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ŪETENTE-ZMO
UKRAINIEČIU KATALIKAI REIKALAUJA 
PAKEITI KARD. SLIPIJ į PATRIARKUS

Prašo popiežių baigti nuolaidų politiką sovietų 
valdžiai už abejotinus Maskvos .pažadus

VATIKANAS, Italija. —'Praeitą trečiadienį Ukrainos kata
likai suruošė didelę demonstraciją popiežiaus audiencijom metu. 
Jie buvo atsinešę didelius plakatus, kuriuose buvo surašyti jų 
reikalavimai, bet Vatikano sargai šveicariečiai, prižiūrintieji 
tvarką-.ąudiencijos metu, įsakė ukrainiečiams savo plakatus nu
leisti. Bet leido ukrainiečių katalikų grupei atststoti kitame sa
lės gale, prieš pati .popiežių. Plakatai taip .buvo “nulenkti”, kad 
jų reikalavimai popiežiaus būtų -pastebėti, sako č. Ttribune tele- 
■grama. ■. ' ?

Ukrainiečiai nori turėti 
patriarką

Iš plakatų ir pareiškimų ma
tyti, kad ukrainiečiai prašo-po- ’ 
piežių .dabartinį kardinolą Sli-1 
pij pakelti į patriarkus." Demons 
tracijoje dalyvavo 8 ukrainiečių' 
vyskupai, neskaitant kardinolo T 
Slipij, 50 atvažiavusių kunigų 
ir 200 tikinčiųjų ukiainiečių.

Jie reikalauja dabartinį kar- 
r j-4inolą Slipij pakelti į patriar

kus. Tvirtinama, kad 'Vatikano 
-i administracija buvo pasiūlius 

pakelti į “vyriausią Ukrainos.' a

Oro pūsles automobiliuose
WASHINGTON. — Spren-' 

džianL kad Kongresas nesi
priešins administracijos reika
lavimui, .■kad.-.'pradedant nuol 
1982 meų viąį naujai gamina-; 
mięji..ąutpmobiįiai būtų aprū< 
pinti pro pūslėmis (maišais) 
didžiųjų modelių automobiliai 
iki 1982 m., vidutiniai iki 1983 
ir mažieji (compact) iki 1984 
metų.

Norint šį administracijos 
potvarkį atmesti, reikia abie
jų Kongreso rūmų balsų dau-j 
gumos iki penktadienio, spa-< 
lio 14 d. Jei Kongresas iki tol 
nepasisako, potvarkis auloma 
tiškai įsigalioja. Tviriinama, 
kad iki tai dienai nebesuspės.

Senato komitetas 9 balsais 1 
r-. ■■ - e - .prieš 7 pasisakė už administra-
kariuomenės paradą ėijos potvarkį, o Atstovų Rūmų
mieste. Sirija, sų,. Palestiniečių; toks komitetas dėl kvorumo sto

kos negalėjo nubalsuoti. Iki spa 
lip 14 d.., sušaukti pilną kongre-

nepasitiki Izraeliu
CAIRO, Egiptas.— Paskuti- 

| niojo karo su Izraeliu 1973 m. 
kovo mėnesio sukaktuvių pro
ga Egiptas ketvirtadienį sua- 
liannavo savo karingas pajė
gas . išilgai karo paliaubų lini
jos , Sinajuje ir dviejų valandų

A. GOLDBERGAS PRIMINĖ MASKVAI, KAD 
PERSEKIOJA DISIDENTUS 5

Pasirašė Helsinkio aktus, o žmonėms draudžia 
teirautis, kada tie aktai bus taikomi Rusijoj

BELGRADAS, Jugoslavija. - Mes čia suvažiavome ne stoti 
akistaton su Sovietų. Sąjunga, bet mes vis dėl norime patirti, kad
padaryta Helsinkio aktų vykdymo kryptimi, — pareiškė JAV 
delegacijos pirminir.Kas, teisininkas Arthur Goldberg. Visi laukė 
teisininko Goldbergo .kalbos, nes pagal ją bus galima spręsti 
apie tolimesnius Amerikos ir Sovietų Sąjungos politikos raidą. 
Prezidentas Jimmy Carter keliais atvejais pabrėžė pagrindinių 
žmogaus teisių klausimą, o sovietų diplomatai, jų tarpe ir pats 
Leonidas Brežnevas, keliais atvejai apgailestavo, kad detentės 
politika, davusi tokių gerų rezultatų ir sukėlusi dar didsnių vil
čių, stumiama antron vieton, o priešakiu išstumiamos žmogaus 
teisės.

tūlo jam nenori 'dūbti.
Ukrainiečiams reikalingas pat 

riarkas, -įneš jo; teisės yra žy- 
miai didesnės,' negu arkivysku
po; 'Patriarkas gali skirti vys- ■ 
kupus,? o arkivyskupas tekio'da
lyko'negali padaryti. Bet ukrai
niečiams. yra svarbiausia ? nuo 
Vatikanoaępriklaūsbma. politiką' 
Ukramoję.-- .

. Ukrainiečiai gerai ’
A pažįsta komunistus ■
Ukrainos' katalikai labai, gerai 

pažįsta Akomunistiis ir Rusijos- 
bolševikus. Jie yra-įsitikinę, kad 
komunistai yra pasišovę išnai- 
kinti .katalikų bažnyčią iš vi
daus. Kard. Slipij devynis metus 
praleido sovietų kalėjimuose, jis 
buvo daugelį kartų labai ilgai 
tardomas ir kankinamas, jam 
yra gerai pažįstami sovietų val
džios tikslai.

Patriarkas Slipij, dirbdamas 
nepriklausomai nuo popiežiaus, 
galėtų apginti Ukrainos katali
kų bažnyčią nuo išnaikinimo.' 
.Ukrainiečiai katalikai, vyskupai, 
kunigai ir tikinčiųjų dauguma 
yra įsitikinę kad Vatikanas 
daro dideles nuolaidas sovietų 
valdžiai praktiškai nieko iš jų 
negaudamas. Sovietų politikai 
prižada apgaulingus pažadus, 
o vėliau dar labiau persekioja 
tikinčiuosius.

■Ukrainiečių tarpe vyrauja įsi
tikinimas, kad jiems teks atsis
kirti nuo Romos katalikų orga
nizacijos, jeigu nebus kreipia
mas reikalingas dėmesys j jų 
reikalavimus. Katalikai nori gau 
ti tokias pačias teises, kokias 
šiandien turi Rytų Apeigų krikš 
čionys.

Ukrainiečiai katalikai yra įsi
tikinę, kad tiktai patriarkas ga
lėtų apginti katalikų bažnyčią 
Ukrainoje nuo visiško išnaikini 
mo.

s taiga ir nelauktai ir dabar 
saugosi neduoti ’ Izraeliui pro
gas’tuo. pačiu atsiteisti kaip 
Palestiniečiai kalba ' Beirute.
Egipto prezidentas Ahvar Sa 

dat išreiškė susirūpinimą dėl 
įvykių raidos Izraelyje. Turi
ma pranešimų, kad savo tau- 
fos vienybei Izraelyje gali bū
ti sudaryta ' koalicinė vyriau
sybė; Sadat pasakė, kad Izra
elis dabar yra visiškoje kritiš
koje padėtyje. “Mes turime 

■žfiiių,'.kad jie (izraelitai) pas
partintai krauna maisto atsar 
gas, kaip -jie darė prieš 
.metų birželio (6 dienu) 
rą”.

1967

New Yorkas. — Kipro salos 
prezidentas Spyros Kyprianou 
ketvirtadienį savo karštoj kal
boj Jungtinių Tautų Visuoti
name Susirinkime <pliekė Tur
kiją už “agresiją”, pabrėžda
mas, kad Turkija gresia tai
kai visai Viduržemio jūros da 
liai ir kaltina Jungtines Tau
tas dėl neveiklumo tai prob
lemai spręsti. Prašydamas vai 
stybių pagelbėti Jugnt. Tau
toms rasti teisingą sprendimą, 
jis pasakė, kad nuo invazijos 
1974 metais, turkų elgesys Ki
pro saloje rodo didelę arogan
ciją ir visišką panieką Kipro 
gyventojams, kurių dauguma 
yra graikų kilmės.

Padidinti Social
' SėcOrity mokesčiai 4>:

WĄSHI$pTM' — Atstovų^ 
• Rūmų Išteklių (Ways and;Me
ans) komitetas ketvirtadienį', 
galutinai priėmė Socialinės Ap-., 
saugos pertvarkymo planą, ku
riame parodyta, kad tai siste
mai finansuoti žymiai pakelia
mi mokesčiai nuo pajamų. Ga
lutinai balsuojant, 23 balsai už 
ir 14 prieš. Prieš balsavo visa 12 
respublikonų ir 2 demokratai.

Baimė turi dideles akis
- FRANKFURT. Vakarų Vo
kietijos kariški autoritetai pra
nešė, kad paleisti gandai, jog 
vokiečių armijos karininkai pa
juokai “degino žydus” (iškam
šas?) yra klaidingi, tačiau kad 
11 leitenantų buvo suspenduoti' 
iš tarnybos ir gali būti toliau 
baudžiami. Frankfurto laikraš
tis parašė, kad vasario mėnesį 
leitenantų grupė turėjo alaus 
vakarą, kurį baigdami nupaišė 
popieriaus lape ar tik įrašė žodį 
“Jude” ir įmetė į ugnį.

Kariuomenės pranešėjas 
kui pranešė, kad “gandai
popiergalio su įrašytu žodžiu 
Jude”, sudeginimą ištyrus nus
tatyta, jog buvo nuteisingi”.

67,000 vaikams globoti 
namų, neturinčių leidimo

CHICAGO. — Iš atitinkamų 
įstaigų pranešama, kad Illinois 
valstijoje veikia (dienos metu) 
daugiau kaip 67,000 mažų vaikų 
globojimo “namų” iš jų mažiau
siai 10,000 Cook apskrityje. Iš
viso, Dlinojuj tik 6,700, iš jų 
1,000 Cook apskrityje, turi lei
dimus. Daugelis ir leidimo ne
turinčių gauna valdžios pamo
kė j iraus už globojimą vaikų, ku
rių motinos dirba. Globos Krizės 
Tarybos pirmininkės pranešimu, 
tuos namus Viešosios šalpos de
partamentas retai telanko ir glo 
bėjoms moka po 70 mėnesiui, 
kas reiškia po 35 centus valan-Ituos. Izraelis tarsis su arabų 
dai, .atstovais, bet ne su palestmie- santykius.

Vitas Gerulaitis, vienas geriausiu Jungtiniu Amerikas Valstybių tenise 
žaidėjis.^ Jis yra lįimėįps didoką: rungtynių skaičių. Į .

KINIJOS IR RUSIJOS KARO: VADAI

Detentė ir žmogaus teisės yra 
du neatskiriami dalykai, — Bei 
grado konferencijon suvažiavu- 

I siems 35 valstybių atstovams pa 
(reiškė Arthur-Goldbergas. De
tentė neįmanoma, jeigu žmo
gaus teisės, bus draudžiamos. 
Helsinkio aktai buvo pasirašyti 
detentei sustiprinti, žmogaus 

_ teisės visų buvo pripažintos la-
vartiniųs, plketayirnus’. , bai svarbiu veiksniu, jos padė-

Tie draudimai i jungti i Pen-pOs-svaroaus duokumento pąbai 
tagono direktvvas tikslii SUJ goję. -Dabar mes matome,' kad ; 

’ m- Sovietų. Sąjųngojė^peršekiojami
disidentai, kurie nieko; kito ne- 
nori. kaip Helsinkio r aktų vyk
dymo. žmogaus teisės, yra suriš 
tos su - hamianitarizmu ir pro
gresų . jokia detentė . negalima 
be šių. dviejų pagrindiniu daly
kų. .’ .

Del unijų kariuomenėje
WASHINGTON.— Gynybos 

sekretorius Harold Brown ketj 
virtadienj paneigė Jungtinių 
Valstybių kariuomenėje bet 
kokius streikus, darbo sulė
tinimus darbo sustabdvmu bei 
JAV ginkluotų pajėgi] “prie-

kariuomenėje. į Kariškam per 
; sonalui, nedraudžiamazbūti- urri- 
. jos mariu, jei organizacija nė- 

siekia bandyti ginkluotose pa
jėgose. įvesti kolektyvines’ de
rybas. . • Į ’

94

pas- 
apie

Vėsus
.Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:28

Raudonoji Kinija ketvirta
dienį minėjo pirmas metines 
sukaktuves po nuvertimo ir 
apsivalymo nuo ultra-radika- 
lų “Keturių Gaujos”. Prisipa
žįstamą, kad tos “gaujos” įta
ka dar toli gražu neišnaikin
ta.

“Tas ‘Keturių Gaujos* bur
žuazinės atskalos sambūris ir 
visi jų pasekėjai, privalo būti 
visiškai išnaikinti”, rašo val
diškas Pekino lafkratišs.

■ ’ Palestiniečių dėtegacijon bus paskirti 
--brtes Izraelį nekovojusieji žmonės

TOKIJO,■-Japonija.— Iš Hongkongo ateinančios, žinios sako, 
kad Kinijos ir-Sovietų Sąjungos karo -vadai susitarė dėl sąlygų 
pasienio incidentams išvengtu ' Paskutiniu metu abi pusės išven
gė konfliktų, bet jie gali bet kuriuo momentu vėl iškilti.

Jeigu konfliktas bet kurioje čiais. Arafatas pareiškė, kad jis 
vietoje kiltų, tai abiejų pusių parinks į Ženevos konferenciją 
karo vadai numatė priemones tokį palestinietį, kuris nekovojo 
tiems konfliktams tuojau likvi- prieš Izraelį ir nepadarė jokių 
duoti. Abi pusės nenori, kad pa
sieny kilę nedideli konfliktai ne
nuvestų prie didesnių susirėmi
mų.

Sovietų valdžia būtų norėjusi 
padaryti platesnį susitarimą, 
bet kiniečiams atrodė, kad jokio 
susitarimo turėtų užtekti.

Dajanas paruošė 
pasitarimų sąlygas

NEW YORK, N. Y. — Izrae 
lio užsienio reikalų ministras 
Moišė Dajan šešių valandų lai
kotarpyje paruošė būsimos Že
nevos konferencijos eigą. Sekre
torius Vance paprašė Izraelio 
generolą, kad jis padarytų pa
čias didžiausias koncesijas ir pa 
siūlytų planą artėjančiai Žene
vos konferencijai. Dajanas, visą 
naktį nemigęs, padiktavo sąly
gas, palaukė,-kol viskas buvo 
perašytt, patikrino ir įteikė se
kretoriui Vance.

