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SUSITART
NAUJAIS ATOMO GINKLAIS

Kinijos štabas įspėjo sovietu maršalus 
apie galimas žiaurias kovas

PEKINAS, Kinija. — Kinijos gen. Jajig čenvu, Kinijos štabo 
viršininko pavaduotojas, spaudoje paskelbė rašinį, kuriame aiš- 
kina> kad Kinijos priešai, planuojantieji įsiveržti į Kinijos teri
toriją, bus sutikti galigais atomo ginklais,

S Smurtininkai prieš 
naują demokratiją •

MADRIDAS. — Naujai įsi
liepsnojus .politiniam smurtui- 
Ispanijoje. : pereitą ■ antradienį 
nušautas kap. Florencio Hergu- 
iedas Carrtero, Madrido polici
jos patrulių radijo automobilių 
viršininkas. Atentatas padary
tas penkių; radikalų partizanų 
ekzekucijos 2 metų sukaktuvė
se. Ginki uotų-vyrų jis buvo nu
šautas išvažiuojant iš savo na
mų į tarnybą. Tai tik vienas iš 
visos eilės politinio smurto 
veiksmų, spėjama, siekiant su
žlugdyti dar silpną naująją Is-

; Praeitos j 
išsprogdino galingą 
bą. Nuodingų dujų debesys pra 
plaukė Pacifiką ir pasiekė JAV. 
Kiniečiai nieko nepaskelbė apie, 
atomo bombos sprogdinimą,bet 
visas pasaulis" tuojau patyrė, 
kur ta bomba- išsprogdinta, ir 
atidžiai sekė minėtos bombos 
nuodingas dujas.

Kiniečiai teiravosi ginklų 
Prancūzijoje -;

. Gen. čenvu, šiomis dienomis 
sugrįžęs iš Prancūzijos, pareiš
kė, kad kiniečių karo- delegaci
ja buvo: nuvykusi į Prancūziją 
ir apžiūrėjo pačius naujausius 
ginŠus. --.-//'-'f..-?-5 •-

' Gem Cerivii savo pranešime
. nieko, apie ginlditečjiMkaJbą, betųpanijos demokratiją.

apžiūrėjo- prancūzų "arsenalą, 
nes jie žino, kad šios rūšies gin 
■klai Prancūzijoje bus pigesni, 
negu Amerikoje, "šituo gėn.čen 
vu pranešim u susidomėj o so vie 
tų maršalai, kurie buvo* įsitiki-' 
nę, kad labai lengvai galėtų pa 
vergti visą Kiniją ir ' praplėsti 
sovietų imperiją... Dabar turės 
rimtai. pagalvoti, ar"jįems.iiiip. 
jau lengvai pavyktų-Kiniją.pa- 
vęrgtiA ~ ‘

ki€sns^'Wštrmistaifiš'"‘r~metus 
bombą j* satyros žurnalo leidyk
lą . Barcelonojej- vienas'asmuo 
užmuštas; 15 sužeista. '

Vietoje dolerių, 
Iranas duos degalus

- .... .v • - ------

TEHERANAS. Iranas.— Di
delė Texas bendrovė susitarė su 
Irano degalų bendrove pasikei-. 
sti prekėmis, nenaudojant do
lerių. Texas inžinieriai ir darbi
ninkai pasižadėjo pastatyti Ira
ne dideli uostą, o Irano šachas 
pasižadėio pristatyti į Texas di
delį kiekį degalų. Apskaičiuoja
ma, kad uosto darbai gali kai
nuoti virš dviejų bilijonų dole
rių. Panašią sumą reikėtų mo
kėti už degalus. . .>

BALTIEJI RŪMAI BANDĖ 
“SUNAIKINTI” SENATORIŲ < 

PERCY
PEORIA. — Dalyvavęs Illi

nois AFL-CIO konferencijoje, 
sen. Charles Percy pasikalbėji
me su Sun-Times papasakojo, 
kaip Baltieji Rūmai bandė jį. 
“sunaikinti”, siekdami išgelbė
ti Biudžeto direktorių Bert Lan 
ce. Specialus “vidaus ratelis” 
dėjęs “desperatiškas” pastan
gas Percy šmeižti ir jo charak
teriui niekinti. Antras “ratelio”, 
puolimo objektas buvo sen. Ab
raham Ribikoff, kurs irgi vie
šai reikalavo pašalinti Lance, j

Brežnevas giria 
savo konstituciją

- MASKVA. Sovietų prezi
dentas -Leonidas Brežnevas an
tradienį pirmininkavo specialei'

j komisijai, kuri- papildė ir užgy
nė siūlomą ./ naują sovie
tų-konstituciją,, kuri. ateinan
čią savaitę perduodama aukš
čiausiam sovietui svarstyti.

Brežnevas įtikinėjo komisiją, 
kad “visa partija ir visa liaudis 
dalyvavo ir išdiskutavo šį mū
sų valstybės pagrindinį įstaty
mą.- Galima pasakyti, kad vi
sas šis projektas yra praturtin 
tas milijonų Sovietų žmonių ko 
lektyvine patirtimi”:

Visa, kas naujoje konstituci
joje yra nauja, tai viceprezi
dento arba, sovietiškai sakant, 
Aukščiausio Sovieto pirminin
ko pavaduotojo posto įsteigi
mas.

Vėsus, gali lyti
Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:38

Kisingeris gavo 
vokiečiu medali

Bona, Vokietija. — Dr. Hen
ry Kisingeris vakar gavo Vaka
rų • Vokietijos patį vertingiau
sią medalį? kokį-Vokietija da
bar turi. 2; '

Vokietijos-užsienio ministeris 
Dietrich Genscher, prisegda
mas medalį ir uždėdamas raik
štį, pareiškė, kad jis padėjo pri 
artinti Vakarų Vokietiją prie 
Amerikos. Nei vienas pareigū
nas nepajėgė būti Vaakrų Vo
kietijai toks naudingas, kokiu 
buvo Vokietijoje gimęs Kisin
geris. Jis sustiprina bendradar
biavimą Vokietijos su kitomis 
Vakarų valstybėmis.

Vidurio' Vakaruose medžiai dar bet šiaurėje r lapai ' pagelto ir pradeda kristi.
Paveiksle matome Kanados' pasieniu jojančius du vyrus pasienio brūzgynais.

SOVIETŲ MINISTRAS DVI VALANDAS
KALBĖJOSI SU JIMMY CARTERIU

Maskva be sqlygy sutiko nesprogdinti 
atomo bombų žemės gilumoje

WASHINGTON, D. C. — Antradienio vakarą sovietų užsie
nio reikalų ministras A'. Gromyko veik dvi valandas kalbėjosi su 
prezidentu Jimmy Carteriu įvairiais strateginių ginklų kontro
lės klausimais. Prezidentas pareškė, kad praeitą penktadienį jis 
tarėsi su Gromyko tris valandas, bet antradienio vakare įvykęs 
pasitarimas‘taip pat buvo naudingas, išaiškinti keli nuomonių 
skirtumai.

Rodezijoje nušauta l
20 juodųjų rekrutų

— Pasitarimų eigoje padary
tas žingsnis pirmyn ir pašalinti 
keli skirtumai tarp skirtingų pa 
žiūrų, — laikrašgtininkams pa
reiškė ministras Gromyko. Jis 
pareiškė Įsitikinimą, kad abi pu 
sės nori ir galės pasiekti susita 
rimo šiuo svarbiu kląnrimui

LIBANE PALESTINIEČIAI V A K AR Pirma juoda moteris
NEI VIENO ŠŪVIO NEPALEIDO Agrikultūros dep-te

BEIRUTAS, Libanas. — Palestiniečiai/'privalo pasitraukti 
nuo Izraelio .pasienio 10įmyliu. Palestiniečių, karo vadovybė su
tiko tai'padaryti. t..-,:-.

Jeigu Izraelis nebūtų susita
ręs su Sirija dėl demarkacijos 
linijos, tai Izraelio kariams bū
tų reikėję išmušti palestinie
čius iš visos demarkacijos lini
jos, bet dabar palestiniečiai pa
sižadėjo būti ramūs.

Palestiniečiai dar nepasitrau 
kų- iš laikytų, pozicijų, bet va
kar niekas nepaleido nei vieno 
šūvio. Vienur Izraelis buvo ne
toli, o kitur stovėjo Libano kri
kščionys.

salose

Laose pradėjo 
siausti badas

BANKOKAS. — šiais metais 
Laose buvo nepaprastai didelė 
sausra, išnaikino ne tik žiem
kenčius, bet ir vasarojų. Komu
nistinė Laoso vyriausybė parei 
škė, kad ji priimsianti bet ko
kią paramą iš Vakarų ir būtų 
jiems dėkinga, nes nepajėgia iš 
maitinti krašto gyventojų.

Sausra palietė Vietnamą ir 
Kambodiją, bet niekur ji nepa
darė tiek žalos, kiek ji padarė 
Laose. Laoso vyriausybė prane 
šė užsienio misijoms, kad jai 
reikalinga 367,500 tonų įvai
raus maisto.

Zenit bendrovės
Šerai nukrito

CHICAGO, Ill. — Zenit ben
drovės Chicagoje turėjo kelias 
dirbtuves. Trečiadienį bendro
vės vadovybė paskelbė, kad at
leis 5,600 darbininkų ir gamy
bą perkels į Meksiką. Zenitui 
apsimoka apmokyti nemokan
čius dirbti meksikiečius, negu 
mokėti dideles algas Amerikoj. 
Darbininkų atleidimas smar-

SALISBURY.—Rodezijos ka 
riųomenė užklupo konvojų rek
rutų, lydimų į Mozambiką įsi- r Dar yra keli nuomonių skirtu- 
jungti į juodųjų partizanus, sielmai, bet jau padaryti keli svar- 
kiančius karu nuversti baltųjų būs žingsniai pirmyn.
mažumos valdžią Rodezijoje. | myką.Sutarus pasimatymą, Bal 
Susirėmime, kurį Rodezijos ka- ’ ’ ’ ' ’ • • - • -
rinė vadovybė pavadino “mū
šiu tarp saugumo pajėgų ir in
surgentų” 20 juodųjų ■ rekrutų 
nušauta ir 11 jų sugauta. Rek
rutus lydėję sukilėlių partiza-

.Filipinų .valdžios, jėgos už-' 
puolė musulmonų . maištininkų 
Majayahay tvirtovę Basilan sa
loje, kur visa.400 .įgula išbėgiok 
jo.į kalnus. ..

Majayahay 'kaimas turi apie 
2,000 gyventojų ir buvo mano
ma, kad ten yra vyr. būstinė 
Jerry Salapuzzimo, vado maiš
tininkų grupės, kurios padėta, 
mina rugsėjo-17 dieną užmušė 
25 žmones. Su ginkluotų terori
stų būriu pabėgo ir Salapuzzi- 
nas.

Gary Works nubaudė
4 milijonais dolerių

WASHINGTON. — Agrikul
tūros departamentas pranešė-,' 
kad to departamento sekreto-' 
riaus asistente administracijos 
reikalams kviečiama pirmoji 
juoda moteris toms pareigoms 
Mrs. Joan Wallace . su §47,500 
metinės algos.' Ji- ligi šiol buvo 
Morgan . State universiteto vi
ceprezidentė Baltimore j e.

Departamentas pranešė, kad 
Mrs. Joan S. Wallace vardas pa 
siųstas Baltiesiems Rūmams 
galutiniam patvirtinimui ir kad 
Agrikultūros dep-tas jokių pro
blemų dėl jos paskyrimo nenu
mato.

Mrs. "Wallaces priežiūroje be 
kitko bus lygių progų progra
mos ir tarnautojų samdymai 
bei pašalinimai.

U. S. Distrikto Teismo teisė
jas Allen Sharp, Hammond, pa
sirašė formalų dekretą, kuriuo 
U. S. Steel Corp. Works nubau
džiama §4 milijonais už nepa-1 
liaujamą Michigan ežero terši
mą. Teisėjas pabrėžė, kad teis
mas priežtai prižiūrės, kad bau 
da ir teismo uždėtos švaros są
lygos būtų išpildytos.

— Zenith bendrovė prisipa
žino, kad jie nepajėgia paga
minti geresnio garsams gaudy
ti instrumento, todėl ir nepajė
gia jo parduoti.

