos, gausią 8-14 sa-

KL. Kur aš galiu gauti nemo
kamą leidinį, kur bus galima 
rasti patarimų, kiek reikia sodos 
vartoti mano kasdieninei die
tai- J j 'ii

ATS. Tiesa, vad. sodium yra 
tote visus nurodymus kaip var- būtinas gyvybei palaikyti- Ditu- 
toti vaistus, gavę iš gydytojo re- gelis ŠJO krašto žmonių pewfaug 
ceptą; Į jos sunaudoja, kas jiems padidi-

3. pasijutus nemalonų jausmą na kraujo spaudimą ir gali iš
prašytus recepte vaistus pavar-, &ukt, §jrdies ligas ’ bei stroką. 
tojus, tuoj skambinkite savo gy- • Health and Human tarnybos Rė
dytojui ir viską papasakokite;

4. vaistus laikyti uždaruose m-. 
duose ir visuomet žinoti kur jie !
esą;

5. visuomet prisiminti tų vais
tų vardus, kurie yra jums aler
giški ar kokį nors nemalonų' 
jausmą sukelianti;

6. nevartoti vaistų daugiau ar
ba mažiau, negu prirašyta, ne
žiūrint kokie vaistai bebūtų.

7. nesustoti vaistų priėmimo 
nepasiteiravus pas savo gydyto
jų, nors pasjjustumėte geriau.

8. nemaišyti alkoholio ir vais
tų, kol jūsų daktaras draudžia.

9. neduoti prirašytų vaistų 
bet ka$, ir ir neimti kitam pri-

Tiesa, vad. sodium yra

partamentas išleido leidinį, ku- 
: name yra nurodoma, kiek asmuo 

gali "sodiumo” panaudoti ir kiek 
kokiame maiste jos randasi. Ne
mokamai šį leidinį galite gauti 
parašius šiuo adresu: Tp the 
Consumer Information Center, 
Dept. 5291, Pueblo, Colorado, 
31009. Petitas

kainos visose srityse didėja, re
miantis infliacija.

šiuo kartu norime pakalbėti 
apie maisto kainas Chicagoje. 
Rudenėlis jau atėjo. Vaisių, viš
čiukų bei kitokių gyvulių mėsos 
pristatoma į šį miestą gana 
daug, bet tų produktu kainos 
ne tik nemažėją bet atvirkščiai
— kasdien jos didėja. Štai kon
kretūs pavyzdžiai. Idaho 10 sv. 
baltų bulvių kaina (43rd ir Ke- 
dzie) praeitą ’ pirmadienį buvo 
69 c., o jau šeštadienį pardavė 
jas tarė ‘‘all sold put”, ir pasiū
lė raudonų bulvių — 10 šv. už 
$165, obuolių 3 sv. — $1, o buvo 
ūz 5 sv. $1.

Kavos mažas puodelis “White 
.Castlė” 21 cent., o pas McDonald
— 35 et., pas Venture — 55 et., 
o prie “Naujienų” (pas ispanus) 
75 et.

Ir su kitais maisto produktais 
panaši istorija. Kainos kasdien 
didėja, pav., kiaušinių tuzinas 
Butero krautuvėje $1.95, o buvo

10. nėpėrpilstinėti vaistų iš vie 
no į kitą butelį ar indą;

11. nelaikyti senų arba pase
nusios datos vaistų savo vaistų 
spintelėje. Dalia Š., M. D-

Trumpos žinios
— Kolegijos studentas plana

vęs patekti į C.T-A. subway, nu
važiuoti į Trumano kolegiją per
šautas buvo plėšiko platformo
je. Studentas Han Ho Luu, 22 
m. amžĮiaus, pistoheto kulkos 
peršautas plėšiko per nugarą 
šiaurės platformoje North Cly- 
born. Paguldytas Henrotin li
goninėje, kur jis apasakė, kad 
nors plėšikui kirto su knygų 
maišu ir bėgt?, vis dėlto buvo 
peršautas. Jis pabėgo ją Viet-

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

da-y,į<tant 1984 m. biudžetą pareiškė, 
Žmones jatr dar kai būtų ’.gydytojams nubrauk-; 

4a -S900 rn.-L nuo Medicares iš
laidųapie 1986 metus. 1984 m. 
biudžeto .rezoliucija, anksčiau 

i, Kongreso priimta, sumažina iš
laidas Medicarei $1.7 bilijonų Vaičių papildomus benėfitus pa
per sekančius trejus metus. Apie gal papildomą programą. Savai
te sumažinimo yra reliatyviškai < čių skaičius bus nustatytas, pa- 
tečhniškas sumažinimas. Tačiau į gal nedarbvo ratą, kiekvienoje 
$920 mil. būsią sutaupyta užšal- į šio krašto valstijoje, 
dant gydytojų honorarus, kurie! 
kaštuosią ligoninėse gydant Mė-j 
jcllicare pacientus. Kongresma- Į 
hai yni susirūpinę, kad daugįau '. 
gydytojų pasitrauksią iš Medi-į 
care programos, kas sumažins* 
daktarų pasirinkimą. ■- jį-'i?

Pr. Petitas'

gązdintas iki* mirties.?

KL. Mudviejų namą pastatė 
ir finansąvo Taupymo Skolini
mo bendrovė, 
mę tįk skolas ir 
tą, pažymėdama

.; ąm. Bėt: mudu
ąr mes turime turėti aktą - doku
mentą (angliškai deed) namui, 
už kurį kas menesį mokame sko
lą. Jęi taip, tai kaip, gauti tokį 
dokumentą?

ATS. Mes manome, kad judu 
valdote žemės sklypą, mokėda-

I mi už jį mokestį, vad. ”Fee 
j simple”. Tas dokumentas yra 

rekortiūotas (arba turi būti) jū
sų gyvenamoje county raštinėje.

- Kai kuriose valstijose ta raštinė 
vadinama “Recorder of Deed” 
Tame dokumente paprastai pa
žymima, kad jūs valdote žemės Ąvę. arba skambinkite 476-8700. 
sklypą ir pastatytus jame na
mus.

Mes moka- 
b-vė davė pas
tik skolos su
nerimę žinoti

— Illinois College of .Optome
try ir UI- Technologijos institu
tas, bendradarbiaujant su sen
jorų ir invalidų įstaiga, š, m. 
lapkričio mėn. 10 d. suruošė su
eigą, kur apsvarstė kąįp. padėti 
asmenims silpnai matantiems if 
turint silpną regėjimą. Tokiems 
asmenims nurodomą kaip elg
tis kiekvieną dieną verdant, siu
vant, skaitant ir aplinkui vaikš- 
čiojant.

Sekanti sueigą bus lapkričio 
mėn. 17 d., gruodžio 1 ir 9 die
nomis nuo 9-10:30 ryte. Gimi
nės ir bičiuliai silpnai matančių 
asmeuų taip pat kviečiami daly
vauti. Suinteresuotieji registru© 
kitės asmeniškai Southwest Mul
tipurpose centre, 6117 S. Kedzie

sumažintos sveikatos 
^apsaugai išlaidos

1984 m. biudžetas, kurį paruc-' 
šė dabartini.- meras Washing- 
tonas, sveikatos apdraudos išlai
dos, sumažinamos 25/Z, nuo da
bar $120 mil. metinės sumos, 
sutėikiant protekciją 42,000 Chi
cagos b. tarnautojams ir jų šei
moms. Dabai- tarnautojų ligo
ninės išlaidos yra pilnai apmot 
karnos ir miestas apmoka 80'z 
kitų med. išlaidų po pirmųjų 
$100. Tarnautojai nemoka jokių

LAISVĖS IEŠKANT

H. l -i

1 tablespoon brown
1 teaspoon salt

dash pepprc

mcoopote your timel Savory 
ghnrk Roast and Cbeesy Herb

erowave oven cookbook, art 
femily pleasers that need only 
a tossed atari and instant 
yqdrimg-

SAVORT CHTCK TOAST 
(shown)

3 tablespoons aH-parpe^e

CHFKSY

ctifra (< MMk) taredried

HERR IXTAF 
1 teaspoon dry mn«tard 
1 tablespoons milk

i tsm Mwc. ifcei
In bovl, combine fteae, 

Irovn. sugar, salt, pepper. *n4

Ąr gali Chicagos miestas 
! reikalauti mokestį už 

sąšlavų išyežimą?
t

Žurnalistas iš North Side Da-
I

rell Hill: Negali šio miesto gy
ventojai jau dabar moka užtek
tinai taksų. Miestas turėtų tau- 
l>yti. kad gulėtų apmokėti darbi 
njnkams už sąšlavų iš statinių 
išvežimą. Mes pakankamai hig- 
kjame mokesčių.

* Šiaurėje gyvenąs kun. Philip

UUs erisp n?P <rf fall fc ta 
Ibe air, and. it’s time to tradę 
those cool summer salads tar 
>rariyr hot meals. Since Ton 
war te jos* as busy this fan 
as yoa were this summer, rely

eęįr. Race roast in 13xtK2- 
tech baking dwb. Poor catlap 
Mixture over roast. Cook, tow
ered, at medium for 45 umzuUbl 
Give dish a half tam. Arid 
cckn and sxern popper. Gbot 
covsed at medium for 30 W 45 
minutes or tender,
dish a taxi ahoa. SAchn fot

— JAV Kongresas. nubalsavo 
pratęsti nedarbo pašalpų mokė- į 
jimo bilių praeitą penktadienį 
ir nusiuntė į Baltuosius Rūmus- 
prez. Reagan u i pas’rašyti. Tas 
bilius praplečia federalinio ne-

Laisvės varpo garsui aidint, 
Lėtą žingsnį tylūs žengiam. 
Nuotakos — tėvynės veidą 
Balto šerkšno tūliai dengia.