Ne tik sekrteorius, bet ir pre 
zidentas apsidžiaugė, kai patyrė 
apie Dajano paruoštą pasitari
mų planą. Dajanas parašė, kad 
vienoje stalo pusėje atsisės Iz
raelio atstovai, o kitoje bus ara
bų atstovai. Jeigu arabai nori, 
tai jie gali atsivesti palestinietį 
ir pasisodinti savo pusėje. Izra
elis prieš tą atstovą nėprotes-

pareiškimų.
Egipto užsienio reikalų minis- 

teris, patyręs apie padarytas 
nuolaidas, pareiškė, kad visi rei 
kalai dabar greitai eis pirmyn ir 
bus pasirašyta taika su Izraeliu. 
Jis yra įsitikinęs, kad Izraelis 
sutinka teisti palestiniečiams įsi 
taisyti buvusioje Jordanijos že
mėje. Dajanas išskrido į Chica- 
gą padėkoti žydams už gausias 
telegramas, pasiųshtas preziden 
tui

Sovietai ginkluojasi, 
Amerika nepasiduoda

[WASHINGTON.— Pentago
no ketvirtadienio pranešimu 
Gynybos sekretorius Harold 
Brown nusprendė vystyti ga
mybai' MX sviedinį. Jis nuro 
de, kad nuospdendį paveikė 
.'aktas, kad Sovietai Gaminasi 
panašų ginklą.

Pranešėjas Thomas B. Ross 
pranešė, kad nutarimas MX 
sviedinio'sta1 hai išlaidai įt
raukti į biudžetą, kuris bus pa
trauktas Kongresie ateinantį 
sausio mene d “nereiškia pa
galį rankose deryboms su So
vietais dėl ginklų apribojimo, 
nors pripažino, kad tokia stam
bi ginklų sistema “neišvengia 
mai siejasi su SALT ’.

— Žmogaus teisių klausimas 
sudaro patį didžiausią plyšį tarp 
Rytų ir Vakarų, — pareiškė tei 
šininkas Goldbergas..— Tai yra 
labai jautrus' tarptautinis klau
simams, bet tai nereiškia, kad 
nebūtų galima atsisėsti ir aptar
ti pačių pagrindinių kliūčių jam 
išspręsti. Jis privalo būti apta
riamas, kad galėtume vykdyti 
Helsinkiu aktuose pasirašytus 
dėsnius.

Jimmy Carteriui.

golfo

Floridoj rasta 
negyva čikagietė

TAMPA, Fla. Tampos 
lauke rasta negyva jauna mo
teris; nustatyta, kad ji yra Miss 
Eleanor, 22. turtingo Chicagos 
bizniėriaus'Ralph N. Peters dūk 
tė, kuri rugsėjo 14 d. buvo nu
vežta į golflaukį pabėgioti (to 
jog) ir nuo to laiko dingo. Ji 
buvo bėgimui tinkamai apsiren
gusi ir jokių smurto žymių ne
pastebėta, antklode apklota, kad 
atrodytų jog miega.

— Albanijos diktatorius la
bai nepatenkintas dabartinės Ki
nijos pastangomis su artėtų su 
Amerika. Jis mano, kad tai dar 
labiau {temps kiniečių ir rusų

Carterio amnestijos 
programa jau baigėsi

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Carterio amnestijos pro-

Atstovo Goldbergo kalba pali
ko gilų Įspūdi. Kiekvienam koh 
ferencijos dalyviui buvo aišku, 
kad žmogaus teisių klausimas 
guli visų kitų problemų pagrin
de. Daugelis manė, kad šitas 
klausimas bus išvengtas, bet po 
Goldbergo kalbos aiškiai matyti, 
kad be jo nebus galima daryti 
jokio progreso. Sovietų prezi
dentas apgailestavo, kad detentė 
sustojusi, prekyba neina neduo
da kreditų, draudžia kai kurias 
elektronines mašinas įsigyti, sle 
pia patentus ir kt. Dabar aiškė
ja, kad šitas reikalas nesistums

grama Vietnamo karo vetera-; pirmyn, jeigu pagrindinės žmo- 
nam baigėsi praėjusį trečiadienį, j gaus t s nebus duotos gyven- 

i tojams. I
Kalbą pasakė ir Sovietų delega 

cijos pirmininkas Voroncovas, 
bet jis nelietė pačio svarbiausio 
klausimo. Jis tiktai pareiškė, 
kad daug protingiau atsisėsti ir 
spręsti neišspręstus klausimus’, 
bet “nebarškinti kardais” ir nė 
pradėti vieni kitiems grasinti.

Voroncovo kalba buvo blanki, 
nepataikę į patį svarbiausią taš
ką, ir neatrodo, kad net ir su
darytoje komisijoje bus galima 
iš pagrindų išaiškinti, kodėl 
Sovietų Sąjungos valdovai bijo 
duoti Sovietų Sąjungos gyven
toj ams pagrindinių teisių.

Amnestijos prašymus per tą 
laiką įteikė 36.826 veteranai, 
nors 161,000 iš kariuomenės pa
leistųjų su negarbingais pažymė 
jimais (dishonorable) galėjo 
prašyti pakelti jų pažymėjimus. 
Iš tų tik 8G iš negarbingų buvo 
pentagono pakelti į garbingus 
ir 57% iš netikusių į bendrąją 
— be jokių pakėlimų ar pažemi- 
ninų — kategoriją.

Kiek iš jų buvo ir tebėra de
zertyrai, UPI nemini, tik ben
drai kad iš Vietnamo karo vete
ranų 264.000 atleisti iš kariuo
menės su bendrais ir 161,000 su 
nepatenkintais pažymėjimais,



SVEČIAI Iš ANGLIJOS
Aem šią tąsarą teko 

dalyvauti Anglijoje vykusioje 
lietuvių Studijų savaitėje, tam 
le abejo teko pabuvoti ir gra- 
iioja Lietuvių Sodyboje, netoli 
Londono. Ten Britanijos lietu
viai skautai kasmet susirenka 
javo metinei stovyklai ir šim
tai lietuvių bei svetimtaučių va 
garotoj ų praleidžia atostogas 
grynume ore, nepaliesto didmies 
čių taisos bei dulkių. Tos gra
žios Sc dj Jur 
niąi tvarko
kąrtos lietuviai Justinas ir 
nadeta Snabaičiai.

gyvenimą suma- 
energingi, jaunos 

Ber-

BERNADETA SNABAITIENĖ, 
Lietuviu Sodybos Anglijote 

reikalu vedėja 1

kunigą Joną Hikteraiff. Kudenė- 
janČioje, spalvas keičiančioje 
gamtoje važinėjo po baltuosius 
kalnus (White Mountains). \ 
Atvykę Chicagon apsistojo pas! 
buvusius ilgamečius Anglijos gy ' 
ventojus Juzefą ir Leoną Venc
kus bei jų dukrą Elytę ir žentą 
Vincą Izokaiėius. Čia bebūda
mi, per savaite aplankė savo ser 
gauti dėdę Antaną ir pusbrolį 
Vytą Luką. Jų namuose susiti
ko su pusssere Birute Lukaitę 
ir jos vyru Romu Butkūnu iš 
Crystal I,ake, Illinois. Svečiavo
si Onutės ir Balio Sebastijono 
namuose, kur susitiko su senais 
draugais Jane ir Petru Droman 
tais. Buvo nuvykę į Waukegan 
pas lietuviško liaudies meno rank; 
darbių dirbėją Liudą Montrimą 

lir nusipirko keletą jo dirbinių,' 
•kurių Anglijoje beveik nėra.

Penktadienį iš O'Hare aero
dromo išskrido į Los Angeles. 
Iš ten, po trumpos viešnagės 
Antano Storono šeimoje, skris 
į Kanadą. Ten aplankys Berna
detos mirusio brolio Antano Na-Į jje pasirinko Sodybą, kad savo 
■m r»L» «-> T? n Al o • i • j?   _ T  1:1... 1 A

;Š£h.

Lietuviu Sodyba Anglijoje, Hudley Parke, apie 50 myliy ui Londono. Sodybos vedėja Bernadeta Snabaitienė ir 
josios vyras svečiavosi Chicagoje ir kitose AV vietose. Jiedu buvo užėję į Naujienas, pasiteirauti apie laikraščio 
spausdinimą ir papasakoti apie Lietuviy Sodybą Anglijoje. Sodyboje jau yra 9 lietuviai seneliai, kelios salės, 

baras ir restoranas. Laikyto ’iŲ yra- -daug ir biznis gerai eina.

savo tėvams Magdalenai ir Jus JONAS A. ŠARKUS, PH. D. 
tinui Navickams ir Lietuvių So
dybos skaityklai, kuria gyvai 
Įdomaujasi nuolatiniai Sodybos 
gyventojai, lietuviai pensininkai, 
šiuo metu jų yra apie dešimts.

Kas čia dabar darosi?

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI.
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys) -

Remdamasis Lietuvos Konstitucija (139 str.) ir Mini
strų Tarybos 1940 m. birželio 16 dienos pasiūlymu Nr. 674, 
skelbiu valstybės gynimo metą visoje Lietuvoje nuo 1940 
m. birželio 16 dienos. “ - ■ ■■■.-.

A. Merkys •
E. Respublikos Prezidento p.

K. Bizauskas .
E. Ministro Pirmininko p. Č

' . Ministro Pirmininko Pavaduotojas ..Į > :
Kaunas, 1940 m. birželio 16 d. Nr. 753. < - ■*’• •-

; Vasaros atostogų sezonui pa- 
šibaĮlfUs, sumažėja Sodyboje lan t 
kytojai. Tik tada Sodybos ad- 
irtihiėtratoriai gali pagalvoti ir 
apiė savo, užtarnautas atosto
gas. Todėl rugsėjo hiėn. antroje 
pusėje Justinas ir Bernadeta sė ■ 
4b į lėktuvą ir atskrido Į Anieri- [ 
ką.’ Čia pailsės, aplankys senai 
nematytas gimines, draugus bei 
pašjs’tdmus ir su naujais Įspū 
tižiais .gris ArigHjoii. Per Atlan- , 
tą perskridę pirmiausiai apsis
tojo Bostone pas Vytą Brūzgi. 
jo lydimi, apžiūrėjo Bostono bei 
apylinkės Įdomybes. Svečiavosi 
pas buvusius “anglikonus” Bi
rutę ir Kazimierą Bačariskus ir 
Jboęp Petrutės Rentėliū šeimo
je. Netv Britain aplankė Berna
detos (Navickaitės) giminaiti,

vieko žmoną Eleną, gyvenančią 
Hamiltone, taip pat kitus gi
mines ir pažįstamus. Po viešna
gės Kanadoje baigsis jų atosto

gos.

A. SNABAIT1S, 
Liefwiy Sodybos tvarkytojas

Viešėdami Čikagoje, Snabai? 
etai buvo užsukę Į Naujienų re-' 
dakerją, kur užsakė Naujienas I

senatvės dieneles galėtų praleis 
ti maloniai ir nerūpestingai, gra 
žioje gamtoje ir lietuvių draugų 
tarpe. Už jaukų, apšildytą, bai
dais ir patalyne aprūpintą bu
tą, šviesą ir maistą — žodžiu už- 
visą pilną išlaikymą jie ten mo
ka tik po dvidešimt tris svarus 
i savaite, kas dabartiniu kursu 
būtų tik apie $40. Sodybos ad- 

į ministracija mielai sutinka pri
imti lietuvius pensininkus nuo
latiniam arba ir tik laikinam 
apsigyvenimui bei poilsiui net iš 
kitų kraštų kaip Amerikos ir 
Kanados. Norintieji daugiau in
formacijų gali kreiptis tiesiai Į 
Sodybos administraciją:

Mr. & Mrs. J. B: Šnabaitis 
c o Lietuvių Sodyba ’ 
Headley Pa’rk ’Club ' 
Hants, England. ’ '

'...... ’ ’ L. V^ickiK

Jaunimo indoktrinocija. Elitas ir patrankoms mė
sa. Kanados lietuvaitė judina ledo kalnq. Lietuvybės 
renesansas ar naujojo elito dominavimas?

Amerikos ir pasaulio lietuvių 
jaunimas yra labai kritiškoje 
padėtyje, veikiamas blogų įta
kų. Jį neigiamai veikia ne tik 
aplinka bei svetimos idėjos, bet 
ir jų globos organizacijose esą 
kai kurie nepakankamai visa- 
pusiškos' orientacijos įtakingi 
asmenys su stipria svetimųjų 
įtaka ir utopinėmis prielaidomis 
paremta politika, ^.netarnaujan
čia okup. Lietuvos ir išeivijos 
gerinusiems interesams.

Kadaise "Varpok’ red. Airta-

Another good reason to cone under our wing.

Wfehelp your money 
put on more weight.

more weight it pots on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it, doesn’t get 
that way all by itself. You have’ to plan ahead 
to make if grow. Arid that's where we can help 
—with our frigher-than-bank interest rates.
LOOK WHAT FT CAN DO! The chart at left

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

w mH O.lf A0*-*

7.90% ~
7.08%-
6.8H-
5.39%

•• i a i»« ■« im«^> ę. i««», n. ■<
—f i—i

kų i -į 

k**?'*’ . e'S

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank » 
interest rates and “fat money.” It’s the j uZ 
easiest way to 
make thin money 
put on weight in a \

Lietuvių Radijo Forume, kad 
mūsų jaunimas yta pavojingai 
indoktrintrojamas ir izoliuoja
mas nuo politinitį veiksnių. De
ja jo motyvuotas1 pareiškimas 
nūtifo kaftū šū eterio bangų vi- 
Bidciji'.' KfausimĮš skubiai kel
tinas ir Pagrinėtinas :š{tetųdojė.' 

, ’’“^T^ani' nėra'^^aslapttš, k:ad.
LB politiką ir veiklūs gairės nūs 

;tato ne -valdybos ar ^gausios ta-: 
rybbs, bet' frontininkai savo 

. studijų savaitėse'bei suvažiavi
muose. Ten jie nagrinėjo taip; 
pat lietuviško elito ii* masės: 
klausimus. Pažiūra liko tokia 
pat, kokia buvo 2-jb pasaulinio 
karo metu; valdantis bei vado
vaujantis elitas ir pareigas at- 
lienanti masė, kovos terminais 
bei išsireiškimais kalbant—pat 
[rankoms mėsa.

Elito ir masės klausimai iš 
LB perėjo į jos, pavaidini bei 
poskyrį, pavadintą Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Są^tĮnga.

Daugeliu atvejų, mane gerai 
nuteikia Kanados lietuvių jau
nimas, ypatingai ittontrealietės 
Rasos Lukoševi^tStėms straips
niai iūTtteile ^lūsiį Vytis" ir ki 
ttrr aktualiais lietuvybės Išlaiky
mo klausimais bei kitais plačios 
apimties reikalais.

