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prendė, jog kontroliuojamomis 
sąlygomis tai yra legalu ir kad, 
jie (Amerikos Nacional Sočia- Jnius pagrindinėms žmogaus tei- 
listų Partija) turi teisę tuo bū- į sėms ginti ir juos respektuotų, 
du elgis/’ I

“Mes turime tos pačios rūšies r 
į problemas, kaip jūs žinote, ir , 
' kitose JAV vietose, pietuose Ku j
Klux Klaną“, kalbėjo preziden- į 
tas spaudos konferencijoj.“ Bet 
aš neturiu jokio palinkimo to
liau kištis. Aš manau, kad ge
riausia yra tai palikti teismo 
rankose.”

Prezidentas Carteris turėjo 
galvoje du HHnojaus Aukščiau
siojo Teismo sprendimus, ku
riais, pasiremiant Pirmuoju 
Amendments nebuvo priimtos 
Skokie Village ir Skokie piliečių 
grupės peticijos, kad nariams 
būtų legaliai demonstracijos už
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KANADOJE RADO DAR DVI NUKRITUSIO 
SOVIETŲ SATELITO DALIS

JEIGU RUOŠIAMĖS TAIKAI, TAI TURIME 
VIENAS KITU PASITIKĖTI

bet
nu-
ju

Italai su komunis

Apdegusios dalys leidžia radioaktyvius ir 
labai pavojingus spindulius

EDMONTON, Can. — Amerikos ir Kanados atomo specia
listai antradienio popietę surado dvi radioaktyvias nukritusio,
sovietų satelito apdegusias dalis, šių nukritusio sovietų satelito 

dalių specialistai būtų neradę, jeigu neturėtų gerų instrumentų, 
Radijuoją pavojingi .spinduliai ieškotojams aiškiai nurodę vie
tą, kur tie satelito likučiai gulėjo ant apledėjusios žemės pavir
šiaus. Keli kanadiečiai matė krintančius ugnies kamuolius, 
niekas negalėjo tiksliai nurodyti, kur tie liepsnos kamuoliai 
krito. Rasta pagrindinė satelito dalis ir dvi mažesnės, bet 
buvo žymiai daugiau. Visos pavojingos, teks jas surasti.

•* - T’ T*

Rastos dalys matuojamos 
coliais

Radioaktyvius spindulius lei-

dži“SsJ tais bando derėtisyra nedideles. Mokslininkai tvir 
tina, kad jas tenka matuoti 
coliais. Krintantis sovietų sate- 
litas užsidegė, kai pasiekė že
mės atmosferą. Trynimas buvo 
toks didelis, kad satelitas užsi
degė ir subyrėjo į keliolika da
lių. Kiekviena krintanti dalis 
liepsnojo ir -’švietė Kanados 
šiaurės padanges- </-? ^--

Raitieji Kanados policinin
kai, <matę krintančius satelito 
dalis, manė, jog tai būta krin
tančio meteorito likučiai. Labai 
dažnai padangėje sušvinta krm^ 
tantieji .meteoritai arba jų da-| 
lys, todėl policininkai nekreipia j 
didelio dėmesio į liepsnas, šį į 
kartą vienas liepsnos kamuo
lysbuvo' labai didėlis, o ji sekė čionys Įsileistų kelis partijos 
visa , eilė mažesnių kamuoliu, narius į kabinetą. Jiems atrodo, 
kų. Kiekvienas šviesos kamuo- jog nėra prasmės vien tik par- 
lys turėjo šviesią didelę uode- lamentarinėje srityje dirbti kar

Radiacija gyventojams 
pavojinga

Mokslininkai nustatė, kad ra- 
dijuojančios sovietinio satelito 
dalys vietos gyventojams ir mi
škų gyviams yra pavojingos. 
Jeigu tie pavojingi spinduliai 
-pasiekia žmones arba laukinius 
žvėris ir paukščius, tai jie su- _  - - . « • a • "

ROMA, Italija. — Giulio An
dreotti paskelbė, kad krikščio
nys demokratai nekvies Italijos 
komunistų Į koalicijos vyriau
sybę, bet krikščonys norėtų 
bendradarbiauti su jais kitose 

‘srityse. Pats Andreotti pareiš
kė, kad jis norėtų susitarti su 
jais dėl pariamentarinio bendra 
darbiavimo. Krikščionys sutik
tų tartis su komunstų partijos 
vadais dėl paralemntarinės pro
gramos, o vėliau galėtų bendro
mis jėgomis tą programą pra
vesti paralmente ir duoti įsta- 

Įtymo galią.
Komunistai nori, kad krikš-

tu su krikščionimis. Komunisai 
taip pat nenori naujų krašto 
rinkimų. Jie nėra tikri, kad lai
mėtu dar vienus rinkimus, z

Tanzanijoj cholera 
užmušė 245 žmones
NAIROBI, Kenija. — Iš Tan

zanijos ateinančios žinios sako, 
kad paskutinėmis savatėmis 
cholera nužudė 245 vietos gy
ventojus. Tanzanijos gyvento
jai yra gerokai pažengę pirmyn, 
bet jie dar nesupranta 
švaros reikšmės.

Vietoms gyventojai

— Neišsprendus oalestiniečiu klausimo, taikos 
nebus, — tvirtina Egipto prezidentas

KAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas, 
‘ išsikalbėjęs su sekretoriaus Vance pavaduotoju, atvykusiu iš 
j Jeruzalės, pareiškė savo abejones dėl galimų taikos derybų tarp 
j Izraelio ir Egiptu. Paaškėjo. kad Egipto užsienio reikalų minis- 
j teris Kanei dvi dienas tarėsi su Izraelio ekspertais, kas daryti 
į su visa eile klausimų, kurių negali išspręsti užsikirte politikai.

~ j Prezidentas Sadatas, prieš iš- 
l skrisdamas i Washingtona, ra- i . •
į do reikallo Įspėti egiptiečius ir 
1 visus arabus l>ei izraelitus, kad 
I dabar atnaujintos taikos dary- 
j-bos tarp Izraelio ir Egipto gali 
1 visai 
' turi 

lėktuvus I apje 
na i pasižadė-‘ tas

- sumokėti 800 į Pirmasis prezidento Sadato
; milijonus dolerių. aSvo laiku Is-^uvo kertamas Izrae- 
‘ panos vyriausybė planavo užsa- ]iui jeitru abi valstvbės rengia- 

Sėkmingos vnldiško, Imuni-'1?11 m<Kler”US ‘jkt"VUS i M iryv.nti talkoje Ir tma I»si.
snijos programos dėka. f. „n, ir r"‘We' , ru(1Susi,)5 pagyti taikos sa-

i “kiaulikės" (pažaidžiu, supūti- p“s“nlro ,‘W?n^ i ™ni “trais turi
WASHINGTON. D. C. — Darbo departamentas paskelbė. mo) iiga nespėjo išsiplėsti, o! L'’Pa’1
vežiką up .'jos pirmininkas Frank E. Fitzsimmons ir pen- nradėio mažėti, praneša Sveika- naL g6??'.1 e e l\' .

švietimo ir Geroves (HE- , . , . . ...., . x . latsisake nuo Amerikos lėktuvu,departamento sekretorius ‘ >.nes jiems reikalinga Prancuzi- pat karui neprivalo ruoštis 
ja Europos reikalams tvarkyti.' n?privalo bijoti.
Ispanai nori, kad kraštas būtų j 
priimtas į Europos rinką. Jie 
mano.kad Prancūzija gali jiems 
padėti šiuo klausimu.

Romos imperatorius Adrianas šioje. vietoje buvo pastatęs labai didelius rūmus, 
kuriuose buvo katakombos. Siu rūmy pogrindžiuose slapstėsi persekiojami prikš- 
čionys ir imperijos priešai. Italai šiy§ rūmy griuvėsius ir katakombas užlaiko švariai

VEŽIKU UNIJOS VADAI TURĖS

Pirmininkas Fitzsimmons ir kiti pensijų 
fona'o nariai atsakingi už išeikvojimus

Ispanai lėktuvus
i užsakė Prancūzijoj i

MADRIDAS. Ispanija. I 
i panijos vyriausybė nutarė

# sakyti 48 modernius
1 Tymams ir kiaulinei Prancūzijoje. Ispanai
| į jo prancūzams sum

epidemija nepasisekė.

nutrūkti, nes vieni ir kiti 
labai skirtingas momnnes 
taikiai sugyvenančias taa-

sirgs. Kanados karo ministers 
pastatė sargybas prie visų ke
lių ir takų, vedančiu į radiaci
jos sritį, kad įspėtų kiekvieną 
žmogų, einantį į pavojingą vie
tą. Pavojus sumažės, kai bus iš
rinktos visos nuodingus spin
dulius leidžiančios dalys.

Kanados vyriausybei ir ame-j šiandien geria labai nešvarų 
rikiečiams visa tai kainuoja,vandenį. Kol vyriausybė ir gy-j 
stambias sumas pinigu. Kana
dos vyriausybė jau įteikė skun- dens svarbą, tai krašte siaus 
dą sovietu valdžiai. Rusai netu- įvairios ligos. Gyventojai mano, gyrėsi.
ri teisės paleisti į Kanados teri
toriją pavojingų satelitų.

Sovietų valdžia neduoda 
informacijų

Mokslininkams,. būtų lengiau

KALENDORIUS

vandens

dar ir

įsimmons ir f‘“ " *
kiolika artimmisių jo padėjėjų turės aiškiiffi teisme, kur išga-rtos, t _ 
ravo vežikų unijos milijonis pensijų fondas. Eitzminons ir vi- ‘ W) departamento 
sa eilė pareigūnų dalijo pinigus Į kairę ir į dešinę, davė pasko- 1 Joseph Califano.Jis 
las, pasirašinėjo dokumentus, bet kai reikėjo' tuos pinigus gi’ą-;per paskutinius tris 
žinti unijos pensijų fondui, tai niekas jų nematė. Reikalai taip; nesiūs tymais 
susidėjo, kad unijos advokatai nerado reikalo traukti skolinm- į ^mažėjo 65 nuošmčiais, 
kus atsakomybėn, nes vis vien nesitikėjo iš jų atgauti paskolin- Jikė“_ 22 nuoš.
tus pinigus.

Unijos vadai atsakingi už 
paskolas

Nuostatai sako, kad pinigus 
galima skolinti tiktai, tuo atve- 
ju, jeigu paskola bus tikrai grą-,mus_ unijos pinigu eikvoji. 
žinta. Jeigu unijos vadai skoli- ma 
no pinigus aebjotinos vertės ( _________
biznieriams, tai jie yra atšakiu- J tfm 1 •
gi. Jie nusikalto veikiantiems Mikronai, maurai 
nustatams, dalydami svetimus s
pinigus pasitikėjimo nevertiems ^UgO Antarktikoje 
žmonėms ir bendrovėms. j ~ J

Vežikų sudėti milijonai nuė-j WASHINGTON, D.C.— Mok- 
jo niekais. Vežikai tikėjosi gan-alininkai, grįžę Iš Antarktikos, 
ti dideles pensijas, kad galėtų nustatė, kad savo laiku Antark-

pasiruošdami sumokėti _ ruo^usjos pasirašyti taikos 
tai vieni antrais turi

’ sit'kėti. Jis pats pareiškė, kad
, Egiptas nesirengia jokiam ka
rui prieš Izraeli, tai Izraelis 
privalo tuo tikėti. Izraelis taip

mobili ir išvežtas. Iki šio meto 
jo likimas nežinomas, niekur 
nerastas jo lavonas. Dabar ka
lėjimas gresia kitai unijos vado
vybei už tuos pačius nusikalti-

pasakė. kad 
19,77 m. 

apsir girnų 
kiau-

vokiški tymai 
— 24 nuošimčiais mažiau, negu 
buvo pernai tuo pačiu me
tu.

I

VĖJAM NENEŠANT DIRVAS, 
ŽEMEI DIDŽIAUSIA ŽALA

WASHINGTON. — Apie 2.5
bilijonus tonų dirvožemio kiek- meto Nicaragua vyriausy 
vienais metais nuneša vanduo gaudavo karišką 
ir audrų vėjai, pasakė agrikul- Amerikos. 1____
tūros sekretoriaus j 
Rupert Culer. Nunešto dirvože
mio užtektų visą Rhode Island 
žemę dviejų nykščių (inčų co
lių) stora danga.