Laisvės žvaigždėm žvilgsni remiam, 
Laisvės mįslę spėję drąsiai.
Krinta žvaigždės mūsų žemėn: 
“Savo laimę čia surasit!”

Jūsų laimė — darbu džiūgaut!
— Tarė žvaigždės sodžiam, pirkiom. 
Kurių žemę,, kaip žemčiūgą, 
Daugel amžių krauju pirkom.

Kai nuaidi kalpų skardžiais 
Ganduos žinios nuo Rambyno, — 
Vyčių katilai žemėj verčias, 
žvilga kraujas, lyg rubinai.

Lektorius Jan Burger, Mount 
Sinai ligoninės patarėjas, skai
tys paskaitą senjorams Daley ko
legijoje, 7500 South Pulask; Rd- 
gruodžio mėn. 8 d. apie maisto

KL. Pasakykite, ar prieš ei
nant gulti, sporto pratybos pa
dės man lengviau užmigti? Aš. paruošimą Kalėdų sezonui. Gnjo 
neužmiegu net ilgą laiką. Kaž
kas man patapė pasigimnastikuo
ti. Jonė G-tė

ATS. — Tikra tiesa. Nors ir 
trumpai pasivaikščioę’imas apie 
namus padėtų užmigti. ‘ — Libane Sirijos kariai ne-

* * * gerbia pagrindinių žmogaus tei-
KL. Moteris, su kuria gyvenu šių, skriaudžia civilius, vagia ir 

viename kambaryj^ neseniai tu- viską neša.

džio mėn. 15 d. N. T. Brooks 
paskaita — “Kaip pasirinkti 
(Nurshig Home) senelių na
mus”.

1 tablespoon snipped parsley
I tablespoon snipped chirm
1 Inaf French bread

On paper plate, layer bneon betareesi paper toweling. Cook at 
high fir 4 Crumble bacon and set a^ide.

Unwrap cream cheese and place 1fl sfnalt mixer bowl, tlcnt 1 
trtfriiri® at low or till softened. Add rhe?.<es and dn mustard. 
West trriW in 1-cup gkvss measure at high for 15 s'xonds. Pour 
into cheese mixture. Beat. 11ll fluffy. Beat in ęfr in parsley; 
chives, and bacon. Cut French bread ži to
tat not through bottom crust. Spread with p- mix tan. T’Urc 
loaf on waxed paper. Cook at high for Ik to 2 xtanuta or UH 
taated through. Sen ing>- t

MICRO TTP. A ęreat many recipej start with cooking onions 
er celery ta butter till tender. In the ydamaarO oven, it’s so easy 
to do. Just combine the chopper vegetables with the unmetted 

tn a casserole and cook, ujwovrrcd at HIGH for 5 to S! 
minutes. Star once abouk halfway through to coat aU the

Ir po šerkšno baltu tuliu 
Jungias smiltys su rubinais, — 
Kad mylėtum, kaip motulę, 
Savp laisvę laisvei gimęs.

Už tėvynės žęmės, skiautį 
Negailėsiu? krėlųjo, švino! 
Mus išmokė kaip reik kautis 
Savanoriai ir Gražinos!

B*
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RUDNOSIUKAS
Alegorija gauta jš Lietuvos
Rudnosiukas gimė 16 metais 

prieš mūsų erą, gegužės 27 die
ną. Neteisinga būtų sakyti, jog 
jis gimėė. Jis paprasčiausiai iš
sivystė iš valiutinio stambumo 
brutozauro (lot.— brutozaurus 
Rudnosiukijiis), maždaug tuo 
pat metų, kai iš mažųjų stripo- 
kokų išsivystė kiškiai.

Rudnosiuko tėvelis buve eili
nis brutozauras, labai kuklus ir 
darbštus žolėdis. Dirbo miško 
bibliotekos ved | i, laisvalaikiu 
rašydavo dramas bei komedijas 
iš miško žvėrelių gyvenimo. Ir 
nenorėdamas, kad žvėreliai žino
tų, kas tų kūrinių autorius, pa
sivadino slapyvardžiu — Rud- 
nosius.

Rudnosiuko tėvelis vedė 19 
metais prieš mūsų erą jauną bru- 
tozauraitę iš labai neturtingos 
šeimos. Ir jų laimei — netrui- 
kus pterodaktilis (1) jiems at
nešė mažytį Rudnosiuką.

Vėliau visa šeima persikėlė į 
miškus netoli Paberžės (2), kur 
ilgai, vaišingai ir laimingai gy
veno. Rudnosiukas baigė vaikų 
darželi, po to mokyklą, vėliau 
jaunųjų rašytojų kursus prie 
Vilniaus universiteto ir ėmė ra
šyti pasakas. « • •

Taip-į mūsų literatūrą-ir-me
ną atėjo Rudnosiukas. Tačiau, 
kaip žinote, tais tamsiais lai
kais pasakos buvo draudžiamos, 

dėl padėties Lietuvoj, Latvijoj gacija (atstovavo taip pat Pa- jej ^as pamatydavo žmogų, skai- 
ir Estijoj. Rezoliucija buvo pa
skelbta Eltoje 1983 metų kovo- 
balandžio mėn. Nr. 3-4 (286— 
287).

Norėčiau tik pabrėžti, kad ši 
j rezoliucija pasmerkia Pabaltijo

19 d. sąryšyje su. “Captive NaJ Anksčiau buvę kai kurių vis’, valstybių okupaciją ir siūlo E.
- - - tų pačių, asmenų nuolatinai VL- p. užsienio reikalų ministerių

IKo ir Valdybos narių puolimai sesijai: 1. kad Pabaltijo vaisty
siu© metu'yra beveik išnykę. Aš foių klausimas būtų perduotas 

Jungtinių Tautų dekolonizacijos 
pakomisijai, 2. pristatytas svars
tymui Europos Saugumo ir Koo
peracijos konferencijai (CSCE) 
dėl implementacijos Helsinkio 
galutino akto (Helsinki Finai 
Ąct) nutarimų, 3 kad Europos 
Parlamento valstybių užsienio 
■reikalų ministerial panaudotų 
visas progas iškelti Pabaltijo 
.valstybių žmonių troškimą pa
tiems pasirinkti savo valdymcsi 
formas.
’ Šioje sesijoje dalyvavo VLI-« čiai lietuviški. Jau ne vieną 
JKo delegacija, sudaryta iš dr. K. 
Bobelio, pirmininko,! ir nariu: 
inž. A. Venckaus ir p. B. Venc-
kuvienės, iš Prancūzijos, kun. J. tyt, niekaip neužkliūva akysna 
Prųnskio — JAV, P. Z. Juro, iš tų, kurie save visa ką žinančiais 
Anglijos, p. J. Norkaičio, iš Vo- skaito. ' i

DR. KAZYS BOBELIS KALBA APIE 
VLIKO ATLIKTUS DARBUS

r — “Soviet Active Measures” yra 
labai svarbus ta prasme, kad iš
kelia įvairias Sovietų Sąjungos 
KGB daromus klastojimus faK-

■ tų, falsifikacijas, spaudos rna- 
’ nipuliacijas Sovietų agentų da

romą įtaką, kad sunaikintų So
vietų Sąjungos ojionentiis ir su
kompromituotų vakarų valstybių

( vyriausybes. Tai yra svarbus do
kumentas mūsų veikloje ir jį ]Xi- 
našiai kaip ir 1981 metais iš
leistą kitą panašų raportą Nr. 
88 reikia ypatingai panaudoti gi
nant apkaltintuosius lietuvius,

VLIKo veikla priklauso nuo 
Tautos Fondo finansinio pajė
gumo. Labai malonu konstatuo
ti, kad Tautos Fondas net šiais 
sunkiais ekonominiais metais 

dome įgyvendinti kai kurias po- yra stipriai lietuviu visuomenės 
kalbio išvadas.