“Tėviškės žiburių" 38 nr. ji 
nagrinėja klausimą "Kas mums 
rūpi-elitas ar masė?”' Ir riboja
si tik Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos organizacija, kuri tuos 
klausimus ne kartą svarstė. 
Apie’ tai rašoma:

"Lieja, daug šių klausimų ne
rado tikslią atsakymų! Aišku. 
III Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas suredagavo daug re
zoliucijų, kurios sprendė lietu

iviškai nekalbančių -"likimą”; 
prieškongreslniai 'suvažiavimai

Rocesteryje ir Londone iškėlė 
daug sociologinių minčių ’ apie 
elitą ir masę; simpoziumų nariai 
sprendė komplikuotas teorijas 
bei problematiškas situacijas, 
bet konkretus klausimas liko 
neatsakytas: ar lietuvių jauni
mo sąjunga ugdo lietuvišką elitą 
ar auklėja masę?”

Apie dabartinę šio komplikuo 
to ir svarbaus klausimo būklę 
autorė taip rašo:

“Seniai egzistuojančios ideo
loginės organizacijos, ypač skau 
tai ir ateitininkai, yra savotiš
kai išugdžiusios lietuvių jauni
mo elitą. Retas jaunuolis, daly
vaujantis Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Sąjungos valdyboje, jaunų 
bendruomenininkų eilėse ar ap
lamai iškiliose mūsų lietuvių 
visuomenės eilėse, nėra išėjęs 
vienos ar kitos; o gal >ir abiejų 
šių. ideologinių 'mokyklų. Tąi ne 
būtinai . reiškia, kad nepabuvę 
ateitininkais ar skautais negali
me ar nepajėgiame būti visuo-. 

r menininkais, bendruomeninin- 
kais ar užsiangažavusiais lietu-, 
viais.

, Iš kitos pusės, gyvename ame 
rikietiškos, kanadiškos ir kito
kios masės apsupti. Jeigu jauni 
:mas neįsijungs ir nedalyvaus 
lietuvių jaunimo organizacijose, 
jo ryšys su lietuvių visuomene7 
bus ribotas ir jo užsiangažavi
mas lietuvybei silpnas. Esmėje’ 
žmogus formuojasi vienoks ar 
kitoks tisos eilės nuolatinių iš- 
•gyvenimų dėka. Taigi, norint,- 
kad jaunimas išaugtų lietuvis- 
;kas, lietuviškos dvasios, jam rei 
kia lietuviškos aplinkos, sąlygų, 
kur j-is galėtų patirti visą eilę 
lietuviškų išgyvenimų. Bet čia 
ir glūdi pagrindinė lietuvių jau 
nimo problema: jeigu jaunuolis, 
vaiku būdamas, aktyviai neįsi
jungė į. vieną kurią, ideologinę 
organizaciją, vėliau lietuviška
me gyvenime jis neranda savo 
vietos ir, aišku, liėka nuošaliai 
nuo lietuvių ir pasilieka savo gy 
venamojo krašto jaunuolių ei
lėse.

Jeigu Fietų Amerikos ar Eu
ropos jaunimas ilgai buvo šiau
rės Amerikai nepažįstamas, tai 
greičiausiai todėl, kad dėl neži
nomų priežasčių ideologinės or 
ganizacijos ten neprigijo taip 

(Nukelta į 3 psl.)

. “Rytinis Lietuvos Aidas” 1940 im r> birželio 
16 d. Sekmadienis. Nr. 281 (5490) Push 1. ’

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS’- ' -* v
J- x t

Skelbiamas tokis vyriausybės pareiškimas: '-y'

“Atsižvelgiant Į tarptautinės padėties. plėtojimąsi 
Europoje vykstančio karo akivaizdoje, A šioje... .Europos 
dalyje taikai palaikyti ir saugumui sustiprinti, buvo rei
kalinga padidinti Sovietų Sąjungos . kariuomenės ’.įgulas 
Lietuvoje ,kurių jau Čia buvo einant Sovietų Sąjungos-ir 
Lietuvos Respublikos savitarpinės pagalbos sutartiiiii.- ’

Birželio 15 d. 15 vai. naujos Sovietų Sąjungos; kariuo
menės dalys, kaip jau buvo pranešta, peržengė Lietuvos 
sieną ir šiuo momentu vyksta įvairiomis Kryptimis ’j'joms 
numatytas vietas Lietuvoje. S

Lietuvos vyriausybė kviečia Lietuvos . piliečius . laiky
tis ramiai, dirbti savo įprastinį. , darbą^, padėti palaikyti

■^4 V • -’S - -v ' ■ i

tvarką savo susiklausymu, iį-vykdyti '^afei^Įų^'j^ąky;-
H1US. į . ?

Lietuvos vyriaušybė. pasitiki, kad Lietuvos ^piliečiai’; 
ir praeityje įyaįrįomis svarbiomis',apiii^ybėn^9i.jpaFedę

kaip dera drausmingos tautėsjpanęą^^^.^^Yo ^gy^npp 
piliečiams?*; Elta. . ,r 7 I .sarWoCI It ’orhniA ^6

k 
f’.t

VVr care wM hanfwrw to ynu.
SKAMBINKITE DABAR

SmNIMRD FEDER Al. SM/iNGS
Jr JJ «»r!IMn/mann JF Jr

HwM 41fl2 Arcbrr f’Sonp: M7 ll4O Anrrw-a; TOI Qrferw Phnrw* W2-114O
23 West Main Street. PHomr H27 1140 HH1. 21 Rotjkkr H»fl Fwbs. Fhcme; H97-J166

ttownerr Crowe: 5TOO Forest Avenue. Phone. 963-1140

CHICAGO: 0141 Archer Ave. (at Austin), Phone: 767-5200

ĮVERTINTI
JŪSŲ NAMĄ

ERWIN J.

MICHIAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-tofi)

’9<SO0fŽ >6 (D
Larnfifts*! .ovJoT

; J6 d. Sekmadienis NrA28iū^fi49(^fe0 
“194d’;Vl 16' '* įtovęą^O;

RIMTIES IR; DARBO! . . i
Įvykių eigos metu'^unkfe tUOs^vyki®^ ^fe^^ik-sliai 

: įvertinti.- Todėl palikime- jų"
dien tegalime konstatuoti, kad šiiį^ienųųv^^|s^^ šM 
to mus rimtų'f&tiį akivaizdoje,

’ifnkybes, kuriose’šių dienų įvy^i^'šTfoyvisų- ^rma/Yu^- 
me dar kartą pabrėžti, kad visoje lietuvių tautoje^ santy
kių su Sovietų .Sąjunga. atžvilgiu’-riššda yyr,ąyp,;.^ien^ 
nusistatymas: jie turi būti kuo geriausi. Sudš^aifc perei
tą rudenį su Sovietų Sąjunga Sutartį,, kuri k^bamup^ 
santykius įvedė į naują fazę, minėtasis misistątjmas lie
tuvių tautoje dar labiau sustiprėjo. Ir . šustiprejoįi visai 
nuoširdžiai, kadangi naujasis’.santykių • -sutvarkyp^s ų 
aplinkybės, kuriose tai Įvyko, tokiam nusistatymui tik 
sustiprino pagrindus. Be kokios užkapalinės minties, ku
ria būtų linkstama kalbamuose santykiuose iŠ gera valia 
ir atvirai prisiimtųjų santykiavimo -ribų iškrypti, Jietrę- 
vių tauta negali laikyti sava mintimi. Jei visdėįto galėjf 
kilti dėl to abejojimo ar priešingų įsitikinimų, tai tas gai
lėjo būti tik pasėka giliai apgailėtinų .iiesusiptatini^ T» 
kie nesusipratimai juo labiau apgalėtirių jOgėi* pfe ’Mlo ik 
atskirų asmenų ar atbukusio atsakomybės1 jausmo- visuo
menės dalies lengvapėdiškų pasielgimų. Šioje Viėfoje me^ 
čia nedrįstame imtis teisėjų vaidmens ir nagrinėti kas iki 
kokio laipsnio šia prasme yra nusikaltęs, bėt’nedvėjoda- 
mi turime pamato pareikšti, kad kiekvienas toks nusi
kaltimas, jeigu jis kurioje vietoje įvykęs, vis.yjen n- s^ 
ironingai ar nesąmoningai, lietuvių tautai-: yra-skauduj 
ne vien dėl pasėkų, bet ir grynai moraliai. Lietuva’ visad i 
laikėsi nuoširdžiausia visų Savo tarptautinių pasižadėjij 
mų vykdymo dėsnio ir iš principo smerkia bet kokį nuo 
to dėsnio nukrypimą. •• - . . • . . f

Apgailestautina yra^ kad, nežiūrint gražios santykių 
tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos raidos iki paskutinių 
laikų, dabar atsirado reikalas sudaryti specialias ąpdrau? 
dirno sąlygas sutarčiai vykdyti. Bet; jeigu toks reikalas 
yra, lietuvių tauta ramiai ir ryžtingai tą reikalą- su
tinka , t > >. z

* b

2555 West 47th St (at Rockwell).

KICKOftY HILLS: 94th and Roberts Rd,, 

Hin Creek Shaping Center,

Phone: 523-1083

Phone: 598-5050

Phonė: 5994977

MEMBER MES TAIP PAT

RELO SUS CH1CAGOS

254-8500 (Bus daugiau)
PARDUODAME VI- 
PR1E.M1ESC1US IR 

:7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO
VISI LIETUVIAI BIZNIERIA/~
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Francicoį Los Angeles, Gene
va,, Ziurichas, Toronto, Monl- 
realis, Kopenhaga ir Stock- 
hblnias.

•".'T-“"'--------———:-------------

SOC.‘ J)RAUDIMO PENSININ- 
z KAJ GERAI GYVENA Už 
; GELEŽINĖS UŽDANGOS

? Kiekvieną mėnesį Šoc. Secu
rity admįDištracjja išsiunčia už 
slėnin apie $2 milijonus čekių 
forma pūkštančiam pensininkų 

’;kūrię ’ gyvena už Geležinės Už- 
•:dąngbB,.-būterit 
roslayiibjėrxBulgarijoje, Rumu 
•pi joj ė 'ir< kit.jy tų bloko valsty-

;Dauguma pensininkų yra sla' 
įčurierdirbo J. Am. V-bėsė

1930/ 1940į irĮ1950-tais metais; 
pnokėjd.'SpčiaT See. mokesčius, 

dabar jie gauna pensijas, gy-
A’endami užsienyje.

- Lenkijon, Ju

i Kėmopami. senjorams 
7^.. .L-C'i-į.!..';‘.‘r '..
j. . ir. .pglarnapimai

“Eeliowsfiip .‘House”, 844 W. 
32 Siį> €hicagb,' Ill., pirma die- 
ųiiaiŠLųiib. T2’iki 3: vai. p.p. sen- 
?jorams!.šutėikiąj.galimybę, pa- 
Jsinaudotiv Jįjątąlppmiš, ~ žaisti" 
' šaehma i ais' . šaškjėinis, kor- 
of uoiii -ir i qgalim vbę susi tikti * šu 
^savoFM^hu^is'/ ^KĮątyįrtądĮe- 

iki 2 vai. p. p. 
įehioraiVgąjį^ ‘.'žaisti hingo.

SVEIKATAI IŠLAIKYTI IŠ
LAIDOS DIDĖJA PAGAL

ŽMOGAUS AMŽIŲ
Social Security Biuletenio 

surinktais duomenimis, vyre
snis negu 65 meti] amžiaus as
muo išleidžia apie septynis 
kartus dauigau pinigų sveika
tos apsaugai, negu jaunesnis 
kaip 19 m.-jaunuolis. Apskai
čiuota, kad vieno asmens išlai
dos 1976 m. buvo tokios:

globą (care) 
m. amž. 
amžiaus 
vvresnio

Už ligoninės
Jaunesnio negu 19

— $249,16; 19—454 m.

amžiaus — $1,521.29.
Už gydytojo patarnavimą:
Jaunėsiu negu 

—■ $7a1Š; 19—65 
—- $120.65; 65 m. 
amž. — $255.02

Už vaistus ir
Jąunęsnio negu

19 
m. 
ir

m. amz. 
amžiaus 
vyresnio

medžiagą 
19
m.
ir

m. amz.: 
amžiaus 
vyresnio$50.62; 65 m. 

am^iąusi $121.22.
v Už poilsio namų globą: 
(Nursing home care):

" Jaunesnio negu 19 m. amž. 
$222; už 19—64 m. amžiaus 
— $19.47; už 65 m. ir vyresnio 
amžiaus $350.61.

Iš viso 65 m. ir vyresnio am 
žiauš išlaidos siekia $1,521.35. 
Medicare jam sumoka -$653; 
privatūs fondai suteikia $491 
Medicaidas suteikia $244 ir 
kiti vieši fondai suteikia $134. 
: . . pr. fab.

į ūrf^irįtiai ir išlaidos
Šveicarijos Union banko su

rinktais . duomenimis, pagal 
komputėrio analisus uždarbių 
dr kaipų 41 pasaulio didžiuo
se-miestuose pilnas vaizdas _/ ę, • . -* - .. - ...

^taip; i .

i—įpRi^aūšiąs pragyvenimas 
yra Šiuose pasaulio miestuose 
^ągotbjį Maniloj, Sap Paulo, 
įliĮąne,-/ - Istanbule,Badride}W 

tUopjĮonę, Johannesburge, Rio 
de Janeiro,; ir Dubline,

■ •' — jSran^ąafeįąs prągyveni-
inąs yrą šiuose? p asaūlio * did- 
miesčiuoser Tokyo, Panama, 
įįąhįręĮn sostinė; Persijos įlan- 
.ioj8/;j0sĮa,:į(Stockhbln^ ZSu-į ________________ _________

■ .TtcĮi^ri.GMieyoj',; Kopenhagoje,i-kite kuriose valstijose pripažįs- 
" H tania' holografinis testamentas

Į • teisėtu j (legaliu) ? A. I.

'ATS.' -Holografins testamen-

~JES ATSAKOME
/ ’ Testamentą reikalais

KL. Bukite malonus, išvardin-

^el Yorke ■'ir Pa-

J*’'—^©eS^HsLi'-viniestų,kur

rAląSkoje, Californijoj e,

Lietavo* kariuomenė buvo gerai ginkluota pagal to meto karo reikalavimu*, čia matoma* priešlėktuvinis dalinys.