Cuter pasakė spaudos konfe- 
konferencijoje, kad vandens ir 

senatvėje lengviau išsiversti, o tikoje augo įvairūs mikrobai,[vėjų kasmet nunešta dusyk dau

Prezidentas Sadatas parei 
kė. kad pats didžiausias pavo
jus Artimųjų Rytų taikai yra 
pjilestiniečių klausimas. Jis pri- 

■.T. valo būti išspręstas, kad visiiNlCara^Ua. negaus į būtų patenkinti ir galėtų dirb-• I i i*’- duona užsidirbti ir leisti ki- AmenkOS ginklu ' tiems gyventi ir dirbti. Preri- 
c jdentas Sadatas keliais atvejais 
jfki ■ pareiškė, kad palestiniečių klau 
■bė Į shnas privalo būti tinkamai is- 

paramą iš spręstas.
Prezidentas Somoza meto Izraelis visą lai-

MANAGUA, Nicaragua.—

asistentas J yra įsitikinęs, kad amerikiečiai priešinosi šio klausimo tin-

ventojai supras švaraus van-į

ir toliau teiks jam reikalingus 
gnklus, bet prezidentas Carte- 
ris kitaip galvoja. Prezdentas 
yra įsitikinęs, kad dabartinė Ni 
caragua vyrausybė negerbia pa- Į tinkamai aptarta ir 
grindinių žmogaus teisių. Prieš tai ji nuves Artimuosus 
dvi savaites Managua gatvėje prje naujo karo.
buvo sustabdytas ir vetoje nu-j Prezidentas Sadatas šitą klau 
šautas opozicijos laikraščio re- j simą aiškiai išdėstė Amerikos 
daktorius Petro Chamorro. Vy- Į prezidentui Jimmy Carteriui. 
rauja įsitikinimas, kad jį nušo-|jjs savo nuomonę pareiškė Je-

kamam sprendimui. Izraelis 
siūlė kelis planus, bet nei vie
nas netenkina palestiniečių ir 

Į arabų. Jei ši problema nebus 
’ 4- Ijf n o i 11* 1 tci <

Rytus

dabar aiškėja, kad unijos penai- maurai ir mažyčiai grybeliai, 
jų fondas gerokai išvalytas, kurių liekanos užsiliko Antark- 
Svarbiausi kaltinimai krinta j tikos paviršiuje tebegulinčiuo- 
pirmininkui ir tarybos nariams, se akmenyse. Mokslininkai išty- 
patvirtinusiems abejotinos ver- r^ parsivežtus akmenis ir nus- 
tės bendrovėms dideles pasko- tatė, kad įvairūs mikrobai savo 

1 laiku veisėsi Antarktikoje. Tų 
[mikrobų liekanos liko ašigalio 
[akmenyse. Daugelis stebisi, ko
dėl mokslininkai bando ieškoti 

Amerikos vežikai savo laiku gyyybės žymių Mėnulyje ir ki- 
—kad jie yra geriausiai tose erdės vietose.
organizuota darbininkų unija. ______

giau dirvožemio, negu žemė na
tūraliai pakelia (iki 4 ar 5 to
nu nuo kiekvieno dirvų, akro). 
Tiek tonų netekus, dirvožemis
natūraliu keliu pats atsitaiso, j dabartinės vyriausybės sali- j pužai ėję. Izraelio parlamentui.

las.
Nelaimingiausioj! Amerikos 

unija

bet ko nebepajėgia po antra 
tiek metais po metų netenkant.

ninkai. Policija sako, kad ji su
ėmusi visus tris pasikėsintojus. 
Vienas prisipažinęs, o kiti gina
si. Prezdentas nori, kad Nicara- 

jguos vyriausybė paskelbtų dės

kad cholera buvo atnešta iš už
sienių ir dabar ji labai greitai Dabar aiškėja, kad toje unijoje 
plečiasi. visus reikalus tvarko ne vezi- 

Įkai, bet sukti žmonės. Tuojau 
I po Antrojo Pasaulinio karo ve- 
j žikų unijos vadai pateko į kalė- 
jjrmą už pinigų eikvojimą.

Labiausiai išsigarsinęs James 
Hoffa atsėdėjo kelis metus ka
lėjime. Jo pasigailėjo preziden-i 
tas NFksonas. uždrausdamas *

Vasario 2: Kotryna, Kornelijus, 
Vandenė, Salinga, Rytis, 
Jotautas.
Saulė teka 7:03, laidžias 5:06
Oras: Vėluotas tr feMaą

nustatyti sudegusio satelito da
lių pavojingumą, jeigu sovietų 
valdžia praneštų, kokios rūšies 
uranijų rusai naudojo šiam sa
telitui laikyti orbitoje.. Dabar 
mokslininkai gali tiktai spėlioti 
iŠ vienos lotos nustatytos smul 
kmenos. Jiems reikės daugiau J jam grįžti į unijos vadovybę.

įtaiko, kol jie viską tiksliai nus
tatys. Sovietų valdžia, užteršu
si dideli plotą Kanados erdvės 
ir sukėlusi dideli rūpestį ne tik 
vyriausybei, bet ir žmonėms,

galėjam kanadisflaiM p«*
dMt

Prezidentas negali 
nieko padaryti

WASHINGTON. — Preziden
tas Carter pasakė, kad jis ap
gailestauja nacių šalininkų gru- 

jpės kėslą maršuoti Skokie (Chi- 
f cagos priemiesčio) gatvėmis 
bet jaučia, ka jis negali jsi- 

. kišti.Pradžioje Hoffa buvo natenkin-,
tas, kad prezidentas išleido jį Į “Aš apgailestauju. Noriu,kad 
iš kalėjimo, bet kai išėjo, tai tokia pasibaisėtina politinė ir 
pradėjo organizuoti sugrįžimai socialinė filosofija visai nebūtų 
unijos vadovybę. į demonstruojama/’ pasakė Carte

Vianame Michigan*) kwe jis*ris, pridurdamas, “bet aš tikiu,
nua

j 1 uz.rvixz.j v, r

t.Jis pakartojo pagrindines min
tis valstybės sekretoriaus Van
ce pavaduotojui Alfred Ather- 
tonui. Jis važiuoja i Washing- 
toną. kur jis dar kartą tarsis su 
prezidentu Carteriu ir kitais 
Amerikos pareigūnais palesti-, 
niečii* *" kitais klausimais.

Piezidentas Sadatas turėjo 
'progos patirti ir atvykusios Iz- 
Įraelio kariškos misijos planus. 
Prezidentas yra įsitikinės, kad 

| Sinajaus klausimas bus aptar- 
jtas ir teigiamai išspręstas. Sa

vo laiku buvo dideli nuomonių 
skirtumai tarp Izraelio ir Egip
to. liet šiandien reikalas paaiš
kėjo ir egiptiečiai yra įsitikinę, 
kad susitarimas su Izraeliu 
šiuo klausimu bus išspręstas.
Prezidentas Sadatas įsakė už

sienio reikalų ministerijos dip
lomatams užmegzti ryšius su 
visomis arabų valstybėmis ir in 
formuoti juos apie dabartinę 
derybų su Izraeliu stadiją.



>- M

Secialms draudimas ir aprūpinimas
JUdarioja PRANAS ŠULAS

Vasario 2, 1978 Nr. 3(44)

-J

ED
teawMfiu>B fr Si>rh 4434 So. Wwhtenew AveM Chic**©, III. 6063?

Paug bedarbių Kanadoje
Kanados statetikoę duomeni-

min, be darbo buvo 944,000 vie
tos gyventojų, šis skaičius liu
dija, kad bedarbių, skaičius pa- 
asKUsėjo ir buvo rekordinis kra
što istorijoje. Opozicinės parti
jos federaliniame parlamente 
reikalauja tuojau pat sumažin
ti pajamų mokamą mokestį ka
nadiečiams , atšaukti kainų bei 
uttyginimų kontrolę.

veikime. Jau senovėje išminčiai 
nurodinėjo labai svarbius gy
venimų palaikančius veiksnius: 
grynų orų, švarų vanenį, fizinę 
mankštą, darbą, racionalų ir re
guliarų maistą.

Kaip įsniomi gali >avo amžių 
prailginti?

Vokiecių mokslininkas ir gy
dytojas ^ofelan sako, kad svar
biausi gyvenimui prailginti 
veksniai, tai saikingumas ir ge
ra nuotaika. Jis tvirtna, kad 
žmogaus gyvenimą trumpina il
gesys, liūdesys, nusiminimas, 
baimė, pavydas ir neapykanta. 
Taigi,džiaugsmas yra sveikatos, 
darbingumo ir ilgo gyvenimo 
sąlyga.

Gyvenimui prailginti daug 
reikšmės turi darbas. Jis sutei
kia visoms organizmo dalims

Kauno Įgulos bažnyčia

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

Kaip visiems žinoma, žmo. 
gus yra neatskriamas nuo jį su
pančios aplinkos ir jos veiksnių, 
kuria pasireiškia (gyvybiniame palaimą, pirmiausia palaiko nėr

vų ramumą.
Gydytojai aiškindami organiz

mo senėjimo paslaptis, pripažį
sta, kad žmonės miršta ‘ prieš 
laiką ir dažnai patys trumpina 
savo gyvenimą.

čia iškyla klausimas, o kas 
žmogaus gyevnimą ilgina? Di
delės reikšmės ilgo žmogaus gy 
venimo faktorius — nervų sis-

temos stiprinimas. Įvairūs per
gyvenimai, nesantaika šeimoje, 
įvairios neigiamos emocijos ken 
kia smagaus sveikatai ir trum
pina gyvenimą. Ir atvikščiai, 
saikingas darbas, tinkamas po
ilsis, balansuotas maistas* gera 
nuotaika, teigiamai veika ner
vų sistemą ir
gaus gyvenimą. * Oliukas

Move Up To 
tandard

It you re not earning a fult on your regular Passbook savingsand
up to 73/4% on Certificate savings, it will pay you to inove up (o Standard 
Federal Savings. At Standard Federal a 5V4% sąyings account actually 
yields 5.39% and a 7%% certificate account yields 8.17%,. on interest • ' 
accumulated over one year.

Interest at Standard Federal is conuxmnded daily and paid (piarlerty. 
Your interest check can be sent to you monthly, quarterly, semi-annuątty 
or annually, depending on your personal requirements. Deposits 
n*< eived by,the 10t*h. earn interest from the first and savings accoiijĮtefc 
are insured to $40.000 bv the Federal Savings and Lpan Insurance^ ' 
Corporation. . \1

*/■ * 4 >2 v? A-; ?
Cali a sax ings counselor at one of oorconx eniently kifated officc^antl 
we ll mox e your money to a high yielding Standarf Fwferal savings; | 
account, tailored to your indix idual needs. We can mąkeJhe movęier j- 
vou ()iii(.kly, conveniently and at no charge .,.whv not call todavi^U •
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HOME: OFFICE: 4192 An.Iht Avonuc. Phone: 84.7-1140 » i
Dow ners Grove: 5100 Forest A\ rn įit-. I^ie: W.t-1140 '- 
Umbani: 23 North Main Street, l’įųmrt H27-ff4O ' 
Aurora: 30i Wist GaJeiH.Himh-t'apl I’Iioih : te»2-Ll-W •« J 
Boulder Hiik 21 Hotiltler Hill l’as.<i’h<uM-: HH7-I lt*

Garfield Ridge: 6141 Archer Avenin:. Phone; 767-5200 
47lh and Rockwelh 2555 47th Ski 4 "L r V 5 / 83 

Hickory HUis: ’ikh .uiti KoIhhk K,t :*•v?"-•
Hickory Hilts: HtH Creek Shopping (.enter Pho»»<-: 1977

MES ATSAKOME
Dėl Papildomo^ Apdraudos 

Pajamy sistemos

KL. Malonėkite paaiikyti, ar 
Papildomos Apdraudos Pajamų 
sistemą — programa yra tas 
pats, kaip ir Socialinis draudi
mas ir kaip į tą įstaigą reikia 
kreiptis, kad gaučiau pašalpą? 
' ‘ česl. M-tis

ATS. Ne, SSI (Suplementary 
Security Income) nėra tas pats, 
kaip Soc. Draudimas, nors iAvar 
diątą programą vykdo Soc. See. 
'Administracija. SSI pinigai mo
kami tiems asmenims, kurie 
yra bėdoje.

KL. IMalonėkte pasakyti, kas 
yra SSI ? , F. G.

ATS. Supplemental Security 
Income, sutrumpintai SSI yra 
federalinė programa, kuri mo
ka mėmcekiais žmonėms paleng 
vinti jų finmedateklių,kurie yra 
65 metų amžiaus ar vyresni, ku 
rie atsidūrė bėdoje arba yra 
akli ar nedarbingi. Jiems mo
kama kas mėnesį čekiais—vien
gungiams $177.80 ■■ (pr.metais— 
$167.80) ir vedusių porai — 
$266.70 (pr. metais —$251.80). 
Kai kurie asmenys gauna ma- 
žia^ jei jie turi pašalinių pa
jamų.

. KL. Kokie asmenys yra kva- 
lifikuot į SSI pašaipą? D. S.

ATS. Tie žmonės, kurie turi 
mažai ar* gauna nefegularias pa 
jamas ir kurie neturi didesnės 
nuosavybės ar kitų daiktų, ku
rie galėtų būti paversti į pini
gus,. pyz. stakų, bondsų, bran
genybių ir kitokių vertybių, tai 
jie gali gaut SSI pašalpą.