NUŽUDĘS JABLONSKIO 
ŠEIMĄ BOYLE TEISIAMAS 

APSIRGO
Buv. United Mine Workers 

angliakasių unijos prezidentas 
W. A. Boyle per teismo bylą 
dėl žmogžudystės, atsižvelgiant 
į teisiamojo sveikatos stovį, iki 
1978 m. sausio 16 vyksta į Me
dia, Pa., kur jo teisėjas, išklau
sęs širdies ligų daktarų pareiš
kimą dėl Boyle sveikatos, per
traukė bylą ir BoyleLsu skaus
mais krūtinėje iš kalėjimo per
keltas į ligoninę.

Už dviejų nužudymą 
tiktai 50 - 100 metu

kiai paveikė į šios bendrovės 
šėrus.

Vakar jie gerokai nukrito. 
Turės pasitaisyti gamyba ir 
prekyba, jeigu kas tikisi, kad 
šios bendrovės šėmi atsigau
tų.

CHICAGO. — Kriminal. teis
mas tūlą Criutis Zackery, 23, 
už dviejų žmonių vasario 22 d. 
— vyro ir žmonos nužudymą, 
3001 S.King Drive apartmente, 
apiplėšimo metu, nuteisė 50 — 
100 m. kalėjimo.

Prokuroras ir pats teisėjas 
apgailesavo, kad žudikui nega
lima pritaikyti mirties baus
mės, nes tuo metu, kai Zachery 
plėšė ir žudė, Ulinojuje mirties 
bausmės nebuvo.

kad ir sekertorius Cyrus R.
Vance laikraštininkams, patyir- v, 
tintų paties Gromyko pareikš
tas mintis. Sekretorius patvir- | ] 
'tino Gromyko viltis ir pareiškė 
s£vb giliausią įišitikinimą, kad 
tbife^pasi^tAs* susitarimas.
7“7. Pasitarimai ...bųso L^yedami 
-New Yorke, kur buvo, Ameri- 
-kos ir sovietų strateginių: gink
lų delegacijos. Sovietų •_ minist
ras, nieko sekretoriui Vance ne

vo surinkti Rodezijos šiaurės 
rytuose Alangęnde genties ; re
zervate, o užklupti rytinėje-Ro-s 
dezijos karo zonoje. Gynybos 
ministerijos pranešimu, dviejų .sakęs, per savo diplomatus pa-
bombų sprogimuose prie Salis
bury vienas juodasis kareivis 
ir 3 juodieji civiliai užmušti.

CAIRO. — Antradienį pasi
rašytomis trimis sutartimis 
Jungtinės
Egiptui §45 milijonus para
mos. Ta suma yra dalis §750 
milijonų bendros paramos Egip 
to gerinimui fiskaliniais 1977 
metais.

prašė prezidentą, kad jis, antra
dieni jį-priimtų ir leistų pasi
kalbėti atomo ginklų kontrolės 
klausimu. Prezidentas yra už
imtas įvairiais valstybės reika 
lais, bet jis sutiko priimti Gre
tino Gromykos viltis ir pareiškė 
tieji Rūmai iš New Yorko iš
kvietė sekretorių Vance, kad

Valstybės suteiks- ^alėt^ dalyvauti pasitarimųo-
se. Sekretorius taip pat užim
tas įvairiais Jungtinių Tautų 
klausiniais,bet svarbiausia jam 
rūpi Artimųjų Rytų problemos. 
Jis buvo priverstas nutraukti 
savo Įsipareigojimus ir išskris
ti Į Washngtona, kad galėtų lai- 
ku būti Baltuose Rūmuose.

Jungtines Tautas antradienį 
nustebino sovietų ministro Gro 
myko pareiškimas apie Sovietų 
Sąjungos nutarimą be jokių są-

Viena sutartimi S26 milijonų 
paskola skirta finansuoti pirki
mą amerikonišku žemsemių ir 
ekskavatorių bei kitokių reik
menų irigacijos kanalams kas
ti; §11 milijonų paskola 34 iri
gacijos pompų stotims išilgai ;]ygų sustabdyti visus atomo 
Nilo upės ir tam reikalingiems sproginėjimus žemės gilumoje 
kitiems dalykams, kaip tai jr prisidėti prie JAV ir britų 

pasižadėjimo daugiau žemės gi
lumoje atomo nesprogdinti. Kai 
sovietų valdžia daro kokią tarp 
tautinę nuolaidą, tai paprastai 
ji iš anksto stato įvairias sąly
gas, bet šį kartą ji sutiko dau
giau žemės paviršiaus nebeter- 
šti be >kių sąlygų. Rusai pa
reiškė, kad atomo jie nesprog
dins, kaip tai pasižadėjo daryti 
JAV ir Didžioji Britanja.

Gromyko nepatenkntas, kad 
prezidentas Carteris ir toliau 
tebegamina lengvas raketas, ga 
linčias skristi pažemiu ir išveng 
ti visų radaro spindulių. Mask
va norėjo įtraukti šią raketą į 
strateginių ginklų sąrašą, bet 
sovietų valdžia nesutinka į stra 
teginių ginklų sąrašą įrašyti 
atomo bombas nešantį lėktuvą, 
galintį šaudyti priešakin ir už
pakalin. Nežiūrint j šiuos skir
tumus, abi pusės tikisi susitar- 
t dėl naujos strateginių atomo 
ginklų kontrolės.

sunkvežimiams, transporte
riams, valtims pirkti. Trečiąja 
sutartimi $8 milijonų subidi- 
ja laivininkystės žemėlapiams 
ir planams Suezo Kanalo šiau
riniame ir pietiniame galuose 
paruošti.

i

i

CYRUS VANCE 
Secretary of State
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PRIEŠ AUDRĄ

Urbšys

•:»

Kokiu* dokumentus reikia 
pristatyti pašaipai gauti?

and PLEASE 
make people 
xnore careful

pajamų 
kortelę, 
gausite

Su mūsų pakartotinais siūlymais žodžiu ir raštu duo 
ti apklausinėti menamai buvusius pagrobtuosius karius 
rusai lig šiol nesutiko taip pat mums nepraneša nei savo 
turimų duomenų, kurie galėtų palengvinti mums meta
mų kaltinimų tyrinėjimą Stop.

Jų reikalavimą suieškoti ir pristatyti jiems karių ne
duoda jokių artimesnių apie juos žinių kurios galėtų pa
lengvinti jų suradimą Stop.

Tenkinamasi garsiu ir bendrai formuluotu kaltini
mu kas mums sudaro įspūdi priekabių ieškojimo mums 
dar nežinomais tikslais Stop. _•

Dėl tų priežasčių ir norėdami‘sutrumpinti įtempimą 
kurs krašte kelia nerimo pasisiūliau šiandien nuvykti 
Maskvon išsiaiškinti kas atsitiko bet atsakymo dar ne
gavau Stop. ''' - • ■

Šiaip jau kitų kokių neraminančių žinių nėra Esti-
mento, kai nustosite 
Kiekvienas asmuo turi 
pensiją pagal uždarbių 
Nereikia nustoti dirbti 
ma naudotis Medicare 
iš anksto kas tris 
įnašus. ,

ATS. Toks Įrašas testamente 
yra laikomas geras, vad. sąly
ginis testamentas.

‘Ta proga
kad jei toki įrašą jūs patys pa
darysite Į jau testatoriaus pa
rašytą ir liudininku patvirtin
tą testamentą, tai toks testa;

nei at- 
Pasa- 

kaip ilgai reikia lauk- 
Br. P-lis

abled) asmenims. Jeigu jūsų 
motinai pagalbos jau dabar rei- 
kia, tai privalo nueiti į Soc. See. 
įstaigą ir paklausti ar negalė
tų gauti skubios pagalbos.

KL. Jonas B. parašė savo se
seriai laišką, kuriame jis rašė: 
“Jei aš mirsiu Texas valstijoje, 
tai žemės sklypas turi priklau
syti tau ir aš pageidauju, kad 
tu jo neparduotum, o laikytum, 
kaip tėvyiškės prisiminimą”, 
Ar tai yra geras įrašas į testa
menta

Reikia mažiausia 30 
ai bylai sutvarkyti 

metu ar šenes-

tiją už proangliškumą Stop.
Šis užsipuolimas lygiai kaip Sovietų atrėžimas ang

lams dėl Kripso siuntimo tenka tur būt "skaityti sovietų 
pasigerinimu vokiečiams, kad nukreiptų jųjų dėmesį nuė 
savo užmasčių Baltijoje Stop. < , '

Jei čia mus ištiktų katastrofa tai užsieniuose likų-
• < ' 'j' f '• -

sios mūsų diplomatijos šefu skaitykite -Ložoraitį/pirmūoty 
ju pavaduotoju Klimą, antruoju Šaulį Stop, ’* ' . ; , '.

Gauna Berlin Roma Paris London -Washington 
Stockholm. -LU.'

‘ ’ k was an army long oci courage, 
twt short on money.
/ Arui then the money came. 
Some $27,000,000tom the 
pockets of new Americans.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas'Talalas
(Tęsinys)

URBŠIO TELEGRAMA

į savo dalį raudonarmiečiai duotų aukščiau minėtai Komi 
sijai savo parodymus, o taip pat parodytų- viętas, kiek 
jie jas galėtų atpažinti, kur pagal jų teigimu^ jię- buvo 
laikomi visą laikotarpį nuo jų dingimo iš atitinkamos '80 
vietų-kariuomenės dalies iki jų grįžimo f tą dalį.

“Lietuvos vyriausybė pareiškia savo sutikimą, kad 
aukščiau minėtų raudonarmiečių tardymo ir susipažini
mo su tomis vietovėmis metu dalyvautų ir Sovietų Sąjun
gos kariuomenės, esančios Lietuvoje, vadovybės atsto
vai. Pasak Polpredo N. G. Pozdniakovo ir liaudies kbmi7 
saro krašto; gynimo reikalams pavaduotojo Gen. Loktio.- 
novo išeitų, kad dar yra Vienas raudonarmietis, pasiša
linęs iš savo dalies — Sumov.

”Tam asmeniui surasti Lietuvos vyriausybei? reika
lingos sekančios žinios: iš kurio Sovietų Sąjungos kariu o

sybė pakartotinai prašo suteikti-j#ivis'^'Y^alitfgaš^ 
nias tiksliam?šio-reik-alo Tardymui-pravešti?^^ ’̂-’^.^

-V : J -į.- I • J
“Iš dviejų raudonarmiečių, kurie buvo suminėti Set 

vietų Sąjungos Liaudies kamisafų -Tarybos -Pirminink| 
ir Liaudies Komisaro Užsienių 'Reikalams p. Molotovą 
— Nosev ir ^šmargonec, .pastarasis; kaip apie- -tai Gė7 
gūžės 27 d. užsienių reikalų ministras Urbšys buvo Liau
dies Komisaro ’krašto gynimo reikalams pavaduotoje 
Loktionovo paihfėrinuptas — .gryžo į dalį su kitu -rau
donarmiečiu ; Pisarev, apie 'kuri -tačiau sdyo^Gegužės 25 
d. pareiškime Sovietų Sąjuhgds ’Komi^rų -‘Piriiiinihkas 
p. Molotovas nebuvo užsiminęs, ir Liėtųyds ’.vyhiaifšybei 
iš kitų šaltinių nieko nebuvo -žinoma apie Jo. dingimą -iš 
sovietų kariuomenės dalių -Lietuvoje; j'

“Lietuvos vyriausybės įsitikinimu, šito, reikalo ąp-

Papildydama savo š. m. Gegužės .26 dienos pi 
Lietuvos vyriausybe .turi
gos vyriausybei, kad ji paskyrė specialia komisį 
Tų vyriaūsybės*šuformulųt)^e^l^^tim^^^^!

Nota Sovietų Sąjungos vjidausybej’'
1940 m. gegužės mėn.^28 d. Lietuves-Vyriausybė 
Sovietų Sąjungos ^vyriausybei įteikė sekar^idHth 
rinio nota t • qkli •

X pasakyti Liesą-Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos'ir teisybės ’Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
irontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben* 
dradarbiavintas su' sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

: “Komisijoš
mo prokuroras J. Bražinskas,
jos juriskonsulas A/ Jakob^š-^ kariū^ifė^^tč^ŽoJ 
dytojas Pik. LtmTCorla. ? L L j ' -

miestely. Gal bčt- jtinis kada 
nors skabiai prireiks, esant to
liau nuo savo namų.

Pažymėtina, kad tie automo
bilio vairuotojai, kurie su savi
mi neturi užstatui pinigų, pa
leidžiami iki būsimo teismo 
“ant garbės žodžio”, kad jie at
vyks teisman, kai gaus kvieti
mą.