Kas Čia dabar darosi? ičty įsijungti ir veikti bei tobu- 
,, , ' jlintis savo pasirinktoje šakoje.

ikella !š 2 I 2. Atsakius i pagrindinio tiks
kaip čia, ir nebuvo iki !o kl aisimą. verta pagalvoti irj stipriai,

Į pirmųjų kongresų tiltų, siejam nustatyti veiklos pianą bei jo 
į čių mus su kitų kraštų lietuvių • užd vjnins 
kilmės jaunuoliais. Jeigu jau
nas rašytojas, dainininkas ar 

: betkokios kitos srities specialis
ts nėra organizacijos, ansamb
lio ar kitos lietuvių grupės na
rys, jis lieka lietuviškai visuo
menei sunkiai pažįstamas ir at
randamas.

holografinius testamentus 
džiama daryti tik kariams arba 
jūreiviams, esantiems karo tar
nyboje.

KL. Paaiškinkite ką reiškia 
testamento codicilis? N. K.

ATS. Codicil yra testamento 
priedas, kurį testatorius parašo, 
papildydamas ar pakeisdamas 
savo paskutinę valią — pageida
vimą.

Ar aš privalau dirbti

Žinant, kad ideolo
ginės jnunimo orgnizacijos turi 
svarbią jaunimo auklėjimo atsa 
k'Gmylę ir fare gt diegti idėji
nius nrincHi’s, Pl JS turi palies 
ti bendrus lietuviuko gyvenimo 
barus, ku/ią ideologinės jauni
mo oig. niz ei jos nesuspėja ap- 

jimt:: pobtiką, kalbą, kultūrą ir 
t t. ?iose srityse ji turi nustaty 
ti bei išrinkti Vis charakteristi
kas, kurios padėtų apibendrinti 

'jauno užsiangažavusio bei susi- 
pratusio lietuvio identitetą.

Šios mintys gal labai bendros, 
šie tikslai gal gerai žinomi, bet 
šie rūpesčiai gal svajonės? Svar 
bu išsiaiškinti, kad PLJS nėra 
tik kita organizacija, kuri kuo 

; nors prisideda prie nebaigiamo 
rato sukimo, kad jis nesustotų. 
Nustačius aiškų kelią, išdėsčius 
tikslius kelionės ženklus, PLJS 
atliks svarbų lietuviško gyveni
mo uždavinį: auklės busimąją 
susiprautusią lietuvių išeivijos 
bendruomenę.”.

mokantys ar nemokantys lietu-’ visus idealistMo jan.
ę.u kalba pažįstantys ar nepa- j tr„Mo ir dar truk.
zistantys lietuviu kultūra, isto-i , ■.. ,.i., . - , ’ - dvs organizuoti pseudopohtikie-nia, politika ir bendruomenių . j „J.-’ - riai> kartu su bendradarbiauto-

’yeik jais, tiltų statytojais ir Raudo-
Ar tai reiškia, kad PLJS turi j nosios armijos gen. Petronio va 

būti žemo lygio organizacija,! dovaujama “Tėviškės” draugija 
kad visi ją suprastų, galėtų jon;ruošdami naują elitą Kapsuko

Šiuo ir prieinu prie anksčiau 
ke tu klausimo apie elitą ir ma
sę, i kurį PLJS turi rasti atsaky
mą prieš pradėdama vykdyti vi
sokius projektus ar spręsti veik
los problemas: ar ji angažuojasi! 
ugdyti elitą ar auklėti masę?”

Pabaigoje jaunoji idealiste ak 
centuoja, kad reikia apimti vi
sus:

i

“1. PLJS turi apimti visą lietu I 
vių kilmės jaunimą ir planuoti

Ar nedarbinga nalšė gali gauti
pensiją?

KL. Mano sesuo, 52 m. amž.,(
yra nedarbinga našlė. Ji nie- savo veiklą masiniu mastu. Jai
kad įmonėje nedirbo, todėl turi rūpėti visų kraštų sąjungų

Idaho, Kentucky, Louisianoje dirbus 40 valandų savaitėje. 
Mississippi, Montanoje, Neva- Jeigu šie du įstatymai vykdo- 
doje. North ir South Dakotoje, nii, tai nėra įstatymo laužymo 
Utah, Virginia, West Virginia, jūsų atvejuje. Jeigu jums ne- 
Wyoming, New York valstijoj mokama už ^viršlaikinį darbą 

lei- nois Darbo departamentas ga
pusantro karto uždarbis, Illi-| neturi Soc. See. išdirbto dar-į užsiangažavimas veikti kartu, jų 
Ii jums padėti išreikalauti ne- bo apdraudimo padengimo.'įvairumas: sąjungų nariai turė- 
išmokėtą uždarbį, — pareiškė Jos vyras gaudavo Soc. See.'tų būti įvairaus plauko asmenys, 
tas pats pareigūnas.
Ar mano vyras pagal mano 

uždarbius gali gauti Sociali 
See. pensiją?

nedarbingumo pensiją. Jis ser 
ga nugaros artričiu. Ar yra 
.galimybė: jai gauti Soc. Šec. 
pesiją?’ R. B.

KL. Mano vyras niekuomet'. 1 Taip. Soc. Sęį^pensi-
jos mokamos nedarbingomsnemokėjo Soc. Sec. įnašų, o aš 

visą laiką mokėja. Aš pradė
jau gauti pensiją. Kai mano 
vyras baigs 65 metų amžiaus, 
ar jis gaus pensiją ir ar jis

ciarj turės teisę į Meidcarę? B. I-nė 
M ATS. Taip, Jūsų vyrui prik- 

a d ministrą torius j ]auSyS mėnesiniai čekiai ir Me-

našlėms nuo 50 metų amž. Ji 
galėtų gauti pensijos nuo 50j 
iki 100 proc. i_____
ninkp’ (vyro) pensijos sumos.

KL. Kaip aš galiu sužinoti, 
kiek Soc. See. darbo ketvirčių 
jau esu išdirbęs pagal vei
kiančias taisykles? F. G.

ATS. Jūs turite kreiptis Į 
Soc. Cecurity įstaigą ir pa
prašyti patikrinti kiek darbo 
ketvirčių yra kredito. Tuo rei 

. , kalu reikės užpildyti specialų
grama palanki ne tik vyriškai atviruką, pasirašyti, nurodant 

, lyčiai. Kiekivenas asmuo ,mo- savo Soc. See. nr., gimimo 
kąs įnašus į .Soc. See. apdrau- datą ir kada pradėjote dirbti, 
dos fondą, gali. gauti senatvės 
pensiją ir nedarbingumo pašalį 
pą. Nedarbingas asmuo turi 
būti išdirbęs 5 metus, mokant 
Soc. See. įnašus iš paskutinių 
10 metų. Kandidatas į pensiją 
turi būti mažiausia 62 m. am- žinias nedarbingu (disabled) 
žiaus ir išdirbęs nustatytą me-, 
tų ar ketvirčių skaičių Soc.Se
curity apdraustame darbe.

Tam tikrais atvejais moterys’ 
naudojasi kitomis programo
mis ir kai kurios taisyklės spe- 

j cialiai taikomos moterims. Tai- 
I gi Social Sec. programos yra 
svarbios kiekvienai moteriai, 
kuri dirba ar pasišventusi šei
mos gyvenimui. Pažymėina, 
kad yra visa eilė klausimų, ku
rie liečia moteris pagal Soc. 
See. įstatymą ir kiek leidžia 
sąlygos pasistengsime į juos at 
sakyti ateityje. Soc. kl. inf.

Tuo reikalu ir įvairių formų 
užpildymui suinteresuoti na
riai (įmokėję 1 dol. met. mo-

mirusio, darbi-1 isijungti ? ^e' Jaunimo SŽWun' 'universitete. Tačiau R. Lukoše-

KL. Mano bendradarbis 
bovietėje pametė darbą 
tos įmonės ; ' 
pasakė, kad aš jo darbą atlik-) 
čiau, kaip ir savo, nors reiktų 
dirbti viršlaikiu. Ar gali jis 
mane priversti tai atlikti? Aš 
manau, kad yra įstatymai, už- 
draudžiąs dirbti virąlaikinį 
darba. R. B.4- I

ATS. Illinois valstija netu
ri įstatymo, kuris uždraustų 
priverstinį viršlaikinį darbą, 
Taip'mums paaiškino Illinois 
Darbo dep-to pareigūnas. Ui- 
nois “Six-Day Week” įstaty
mas numato, kad visi darbi
ninkai privalo turėti vieną 
poilsio dieną per kalendorinę 
savaitę. Illinois “Afinimum 
Wage” Įstatymas numato, kad 
pusantro karto privalo : būti- 
mokama už darbo valandą, iš-

dicare. Jeigu nedirba, galės da 
bar gauti čekius, bet privalo 
būti mažiausiai 62 metų am
žiaus. Jeigu dirba, galės įteikti 
aplikaciją 3 mėnesius prieš 65 
metus amžiaus. Soc. See. pro-

Pasakykite kiek laiko 
.‘reikia išdirbti apdraustame 

į Soc. See. darbe, kad gaučiau 
nedarbingumo pensiją?

ATS. Asmeniui, kuris pripa-

priešr-24^m:iainžiaŲs, reikia bū 
,ti. is<ĮĮrlmąiąniyjp^usantrų z metii

. t DOVANĄ J LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAl'nOKITRS PATARNAVIMU PLAČIAI

1 - ŽINOMOS FIRMOS

I PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
, (l'iČĖNŠED BY VN EiPOSYLTORG) 

L ’ '-fcčVYRIAUSIA ĮSTAIGA

' ,17715 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
I-' • • Ą.Siųiitinįąi; siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai- r7* - r r ’į ' *.•

km.' Siuntinių, pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė- 
. jas-NIEKO NEMOKA. ‘ .

B * * 4 1 tin* 3 W - 3 -r i « • / • • - , • ■>

, ii <_Prie firmos skyrių yra- krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

r , - Atidaryta, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek-
! ’’ iriadiehiais nuo 9 valandos ryto iki- 4 valandos popiet.

‘ r ■ • MOŠŲ SKYRIAI:
‘ . ALLENTOWN, PA. — 12« Tlljhmin ŠtrUt 
“ ‘ '.feALTfMdftE* -3i; MO. — 1828 Fleet Street __________

! ; BtOOKLYH, N. Y. 11218 — 485 McDoneld Avenue 
'. BUFFALO'12,; N. Y.* — 701 Fillmėre Avenue_____

. CHICAGO 22, 111., — 1241 No. Ashland Avenue____
CHICAGO, ILL. 4O62f — 2604 West 64 Street___
CHICAGO, ILL. 4BM9 . 
ČLCVBLANO IX Ohio - 
DITtOIT 12, Mich. — 
HAMTBAMCK, Mkh. - 
MA1TFOBD 4, Conn. - 
LAKEWOOO, N. J. 08701 
LOS ANGELES 4,'Csllf. ...____ .................................... .
fflfiūClMER. N. Y. McKENNAN RD. __ _.j______________
MIAMI BEACH, Fl«; 33134 1201-17 St. _________________
MtW YOWK 3, N. Y. — 78 Secend Avenue____
tflw YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. _
PHILADELPHIA 23, Ps. — 43t W. Glrsrd Avenue ------------
PHOENIX, Arlt 85027 — 22047 N. 8įsek Cenyen Hwy „

' lANWAY, n. J. — 47 East Milton Avenue------------------
‘ 5OUTH RIVER. N. J, — 41 White heed Avenue 

ilLVER-SPRING, Md. — 1002 K.snobes Ave.  
T^TaCUSE. M. Y. 13204 — J15 Msrtellus Street------
TOBmave H/ H. Y. .11411 *** 80-14 Jsmslea Ave.

'V ,

-1855 West 47 Street
- 1018 Kenilworth Avenue—-
11601 Jet Cernpeu Avenue------
- 11339 Jos Cempeu Avenue 

122426 Hillside Avenue —
— 234 Second St—.—
— 159 So. Vermont Avenue

ga turi vadovautis pagrindiniu vįčiūtės straipsnis yra raktas į 
savo tikshi: ugdyti bei auklėti' nauja renesansą ir Į platesnio 
susipratusį ir užsiangažavusi lie masįo pastangas link lituanisti- 
tuvišką jaunimą. Siekdama šio 'nJo analfabetizmo likuidacijos: 
tikslo, ji turi paruošti svarbias 
lietuviško gyvenimo interesų _
sritis, kad betkoks jaunuolis ga- l$an(jaros

.. . .  -------- -—. Vyčių salėje ir sodelyje. Veiks
laike 3 metų prieš. nedarbingu i turtingi valgių ir gėrimų t>ufe 
mo pripažinimą. Gi asmeniui,! tai. bus daug gerų dovanų,-so 
kuris tapo nedarbingu tarpikiams gros NeolituartU or'es- 
24 ir 31 metų amžiaus reika-itras, bus garbingų svečių, taip 
lingas kreditas pusę laiko tarp,jų kongreso Olst.
21 m. amžiaus ir dienos nėdar
bingumo pripažinimo.

Asmuo pripažintas nedar
bingu 31 metų amžiaus ar vė
liau turi turėti tiek darbo me
tų, kurie reikalingi

_  Rytoj, spalio 9 d., įvyks
> rudeninis piknikas

i Ktėisėj as- Francis- •Butler.- -Visi 
kviečiami dalyvauti.

' ‘s 'Alkoholizmo Instituto ži
niomis Amerikoje 32% gyven-

tų, kurie reikalingi pensijos, tojų yra blaivininkai. 28% ma- 
gavimui ir 5 metų darbo, ku- žai išgeriančių, 15% retai išge 
ris buvo atliktas laike paskir- riančių, 13% daug išgeriančių ir 
tinių 10 metų prieš pripaži-!l2% vidutinio alkoholio kie io 
nimą nedarbingu datos. ’ girtuoklių

' ~~~ — • - * * -*• •

TaupyKite dabar
■ - k ■ • * “ •J«* - — - — ....

pas mus

vidutinio alkoholio kiekio

Pas mm taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti, i

— 435-1654
— 3424240
— 633-0090
— 395-0700
— 436-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 771-0696 
_ 365-6780
— 365-6740
— 246-2348

— 363-0494....
— 385-6550

- 315-866-3939
— 305-673-8220

— 674-1540
— 475-7430
— 7694507

- 602-942-8770
— 381-8800
— 2574320 
_ 5894464 
_ 475-9746
— 296-5250

klubą (3548 S. Emerald, o tes
tamentų reikalais vakarais 
skambinti CL 4-7965).