Šiuo metu Lietuva, Latvija ir 
Estija yra išjungtos iš Rusijos 
tautų (nationalities) divizijos ir J 
yra organizuojama atskira Pa
baltijo valstybiiį (Baltic States) 
radijo divizija. Kiekviena sek
cija savo divizijoj -veiks nepri
klausomai nuo viena kitos, taip 
pat; jhrą ?. organizuoj a ma ben d r a 
tyrinėjimo sekcija (research) 
sekimui, kas vyksta Pabaltijo 
valstybėse itį .taip pat programų 
patobUhn.irn.ui. Oficialus vyk
dymas šio pakeitimo yra numa-1

(Tęsinys)
bendradarbiaujame 

s>u lietuvių katalikų ir protes
tantų bažnytinėmis hierarchijo
mis, (

Šiais metais teko būti VLIKo 
reikalais Europoje du kart, da
lyvaujant sausio 10-14 dienomis 
Strasburge,'' Europos Parlamen
to pilnaties sesijoj ir rugsėjo 19- 
31 dienomis dalyvauti kartu su 
p. L. Grinium Pasaulinėje An
tikomunistinės Lygos konferen
cijoj Luxemburge ir taip pat 
lankytis Vokietijoj ir Anglijoj. • 

Munchene aplankėme Radio I 
Liberty — lietuvių radijo pro- ( 
gramos sekciją ir turėjom nau
dingą pokalbį su sekcijos vado
vu p. K. Čeginsku. Dabar ban-

I remiamas, auga, didėja, o tuo 
pačiu ir VLIKo veikla gali tei
giamai plėstis ir vykdyti naujus 
uždavinius. Čia priklauso didelėj 
padėka pasaulio lietuviams už jų j 
dosnumą ir Tautos Fondo pir-j 
minininkams, tarybos p. A. Vak_ { 
sėliui ir valdybos p. J. Giedrai
čiui bei jų bendradarbiams, už 
Tautos Fondo idėjos puikų sklei
dimą pasaulio lietuvių tarpe.

Bendroje išvadoje turiu su 
džiaugsmu pareikšti, kad kiek 
tai liečia lietuvišką politinę vei
klą lietuviu visuomenės visame < 

tytas; pradėti apie lapkričio 13 pašaulyje VLIKo darbai ir au- 
d. 1983 metais. j toritetas yra ^rimtai vertitnami,

šįis metais IK<7577-.,i stiprią moralinę ir fi-
du kartu -lankėsi Ealtbose-Rū- nansinę paramą, kas pnduoda .r 
mudse, birželio 13 a. prezideu-i rald-vba’ nau,:“ . m7’ ^05 ’.7 
tui B. Reagan paskelbiant -Pa-| VUKo uz-1
, ..i. , . • .. t davimus, baltijo Laisves Dieną ir liepos, 
IQ rl cnrirevio cit vn NTn-.l

tions”,25 metų jubiliejine šven
te.’-' V ■' fj

■ Parašėme kelioliką memoran
dumų, pareiškimų ir telegramų 
JAV’ir kitų kraštų vyriausybėms. 
Palaikome artimą ryšį su sena
toriais Dole, Percy, kongresma- 
nais Faicelljf YoiĮng ir kitais. 
T?-ip pat su Valstybės departa
mento patarėju kongr. Ed. Der- 
winski,: . ?

1983 metų spalio 21 d., JAV 
Senatas patvirtino reozliuciją S 
1721, kurioje yra reikalaujama, 
kad! visi žemėlapiai išleidžiami j akcija 
valstybinio ’-departamento ais- VLIKo atstovo inž. Adolfo Venc- 
kiai -parodytų Pcft>altijo-’Vąlsty7 kaus davė pirmus teigiamus re- 

,es .okupaciją ir žultatus 1983 metais. Detališka 
VLIKo veikla E. P. buvo su-

Dr. Kazys Bobelis

Parlamentas priėmė rezoliuciją kietijos. Kadangi VLIKo dele-

tų pačių, asmenų nuolatiniai VL- P. užsienio reikalų ministerių

rašymu bei pieštuko atėmimu 
trims šimtams metų.

esu Įsitikinęs, kad VLIKo valdy-’ 
bos vedama bendra darbų kon- 
salidacijcs linija eventualiai su
burs visus Hėtuviūs ir jų orga
nizacijas po vieninga politinės 
veiklos vėliava.
II. TARPTAUTINIS LIETUVOS 
INTERESU ATSTOVAVIMAS

1. Europos Parlamentas
1972 metais pradėtoji aktyvi 

Europos Parlamente

Šaulienę Pabaltiečių Santalką, tanti pasakas tuoj areštuodavo 
; ir liepdavo garsiai skaityti nuo
tykinius romanus. .O .jei nejiuo- 
tykinius, tai psichologinius,: pu
blicistinius arba apie meilę su 
nelaimingu galu.

Rudnosiukas tais metais gyve
no Vingio parke, Žibučių alėjoj, 
drevėj Nr. 8. Ten jis rašė pa-į 
sakas vaikams ir jiems įkaity
davo, kai vaikai ateidavo. į Vin
gio parką. : - , . .

Bet kartą vaiku persirengęs 
į Vingio parką atėjo policinin
kas ir areštavo Rudnosiuką už 
vaikiškų pasakų- rašymą. Rud- 
nosiukas buvo ištremtas į Rud
nosiukiškių girią ir nuteistas ne-

(Baltic World Conference), toj 
delegacijoj kJalyvavo latvių at
stovai (J. Kadelis, J. Freima- 
nis> ir estų atstovas (A. Luik). 
Delegacija aplankė daug atstovų 
ir prieš balsavimą įteikė pareiš
kimą parlamento nariams, kai 
kuriems tiesioginiai — asmeniš
kai, 
von

c likusiems, išdalino Otto 
Habsburg įstaigos vedėjas.

(Bus daugiau)

—mKALBOS KAMPELIS
Amerikietiškos 
"mandrybės"

Neįmanoma suprasti, kai žmo
nės, berašydami vienu ar kitu 
reikalu į lietuviškus laikraščius, 
ima ir pamiršta, kad tie laikrdš-

bių sienas
pabrėžtų, ka
valstybių okupacijos nepripa- minėta Les Angeles seime 1983 
žįsta, r ■ - l metų lapkričio 6 d., tai čia to

Valstybinio departamento lei- nekartosiu, 
dinys

Pabaltijo

Špecial report No. 110 1983 metų sausio 13 d. Europos

> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mokai 
HR m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vine 
Krėvta, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankot 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* fr 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijog, Iliustruotos nuotraukomis l 
M- K. Čiurlionio, M. SSeikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelėa ir A. Vara 
kūrybo* poveikalais, 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

'♦ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tu 
finhf šoklų pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
šventes bei jų Istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiais. Studija ‘yra. 151 pusi., kainuoja 82.

U į-
9 V 1EN1ŠO ŽMOGAUS g Y v eN 1MAS, Antano Rūke aprašu 

tas luošo Adomaičio— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne šaunu 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit>

Romiai parašyt* studija apie Rytprtrius, remiantis Pakalnis Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekvfmam 
lietuviui. Leidinys (ELuvtruotu nuotraukom^, pabaigoje dunda rtia 
vitcrvSriHŲ pavaž'-rl— aVr Jį rerifc-’ri J *ok!e£ų fetlha. DW

£ .

Į®

kartą esu rašęs ir prašęs, kad 
nedarkytume *.mūsų kalbos sve
timybėmis. Deja; visa tai, ma-

(1) Tais tamsiais laikais gand
rai dar nebuvo išsivystę, tai vai
kus atnešdavo pteredaktiliai —- 
ant past.

(2) Dabartinė Rudnosiukiškių 
giria — red. past.

Rudnosiuko draugai

Rudnosiukas niekad^ neturėjo 
draugų, nes jis jau seniai nebe
buvo mažas. Su savim Rudno
siukas >rgi nedraugavo tiesiog 
buvo pažįstami. Bet jis mėgo 
ledus “Plombyrą”, Bethoveną ir 
knygas apie meilę. Rudnosiu- 
kas labai nemėgo “Lėti Zeppe
lin”. ‘ ‘ t ,

Vieną gražią rudens dieną bu
co gražus lapkričio vakaras ir 
Rudnosiukas nutarė susidrau
gauti. Tada jis nuėjo pas seną 
alkoholiką Lapiną ir pasisko
lino dvi blusas — jį ir ją. Parsi
nešė juos namo ir nuvedė mie
goti. Vieną paguldė bamboje, o 
kitam (t. y. — kitai) paklojo 
galvoje.
' Ir kaip malonų buvo rytą pa

busti ne vienam! Visi tryse gar
siai pasakė labą rytą, nusiprausė 
ir nutarė: >

a) Pas svetimas blusas nevaikš 
čioti.

b) Šiandien pat daryti, krikš
tynas.

Vakare iškilmingai jiedu buvo 
pakrikštyti, Jis — Antanas, Ji 
— Marijona. Tačiau šventės pro 
ga Antanas ir Marijona nusilesė' 
kaip šapai ir pradėjo ned'orai

• Chicago Southwest Busi
ness Growth Council praneša, 
kad ir šįmet kaip ir praeitus 
tris metus iš eilės, ruošia KALĖ- 
DŲ SENELIO palydos eisertą • 
63-čia gatve, kuri prasidės lap- 
kričio mėn. ’ 19 d. 11 valandą-7 
prieš piet nuo 63-čios ir Western • 
gatvių kampo ir žygiuos į vaka
rus ligi Tripp skersgatvio, iš 
čia eisena pasuks Tripp gatve 
Į n4-tą gatvę, kur savo kelionę! 
užbaigs Lee School aikštėje. >

SUNKUS BIZNIS
Vagys įlindo nakčia per langąį 

į vargingo žmogaus butą ir pra-^ 
dėjo tamsoje graibinėti, ieško-: 
damas ko nors pavogti. Pavar-, 
gėfiš, kurs dar nemiegojo, ra* 
miai pasakė: '.

Apsirikai, bičiuli Atėjai čia 
ieškoti nakčia to, ko aš ir dieną, 
negaliu surasti. .