Kai kurie žmonės gauna SSI 
pašalpą, nors jie niekad nedir-

KL. Kokioms aplinkybėms 
eseni gsflima ' gauti SSI pašal-

. ATS. Pavieniai asmenys ga
li turėti , paj amų-santaupų, ver
tės* iki SI,500, tai jie gali gauti 
SSI čekius, šeimos iš dviejų, as
menų gali turėtų, jų iki $2,- 
250. Į pajamas įskaitoma taup
menos bankuose, stakai, bond- 
sai, brangenybės ir kitokios ver 
tybės, kurias asmenys, ar šei
mos turi. Gyvenami namai neį
skaitomi į pajamų šaltinių sąvo
ką. Asmenmai daiktai ir namų 
vidaus įrengimai taip pat neįs
kaitomi į reguliarias pajamas, 
Gyvybės ir sveikatos apdrau
stos bei mažas automobile nesu- 
daro pajamų šaltinio.

KL. Aš noriu paklausti E. P. 
A įstaigą, esančią Arlington 
Heights, Ilk, kur aš galiu gauti 
lengvatų ir dalykų, kuriuos ji 
skelbia.; kad senjorams duoda 
nemokamai?. Aš tiktai žinau, 

japie būsų lengvatas, kuriomis 
aš nesinaudoju. Aš esu 83 metų 
amžiaus ir nieko dovanai ne
gaunu. Aš norėčiau žinoti, kur 
ir ką galiu gauti nemokamai?

r Elzbieta
Ą7S. Į EjPA. įstaigos pasta

bas, kad seniorai esą egoistai, 
atsako E.' R. D., Jie tvirtina 
kad senintai tūri sunkumų pra
gyventi iš soc. see. čekio —173 
dok per mėm.- Nors ir yrą . ke
lios agentūros seniorams padėti, 
stačiau jos beveik senjorams 
nieko nepadeda.*

’į gauti daliną darbą?

; *KL, Sfeičiap angliškoje span 
do j e, kad Chkagoje yra įstaiga, 
kuri senjorams parūpina da

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(T«slnvs)

Ar buvau nusistatęs asmeniniai to direct the priest 
nesikišti j politiką? Tokia yra Katalikų Bažnyčios direk
tyva visiems kunigams ir aš jos laikiausi ir laikausi

Ar Lietuvoje aš, ar kuris kitas vyskupas draudė ku
nigams gelbėti žydus? To nedraudė nė vienas vyskupas: 
nei viešai, nei privačiai Aš buvau Kauno arkivyskupo 
auxiliaras, o auxiliaras neturi kompetencijos kunigams ar 
pasauliečiams ką įsakyti ar drausti be savo viršininko pa 
vedimo. Kad tokio draudimo nebuvo, gali paliudyti visi 
laisvame pasaulyje esą lietuviai tremtiniai kunigai Gali 
ma sakyti, kad kiekviename Lietuvos vienuolyne ir dau
gelyje klebonijų buvo po vieną ar net kelis paslėptus žy
dus. Kaip aukščiau paminėjau, taip išgelbėtų keli yra 
laisvame pasaulyje, kurie nenorėjo pasilikti rusams vėl 
okupuojant Lietuvą..Lietuviai rizikavo savo gyvybėmis 
juos veždami Vokietijon kartu su savo šeimomis, visą 
laiką rizikavome tie, kurie juos lietuvių tarpe slėpėme 
Vokietijoje iki karo operacijų pabaigos. Šioje akcijoje 
buvo tokių drąsių žingsnių, kad juos čia atpasakojus skai 
tytojas netikėtų. Tokių paslėptų žydų buvo Kauno miesto 
vienuolynuose ir Kauno Kunigų Seminarijoje, kurioje 
buvau proefsorium ir Arkivyskupo Metropolito pavedi
mu ja rūpinausi. Lankydamas Kauno archidijocezijos 
parapijas daug kur radau klebonijose paslėptų žydų. Vie 
noje parapijoje žydą (nekrikštytą) radau zakristijono 
pareigose. Už tai nebuvo bartas nei įspėtas nė vienas ku
nigas. ;

žydų delegacijų klausimas
Kalbant apie žydų delegacijas ir lietuvių (ne mano 

vieno) santykius su jomis, reikia pat pradžioje paminėti, 
kad tų delegacijų galėjo būti visokių. Pirmomis karo die 
nomis ir net kelias savaites jokis žydų autoritetas mums 
nepristatė asmenų, kurie kalbėtų žydų bendruomenės yar 
du. Nuo pat pradžios vokiečių okupacijos Kaune visi lie
tuviai žinojome, kad Kauno mieste yra žydų nuėjusių 
tarnauti naziams. Kaikurie iš jų piktai persekiojo besis
lepiančius žydus ir jiems padedančius lietuvius. Visi Kau 
no gyventojai žinojo Sidąbrovičiaus pavardę.; Vokiečiai 
galėjo siuntinėti, kaip darė rusai, ir provokatoriškas de
legacijas. Pirmiau, negu Kauno žydai buvo uždaryti į 
Getho, pas mane atvyko Rabinas Sniegas, Dr, Elkes ir 
advokatas Garfunkel Jie man prisistatė atstovaują Kau
no žydų bendruomenę. Tokiais juos man rekomendavo ir 
vyr. Rabinas Shapiro. Su Rabinu Shapiro buvo sutartą, 
kad mudu asmeniniai nesusitiksime, o jo spoksman pas 
mane bus Rabinas Sniegas, šie trys asmenys išliko gyvi 
Vokietijoje KC iki karo pabaigos. Dr Ęlkes mirė Vokie
tijoje, advokatas Garfunkel yra Izraelyje, Rabinas Snie
gas yra gyvas tik nežinau jo gyvenamos vietos, šie asme
nys pas mane buvo daug kartų in iš Getho. Niekam ne
buvo atsakyta pasimatymas kas buvo jų man rekomen
duotas. Kiek buvo kitokių delegacijų ar asmenų norinčių 
su manimi kalbėtis, kiek jų priėmiau, to niekad neregist
ravau. Mano reikalai buvo gausūs ir įvairūs. Be (appo
intment) atvykęs ne vienas "kunigas negalėjo manęs su
rasti, kada jis norėjo. Galėjo atsitikti, kad ir atėjęs žy
das negalėjo manęs surasti, ar buvo jam atsakyta, kad 
šiuo metu esu užimtas. Jeigu yra kur laisvame pasaulyje 
iš Kauno Getho pabėgusi advokato Levin (iš Veiverių) 
šeima, ji galėtų paliudyta kąd neatsisakiau priimti net 
daug kartų ir padėtį pagal išgales mąp visai nepažįsta
miems žydams. Gyveną Kaune ne visi tėvai jėzuitai žino 
jo, kad jų nomuose buvo, paslėptas, iš mirtininkų tarpo 
pabėgęs daktaras Portnoy, bet visas detales žinojau aš. 
Jis sulaukė, kol 1^44 vasary vokiečiai apleido Kauną To
liau jo likimo nežinau, ' ’ \

Kauno Arkivyskupo Metropolito, mano ir mūsų Chan 
cery Office santykius su žydais pavaizduosiu dar kąiku- 
riais faktais. Karo operacijų pirmąja savaitę, birželio 
22-29 Kaune nebuvo nei Arkivyskupo, nei manęs. Arki
vyskupas rusų išvarytas iš savo rezidencijos gyveno už
miestyje, o aš buvau išvykęs Jonavon Konfirmacijai Bir 
želio 23 d. ryte buvau sulaikytas, kartu su mane lydėjusiu 
kunigu ir klieriku būrio civilių žydų ir pristatytas į NK
VD, apkaltintas besirengiąs vykti vokiečių pusėn į

(Bus daugiau)

bą, būdamas vyresnio amžiaus 
asmuo, paskambinkite Debbie 
Bloss telefonu 3-48-8330, ext 
25.* Ji jums padės, jei galės.

men>M kompensacijų dėl mano 
susdžeidimo darbeJtoriu paklau 
stk gal aš galėčiau gauti ąaįar- 
bo pašalpą, kol grįšiu darban?

1 Ktią darbą: tačiau pamečiau ad
resą ir telefono nr. Malonėkite 
paskelbti jūsų vedamam sky
riuje tikslu adresą ir telefono 
numerį. £ C.

ATS. Toji įstaiga vadinasi 
RSVp Reaction of Hull House 
Association, ji parūpina senio
kams nepilno laike (part-time) 
darbą. Jeigu jūs pageidaujate 
gauti bet kurį nepilno taiko dar

V.J 2/

. Nedarbo konipenea^ijos 
reikalą

KL. Darbo metu įvyko akci- 
dentas, kurio pasėkšiėje aš at-i Viena iš pagrindinių sąlygų, tai 
sidūriau ligoninėje. Dabar aš Į būti darbingu, ir turi 7 ieškoti 
kiek pasveikau ir grįžau j na-į darbo. Jūs negalite gauti ne
muš. Tačiau mano gydytojas į darbo pašalpos, nes gaunate 
sako, kad dar praeis 2—3 mė- “Workmens” kompensaciją už 
nėšiai, kol aš galėsiu grįžti dar-*sužalojimą, dėl kurio jūs esatą 
ban. šiuo metu aš gaunu “Work nedarbingas, 
_. '_______ ~ r ' - ' ' ; » ■
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ATS. Nedarbo Apdraudos si
stema taikoma tiems darbinin
kams, kurie neteko darbo ir ati 
tinka tam tikroms sąlygoms.



Detroito naujienos Į
Detroito Lietuvių Organizacijų monstravo kaip iš šiaudų pada-' 

romi papuošalai. Paįvairinimui 
kūčių tradicinį vaizdelį dal^a-' 
vo St. Butkaus šaulių kanklinin
kės: Rasa Veselkaitė, Asta še-

* pelytė ir Aida Petersonailė, va
dovė 'Danutė Petronienė paskanų 
bino pora kalėdinių melodijų. 
Solistė D. Petronienė, pritariant 
kanklėms, pagiedojo kalėd.nę 
giesmę.

Kūčių ir Kalėdų vaizdelį te
levizijoje labai gerai atliko ir; 
visais atžvilgiais pavyko, tik lai-

Centro informacija
Vasario 16-sios iškilmingo m i 

nėj’ino metu vasario 12 d. 12:30 
vai. Kultruos centre invokaciją 
sukalbės šv. Antano parapijos 
klebonas k u n. Kazimieras Si
maitis, pagrindinis kalbėtojas 
iškilmingame minėjime bus 
Amerikos Lietuvių Tarybos na
rys in.ž Eugenijus Bartkus, an
glų kalba kalbėtojas 17 distrik
to kongresniamę* William M. 
Brodhead, iškilmingo minėjimo 
programos vadovas Organizaci
jų Centro vicepirm. l>r. Algis 
Barauskas. Amerikos himną 
sugiedos solistas Pranas Zaran- 
ka. Meninę dalį atliks Detroito 
Jaunimo choras, vadovas muzi
kas Stasys Sližys ir St. Butkaus 
šaulių kp. kanklininkės, vadovė 
Danutė Petronienė. Vėliavų ce- 
rainonijoms vadovaus švyturio padarysi, geriau negu nieko, 
jūrų šauliai, taip pat ir vėliavos j 
pakėlimui vidurmiestyje Vasario j 
16 dieną X vai. 30 min. ir nulei-’ 
dimui 5 vai. prie miesto rotušes. * 
Vėliavos pakėlime kviečiami 
dalyvauti skautai ir kitos orga
nizacijos bei pavieniai asmenys.

BLOC Valdyba dis Įvyko sausio 22 d. šv. Anta-

Metų ryte 7 vai. Mažai arba nie
kas tuo laiku prie televizijos ne
sėdi. Ir aš apie 3 vai. grįžau iš 
Naujų Metų sutikimo baliaus, 
vos ne vos prisiverčiau atsikelti 
ir Kūcių-Kalėdų pusvalandį pa
matyti. Girdėjau iš rengėjų, kad : . 
tiktai tokį laiką tegavo. Tai ką

Leonardo da Vinci Paskutinė Vakarienė”

Kanados naujienos ■

rin*>. luojuu atpažinau, kad y 
Petro Porgrjnqr rankraštis, n

hivių koloniją ir už j*^, r'Jių 
.. , . turi būti iškeEami i viešumą,

aš pats anksčiau buvau gavęs j kad visuomenė susipažintų ii* s.i 
komunistinę spaudą užvadintą ’ tokiais padarytų atitinkamas š 
“Naujas Gyvenimas” atspaus-; vadas.
dintas Pliiladelphijoje. Pa., kurj P. Polgrhno buvo
ant voko irgi buvo mano pa
vardė ir adresas užrašyti pmi t-

. šus P. Polgrimo pabraižai.