Paprastai už ntažą frafiko su
laužymą nea Testuojama, bei 
gali būti ir atvirkščiai.

Kaip ilgai užtruks SSI 
pensijos gavimas?

KL. Mano motina kreipėsi 
prieš dvi savaites Suplement 
Security Income (SSI) pensi
jos, užpildydama tuo reikalu 
pareiškimą. Maniau, kad turė
ję tą pensiją gauti arba bent 
atsakymą iš Soc. See. įstaigos. 
Tačiau ji nei pensijos, 
sako iki- -šiol nesulaukė.
"kykite,

yra nedarbingi arba mirę, ,o 
vaikas gyveną su seneliais ir 
gauna iš jų pusę išlaikymo pa
skutiniais metais iš senelio ar 
senelės, kurie turi teisę į Soc. 
See. pensiją.

KĘ. Nonų pasamdyti mote
rį-namo valymui ir vaikų prie
žiūrai. Pasakykite, kaip turiu 
sutvarkyti jos mokesčius į Soc. 
See. fondų? ? H. B.

ATS. Jeigu jūs sumokėsite tai 
darbininkei 50 dol. ar daugiau 
už bet kurį 3 mėn. kalendorinį 
ketvirtį, tai raportą apie mo
kėjimą su Soc. See. Įnašais tu
rite , pasiųsti Internal Revenue 
Service laike 1 mėn. tam ket
virčiui pasibaigus; Dėl smulke
snių informacijų reikia kreip
tis į Soc. Sec. ar Internal Reve
nue Service. (įstaigas)

KL. Gavau paštu iš Soc. See. 
Įstaigos kortelę su prašymu in
formacijos, ar manau toliau 
studijuoti. Kam tas reikalinga?

ATS. 18 metų ar vyresni stu
dentai, kurie gauna Soc. Sėc. 
mėnesinę pensiją (benefitus), 
3 mėnesius prieš mokslo metų 
pabaigą privalo šį i-aportą pa
daryti. Priklausomai nuo infor 
mari jų bus padarytas sprendi
mas dėl tolimesnio mokėjimo 
pensijos.

turned out. . . '
Nowadays, people arc still helping America stay

strong and self-sufficient. And they’re helping thern- 
*dves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan, 
y Buy United States Savings BotxK

They won’t leave you out in 
the cold. KL. Mano pažj<tama tvirti

na, kad man pripažinus nedar
bingumo (disability) pensiją, 
galėsiu gauti ir pensiją mano 
anūkams, kurie gyv&ia kaęUi 
su manim. ,Xr tai'fetsa? O. M.

jfcą < . ’ .* > ■- e- į .

ATS. Vaikas turi (eisę irgi j 
Soc. See. pensiją pagal senelio 
uždarbį, ir jeigu, vaiko fėvai

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

Ar turiu iš anksto paduoti.... 
f.u'ymą pensijai?

KL. Gruodzo mėnesį baigiu 
65 metus ir noriu dirbti dar 
ke.is metus, .^anau, kad man 
na.eikia stengtis dėl gavimo 
Šoriai Security pensijos. Mano 
kaimynas tvirtina, jog vis dėl
to jau dabar turiu padaryti pen 
■jijo# reikalu žygių. Ar jis tei- 
lingai pataria? Romas K.

ATS. Nors manote toliau dirb
ti privalote 3 mėnesius prieš 
dieną, kada baigsite 65 metus 
paduoti aplikaciją nustatymui 
jūsų teisės į Soc. See. pensiją 
ir Medicare. Tuo būdu pensija 
bus pradėta mokėti nuo to mo-. 

dirbti, 
teisę Į 
didumą, 
ir gali- 
mokant 

mėnesius

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*.

ir tėvo vardas, ypatingos asmens žymės ir, jei galima, 
jo foto-nuotrauka”. , - f į j !

(Bus daugiau) /

tale) mokesčių kvitą ir W. 2 
(uždarbių) formą. Be to reikia 
turėti Soc. See. kortelę, gimimo 
metrikus ir pilietybės dokumen
tus, arba žafią kortelę (leidimą 
šiame krašte gyventi).

KL. Noriu j paduoti prašymą 
dėl Supi. Sec. Income pašalpos.’ 
Turiu namuose išlaikomą naš
laitę iš agentūros, kuri pavedė 
man tą vaiką ir moka už jos iš
laikymą. Ar tie pinigai,‘kuriuos 
gaunu už to Avaiko auklėjimą 
nesutrukdys gauti Supi. Ine. pa
šalpa? - • -/L. M-tė J-nė

ATS. Tie pinigai nesutrukdys 
tos: pašalpos gavimui, jei našlai
tė, kurią globojate paticįneturi 
teisės į Supt Soc. TncOme pašai 
pą- ir buvo pavesta jums ji agen
tūros organizacijos,. Argus

Kaip gauti teismui užstatą? ..
Jeigu jums tenka;keliauti au

tomobiliu ir sustoti-mažam mie
stely pietums, ten ;papietavęs, iš 
geriate kokteilį, truputį vyno. 
Po to automobiEu važiuojate 
toliau. Pakeliui patiriate mažą 
trafiko incidentą, per kurį su
žeidžiamas žmogus.

Iš tikrųjų jūs“nėsate nusigė
ręs (intoxicated), bėt plaučiuo
se turite truputį alkoholio.

Trafiko policininkas nuveda 
jus į policijos stotį ir uždaro į 
daboklę. ' • -

čia ir- iškyla klaūšTmas, kaip 
jūs galite gauti'užšiatą (bail) ? 
'Jeigu jūs hirite'aūlomobffio ap- 

draudą. lai aĮMlraūdos kompa
nija gali už jus ■ sumokėti iki 
$100 užstato (bail bond); kuri 
tolygi vakarinėse'Valstijose —

Dėl-to jums netenką nusimin-; 
ti. Paskambinkite savo apdrau- 
dos kompanijai, kuri-tą užstatą 
jums parūpins, -

Taip pat patartina sueiti į są
lyti su vietos advokatu (teisi
ninku). Tai yra7geras dalykas

K L Noriu pagelbėti mano 
dėdei ir tetai, kad jie galėtų 

gauti Suplementary Security- 
Income pensiją. Kokius doku
mentus jie privalo pristatyti 
Soc. See. įstaigai? M. L.

ATS. Jie privalo pateikti gi
mimo ar krikšto metrikus, če
kių knygutes, santaupų sąskai
tas, akcijas ir bendrus apdrau- 
dų f,polisus, automobilio regis
tracijos kortelę, nuosavybės do 
kumentus, pajamų (income tax, 
real estate) ir kitus 
įrodymus ir Soc. See.

Platesnių informacijų 
Soc. See. įstaigoje arba 
cialiniame klube (3548 S. (Erne 
raid Ave., Chicago, Ill.)

Testamento reikalu

ryti naują testamentą arba prie 
esamo testamento priedą, ang
liškai vadinamą Codicil, kuris 
yra sudaromas kaip tikras tes
tamentas su testatoriaus ir liu
dininkų parašais.

KL. Ar testamentu apdovano 
jamasis (beneficiary) gali būti 
liudininku ?

ATS. Testamento toji dalis 
negali luti teisėta, kai apdova
nojamasis esti liudininku, bet 
benuTai testamentas laikomas 
teisėtu (legaliu).
Testamentų reikalais daugiau 

žinių galite rasti Pr. šulo leidi
nyje “Kaip sudaromi testąmen 
tai”, gaunamas Naujienose.
Ar aš galiu gauti nedarbingumo 

pesiją?
KL Mirė mano vyras, o aš tu

rėjau automobilio nelaimę, dėl 
ko tapau nedarbinga. Ar aš ga
liu gauti kokią pensiją. R. S-nė

ATS. Reikia kreiptis į Soc. 
See. įstaigą. Tarnautojai gavę 
jūsų aplikaciją pasakys ar ga
lite gauti nedarbingumo pen
siją. Našlė gali gauti pensiją, 
jeigu yra 50 metų amžiaus ir 
tapo nedarbinga laike 7 metų 
po vyro mirties. Bendrai nedar
bingumas turi būti pilnas ir tę
stis nemažiau 1 metų ar ilgiau.

StOCK^/ 
i America

Ar mano sesuo gali gauti 
papildomą pašalpą?

KL. Pagal “N‘” duomenis, 
man atrodo, kad mano sesuo tu
ri teisę gauti pagal Supplemen
tal Security Income (SSI) įs
tatymą papildomą pašalpą. Ar 
jai reikalinga turėti specialius 

A. T-tė‘| dokumentus, kai ji kreipsis tuo 
reikalu į Šoc. See. įstaigą? L. L

ATS. Sesuo privalo patiekti 
visus dokumentus, įrodančius 

turime pasakyti,!jos menkas pajamas bei turi
mą turtą- (jei tokį turi), būtent, 
banko čekių knygelę, taupmenų 
sąskaitas,. akcijas (stokes), 
vybės apdraudą,;automobilio re
gistraciją, nuosavybės (Real ęš-
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; Detroito naujienos
r j -

* Spalio mėnao Balfo mėpuo 
' r ' F f -

./ Detroito Kalto 76 sk. pirm.
JĮožė Ražauskienė praneša De
troito visuomenei, kad per spa

riantis Nepriklausomai Lietu- 
*vai. Be abejonės, J. Jonynas 
daug prisidėjo prie žemės ūkio 
našumo ir klestėjimo statant!

jįo du pirmūnių/ „kmPdta.ta., .
ęalfuiaukps bps priimamos prie L Ar".natnU’ raudonąją, arm ,- 

; •• l . .. jai pne Lietuvos sienos J. Jony- Įisų trijų- parapijų bažnyčių. J , . . . .. , . J
tuŽ'vua •; i i • nas kaip ir daugelis bego nuo:ręr kitas ąvi savaites lankysis ,. V . ,, , . ... . t
^kėjai/i namus ir prašys aukos ' ,
ii tp, kurie dar nebus paauka- !Ie“D* la,k’,®'ve,;Os “u tl 
sį. Alikas galima siųsti tiesiog ''“«» 1 š”-"1? t
vajaus vadovei Batfd direktorei Vy'<9.1»« ™ ^radz,oje dirbo 
Elzbietai Paurazieriei: 17403 pas vehau
&ifcyĮSt Petmt.'.Minh. 48221.1 perslČėlė įDelr““9- 
čekius; -rašyti Unftted Įatbiia-
iian Rebef Fund of America.Ivisur da-. 
Ine. Balfo vadovybė maloniai I Pnktau’e Organ,za-,

[ ■ - r»im I antra Loin atcfnvnc Hiivrzi
prašo remtį jų pastangas ir dos
niai aukoti nelaukiant atsilan- 
kančiųiį namus. Tai būtų dide
lis palengvinimas aukų rinkė
jams bei valdybai. Balto vado
vybė visiems aukotojams iš 
lakšto dėkoja. V '■'

' ■ ‘Mirė taurus ūkininkas
•§Vfek4meniĄirikas J; Jonynas
_• Jonas Jonynąs, buvęs. Lietu
voje veiklus ūkininkas, gimė 
spalio- 23 d--. 1899-an. .Ūdrijos

cijy Centre kaip atstovas, buvo 
Lietuvių Bendruomenės narys, 
Balto narys ir Lietuvių Fondo 
narys.

J. Jonynas mėgdavo padisku
tuoti pasauliniais klausimais, 
sielodavosi tėvynės likimu- Ve
lionis buvo pašarvotas 14751 6 
Mile Rd. Harris šermenynėje. 
Laidotuvių reikalus tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda Za 
parackienė. Atsisveikinimas su; 
velioniu [vyko 9.14.77- šeimos: 
ir draugų vardų atsisveikinimo

j tarė Stasys šimuliūnas, į 
Tautinės Sąjungos pirm. Jonas- 
Švobą. LB Apylinkės pirm. Al
fonsas Juška, Organizacijų Cen
tro vardu vicepirm. Antanas 

■Sukauskas, Kultūros Klubo pir- 
1 mininkas Vacys Urbonas, Balto 
76 skyriaus pirm. Rožė Ražaus-

. . . - -j°s
pirm. Kristiana Daugvidienė.