ENERGY.
WISE

i

elgtis. O Rudnosiukas nieko ne
sakė, tik šypsojosi.

■ E. L.1
(Bus daugiau) '

Or$irtz«ėarpoolsto r 
savs gsaoTm.

V-. .- < .U‘ _

■ ■■■iri

i

Daug kartų esu iš rašinių iš
braukęs tokius sulietuvintus žo
džius, kaip bilius,. services ir pa
našiai, ir jų vietoje įrašęs įsta
tymo projektas, patarnavimas ir 
kit., bet, pasirodo, kad tiems ra-, 
šėjams, nors jie nėra “toteisai”, 
o tik “Dievo paukšteliais” buvę, 
ta pataisa Į galvą nelanda.

Atrodo, kad tie “Dievo paukš
teliai” greit ims ir pradės taip 
rašyti: Boifrendas nudraivino 
savo leidžiukę į storą ir užtry- 
tino dresukę. J. Žemaitis

Į SUSIVIENIJIMAS LIETUVUJ AMERIKOJE 
j ' yra seniausia, _ didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus, 
5LA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. ' A ' j. . c
SLA — išmokėjo!; daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

- ' t apdraudų savo- nariams, •'?
■ . t y 7 y... 7'7;;

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,' siekiančiam 

j aukštojo mokslo lr 'jų gyvemino pradžiai.-.: į
SLA —vaikus apdraudžia pigla terminuota apdrandat už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metainš.
-'į . ' t-- ; J- • ■_

SLA —kuopų yra visose liętūvią kolonijose. 7 
Kreipkitės i savo 'apylinkės kuopų Veikėjus, 7 i;
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. ;.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

. ............................................................................................................linini

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

Z I

Ml
! f iUW Į i iMiihTOwWhlt Jitffl'ir.*1 ■» * -:»i

j SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St, Chicago, IB. 60629 ♦ Tel 925-2737

JlWgllWl ĮĮf ■ IB II

50 metų studijavęs, kaip

mfnAnal tr mintyvapie limenls fr vfetsž n«prSL Lietuvoje Ir pfr.
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerit®, nesupr^ 
tei Ir klaidingai Interpretuojamai gyvenime ir politikoje'; tik Bt 
Jurgio Jaifaiko knygoje apie Jutimu Janonio gyvenimų fr poe 
tlją. Dabar būtų jf gatima pavadinti kovotoju už žmogau* teise* 
Knyga yra didelio formato, 965 puslapių, kainuoja

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, CKicago, UI

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

" Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nno 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S^ Registruotas vaistininkas

i — TeL 476-2206

paraše ZQQ pnalapių Snygą, Enriofi BuSėjo iriską, kai Bet kada Ir.

Ir lietuvių faTBą. Jig moE&J karta su kuru Jaunium fr prol« K<

lietuvių kalbą liečiančiag Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
ir patarė mums toliau studijuoti

125. KJetf rtokdlri.

L <
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nacis, bet tuo paęiu pirmosios okupacijos laikotarpiu, 
dirbimas finansinėje valstybės įstaigoje, jU išgelbėjo 
labai daug žmonių nuo mirties ir tremties į Sibirą. Artė
jant rusams antrą kartą į Lietuvą, Bieliukas išvykę į 
Vakarus.

Tremtyje Bronius Bieliukas dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, bet jo paties bendradarbiai paleido gandus, kad 
jis esąs Sovietų bendradarbis. Tas gandas labai smarkiai 
pakenkė jam. Kada kiti visuomenės veikėjai pareikalavo, 
kad kaltintojai nurodytų pagrindus tokiam įtarimui, tai 
nieko konkretaus jie negalėjo nurodyti. Bieliukas pasi
traukė nuo savo sėbrų, bet iš visuomeninio darbo nepasi
traukė. Kelis buvusius savo bendradarbius jis įtikino pa
skleistų gandų netikrumu, bet kiti jo vengė. Buvo ir tokių, 
kurie su juo susitikdavo, bet paklausti sakydavo, kad 
reikia jo vengti. į*

Kada VLIKo priešakin atsistojo dr. Bobelis, iis pa
reikalavo įtarimui duomenų. Kadangi tų duomenų lie
kąs jam nepristatė, tai dr. Bobelis nekreipė į gandus ’ / 'o 
dėmesio. Jis rado Bronių Bieliuką keliose VLIKo j<ai- 
gose, su juo nesutariamais klausimais argument ° ve bet 
nuo VLIKo darbo jo neatstūmė. Detroite susirinkusiam 
VLIKui Bronius Bieliukas pirmininkavo. Bieliukas, liau
dininkų ignoruojamas, nukrypo į tautininkus ir arčiau 
buvo susidraugavęs su Vincu Rasteniu?

Detroite VLIKo seimo pirmiems posėdžiams pirmi
ninkavo Bronius Bieliukas. Šiame seime jis dalyvavo kaip 
VLIKo vadovybės, senosios ir dabartinės, narys. Broniaus

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu.

savo šaipos fondus, ir buvo su
kurtas BĄLFas. Kitataučiai ža
vėjosi lietuvių vieningumu. Ta-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Praeitą savaitę, lapkričio 11 ir 12 dienomis Detroite 
vykusiame Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
seime nustatytas vienas labai svarbus dalykas, būtent: 
Amerikoje veikiantis VLIKas yra 1943 metais vokiečių 
pavergtoje Lietuvoje pačių didžiausių Lietuvos politinių 
organizacijų vadovybių įsteigtas Vyriausias Lietuvos Iš- 
laięyltMb‘Komitetas. , .‘
; v Lietuvių tarpe t iki Detroito1seiih& ilgūs -metus ėjo 
ginčai dėl vieno labaiį&prasto dalyko, būtent: ’Lietuvoje 
įsteigtas VLIKas nėra tas pats dalykas, kuris dabar vei
kia Amerikoje.

J. Katilius, kuris dalyvavo VLIKo pasitarimuose pa
vergtoje Lietuvoje, iki šio meto dalyvavo ir Amerikoje 
vykusiuose pasitarimuose, bet Amerikoje jis neigė, kad 
VLIKas yra tas pats. Amerikoje pasivadinęs kitu vardu, 
J. Katilius kėlė didžiausią erzelį. Kalbomis, rašiniais 
spaudoje, knygų įžangomis ir pasirašytais bei nepasira
šytais laiškais jis bandė įrodyti, kad jo grupelės vado
vaujama organizacija ir tos organizacijos remiami bi
čiuliai yra daug svarbesni, negu VLIKas. Kad įrodytų 
tos organizacijos svarbą, J. Katilius pradėjo skaldyti 
VLIKo įsteigtas lietuvių įstaigas ir organizuoti grynai 
tos mažos grupelės vadovaujamas įstaigas, kad susida
rytų įspūdis, jog jie vieni vadovauja pavergtos Lietuvos 
laisvinimo darbui. Detroite vykusiame seime Katilius ne
dalyvavo. Yra pagrindo manyti, kad Katilius įsitikino jo 
paties vedamo darbo galutiniu nepasisekimu, todėl ir ne
atvyko. Ne tiktai Katilius, bet ir kiti šios grupelės vei
kėjai privalo būti laimėtojais, ir būti kovos priešakyje. 
Tai yra ligotų žmonių psichologija, pradžioje duodanti 
veiklos impulsą, bet vėliau nuleidžianti rankas ir krin
tanti į nusiminimą.

Lietuvoje įsteigtame VLIKe dalyvavo ir Bronius 
Bieliukas, tais laikais įtakingas Valstiečių liaudininkų 
veikėjas. Jam pavyko įtikinti okupantą, kad jis nebuvo

Bieliuko dalyvavimas Detroito seime įrodė VLIKo tęsti
numą. Jis 1944 metais dalyvavo Lietuvoje suorganizuoto 
VLIKo posėdžiuose, jis pirmininkavo Detroite vykusiame 
seime. Yra pagrindo tikėti, kad prieš jį paleisti gandai 
buvo pavyduolių darbas.

Artėjant antrai Rusijos karo jėgų invazijai, VLIKo 
vadovybė buvo nutarusi vykti į Švediją ir Vakarų Vokie
tiją. Pasirinkimas buvo labai sunkus. Lietuviams teko 
vesti atkaklią kovą su naciais, bet vis dėlto vokiečiai ne
buvo tokie, žiaurils> įiąip-; rusai lįęibbnįstąi. J? ‘

'Paskutiniu meto nacių pavergtoje Lietuvoje VLIKo 
pirmininku .buvo.inžinierius ir profesorius Steponas Kai
rys. Rusams-užėmus Vilnių ir besiveržiant į Vakarus, 
VLIKas paskutiniame posėdyje nutarė siųsti inž. Ste
poną Kairį į Švediją, bet jam nepavyko. Laivelis, kuriuo 
jis plaukė į šiaurę, buvo sulaikytas ir pasiųstas į Vokie-

ŽVILGSNIS Į JĄV POLITINIUS VIN
GIUS LIETUVOS ATŽVILGIU

Diplomatinius saitus suda
rius, Amerikos santykiai su Lie
tuva visą laiką buvo nuoširdūs. 
Ilgesnį laiką europinius reika
lus . Valstybės,’; ■. depariąmen te 
tvarkė būVęs karininkas, . kuris 
192Ū m. Suvalkuose stebėjų Lie-* 
.tuvos įr Lenkijos taikos dery- 
' bąs. Departamente ka$ kartą 
gyviau-reiškėsi- ir kitais mūsų 
nepriklausomybės kovų liūdi, 
ninkas, JAV -diplomatinės tar
nybos “tėvas” Loy Henderson.