Ee to. PJ70 m. kada buvo 1 uo 
š amas Niagaros Pusiasalio sa- 

: vunorių kūrėjų pagerbimas vie
nuolyno patalpose ir man bu-

. nant ta s metais Bcndruom nes 
•pirm.. Petras Polgrimas man 1 •

ĮI.KVS -ILunov? 
: kur anoris-k

j lesto raštu, kad aš savanorm-k ū

Kkutuojamas

i rėjas .Antanas 
Joks is anksto

tokius veiksmus asmm 
ūžiamas. P. Polgrima 
mus tame susirinkime

bet

< Išaiškino šmeižtų rašeivą ' ' -
ST. CATHARINES, Ont. — Pavergtų Tautų komitetui, su- 

St. Catharines lietuvių yra ma
ža kolonija, bet pagal savo dy
dį reikia pripažinti gana veik 

Kol kas veikli yrą Bendruo- 
ramovėnai ir šauliai.

rymas įvyks \asario 16 dieną Taip pat prieš kelis metus suri
jau šiame dienraštyje rašiau.! organizavo Rvtų Europos Pa- 
Apsvarstymai ir paskutinis posė- vergtų Tautu komitetas, kuriam 
a:.. 00 a \ »1 jau antri metai vadovauja ener- 
no parapijos patalpose. Dalyva- .gingas ir didelis patriotas inž. 
vo sekantieji Kambario Komi-,^įCpOnas setkus.
telo nariai: vicepirm. Stefanija1 st. Catharines “

kuri ir posėdžiui druomenė, padedant

Lietuvių kambarys Wayne 
State universitete

Kad Lietuviu kambario atida-į
li 
menė.

Kaunelienė, J 
pirmininkavo, ir nariai, Jurgis 
Baublys, Vacys Urbonas, Vincas 
Tamošiūnas, Vytautas Kutkus, 
Eugenija Bulotienė, Antanas Su 
kauskas, Antanas Grinius, Al
girdas Vaitekaitis, Rožė Bilaitie 
nė, Ona Pusdešrienė, Kazimieras 
Sragauskas. Jonas Maršalkovi- 
čius, Martinas Stonys, St. Račių 
kaitis ir svečiai.

Kūčių-Kalėdų tradicinė 
eglutė televizijoje

Nors da I i na i pa vėl u o tai. 
norėčiau skaitytojus painformuo
ti, kad sausio mėn.' 1 d. per te
levizijos 4 kanalą buvo parody
tos lietuvių tradicinės kūčios ir 
Kalėdų eglutė. Kūčių ii- Kalėdų 
reikšmę plačiai paaiškino De
troito Kultūros Klubo vicepirm. 
Tremties Trimito redaktorė Ste
fanija Kaunelienė. Aiškinimai 
ir pasikalbėjimai tesėsi pusva
landį. Pasikalbėjimą pravedė ■ 
ir klausimus patiekė Family mas su menine dalimi įvyks 226

škilmingas kambario atidary-

St. Catharines lietuvių Ben- 
ramovė- 

nams. šauliams ir Rytų Europos

Living 4 televizijos kanalo sto
ties Kultūros skyriaus vedėja Ja- 
nia Rukšėnaitė-Criner. Taip pat 
ir nuoširdi padėka poniai J. Cri- 
ner, nes jos dėka šis pusvalan
dis buvo išrūpintas.

kambaryje antrame aukšte.
Vaišės su kokteiliu bus Lie 

tuvių kambaryje, 288. Po iškil
mingo atidarymo vyks meninė 
dalis, kurią atliks tautinių šo- 

Jkių šokėjos ir kanklininkės. Už-
Kalėdų-Kūčių pusvalandyje da. kandžius pagamins Birutietės ir 

lyvavo šiaudinukų ir keramikos sesės šaulės. Kokteilį parūpins 
darbų menininkė Antanina Jo-. Stasys Račiukaitis ir Algirdas 
nyriienė. Televizijos ekrane sto- Vaitiekaitis. Ceramonijas pradės 
vėjo josios graži rankų darbo ir susirinkusius pasveikins ko
si audinukais papuošta eglutė, miteto pirm. Jurgis Mikailą. 
A. Jonynienė televizijoje pade- Trumpą kalbą pasakys ir kam-

barį pašventins vyskupas Vin. 
centas Brizgys iš jChicagos.

Jei bus svečių atstovai iŠ Al
to, Vliko ir LB. bus jiem s leis
ta tarti trumpą sveikinimo žo
dį. Vietinės lietuvių organiza
cijos gali sveikinti raštu ar žo
džiu, bet tik ribotas skaičius. Pa
geidautina anglų ir lietuvių kai 
bomis. Po kambario atidarymo 
ceremonijų, Lietuvių kambario 
raktas bus j t eik tas Wayne State 
Universiteto Rektoriui Guliau. 
Tikimasi, kad kambario atida
ryme dalyvaus projekto laimė
tojai architektai Rimas ir Jonas 
Mulokai. Smulkesni kambario 
darbai gal ir nebus užbaigti dėl 
gausaus sniego ir šalčio trukdy
mo. Organizacijų atstovams bei 
kai kuriems veikėjams "bus'pa
siųsti kvietimai, bet komitetas 
į atidarymą kviečia' visus jieš 
tuvius. Įėjimas nemokamas. Dėl 
smulkesnių informacijų skam
binkite bet kuriam komiteto na
riui. A. Sukauskas

ruošia reikšmingas Lietuvos ne
priklausomybės, Birželio' žiau
riųjų išvežimų minėjimus; de
monstracijas prieš Lietuvos oku 
pantą, sovietų komun izmą ir 
t. t. Be abejo, tokia vieninga 
jungtinė veikla nepatinka Lie
tuvos okupantams ir jų bernams.

Lietuvos okupantas negali už 
drausti patriotų lietuvių veiklos 
ir demonstracijų prieš sovietų 
praktikuojamą žiaurų genocidą 
pavergtoje Lietuvoje. Kanados 
valdžia žino sovietų brutalumą 
pavergtuose kraštuose, todėl pa
bėgėliai nuo žiauriojo sovietų 
komunizmo turi čia pilną lais
vę ruošti demonstracijas; pa
rūpina apsaugą demonstracijų 
dalyviams; dalyvauja ir valdžios 
atstovai ir išklauso.keliamus nu 
siskundimus prieš sovietus. Pa
triotai lietuviai yra pasiryžę tol 
demonstruoti, tol reikšti pro
testą, kol Lietuvos žmonės lie
tuviai galės patys pasirinkti’ vai 
dymosi sistemą. ■. - * : *

Tokie Lietuvos okupanto pa
taikūnai lenda į.pa triotines or
ganizacijas. Žinoma, pa tenka žr 
į valdybas, nes sunku šiuo metu 
valdybas besudaryti, bet ati
randa visokie “P P”, “Išman
iai"’ ir t. U kurie gavę progąs 
naujam redaktoriui, dar netu- 

:rinčiam 'patirties,^ atsisėdus į re
daktoriaus .kėdę grakiša raši
nius bę -pagrindo kritikuojan
čius patriotu s tietuvaus, rien dėl 
to, kad suruošia sėmingas.?dį- 
monstracijaspriješ-Lie^vos'^^  ̂
pantą, sovietusf kad < suruošia

I demonstratyvius Lietuvos ne- 
; priklausomybės mirgėjimus. 
Toks, kenkėjas darniai lietuvių 
veiklai buvo pasireiškęs kana- 
diškoje “Nepriklausomoje Lie
tuvoje”. Lietuviškos veiklos 
kenkėjai rašinėjo į “Nepriklau
somą Lietuvą’’ esant ’r velioniui 
J. Kardeliui redaktorium, bet 
nespausdino. Tokiems rašei
voms po slapyvarde “St. Catha- 
rinietis” patardavo eiti į val
dybas ir geriau už dirba n Čius 
padirbėti.

Tokį šmeižtų paskvilį buvo 
parašęs ir pasiuntęs savaitraš
čiui “Tėviškės Žiburiams”, kad 
atspausdintų Petras Polgrimas. 
Pastarasis priklauso Povilo Luk 
šio šaulių kuopai ir ramovėnams- 
Kadangi korespondencija buvo 
nešvaraus turinio, tai ant ant
ros pusės korespondencijos P. 
Polgrimjas šavo įlanka ‘užrašė 
prašymą Tėviškės Žiburių redak 
toriui, įkad patalkintų savait
raštyje ir pasirašė patrioto lie
tuvio veikėjo pavarde: A. šėri
kas, 10 Clark, St. Catharines.

‘Tėviškės Žiburių” redakto
rius tokią “korespondenciją” ne 
spausdino ir su lydraščiu grąži
no “savininkui”.

A. šetikas, gavęs tokią grą
žintą korespondenciją, nustebo 
ir labai jaudinosi, kas galėjo to
kią nešvarią korespondenciją jo 
vardu parašyti Kaip tik aš pa
žiūrėjau mašinėle rašytos kores
pondencijos, kitoje pusėje ran
ka rašytą “Tėviškės žiburiams” 
prašymą, kad patalpintų kores
pondenciją, ją buvo pasirašęs 
A. šetikas, 10 Clark, St Catha-

rėjų pagerbime nekalbėčiau Benį 
druomenės ar valdybos vardu, 
bet kaip J. šarapnickas. Mat 
tuo metu P. Polgrimas buvo j 
B-nės valdyboje. Gavęs asme
niškai tokį iš Petro Polgrimo 
raštą, nenustebau ir tuojau per
pratau, ką tas “ultimatumas“ 
reiškia.

Tačiau nekreipiau dėmesio ir

Kada Čikagoje panašūs 
triotai veikėjai” parašė šmeižtų 

j paskvilį, jokios pavardės nedrį
so pasirašyti, kadangi viskas lai
vo pagrįsta melu ir šmeižtais, 
o už tokius darbus žino, jog, kad 

! bus nubausti. Tokie šmeižtų 
pašviliai yra spausdinami Lie
tuvos okupanto pageidavimu* 

. 1 - . su tikslu suskaldvti vieninga liesavanonų-kureju pagerbime pa L . . ;T. . \ ’‘ 1 tuvių veiklą pries Lietuvos oku-
pontą — sovietus.

J. šarapniekas

sakiau Bendruomenės vardu svei 
kinimo kalbą. Man neaišku ko
kių tikslų siekiama ir kam tar
naujama tokiais užsimojimais? 
Už tokią veiklą gali gauti me
dalį tik iš Lietuvos okupanto.
Tokie darbeliai liečia visą He-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamsrĮ, senus |a 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku viatcvardžiy sąrašas. Knygom 
kaina $6.00, minkšti vlrialial.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

1733 So. Halsted St^ Chicago, DI. SOSOS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwnlnw, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

tpražymal, paimtlįlš gyvenimo, Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina S2į50.

Dr. Juoxas BJ Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
mr>trenka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamo? dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidu. - - ‘

1733 South Existed Street, Chicago, HL S05M

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

IM

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NaulknoM ftlfaM favff farrte jiynrf tef taAM

knvvv adnfą ar letrfym.
AMuMtm PdUMUda, MM GttrrAMC jdocatf Mtsų &W1

pas mus

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGASEU»

1731 S. HatatH BL, Cikada, DL M«M.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplri-

MAWi«MO1, CM<*OC I, Al, — TRVMBAY. FEBRUARY zim'*

Juozai Kapačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga ginsirl fllu- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIITUVO4. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, Fridai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 pat $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

NL- Zoičenko SATYRINĖS NOVtLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina £2.

D. Kuraitis, KELIO N t | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
toriaui pastabumą neapgauna In turisto ir agltpropo propaganda M 
iHmaaūkavimai- Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų tikimą. 
Kaina $2.