Po atsisveikinimo, velionio 
žmona Antanina, asistuojant S. 
Šimoliūnuų Į karstą įpylė žiups
nelį žemės iš Suvalkijos laukų. 
Sugiedotas Lietuvos himnas.. 
Sekančią dieną Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje už velionį 
buvo atlaikytos gedulingos pa-

yaisč.-’.ir k-ąimej- .Alytaus apskri-1 
persikėlėj gyventi Įt- 

įf liauckių .km^'. Kybartų vaĮščri 3” 
ir - tėį.;yaĮ4ė- stambų ūkį;,. Buvo 
labai veiklus ir aktyvus ūkinin
kas. -Anais- laikais Nepriklauso
mos. Lietuvos. atkūrimo metais 
J.. Jonynas, vaidino- didelį vaid- 
rnepjii steigė kooperatyvus, pie-jC/’Y"““ naza!
jįi/s/ Įsteigė pet devynis koo-lklene’ Draujpj
pe^tyyu‘sc -'buvo,,.-jų ilgametis 
pirmininkas / buvo - galyij ų kon
trolės- ratelio, -.vaidybos narys, 
.Vilkaviškio Ūkininkų Banko na
rys-ir-supirkinėjimo javų drau* 
gijos narys. - - '■ >
įt. Kaip ' ūkininkas’ pasižymėjo 
hepaprąstu veiklumu, ypač ku-

; NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
ITETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

SM putlapliH w itffiiUpfa Ir paveikti#?* apraše PamarL tanus ]e 
(r garniu .1^260 - HatyvSky vlatovarcffiv Hrašas. Knygos 

teiut;$ae®F Mtakftr vlržaHaL ' - t
; -V ? C ~rč ? ' r , ’

.reikia pridėti dar 50 tentų.

O S
Chieago, UI. 60608

’ ^ĮĮĘtoįfo: iMfiatisko Įmyga-apie Amerikos lietuvių pastan- 
kraštopolitiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Snygoį . bui iisiųsto^.jd 11.50 čekis arba Money Orderis
l- J.'?-'^^7 ■' pasiųstas tokiu adresu:

’/'f'-'-'-,ri ; * Ali J IENOS/
riTt P :;? 1739; Šo. Balsted SU Chicago, m. 80608

£ F ‘/ NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Ii. j/Aūgustaižio.ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 

/ / minkšti viršeliai----------- ---------------------------------$2.50
/i t Angūštaįčio V .VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 

. .SIMINIMUSi 36 psL, minkšti viršeliai _______ ___ $1.50
1Į yįcM žemaitis,. LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI- 
, - MAlŠ/ĮOi.psi.,- su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
;h4 ViDdts Žėriiaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
L.'- minkšti-vltšelial, 52 psl. - ---------------------------------$1.00

■L -A _ *1^- - ’•j. " i K

’ L; 7V’ ’ l . • ■ - ■
. .I.73». 'M?. Baleted Street, Chicago, Fllinois 50608

\l-jl. -U

’7<_ tart* laikai atspausdintu Ir tiltam gauti knygų rinkoje

' CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
t A ... 1 — • A . • , C

' <• JUekre Abroae myga apraianti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Oleafoa flataatų gyvenimą ir jų atliktus darbui 884 pil. Kaina 
tM. maldė Amerikos L1atariu Utarijo* Draugija.

BM0t apttiyta pirmai Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
latynų Balnelio*. fq_ norftniiuotoi ialpos draugijos, statytai bsl- 

▼iao buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
d ir 314 veiklesnių žmonių blografl- 
Brų. socailistlnrų. lalsvamanlžkų ir 
(steigtos mokyklos, skaityklos, ban-

prilota! pavalyti tekj arba Money 
---- — . ■' *1

AMERIKOS LIKTU VIV ISTORIJOS DRAUGUOS
< V’ - f- r -' ' T>K,U

Mortetieji «a knyga (atgyti.

4». ^-"1199 B*.' HakUi St, CMearo, BL «0W8

Prieplauka (aliejus)MIKAS ŠILEIKIS

maldos dalyvaujant gausiam 
•būriui giminių ir draugų. Mi- 
; šias atnašavo kun. Kazimieras 
t

.'Simaitis, V. Kriščiunevičius, D- 
' Lengvinas ir T. Kundrotas. Pa
laidotas Holy Sepulchre kapinė
se. Prie duobės atsisveikinirųo 
žodį tarė sūnėnas Vitenis E: Jo
nynas iš Čikagos.

M. MAŽVYDO LAIŠKAI
(Tęsinys)

Mažvydo laškuose prašymas 
labai ’ motyvuojamas, apeliuoja
ma į valdovo tėvišką globą ir dos 
numą, primenamos jo geradary- 

! bės ir. pažadai, reiškiamas dė- 
Po laidotuvių visi dalyviai bu- kingumas ir atitinkamas nusi-

vo pakviesti į Roma Hall pie- žeminimo laipsnis 'cažnai aukš/ 
tų. Nuliūdime liko mylima čiausiasis. ypač pasirašant paNuliūdime liko mylima čiausiasis, ypač pasirašant pa 
žmona Antanina, sūnūs Tito ir (baigoje), adresatas tituluojamas 
Jonas su šeimomis, daug gimi- giliausios pagarbos žodžiais ir 
nių ir draugų. Laidotuvėse da-|t. t. Taip buvo Įprasta tais lai- 
lyvavo giminės iš Čikagos, Kle-’ 
velando, New Yorko ir Kana
dos.

Mielas Jonai, ilsėkis ramybė
je.

Trumpos žinios
— Grįžo iš Europos Rita Gar- 

iiąuskaitė. Visuomenininke R. 
Garliauskaitė Paryžiuje pagili
nusi prancūzų kalbą sugrįžo Į 
Detroitą, įsijungė į visuomeni
nį darbą ir-mokytojauja.

— Šv. Antano parapijos gegu
žinė po stogu Įvyks spalio 2 d. j sudaryti toki Įspūdį ir, matyt, 
Lietuvių, namuose. Parapiečiai * jam pasisekė. Bet iš tikrųjų čia 
ir neparapiečiai prašomi alsi- daugiau diplomatijos, negu nuo

širdaus jausmo. ’
Tame pat laiške tuoj prašo 

kelionpinigių, ’ gėlumbės^drabu- 
žianr. Nuvykęs Į Ragainę ir herco 
go sušelptas 15 saikų kviečių, sa

kais. Skirtumas tik toks, kad 
vienų Mažvydo amžininkų laiš
kai dalykiškesni, santūresni, ki
tų literatūriškesni. Mažvydui 
kaip tik būdingas humanistinis 
iškalbingumas.

pavyzdžiui, laiškų vietas, kur dė 
kojama hercogui. Reformacijos 
Prūsijoje tyrinėtojas J. Berto- 
leitis pabrėžia, kad laiškai liudi
ja apie gilią Mažvydo : pagarbą 
ir nuoširdų pasitikėjimą herco
gu; Be abejo, Mažvydas norėjo

lankyti į gegužinę.
— Dievo Apvaizdos parapijos 

balius įvyks spalio 8 d. Kultū
ros Centre.

— Dariaus-Girėno Klubo ju
biliejinis banketas įvyks spalio 
15 d. Lietuvių namuose- Kvie
čiami Detroito ir apylinkių lie
tuviai atsilankyti.

javų vasarą negavęs. Susidaro prasčiausių tikėjimo dalykų, jie 
įspūdis, kad tas dėkingumas la dėl to pyksta, keliauja į kitas 
Lai išpūstas, nenatūralus. Juo' parapijas, leidžia krikštyti ar 
čia diplomatiškai operuojama, net sutuokti kokiam seniui, gy- 
tiesiog žaidžiama. Tokią pat dip vena be jungtuvių. Be to, kėliau 
lematiją matome ir Mažvydo'ja į atl idus žemaičių mieste- 
draugo T. Cedkanto laiškuose. (liuose, ue^ jiems patinkančios 
Matyt, bejos sunku buvo iš her I popie/ininkų ceremonijos.

• cogo ką nors gauti. . { , - n ,, . >• ti A- • • x< • j ,u u 1 Mažvydas čia kaloa be diplo-Taigi Maznydas gana atkaK- .... ,■.. ., . ... . • . < mat/jos. <i tu-J. kiek peraeda-
- ■ ■ ima*, re š.ergdtm. s fanutizmo. aprūpinimo, ,_ . . . . . I ratrėžia hercogui savo uo.umą,

s esąs toks, koks tik įmanu- 
. Susidūręs su pasyviu liau- 
pasipriešinimu, kietaspran- 

diškumu. neplaužiamu užsispyri- 
Mažvydas išbando įvairias 
------ : prvačiai ir viešai 

' įspėja, maldaute maldauja, gą
sdina atskyrimu nuo bažnyčios 
ir 1.1. Pagaliau kreipiasi į her
cogą, siūlydamas versti visus 
lankyti pamokslus, įvesti kas
metinę parapijos vizitaciją su 
tikėjimo dalykų egzaminavimu, 
uždrausti keliauti į Lietuvą.

Pažymėtina, kad tas Mažvy
do kovingumą ■, visas laiško to
na-, kaip teisingai pastebėjo 
M. Ročka, neišsiskiria iš bend
ro propaganda o reformacijos 

Tai ką siūlo Mažvy
das, dar griežtesne forma buvo 
valdžios nustatyta ir vykdoma.

(Bus daugiau)

liai kovojo dėl savo materialinės 
Į gerovės, žmoniško
. įnr.momesnių literatūrinio darbo 
I sąlygų.
i . - . masLaiškai duoda medžiagos :r, £yes
j Mažvydui-dva.sininkui pažinti. I 
ir skelbdamas naująjį tikėjimą, mll 
jis susidūrė su dideliais sunku-j })riemones. 
mais, patyrė daug - nesėkmių.: j 
Ypač įdomus ir vertingas vienas 
ilgas laiškas, kuriame plačiai api 
budinamas neigiamas valstiečių 
santykis su protestantų bažny
čia, visiškas tikėjimo dalykų ne 
išmanymas, abejingumas jiems, 
bažnytinių ceremonijų vengimas.

J Mažvydas su kartėliu rašo, kad 
pamaldų metu visai mažai bū
na bažnyčioje žmonių. Sekma- 

i dieniais jie dirba įvairius ūkio 
Į darbus arba tūno šiaip savo na- 
įmuose. Vengia sakramentų ir net; sįj]faus. 
pajuokia tuos, kurie sakramen-’ 
tus priima. Kūmai, atvežę vai
ką krikštyti, arba jaunieji prieš 
sutuoktuves, klausinėjami tikė
jimo tiesų ir poterių, nesugeba 
nė vieno skiemens ištarti; vieni 
teisinasi jaunumu, kiti senatve, 
ūkio darbais ir t. t. Kadangi ne-

ko, kad už tokį dosnumą turė
tų taip didžiai dėkoti, kad ir 
visos Cicerono iškalbos nepakak 
tų, ir tuoj prašo apsemtą pievą 
pakeisti kita ir 1.1. Gavęs geres
nę ir patogesnėje vietoj e, para
pijos žemę, Mažvydas Užtikrina 
savo amžiną dėkingumą, bet ta 
me pačiame sakinyje prideda, Į leidžiama jiems būti krikšto tė- 
kad iš tos žemės nei sienoj nei i vais ir tuoktis, kol neišmoks pa

g Populiariausios amerikie
čių pavardės yra Smith ir Jones, 
o kiniečių Chang. Tą pavardę 
turi 10'i visų kiniečių, taigi 
apie 75 milijonus.

NAUJIENOSE GALIALA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai --------------- §8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl„

minkšti viršeliai _______________________________________
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai .§5.00
■■ ®

S■ ' S

• — šeštadieninės mokyklos 
balius [vyks spalio. 29 d. Kul
tūros Centre. A. Sukauskas

LAST YEAR 28K> SCHOOL® 
AGS CHIUXSN 3STWBPH 
THS AGES OF 5 AND J 
WERS KXL2D BY MOTOR 
VEHICLES IN THS U»&' 
CMARLS8 M. MAYES.' 
PRS WENT OF THS CHICAGO 
Motor club, asks dqivebs 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guton — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, MaHančfaT 1905 

metų Įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunai diena* ir suri- 
rūplnima. _________________________________

Dr. A. J. Gui»*n — DANTYS, ju priežiūra, rreitau ir groži*.
Kietai* virbeliai*, vietoje M.00 dabar tik __________ 1105
Mlnkžtah virbeliai* tik ___________________________ 1105

Dr. A. J. Gvmn — AUKiTA KULTŪRA — tIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionė* po Europa įspūdžiai Dabar tik ____ ______ |100

Galim* t«lp pat ufeltakytl paltu, aHIunfvt ček| •rb* money orderį, prk 
nurodyto* kilnot pridedant 50c. persiuntimo HUaldom*.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 90608

166 psl., minkšti viršeliai-------------------------- ------—l—i ——:$4.0u

Persiuntimui paštu reikia pridėti 59 c. egzempliorjuĮ.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

iTaupyKite dabar
Ipasymus

Tsnc
r i i »i m 11 ■ i

Pas mus taupomi jūsų pinigai at- 
J leka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
pdeda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Baskai tos

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7.50
£L50

£26.00
114,00

$31.00
$18.00

M<0f

$30.00
$16.00

$3.00

$30.00
$16:00

$8.00
$3.00

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu —.
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams ------
pusei metu -----
vienam mėnesiui

JAV vielose:
ai e tains______
Dus*** m«-n

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

bergždžias darbas. Lietuvius turės apjungti kiti 
organizaciją pagridę visai kitais principais.