Ar išsiskyrusi našlė gali 
i

gauti pensiją?
KL. Ar našlė gali gauti So

cial Security čekius net persi
skyrus su savo vyru? M. N-nė

ATS. Taip. Jeigu našlė jau 
turi 60 metų ir vedybos tęsėsi 
mažiausia 20 metų arba jei 
našlė turi vaikų ' jaunesnių, 
kaip 18 metų amžiaus. Jeigu 
našlė būtų ligonė ir negalėtų 
dirbti (disability), galėtų pra
šyti pensijos nuo 50 metų am
žiaus.
Kada našlės pensija baigaisi?

KL. Pasakykite man, ar naŠ 
lės Soc. See. pensija baigiasi, 
kai ji naujai išteka? D. J.

ATS.Daugumoje atvejų taip 
įvyks. Tačiau kai našlė ište
kės po 60 metų amžiaus, tai 
pensijų gaus ir toliau. Tuomet 
galėtų gauti našlės arba žmo
nos pensiją, kuri iš jų būtų 
didesnė.

iVERSM

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UN
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Sveikiname Chicagon suvažiavusius ALTO 
atstovus

šiandien, spalio 8 dieną, Chicagoje, Sheraton Tower 
viešbutyje, prasidės 37-oji metinė Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferencija. Chicagon jau prieš porą dienų pra
dėjo rinktis toliau gyvenantieji atstovai. Kiekvienas ta-v 
riasi su savo grupės, draugijos, fratemalinės organizaci
jos pareigūnais, kad galėtų turėti bendrą nuovoką apie

resni ir lietuvių tautos laisvės kovai svarbesni, negu 
anksčiau ALTO atliktieji.

Turime neužmiršti baisų sovietų propagandos 
agentūrų daromą spaudimą Helsinkio aktų pasirašy
mo proga. Ne tik pačioje pavergtoje Lietuvoje, bet ir

juB^clgu^K> nau VU1CL1 ucnuią apnn užsieniuose veikiančios sovietų agentūros ir agentai
svarbesnius konferencijoje keliamus klausimus ir gale-i ,,, • , ,
tų padaryti tikslesnius Lietuvos laisvei sprendimus.

Sveikiname visus atvykusius politinių grupių, fra-

sekelbė, kad Helsinikio konferencija pripažino dabarti
nes Rytų Europos sienas. Kas yra Rytinėje dabartinės 
Europos pusėje, tai skaitosi Sovietų Sąjungos dalimi

A. SVIL0NIS

Prof. A. Maceina bendradarbiautojams 
siūlo nusiimti akinius

1
Draugo kultūrinio priedo re

daktorius, rugsėjo mėn. 17 die
nos laidoje paskelbė prof. A. 
Maceinos paskaitos ištrauką: 
‘Tremties sąmonė”. Paskaita 
buvo skirta Clevelande ateitinin 
kų kongreso dalyviams. Red. pas 
taboje rašoma, kad ši paskaitos 
dalis, dėl to skelbiama, nes jos 
mintys yra aktualios ne vien 
tik ateitininkams, bet ir visai iš 
eivipai.

1 2
Gaila, kad ši paskaita nebuvo 

ištisai atspausdinta. Bet ir tai 
ką Draugas paskelbė pasirodo, 
kad profesoriaus mintys nors 
aktualios, bet jos nenaujos. Jis 
pakartojo tas pačias mintis, ku- ■ 
rios jau seniai Naujienų dien
raštyje buvo ir yra keliamos. 
Gal jose tik tiek naujo, kad jos 
kaip paskaitai skirtos geriau 
susistemazuotos ir suglaudintos, 
Kai kurios jų atrodo, kad profe
sorius beveik žodis žodin pakar
tojo Naujienose skelbiamas min , 
tis ir dėl bendradarbiavimo bei 
tiltų statymo kritiškus pasisaky 
mus. Jos ne kartą kėlė aikštėn 
okupanto Įvairius bandymus iš-' 
eiviją palankiai nuteikti jo atž- ' 
vilgiu.

Beveik kiekvieną dieną Nau
jienose buvo rašyta, kad oku-

kitas Lod Angelėje, 9 SL pašta- 
rads rakinėjo n<t Udikot, nieki
no tuos, kurie tokias rezoliuęi-

mūsiškius. Tos jo pastangos, 
kartais būna visiškai aiškios, 
kad nesunku matyti, ko jis aie- 
kia ir kokie jo tikslai, ir tai vei
kia dėka turimais mūsų išei
vijoje agentais.

Tik prisiminkime jo bandymą 
Chicagoje per mūsuosius jo agen 
tus Įbrukti Vilniuje paruoštus, 
neva nekalto turinio filmus ir 
juos rodyti Jaunimo Centre, Ar
ba ir vėl, ėmė platinti mūsųjų 
bevardžių rašeivų paruoštą paš- 
kvilį, kuriame niekinami šmei
žiami mūsų išeivijos veikėjai. 
Ir tai, kas gi jį platino: Draugo 
ir Jaunimo Centro tarnautojai 
ir pardavinėjo viena Marquette 
Parko lietuvių krautuvė.

Be to, kiek kartų buvo rašo
ma Naujienose aliarmuojančiu 
straipsnių įspėjant mūsuosius ne 
kišti rankų prie okupanto ren
giamų koncertų. Ir kas gi juos 
jam padėjo suruošti, kas juos 
reklamavo, skelbimuose skelbė, 
kvietimus siuntinėjo ar ne mū
sieji? Kas rašė tokių koncertų 
plačias recenzijas ir garbino oku 
panto atsiųstus menininkus, tik 
mūsieji ? O kas dar taip neseniai 
piktai purkštavo dėl krikščionių 
demokratų konferencijoje pas
kelbtų rezoliucijų, kuriose buvo 
įspėta išeivija nebebendrauti su 
okupantui parsidavėliais ? Tik

ternalių organizacijų ir kitų draugijų atstovus ir hnki- arba sovjetų politikos įtakoje. Tai skelbė ne tik komu-iPantas veikia ne tiesiog, o per i mūsiškiai. Vienas jų Clevelande, 
me nuodugniai apsvarstyti ir teisingai isspręsti pačias i spauda, bet ir sovietų imperijos agentai, įkėlęi
svarbiausias dienos ir ateities problemas. koją Į laisvą pasaulio spaudą arba žinias skelbiančias! reiškimų Lietuvos laisvės siekiančioje spaudoje, Ta di-s aioiausias aienos ir ateities prooiemas. koją Į laisvą pasaulio spaudą arba žinias skelbiančias reiškimų Lietuvos laisvės siekiančioje spaudoje, Ta di-.

Kiekvienas privalo turėti galvoje, kad nuo kiekvie-1 stotis. Tai tvirtino įvairūs New Yorko korespondentai, Į džioj sovietinės propagandos banga, paveikusi ir kai
nos grupės sprendimo priklausys tolimesnis Lietuvos lai-! pranešantieji apie Jungtinių Tautų nuotaikas, sudary-j kurias amerikiečių redakcijas bei radijo stotis, buvo 
svinimo darbas. Kiekviena grupė ir fraternali organiza- tas Maskvai tarnaujančių agentų. Lietuvių spaudoje] pristabdyta ir pesimizmas vėl nustumtas į šalį; Šiah-- 
cija privalo žiūrėti ne Į tai, ką ji laimės šioje konferen-' skaitėme ilgiausius pranešimus apie lietuviams Helsin- dien atkakliausieji šios sovietų propagandos skelbėjai 
ei joje, bet, svarbiausia, į tai, kokią auką ji gali padėti įkyje padarytą skriaudą, o vėliau skaitėme labai jau lietuvių tarpe gėdisi prisipažinti, o naujai atsiradušjejit 
Lietuvos laisvės kovai. Juo didesnę auką bet kuri gru- žiaurius epitetus, kuriais buvo apdrapstyti geriausi politikai nedrįsta užsimint, kad.jiė. P££įu Pavojingiausiu 
pė padarys, tuo ji bus aukščiau vertinama, kai bus ap- lietuvių tautos draugai. Prie šios klaidos dar neprisipa- laikotarpiu bandė išlaisvinti Jš;kaiėjŠ»6xŽB10^feiį^g..4 
tariamos ir sveriamos laisvės kovai padarytos aukos. . .. ... .............. . ....

Kiekvienam reikia turėti galvoje,
Lietuvių Taryba buvo galima tiktai didelės toleranci
jos ir dar didesnių aukų dėka. Jeigu Amerikoje veikiam Bobelio vadovaujama, mokėjo atskirti pelus nuo grūdų rezoliuciją,s nepripažįstančias Lietuyos, Latvijos ir Esę 
čios politinės grupės nebūtų pajėgusios atskirti pačių ir nepatikėjo, kad Helsinkyje buvo parduota Lietuva, stijos įjungimo Sovietų Sąjungom Tarptautiniu atžvįlą 
svarbiausių mūs tautos problemų nuo antraeilių; j eigų į Netikėjo tuo ir Naujienos, neturėjusios tokims tvirti- giu tos rezoliucijos turi didelės .reikšmės Amerikos pof 
jos būtų nepajėgusios savo grupės reikalus statyti an-|nimams jokių Įrodančių duomenų. Amerikos Lietuvių! litikai ir tarptautineiįteisei. Tos rezoliucijos niekais pa* 
tron eilėn, o didelėn nelaimėn patekusios tautos prob-| Taryba, būdama geriau informuota apie Vienoje vyku-j vertė visus sovietų valstybės Aplamis pateitinti pagrobi 
lemų pirmon eilėn, tai jie būtų nepajėgę sudaryti tokios sius pasitarimus ir padarytus susitarimus, turėjo pa-'tus Pabaltijo kraštus. Maskvos "valddovai žino,.’ kad 
didelės ir galingos organizacijos, kokia yra Amerikos grindo kitaip galvoti. ALTAS kvietė visus lietuvių Amerika to grobio nepripažįsta. Dabartinė Amerikos^ 
Lietuvių Taryba. Mes visi esame įpratę pasakoti, kad į spaudos atstovus, kad pasiklausytų apie pagrindinius Lietuvių Taryba paruošė labai svarbų pareiškimą Eu- 
ALTAS praeityje yra padaręs labai didelių darbų. Tai ‘ ............
pripažįsta ir ALTO graboriai, norėjusieji ne tik ALTĄ 
likviduoti, bet supilti jam puikų kapą ir papuošti jį gė
lėmis.

Bet jeigu mes atidžiau panagrinėsime atliktus dar
bus ir vertinsime juos tarptautinės teisės svarstyklė
mis, tai pamatysime, kad jie ne tik praeityje padarė 
lietuviams daug naudingų darbų, bet jis iki šios dienos

( žįsta, iki šios dienos jos dar neatšaukė, o apšmeižtų dig- 
kad' Amerikos į nitorių dar neatsiprašė.

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba, dr. Kazio!
Dabrtinė Amerikos Lietuvių^ Taryba įtikino atsa* 

kingus kongreso atstovus ir senatorius, kad priimtų reĮ?

5 ' ■ 1
Naujienos visada rašč, kad 

okupantas išnaudoja savo tiks
lams mūsų taktiškumo didįjį 
sentimentą, mūsąją kultūrą. 
Kiek kartų Naujienose buvo ra 
šyta, kad okupanto kiekvienas 
kultūrinis renginys užsienyje tu 
ri tikslą parodyti tarybinės sant 
varkos pranašumą. Kad išeivi
ja besigėrėdama koncertais ar 
meno parodomis, ar maskviniais 
baletais gėrėtųsi ta santvarka, 
bei komunistų ideologija, kurios 
išugdė tokį aukšto lygio meną. 
Kiek kartų Naujienose buvo ra
šyta ir šiandien rašoma, kad to
kiais renginiais okupantas sie
kia mus sušvelninti, nuteikti bū 
ti nuolaidžiais mūsų krašto pa
vergėjui.

. c •
Gaila, kad mūsieji bendradar 

biautojai bei tiltų statytojai ne 
nori suprasti, kad okupantas, 
brukdamas mums kultūrinius 
renginius kad visa tai ateina iš 
jo mūsų. tautai. primestos bol
ševikinės santvarkos. Naujienos, 
sekdamos mūsų laisvinimo veiks 
nių .įspėjimą, vengti grupinių 
ekskursijų į okupuotą Lietuvą, 
smerkė ir šiandien smerkia to
kių grupių organizatorius, bei 
jų dalyvius. Ypač vaikų vežimą 
į pionierių stovyklas, studentų 
“studijas” Kapsuko universite
te ir tokjas ekskursijas, ’ kokią 
šią vasarą buvo suorganizavęs 
ir vadovavęs bostonietis, chemi
kas, Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės vienas jos vadų Donatas 
Matąs, Jiš vadovavo^ įaiįp ^ąumą- 
mą mofcstiniidtų: igru^i, viešai 
reiškė pagyras tarybiriei • Lietu
vai įr gėrėjos .jok pasiektais di- 
deiiais kultūriniai s Jaunėjimsis. 
Atrodytų’'lyg tokie organizato
riai nenori žinoti, kad tokios 
y/tmrybipės” JJętuyos yra 
okupuota_• pavergta

Jau tiek ir tiek kartų Naujie- 
nosė biKP prirašyta, kad ' kiek- 
viėifiBtė;' 1?urf okupanto - tarnai 
pakviečia jį globoja, rodo jain 
okupuotos Lietuvos tariamus 
kultūrinius laimėjimus, turi tiks

■Helsinkio pakto dėsnius, turėtų galvoje ten įrašytus ropos saugumo ir bendradarbaivimo 'komisfjai, kuris 
kelis pagrindinius žmogaus teisių paragrafus, pradėjo yra svarbus ginklas Belgrade posėdžiaujančiai JAV de- 
rinkti medžiagą tolimesnei Lietuvos laisvės kovai. Ame legacijai. Goldbego tvirtinimas, kad nebus detantės be 
rikos Lietuvių Tarybai teko sulaikyti milžinišką so vie-, pagrindinių žmogaus teisių parodo, kad ALTAS ėjo tel- 
tinės propagandos bangą, patarti nenusminti, bet tęsti singu keliu. j
kovą už gimtinio krašto laisvę su tokiu pačiu pasiryži- Rinkime pačius geriausius ir geriasiai Informuotus 
mu, kokiu ji buvo vedama ALTO steigėjų. žmones į ALTO vadovybę, kad galėtų-ir toliau ginti pa-

’ Kad ta pesimizmo banga nenumuštų noro tęsti ko- vergtos Lietuvos teises, kaip jas gynė iki šio meto. Pa-

ar ją jame sustiprinti, kaip ir 
prof. A. Maceina patvirtina. 
Taip kaip okupanto.. meniniai 
renginiai, išeivijoje siekia ne to 
fikslo. Faktas yra, kad ten hii- 
vyktįsiems okupanto tarnai ro
do tai, ką jie nori, bet nebelei
džia pamatyti tč; ką lankytojas 
norėtų pamatyti. Taigi,, ką prb- 
fesprįus paskaitoje .parašė 
ir Draugas paskelbė;atrado, nie 
ko naujo, kas jau ankstau nebūt 
buvę paskelbtai ^ į J