Vincai Žamaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ R. 
84 p«L Kaina $150.

tie tr kiti leidiniai yra grananS
NAUJIENOSE, 173f Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILU MM

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei | 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1733 So. Halsted St, Chicago, HL SOSOS

mt
BEDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANĄ ’ / '-

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas Ir klausėsi Jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus {domu prisiminti senus laikus ir paskaityti ęrtfžų Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos tr vasaros pariskąttymims. nu
pirkti Antano Mko parašytą VtĖSTSči žfiOGAtfS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekrleną. kas ji & 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo. ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimu 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanu R Oku, VIENIŠO t^OGAUS GYVENIMAI Jucio Ado
maičio - §emo gyvenimo bruožai, EHeido Amerikai Uetetių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU h&ina 3 dot

GAUNAMA "NAUJIENĄ ADMINISTRACIJOJE

Dr. Ktzyt Grinlvt, ATSIMINIMAI IR MINTY1. n tocm, 
hite rirMtek. 336 pri. Kifau MX>ą ICnHtate vtrl

FrX. VteL BteHfci, IENŲ JŲ Lim/Vlt^U ‘ UffS“
RUA, I dalR 208 ptL, Irttti ttio, mtiaktafe rtr- 
Mtete — $240; n dalte, 235 p«L trilU OjOOl fthikf- 
t*te rirletteif ____ _________ ________________ _ - ttJE

Henrlk* Temx _ TtmMwkx, LIETVYlttABtl PAMARY!.
Pihdoėt fr L 
rtnebocalu tr

ffiw-
Trtjų diBų LMsvoi 
***** « ’

Janina M>f0r4, TRYS K VIENA. jstatyitAf I

M. POVILAI MILERIS, MogPifijc* hrodbtf 30
psuUptd _________________________________ __

KnygBfl utakurt reikli pridėti 10 et pašto

NAŪJIINO8

SAVINGS & IOAN
1800 So. Hoisted St

Po mm Uupomi jttoj pinigai at
lieki didelius darbui. Pirma, jie pa
deda 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 ' v

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoB 
neša

RSAL
ĮitMgU 192S meUlA. TM. 421-3070

ĮstidgYN pietuos IdemAJi autx>nM>bUlims pastatyti.
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mi, bet kokia nauda iš negalvojančių? Pats mokytojas ši
tą klausimą ryžosi aptarti, nes jis pajuto, kad visas stato
mas namelis liko be pamatų. Praeito pirmadienio “Drau
ge” jis paskelbė straipsnį: “Tvirtesnių atramų beieškant”. 
Galvojantieji žino, kad mokytojo suprojektuotas namelis 
nestiprus, ir kad turimos atramos neišlaikys. Jos taip pat 
linksta su kiekvienu stipresniu vėjo pūstelėj'r'v ; 
ėjo išvados, kad esamos atramos netvirtos, reik • 
nių.

Beieškant stipresnių atramų, jam dingtelėjo mi 
kad atvežtoji eharta buvo pati silpniausioji. Barzduk.i. 
chartą jis ryžosi paremti šmulkštine eharta Bet jis nebu į 
vo tikras, ar šmulkštinės užteks. Jis priėjo išvada 
bus reikalinga dar viena eharta. Pirmadienio 1 rau 
šitaip rašo apie suplanuotas chartas ir tolimesnį ė.
na:

. j. .

•C ’

r*

Vienas va'zdas Ged.mino kalne

“Dideliam tikslui reikia ir patrauklių vizijų . 
rečių planų. Taigi šalia Lietuvių chartos taip . 
kia ir Lietuvos laisvinimo chartos. Abiem t 
turi išnykti “darbų pasidalinimas”, nes lietu* y b 
miasi Lietuvos laisvės kova, o ši kova taip pat tui 
Įkelti bei ugdyti mūsų lietuvybę. Dirbtinis skirstymą 
sis nenaudingas lietuvybei, nei laisvės kovai, nes skal 
do ir taipjau negausias mūsų jėgas”. (Draugas, 1978.'

DR. J. KAŠKELI3 ~ kad ir dėl kai kurios Amerikos

Pasaulio Antikomunistij Lyga ir Altas
elio ar žydų enrgracijos :S -S. 
Rusijos reikalais, nebesuspėja 
(?) skelbti kartu ir mūsų išsL 
laisvinimo veiksnius... Pats Ame 
rikos delegacijos (Belgrade). pir 
mininkas Goldberg pabrėžė, kad 
Amerikos partijos ir riša v’suo- 
menė (reikia pažymėti, kad ir 
kitų, ypač antikomunistinių, 
valstybių visuomenė), kuo to
liau, tuo labiau įsitikina, kad S. 
Rusija nelegaliai laiko Lietuvą 
okupavusi ir kad Lietuva turi 
būti nepriklausoma. Kieno 'gi 
dėka^ toks svetirųtaučiųrislt'ki- 
nimas ‘susidarė jeigu ne Alto 
ir visų kitų lietuvių junginių bei 
paskiru pasišventusių pionierių 
energingos akcijos?

Buvęs WACL pirmininkas ge
nerolas . A. Lane šeštoj WACL 
konferencijoj* įvykusioj Mexi
co City, taip pat oabrėžė ir pa
gyrė imigrantus iš pavergtųjų 
kraštų, kad dėka tų'imigrantų 
Amerikos visuomenė ris dau
giau supranta kas yra komuniz
mas ir kaip jis atrodo praktikoj.

Altas, santykiaudamas su ki
tų tautų organizacijomis ar są
jūdžiais, šiuo atveju veikdamas 
WACL ar ABN, vis’škai prisi
laiko savo paskirčiai ir visiškai 
išlaiko demokratišką veidą ir 
nuo to principo nenutolsta, — 
lygiai kaip kad nenutolsta nuo 
savo demokratiškų principų

(Bus daugiau)

m. saus. 30 d., 3 psl.).
Lietuvių kalbos mokytojas, tapęs visuomenės veikė-

_ ju, tuojau parodo įgimtas vado savybes. Jis užmiršta, kad
Mokytojas Stasys Barzdukas, vienoje valstijoje r^inaujai ruošamos chartos turi būti visų lietuvių chartos. 

gistruotos Bendruomenės dvasios vadas, yra vienintelis lietuviai nedalyvaus tų chartų paruošime, tai pasi- 
naujos Amerikos lietuvių politikos šalininkas,, kuris kar- kartos pirmosios chartos istorija. Ji kabos pas kelis barz- 
tas nuo karto rįžtasi viešai pasakyti, ko jis norėtų Amen dukinius ant sienos, o didelė lietuvių dauguma nieko apie 
koje pasiekti. Savo veiklos pagrindu jis deda Pasaulio ne2įnos. Užmiršęs pagrindinius mokymo principus, jis 
lietuvių chartą, bet čia pats primiršęs visas tvarkingo įuojau pasišoka vado pareigoms ir tvirtina, kad nauja 
rašymo taisykles, jau kalba apie reikalą priimti šmulkš- ( 
tinę chartą. Turimą Chrtą jis rašo iš aid dės raidės, kai- menė. Amerikos lietuviai žino, į kokią vargą yra patekęs; b galmybės iškelti lietuvių at- 
ba apie reikalą turėti ją kiekvienoje šeimoje ii kartotis vilkas, o Barzdukas dar geriau žino, kad ne tik Pasaulio.
josios žodžius, kaip Viešpaties maldą, o čia pat, net tin- p ■ - - - ------ ~
karnai nepaaiškinęs, jau randa josios plyšius ir viešai pas aį^os;jeigu’hai^<ai^ruS PlST^a^k^g^ 
kelbią^kad reikalinga dar viena eharta. kuri turės papu- ' ' ■ 1
dyti šios chartos spragas.

Bet įdomiausia, kad lietuvių kalbos mokytojas, sių- 
lydamas naują chartą, net nepatyrė, ar ta naujoji char- 
ta jau paruošta. Jis kalba apie šmulkštinę chartą, bet tos 
chartos dar nėra. Blogiausia, kad greičiausiai jos ir ne
bus. Pats šmulšktys, antros barzdukinės chartos planuo
tojas, dar neturėjo laiko chartos klausimo aptarti su Rai
la. Nespėjo jis susižavėti Railos skelbiamomis naujomis 
mintimis, liaudininkai atėmė iš Šmulkščio Sėją. Reikia ma 
nyti, kad naujai išrinktas komitetas Railą jau seniai pa
žįsta, o jo stilių geriau žino, vyresnieji tautininkai, šmulkš 
tys paruošė paskutinį atsisveikinimo numerį, bet naujos 
chartos Į storą sąsiuvinį neįdėjo. Gal dar jis pats nebuvo 
paruošęs. Kai baigs darbą, tai reikia manyti, kad pats mo
kytojas duos jam savo “Atgarsių” kampeli ir paskelbs. 
Naujoji eharta neturėtų tokios didelės svarbos, jeigu ji bū 
tų paskelbta kitur.

Mokytojas Barzdukas, bestudijuodamas senąją char 
tą, paruoštą Europoje ir atvežtą Amerikon, Amerikos lie 
tuvių visai neatsiklausus, pajuto, kad ta jo eharta nėra to
kia stipri. Mažai kas kreipia į ją reikalingo dėmesio. Jis 
aiškiai pamatė, kad reikalinga antroji eharta senajai sus
tiprinti. Bet kol ta antrojo bus paruošta, tai negalima ta
balu otis ant šakos. Kas apie visuomeninį darbą negalvo
ja, tai tam nesvarbu — yra eharta ar jos nėra. Bet juk ne 
visi negalvoja. Yra didogas būrys lietuvių, kurie galvoja.
Tiems galvojantiems reikia duoti medžiagas galvojimui. 

Iki šio meto mokytojas tebekartoja apie pirmąją chartą 
ir pasijuto labai vienišas. Jis pajuto, kad galvojantieji jo 
nesupranta, jo minčių neseka? palieka jį vieną. Visi žino- kakties minėjimus nuo pirmos sovietų karo jėgų invazijos n..e lietuvių vedamą < 
me, kad visuomet atsiras ir tokių, kuine seks negalvoja-! i Lietuvą ir bendromis jėgomis rinko aukas laisvimmofco- uetuviško darbo griovimas.

Kaip kamieną nusmailina į plonybę

s)

Tose konferencijose yra ge- nialistinėj okupacijoj ir kąrtu 
riausia proga raštu, viešu žodžiu paliudijant, koks Maskvos ko- 
ir asmenišku kontaktu iškelti, 
rasti užtarėjų L'etuvos bei lietu
vių tautiniams reikalams. WA- 

chartą turi paruošti Vlikas ir Pasaulio Lietuvių Bendruo Į CL narių pagelba gali susidary- 

įstovavimo klausimą ir Jungt.
bet ir Connecticuto Bendruomenei reikalingos tvirtesnės' Fa^tose‘ arai)ų ar Ąfri

ją nežinos. Užmiršęs pagrindinius mokymo principus, jis
munizmas gręsia kitom tautom. 
Koks lietuvių įnašas yra WACL 
ve’kloje galima spręsti ir iš to, 
kad 8 parinktų pagrindinių kal
bėtojų tarpe, — WACL vienuo
liktoj konferencijoj, kuri įvyks 
š. m. balandžio 27-30 dienomis 

kos juodukų išsilaisvinimo or- Vašingtone (D. C.), — šalia Ron- 
ganizac’jos yra remiamos ir p-a 
įsileidžiamos į įva rias J. T. in
stitucijas, tai kodėl nedaryti pa
stangų lietuviams? Ukrainiečiai 
tam klausimui yra gavę kai ku
rių valstybių pr’tarima.

WACL jau yra lietuviams pa- ne laike tos konferencijos. Vi- 
rodžiusi net konkrečią pagelba, sose tarybos rezoliucijose ir ko- 

'kaip pav. Simo Kudirkos, Bra- munikatuose Lietuva yra visuo- 
ziųskų ir Australijos socialist!- met minima pirmose vietose.

Alto užsimojimas įsijungti ir 
įjungti visas galimas lietuvių jė
gas į plačios Amerikos bei tarp
tautinės masės opiniją, idant jos 
spaudimu priversti vyriausybes 
vėsok omis priemonėmis padėti 
lietuvių tautai atstatyti laisvę, 
yra konkrečios ir realios pastan
gos ir jos turi būti remtinos, o 
ne priskirti "wishful thinking 
kategorijai”.

Kai kas mano ir net perša, 
kad mes turime tylėti ir net

lės joje dėstyti’savo svajones, bet tos svajonės labai skir
sis nuo realybės. Turėsime naują chartą, bet neturėsime 
tos chartos pasekėjų. Kad lietuviai sektų bet kokioje char 
toje išdėstytas mintis, tai jie turi dalyvauti tos chartos 
paruošimo procese. Jeigu lietuviams bus primesta nauja 
eharta iš viršaus tai ji viršuje ir kabos, niekas jos nebes- 
kaitys, bus barzdukinė eharta.

Bet gražiausiai mokytojas nukalba apie visuomeniniovyriausybėš Lietuvos Sovie- 
lietuviško gyvenimo plonybes. Nedrįsdamas savo, vardu tams* pardavimo panaikinimo 
išeiti “tvirtesnių atramų ieškoti”,'jiš..pasinaudoja-Kana-jreikariose» Tarptautinėj plot- 
doje-spausdinamo savaitinukocitatomis. Jis tvirtina, kad!n- i VACL reikšmę, noriu tik 
mūsų “politinės viršūnės”, vietoje konkretaus ir naudingo! Vie'!ą aktą pažymėti ta-WACL 
darbo, tenkinasi “deklamaciniais” pareiškimais. Vietoj

pramo-

aid Reagan,' šalia patrijarko 
Slipyj, šalia Solženicyno, — nu
matyta kviesti ir dr. K. Bobelį. 
Taip pat pritarta, kad lietuviai 
(Altas) suruoštų Lietuvos rau
donojo teroro parodą Vašingto-

konkretaus darbo, jos amžinai posėdžiauja “rašo atšišau- griauti “kapitalistinių 
kimus, ginčijasi dėl kompetencijų” ir kitokių tik jiems “teĮninių valstybių ūkį...