Ir kapai pražydo, naujomis, 
įvairiu spalvų gėlėmis. Jos ilgai 
žydėjo. Iki mano paskutinės čia 
buvimo dienos, jomis kasdien 
žavėjausi.

Visi pripažino, kad. seselių 
maldų Dievas išklauso. Nebuvo 
labai palanki diena prieš sekma
dieni, o. pirmadienį nuo rytą iki 
vakaro lijo nesustojamaį. Bet. 
šventės diena, būva puikiausia

Nors seserys ir labai pavargo 
ai, žiūrovus stebino . besiruošdamos primti 3. ar net 
Beveik visi paveiks- Į 4 tūkstančius svečių ir besitvar- 

lai ir kortelės būva išparduoti

Loterijos buvo bent kelios.

THi LITHUANIAN DAILY NEWS 

t'ublished Daily Exept Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co,.
1739 Se. Halsted Street, Chicago, III. 60608, Telephone 421-6100

Ir pamaldų užbaigai:Maestro 
tempu praskambėjo, seserų gie
damas kompozitoriaus. /■ Bruno 
Markaičio Kongregacijos' him-

; Voldemaras Cukųras - ir Vytau
tas Zakaras.

Seserų choras/ didėliu įsijau— 
: timu, labai švelnia interpreta- 
cija, giedojo kupinas maldingu
mo nuotaikos mišias, vargo
nuojant pačiai kompozitorei Te
reseiMeškauski Kun. St. Yla. 
buvo vyskupo įgaliotas, priimti 
pirmuosius Įžadus būti vienuo

le, ? Stasės Nčrmąntaitėš- gavu- 
sios Marijos Rožės vardus. Kop
lyčia buvo pilna žmonių.

Dalyvavo šiose pamaldose- ir 
naujos ’ seselės Marijos 'Rožės 
tėvai —- Angnė iritiudas Nor
mantai iš Maine valstybės ir ki-

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months, $7.00 per 
three months Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

al. iškilmingas sv. mi

M. S- Budvydžiai atvykę iš ank
sto čia pavasaroti, buvo bažny
čios didžioje salėje.

Visi 2,000 fantų buvo išpar
duoti Iki vėlyvo vakaro suva
žiavę svečiai iš Naujosios Ang
lijos apylinkių ir iš tolimiau
sių Amerikos ir Kanados rnies-- 
tų, linksminosi, vaišinosi, susi
tiko senai matytus pažįstamus 
kaip ir štai aš džiaugiausi pasi
mačiusi su kompozitorium Je
ronimu Kačinsku su jo Ponia, 
savo vyriausi dirigentą Vytautą 
Marijošių ir Ponią, SalomėjąNas 
vytytę-Valiukienę, Petrą Vileišį, 
Igorj Kučauską ir daug kitų se
nai matytų, kadaise labai arti
mąją draugų...

(Tęsinys;

Reginos Abromaitienės 
paveikslu paroda

vadinama “Gamtos Keliu” 
technika, labai meistriškai su
kurti paveikslai iš gėlių, lapą, 
grybų ir medžių žievių. Pa
veikslai vaizduoja: giles, me
džius, paukščius, Įvairius žvė
relius ir net vaidilučių figūras, 
recizjškuinas, kruopštumas Is 
tokios trapios medžiagos sukur-

15 cents per copy

Dienraščio kaino** 
hicagoje ir priemiesčiuose: 

melams______________
pusei metu -----------------
trims mėnesiams---------
nenam menesiui ---------

Mokytojas Stasys Barzdukas būtų geriau padaręs, j 
jeigu likusią savo energiją skirtų lietuvių kalbos daly-į 
kams, o ne visuomeniniems Amerikos lietuvių t_,— 
mams nagrinėti, 
pabaigoje Nainys jam yra davęs “Atgarsių ir minčių 
skyrių, kuriame : 
riais Lietuvių Bendruomenės ir 
ir kiekvieno lietuvio, kuris suabejoja jo vesto darbo tiks
lingumu ir lietuvių laisvės kovai naudingumu. Dažniau
siai savame skyrelyje jis kritikuoja žmones, su juo nesu
tinkančius. Kelis kartus jis aiškino, kodėl vieną Ameri
kos lietuvių dali reikėjo atskirti iš jo atvežtos ir valdytos 
Bendruomenės, pasišokusios ir prižadėjusios apjungti 
visus lietuvius.

Kad jis patarė Naujienas išbraukti ir lietuviškų laik
raščių sąrašo, tai Amerikos lietuvių dauguma žino, bet 
kodėl jis tai padarė, tai savo “Atgarsiuose ir mintyse” jis 
dar neaiškino. Jeigu laikas leis, tai gal paaiškins, kodėl 
jis pati seniausią lietuvių laikraštį, gal net vyresnį už pa
ti Barzduką, jis nutarė skaityti nelietuvišku ir išbraukti 
iš lietuvių laikraščių sąrašo. Komunistų ^redaguojamus 
laikraščius jis skaito lietuviškais, nors jis labai gerai 
no, kad tų laikraščių redaktorius parenka ir paskiria 
okupantas rusas, bet Amerikos lietuvių Įsteigtos ir vien 
tik lietuvių pastangomis leidžiamos Naujienos Barzdu- 
kui tapo nelietuviškos.

Paskutiniame savo politikos skyrelyje jis prašneko 
apie penkis Amerikos lietuvių visuomenės veikėjus, pasi
ryžusius sumažinti bereikalingus erzelius lietuvių tarpe, 
išaiškinti nesklandumus ir patyrinėti, ar gi lietuviai ne
gali rasti bendros kalbos ne tik vieningai Lietuvių Bend
ruomenei suorganizuoti, bet savo veiksmus suderinti Wa 
shingtone, Jungtinėse Tautose ir visame pasaulyje. Visi 
žinome, kad gimtiniam savo kraštui galėsime būti nau
dingi kai išmoksime didžiuosius darbus dirbti visų lietu
vių vardu, kad laisvinimo reikalams duodamų aukų ne
galima naudoti pasivažinėjimams ir tuštiems posė-įvadus “išsikėlė” ir nori,, xaa visi /įmeriKos. lietuviai juos; oergzazias darnas. Lietuvius turės apjungti Kiti žmones, 
džiams, kaip Nainys tarybos posėdyje aiškino, ir visa ei- pripažintų .į-? . -organizaciją pagridę visai kitais principais. Dabarti-
lė kitų dalykų, reikalingų bendros akcijos. Vietoj savo Visos, viltys tų žmonių, kurie tikėjosi susitarti ir ras- niai barzdukinės Bendruomenės vadai nepajėbė visų ap- 
nuomonės apie penkių visuomenės veikėjų užsimojimą, ti bendrą kalbą su barzdukiniais, aiškiai rodų, Kad tai yra jungti ir jų neąpjungs,, nes jie nenori jų apjungti.

Naujienos eini kasdien. iMririair 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ber 
drove 1739 So. Halsted St. Chlca2< 
ni 60608. Telef. HAymarket 1-6100 

Pinigus reikia siusfl paste Hone* 
Orderiu kartu su užsakymu

NAUJIENŲ raštinė itxiar* tasdien. išskyrų* jekmadienim. mx- 
ų ,al rvrn s va] vakaro šeštadieniais — iii 11____

kad didžioji metinė šventė taip . 
gražiai praėjo.

Kaip kas metai taip ir šiemet, 
rugpjūčio 15 dieną NPM seserys 
iškilmingai švenčia savo

Kongregacijos šventė. • > Į

Iš vakaro, šeštadienį koply
čioje, seselei Teresei -vargonų©-, 
j ant, seserų choras, labai nuo
taikingai giedojo gręgorianįška- 
me stiliuje lietuviškai mišparus.

Sekmadienį šventė prasidėjo 
8 vai. ryte šv. mišiomis, per kų- 
rias jauna seselė Teresė Sukaitė 
davė atnaujinimo Įžadus dar 
vieniems metams, būti vienuo-

• Kokią naminių paukščių 
yra daugiausiai pasaulyje? Ogi 
vištų, net virš 3,500 milijonų, 
.vistik mažiau . aegu po vieną 
kiekvienam pasa-nlio pihechtr. 
Laukimų karvelių. Į§40 m. bu
vo nuo 5 iki 9 bilijonų. Tais 
metais juos pradėta masiniaf 
naikinti. Spėjama, kad daugiau
siai yra špokų-— apie vieną bis 

šias celebravo kunigas St. Yla, lijoną. '

tas — finansiškai stipriai parėmęs “reorgus”. Poli-|ir žavėjo, 
tinių partijų nariai tarpininkų rolių irgi neturėjo 
prisiminti Valstiečių liaudininkų ir krikščionių de
mokratų paskutinių konferencijų- rezoliucijos rodo, kurios vedėjai buvo
kad šios grupės toli gražu dar nėra pasiruošusios 
suprasti Lietuvių Bendruomenės esmės ir objekty
viai vertinti jos darbus”. (PL, 1977 m. rugs., 928 psL) 
Lietuvių Bendruomenę suorganizuoti, jos veiklos 

pagrindus aptarti, tai valstiečiai liaudininkai ir krikš
čionys demokratai tiko, bet kai šių grupių žmonės pasi
siūlė patarpininkauti kilusiam konfliktui išspręsti, tai 
jie netiko. Bendruomenei didžiausią šokių šventę suruoš
ti jie tiko, bet kai jiems įgriso tarpusaviai lietuvių erze-' 
liai ir kai jie ryžosi tą gėdą nušluoti ir erzelius baigti, tai 
jie ;nėra “objektyvūs” Bendruomenės darbui vertinti.

Bendruomenės principai kalbą apie toleranciją ir 
pataria apjungti visus lietuvius, o dabar aiškėja, kad vi
si negali būti apjungti, nes jie kaikuriais klausimais turi 
kitokių nuomonę, negu i vadus “pateptieji”. Kai paklau
si, kas juos “patepė” ir davė teises spręsti tokius- svarbius 
klausimus, tai atsakymo niekur nęrast Jię patys sąvę. Į 

kad visi Amerikos lietuviai jw

jis savo skyrelyje perspausdino tuo reikalu Darbininko 
Įžanginį. Reikia manyti, kad Darbininkas pareiškė ne tik 
redakcijos nuomonę, bet visų frontininkų ir jų dvasios 
vado.

Tame rašinyje, kaip Naujienos jau minėjo, dabarti
niai barzdukinės Bendruomenės vadai ne tik džiaugiasi 
kad Dr. Kriaučeliūno vadovaujama grupė savo misiją 
baigė, bet jiems būtų buvę dar geriau, jeigu jos jie nebū
tų pradėję. Jie pasisiūlė tarpininkauti, bet šių dienų Bend 
ruomenės likučiai nesiteikė padėkoti už nemalonias pas
tangas, bet dar Įpareigojo kitas misijas atlikti. Jeigu kas 
pasisiūlo tarpininkauti ir norima siekti vienybės, tai pa-: 
siūlymas priimamas, o tiktai vėliau aptariami žingsniai, 
kuriais būtų galima tos vienybės siekti. Pasiūlymas buvo 
atmestas, bet nežiūrint i neigiamą nutarimą, pasiūly
tiems tarpininkams buvo duota kita misija, kuriais jie vi
sai nebuvo pasiruošę.