-Sovietams Pabaltijį okupuo
tijos vakarus. Jeigu rusai būtų sulaikę inž. Kairį, jį būtų jaut 1940 m., yąlst. sekretorius 
sušaudę. Jūroje sulaikytą VLIKo pirmininką norėjo su
šaudyti naciai. Inž. Kairio, išgyvenimai buvo nepaprastai 
sunkūs, bet jis pajėgė išsigelbėti nuo mirties, įsitraukti 
į Vokietijon patekusių tremtinių gyvenimą ir pasiekti 
Ameriką. Amerikoje jis buvo įsitraukęs į VLIKo darbą.
Tai antras VLIKo tęstinumo įrodymas.

Šiandien pirmame puslapyje pradedame spausdinti 
dr. Domo Krivicko, VLIKo pirmininko pavaduotojo, pa
ruoštą pareiškimą Detroite vykusiam VLIKo seimui. Jojo 
tąsą spausdinsime sekančiuose Naujienų numeriuose. 
Dr. Krivickas yra teisininkas, tarptautinė? teisės specia
listas. Jam labai gerai yra žinomas VLIKo organizavi
mas, jo vestas ir šiandien vedamas darbas.

Dr. Krivickas įdėjo labai daug laiko ir energijos šiam 
pareiškimui paruošti. Pirmiausia jam teko iš tikrų šal
tinių surankioti, nusirašyti, patikrinti ir kiekvieno žo
džio prasmę aptarti. Vėliau teko tą medžiagos kalną ge
rokai sutrumpinti, o dar vėliau viską sutraukti į tris ma
šinėle rašytus puslapius. Gaila, kad vietos stoka privertė 
dr. Krivicką daugelį surinktų dalykų išbraukti. Iš pa
reiškimo, pavyzdžiui, iškrito VLIKo pirmininko Stepono 
Kairio vardas, ten net nepaminėtas dr. Pijus Grigaitis,

čiau prez. Rooseveltas nerodė 
(ryžto užstoti Lietuvos ir jos 
šiaurinių kaimynų laisvės pa
stangas. Nenorėta BALFo įsi-

Dr. KOSTAS R. JURGĖLA.
VLIKo vicepirm. polit. reikalams

vardu. Hendersonas taipgi pasi
rūpino laiku įšaldyti Lietuvos, Į leisti į National War Fund — 
Latyijps. ir Estijos vyriausybių

i ir piliečių indėlius.
žinoma, pagrindą Henderso- 

no veiklai suteikė šimtai tūks
tančių laiškų , ir telegramų, pa
rašytų sujaudintu lietuvių, jų. 
pažįstamų amerikiečių, latvių in 
.estų* ir.spaudos pasipjktjx4ma^. 
vedamaisiais straipsniais. Sovie
tai nuolat dėjo pastangas kaip 
nors užgrobti tų anekšųbtų šalių 
turtą. Tad JAV Valstybės de
partamentas aprūpino, teismus 
liudijimais, kad JAV. neprjpa-

CordeH HuU būvd- Havanoje, 
P-anamerikos k o n f e rėpei joje. 
Tad Hepdersonaą suvašė auęksi- 
jos nepripąžmijBO pareiškiiną, .? ‘ 
kuriame jis sudėjo amerikie
čiams geriausiai žinomus, Alpę- želio 
rikos žemyno valstybių sutartus ka mūsų atveju buvo be" prie- 
principus savitarpio santykiams kaišto. Ir lietuvių amerikiečių 
pagrįsti. Hendersonas nunešė tą 
raštą į Baltuosius Rūmus, jr 
prezidentas Fląnkijn D. Roose- 
veltas jį užgyrė ir paskelbė vals- 
tybės sekretoriaus pareigas lai-

ligi kan. Juozas B. Končius su
domino demokratų, partijos va- 
dovą James Farlejų kiifis, pus
antros valandos išbuvo prie te
lefono, ir rytdieną BALĘas tapo 
nariu, ir galėjo ‘Otevo pa'ukšte- 

Jąų” pakalams panaudoti mili- 
/jonines šumąs. $r. .
; * jNeę RupisevelU^n^Uat^jasad. 
■Jiaiiįplanas prieriStafiBo neuž
stojo lieėuyių bylosi Frez.tTru- 
manąa nesusigaųt^ dėl velionio 
ItevScvelto duotų pažadų ir -su- 

j tiko Rytpi-ūsius- pavesti Lėnki- 
-ir 

naprsicsia.vo, kai rusai ir lenkai 
jų ėęęupacijąi patikėtas -sritis

iijos aneksijos, ir kad okupan-
to primesti įstatymai ir įstaigos - .? ; -“. j
yra neteisėti. JU . . . , , ....

prijungė prie savo valstybių ir 
1940 metais ir iki 1941 m. bir-

I d. Washington© politi-

visuoiHenė subrendo. “Katali
kai” pirmą kartą sutiko lygi0' 
mis teisėmis Amerikos. Lietuvių 
Taryboje dalintis su sandarie- 
čjais-tautininkais ir sQcialdemo-

kinai einančįo Summer Welles kratais. Tautininkai likvidavo

vedęs pasitarimus su tuometiniu VLIKo pirmininku apie 
pasimatymą su atsakingais pareigūnais. Nepaminėtas ir 
VLIKp narys St. Vainoras, vėliau dirbęs Naujienose. Bet 
tai yra menkniekis,' paskutiniais metais įėjęs lietuviško 
gyvenimo madon.

Mes patariame visiems Naujienų skaitytojams išsi
kirpti dr. Krivicko pareiškimą ir įsidėti į savo aplankus, 

' kad, reikalui esant, galėtų pasinaudoti patyrusio teisi
ninko sukauptomis žiniomis.

ištrėmė milijonus gyventojų. 
Susitikime su Chruščiovu pre
zidentas Ęiąenhoveris užvedė 
kalbą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos klausimu, tačiąu Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybių va
dovai tylėjo. Ęįsęnhowerįs mie
lai pritarė ĄLTo delegacijos su
manymui sudaryti ■ kongrė&inę 
komisiją Pabaltijo valstybių 
aneksijos aplinkybėms nustaty-
ti: Po to, Kersteho komisija 
šauliai atliko’ dokumentacijos 
darbą.

(Bus daugiau)

— Indijos diplomatai patyrė, 
kad trečiodienį rasai nušovė 8(1 
apsuptų afganistaniečių, žudy
nės įvyko Kabulo šiaurėje, Far- 
za miestelyje.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Aš jį vis vien dar tebemylėsiu, juk neįmanoma už
miršti taip greitai. Jis mane taip pat mylėjo, pri
slopinta meilė vėl atsibus, kai susitiksim, ir tuo
met bus vėl nauja jam tragedija. Aš būtinai 
turėjau išeiti iš Čia pirmiau, negu Mečys atostogų 
sugrįš. Kartą aš apie tai pasakiau Jadvygai.

— Man bus labai liūdna be tavęs, Maryte. 
Mamytės netekau, dabar neteksiu tavęs.

— Ir man labai bus sunku skirtis, bet ką gi 
aš turiu daryti? Kitaip negalima.

— Maryte, aš jau bijau tau patarimus duoti. 
Sykį nepasisekė.

— Prašau, patark. Juk patarimas nėra įsa-, 
kymas.

— Atleisk many Maryte, o jei tu įsiniylėtu- 
mei mano tėvelį, ką? Jis juk nėra dar labai senas, 
jis pačiame stiprume vyras. Aš žinau, tavo šir
dutei bus negalima bėgti nuo sūnaus prie tėvo, 
o gal ir nepatogu. Aš labai kvailai pasiūliau, už
miršk.

— Jadzyte, aš neniekinu tavo tėvelio. Jis la
bai puikus žmogus, nors ir gerokai vyresnis už 
mane. Bet nemanau, kad aš galėčiau palenkti 
savo širdį dėl to, kas įvyko.

— Tiesa, Marjt?, tiesa, širdies dalykai nėra 
tokie, kad galėtum juos, kaip kortas, maišyti. Bet 
m• Lkuhink, Mot /to. dar neišeik. Mečys sakė

atostogoms pasiliksiąs pas seserį Šiauliuose, taigi 
greitai nesusitiksite. Galėsi visus metus pabaigti, 
taip bus daug geriau. O dabar dirbkime, knygas 
nepadėk, mokykis, ir viskas bus gerai.

Mes ir dirbome. Jadvyga ėjo kasdieną į Pel
kinės progimnaziją, o aš ruošiausi namie ir mo
kiausi.

Buvo jau gegužės mėnuo įpusėjęs. Kartą nu
ėjau pas Jadvygą į jos kambarį, radau ją be
sėdinčią prie stalo ir beverkiančią, o prieš jos, 
akis buvo popieriaus lapas su eilėraščiu. Aš jaut
riai ją apkabinau.

— Jadzyte, ko tu, vargšele, verki? — pp_- I 
klausiau.