į Altas, kaip WACL narys, kiek 
‘plonybėmis”. Pat5’I’Lu paskutiniam WACL ta

rnybos posėdy Los Angeles, yra 
aukštai vertinamas ir laikomas 
pagarboj. Pre to daug prisi- stropiai prisilaikyti JAV State

žinomų plonybių”.
Ką lietuvių kalbos mokytojas vadina

Darbo padalos principas Amerikos lietuviams atrodė ir 
šiandien atrodo toks svarbus, kad jie labai stropiai jo lai- _ _
kėši, kol Amerikon Barzdukas atsivežę chartą. Ameriko Alto, p:rm. dr. K. Bobelio Departsmznto ar vienos kokios
je lietuvių, palyginus.su kitų tautybių žmonėmis, yra nė- .'us užs'rekomendavimas WACL 
daug. Darbų yra daug, o žmonių mažai. Pasidalinus dar- įtakingų nar ų tarpe nvJviečiant 
bą, galima daugiau padalyti. Barzdukas šitą principą drp Tae 'JVOS t krąja padėti S. Ru- 
žinėjo, drožinėjo, vietoj vieno žmogaus, siuntė kitą, vietoj,S1JOS linper a neoko o- 
vienos komisijos siuntė antrą, o netolimoje ateityje, yra' 
pagrindo manyti, siųs dar daugiau. Nudrožinėtas darbo 
padalos principas jau visai atmestas.

Lėšų telkimo klausimas taip pat yra svarbus. Ameri
kos Lietuvių Taryba ruošė Lietuvos nepriklausomybės su

partijos užsienio pol’tikos, nes, 
l'rdi, Altas gali įžeisti demo
kratiška Amerika...

Ar mes turima iš viso tylėti,

ukinė Bend
kti, bet Baivduka; patarė 1.ainiui aukas rink 

mėnesj, kai Amerikos lietuviai aukas duodavo 
kėLite, tai ne “plonybės”, bet pasikėsinimas į 

lietuvių vedamą darbą. Tai ne “plonybė ’, bet

— Tarp Kambc lijos ir Viet
namo komunistų eina arš:os ko-

ruomenė turėjo ir turi savo mėnesį vos pasienyje Praneš’mai seko, 
kad Ta j aus vyriausybė teikia 
paramą Kambodijos komuni
stams pries vietnamiečius. Ta- 
jaus vyriausybė apskaičiavo, 

kad Tekino komunistai ne toki 
pavojingi, kaip maskviniai.

- Kodėl taip yra? Todėl, jog nėra kas rūpintųsi jų 
sveikata. O kaip su šių dienų augančiais ir bręstan
čiais vaikais? Koks jų bendrosios ir dantų sveikatos 
stovis? -

Surinkti statistiniai duomenys rodo, jog 98-tas pro 
centas vaikų turi kortonizuotns, kiaurus, išpuvusius, 
pūtioojančins dantis ir krajingas dantenas. 60-tas pro 
centas vaikų turi kaulų suminkštėjimo ligą. 7O-tas pro 
centas turi įvarius širdies sutrikimus, o kur dar visos 
kitos ligos, kurios ant jų by r ė te byra.

Metropolitan Life Insurance ir kitų gyvybės apd- 
raudos kompanijų statistikų duomenys rodo, jog šir
dies ir vėžio ligos stovi pirmoje vietoje. O kur gi vi
sos kitos ligos? Tas aiškiai parodo, kokia nūdien pras-i

zuotas gydymas bus įvykdytas".
* Manding. Medikų ir Odontology draugijos bando 
įpiršti savo gydymo planą, vietoje busimo socializuo- 
to. Ar toks planas galėtų pagerinti darbo žmonių svei
katos padėtį. Visiškai ne. į ? '

Tą įtakingi valdžios pareigūnai ^gerai žino? Dau
gis iš jų visų 100-tu procentų reikalauja medicinos ir 

■odontologijos socializuoto plano. į
Valdžiai ligonines paėmus savo žinion, darbo 

! žmogui nereikėtų baimintis, jog gydymas per daug 
kainuos, o ir gydytojui netektų derėtis dėl užmokesčio 
su ligoniu.

šiandien galioja labai biaurus rungtyniavimas ir 
privatinis dolerių gaudymas, verciąs gydytoją būti že 
mos rūšies vertelga ^ biznierium, k<ris viską parduo priežiūra.

Užtat gydytojo negalima kaltinti, nes \isuomerė, 
turi tenkintis tuo, ką jisai išgali nu jjs tarnauja, juond ncstrfipiua.
įuolnidumas tik načiam ligonini ža-l Gydymą socializavus būtų daugiau naudos ne vien 

j lik ligoniui, bet ir gydytojui. Jis atidirbęs šešias ar sep
Nūdien, vis labiau ir garsiau pradėjo kalbėti apie^ tymas valandas stacionarinėje arba kabinete, likusios 

medicinos ir odontologijos sočializavimą. .dienos dalį galėtų būti laisvas žmogus, kaip ip kiti
Tuo klausimu kalba ne vien tik darbo žmonės. Dabar jis nėra laisvas nei dieną, nei nąktį.

bet aukšti valdžios pareigūnai, mokslininkai ir net
jau kongresmenai su senatoriais pripažįsta socializuo zistuojantieji sveikatos centrai neįstengia atlikti ssyo
Ic gydymo būtinumą. t uždavinio. C ; rs

Bodos. j: ą praeitą metą, senatorius Edvard Ken- J’
nedy.. 1< : kė įvairius Europos kraštus ir tyrinėjo štai ką rodo; lik trys iš dešimties jauBii vyru tinka ka- 
svcializm Lfydy. :o pasekmės. Grįžęs iš Europos, štai ro tarnybai, o septyni yra nesveiki,* serga įvairiomis 
ką ji •< “A įerikoje ankščiau ar vėliau sociali- ligomis. :

RAŠO DR. A. J. GUSENAS

Gydymo socializavimas
Kiekvienas veiksnys ir logika rodą, kad toks svar

bus dalykas, kaip žmonių sveikatos priežiūra ir ligų 
gydymas neturėtų būti paliktas privatinei praktikai.

Socializuotas gydymas galėtų daug geriau žmonių 
sveikatą aptarnauti.

Šiandien paprastas darbo žmogus neišgali užsi-f 
mokėti nė už liganin^. nė už gerą privetinį palarna-i 
viiną. ,

Tas yra medicinos ir odontologijos srityse. Odon
tologijos srityje kur žmogus negali gauti gerą patarna
vimą. apart odontologo uždarbio, dar ir naudojama tų dolerį, net savo tėvą ir motiną,, 
medžiaga brangiai kainuoja. 1

Beje, žmogus i
sipirktL o toksai nuolaidumas tik pačiam ligoniui 

. lą daro.

Statistikos duomenys rodo, jog kasmet atsiranda 
115 milijonų naujų skylučių dantyse pas vaikus tarp 
6 ir 9 metų amžiaus. Taipgi statistika rodo, jog Chica- 
goje pradžios mokyklų mokinių 90 procentų būtinas 
dantų gydymas. Vaikai, turėdami kešmaruotus, išpu
vusius dantis, negali būti pažangūs moksle.

Kasmet, vien tik dėl blogų dantų daugybės vaikų 
neišlaiko kvotimų — egzaminų. Dalis tokių vaikų bū
na drop outs, jie palieka nusikaltėliais, kriminalistais, 
kurių bylos teismuose, o vėliau jųužlaikynnas kalėji
muose labai daug kraštui kainuoja. Ypač apskaičiuo
ta, jog visų tų lėšų užtektų dantų gydymo kabinetų 
įsteigimui kiekvienoje mokykloje.

Ar ne laikas būtų pradėti žmonėms reikalauti dan 
. tų gydymo kabinetų įsteigimo kiekvienoje mokykloje?

I o K>ms apbnkynėnis susidarius, vien tik sočia- Tą padarius, žymiai pagerėtų ir augančių vaikų dan- 
lizuotas metimuos ir odontologijos gydymas tegali tų sveikatingumas.
praginti netvarkingą žmonių sveikatos priežiūrą. I Chicagos Universiteto profesorius, .kalbėdamas 

Beje, tok j svarbų dalyką tik Federalinė valdžia dantų gydytojų suvažiavime, faktais įrodė medicinos 
paėmus po savo priežiūra visą gydymo ir odontologijos socializuoto gydymo būtinumą. Jis 

-i ■1 pasakė, nė joks savanoriško gydymo planas, kurį re
komenduoja medicinos ir odontologijos draugija^ Blue 
Cross ir Blue Shield, neišspręs klausimo žmouią svek 
katai pagerinti.

šiandien Amerikoje 70-čiai procentą žmonių yra 
būtinas medicinos ir odontologijos patarnavimas. Iš 
75-kių milijonų dirbančiųjų, tik 20 procentų teišgaji 
visas g\rdymo sąskaitas apsimokėti.

<Bus daugiau) /

Tai yra Labai svarbus ir didelis darbas, kurio įgy- 
vendiaimas kainuos bilijonus dolerių.

100 procentų bus naudingiau juos išleisti kovai 
su ligomis ir sveikatos priežiūrai, ngeu vėjais palei
dus, kelionėms į mėnulį, ir ginklų gamybai žmonių žu

Kariuomenėn naujokų ėmimo centrų duomenys y
J 1 K Socializuotas gydymas atneštų didelę naudų vi

suomenei, o labiausiai tai dirbančiųjų, vargšu mi
nioms.

Kodėl socializuotas gydymas būtinas? Tolei. jog ek
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DR. K. G. BALUKAS 
AAUIERIJA IR MOTERŲ LIOO& 

OINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
4449 Sa. Pvleslti Rd. (Crowford 

Medical BoiMine). TeL LU 5-4444 
la 'jozuus pagal susitarimu

Je' AO'tfiHepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 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. Hanhehn Rd., Westchester, IL.
VALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te!: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GJ 8-0873
DR. W. EISIN-EISINAS 

A^UŠ^RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 *
Valandos pagal susitarimu Jei neat- 

rliepia, skambinti Ml 3-0001.

švabienė

Spaudą pavarčius

A.SVU4W

Stasio Barzduko “Atgarsiai ir mintys” ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TEL. — BE 3-5893
PR. A B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

(Tęsinys)

Kas čia blogo pasakyta? At
rodo, kad kai kuriems fronti
ninkams teisybė bado akis. Ai 
tuos frontininkus ir kitus beu- 
dradarbiautojus su KGB, jų

DR. FRANK PLECKAS agentais ir kitokio plauko oku
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 SL TeL 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

j panto batlaižiais reikia
! Ii? Pagal VL Ramojų išeina, 
i kad taip.
r Ir čia tuoj pat, gana 
riai jis iškreipia liūdną faktą 
ir garbingo didvyrio, karžy
gio, partizano Juozo Lukšos 
— Daumanto vardą panaudo-

I ja garbingam visuomeninin- 
. kui c. v. pirmininkui gerbia
mam daktarui pažeminti ir iš

’ niekinti. Didvyrį Lukšą ir žur
nalistą Julijoną Būtėną, jau

t seniai žuvusius kovoje dėl Lie 
■ luvos laisvės ir nepriklauso- 

DR. VYT. TAURAS lybės, jis padaro juos fronti- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS cinkais taip kaip 1940 mirusį

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. Pedagogą ir
Ofisas 2652 WEST 5yfh STREET < 

_ Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku jr frontininkus, kurie tiarai 

_______ susitarimą. bendradarbiavo su tėvyne”.
r j į-rr t?ttztq fA 1 ^c' ūkiais daktaras nepa-
U. ŠILEIKIS, 0. P. į daro nei J. Lukšos, nei J. Bu

tėno,. čia tik VI Ramojaus suk
ta ir liguista fantazija. Jie grį
žę Lietuvon bendradarbiavo, 
su pavergta tėvvne, okupanto 

4850 West 63rd St~ Chicago HI 60629 i j'- * •* j •. , . 9 • 1 ’ skriaudžiamais ir įsnaudoja-
Tetof.: PRospect 6-5084 | - v 4-----  ; niais liętųviąis, bet ne sų KyB, 

jos agentais ir okupantui par- je?

PR-LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai va k 
Ofiso telef.: 776-2880 - 

Rezidencijos telef.: 443-5545

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali?pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t. t.

r
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLJNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonąi: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driskių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-T318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aperauda 

ŽEMA KAINA
R. 1ERENAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

H įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-10M erta 37fr-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPĄ, 

1490 lot A- M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio .3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Deukus

Tetot: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

pagir-

nešva-

Lietuvių Bendruomenės ofi
ciozas, “Pasaulio lietuvis”, mū
sų lietuviškajai visuomenei 
tiekia nemaža saldžiu “limo
nadu” praskiestos informacijos. 
Bet gera tai, kad skaitytojai 
geba atskirti tikrus faktus nuo 
tuščiažodžiavimų.