Kol tokią nuomonę reiškė tiktai Darbininko Įžangi
nis, tai buvo pagrindo manyti, kad čia galėja būti tiktai 
redaktoriaus arba Įtakingesnio frontininko nuomonė. 
Bet kai minėtas mintis pats garbės pirmininkas rado rei 
kalo pakartoti savo “Atgarsiuose mintyse”, tai reiškia, 
kad jos taps oficialia visos barzdukinės Bendruomenės 
pozicija. Ypatingai kai tą Įžanginį paleido inž. Nainys, 
vyriausias PL biuletenio redaktorius ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas.

Tame rašinyje paliktas ir kitas Įdomus dalykas. Ten 
klausi- pripažįstama, kad visi vyrai, norėjusieji patarpininkauti 

Be kalbos klausimų, Pasaulio Lietuvio svarbiam nesusipratimui išspręsti, yra ne tik žinomi, bet 
; “Atgarsių ir minčių” į b* pozityvius Įnašus yra Įnešę, bet jie nei pačiam Barz- 

Nainys dar leidžia jam pasisakyti įvai- dukui, bei vyriausiam biuletenio redaktoriui nėra priim- 
Bendruomenių reikalais tini, jų žodžiu negalima pasitikėti. Jie buvo geri Įnašui 

padaryti, bet jie negeri frontininkų užimtai politikai tai 
syti. Biuletenis šitaip apie juos rašo:

“Visi šie asmenys (turi gal vaje Dr., L. Kriaučeliū- 
ną, prof. B. Vitkų, Dr. J. Meškauską, prof. M. Mac
kevičių ir Joną Jurkūną. N. R.) lietuvių visuomenei į 
yra gerai žinomi pozityviais Įnašais Į.Lietuvos ir išeij 
vijos lietuvišką gyvenimą. Deja, ALTos — LB tarpi-į 
ninku rolei daugumas jų netinka. Vienas jų yra pa-

fight heart disease

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS’

vitaminus ir mineralus i r. nesi va r- darni sukurti fantastišką, mygtuko pasipaudimo kont- 
principais. teigia, ksd maistas page- rohuoįamą gyvenimą, kur bus gana laisvo laiko pra- 

“sustiprintas”, kad amerikos žmonės valgo ge- mogoms, laisvam ir be rūpesčio gj’venimui. Jie jau 
maistą, bet nepasako, kad Amerikos žmonės ir dabar dirba nepaprastus žaislus iš kokios tai nepap

rastos medžiagos, pasitikėdami sukurti dangaus gyve- 
daugelis pasaulio moksli- almą žemėje.

j Suabejojęs tokioms galimybėms, garsusis filoso
fas. Aldous Huxley ir pasakė: “Didumą tų pranašyščių 
linksta pasvyruoti tarp kraštutinumų: kraštutinio liū
desio ir nuožmaus optimizmo. Vienas pranašų pasa
ko, kad pasaulis žengia prie bedugnės — į pražūtį, ki- 

I tas gi, tvirtina, kad dar netolimoje ateityje mūsų pa- 
’ saulis bus pakeistas, kad jis J atrodys kaip milžiaiškas 
Disneylandas, kur žmonės žais nepaprastais* mecha
niškais žaislais”.

Kur čia teisybė, tenka tik spėti. Ir kaip matosi, 
tos mokslo ir technologijos pranašystės atmesdamos

perdidelis Į pasaulio, sąlygų netikrumą, gal dėlto mokslas ir'nega-. 
Ii suprasti tų problemų ir nepasitenkinimo galimybių, 
kokias ją pranašystės gali iššaukti masėse1. { ; 

štai klasinis pavyzdys. '

“Jei tikėsi išgyventi iki 1980-jų mętą, tai toks ir^ 
bus tavo gyvenimas”, pasakė Hermann Kahnaš, Hąd-« 
son Instituto fizikas ir direktorius.' :“Bus trijų dieną 
laisvi savaitgaliai, trys ar keturi mėnesiai atostogų 
kasmet, pietų Kalifornijos tipo šeimyninis gyvenimas, 
savuose namuose, didelės pajamos ir. gana medžiagL. 
nio turto”, aiškino fizikas.

Bet nevisi galės pasinaudoti ir naujojo gyvenimo 
progomis. Dr. Kahno nuomonė yra, kad dar bus gana 
daug nepetenkintų — revoliucinio tipo “bytniką”, ku4 
rie galės sukelti labai, daug visuomenės rūpesčių, bai
mės ir neišrišamų problemų. Perhidelis mięslų, gyven
tojų susikimšimas, apsunkins gyvenimą, ąpsuukintai 
susisiekimas iššauks muunčjįmu.s ir patęstus.’ Kil,^ 
bruzdėjimas, riaušės, kas galės žymiai. pagreitinti - 
civilizacijos sužlugimą^ ,■■■•/ i

Bet, sako Dr. Kahnas: "žmonės gyvens dešimties; 
kambarių namuose, taręs pp tais aulo mašinas gara\ 
žuose, namo priešakyje helikopteris. Darbo valandos 
galės būti sutrumpintos iki 4 valandųdienoįe,.5 darbo 
dienų savaitėje, gal ir dar mažiau*. - ' ■ ■ ■-> ?

"-’A
(Bus daugiau) jo -

■ nors laikas jau gana ir pavėluotas. skurdą, badą, epidemijas ir virš visko —
žmogaus gyvybė, žinomas faktas, pasilaiko oru, žmonijos prieauglis.

vendeniu ir maistu. Visi tie būtiniausi gx vyhei palai- ? Neveltui, todėl, mokslininkai šiandien yra susirū- 
• kyti elementai yra žmogaus be atodairos nuožmiai ter- pinę ir pataria tautoms baigti rietenas, nesusiprati- 
šiami dūmais, gazais, smogu, stronciumo 90 krituliais, mus ir neatidėliojant sudaryti pasaulinę valdžią, ku- 
hesprogdinant eksperimentines bombas, kas ypač ken- rios žinioje būtų ir visos militarinės jėgos, nors prie 

į kia ne vien žmogaus sveikatai, bet ir augmenijai — esamą aršiųjų tarptautinių kivirču, ideologinių skir- 
žmogaus mitybai. tumų ir abejoja tokioms galimybėms.. Atseit, žmoni-

Upių ir ežerą vanduo teršiamas. Daug kur van- jos ateitis pasilieka be vilties.
duo nebetinka mitvbai. Žuvvs baigia išnvkti, žemė * '■* ' L-r , , ,■
maitintoja, išnaudota ir nesąmoningai teršiama dirb
tinomis trąšomis bei parazitams naikinti nuodais. Grii Bet mokslas ir technologija lyg atmesdami nudie- 
das, daržovė ar vaisius, išauginti tokioje žemėje, yra nines netvarkos reikšmę, kaip chaoso, valstybininkų 
menkas vertės — junk food. Negana to. maisto, garny- —politikų menką orientaciją, savo pareigų nesuprati- 
bos pramonė dėl didelių pelnų iš produkto išima dar mą# nenuilstamai siekia žmonijos, buitį gerinti, žadė- 
kas yra likę vertės 
žydami moralės 
rintas 
riausį 
miršta nuo baisiausiųjų ligų, daugiau negu 
pasaulyje ką patvirtina 
ninku.

štai ką pasako tuo atveju vienas garsiųjų Britu 
mokslininkų, Dr. E. C. Barton-Wright. “Procesuojanl 
maistą, sunaikinama visi vitaminai, ypač pantoteniko 
rūgštys. Ir be to, tų vitaminų, ypač pantoteniko rūgš
ties nėra sudėtinėse (multiple) piliulėse”.

Jis mano, kad ir toks didelis ai tričio ligų išsiplėti- 
po visą pasaulį, priežastimi gali būti per nelyg 

žmonių pamėgimas procesuoto maisto.
Dar kitos priežastys gal už vis daugiausiai pade

dančios žmonijai išnaikinti jėgos yra — sausra ir Iva
nai — gamtos jėgos, nešančios didžiausias nelaimes,

Mokslas ir technologija žada sapnų pasaulį

Neįtikėtina, kad šiandien mokslo ir technologijos 
progreso amžiuje pasaulį būtų galėjęs ištikti chaosas 
iki tokios proporcijos, kad žmogus jau nebegali jaustis 
saugiai į gatvę išėjęs ir dienos šviesoje. Kas nors jau 
n e lx-tvarkoj e. Laukiniški paauglių nekaltų žmonių už- 
puolimai. riaušės, plėšikavimai ir žmogžudystės ke
lia jau neapsakomą baimę ir rūpestį dėl nežinomo ry
tojaus. Neužtikrintas turtuolio likimas, nemažiau bai-i 
sus ir vargšo rvtojus. Bet mokslas ir technologija, tar
si. nuvertindami kasdieninius netvarkos reiškinius, 
mosikuoja mūsų vaidentuvei blizgantį, žavėtinai fan
tastišką rytojaus gyvenimą. |

Dvi skirtingos nuomonės |
— - I

Daugelis pasaulio vadų, priešingai mokslo ir tech
nologijos pažadoms pranašauja artėjantį, dar mūsų 
gentkartės (laikotarpyje, didžiausias žmonijai nelai
mes Jų manymu, prie esamų aplinkybių, viską nai
kinantis atominis karas neišvengiamas, visa gyvybe* 
žemėje bus sunaikinta ir. galimas daiktas, bus sunai
kinta ir pati žemės planeta. Kita gi nuomonė tvirtina, 
kad atominio karo bus galima išvengti, bet žmogus 
j,. j ' <avo neapdairumą ir didelių pelnų geidulį, 
sunaikins vi ką bus atsiekęs, sunaikins ir save.

Be lu minė ’ galimybių, esą dar penkios priežas-i 

hs. gresiančios >gaus gyvybei, jei žmogus nesusip- 
lūs ir mainas lin’.amų priemonių pavojui pašalinti,

JONAS KAIRYS

Nuostabus rytojaus pasaulis

į.'.

■' c-ž



DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuiMki Rd. (Crowford 

Medical Building). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą

• Jei nea.s.bep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ ir šlapumo takų 

chirurgija 
Telef. 695-0533 

Fcx Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE ft, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We$rche$rer Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westcnester, IL.
VALANDOS: 3—J uarbo dienoms ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: įoa-Z/z7 arba 5c.2-Z72d

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERĮ) LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
61^2 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Vaiandos pagal susitarimą- Jei neat
siliepia, skambinai’M! 3-0001,

TEI____ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SrECrALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3/u7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

įMžiafc;

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St TeL 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’ -

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS
% INKSTŲ,tPŪSLĖS IR

PROSTATOS CHI RURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

> ’ . ;Val.- ahtrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5-^7. val. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 .

Rezidencijos telef.: 448-5545
:J • .iz r-lU ■'

..j^k^XTAURASZ į 
(:rpY AS^iR C H ĮkU RGAS- 

Bendra praktika, spec.'MOTERŲ/ligos.

TeL: PR 8-1223
pirm., antrad.*' treciai 

ir p enk t. 2-4* ir 6-8 vaL vale šėštažie- 
^mais 2-4\ivaL ; popiet -ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

these declarations. Of course, be anticipated that in the course 
during this phase, other disa-įof the attack the clergy will re- 
greemeutswinari.se If one acts act violently because it feels it 
arbitrarily one will lose the con-i lias been struck at its point of 
tjol over the movement of the support (foundations) and at 
masses. The Peapie’s govern-Uhe very source of its power. It 
inent must push in depth [to į (the Church) must be reminded 
the utmost; the discussion of that its protests sgainst the at-
d, disagreements. During these tacks, of wh:ch it is the object 
discussions, can should be ta- because of its attachments to the 
ken to d scover the counter-re- j Vatican, are unpatriotic and 
vdlutionists who Itad previous-1 against the laws and the State, 
ly gone unnoticed During this'1 It must also be made to feel that 
phase, as ta file one preceding what it incarnates is unpatriotic, 
it, the same slogans are called It is the task of our militants to 
for: it is patriotic to observe the convince the masses that the in
laws; disobedience is unpatrlo-; dividual may have his religion, 
tic and criminal. The masses without Vatican City directing 
must also be informed of the the affa’rs of all Churches of 
results of conve rsations bet-1 the world, 
ween the State and the Church, 
is \vell as"of tlie patriotic re- 
na seance of the religions mas
ses in the process of taking the 
place of [divesting themselves 
of] decadent, imperialist, and 
unpatriotic sentiments. With
the exceptionof spiritual affairs 'an independent Church, 
every indication or expres sion 
of liaisonArith Vatican City will 
have to be spurned as being 
motivated by imperialist inte
rests and supporting counterre
volutionary activities. The ex
perience- in? the [our] brother 
[sister] sounlxies proves that tlie 
Catholic Church has always su
stained - counter-revolutionary

J activities. Considering the uni- 
į versal scope of the Catholic 

■ Church, these experiences cons
titute irrefragable- (irrefutable) : 

proof its. conspiracy. During -—-—--- --------------------------------
this .phase, Vatican Qlv mav Upytės Draugiško klubo poatosto- 
hp Pxnpetpd to vnirp nrntPsU ginis susirinkimas ivyks penktadienį, *?£ CXpecieu L o ce pi Otests SpaIj0 7 j Bataan salėje, 4046 South •. — £ • *T*l ‘ TV 4- » J * , . - ,

Our militants must also explain 
the principle of coexistence of 
natriotism and religion. Thus 
those who follow the orders of 
the Vatican will be ousted from 
the masses, thus opening the 
road for the establishment of

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra iviesybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios Įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI.