Ji pradėjo šluostytis savo ašaras nosinaite.
— E, Maryte, vis toji meilė neduoda žmoguĮ 

ramybės. Turbūt, mes visos tokios nelaimingos.
— Ir tu, Jadzyte, įsimylėjai, vargšele, ar jis 

nemyli tavęs?
— Turbūt ne, jis toks šaltas, užsidaręs, ne-’ 

šnekus. Atsimeni, eilėraščius jo aš tau rodžiau. 
Ir tas ant stalo eilėraštis jo parašytas. Jis taip 
gražiai apie meilę rašo, rodosi, kad jis mane myli,, 
bet aš apsirinku. Aš visai jam nereikalinga, Ka
žin kas yra jo gavoje, kokie mokslai, gal kuni» 
gystė, kaip m4no broliui, nežinau. Šiandien tokia 
puikia proga, aš jam daviau pasisakyti, kad jis 
myi mane. Palaukiau senose kapinėse, paprašiau 
išversti lotynų. Mes nuėjome už krūmų. Laukiau, 
laukiau, kada jis man pasakys “myliu”, veltui.

Kartelė sulūžo besėdint ant tvorelės, berniukai 
eidami pro šalį išgirdo ir pamatė, sako: Žiūrė
kit — Petras ir dar su mergaite už krūmų, žiū
rėkit, su Jadvyga. Bėgau iŠ tos vietos, kaip akis 
išplikusi, net su Petru neatsisveikinau. Ir gaila 
Petro, ir gėda, oi, Maryte, kad tu žinotum, kaip 
rųan sunku, — ir vėl jos ašaros sužibo. Ji paėmė 
nuo savo stalo ir padavė man popieriaus lapą.

— Prašau paskaityti šį eilėraštį balsiai.
Aš paimu ir skaitau: • ’ r' ’ ■

Visur purienos gelsvos juokias. 
Bučiuoja saulė ja? saldžiai, 
Ateik, brangiausia, nevėluoki, 
Ateik upelio pakraščiais.

Žydės plaukų verpetuos ievos, 
Paslėps žalią lanįios banga, 
Čiurlens vėsūs vpeĮis kreivas, 
Ir laimė plauks plačia vaga.

Bėgioeim, žaistai prie upelio. 
Kol jo vanduo tekės sraunus, 
Lankoj žydės ir juoksis gėlės, 
Vėjais gįostysis švelpųa

< t A 4 J*’ > '

Ateik, Jadayte, baltos šakos
Pampami* kvepės.
Širdžk ūr nieko tau nesako. 
Ar mhno širdįpju, atspės...

— Labai gražus eilėraštis. Čia aiškiai apie 
tave, Jadzyte, kalba, net tavo vardą mini. Juk tai 
Petro eilėraštis?

— Taip, Petro. Jis daug tokių gražių eilėraš
čių rašo, ir man radosi, kad jis mane myli, bet 
kodėl jis man nieko nesako?

— Jadzyte, ar tu nematai, kad jis turi poe
tišką sielą? Jis neturi drąsos aiškiai pasisakyti. 
Jis taip stipriai myli tave, kad jam atrodo nebėra 
reikalo savo meilės ir sakyti, nes tu ją matai. To
kia yra žmogaus psichologija, kad kiekvienam 
atrodo, jog jo stiprūs pergyvenimai negali būti 
kitiems nepastebimi. Juk, iš tiesų, mes daug pa
stebime kitų pergyvenimus, pavyzdžiui, baimę, 
džiaugsmą, pyktį, na, ir meilę. Tu, Jadąyte, taip 
pat pastebi, kad Petras tave ląbai myli- Pastebi 
Ir jis, )tąd tu jį myli. Juk ąkya yra tikros išdavi
kės. Man rodoai, kad nėra reikalo laukti pasisa
kymo. Tas ateis savaime, kai tik dažniau susi
tiksite. O dabar nieko daugiau nereikia, kaip su
daryti progas dažnesniam susitikimui, nors ir 
trumpam.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
I

SKAITYTI DIENRAST] "NAUJIENOS*4

4 — Naujienos. Chicago. III. Friday, Nov. 18, IDH.'.



R TOJAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina S5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naojie&M, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

VACLOVAS B1BMŠKA

LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN 
KIMAS IR STUDIJAVIMAS

DH. PAUL V. DARGIS 
DYTOJAS l> CHIRURGAS 

Wa«tcte«tor Community Idinlko* 
Medklno* direktorių,

1333 S. Monholm Rd, WoHchostor, 111.
VALANDOS: 3—9 dafte difOomi* 

ir ku antrą iežtadiaid 8—3 vaL 

T*L; 562-2727 arba 562-272$

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI I f

į riiTM ■ » w,

TIL 2334353 
iorvte* 355-4504. Po*o 44*54

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas i* chirurgas.
MfiCIALYM: AKIŲ LIGOS

MG7 Wtot Strwt

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 19 d., šeštadienį, 2 vai. 
popiety Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talmah Avė. Bus 1984 m. valdybos 
rinkimai. Nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis susirinkimas Įvyks lapkričio 26 d. 
2 vaL popiet Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ąve. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1984 metams. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRUTAR NEMUNO SROVĖ

3*13 W. n«t St T*L 737-5149

INKSTŲ, PŪSLRS IR 
PROSTATOS CHJRURGMA 
345* WRST *3te STRUT

FLO BID A
«

4" ■ ( * ’

Ar saulutė, ar šešėlis 
Slenka vingiais Nemunėlis. 
Ritas bangos, sukas srovės, 
Nuo gilios, žilos senovės, — 
Blizga, švyti, spindi, teka, 
Amžių tolio sėkmę seka...
Nemunėlis šniokščia, ūžia, 
Per vasarį į gegužį — 
Žirba, saulę prisisegęs, 
Ir su saule šoka, regias, 
Karklais, gluosniais apsikaišęs, 
Tartum ruošia linksmas vaišes...
Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
šniokščia rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengva darbą dirba,

DR. C. K. BOBELIS

Ūkų chirurgijA,

St Petersburg, Fla. 3371# 
TeL (8132 321-4209

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
UMimai — Pita* apdraa^ 

ŽEMA KAINA
Priimam Master 

ix VISA kortele*, 
t 3ER1NAS. Tel. 925-3*41

ess'

Velka naštą rąstų, medžių... 
Pro Alytų, pro Seredžių...
Jis vis kloja savo juostą. 
Žemės saldų kvapą uosto, 
Žarsto miltį kasa molį, 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žiedą — 
Laisvės jauną giesmę gieda...
Amžių Tėvo sumanytas, 
Nemunėlis vingiais ritas — 
Blizga bangos, sukas srovės 
Iš tamsios, sunkios senovės 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų...

J. Baltrušaitis

M tv*iriy statumu 

ANTANAS VILIMAS 
T«k 174-1313 acte 37M9H

— Šįmet rusai negali pasigirti 
nė vienu didesniu laimėjimu 
Afganistane.

RADIJO iRfMO* VALANDOS

tetedieol*!* ir Mkaitenlęjc 
auo &30 iki 0-46 vaL ryta.

_ Ztottae WOPA - 1493 AM
U-aartuojaaM* H atvdl^M 

M*r?v^ta Parte

Yedtj* —. Aldam Dauter 
Tala<4 773-1543

7159 S<. MAPLEWOOD AYR. 
CHICAGO, IL 40339

4 “Lietuvoj Aidai” 
T-JI KAM BRAZDUONYTt

Viao» takto* a WCKV rtuttaa. 
tens* 1400 AM.

St Petanbuxg. FLl, 12:30 vaL p-*.
ii WTIS «Mte 1110 AM teaga.

IM W. 71>t Strort

(Tęsinys) 
praktiškam reikalui 
Pranas Martynaitįs

įh. išspąus- 
polska dla 
sig języka

Grynai 
Motiejus 
(Marcinskas) 1833 
dino “Gramma tyka 
litwinow, uczacych
polskiego”. Ji buvo skiriama 
Užnemunės mokykloms ir iš
spausdinta Suvalkuose'—. pir
moji lietuviška knyga, Užnemu
nėje išleista. Jau 1856 m. Mar
tynaitis Buvo paruošęs ir jos 
antrą leidimą, bet mirtis su
trukdė jos išleidimą, ip- jį .te
buvo išspausdinta 1861 m. Mo
tiejaus Prano broliavaikio ku
nigo Antano Martynąičio - Mar- 
cinskio (gimusio 1821.VL21 ir

— Šimtai Dancigo darbininkų 
protestuoja prieš generolų val
džios primetamus kaltinimus 
kunigui Henryk Jankowski.