Tačiau negabna tylomis pra
leisti Si. B., šiame oficioze skel
biamos pasaulio letuviams ne
objektyvios informacijos, bei 
kritikos. Jo “Atgarsiai ir min
tys” perdėm nuaustos pikčiau
siu įniršiu prieš visus tuos, ku
rie netaip galvoja, kaip jis. Jis 
rašo 1977 m. gruodžio mėnesio 
Pasaulo lietuvio laidoje, įžangi
niame apie gerą valią. Bet tos 
geros valios jo rašiniuose nera
si. Reikia tik apgailestauti,kad

Jūrate ir Kastytis jįg saVo kreivomis mintimis klai 
j dina viso pasaulio lietuvius, t - , > ' " < z.

štai vienas jo “atgarsių” pa
vyzdys. Jis užsipuola dr. K. Bo
belį, dabartinį Altos pirminin- 

į ką. Girdi, jis 1971 metais, Va
sario šešoliktąją, Clevelande, 

kalbėjo ir išdėstė, kad JAV Ben 
druomenės tikslas yra kultūri
niai, lituanistiniai ir brangiau
sio prieauglio vąūęų švietimo 
reikalai, ię kad ji užmiršusi sa- 

į vo didžiąją paskirtį bandė kęsti 
’ savo veidą. Barzdukas tokių 

daktaro minčių-buvo sukrėstas, 
.bet nebuvo -jam patogu iškil- 

. r. . t......................t - SU t mingame mįnėjįme reaguoti,
tokiais tevvnaimais ir tėvynę,. T. . ; "i . Tx ,r.r " v i Jis to, net per šešetą metų nekaip D. \ebra. 1

Labai gaila, bet bent man, 
taip atrodo, kad VI R. visai 
neprotaudanias yra giliai įsi-j ----—--— t
savings okupanto leidžiamo] šią ALTos pirm.. Dr. K Bobe- 
■‘G i m tojo krašto” peršamą bū Ho šaukiamą konferenciją labai 
lą bendradarbiauti su paverg-į gerai žinojo. Ji buvo paskelb 
ta tėvyne per KGB ir jos agen
tus.

sidavusiais baflaižiniais ųuis-; 
liūgais, kaip kad daro kai ku
rie išeivijos frontininkai.

Didvyris Juozas Lukša — 
Daumantas žuvo nuo “Saujos 
skatikų” **didvyrio” tarybinio 
policininko Donato Vėbros. ■. 
“Draugas” jam net 1.000 dol 
premiją paskyrė. Kiek susida
riau įspūdį, kad VI Ramojus 
perša bendradarbiavimą

rašytoją Praną j 
Mašiotą, kad padarė proko- 
munistu. Toliau jis sako: “Tai 
gi, atrodo, kad -daktaras “bat- 
iairiiniaLs guisliągais” padaro

užmiršo. Pagaliau šias daktaro

Manau, kad \T Ramojus apie

’’eretiškas” mintis atskleidė 
“atgarsiuose” 1977 m. gruodžio 
mėn. šiais žodžiais: “Tai sukur
tas veiklas sričių pasidalinimo 
mitas” Mitas — rašo jis dr. Bo
belio kvietimas JAV Bendruo-

j Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Man atrodo, kad kiek venam gal 
vejančiam žmogui, toks kvieti
mas yra ne tik naudingas, bet 
ir reikalngas. Kodėl gi, JAV 
LB-nės atstovai negalėtų ateiti 
j Altą veikti politinės veiklos? 
Juk tada būtų išvengta politi
nės veiklos duplikavimo. Tada 
nebūtų kaišiojami pagaliai į Al
tos veiklą, varžybų dėl lietuvių 
atstovavimo JAV valdžios įstai
gose.

ta liet spaudoje. Ir pirmoje ei 
įėję į tą konferenciją buvo 
kviečiami spaudos bendradar 
2>iai ir. sVečiai. VT Rainojusy 
kaip spaudos bendradarbis to 
je informacinėje ; konferenci
joje būtij turėjęs būti pirmas. 
Viską būtų matęs savo akimis 
ir girdėjęs savo ausimis ir ne
būtų reikėję kabinėtis ir rašy- 

{ ii niekų “Nesuprantu”. Matyt,

Ne^irūpina

Praeitų metų gruodžio 12 d. 
“Drauge” VI Ramojus skirsne- 
h’ie "‘Nesuprantu” rašo:... ap
rašant Altos pirm. Dr. K. Bo
belio pranešimą apie Belgrado 
konferenciją, pradžioje apra
šymo paskelbtas toks sakinys:
“...Jis malė pirmą kartą taip kad jam visai nerūpi nei pa- 
prisigrūdusią ALTos salę, už
tat nenorėjo bereikalingai var 
ginti stovinčių vvTesnio am
žiaus žmonių...” “Paskaičius

‘'Ieškokit© gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

drPLig; stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusieji? | t$ klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite 
mokamaL Rašykite:

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

St. B. tokį kvietimą atsisako 
priimti, girdi, to B-nė padaryti 
negalį nes ji yra visuotinė. Ko
kią gi prasme ji yra visuotinė, 
jis nepaaiškina.Bet jei kalbama 
apie visuotinumą, tai pagal 
prof. K. Pakšto apskaičiavimus 
JAV įvairios organizacijos yra 
apjungusios apie 60 tūkstančių 
lietuvių. Kiek gi tūkstančių B- 
nė turinti narių? Visoje Ameri
koje ir ar dalinai suktais balsa
vimais, tebalsuoja mažiau kai 
10 tūkstančių lietuvių. Reiškia, 
labai mažytis lietuvių skaičius 
save laiko LB-nės nariais. Ar 
gi, š*ą neskaitlingą organizaci
ją galima vadint visuotine? Ir 
kodėl ji negalėtų savo atstovų 
pasiųsti į Amerikos Lietuvių Ta 
H’bą? O be to, yra pamiršęs ir 
tą faktą, kad JAV B-nės orga
nizaciją jos vadukai suskaldė.

Barzdukas rašo, kad kitiems 
nei šilta, nei šalta, kad ir kiti 
taip pat, nori pagal savo išgales 
bei sugebėjimus Lietuvos labui 
dirbti. Jei taip, tai kodėl tų iš-; 
galia ir sugebėjimų nebūt ga- ’ 
Įima įjungti į Altos veiksnį? Ar

vergtų kraštų (Lietuvos) žino 
gaus teisės, nei pavergtos Lie
tuvos reikalai ir kas buvo 
ALTos atsiekta Belgrade. Gal

šį sakinį, man kilo eilė abejo-! būt jo gaivoje daugiau sukasi 
nių. Tai kas užėmė tas visas; mintys, kąfp bendra darbiau ti 
sustatvtas kėdes Altos butinė- * •

Revolution Of The One-Pot Meal
In Colonial times many 

large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, away from the main 
house, which stayed cod and 
dry. Today we still want to 
keep the house cool, but also 
want to save energy and free 
time for all the leisure activ
ities of summer. Thanks to 
modem conveniences we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of this kitchen 
revolution is the one-pot 
meal, made in a slow cooker 
like a crockpot, baked in the 
oven the night before, or pre
pared in advance and frozen. 
One-pot meals can be as 
simple as hot dogs and beans, 
or as fancy as coq au vin. But 
they all get you out of the 
kitchen while file sun shines, 
consume energy during off- 
peak hours and help keep the 
house cool, cutting down on 
air conditioning bills.

Summer is also the time 
when friends are likely to 
drop in, and one-pot meals 
are an easy but degant way 
to entertaim indoors or out. 
Coupled TOh a festive salad 
anti served on a table set 
with decorated Viva napkins 
and color-coordinated paper 
placemats, they mean less 
serving and dean-up time.

Speaking of revolutions, 
our Russian friends have a 
way of making iced tea nd ng 
solar power. Put tea bags, 
sugar, water and lemon juice 
in a sealed Container, shake 
well and place in bright sun
light for a few hours. Then 
pour over ice. Presto, real 
iced tea with lemon!

Some other tips for cool 
kitchens cone from the Scott 
Paper Company Home Service

even if you aren't frying foods, 
or open the kitchen window* 
at the top, so hot air escapes. 
Cook or wash dishes after 
dark whenever you can. A- 
void opening the refrigerator 
as much as possible — the heat 
it removes from the inside is 
pumped outside — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oven 
will be more effective. Use dis
posable plates, cups and nap
kins as often as possible, būt 
when there are dishes to wash, 
load the dBahwasher fully be
fore running. You nfcght even 
try washing dishes tn cold 
water — wftfa modes'* deter
gents itwaria fine.

Another veofoa of Ifce 
summer kitchen is the bar
beque or camp out, which 
means leaving the kitchen ta 
behind. Every camper knows 
that the one indispensable 
rteru in the camp “kitchen** 
is a roll of paper towels need 
for every job from drying 
hands to cleaning pots and 
pans. Clip the straight section 
of a coat hanger in the 
middle, bend the ends back 
and use it to haAg the towel 
roll wherever it is needed.

Whatever the setting ec 
occasion, one-pot meal menu 
planning can be a time aa£ ,

nei

mi-

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA?

So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: YAtse 7-1741 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LA layette 3-C44C

tuo būtų, pakenkta Lietuvos la- |
V..I *> rri T5 nni rlVOll— ■bui? Pagaliau ar gi B-nei drau
džiama veikti poltinį darbą, jei 
ji kviečiama atsiųsti savo ats
tovus, ir veikti vieningą poli
tinį darbą?

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehiB S-2345-S

su tėvyne KGB, jos agentų ir 
padlaižininkų quislingu pagal
ba ir jų nurodymais.

Juk ta^ pats VL Ramojus, 
nebuvęs ir nematęs, prieš me
tus tame pačiame “Drauge” ra 
šį; “...apsiginklavęs lazda...”, 
“Užpuolė kunigą prie alto
riaus”'. : . . '

Upytės Draugiškas Klubas turės 
susirinkimą penktadieni, vasario 3 d., 
Anelės salėje. 4500 So. Talman Aye. 
Pradžia 1 vai. popiet Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes turim daug rei
kalu aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Lietuviu Brighton Parko Moterų 
Klubo metinis susirinkimas įvyks va
sario 2 d., ketvirtadienį, Anelės sa
lėje, 4500 So. Talman Avė Pradžia 2 
valandą po pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. McNamee, Nut. Rašt.

4

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnkall 3-2108-J

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS.
A1KSTŽ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

A. Pleškys

V-

ancec which e*a art energy 
needs by i| h M percent. It 
Mas IteBt-elrc«l*tlBr 
HeaiflAtor Fireplace* (right).

The heme plelared alxrre 
i<oera*t appear ranch different 
I than any typical raburban

warm ii And then re-dir*rl 
the h—tort aJe Meh tat* tha

Th* more effective use of 
energy-tarinc tefen, materi
al wd appU*nce« can veil 
eave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York’s Long Island Sav- 
Inn Bank. Its “Centenercy 
■M* boom ru built to demon- 
Mnte the many practical ways 
ef eocserrinc energy. The to
tal additional coot of tbe^e 
Improvemento waa approxi
mately 84,000 «. .projected to 
be amortized Wlfnin 4 to i 
years through radneed «x-

suLaUoci within wbUs and-cell
ing as well n Ln earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal run atti
tudes. energy-saving appli
ances and fireplace*.

The two Heatilator Fire
places re-eirculate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”76."

771Z ^replaces vers sapplied 
bf Home Crafti, Inc^ Floral 
Park. New York. HeatUator 
Fireplace, A Division of Vepa 
industries, Inc„ located ta ML 
PZeoutani, fotna. manufactwrea 
a complete line, of taatt-to. 
freeklandinc and wall*

NARIAI;
Chicago*
Lietuvių 
Laidotu viŲ 

OirtKtori^
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 So. LTTUAMCA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5.0th Ave., Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

Į

I

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpaHlc 7-1213
2314 WTEST 23rd PLaCE Vhxlni> 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo® Hiih, PL 974-4411

P. J. RIDIKAS
.4354 So. HALSTED STREET Phone: YArth 7-1I11
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Kūno Kultūros Rūmai Kaune

5 kambariu 18 me-

Notary Public

Tel. 737-7200 arba 737-8534

WATCHMAN

LIETUVOS AIDAIGausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

Juozo šmotelio

Atsiminimu Skirsneliai
atspausdinti

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629

PAVARO® EB VARDAS

MAINTENANCE 
MECHANICS

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Frank Zapolls
C2O81/! w.nm st.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Ay« 
ChlM9«7 III. 60622. T*L Y A 7-59*

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBEI

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef4 REpubllc 7-1941

— J. Biuras, Welland, Ont., 
! Canada, šiomis dienomis malo
niai nustebs radęs savo laiškų 
dėžutėje Naujienas. Jas jam už- 

l'sakė yienas jo pažįstamas, gyve
nantis Chicagoje, linkėdamas 

{susipažinti, o jei patiks, tai už- 
jsisakyti. Dėkojant sponsoriui, 
’malonu sveikinti naują prenu
meratorių ir gerą žinią bei pla

tinimo vajaus palaikymo būdą 
pranešti visiems skaitytojams.