V- Prūsas
KODĖL TAIP ELGTASI 

VIENUOLIAI?

at-V- Prūso straipsnis buvo 
spausdintas šių metų rugsėjo 23 
dienos Naujienose, o angliškas 
’o papildymas tiktai rugsėjo 27

(Bus daugiau)

fUSIRTNETMl’

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 4 d.. Šaulių 
namuose. 2417 W. 43rd St. Pradžia 1 
vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar
bių pasitarimu ateities reikalais. Po 
susirinkimo vaišės. A. Kai y s

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

ho pxnpctcd' to vniep nrotPsK ginis sushinkimas ivyks penktadieni, — T n ce pi otests cpaiio 7 d. Bataan salėje, 4046 South
against our campaign. These1 Western Ave. Pradžia 1 vai. popiet 

k utih’zpd fur 7 Visi ir norintieji būh na- proiesis,nui^^)e uiinzea a^ iur-1 ’kviec1ami atsilankyti. Bus daug 
ther evidence'.of the conspira- svarbiu pasitarimų ateities reikalais.
cy of the Church, under the di
rection of^Vatican City. , -------------- --------------------------

This leads US to the next phase j Lietuvių Moterų Piliečiu Lygos su- 
in riur aftarik7 nhiprt fhp ‘sirinkimas W^sta šeštadieįiį, spalio • ? .' r ' Dpject is tne| 2 j Zolpienės namuose, 3554 South
liaison which'exists between the Halsted. Pradžia 1 vai. popiet. Po 
Church andVahean City. It must Ra5t.

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys _ 1605-07 So- HERMITAGE AVENUE

Teu: YArii 7-1741 -1742

punish the criminals. The mili-l 
tants must turn the massed 
against the criminal elements.! 
As soon as the masses have con-J 
demned the criminals and have 
eliminated them from the asso
ciations, they must be judged un-j 
der the.’provisions of the laws

id. numeryje.. Šiandien spąusdi- of the Reople's government. At 
the same time, the associations 

/willl have to again profess their 
^'submission to the laws and 
make effort to discover hidden 
counter-revolutionary activities 
.among their members.

Through the reactionaries havę 
been discovered, the psycholo
gical conffict among the mas-J 
ses must continue. It is impor-j 
-taut that the ecclesiastical au
thorities and the -leaders of tlie 
Church schould assure them that 
religion has become purer now 
that if has been freed from cri^ 
minai and unpatriotic elements' 
Our militants who are members 
of these assaciations have the 
important task to cause tlie lea
ders of the Church [to make

□anie JAV kongreso atstovams 
paruoštos informacijos patai-* 
gą. N. R.

’ ORTHOPĖDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms.

Supports? ar L t.

-2850 West 63rd St„ Chicago. 111. 60629 
Telef. :;TRospects6-5O84

:1 /, Gėlės visoms progoms » 
BEVERLY HILLS GĖLItiYČIA j

2443 WEST 6^rd StREET 
Telfonai: ?R 8-0833;dr PK B-0834 
iNaajoji Barbaros fr Gene Drišhių

/ L krautuvė. _ '
, THE DAISY store

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-T318

(Tęsinys)

Let us be vigilant! The Party 
militants direct the work of 
tlie reform committees. -Tliey 
niust eliminate'th^’reaefibnaries 
who ■will be found’ among the 
masses.'-For< this job, these slo
gans. must be followed: it is 
patriotic to adhere to the go- 
vernameht and to observe the 
laws: disobedience is unpatriotic; 
the associations must profess 
their patriootism; the unpatrio
tic elements must be eliminated 
from the associations and judged 
as criminals by the masses; for 
it is the duty of every citizen to

Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSTYMĄf
'^ r ri vt V

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
. Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu. - 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.i PAULINE ZALLYS
_ . ~ Pagal tėvus STULPIN. Gyv. Chicago, III.

• Mirė 1977 *m..rugsėjo 27 d., 2:30 vaL popiet sulaukusi 81 metų amž.
* Gimusi Lietuvoje, Telšių aps.
Amerikoje išgyveno 72 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Dr. Paul Zallys, sūnūs Richard Zallys ir 

kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Velionė buvo: Past Worthy Matron of Palace Chapter 264 O. E. S. Jr 

and member of-4Xdwvale Chapter 962 O. E. S.
Ketvirtadienį 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus —> 

Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
šeštadienį, spalio 1 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
"Visi a. a. Paifline Zallys giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

I- kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
j ir atsisveikinimą.

„ Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, -giminės.

Laidotuvių - direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
teleL: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaH 3-2108-S

TRYS MOOERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Fenkių metu mirties sukaktis

NARIAI:
-Ckicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. AM, 
Lletovty kliba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— IrOO vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki '9:30 
vai. ryto. ■

Vedėja Aldona Daukus * 

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
•1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortoc^Nature’s Seasons^seasoning 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

*<t To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
juice. /

4 - Sohr Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-ounce) carton sour L 16 teaspoon Morton

i ** p Nature’s Seasons
\ 16 mip firmly packed t seasoning blend

brown sugar 5 .
Combine all ingredients In small bowl; mix welL Store in 

the refriferatonMakes about *2/3 cup*

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyveno Wauconda, Illinois

Mirė 1972 metų rugsėjo mėn. 29 dieną sulaukės 85 metų amžiaus. j 
Gimęs Lietuvoje,'Panevėžio aps., Raguvos vaisė.. Vadoklių parapijoje, 1 
Adančių kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmona Barbora, gimusi Pocius; sūnus Al- , 

bert ir Thomas, jo žmona Charlotte, dūk (ė Helen Reeves, jos vyras 
Edward; anūkai — Howard Reeves, jo žmona Mary, gyv. Mississippi; , 
Bonnie Reeves Zimmerman, jos vyras Randy; David šeštokas, Jill Šeš
tokas ir Albert Šeštokas bei kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau hebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime, | 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona ir vaikau

. ---Į--,-- —. r> 1111111—MTI-HWIM p JIIIIĮ nii ... . ..... ..... ....

r

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd» 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnbHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL xlnia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hills, 974-44U

3354 So. HALSTED STREET Phon«: TArdi Mill
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greemeutswinari.se


DRAUGO PREMIJUOTAS ROMANAS 
YRA JAUNIMO NUODAS

Perskaičius Draugo premi
juota romaną, K. Almeno "Sau
ją skatikų”, nemaloniai pasi
purčiau ir pati sau tariau: ne, 
niekados šitokį literatūrinį 
šlamštą, šitokią pornografiją 
negaliu pasiūlyti skaityti savo 
paaugliams sūnums, kurių vie
nas jau turi dvidešimt metų ir 
gana daug skaito. Bijau, kad ir 
du mažesnieji sūnūs pas mane 
nerastų šitokį dvasinį nuodą. 
Nusprendžiau, galimai grei
čiau, šį romaną išpravodinti iš

Skaitau ir patirtis liudija, 
kad viena iš stipriųjų šeimos 
moralinio ugdymo pagalbinių 
veiksniu yri tinkama literatu, 
-a. Tad iš lietuvių rašytojų ir 
laukiu tokios literatūros, kuri 
alsuotu tautine heroika, etika, 
estetika: kuri teigiamai veiktų 
jaunuolio dvasią, kuri žadintų, 
ūgy t u žmogaus geruosius jau
smus. Tik jau, gink Dieve, ne 
tokios, kokią sukūrė, parašė 
rašytojas K. Almenas! Roma
nas “Sauja skatikų” yra negin-

namų, ką ir padariau. . čytinai pornografinis, jis alsuo-
Esu praktikuojanti R. kata-!ja moraliniu nuosmūkiu; jis 

likė, prisiekusi ateitininkė, šio- ‘ puošiasi erotika, žadina .tik gy- 
je ideologijoje išaugusi, su ja vuliškus jausmus ir nieko ben- 
suaugusi, tad visu savo dvasi-idro neturi su žmoniškuoju mei-

Puikus gamtos vaizdas San Lawrancei upis pakraščiuos* t

kaip tokią pažįsta, gerbia ir 
svetimtaučiai. Tai, kaip čia da- 
bar, taip staigiai ji galėjo pra
rasti visas šias dvasines dory
bes! Tad ir klausiu, kokiu pag-

1 It I. » ! ■ ’ f> I
Prašau, nedarykite biznio iš iš
eivijos 1'jaAnifto moralės žaloji
mo! * -’i lt;. I • *

j Lai^ciu,^ tariuosi,, kad ^oje 
mano, kaip motinos pastangę-

niu nusiteikimu siekiu ir savo 
sūnus išauklėti moraliais žmo
nėmis, sąmoningais lietuviais, 
patriotais. Dedu visas turimas, 
galimas pastangas, kad, kaip 
nors, atsverčiau aplinkos mora
linio chaoso neigiamas įtakas, 
visais kanalais besiskverbian
čias į jauną sielą. Betgi dažnai 
pajuntu, kad mano pastangos 
nevisada yra sėkmingos, — ne- 
visada pajėgiu laimėti kovą su
aplinkos blogio įtakomis. Tad j dorą, moteriškai švelnią, 
dažnai dairausi pagalbos iš sa-' me, kad lietuvė moteris amžiais 
vųjų, iš savo organizuotos vi-!išlaikė savo proto ir jausmo lyg 
suomenės. 1 svarą, ji buvo ir yra tokia, ją

lės sekso jausmu. ,
Jau ypač skurdu ir koktu 

skaityti tas scenas, kur rašo
ma, kad motina ir jos duktė Eg 
lė nuodėmiauja.su vienu ir tuo 
pačiu dail. Tonkūnu! Tai yra 
tiesiog skandalingas lietuvės 
moters, motinos suniėkinimas! 
O juk lietuvę moterį ir motiną 
mes pažįstame visai kitokią: gi 
liai pasišventusią tautiniams,do Į 
riniams, religiniams idealams,' 

žino- ’

rindu K. Almenas šitaip sunieį- je,1 afršauioti Savo sūnų 'inor 
kino, supurvino lietuvę moterį 
ir motiną?

Aš, kaip motina, protestuoju, 
preš šitokį K. Almeno niekingą 
veiksmą, jo nemoralią kūrybą 
ir lietuvės moters, motinos su1- 
niekinimą! Net neabejoju, kaį 
ir visų kitų moralių, galvojam- 
čių moterų panieka iri

!ę, paremp maųe ir wisos kitds 
sąmoningos, (ga|voįai^io| f mo
tinos. ‘ Ypač Jaukiu paramos iš 
R*‘ lKhthlikų Krikščionių1 Demcį- 
tknatų, kurių n^rė-ir ąš ęsiv

Sofija Palionienė
11 m n jl.* i i ..n

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdraūda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. .Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

® Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir 
mokėta apdraūda (Paid up 
lue).

• Šia apdraūda turi teisę
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

° Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laiško. Jis

ap- 
va-

pa-

čių moterų panieka ir 
kimas priklauso K. Almenu!Hy 
užtarnautai. ;

i
| Taip pat netenka abejoti, kadį 
savo laiku, R. katalikų Bažny
čia šį K. Almeno romaną, “Sauf 
ją skatikų”, kaip pornografinį 
šlamtą, tikriausei būtų pas
merkusi indeksui, o patį rašyt 
toją K. Almeną ekskomunika-? 
vusi. Gi dabar, marijonams sii 
jėzuitais tiek suliberalėjus ir 
iš literatūros sargybos posto 
pasitraukus, katalikams tenka 
individualiai gintis nuo litera-į 
tūrinio šlamšta, jaunimo dvasi
nio nuodo,

I

Apeliuoju į pačius šio porno
grafinio romano leidėjus ir jd 
platintojus, Draugo marijonusį 
jeigu jūsų tautinė, moralinė są 
žihė dar yra gyva, prašau nedel 
siant išimti iš knygos platini-

šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius ■ 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

* Mums reikia didesnės gyvy-1 mo lentynų šį literatūrinį šiam-
bės ąpdraudos, kadangi viskas 
brangsta., ? •. • - '

* Apdraūda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA" Centras 
jūsų aplikacijų bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis j SLA sekretorę:

štą, jaunimo dvasinį nuodą —
K. Almeno “Saują ^atBcų”.’