&hre...
•e wW Ove

laiku

*0629
TeM. 7TS-U74

*- - -----—H

---  _r M

vnfbfmation
AMm Sehoen

goti ligig antrojo Pasaulinio įta
ru, bet jų nė nemėginta spaus
dinti. Dominikonas Juozas čiul- 
da (gimęs 1796 m. ir miręs 
1861.V.30) 1855 metais parašę

1 “Krotkie pomysly o prawidlach 
gramatycznych języka žinudz- 
kiego oraz uwagi nad mitologią 
litewską”. Rankraštis vyskupo 
Valančiaus buvo pasiųstas Vil
niaus spaustuvininkui lenkui 
Zavadzkiui, bet šis jo neišspaus
dino; rankraštis vėliau pateko j

RDON
FT —J5žT.iĮiwl^»wy * " !' EIIM ■ W « '

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour ServiceTiksliau nežinomi Andruške- 
vičiaus ir Jumskio žodynai din
go be pėdsakų; šiek tiek pasta
rojo ištraukų išliko tik Kaša- 
raųskįo užrašuose. Gi biržiečio 
Kazimiero Kristupo Daukšos 1 
(gimusio 1800 m. ii- mirusio 
1858 m.) lietuvių lenkų kalbos 
žodynas, matyti, dingo pas jo 
sūnų Edvardą Jokūbą. Jau 1858 
metais ‘'Kronika Wiadomosci 
-Crajcwych” mini kunigo For
tunato Ciechanovskio (gimusio 
1832 ar 1824 m. ir mirusio 1882. 
IX.30) ruošiamą lietuvių kalbos 
gramatiką, o 1859 m. Vilniaus 
vyskupas A. Krasinskis rašė 
vyskupui Valančiui, kad tokią 
gramatiką jis pavedęs parašyti 
tam pačiam Ciechanovskiui. 
Jos likimas nežinomas.

Taip pat yra dingęs ir didžiu
lis žodynas “Surinkimas musu 
kalbos žodžiu del busenezo ka- 
nakuoinet Lietuwiszko žodinio”, 1 
kurį keliasdešimt metų rinko 
Kazaniaus universiteto profeso- ' 
riųs Andrius Morkus Ugenskis 
(gimęs 1816TV.27 d. ir miręs ; 
1870.X.7/19) ir kuris apėmė 
daugiau kaip 100,000 žodžių, 
nors ir jis buvo renkamas dau- i 
giausia iš literatūros, nes Ugens- ■ 
kis, žymiausią savo gyvenimo t 
dalį gyvendamas Rusijoje, buvo ji 
nutraukęs tiesioginį sąlyfi su ■ 
svarbiausiu žodyninio turto šal
tiniu, su lietuvių liaudimi. 
Ugenskis, be to, rusiškai paskel-: 
bė ir vieną lietuvių kalbotyros 
straipsnį. Pagaliau reformatų; 
ktmigas Karolis" Nerlichas pali- į 
ko plačią, bet nebaigtą ir vėliau 
dingusią lietuvių kalbos grama-, 
liką.

(Bus daugiau)

DEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mirusio po 1880 m.), tuo 
. > buvusio Varšuvos dvasinės aka- 1 1

demijos profesoriaus, o paskiau 
ir vicerektoriąus. Antanas Mar
ty naitis, spausdindamas savo 
dėdės gramatiką kiek pakeistu 
vardu . — “Granunatika arba 
spasabąs iszsimokinįmo lenkisz- 
kos kalbos” — kartu ją žymiai 
išplėtė. ’ -: ‘ r

Iš Varmijos vyskupijos atvy
kęs praiięįškonas Simanas Gro
sas (gimęs apie 1772 m, ir mi
ręs 1835jIV.5)', gyvtn(iamas Lie
tuvoje, daugiausia Kretingoje, 
keliasdešimt metų,, puikiai pra
moko lietuviškai, 1835 m. buvo 
pabaigęs lietuvių kalbos grama
tiką —. “Kalbrieda - Lezuwe Ze- 
maytyszka” —' ir buvo ją įda- 

■ ves" nąt spausdmtijr’bet; gal dėl 
autoriau? mirties, ji išspausdin
ta nebuvo.. Beveik ligi antrojo 
Pasaulinio karo šis rankraštis 
buvo saugojamas Kretingos vie- 

} nuoiyno bibliotekoje.
Tuo pačiu laiku dpminikonas 

Dominikas Satkevičius (gimęs 
1782 m. ir miręs 1849 m.) rinko 
medžiagą savo “Zodininkui Le- 
tuwiszkay Lenkiszkam”, nors 
medžiagą jam ėmę daugiausia 

• iš spausdintų šaltinių. Jo buvo 
; pagaminti keli autentiški maž- 
I daug 1831, 1835 ir 1848 m. nuo
rašai. Du nuorašai. buvo išsau-

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
* 1410 So. 50th Ave., Cicero
* Telef. 476-2345

■ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Can yon have noticeably 
soft skin, evea n summer? 
Yes:

Summer sun and summex 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposurv 
to the sun can cause skin to 
Hake, peel ąnd fed rough.

AH those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim
ming) leave little time fat 
extra pampering. But do try 
to Ct the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is re
freshing and not as drying.

— luoistUI«< XQUX »kta 
when it feels dry.

— rinse off after rwimraKf 
to remove chlorine « salt 
"rater.

— shower with a gentle 
dtanser. A good one if 
Neutroffena Rainbath Shower 
Get Rain bath is one of those 
marvelous dual-use products, 
that soften* as it dean*

It b an amber gei that 
works like soap but will

----------- ,
— Robert Vesco gyveno Ba

hamų saloj. Praeitais metais jis 
dingo, o dabar atsidūrė Kuboj.

— Brazilija gaus naują kelių 
bilijonų dolerių paskolą iš Tarp
tautinio banko.

8 Pinigų vienetas Kuboje va
dinasi peso.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
‘ TeL — 523-3572

~ VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINi

Patarėjai ir. laidojimo direktoriai:

JEAN VANCĘ ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti
- * * • ♦

....................................................... ...............................................

three sizes, including a handy 
4-ounce tube that you can 
larry anywhere

Nuo 1914 metų

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MIDLAND
FEDERAL

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL S98-9400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tai. 925-7400

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
musų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa- 
utikejimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

HEART
FUND

•OMS CHICAGO MOTOR CLUB 1*3 OM

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

TUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

MMi
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Švento Vardo draugijos susirinkimas 
už kiekvieną 
Penktą žvakę 

užgesino už žuvusius karius.
šv. Mišios buvo užprašytos už 

mirusius Šv. 
narius. x

šv. M išiose
Polikail’s. Jis
metu ir perskaitė narių priesai
kos tekstus lietuvių ir anglų

1983 m. lapkričio 13 <1. būrelis tai pirmininkas 
narių iš Marquette Parko liet, i gesino žvakutę, 
parapijos salės 8 vai. į bažnyčią 
atlydėjo valstybinę ir Draugijos 
vėliavas.

Šv. Mišias atnašavo kun. Z. 
Gelažius ir pasakė pamokslą 
apie evangelijoje minimą šiur
pią pasaulio pabaigą. Kunigas 
Gelažius sumaniai tatai pako
mentavo.

šv. Mišių auką nešė pirminin
kas W. Kalvaitis ir J. Soner. 
Daug ėjo prie šv. Komunijos. 
Po šv. Mišių organizuotai rinko
mės į parapijos salę.

Susirinkimą pradėjo pirm. W. 
Kalvaitis. Kleboną A. Zakaraus
ką pakvietė sukalbėti maldą.

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, 
kad šios dienos vaišės apmoka
mos laidotuvių direktoriaus Le
kavičiaus. Prie kavutės ir pyra
gėlių buvo padėta kiekvienam 
po “orange juice” kartoniuką. 
S Vaišių metų klebonas dėkojo 
l»ž talką festivalyje, kuris gerai 
pasisekė.
t Pirmininkas pranešė, kad du 
-nariai serga. Prašė juos lankyti. 
r.Valdyboj gali gauti jų adresus, 
j Kieb. A. Zakarauskas prane
šė, kad su kėdėmis lankantiems 
.bažnyčią įtaisytas įvažiavimo 
kelias.
į Scenoje uždegta 5 žvakės pa
gerbti mirusius — SI. šaulins- 
;ką, Ad. Ūselį, <N. Karlovich ir 
», Ed. Norbeck.
į. Kai klebonas skaitė pavardes, me name. 

C • ■ ' : • ______

Vardo draugijos

lekciją skaitė p. 
giedojo šv. Mišių

Draugija turi $1,735.56. Pini
gai laikomi bankuose.

Klebonas malda baigė susirin
kimą.

Kilo susriinkimo vaišių fun
datorius laidotuvių direkto
rius 1). Petkus. Jis ketino su
ruošti geras vaišes su loterija. 
Kvietė narius dalyvauti su žmo
nomis.

G. Janulis pranešė, kad jis tu
rįs nuotraukų iš rugsėjo 8 die
nos precesijos. Kas nori, gali 
įsigyti.

Susirinkime dalyvavo ir kun. 
K. Kuzminskas. Iš viso buvo 
apie 50 asmenų.

D. Liepas, gyv. Cicero, Illinois, 
pranešė, kad pakeitė adresą į 
New Buffalo, Mich. Dėkojame 
už atsiųstą $10 Naujienoms pa
remti ir linkime sėkmės nauja-

i DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS
Dariaus ir Girėno, albumas, jų istorinio žygio 

50 metų sukakties proga, jau yra spausdinamas 
M. Morkūno spaustuvėje, Chicagoje. Albumas bus 
81^ X 11 colių (22 cm x 28 cm) formato, spausdintas 
ant geresnės rūšies popieriaus, Įrištas Į kietus meniš- I 
kus viršelius, ir turės apie 270 psl. JĮ suredagavo ir i 

Į paruošė inž. ir komerc. lakūnas E. Jasiūnas.

Tekstai ir nuotraukų’paaiškinimai bus anglų ir 
lietuvių kalbomis. Albumą leidžia komitetas, suside
dąs iš: E. Jasiūno (pirm.), J. Kavaliausko (ižd.), 
P. Aleksos ir A. Beieškos. Į garbės komitetą Įeina: 
kons. Antanas Kalvaitis, Petras Jurgėla ir Antanas 
Vaivada.

Visuomenė yra kviečiama albumą nedelsiant už- , 
sisakyti, kbmitėtui prisiunčiant 20 dol. (US) adresu:

Dariaus-Girėno Albumo Komitetas
- c/o J. Kavaliauskas,

6437 S. Washtenaw Ave.

Chicago, IL 60629

Albumą atspausdinus, jis bus platinamas aukš
tesne kaina. Atsiuntusieji 25 dol. ar daugiau, bus 
laikomi garbės prenumeratoriais. Paskyrusieji 100 j 
dol.' ar daugiau, bus laikomi albumo rėmėjais. Visų 
prenumeratorių ir rėmėjų sąrašas bus paskelbtas 
albumo pabaigoje.

Dariaus-Girėno Albumo Komitetas

Sekanlieji .skaitytojai atsiuntė 
po $5 Naujienų paramai ir pra
šė pakeis.i adresus: Pranas 
Adomaitis, iš Marquette Parko, 
ir L. C; ekas, iš Toronto, Ont.

Dėkui abiem.

Anelė KapaČinskas, iš Rock
ford, III., atsiuntė $10 Naujie
noms paremti. Ačiū.

Misevich šeima, iš Lemont, 
Ill., praleido 10 dienų laive 
Eairwind ir aplankė šešias salas.

Dėkui už pratęsimą prenume
ratos metams ir už paramą Nau
jienoms.

Antosė Sara, iš Michigan 
valstijos, rašo:

“Siunčiu 100 dol. money or
derį, tai bus už 1981 metų Nau
jienų prenumeratą ir už kalen
dorių, o kas liks — tai Naujie
noms, kad stiprios būtų. Geros 
sėkmės nepailstamai mus lan-

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

, Namai, Žam4 — PardaviMi 
RIAL (STATI H3I SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

ItaMl Žmb* —> Pardtvltwi 
UAL 1ST ATI FOR SALI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMboą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, yralt, 

jarintuotai ir ląžinlng^L 
KLAUDIJUS PUMPUT1I 

4514 $. Tslman Avė. 
Tai. 927-3559

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ‘ >’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
I MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

širdingai dėkojame.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas vieneriems me
tams ir pridėjo Naujienų pa
ramai:

$20 — Petras Blekys, iš Mar
quette Parko;

$15 — Balys Damulis, iš 
Brighton Parko; ;l po $10 — Aleksandras Chap-;
tikas, iš So. Boston, Mass., V.! Magdalena B. Stankūnienė 
Civinskas, iš Juno Beach, Fla.,
Antanas Dumčius, iš Cicero, Ilk, yra mūsų skaičiuje.
K. Eidukas, iš Downers Grove, > Stasys Patlaba
III., Mike Gvoždžius, iš East
Chicago, Ind., Jonas Kasitėnas, ? ~ ^roji lietuvių dailinin- 
iš Kenosha, Wis„ S. Kazemėkai- paroda Čiurlionio Galerijoje, 
tis, iš Toronto, Ont., Edita Og- ^nc’’ Archer Avė., bus at- 
den, iš Redwood City, Cal., Paul dara vis? savail§- Dalyvauja 
Petraitis, iš Torrance, Calif., ir dailininkėj su 46 darbais. 
Olga Tilindis, iš Elgin, Ill.; j Premijas laimėjo dail. Vera šva-

I bienė už grafikos darbą Didvy- 
po $5 — J. Cesna, iš St. Pe- rių žemė ir Jeanne Krapauskie- 

tersburg Beach, Fla., J. Galinis, nė už kompiuteriu sukurtą Vytį, 
iš Lemont, Ill., Marta Kleinas, Parodą surengė Čiurlionio Ga
iš Brighton Parko, Jonas Lio- 
rentas, iš Hollywood, Fla., J. E. Į 
McCloskey, iš Springdale, Pa., 1

lerija, Ine.

— Marquette Parko Lietuvių 
V. Motušė iš’Cicero,” UI? ir E. Nam^ Savininkų organizacija 
Schartner, iš Brighton Parko; ruošla linksm^ tradicinį banke
rs — Kostas širvinis, Iš Cleve- j lapkričio Į9 d., šeštadienį, 
land, Ohio, už kalendorių. Į 7 vaL vak,.parapijos salėje. Pro- 

Širdingai dėkojame visiems. ; Sramoje meninė dalis, kurią 
! išpildys Variakojienės vadovau- 

— Marquette Parko Lietuvių jamas moterų kvartetas. Vaka- 
Namų Savininkų draugijos su- ; rienė pagaminta geriausios, pre- 
sirinkimas bus lapkričio 18 d., mijuotos virėjos, “Talman Gro- 
penktadienj, 7:30 vai. vak., pa- cery and Delicatessen” savinin- 
rapijos salėje. Į susirinkimą ža- kės'.p. Kupcikevičienės. Turtin- 
dėjo atvykti- svečiai — alderm. gss dovanų paskirstymas; links- 
Edward Vrdoiyak ir Edward moji dalis, griežiant Neo-Lith- 
Burke. Tikimės iš jų gerų žinių.
Valdyba prašo narius ir svečius Bilietai gaunami pas valdybo; 
gausiai dalyvauti; nes mūsų jėgh narius ir prie įėjimo.

uanii orkestrui. Kiti įvairumai.
•S

Stasys Patlaba

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

tas, kai dienomis temperatūra 
pakyla iki 14-18 laipsnių šilu
mos. Pati žemiausia, temperatū
ra per 100 metų stebėjimo užre- j 
gistruota Rytų Aukšta

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

f oje____ — ’ 
net 24-27 laipshiaTsafcio. Basku- 

įbuvo 1979 
m. pirmomis lapkričio c ienomis.

E. L.’ 
i 

avane-!

tinį kartą labai šąl

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tek 523-8775 arba 523-9191

JTriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at
C ?983 Dcewy Lahortfwie*, DMricn of 
Semo. Inc, Uhcofa, S85CL

LAPKRIČIO ORAI LIETUVOJ

Lapkritys labai nevienodas — 
tai būna labai šaltas, kai nakti
mis temperatūrž nukrenta iki 
18-23 laipsnių*šalčio, tai labai šil-

— A. A. R. P. ieško 
rių taksų patarėju vyresnio am- i 
žiaus žmonėms padėti užpildyti i 
federalines valdžios mokestines j 
formas. kad daugelis

J » 

seniorų moka daugiau, fed. mo
kesčių, negu Įstatymas reikalau
ja. Tai sako Senato specialus 
komitetas. Tas komitetas ištyrė, 
kad daug 65 m. ir vyresnio am
žiaus taksų mokėtojų-; yra per
mokėję nemažai valdiškų mo
kesčių per paskutinius metus. 
Suinteresuoti asmenys skambin.. 
kite tel. 298-2853 nuo 9 v. r.—5 
v. p. p. ■ ■■

— Washington, D. C. Praneša
ma, kad kongreso biudžeto of i s- 
aas apskaičiavo, jog 270,000 Me
dicare pacientų turės teisės Ii-' 
goninėse gauti pagalbą kiekvie
nais metais, šiuo metu šiame 
krašte yr<- apie 1.200 !’goninių; 
Apie 40.000 pacientų gauna me
dicininę pagalbą kaip ateinan
tieji ligoniai, kuriuos apžiūri gy- 
dvtojai. išraše vaistams receptus.. 
Tiems ligoniams padeda nuraės 
ir kitas med. personalas.

MISCELLANEOUS
Įvairus Calvkai

A.K.C. “R” & some mixed.-
By private brėedt^Si^' ■ 

Taking Christmas orders nowi^ff, 

395,8967

Dengiame ir taisome visu 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

ii

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni' ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Pardavimas h 

West m Strwt 
Tek REpuMIe 7-1MT

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

. P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

< Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5988

For constipation relief tomorrow ■ 
. reach for EX-LAX tonight= • | 
. Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. I 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 1982

Tuo reikalu jums gali daug; 
padėti teisininko Prano ŠULO ; 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Nctary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gi mini q 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra 

žymai ir kitokie blankai.
* -----

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose gaKma gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo at^minimua.

Dr. A. Gumcb — MINTYS EB DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A. J. Guasea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais viršeliais 

03.00
Dr< A. J. GoNcn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik .

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

dedasi SI persiuntimo Waldoma.

82.00

Turiu prisipažinti, jog šiandie
niniai pietūs restorane buvo gy
vausi iš visų ką čia valgi-”’.

— Tiesa- Savininkas susirgo 
ir nepasirodo virtuvėje.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent
320814 W. 95th St

Everg. Park, III. (7377
60642 - 424-8654 &

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo S ryto IK 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

<606 S. KedrU Ava.
Chicago, IH. 6042$

Tel: 778-8000

GINTARAS P. ČEP1NAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc

Ii pagal susitarimu. J 
TeL 776-5162 

1649 West 63rd Strwt 
Chicago, HL 60629 

k

all smokes

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROKUS
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