(Bus daugiau) -

— Ketvirtadienio naktį.Bostb-dirbo labai naudingą darbą. Paskutinių dviejų, ar tei-jvą, reikėjo daug susirinkimų ruošti ir aiškinti naujai naudokite šią progą susipažinti su Chicaga, kurioje gy--nas i^o be elektros Tiriamas 
singiau trijų metų ALTO atlikti darbai yra daug sva- susidariusią padėtį, reikėjo padaryti daug aiškių -pa vena didžiausias lietuvių skaičius. ; tamsos priežastys. į.-

JONAS NAŠL1CNAS

Prano Čepėno - Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija

' pertraukomis veikė ligi 1912 m. birželio 9 d. Trečioji M. GELŽIN IS IR 
dūmą turėjo išsręsti dar neišspęstą žemės reformos ALFONSAS K.ONCL 
klausimą,, o vėliau isšpręsti vyriausbyės pasiūlytą įs- 

■ tatymo projektą — susiaurinti Suomijos autonomi
ją. Ministeris pirmininkas Stolypin gynė nusistatymą, 

i kad Rusijos paskelbtieji įstatymai, be Suomijos par- 
į lamento patvirtinimo, būtinai turi-galioti ir Suomi-i 

Rusu saugumo policija sudarė provokacinę bylą, joj. Stolypino nusistatymą karštai rėmė dūmos atstovai 
tačiau, padarius provokacijoje numatytose socialde- rusai nacionalistai. Stolypino valdymo metu visur vao'i-i 
mokratų patalpose kratą, tos inkriminuojančios me- namuose Rusijos pakraščiuose buvo nepertraukia-Į 
džiagos nesurado. 16 sociaidemokraų atstovų 1907 m. mai vykdoma rusifikacija ir kolonizacija. Rusų juo- 
birežlio 3 d. visvien buvo suimti ir tą pačią dieną bu- dašimčių vadas dūmos atstotas Puriškevič tvirtino nių vaizdą apie šios knygos turinį, 
vo paskelbtas caro aktas, kad Antroji valstybės dū- kad Stolypin ir jo frakcija 'dūmoje propaguoja tik penas atliko didžiulį patarnavimą lietuvių 
ma paleidžiama. Suimtieji dūmos atstovai buvo nu-* zoologinį nacionalizmą, todėl negali pagreitinti ma- parašydamas šią Naujųjų laikų Lietuvos istoriją. Jis 
teisti: vieni 1 metams, kiti 2 metams sunkiųjų darbų’žyjų tautų įsijungimo į rusų tautą. Stolypinas buvo ! surinko didžiulę istorinę medžiagą, panaudojo šim- 
kal< jimo .o 10 buvo ištremti j Sibirą.

Trečiajai valstybės dūmai naujuoju rinkimų 
Įstatymu buvo sumažintas atstovų skaičius, ypač 
tautinėms mažumoms lenkams, lietuviams Kau- J ikazo tautoms. Lenku atstovu skaičius buvo suma
žintas vienu trečdaliu, o lietuvių Kauno gub. iš 7 te-į 
liko lik 1 atstovai. Suvalkų gub. buvo paliktas tiki 
vienas atstovas. Trečioji durna, labai padešinėjo, j , 
nes pagal naująjį rinkimų įstatymų ypač daug pri
vilegijų buvo suteikta dvarininkams, lodei į trečių 
dūmų dvarininkai drauge su turtingaisiais miestie-| 

č;'dv jau išrinko 51.8% 5 
ja <»«.'» » ' viso buvo išrinkta 112 atstovai. Opozicijos 
pailijos l.iiiii o tik Sibire, Kaukaze ir Lietuvoje. Dar- 
I icciH trečioje ’ūmoje buvo 13 atstovų, socialdemo
kratų 2b. Du biečių vadas dūmoje buvo lietuvis 
A. Bulota, si dūmu susirinko 1907 m. liepos 1 d. ir su

(Tęsinys)

VITAS GERULAITIS
Lietuviškieji veiksniai, besistengdami išlaikyti 

Į gyy$ lietuviškąją bylą, pakartotinai buvo ir yra pra
lenkti atskirų asmenų, kurie iškelia amerikiečiu vie- 
j sumoje Lietuvos vardą ir jiems primena lietuvių eg- 

■ > i . t • ‘ zistenciją.pakraščiuose buvo nepertraukia- į

žujų tautų įsijungimo į rusų tautų, 
nuuždvtas 1911 m.

Istorikas Pr. če- 
tautai,

tus mokslinių veikalų ir straipsnių šiai knygai pa
rašyti, Knyga susidaro iš 543 puslapių, paskirstyta 

į ketvirtųjų dūmų buvo išrinkti atstovais iš Kau-jį 15 skyrių. Gale kiekvieno skyriaus nurodyti įstori- 
no gub. 3 lietuviai: M. Januškevičius, Pr. Keinys ir nių veikalų puslapiai, iš kurių šiame skyriuje ži- 

*NL Yčač ir iš Suvalkų gub. kun. Je Laukaitis. Lietu- nios imtos. Autorius tai vadina nuorodomis. Jeigu 
viams dūmos atstovams daugiausia’ rūpėjo švietimo sudėti visų 15 knygos skyrių nuorodas, lai vien lik 

j reikalai. Lietuvos autonomija, savivaldybių ir teis-* mokslinių šaltinių nuorodos sudaro 36 knygos pus*
• mų pertvarkymas ir biudžetas. Lietuvių atstovų M.' tapius. Nepaprastai daug istorinių žinių Pr. Čepėnas 
Januškevičiaus ir M. Yčo pasakytų svari>ėsnių kak šiai istorijai panaudojo, daugelį metų reikėjo tą vi-

'bų turinys aprašytas Pr. Čepėno knygoje, 1917 m. ’ sų istorinę medžiagų surinkti. Pr. Čepėno istorijos
• vasario 25 d. Ketvirtoji Rusijos Valstybės durna caro’ lietuvųi kalba labai gera. Pr. Čepėno rašymo stilius 

j. t £ t a aktu buvo paleista ir faktiškai ji kaip įstatymu pro-^lakoniškas, autorius savo mintis reiškia aiškiai ir
-inbfo no oidnvai paruošimo organas, nustojo veikusi. ’ trUQqiai, todėl knyga lengvai skaitoma, šią istoriją

... r, z. ........ . . išleido dr. Kazio Griniaus Fondo vaidyba, šia Pr. če-\ įsa Pr. cepeno istorijos turini viename straip-i > r M £ .. . . . . J J. . . . v- > i £ 4. peno toarašvtą Istoriją kiekvienam patartina įsi-snyje neįmanoma aprašyti. Daviau stos labai vertm- ~ * r
gos knygos iliustracijų, kad laikraščio skaitytojai 
susidarytų iš atskirų knygos ištraukų ir patiektų ži- PABAIGA

šiuo metu pasaulio didžiosios’ spaudos sporto sek
cijos dažnai mini ir komentuoja mūsų teniso žvaigž
dę Vitą Gerulaitį. Nors amerikiečiai jo pavardę sun
kiai taria D-ž-e-rulaitis, mūsų Vitas jos nekeitė ir, 
reikia manyti, jos nekeis. Vitas nėra tautinis afnatj- 
kas, bet, paklaustas, visuomet pabrėžia savo lie tu vil
ką kilmę. • - hį,

-Jis' iaidt *u Švedijos karalium ' "5,
Vito Gerulaičio tėvas taip pat Vitas prieš C3 me

tus gimė Kybartuose iir ten leido vaikystės dienas. 
Studijavo Kaune. Pamėgęs sportą, jis veikiai iškilo į 
ųpirmenybes. Tapęs ir Lietuvos ir Pabaltijo teniso 
meisteriu, jis ižėjo į tarptautinius teniso čempionus 
ir žaidė turnyruose Anglijoje ir Švedijoje, čia- jam 
teko žaisli su Švedijos karalium Gustavu Adolfu. ,4'* A ■ >

Pimisji iviggniai Amerikoje-. f

Kuomet maskoliai ir vėl'užgrobė Uėbivą,Geru
laitis pasitraukė į Vokietiją, o iš ten su žubora Aldona, 
gini. čenkute. jau 1(M# m. atsikėlė įCSA ir npslgyvenp 
Brooklyn*. Reikėjo' Ulalkyri: kelmą fr 'tėveliui.' *Todėl 
Gerulaitis griebė kiekylęoą pąsįtąįklvsį (įarbą,.. Kurį 
laiką perkraustė šeimas ii buto į butą. Vėliau .dirbo 
stambiame Pfizerjo cheminių produktų fabrike. Ii 
ten nuėjo pas Trečioką-j'NewMrJr. N/J. ir dirbo apie 
10 melų jo draudimo, kelionių ir rėal «tųtė įntaigojf. 
Prieš keK» melui fjėnfjtdlif ^tl<Wėė, t6k(į pat tipo 
įmonę Brooklyn^, ją oficialiai pagadinęs "Vuu T ra. 
vcl Service, •lruiiraniie> RęaĮ Estais", M—10 Joaiaicį 
Avė- VVoodiiaveo, N. Y. Tekt 212—M7-5522. ė

• (BUs daugiau)
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DR. R. G. BALOTAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINB CHIRURGIJA 
6449 So. Putok* RA (Crowford 

Medical Buildbtę), Tol. LU 5-6444
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

AIDAS K NAUJORKO

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tefef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58,' ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3-^-9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE. CHIRURGIJA 
4J3J Se..Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
rliepia, skambinti Ml 3-0001,

' *♦' TEL. — BE 3-5893

6. Miesto valdžios žygiai
New York miestas 1976 m. 

pabaigoje išsileido įstatymą, ku
ris paskelbė “in rem” 
mus, kurių mokesčiai pavėluo
ti mokėti vienerius metus ar 
ilgiau ir skelbė po 1977. L 1,

• parduoti už nemokėtus mokes- 
' čius. O kas nenori, kad namas

būtų atimtas, gali šuniokėli ket
virtadalį mokesčių bei palūkanų 
sumos ir pasirašyti pasižadėji
mą — sutartį visus mokesčius 
pabaigti išmokėti per vienerius 
metus.

Mokesčiai ir toliau buvo mo
kami silpnai. 0 praeitą pavasa
rį namų savininkai surengė de
monstraciją, kuri buvo parody- 

fta televizijoje. Keli tūkstančiai 
namų savininkų reikalavo pa-

• naikinti nuomos kontrolę. Bet 
miesto kalbėtojas reikalavo (ik

įmokėti mokesčius ir sakėsi nuo
savo namo neturintis, bet jei 

1. įsigytų, tai ir mokėtų mokes
čius.

lL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West T03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

PR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina, akis Pritaiko akinius ir 
‘ “contact lenses”' -

Vai.* agal susitarimą. Uždaryta tree

{Tęsinys)
Privačių butų nuomininkai strei
kuoja — miestas rtebankrutuoja

Kai apibudinta padėtis susi
darė New York mieste ir bankai 
pradėjo atsisakinėti duoti nau
jas paskolas m’esto valdžiai, ta 
valdžia pradėjo nuolat skelbti*, 
kad jei paskolos negaus, — tik
rai bankrotuos.

Iš paties miešto sfebirit, ma
tėsi, kad labai d'delė miesto gy
ventojų dauguma neturėjo jokio 
supratimo apie tokio bankroto 
pasekmes. Jeigu miestas būtų 
bankrutavęs, būtų l>ankrutavę 
ir užsidarę visi paskolas davu
sieji bankai su savo skaitlingais 
skyriais.

Kiekvienas indėlis bankuose 
yra apdraustas Federalinės vai-, 
džios po 40,000 dolerių. Iš kur 
Federalinė valdžia būtų sumo
kėjusi tuos pinigus, kuriuos tau
pytojai sudėjo į tuos bankus, o 
New York miestas pasiskolinęs % 
praleido? Federalinė valdžia 
tarp pat gerokai prasiskolinusi, i Vėliau įstatymas “in rem”

New York miestas bankru-; reikalu buvo pakeistas ta pras- 
tuodamas; būtų labai stipriai ir įme, kad tie namai, kurie moka 
nepataikomai sukrėtęs visos' iki 2-jų tūkstančių dolerių mo- 
Amerikos finansus. Bolševikai kesčių per metus skelbiami “in 
Amerikos žmones bandė viso- rem”, jeigu mokesčiai nemokė- 
kiais budais skaldyti, įtaisė til- ti 3 metai, O nesumokėti nio- 
itij statybą, ištupėjo bėndradar-tkesčiai ir palūkanos galima su-

P, STRAVTN'SKAS

Spaudos Klubo rezoliucijos paaiškinimai
be (drauge su kitais priedais) 
persiųsta Tėvų Marijonų .Gene
rolui, kuris galės susipažinti su 
mūsų lietuvio kunigo sąžine ir 
su teisingu jo supratimu kunigo 
pareigos tarnauti Dievui, sekant 
viešąjį gyvenimą ir pačiam da
lyvaujant jame. Kan. V. Zaka
rauskas yta laimėjęs visų pa-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Vakar dienos “Naujienose” 
praleista šio straipsnio antras-

tuos na-!tė, gi jos vietoje per klaidą ats

biautojūs ir išbandė kitokius bū-> mokėti per 6 metus. Pirmas mo-

DR. LEONAS SEIBUTIS
■ ■ INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA
1656 WEST 63rd- STREET -

• -Vai/ahtrstd?<¥—4cpopiet, -i fe-

>f .į^iidfnįjĮtosĮ;telef.r 448-5545 ų

dus vięfos santvarkai sugriauti,ikėjimas vienas šeštadalis mokėsi 
bet Amerika vis išsilaikė stip-Ičių ir palūkanų sumos. Namai 
riausia tarp visų valstybių. Jei-1 mokanti daugiau, kaip 2 tūks- 
gu jie būtų surinkę pakankamą | fančius dolerių mokesčių — 
skaičių butų nuomininkų į uni-} skelbiami “in reni” nesumokė- 
jas, būtų streikąis diktavę nuo-į jus vienų metų mokesčius. Pa
inų mokėjimus. Namų savinin- lūkanas iš 15% būsimiems mo
kai negaudami nuomų; būtų vi-tkesčiams visų namų. 
■>ai negalėją mokėti mokesčius 

jriifestui. ,
y;Tuoliieį jie būtų privedę ir.sfrašinėti ir gyviau mokesčius 
Vew York miestą prie bankroto,r mokėti. Pavyko išvengti mies- 
) į tokioje ^fuafcijojė nežinia ar 3° ir gal būt visos Amerikos ban 
ybieriik’sf “tokf smūgį būt pakėfekroto, kuris neabejotinai buvo 

f ruošiamas iš toli nuo Naujorko

Po šitokių patvarkymų namų 
■savininkai pradėjo sutartis’ pa-

UKTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Al Aparatai - Protezai. Med. ban- 
JjF * aazaL speciali pagalba kojoms, 
tr :,£Areh Supports? ir Lt.

L' V , 1 'C ■ ■ ' k ! ■ l i

DR£-¥YT4rTAŲKAS
■ ą'^yijYTaJAS: & ČHiRVRGAS:

praktika, spes.-MOJERŲ ligos. 
icrfMWi 245>i WBCT 59)h STREET 
fCgĮ ' rn.'ToL: PR;.8-J223 v 

OFISįl; .pirm./, aotrad.,-; trečiai 
ir. peaKJi.^-4-irt.$j-8fyaLiyak. Seštądie- 

ivaL. popiet,, ir- kitu laiku 
„V o‘ pagal, susitarimą.. - .

ĖMILY EUDEIKIS, 
buvusio lafrdotuviu direktoriaus John F. Eudeikis

2850 West 63rd SU Chicegv. UI. 60629 
. ; Tetef< PRpspect 6-5084 . .

a" ■ ■ ■”
? .• Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GėLINYČIA 
2443 WEST 6jrd STREET 

Telfdhaii PR 8-0833 ii-' P R 8-0834 
iNaujeji Barbaros ir Gene Driship 

- krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

V

PERKRAUSTYMA!

MOVING
Leidimai —■ Pilna apdrauda

- -ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Mirė 1977 metais rugsėjų mėn. 25 dieną ir palaidota Lietuvių §v. 
Kazimiero kapinėse,

Velionė Emily Eudeikis negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dėkojame draugams, atvy- 
kusiems į šermenis, a&tmtusiems gėtiu, užpirkusiems mišias ir pa
ly d ėjusiems į kapus.'

Mūsų gili padėka gerb. prel. D. Mozeriui, kun. F. Kireiliui r ki
tiems gerb. kunigams už maldas koplyčioje, Šv. Mišias ir apeigas 
kapinėse. - - - - -

Dėkojame laidotuvių, direktoriams Gaidei ir Daimid už mandagų 
ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, minėjusiems ja 

"Į amžinojo' poifsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gimi- 
hėms, draugams bei. pažįstamiems. O Tau, mūsų mylimoji,, sakome: 
— Ramiai ilsėkis šaltoj žemelėj.

Nuliūdę lieka: . * j
duktė Dorothy Jalcubs, anūkai — Deborah ir Jack bei visą giminė.

~ A i I ' * * ią ■■ *

Apdraustas perfcrauifymas 
’ij įv'aiHp etstump.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

CRANE SAVINGS and Loan Association

Illi IlliiiiiS
SOPHIE BARČUS

’ t Ži '
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

. Vijos programos iš W0PA,
1490 kH. A. M.

Lietuviu kalba; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais Mo &30 iki 0:30 
vai. ryto.

Vedefa A (dona DatAoi
Telef.: HEmkxk 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629*

8. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street.
BEMOKAMAI VIETA

Certifikafimu

automobiliais

61A %/ £ /XJ Cerfrfrlcafamv
Mažiausi* $1,000

ACCOUNTS
T»v^n»no» padėtos į ropuftarlas taupymo sa»fcaRa» Ifcl minetie 

lO-tot drertet tfeoOa pelne dleidenda trf *i« minėt}.
DTVYOENOAr MOKAMI KAS J MAMPStAI

VALANDOS: Pirmad. tf HMK. 9:00 lyto — 8:00 V»l.; 
Airfrad. Ir penktadieni 9:80 ryto — 5 0U v»k»r*; SeSta- 
dienUie 0:00 ryto — 12:00 die*eC Trečiadieniais te
daryta. t . •...aBsd

pausdinta straipsnio VI-sk>s da
lies pavadinimas, šiame spau
dos gabale tęsiamas tos Vi-sos 
dalies klausimo nagrinėjimas).

Kadangi ronlano "Sauja ska
tikų” platinimas dėl jo porno
grafijos kaip matėme, moralės žiūrų lietuviu, net ir vad. “ne- 
oožiūriu boro labai žalingas, tai 
Spaudos Klubas nutarė kreiptis 
ne tik į Tėvų Marijonų Generolą 
Romoje, bet dar ir j Chieagos

bažnįrthfhf”, bažnyčios nelan
kančių, abejojančių, tegul ir ne 
tikinčių, ’‘nettfrinči ų Dievo malo 
nės tikėti”, bet dorų ir geros va- 

diecezijoa vadorą kardinolą John įlos mūsų tautiečių simpatijas. 
Cody, kad jis paveiktų mūsų 
Tėvus Marijonus to romano pla
tinimą sustabdyti tuojau pat. Iš 
pirmiau išdėstytų aplinkybių 
aiškėja, kad tas Klubo nutari
mas buvo reikalingas.
VII. Kodėl kreiptasi Į kunigų 

vienybės vadovybę?
Į Kunigų Vienybės vadovybę, 

atstovaujančią visus mūsų ku
nigus, kreiptasi dėl to, kadgi vi
si mūsų kunigai turi būti suin
teresuoti tautos, ypač gi mūsų 
jaunimo, mūsų tautos žiedo ir 
jos ateities, morale. Tas svarbu 
ypač Amerikoje, kur teisė yra 
gerokai liberalesnė kovoje su vi
sokiu palaidumu. Tiktai visa bė
da, kad mūsų kunigai Ameriko
je yra gerokai sumaterialėję ir 
didelė jų dauguma labai siaurai 
supranta, savo pareigas, kurias 
jie laiko tik savo rūšies pasauli
ne tarnyba, dėl ko jie nei nesi
domi viešuoju gyvenimu, o Ame 
rikoje daug jų net ir neskaito 
lietuviškos knygos ir neseka mū 
su spaudos., -Lietuvių Spaudos 
Klubas yra atkreipęs didelės jų 
dalies dėmesį ir Į ši skandalą su 
‘‘Draugo” premi j uotu romanu, 
bet beveik niekas iš jų labiau 
nereagavo dėl jo. Iš jų visų iš
siskiria tik mūsų kan. Vaclovas 
Zakarauskas, drįsęs savo vardu 
paskelbti “Naujienose” savo pa 
sisakymą ir dėl šio pornografi
nio romano, įvertinti jį moralės 
tautos' intereso’ir kitais atžvil
giais. Jo straipsnis Spaudos Klu

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:1 X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties"7, kurią gausite ne
mokamai Rašykite: - -

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

esamo bolševikinių planų cent
ro.

Neužmirština ir tai. kad N. 
Y. miestas apsigynė nuo ban
kroto, o sovietai visa tai maty
dami pasidarė nuolaidesni de- 
rj^bose su Amerika.

Jonas J. Gaidys
(Pabaiga)

Jis yra ir musų Spaudos Klubo 
narys, net išrinktas j jo vadovy 
bę. Juo musų Klubas labai di
džiuojasi ir Imki kitiems mūsų 
kunigams pasekti jo pavyzdžiu. 
Žinau, kad mūsų kanauninkas 
yra labai kuklus ir nebus paten
kintas šituo jo asmenybės išsky
rimu, bet tą darau čia viešojo 
intereso labui ir prašau j j man 
dėl to atleisti.

Jei visi mūsų kunigai to
kie būtų, ar bent kiek daugiau 
tokių kunigų turėtume, tai ir to 
blogio viešame mūsų katalikų 
gyvenime visai nebūtų, bent jau 
jo mažiau būtų, negu dabar jo 
turime. Tada ir ta mūsų Kuni
gų Vienybė “nebūtų tik šiaip 
sau mūsų kunigų “pasidraugavi-
mo” ar jų “kameraderijos” į 

draugija, o visus katalikus ža- j

Mažeika t? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

vinti, juose pagarbą visiems ku 
nigams kelianti, juos dvasiškai 
gaivinanti ir jų širdis sava-idė
jine veikla, šv. Mišių žodžiais 
(“Augštyn širdis”, Sursum cor- 
dat) kelianti, pavyzdinga ir vieša 
me gyvenime dauviau aktyvi mū 
sų lietuvių kunigų bendruome
nė. 0 dabar?... Tenka labai abe 
joti, ar ir dabar besiartinančiame 
savo suvažiavime dėl šio tikro 
skandalo Tėvų Marijonų vienuo 
ii jos gyvenime, dėl kurio jaudi- 
naši plačios mūsų visuomenės 
masės, ji pasisakys. Greičiausia,! 
ir jos vadovybė, gavusi mūsų 
Spaudos Klubo paskatinimą pa
veikti mūsų Tėvus Marijonus, 
kad jie sustabdytų to dižiai ža
lingo mūsų tautai ir Motinai 
Bažnyčiai pornografinio romano 
platinimą, nesuks sau galvos, 
negadins sau nervų ir nevargins 
sau širdies... Gal taip ir bus, bet 
vistiek mūsų sąžinė bus rami, 
nes mes. I-S Klubo nariai, busi
me savo pareigą atlikę, prasyda 
mi ir juos padaryti tai, ko iš jų 
reikalauja ^Dievas ir Tėvinė

EUDEIKIS
DAIM1DGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tec: YArdi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.t TOwnhall 3-2108-S

y

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorių
Assoeiacijos

16 Metu Mirties Sukaktis

SOPHIE BARČUS 
Pagal tėvus Laurinavičiūtė 
Sophie Barčus radio šeimos vedėja

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

Musu mylima motina ir senelė 
mirė 1961 metu spalio mėn. 9 d.. 
2:50 vai. ryto, sulaukusi 63 metu 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr. Užvenčio miesto.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko giliai nuliūdusius; duk

terį Aldoną Daukus, asūkę Sophia, 
anūkus Terry ir MichajeL broli 
Chester Lawrence. broliene Eliza
beth ir ju šeimą, mirusio brolio 
William Lawrence žmoną Constan
ce ir jos Šeimą, brolvaikius — 
Anthony Steeples sn senna. Va
lerija Sebastian su šeima ir velio
nės a. a. Susan Lytie šeima, kitus 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Lietuvoje liko pusbrolis To
mas Laurinavičius su šeima.

Velionė priklausė SLA 208-tai 
271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam vienetui. Čikagos 
Lietuvių Moterų KTubtii ir Balfui.

Mūsų brarxgiajai motinai ir senelei pagerbti rytoj, sekmadeni, 
spalio 9 d. 8:30 vai. ryto bus atnašaujamos šv. gedulo mišios Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje.

Mes Tavęs. Mūsų Brangioji niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįš^ bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te
būnie Tau lengva Si šventa žemelė.

šią šešiolikos metų mirties sukaktį liūdnai pamini
DUKTĖ, ANŪKAI, BROLIS IR KITI GIMINĖS

Motcnr kuopai. Amerikos Legiono

s

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, £11. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL fbih 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, JL 974-441G

3354 So. HALcSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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Studija (Grafika)Magdelena Birutė Stankūnienė

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
Dabar yra kopūstų sezo- 

Jis bus porą mėnesių. Dau-Įi 
še ui i niūkių juos raugins 

še niai ir svečiams, nes tin
kamai užraugti ir išrauginti ko
pūstai yra ne tik sveikas mais
to produktas, bet ir skanumy
nas bei prieskonis. Kopūstus rau
ginti pradėjo kiniečiai 3-ine am
žiuje prieš Kristų. -Ryžiai su 
raugintais kopūstais buvo pa
grindinis garsios Kinų sienos 
statytojų maistas. Kopūstai tada 
būdavo fermentuojami ryžių 
vyne, kokius kopūstus naudojo 
Europon užplūdę azijatai Tačiau 
1 (>-me šimtmetyje europiečiai j 
pastebėjo, kad kopūstai gerai 
fermentuojasi ir konservuojasi • 
užpylus truputį druskos, davus 
rūgimo pradžią ir nuolat mu
šant specialiu įrankiu talpiai su-1 
dedami į statinę ir paslegiami* 
apvaliu dangčiu bei akmeniu.}

> Pusė Amerikos gyventojų 
išsimiega normaliu laiku per 
7-8 valandas, betgi kita pusė 
gyventojų miega ilgiau arba 
trumpiau. laivyno Sveikatin
gumo Tyrinėjimų centras, esan
tis San Diego, Gal., kad žmonės 
treniruote gali sumažinti mie
go laiką nuo 30 min. iki 2.5 va
landų be kenksmingų sveikatai 
bei darbui efektų.

a Pavasarį ir rudenį yra pa
togiausias laikas dažyti bei de
koruoti namus. Dažnai yra la-j 
bai svarbu tinkamai pasiruošti |UVių kalbą bei pasitobulinti, o

| — Jaquelina Pužauskaitė iš
rinkta Curie aūkšt. mokyklos 
vyresnių klasių mokinių atsto
vybės iždininke. Raimondas 
Poškus ir Martynas Shimkus 
žaidžia mokyklos futbolo rink
tinėje. Mokytojas Adolfas Poh- 
lis yra europietiško futbolo 
rinktinės treneris.

— Neringa Ambrozaitytė iš 
Marquette Parko ir David J. 
Stašaitis iš Burbank apylinkės 
įstojo į Illinois universitetų 
Champaign — Ūrbanoje.

E AL ESTATE
Namai, lama — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R »EMaTS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS k

— E. Jasiįnas, Lietuvių avia-* tuviu rkdlUcĮ AJCX ydai lUUUUllU, M ------- -------

ir tinkamai paruošti dažomąjį gaĮ tik padėti savo bepradedan-1 torių klubo narys ir spaudos 
pavirčių, užtaisant plyšius bei įiam kaimynui? Kursai pla- bendradarbis, palaikydamas lie-
nelygumus ir nuėmus stiklo po- nuojami praplėsti, įvedant ki- 
pieriu plasterio, dažų bei nešva-.ĮUS lituanistikos dalykus ir kvie- 
rūmų kruopelės, tuo padarant čiant jiems specialistus. Turi- 
paviršių švelniu. Dažant prisi- ma problemų su vadovėliais, bet

J laikytina šių taisyklių:
j — Rūpestingai

įgyta didelė patirtis — kaip rei- 
pasirįnkite ketų juos paruošti. Iki šiol nau-

Gautus rauginimo receptus bei tinkamą dažų rūšį ir patinkamą ‘Dambriūno, Klimo ir
skirtingas pastabas mielai spau-lspalvą bei atspalvį, kreipiant 
sdinsiu. Amerikoje rauginti ko- dėmesį į buvusią sienų spalvą 
pūstus pradėjo vokiečiai ir olan
dai, taip pat rytų Europos imi
grantai, kurių receptus naudo
ja delikatesų gamintojai. Ame
rikiečių masiniai mitybai sezo
no metu maisto įmonės sunau
doja 300 tonų kopūstų kasdien.

G Agrikultūros Departamen
tas išleido brošiūrą ^Vegetable 
Harvest and Storage” apie dar
žovių nuėmimą ir jų laikymą. 
Ji gaunama nemokamai. Bro
šiūra (AFS 8-13-1) gaunama 
rašant: Office of Communica
tion, U. S. Depąrtamen t of Ag
riculture, Washington, D. C. 
20250.

S Seniau lietuviai mokėjo 
gerai paruošti lašinius ip juos 
mėgo. Amerikos lietuviai taip 
pat 'juos mokoviškai naudoja 
Įvairiuose patiekaluose. Seno
vės graikai ir romėnai , taip pat 
juos mėgo ir tikėjo, kad jų kva
pą mėgsta dievai, o juos valgy
dami stipruoliai tampa dar stip
resniais. Lašinių aromatą duo
da ne raumenys ar tarpinė me
džiaga — spirgučiai, bet taukai, 
todėl padažui bei jvariems prie
dams maiste geriausiai tinka vi
dutinio riebumo. Amerikos ko
lonistai lašinius labai vertino: 
už juos duodavo net žemės skly
pus ir namus. Moderniais lai
kais lašinių vertė krito dėl Įvai
rių mitų bei gandų. Prieš ket
virti šimtmečio jų kaina buvo 
labai žema, bet dabar iškilo į 
padanges, o kaimiškų lašinių be 
reikiamų pažinčių tiesiog neį
manoma gauti. Jie yra energi
jos šaltinis, turi proteino, fos
foro, geležies, kalbaus, vita-l 
mino BĮ. niacino ir riboF^vino.

ir jos padengimo galimybes.
— Skaitykite dažų etiketes ir 

laikykitės nurodymų.. Atmin
tina, kad blogos rūšies šepečiai 
ir kitos dažymo priemonės tru
kdo laiką ir mažina darbo ver
tę.

— Saugokite baldus ir grin
dis juos gerai uždangstant. Bei- 
sebordus patartina apsaugoti 
specialiu klijuotu popierių — 
masking tape.. ..»•

— Dažant kambarius, turi bū
ti gera ventiliacija ir patogi dar
bui bei džiūvimui temperatūra. 
Pasitaikančius ant grindų bei 
kitur dažų lašus bei-purslus rei
kia tuojau nuvalyti; Baigus da
žymo arba dienos darbą, reikia 
gerai išplauti dažymo įrankius.

M. Miškinj-tė

— Illinois valstijos loterijoje 
Bonanza traukime spalio 6 d. 
laimėjo 72, 665 ir 6729, spalva 
raudona.

® Daugumoje amerikiečių 
šeimos pusryčius valgo kartu 
tik savaitgaliais. Darbo dieno
mis šeimos nariai gaminasi pus
ryčius individualiai. Tik vieno
je iš šešių šeimų motina atsike
lia pirmajam šeimos nariui val
gant pusryčius.

• Orui einant vėsyn, žmonės 
pradeda daugiau valgyti, o ma
žiau judėti ir todėl apie stuome
nį ir kitose vietose susiformuo
ja energijos atsargos — rieba
lai. Sočiau valgant, reikia dau
giau ir dažniau mankštintis.

tuvišką spaudą, atsiuntė dešim
kę Mašinų fondui prenumera
tos pratęsimo proga. Džkui už 
aukas ir už raštus, apie lietu
vius aviatorius ir aviaciją.

— Tomas Miglinas, St. Peters
burg Beach, Ha., iš anksto be 
raginimo atsiuntė prenumera
tą, o savo gerus linkėjimus at
lydėjo $6 auka Naujienų leidi
mui paremti. Dėkui.

— Vincas Ausevičius iš Mar
quette Parko parėmė Naujienų 
leidimą $6 auka. Dėkui už par 
ramą ir už ankstybą prenume
ratos pratęsimą, tuo sutaupant 
administracijai laiką ir suma
žinant susirašžnėjjimo išlaidas. 
Dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašiusiam neminėti.

— Jonas Pečiulis iš Munster-, 
Ind., atsiuntė tokį laišką: “Nors 
mano - prenumerata baigiasi, tik 
už 30 dienų, ibet kad nebūtų 
jums nereikalingų išlaidų ra
šant raginimus; siunčiu dabar 
mokestį ir skiriu $5 Mašinų fon 
dui iš kuklių- pensininko paja
mų. Nors 85 auka nėra didelė.

• Vytautas F. BeUajus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse spalio 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos 84. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. 0. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, Įrengtas rūsys su 

I baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
154x25’ 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 SL TeL 436-7878

Schmalstiego “Introdudtion to 
Modern Lithuanian’’.

— Dail. Vladas žilius pakvies
tas dalyvauti grupinėje nekon- 
formistinio meno parodoje Kip- 
linger rūmuose, Washington, 
D. C. Ruošia Arts Club of Wa
shington. Taip pat jis dalyvaus 
tokio meno dailininkų organi
zacijos konferencijoj. Į ją kvie
čiami dailininkai, išvykę iš Sov. 
Sąjungos.

— Petras Tutinas išrinktas 
New Yorko lietuvių vyrų 
choro “Perkūnas’’ pirminin
ku, Juozas Nakas — vice-: 
pirm., Antanas Razgaitis — 
sekr., Gediminas Mikalauskas 
— ižd., Jonas Šileikis — ūkve
džiu ir Jonas Jankus — archy
vo vedėju. Chorą Įsteigė muz. 
Vladas Baltrušaitis, jo dirigen
tu ilgai buvo muz. Vytautas 
Strolia, dabar j į , moko ir jam 
diriguoja muz. Vytautas Dau
girdas., choro soliste pakviesta Į bet jei-visi pagal savo išgales 
Genė Ugianskienė, . priimami .paremsime. spaudą, tuomet lei- 
nauji choristai.

— Hot Springs, Ark., Lietu
viška radijo valandėlė yra'gir- 

,dima kiekviena antra ir ketvir
tą mėnesio sekmadienį iš KBHS 
stoties 590 AM, 2:30 po pietų. 
Spalio 9-tos dienos programoje 
bus perduota kongresmano John 
Paul Hammerschmidt kalba lie
tuviams aktualiais klausimais/. 
Tą . dieną Radijo valandėlė 
“Leiskit į Tėvynę” — Lithuanian 
Broadcasting SPA — švenčia

Įvienerių metų sukaktį. Valan-

— Sandaros rudeninė gegu
žinė įvyks šį sekmadienį, spalio 
9 d. Vyčių salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47 St. Bus daug svečiu 
■s tolimų vietovių, kvteciami vieneriu metu sukakĮį Va[an. 
visi Čikagos lietusiai Bus daug dėlės vedėja Salomėja šmaižie-
Įvairumų, turtingi bufetai ir lai
mės stalas.

— Sės. Virginija iš St. Mary's’skaityme talkininkauja Anta- 
Villa, Elmhurst, Pa., pradėjo 'nas Zubavičius. Valandėlė išsi- 
lietuvybės ir lietuviškumo re-į laiko grynai iš rėmėju aukų. Vi- 
nesansą bei kovą su lituanisti- sos aukos atleidžiamos nuo pa- 
niu analfabetiškumu. Ji prade- jamų mokesčio, nes nuo š. m. 
jo Scranton miesto bibliotekos balandžio 8-tos dienos valandėlė 
mažoje salėje lietuvių kalbos tapo inkorporuota ir Arkansas 
kursus du kartu savaitėje ir su- valstijos sekretoriaus Winston 
silaukė nepaprasto dėmesicf. Bryant patvirtinta ne pelno drau 
Greit salė buvo permaža ir kur- fiija. Steigėjai ir direktoriai: 
sai perkelti šv. Juozapo lietu- Salome j o šmaižienė, Petras
vhj parap. mokyklon ir kun. ;§maižys ir Antanas Kruklys. Re- 
kleb. M. Ozales globom Taip pat ^jos komisija — Kostas Mar- 
atėjo talkon Lietuvos Vyčių sky-J cinkus ir Antanas Zubavičius. 
riaus pirm. Ieva Kazokaitė, o 
kursantų atsirado virš 70 asme
nų: nuo 8 m. mergaitės iki 82 
m. aukšto išsilavinimo senutės, 
nuo angliakasio iki daktaro — 
visi užsidegę noru išmokti lie-

nė, technikinis tvarkytojas Pe
tras Šmaižys. Spaudos žinių

Programos vedėjos adresas: 204 
Hilltop Drive, Hot Springs, Ark. 
71901. Tel. 501 321-9641.

dėjams sumažės rūpesčiai ir 
mūsų ; spauda "labiau klestėsi 
Dėkui už laišką-ir už auką. •

Našlių, našliukių ir pavieniu asme
nų klubas spalio mėn. 14 d., 1:00 va
landą popiet turės narių susirinkimą 
kuris įvyks šaulių namuose. 2417 W. 
43 St. Susirinkime dar galima bus 
gauti bilietus i jubiliejini 25 metu 
banketą. Po susirinkimo vaišės.

V. Cinką

Lietuvių Moterų draugijos ‘“Ap- 
švieta” poatostoginis narių susirin
kimas įvyks šeštadienį, spalio 8 d., 
2:00 vai. popiet, 2549 W. 71 St. Na
rės kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lak*)
□•io nimui*'|J Uvko Ir rWlut 

MrantuMav

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos savi
ninkas, atvyko kelioms dienoms 
į Chicagą ir-apsistojo pas P. ir 
L. Pabedinskus. Kas norėtų su
sitikti ar užsisakyti Lithuanian 
Encyclopedia ar kitus leidinius, 
tai prašome paskambinti jam 
telefonu 858 - 3837.

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS

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

Bus pateiktą šalta ir šilta va
karienė. Programa, sesučių Drū
tyčių trio, ir daug kitų paįvai
rinimų. šokiams gros Antano 
Markausko; -•orkestras?'" f-ZiUH

Rengėja: apylinkės valdyba

PAIEŠKOMA HELEN KATUTIS 
... : <;

Anksčiau gyvenusi Chicagos 
mieste. Ją pažinu^įėji, žinan
tieji dabartinį, jos adresą arba; 
likimą, prašomi paskSinbintf 
■Antanui Normai, tel. 776-2010. 
i ‘V . (Pr.)-

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava., Hot. Springs, Ark 

Albertas Ir Kastuti RoŽėnal, Sav.

tambariai Ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, Šildomas maudymo - 
d baseinas, telefonas, talkams žaidi.
•no aikštelė. Galima rezervuotl 
50M23-98U.

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

CONDOMINIUMS 
506 - 71st Avė.

St. Petersburg Beach, Fla. 33706

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Tvairi 'apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel 767-0600.

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

FOR SALE OR LEASE — $39,900
One story steel frame building 27x87 
feet — 2,380 Sq. feet, approximately 
2 years old, 2 automatic overhead 
doors, air compressor. Ideal for auto 

body and fender shop.
. 1851 So, Clinton, Chicago.

Phone 421-2521 '

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

‘ r t MAINTENANCE
—For Tfemtdn heavy metais 

u - 'industry.
Steady employment with all

; .. :.'z' company benefits.' •
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ WRITE AND SPEAK 
ENGLISH.

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

(Equal Opportunity Employer)

of

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

342S S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

TOOL & DIE 
MACHINIST

an.We have immediate opening for 
experienced person. Applicant must' I expenenueu person. nypiiuduv mioi

jiii Į have own tools & be able to operate i♦“ (JUO and two bedroom shop machinery. Duties include mak- Į 
TT nil • □ ing drill jigs & fixtures. Making &tV ery modestly priced repairing dies for punch pressed

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ; '
MARIJA NORETKIENĖ

26<iX Wert St-, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Oldelfi Mcfrfnklmat *er»« rOiUt |valriv pcrttfu.

MAISTAS Ii fUtOPOS SANDtLIŲ.

s

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

I MARQUrrn GIFT PARCtkS SIRVICi
1W1 W. 49Mi St, Chlore, 111. M629. — T*L WA MTV 

XW M. CMc«v«, III 4OM*. — T*l. 154-J3M ____
V. VALAMTIMA2

> II  ■ LJ ■ ■ ■ ■ i !■— i—i , , . _ _ _ i i 

♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, 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

Hardening steel & general machine 
work. Excellent pay & co. paid bene
fits. Apply in person.

WESTERN
'CULLEN DIVISION

2700 W. 36th PLACE
Chicago 60632

Equal Opportunity Employer M/F

KELP WANTED — FEMALE
JP^Thjnjnkjy Reikia

RENTING IN GENERAL 
N u • n» « »

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
ir maudynė pensininkui arba dirban
čiam vyrui Bridgeport© apylinkėje 

Teirautis 376-0208

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
antrame aukšte, atskiras įėjimas. 

Telefonuoti 523-8944.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuvės privilegija ir kitais patogumais 
vieno asmens bute Marquette Parke
vyresnio amžiaus vyrui arba moteriai. 

TeL WA f-*748

EXPREIENCED SEAMSTRESS 
WANTED 

Vicinity 63rd & Pulaski. 
Call Mon. thru Friday 582-1240.

fTATI FARMFrank Ltpolfi 
st 

GA 4-3454

BBT THINGS IN LIFE

IMKITE BE BAIMES
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų 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 kitų 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. x

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

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin., langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 
-- i ■

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžininga)

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
s 4358 $o. Washtenaw Ava* 

Tel. 927-3559 ’

NAMŲ REMONTAS ’ 
-DIRBU VISOKIUS DARBUS1: 
DURĮg,’ LANGUS, LAIPTUS, 

PORČIUS IR PAKELIU. .. 
f JEIGU REIKALINGA. • 

i c'.’ KAINĄ= .’NEBRANGI? 
Tel. ĮiE' 7-3687, ęricagį IL.

62—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui, automobili® 

Liability apdraudimas pensininkams
/•> ... Kreiptis . ... ' ' ,

4*45 3c. ASHLAND AVĖ.
5234775 .,

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

ToMj REpvblIc 7-1941
f—,,.

M. 1 I M K U f 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4254 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlniv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar*. 
ChlMffo, III. 60630. T»I. YA 7-59W

Didžiausiai kailiu 
pasirinkimai

po rlentatelt
Uatavt kAlUninkA

ChioMoje

NORMANĄ

(į*t*ijro») ir 
677-6489

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
• MAUiMimoSe crcaoo lų iiX— ^įturdAy/October 8, 1977