' — Edvardas A. Murauskas ii 
Chicagos pietvakarių sėkminga: 
baigė Marinų korpo mokyklą

— Jonas Juškaitis, Berwyn, 
Ill., grįžo iš ilgų atostogų Kali
fornijos valstijoje. Keisdamas 
adresą, jis atsiuntė penkinę už 
kalendorių. Dėkui.

— Juozas Liubiiuskas Jr. iš 
Gage Parko apylinkės baigė vers 
lo vadovams specialius kursus

Siunčiu_________  dot Naujieną prcnumcratd, lubUiejtnio
vajaus proga paremdama* lietu vilką ipaudą.

— Rūta Gerulaityte iš New 
Yorko sėkmingai tęsia Gerulai
čių šeimos tradicijas Amerikos 
ir net pasaulinėse teniso aikštė
se. Ji dalyvauja Virginia Slims 
rungtynėse. Chicago Tribune 
antradienio laidos Sporto sky
riuje įdėta impresyvi jos nuo-

— Edvardas Stungevičius, Mc 
Master universiteto studentas 
Hamiltone ir to universiteto ra
dijo stoties bendradarbis, vado
vybės pritarimus sausio 22 d. 
pradėjo lietuviškas sekmadieni
nes radijo valandas. Jam į talką 
atėjo Aušra Pleinytė. Progra
mos ir toliau, bus girdimos, sek
madieniais 2 vai. popiet iš FM 
93.3 stoties;

— LB Radijo Klubas Detroite 
paskyrė Naujienoms $10 ir juos 
atsiuntė per klubo pirm. V. Ur
boną bei mūsų korespondentą 
A. Sukauską. Dėkui valdybai ir 
visiems to klubo nariams bei rė
mėjams.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

4 VIENETU mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grąžoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.
. LIUKSUS RANCH ^ beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų.
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirks i t už $40,000. f

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauefte Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE 
Darbininku RalHa

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tek 737-1717. (Pr.)

♦ “Gyvataras” iš Hamiltono, 
vadovaujamas' p. G. Breichma- 
nienės, 
Centre, š, 
tadienį, 7 
gaunami 
Koncertą

LADY wanted to live in nice home 
and good surroundings in South
west suburb, light housework and to 
supervise elderly couple. Room and 
board plus salary. Must be able to 
speak Lithuanian and English.

Call 849-4280

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos mieste leidimą 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tai. 927-3559

quette Parko, Alto 
buotojas,
ir bendruose darbuose, gavės 
kalendorių, atsiuntė penkinę Nau 
jienų paramai. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie- 
neriems metams ir atsiuntė $2 
jų paramai, bet pavardės prašė 
neskelbti. Dėkui.

— LB Detroito apylinkė pa
rėmė Naujienų leidimą $10 auka 
ir jai teikė per valdybos pirm- 
A. Jušką bei mūsų korespon
dentą Antaną Sukauską. Dėkui 
valdybai ir visiems to skyriaus 
nariams.

GIMUSIO
62—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tikti! $93 pusmečiui eutomoblHe 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 Se. ASHLAND AVI. 
52S4775

koncertuos Jaunimo 
m. vasario 25 d., šeš- 
:30 vai. vak. Bilietai 
Vaznelių prekyboje, 
rengia “Grandis”.

(Pr.)
— Čikagos Lietuvių Spaudos 

Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 3 die
ną, 7:00 vai. vakaro Marquette 
Parko salėje, esančioje prie 67 
ir Kedzie sankryžos,’ Visi klubo 
nariai prašomi susirinkime da
lyvauti. Bus aptariamos gyvos 
šių dienū gyvenimo problemos.

Valdyba

♦ ‘‘Lietuvos byla Helsinkio - 
Belgrado konferencijų šviesoje” 
diskusijos įvyks š. m. vasario 
mėn. 5 d., 3 vai. p. p± Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Rengia 
Amerikos Lietuvių Taryba. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

willing to work any shift. 
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

HELP WANTED — FEMALE
____ pirbininjclŲ Reikia_____

OFFICE person need for switch
board, phone answering, insurance 
work and general office duties.

Knowledge of typing required. 
If interested, call early 737-8000 

5837 S. Ashland

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chktgc 

Tel. 767-0600.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl, Virginia 7-7747

— švyturio jūrų šaulių kuopa 
Detroite paskyrė Naujienų pa
ramai $20 ir juos įteikė p er 
pirm. A. Šukį bei mūsų atstovą 
Detroite A. Sukauską. Dėkui val
dybai ir visiems to dalinio šau
liams.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmo g Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1591 W. 49th St., Chlcava, IIL M4W. — Trt. WA 5-I7J?

XXXJ S<. Halrted Chlc*^, 111. W*o». — Trt.
V. VALANT1NAS

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background oi 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENfi , 

608 Wert <9tk SL, Chicago, DL 60628 • TeL WA 5-Z787 
Didelis rinkimas tara* rOšlar Įvilriy prekių 

MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

Hatcher, seniau buvęs gatvės 
gaujos Disciples narys, veikė ci
vilinių teisių srityje pirmiau
siai miesto vakarinėje dalyje 
ilgiau kaip septynerius metus J 
Jo žymiausias atsiekimas kol 
kas buvo išpūsti giliai sėdinčią 
rasinę diskriminaciją statybos 
ir konstrukcijos pramonėje.

AR JAU PAS1DAREXE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug. 
padėti teisininko Prano šulo pa- ( 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Sn Irgnliškomis formomis i 
Knyga su formomis gauna’ 

tna ‘Naujienų’ administracijoj. 1 
Knygos kaina ?3.. Su legališko- j 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago Ill. 60608.

Jau kuru laikai atspausdintą ir gailini gauti knygų rlnko>

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (18G9-1928) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 064 ptL Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chlcagon atvažiavęs lietuvis, ptrmoa 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos ialpoa draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialal ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokamentai katalikiškų, aocaflistinrų. laisvamaniikų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bon- 
kal ir kt -

Norintieji tią knygą ĮUgyH, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardo ir partqrtl:

17S» Se. HAlrted St, Okaro, ŪL

6 KAMB. MORAS, 3 mieg. 65-ta ir BALTAS SNIEGO PARKAS 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-eia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-eia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32^500.

50 AKRŲ žemės Lemon te, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY

nopolis. Vienas sporto žurna
las laiko jas brolį Vitą Gerulai
tį vienu iš penkių geriausių )au 
ko teniso žaidėjų visame pa
saulyje.

41 metų amžiaus teisių lyde
ris, kurs gyvena 1111 W. 62 Si., 
kaip patirta, Hills Lounge. 100D 
W. 63 St., žiūrėjo sporto žaidy
nių, kur tarp jo ir kito žiūrovo 
prasidėjo ginčas dėl žaidimo re
zultatų.

Pagal pranešimus. Hatcher 
supykęs plekšterėjo tani žmo
gui, Freddie Bell, 49 metų am
žiaus paraližuotam, kurs gyve
na prie 7037 S. Wolcott.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amenxot lietuviu dienraKlo steigėjus bei lietuviškos spaudos pirm U- 
aus Ir atliekant būtinai pareiga antžino lietuvybės išlikimui ikeL 
Mainas Naujieną platinimo Ttlus.

<AUJTX^OS tvirtai It rcTcja vr Ll&iuve? pav«rftą Uatevlą 
vfitdamca ir nesidėdAjcus l pandšriof ar okupantais v jį igallo

^AUJIEyOS palaiko visai lietuvių deackratinei erapet, jk bendrai Inrtlt®- 
djas Ir r^mlz Tisų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

MAUJIENGS atstovauja tyliąja lietuvių dauguma Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
na* yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei ir joa Jmordų gerovei, siekiant visuotino lie* 
cariškų reikalų renex«^.
KAINUOJA: Chleagejt ir Kin*do|< metams — $30.00, pusal metu — |HJt, 

trims mėn. — $M30, vlanam mėn. $3.00. K^ose JAV vietose motoms 
— $26.00, putai matų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 matam*. Susipažinimui siunčiama Mvaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą 'pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

Kostas Januška iš Mar-. pakeltas antruoju leitenantu ir 
Balfo dar-1 paskirtas vadovauti marinų kau 

eiklus visuomenėje*tynių vienetui. Jis yra baigęs 
North Central kolegiją, Naper
ville, Ill.“Visi žinojo jo temperamen- 

lą”, pasakė kun . A. I. Dunlop, 
kurs pats iškilo į vietines gar
senybes drauge su Hatcheriu 
per dar nesenas Marquette Par
ko demonstracijas, bet jo di
džioji dorybė yra, kad jis vi
suomet nori pagelbėti savo bro
liui”.

• Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais- Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd-, St Pet ersburg, Fla., 
taip pat mfiaų bendradarbės M.

$80 prwnlJa.

CI i I CAO. — Juodžių leid 
mas savaitraštis “(Jfcago 
fender” šių metų sausio 18 < 
ną antrešte “Kun. Hatcher ; 
ginčijus peršautas”, rašo:

Kun. John Hatcher. g< a: 
nomas VVcstsaidės \ Luome 
veikėjas (Ikminnm iv lecd 
ir vienas iš Marlin Luther b 
go Sąjūdžio Koalicijcs st; j 
Šiuo metu guli SL tkcnaidj 
geminėje inUnsyvės pr vziū 
vienete, sužeistas kulkos, ki 
jis gavo susiginčijęs...

Kaip Dr. Henry Pimentai 
sakė, kulka, kuria Hatcher gavo 
susiginčijęs dėl Superbowl fut
bolo žaidimo, perėjo per jo ke- 
penas ir kitus gyvybinius orga
nus ir pagaliau perkirto jo nu
garos smegenis (spinal cord). 
Kunigo padėtis pripažįstama 
kaip pastovi, bet rimta ir nuo 
juosmens žemyn jis yra supara- 
ližuotas.

SLA — jau 30 metu tarnaują lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariam*,

SLA — didžiausia lietuvių fraternal!nė organizacija — duoča gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrinde

ŠIA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalo, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALfj APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIV1KNTJIMO darbus^

Be!L kurs incidento metu su
dėjo kūlėje ant ratų ir, kaip jn i 
inšt. yru ilgalaikis Hatcherio 
|.až;s!u:-cis, išsitraukė revolverį 
ir |-. > -ė Haeherį per pilvų.

Be i i k u areštuotas ir pakbi- 
įhitus tied battery ir vė-
i.du • -» L:.<1 jO. kad Hatcher įki- 
s ; ;a.ik•; į s .vo apsiaustų ir ils 
buco tikras, kad kunigas siekia 
šaudyklės ir dėlto jis šovė.

Daugelis l^ndtuomenės ly
derių ir rezidentų reiškia pasi
piktinimą dėl to incidento ir, 
kaip vienas pasakė, “Sarmata, 
kad įšventintas kunigas būtų 
pergintas tavernoje susiginčijus 
dėl ko nors tiek menko dalyko 
kaip futbolo žaidimas”.

EJ. KAZĖ BRAZDŽ10NYTĖ,Sj PROGRAMOS VEDĖJA
5/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

— New Yorko universitete 
tebeveikia lietuvių kalbos kur
sai. Pavasario semestras prasi
deda yasario 2 d. Kursų lėk to- J trauka žaidžiant su Lea Auto, 
rium yra Vitalis Žukauskas, ži 
nomas aktorius.

Didžiausios kailiųA 
pasirinkimas

UetizvĮ tadHMoką 
Chk«o> ----

^MsNORMANĄ 
dH^kBURŠTDNĄ

' ~',ų % (i»t*iff«) ir
677-MO® 

■WWty/ ny (bato)

-Onos Razutienės ir Dan
guolės Razutytės vadovaujamas 
Los Angeles lietuvių tautinis 
ansamblis “Spindulys” pakvies
tas dalyvauti Arizonos lietuvių 
Vasario 16 minėjimo programo
se. Ansamblio tradicinis Užga-į Roose vėl to universitete 
vėnių blynų balius ruošiamas 
vasario 4 d. Šv. Kazimiero parap. 
salėje. 'Vasario 12 d. ansamblis 
dalyvaus Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo programoje 
Marshall aukšt. mokyklos salėje.

M. ŠIMKUS 
Metiry 

INCOM3 TAX SUVKI 
4259 S. MaphvMd. Tek 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, gimini? 
Bkvirtimal, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai