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

CONDOMINIUMS

506 - 71st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint ta spiragerbiant pirmojo 

AmenKo» neturiu aienn^cio stelgejun Oėi netuvUKor rpaudot ptrmū- 
itif Ir atliekant būtinu pareigu amžinant lietarybėt flEIktmd rkel- 
Manias Kanjleniz platinime raina.

^AUjIfiMOS tvirtai stovi Ir keroja Lleturw tr parerffae Uatrrtt lalrrs, 
ssddxm<M Ir nealdėdaaraa i aandėriua ta oknpantaia t? ji Lfalfo- 
tiniais.

MaŲjIENOS palaiko rlaaa lieturlu denrokntlnef grupei, jra bendrai tnatlta- 
djaj ir remia viją lietuviu bendruoaiuf darbui bei tfkalua.

MAUj i itNOS itxtnvMu1« trlirfa Ueturlu dauCTma Bala Darlmetlmc Moto
rikos ir politinių iliuzij'ų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jaa prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo rajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
trandine tolimesniems darbams ne tik laikražio, bet Ir visos išeivijos, 
♦ain pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, dekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KVINUOJA: Chlc>go|« Ir Kanadofe metama — S30.00, pvrel metu — HUSO, 

trims mėn. — SS-50, vienam mAn, S3.00. KFtosa JAV rfatosa matams 
— >26.00, pusai matų — IKjOO, vienam mėn. — S2-5G. Vž»l<rWu^

— 131.00 metama. Svslpa^nlmuf siunčiama arvaftf wmafcamaL

Pralema naudoti žeminu esančia atkarpa

Excellent central location near Beach. 
Stores, Aąuatarium, Banks, Churches. 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813—360-8766

— Leokadija ir Wadas Matu* 
levičiai iš Brighton Parko tapo 
Naujienų prenumeratoriais už
sisakydami jas vienerierns me
tams ir tuo prisidėdami prie są- 
džio skaityti Naujienai Ank
sčiau jie jas pirkdavo paskirais 
numeriais. Matuleričių šeima 
vra pavyzdinga .daugeliu atvejų. 
Ponia Leokadija yra puiki vi
rėja ir šeimininkė ne tik namuo
se. Ją kviečia šeimininkauti ir 
skoningai paruošti bet gražiai 
pateikti maistą‘įvairios organi
zacijos savo banketams, o pri
vatūs asmenys'savo švenčių po
kyliams. -Pavyzdžio vertas jos. 
nuosprendis baigti specialias . 
slaugymo studijas Illinois Me? 
dical Training centre, Wadas 
greta tiesioginio darbo bėi spej 
cialybeb niofe? įvąrrftfsjr hamų 
remonto''1bei palaisyrnų 'darbus 
ir jais mielai patarnauja. Jau
nesnis MaWevį$įįr‘ sūnūs Dk-_ 
liūs ruošiasi šfii!ęfejtf<jti teisę, 'o 
vyresnis Saulius1—’Tndusfrinę 
inžineriją, ši rudenį abu pradė; 
io studij as LovoTos universitete 
Dėkui už dėmesį Naūjienoms 
už prenumerata. Li ir V. Matu
levičiai taip pat! visi kiti-nau^ 
lieji'prenumeratoriai-turės prof 
?a laimėti 3 (Senui atostogas-M, 
Kuraičio motelyjė-ir"-kitas vef-> 
tingus'dovanas. 4 t-"i: j ‘

— Elzbieta Kardelienė, mfisif 
miela bendradarbė iš Montreal 
h’o. užsakė Nainįenas savo 
rnsioms draugėms.— s**s. M 
Margaritai Bareikaitei. IC. ir M 
Galdikienei, esančioms Imma
culate Concention vienuolvnbg 
Putnam. Conn., kad jos i galėti’ 
nėr visa mėnesi slisinažinfi su 
šiuo (benraščiu. Jos dėka, ir tuo 
-nof tikslu gauna M. Šimaitis 
Dėkui už mukius straipsnius ir 
koresnondenciias, tain nat pa
stangas lietuviškos spaudos ge

^TTTKTTNTAT t LIETUVĄ'"
MARIJA NOREIKIENĖ 

žfing nt Chicago. IR. 68629 • TeL WA 5-2787
Old.u, rOU»r Kairiu iM-aUg,

MAISTAS IŠ EUROPOS SAND*LtU

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, IlL 60608

Sol. Ni»j5«nf pr«D<nii«r*t*l, hibfliejtaJo

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipardgojimR.

PAVARDE IR VARDAS ------------------------- ----------------- ---

ADRESAS

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUITTI gift parcels servici 
1501 W. St, Chicle, HL WM. — TH, WA MTV

So. Heleted «f„ Chicago, HL 406041. — Tel Z5A42M
V. VALANTINAS

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZlONYH
2646 W. 71 st Street, Chicago; Illinois 60629

rovei. Malonu pastebėti, kad 
į solistė E. Kardelienė buvo švie- 
;si ir žavinti žvaigždė Kauno ope- 
. ros teatro scenose. Ta šviesa ir 
j :\avesys ją visur tebelydi ir ran

da atspindžius pačiuose gedau
ti uose tautiečiuose. .

— Juozas J. Bimba iš New 
Port Richy, Fla., buvęs metalo Į 
apdirbimo fabriko savininkas 
Calumet City apylinkėje, pra
tęsdamas prenumeratą, savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $10 au
ka Naujienų paramai. M. Šul* 
mistras iš Montrėalio, papildant 
savo adresą kodo numeriais, at
siuntė du dol- Dėkui.

— Komp. Vlado Jakubėno 
vienerių metų mirties sukaktu
vių minėjimas bus gruodžio 1.1 
d. Jaunimo centre.

— Toronto Skautininkų Ra
movė ruošia ryškių kovotojų už 
Lietuvos laisvę — Juozo Lukšos 
Daumanto ir Romo Kalantos 
minėjimą spalio 1 ir 2 d. Minė
jimų programose dalyvaus “Vo 
lungės’’ dainininkės, dr. Nijolė 
Lukšienė, sol. Daiva Mongirdai- 
tė„ rež. Elena Kudabienė ir dr. 
Henrikas Nagys. Pamaldos bus 
spalio 1 d. 5:30 vai. vak. Prisr 
kėlinio bažnyčioje, © iškilminga 
akademija ir Koncertas spalio 2 
d. 4 vai. popiet Lietuvių namuo
se.

ESTATE
Nemal, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUŠKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
^mieg., salio^as, natūralus židinys, val
gomasis, voniosą įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, IV? mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi; 
niu krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

■ .

— Izidorius Straukas, šviesus 
laukuviškis žemaitis ir pažangus 
ūkininkas, tvarkingas, darbštus 
ir jautrus lietuviškiems reika
lams Amerikos lietuvis, sutiko 
91-mus amžiaus metus dukters 
Zitos ir žento Vitalio Umbrazų 
sodyboje, Lemont, Ill. Sueigoje 
ir pokylyje taip pat dalyvavo 
dukros — Birutė, Aldona ir Zi
ta su šeimomis ir sūnus Kęstu
tis su šeima. Buvo visa šimtinė 
kitų giminių ir artimųjų, turė
jusių progos sveikinti mielą su
kaktuvininką ir gėrėais jo ai
niais bei naudotis jų vaišingu
mu. . j ' 'E
..— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų, adresus. ■ Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sai 
vaites nemokamai. . ■ ■'

♦ Audronė šimaitytė, baigu
si pedagogikos studijas Lo^ 
yolos universitete, studijavusi 
keramiką, žinomose Chicago? 
'mokyklose ir Idaho valst. uni
versitete, atidaro savo studiją 
ir mokyklą. Studijos Įrengimo 
ir darbų pažiūrėti kviečia '■ spa 
lio 1 ir 2 d., šį šeštadienį ir sek
madienį nuo 12 iki 6. Adresas: 
2951 W. 63 St. Tel. 925.-4949.

(PrĄ

RUDENINIS BENDRUOMENĖS
BALIUS -

(R) LB Marquette Parko apy
linkės valdyba maloniai kviečia 
visuomenę atsilankyti į rudens 
balių, kuris įvyks š. m. spalio 
mėn. 8 d., 7. vai. vakaro, šaulių 
Rinktinės namuose, esančiuose 
2417 West 43 street.

Bus pateikta šalta ir šilta va
karienė. Programa, sesučių Drū
tyčių trio, ir daug kitų paįvai
rinimų. šokiams gros Antano 
Markausko orkestras.

Rengėja: apylinkės valdyba

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
>a dėti teisininko Prano Solo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Welb 

peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
Knyga—

testamentai
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

tna *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko 
mis formomis — *3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lialsted St, Chicago Di. 60603.

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
4 kamb, butas rimtai suaugusiu šei
mai ramiam gyvenimui. T«L 927-3385 

, Stella Kazlauakaa,

RENTING IN GENERAL 
N u o *> e .

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdraūda ■— INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63 rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

63-ČIOS IR KEDZIE apylinkėje 
parduodamas medinis namas su 3 
mieg., modernia virtuve ir: vonia. Že
mi mokesčiai, kaina apie $25,000.

Tel. 778-5099.

9 ROOM brick home, 5 bendrooms, 
3 baths. 2 car garage. Vicinity 72nd 
and Troy. Immediate possession. Exc. 
condition; ■ ' - ■ 476-0561

".HAL ESTATE — PUT CF TOWN 
Nuosavybės —

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A*famous name In Southam Building 

Regional Offiee'j&mM Tower Bmld-

?■ 7234 West North A*«n°« - -
* Elmwood Park,.Illinois 60635.■ 

Am Coda 312 771-8900 

L ANN/. DOCBES . ..
, Uthuanian Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

electrician

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with an 
company

MUST
MUST READ WRITE AND SPt-AJS.
MU ^ENGLISH. „

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

maintenance mechanics
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have, well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and otner 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

SHIPPING & RECEIVING
Des Plaines area machine build
er needs shipping and receiving 
help for packing and receiving 
machine parts. Experience pre
ferred, but will frain. Perma
nent full time position with full 
benefits.

CaU.
DICK SAMP or BILL BEAM 

827-8891

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkv Ir Dirbininkiv

GOOD ALTERATION TAILOR
Steady job. Good pay. Start 

immediately. All benefits.
WHITES CLOTHING 

5752 N. Milwaukee Ave, 
RO 3-8893.

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie ?2g,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitu priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj ^vie
toj, Marquette Parke, $25,750.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir, Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

* Turiu Chicagos mieste leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose' greit, ga
rantuotai ir sąžiningai _

KLAUDIJUS PUMPUTIS '' _ 
4358 So. Washtenaw Avei' 

Tai. 927-3559

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
piktai $98 pmntečUrf—automobili© 
Liability apdraudimas pensininkams

4645 So. ASHLAND AVE.
». ■ 52x775 ' w'A /.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

7,->.
.. . _• . . . ■ .

I ■* L 1 1

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th$TREET

THif4 REpublte 7-1941 . .

Notary PuMIe . \ 

INCOMf TAX SIRVICi 
<2S9 S. Mapl«woocL T«L 254-7450 
Caip pat daromi vartlmaF, giminiu 
tkvlatimal, pildomi pilietybė* pra- 
■ymal ir kitdd blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, III. 60632. Tai Y A 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

1.111 Frmlc Zipolls

GA 4-8654

STATE FARM

IMSUtANCE
-

Stale Farm L’fe Insurance Company

Didžiausias kailių
pa* rtetanteU 
tetari tadUntn 

Chtea<o>

1&5 North Wiboh Atobo*

(įaUigoe) ir 
677-84S9

FIGHT HFAPT DISEASE

GIVE HE

I_  MAumMM, *« MA.—'Thursday* September 29, 1977.

iauja.su



