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STATE DEPARTAMENTO LAIŠKAS 
VLIKO PIRMININKUI

VLIKo valdybos pirmininkas 
dr. Kęstutis Valiūnas gavo tokio 
turinio laišką iš Valstybės de
partamento sąryšy su jo pasių
stu pareiškimu prezidentui Car
ter] ui VLIKo seimo proga:

“Gerbiamas Daktare Valiūnai, 
Prezidento Carterio vardu, no

riu padėkoti Jums už atsiųstą 
pareiškimą, liečiantį Balstijos 
laisvę ir apsisprendimo teisę.

Laisvo apsisprendimo teisės 
.sąvoka mūsų tautoj turi gilias 
šaknis; dar prieš prezidentą 
Wilsona, kuris Versalio taikos 
konferencijoj 1919 metais, vie
name iš savo 14 punktų aptarė 
laisvo apsisprendimo sąvoką, 
prezidentas Monroe, 1820 me
tais ragino to meto Europos ga
lybes netrukdyti naujom res
publikom spręsti savo politinius 
likimus.

Lapkričio 14 dieną, mūsų at
stovas Belgrado konferencijoje, 
kurioj tikrinamas HelsinkioBaig 

minio akto įgyvendinimas, kal
bėjo konferencijoje, atkreipda
mas dėmesį į Baigiamojo akto 
VU! punktą, kuriame aptaria
mos žmogaus teisės ir laisvas 
tautų apsisprendimas. Jis griež
tai tvirtno, kad “amerikiečiai 
negali pritarti ar suprasti dar 
kai kurių jaučiamą, atrodo, bū
tinumą užmesti savo ridinės ir 

ar išorines santvarkas ki
tiems”. -

Kartu jungiu Valstybės de
partamento leidinį, liečiantį 
Baigminio akto principų dekla
raciją, kuriame yra skyrius ap
tariantis JAV politiką' Baltijos 
valstybių atžvilgiu.

Būkite tikri, kad pastangos, 
ir toliau palaikyti laisvo apsis- 
sprendimo principą, bus tęsia
mos.

Pasirašė:
Hoddlng Carter III
Sekretoriaus padėjėjas 
Viešiesiems reikalams ir 
Departamento kalbėtojas

Ištraukos iš Valstybės depar
tamento leidinio, kurios liečia 
Pabaltijo valstybes:
“JAV užtikrina, kad Saugumo 

ir Kooperavimo konferencija ne 
pakeitė jos politikos, nepripa
žinti Baltijos valsaybių jėga 
įkorporavimo į SSSR. Mūsų po
litika buvo patvirtinta prezi
dento 1975 metų liepos mėnesį/ 
Helsinkio konferencijos išvaka
rėse ir 1976 metų vasario 19 die 
nos laiške estams - amerikie
čiams... Vyriausybė teigiamai

KALENDORELIS
Kovo 4: Alicija. Kazimieras.
Daina. Žigota. Ginutis. Ilgis.

Paruošė nauja 
krašto konstituciją
PEKINAS.' Kinija. — Trečia

dienį paaiškėjo, .kad Pekinan su 
važiavęs “liaudies partijos“ kon 
gręsas jau turi paruošęs naują 
krašto konstituciją Tuo tarpu 
paruošto teksto spaudoje nie
kas dar nematė, bet kiekvienam 
aišku, kad konstitucija bandys 
atstatyti kraštui rkalingą ra
mumą ir taiką ūkiui ir pramo
nei tvarkyti. Partijos nariai ži
no, kad pačioje partijoje ir cen
tro komitete ėjo aštrūs gintai 
tarp Tengo Hsiaopingo ir Hua 
Kuofengo dėl konstitucijos tek
sto.

Projektas buvo taip sureda
guotas, kad Hua Kuofengas tu
rės perduoti kuriam nors par
tijos narui premjero pareigas. 
Tuo tarpu Hua Kuofengas ne
nori šių privilegijų atsisakyti, 
nes tada sumažėsianti jo galia. 
Tikru krašto valdytoju yra gen. 
Tengas Hsiaopingas, bet oficia
liai jis turi tik vicepremjero ti
tulą.

Milašius laimėjo 
literatūros premiją

Česlovas Milašius (Czeslaw 
Milosz), lenkiškai rašąs lietuvis 
poetas ir novelistas, laimėjo Ok- 
lahomos uuniversiteto adminis
truojamą Neuštadto tarptauti
nės literatūros 10,000.00 dole
rių premiją. Nuo 1960 metų Mi- 
lašus dėsto literatūrą Kalior- 
nijos universitete.

švedų rašytojai pasiūlė Nlila- 
šių kandidatu šių metų Nobelio 
premijai, kuri bus paskelbtą šį 
rudenį.

Rumunai priešingi 
vengrų nuotaikoms
CARANSEBES, Rumunija. — 

Rumunijos prezidentas Mihail 
Ceaucescu pareiškė, kad rumu
nai nepatenkinti 2-m milijonais 
vengrų, gyvenančių dabartinėje 
rumunu teritorijoje. Rumunijos 
komunistų partijos pirmininko 
Karol Kirby pareiškimui prita
ria Rumunijos vyriausybė.

Paskutiniu metu Rumunijos 
vengrai pradėjo ieškoti įvairių 
priekabių prie dabartinės vy
riausybės savo npasitenkinimui 
reikšti. Vengrams labai nepatin 
ka, kad rumunų policija labai 
dažnai krečia vengrų namus, 
prekybos centrus ir įtakinges- 
nius asmenis. Vengrai prikiša, 
kad pačioje Vengrijoje komuni
stai krašto gyventojų taip ne- 
persekioja. kaip tai daro Rumu
nijoje.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 60 mėty sukakties proga suėjo pas Hammond, Ind., merą W. 
Raskowsky, kai jis pasirašinėjo miesto proklamacija šios svarbios sukakties proga. Kartu su meru 
iš kairės Į dešinę stovi: J. Jagiela. K. Čiurinskas. J. Valeikienė ir A Vinikas, -ilgametis Lake apskri

ties Indianos skyriaus Alto pirmininkas.

JAV NUSILEIDO BAIGIAMAJAME
BELGRADO KONFERENCIJOS TEKSTE

Keturiy puslapiu dokumente nepaminėtos plačiai 
aptartos pagrindinės žmogau teisės

. BEI.GRADAS, Jugoslavija. - 
valstybių atstovai praleido tris savaites, besiginčydami dėl Bel
grado • konferencijos baigiamojo oficialaus pranešimo.Sovietų vai-1 
džįos atstovai pasiūlė tokį konferencijos eigos tekstą, kuriame 
visai nepaminėta ilgai svarstyti ir plačiai aptarti pagrindiniai 
zinogąus teisių laužymai ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir komu
nistų pavergtuos kraštuose.

Voroncovas grasino nieko 
s/* nepasirašyti

Sovietų delegadijos pirminin
kas Juri Voroncovas ir kiti so
vietų delegacijos narai per tris 
savaites šantažavo ir rengėsi iš
eiti iš paskutinių konferencijos 
posėdžių, nesutkdami su žmo
gaus ir tautų teisių laužymo 
svarstymais tr Helsinkio para- _ a ______________
grafų interpretacija. Jie grasi-; ginklais ir neleidžia išsilaisvinu 
no ‘ visai baigti Belgrado kon-j sioms Afrikos tautoms nepri- 
ferenciją be jokio pareiškimo, klausomai tvarkyti savo reika- 
nepasirašyti jokio bendro doku- ]ų Visa Brežnevo užsienio poli- 
mento. Pagrindinių teisių laužy-.’tika buvo paremta detentės nuo 
mas esą priklauso kiekvienos (statais, bet dabar aiškėja, kad 
valstybės vidaus reikalui. Užsieįrusai nesilaiko jokių pažadų, 
mečiai neturį teises kištis į į bet griebia, ką tiktai gali pa
žinos rikalus ir svarstyti, kaip,griebti, 
yra tvarkomi vidaus reika
lai.

Nikaraguos indėnai 
ginkluojasi žygiui

kcivo 5: Gerasims. Teofilis, 
Giedrė, Sigalė, Vydotas. Sąveiką
Saulė teka 6:23. leidžias 5:43
Ome: šaltas. —

reagavo į atstovų rūmų ir sena
to rezoliucijas — nedaryti jokių 
pakeitimų JAV nepripažinimo

i PASIBAIGS DETENTE, NEPATVIRTINS 
STRATEGINIU GINKLU SUTARTOS

— Etiopijos karo jėgoms vadovauja du sovietu 
generolai, — tvirtina Čyrus RzVance^

WASHINGTON. J). C. — Sovietų ginklų, karo vadų, pa- 
| tarėjų ir kariškių elnias Etiopijoje gali baigti dabartinę deten
tės politiką, sustabdyti naujai paruoštos strateginių ginklų su
tarties patvirtinimą ir pakenkti pasaulio taikai, — praeitą ket
virtadienį per radiją ir televizijos tinklus pareiškė prezidentas 

j Jimmy Carter.

’ Nacionalinės gvardijos karių 
^apsupti Lęon. mieste sukilę Ni- 

; karaguos indėnai ketvirtadie- 
Trisdešimt penkių Europos jų auštant, pradėjo mušti būg

nus. skelbdami karo gandą ir 
šaukdami prie ginklorkas mače
te, kas namų darbo bomba, gin
tis nuo valdžios atakos.

Ametikos atsakymas snsifari- 
mų laužytojar s

Vyrauja įsitikinimas, kad ket 
virtadienio vakare padarytas

Prezidentas Carteris padarė 
pareiškimą, sukaistiems žurna
listams. Visi skaito?jog tai yra: 
pats rimčiausias įspėjimas so
vietų valdžiai, pasiuntusiai- bili
jono dolerių vertės įvairiausių j 
ginklų, atsinešdinusiai iš Kubos ’ 
ir Angolos dečimt tūkstančių ‘ 
sovietų ginklus vartoti mokan-j 
ėių karių, sutraukusiai į Afri
kos Rago iškyšulį didoką skai-J

Bilijonai $ kitoms 
valstybėms paremti

WASHINGTON. —Valstybės 
sekretorius Cyrus R. Vance ket
virtadienį pasakė, kad ji-i pare
mia (jau mirusio) senatoriaus 
Herberto H. Humphrey planą iš

čiu įvairių laivų ir pradėjusiai; lyginti JAV-bių svetimoms val- 
vyti laukan somaliečius, išlais- stybėms pašalpos teikimo prog- 
vi^usius didoką dalį Ogadeno j ramą.
provincijos, kuri vra daugumo-, 
je apgyvendinta somaliečiais. * y - 
kalbančiais ne etiopiškai. bet so! 
mališkai.

Prezidentas Carteris

“Mes su jumis vienodai sie
kiame to paties tikslo sudaryti 
t iesesnę, labiau suderintą ir 

j tinkamą užsieniams pagelbėti 
k Se- 

' nato Užsienio Reikalų komite- 
j tui. prašydamas skirti S4.5 bi- 
; lijonus ekonominei ir karinei 
paramai sekantiems 1979 fis 
kaliniams metam s. Priedam s prie 
tų 4.5 bilijonų. Vance pasakė, 
kad administracija planuoja pri 
sidėti su - S3.5 bilijonais prie 
tarptautinių finansinių institu
cijų t ir dalyvauti su $1.4 bilijo
nomaisto pardavimo progra
moje.

Tą $4.5 bilijonų sumą sudaro 
SI.6 bilijonai ekonominei para
mai, $2.7 bilijonai saugumo pa
ramai ir $282 milijonai Jungti
nėms Tautoms ir visos Ameri
kos Valstybių Organizacijai.

77 ,. V i programą”, kalbėjo Vancekė teikti ginklus somaliečiams,t.. ... 
tikėdamas,kad panašiai pasielgs 
ir Sovietų Sąjunga. Bet šian
dieniniai sovietų vadai galvoja1 
kitaip. Savo leiku jie buvo pa-: 
sižadėję nesikišti į Afrikos tau 
tų gyvenimą.leisti patiems afri
kiečiams tvarkyti savo reikalus 
ir spręsti savo likimą, bet rusai 

yvesnio susita- 
miestuose. Indėnai yra apsigin- j rimo. Jiei siuntė savo ginklus 
klavę mačetėmis, peiliais, bruk- ir Kubos kareivius j Angolą, ku 
liais ir namų darbo bombomis 
ir, kaip spėjama, turi slaptą san

(raunamais pranešimais, riau 
sės prieš valdžią prasidėjo dar į 
keturiuose kituose NikaraguosI nesilaiko anksty 

VTO OTAC-i rri-n I ~ Ti-r .C_ 4.*

prezidento Carterio pareiškimas Į dėl? ginklu, kuriuos pasigrobė ką, ’ 
apie detentės pabaigą ir bevr- antradieni, užpuldami Godoy j ti ir Etiopijoje.
čius susitarimus strateginių 
ginklų klausimu, jeigu sovietų 
valdžia ginkluoja savo karo jė
gas pačiais moderniškiausiais

Amerikos karo laivai gandina 1 
nuotaikas

aerodroma.

'Vėliausiais 
mieste, susidūrė- su valdžios ša
lininkų vigiliantų grupe, kurios 
ginkluotų narių apie pusantro 
šimto vyrų (steigiamass) susi
rinkimas įvyko Leono sporto sa
lėje.

pranešimais. Leon

GINKLAVIMOSI LENKTY 
NkS KAŠTUOJA DAUG 

BILIJONŲ

rioje primetė krašto gyventojų 
daugumai komunistinę santvar- 

ą. o dabar tą patį bando dary-

Kelioms valandoms prieš pre 
zidento spaudos konferenciją,. 
Valstybės skretorius Cątus R. 
Vance pareiškė, kad dabartiniu 
metu du sovietų generolai tvar
ko visas karo operacijas. Rusai 
skirsto ginklus ir įsakinėja Ku
bos ir pačios Etiopijos ka-; 
riams. kur veržtis ir kur smar-

— Sovietų valdžia apmokė, ap
rengė ir i erdvę iškėlė vieną čekų 
lakūną.

suderinamas su ekonominiu kra
kesnj smūgi kirsti, blogai gink- što stiprėjimu ir ’tikra dolerio

verte. Jis pridėjo, kad jau pa
darė kelis patvarkymus dolerio 
vertei stabilizuoti. Jis nurodė, 

WASHINGTON. — Gynybos j terį ir kitas laisvojo pasaulio JAV leidžia dideles sumas 
sekretorius Harold Brown ket- valstybes, prašydamas moder- Amerikos karo jėgoms palaiky-

luotiems somaliečiams.
Somalijos preziedntas Siad 

Barre kreipėsi į prezidentą Car- j
WASHINGTON. — Gynybos peri ir kitas laisvojo

virtadienj pasakė, esą. jei Junginių ginklų ir gerų patarėjų, betiki ne tik Vokietijoje, bet ir ki-
1 I

Amerikos karo laivų eskadra, 
i pasiekusi 

į Rago iškyšulio vandenis, labai 
gadina abiejų sovietų generolų 
ir Kubos karių nuotaikas Etio
pijoje. Rusų karo vadai žino, 
kad vienas JAV karoJaivas tu
ri atominius ginklus. Amerikos 
karo laivų skaičius yra nedide
lis Raudonojoje jūroje, bet jei 
bent vienas bus paliestas, tai 
bus paleisti .atominiai sviedi-

Goldbergas padėjo rusus j 
savo rietą

Amerikos ambasadorius Ar-lln<lijos., ™<]eny*u 
thur Goldbergas, matydamas so 
rietu atstovų šantažą ir grasi
nimus ardyti visą konferenci
ją ir pasitaręs su Valstybės De
partamentu, viešame posėdyje 
vakar padarė tokį pareiškimą 
suvažiavusiems Belgrade konfe
rencijos dalyviams:

— Mes esame priversti 
imti dokumentą, kurieme nėra. njaj 
tam tikrų pasiūlymų ir idėjų,’ 
ypatingai apie pagrindines žmo} 
gaus teises, mūsų visų skaito
momis brangiomis

Valstybės Departamentas 
rengiasi išleisti specialią knygą 
su visais svarbsniais konferen
cijos dalyvių pareinamais, kad 
žmonės žinotų, kaip savo paža
dus konferencijose laužo sovie
tų atstovai *

pri-

idėjųj

Naujas JAV pašto viršininkas
WASHINGTON. Ligšioli

niam JAV pašto viršininkui Ben 
jaminui Bailar atsistatydinus, jo 
vieton paskirtas ligšiolinis vir
šininko padėjėjas William F. 
Bolgar su 96^,000 metine alga. 
Bolgar tarnauja pašte nuo 1941

tinės Valstybės ir Sovietų Są
junga negalės susitarti dėl stra 
teginių ginklų gamybos suma
žinimo, tai JAV gynybos biudže 
tas padidės kasmet po $2 bili
jonus.

Savo kalboje Senate svarstantis ;
krašto apsaugos biudžetą Ha-|^m? P°7IC!’.1

JAV atsisakė teikti ginklus so
maliečiams. šitas prezidento 
Carterio nutarimas labai pla

čiai buvo komentuojamas visa
me pasaulyje. Britų spauda ir 
keli britų politikai kritikavo J- 
AV prezidentą už tokią strate- 

Prezidenta* Car- 
teris. atsisakydamas duoti ar 
parduoti ginklus somaliečiams, 
turės stipresnę poziciją tartis 
su rusais. Sovietu ambasadorius 
užtikrino, kad Etiopijos karo jė 

į Somaliją ir ne
bandys užimti Rago iškyšulio, 
bet sovietų karo jėgų koncen
tracija tuose vandenyse labai 
panašu į intervenciją. Jeigu taip 
įvyktų, detentės politika būtų 1

tose strateginės pasaulio vie
tose. Prezidento pasiryžimas 
imtis priemonių angliakasių strei 
k ui baigti ir pramonei tvarkyti 
jau padėjo doleriui stabilizuo
ti*.

rold Brown pareiškė viltį, kad 
jis tikisi, jog susitarimas bus 
pasiektas šiais metais abiems ša 
lims sutinkant mažinti tolimų! 
distancijų bombonešių lėktuvų,* 
tarpkontinentalinių 1 
sveidinių ir žemai skrendančių, 
taikinius susirandančių (cruise 
missils)) sviedinių skaičius.

Paklaustas, ar kariškiems rei
kalams išlaidos sumažėtų tokį‘baigta ir JAV netvirtintų stra- 
ginklavimosi paktą pasirašius teginių ginklų susitarimo.
ir jį ratifikavus, Bmw*n atsakė:1 Prezidentas Carteris priminė 
“Siek tiek susitaupytų, bet tik visam pasauliui, kad dolerio var 
ne dviem blllJoMĮB”. tės mažinimas yra dirbtinas, ne

balistinių’ ^nesiverš į

CYRGS VAN€E
Secretary Suu

V
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ŽIEMOS PASAKA SODYBOJE

KL. Pasakykite, ar gali kon«

KAIP APSKAIČIUOJAMAS 
ATLYGINIMAS UŽ PAGA

MINTUS GAMINIUS?

Knygos kaina
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

dinį darbą ui 
tai mokėjimas 
už gaminį (piece) -gabalą, pa
gamintą viršvalandžių laikotar
pyje. Už gaminį atlyginimas tu
ri būti nemažesnis, kad per va
landą dirbantysis už pagamintą 
ginių (pice) skaičių.gautų nema 
žiau minimalaus valandinio at- 
lylginimo (ne viršlaikio valan
domis) .

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

. ATS, Negali. • Jie negali pn- 
imti darbon: vaikų, kalinių ir j$ ir dar dirbu 
namuose dirbančiųjų.

KL. Kurie darbininkai • pagal 
parangos įstatymą apsaugoja- 
mi?

Pvz. Aleksui mokama alga 
yra §60 už ,40 valandų darbe 
savaitę. Jo regularus valandi
nis atlyginimas bus §1.50 ($6C 
paadlinius iš 40 valandų). Jeigu 
jis dirbtų viršvalandžius, tai jis

už gaminį. Per savaitę jis djrbo 
13 valandas ir uždirbo $51.33, 
Už pirmąsias 40 valandų jam 
mokėjo nuo gaminio pusantro 
karto arba 714 cento už gaminį, 
pagamnta viršlaikio laikotarpy
je. Kai jis pagamino 80 gami
nių viršlaikio metu, tai jam su
mokėjo §6 (80 kartų po 7*4 cen 
tų) kaip už viršvalandžius ap
mokėjimą/ Taigi jis iš viso už
dirbo §57.33 per saavitę.

Jeigu dirbančiajam mokama 
alga, už nustatytą savaitės va
landų skaičių, tai jo regularus 
atlyginimas gaunamas padali
nus savaitinę algą i5 dirbtų va
landų skaičiaus.
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simų, į kuriuos liudytojas davė komitetui atitinkamus pa 
aiškinimus, nušviesdamas iš savo patirties komunistu ap 
gaulės metodus.

Komiteto teisinis patarėjas McTigue savo pranešime 
posėdyje įvertino liudytojo parodymą, kaip ypatingai svar 
bų tai bylai

Then one day, while loading cannons, he was 
VEedby a British bullet

MoEy knew the time had come to take 
KOck in her country. So she picked 
where Her husband left off. And wi 
the smoke cleared, America had a 
»ew victory and a new heroine.

.T0^’ w^en k's t*me to take 
*ock in their country, Americans 
buy U. S, Savings Bonds.

When you join the Payroll

S 50 valandų), Jam priklauao 
pusi regulars us atlyginimo ar
ba 60 centą, ui kiekvienus 10 
viršvalandžius, plus jo alga ar
ba iš viso $66 už savaitę. Jeigu 
jis dirba 60 valandą, jo regu
larus atlyginimas būtą $1.00 už 
valandą ir jam priklausytą pu
sė to atlyginimo arba 50 centą 
už viršvalandi, o už 20 viršva
landžių $10, plus jo alga arba 
iš viso $70 už savaitę.

Įstatymas numato viršvalan
džiu apmokėjimo alternatyvi
nius metodus. Tuos metodus su
interesuotieji gali rasti Feder. 
Darbo departamento išleistame 
leidinyje “Interpretative Bulle
tin” (778 dalyje), pavadintame 
“Overtime Compensation”, be 
to 548 dalyje — “Authorized 
Basic Rates for Overtime Pay
ment”. p. š.

pareiškė liudytojas.
šių dienų temomis ,

Po to liudytojui Kongreso atstovai Madden ir Fei
ghan davė eilę įvairiausių klausimų iš visų sričių, prašy
dami pareikšti savo nuomonę dėl anglų politikų važiavi
mo į Maskvą ir Kiniją ir jų skelbiamų kalbų apie ten 
esamas religijos laisves ir kt, dėl bolševikų metodų Pie
tų Amerikoje, dėl nuotaikų, kurios pasidarytų Lietuvoje

tuvos saugumo policijos vardu, kad tai yra neteisėta ir 
norėjau su kai kuriais suimtais pasimatyti kalėjime, bei 
man buvo neleista ir griežtai uždrausta įeiti kalėjimai!. 
Vilniuje tada, kaip NKVD pareigūnai buvo atsiųsti iš 
Sovietų Sąjungos Gladkov ir Tarasov.

Po bolševikų invazijos į Lietuvą, birželio 15 d. 1940 
m. dirbau dar Lietuvos prokuratūroje pusketvirto mė
nesio, kol prokuratūra buvo įjungta į Sovietų Sąjungos 
sistemą ir Vyriausiuoju prokuroru pasidarė SSSR pro
kuroras Maskvoje. Iš to laiko dar išsirūpinau pusantro 
mėnesio atostogų, ir du mėnesius teko matyti bolševikų 
pilną terorą, apgaulę ir klastą.

Bolševikai prokurorai
Dar prieš Lietuvos prokuratūros įjungimą į Mask

vos sistemą, iš Sovietų Sąjungos buvo atsiųsti trys pro
kurorai — Lubencov, Kaša ir Girko. Jie viską tvarkė ir 
davinėjo įsakymus. Nuo spalio 1 d. 1940 m. aš buvau iš 
tarnybos atleistas rusų prokuroro Lubencov įsakymu..

Bendrai turiu pasakytu kaip pažinęs nepilnai metus 
bolševikų sistemą, galiu patvirtinti, kad viskas yra pa
remta melu, apgaule ir teroru. Visi įstatymai, kurie yra 
išleidžiami, tai tik dėl pasaulio klaidinimo. Tikrovėje 
žmogus nėra apsaugotas nei konstitucijos, nei kitais įs
tatymais.

traktoriai betką priimti dar-;mu ir dėl to jos apdrauda yra 
ban? ' A. J. i mažesnė negu jūsų.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su-

Jeigu darbininkui mokamas 
atlyginim s už n? gamintus ga- 
ginius (p'ece-work), tai jo at
lyginimas išvedamas padalinus 
savaitinį uždarbį iš tą savaitę 
dirbtų valandų skaičiaus.Dirban 
tysis turi teisę gauti pusantro 
kart nuo reguliaraus atlygini
mo už kiekvieną valandą, dirb
tą virš- 40 valandų kaip papildo
mą atlyginimą už*akordinį dar
bą (piece-work).

Pvz. Petrui mokamas akordi- 
nis atlyginimas (piece-work).

per 
buvo

Jo valandinis atlygini- 
tą savaitę buvo SI.50 

45 vai.).

Klausimus ir medžiagą siųsti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, 111. 60632

nurinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Todays)

' Apie tai pranešėme Lietuvos vyriausybei į Kauną. 
Tų policininkų pavardžių dabar neatsimenu. įvykis su po 
licininkų pagrobimu visus ladai sujaudino. Aš pats tada, 
norėdamas smulkiau sužinoti apie įvykį, telefonavau tų 
policininkų tiesioginiam viršininkui Kaniui-Kanevičiui, 
bet jis man paaiškino, kad pats mažai ką žino, nes bolše
vikų pasienio sargyba nesileidžia ir kalbėtis. Policininkai 
už vienos dienos buvo atvesti prie sienos ir vėl paleisti 
Lietuvos pusėn. Jie sugrįžę pasakojo, kad jiems einant 
tarnybos pareigas, juos apsupo' staiga rusų pasienio 
NKVD kareiviai ir jėga paėmė į savo pusę. Ten jie buvo 
išskirti ir po kelioliką valandų terorizuojami ir tardomi, 
kad pasakytų, ar Lietuvos vyriausybė koncentruoja ka
riuomenę prie Lietuvos sienos prieš bolševikus. Už vienos 
ar dviejų dienų po jų paleidimo prasidėjo invazija.

Rusai nušovė pasienio sargybinį
Antras pasienio incidentas buvo Varėnos pasienio 

policijos bare ties Ūtos kaimu. Tas įvyko, berods, birže
lio .13 ar 14 d. Varėnos pasienio policijos baro viršininkas 

į Vaisiūnas pranešė Vilniaus prokuratūrai telefonograma, 
[ kad bolševikai prie pasienio policijos sargybos būsto nu- 
į šovė policininką Barauską. Tą bylą aiškinti buvo įparei
gotas Varėnos apylinkės tardytojas Petras Minkūnas, 
dabar gyvenąs Brooklyne, N. Y. Kiek atsimenu prokuro
ro padėjėjas Ignas Navickas vyko į įvykio vietą birželio 
15 d., 1940 m., nes jau pakely sutiko rusų invazinę kariuo
menę. Užgrobus Lietuvą, vėliau ta byla buvo iš tardyto
jo Minkūno bolševikų pareigūnų paimta ii' taip dingo.

ALT KOMISIJOS LIETUVOS PAVERGIMO 
DOKUMENTAMS RINKTI PRANEŠIMAS APIE 

APKLAUSINĖJIMUS CHICAGOJE
Bolševikiškos žmonių medžioklės

Pagrobus bolševikams Lietuvą, netrukus naktimis 
prasidėjo gyventojų areštai. Dar nebuvo ,nei jokios kal
bos apie marjonetinį seimą arba Lietuvos prijungimą, 
bet NKVD naktimis suiminėjo be jokios, kaltės žmones ir 
dėjo į kalėjimą. Kalėjime jie ištuštino sau vieną skyrių ir 
ten talpino suimtuosius. Kadangi pagal Lietuvos įstaty
mus niekas negalėjo būti suimtas be prokuratūros žinios, 
žmonės pradėjo eiti su skundais į prokuratūrą apie arti 
mųjų suėmimą.

Kaip jau anksčiau sakiau, aš-prižiūrėjau kalėjimus,

ATS.'Tie darbininkai, 
padeda gaminti, surenka, 
pakrauna gaminius.

KL. Ar yra tokių kontrakto-! 1 <loL 
riaus darbininkų, kuriems šis! --------------
parangos įstatymas nėra taiko-1 Nemokami mokesčių reikalai 
xoast ’ ’ B. K j Patarimai pensininkams

ATS> Šis' įstatymas netaiko-) Clearing knygyno skyrius, 
mas* administratyviniams ar- ‘osantis a643rty est 63rd St., pra 
ba profesionaliniams tarnauto-J neša, kad Chicagos Midway sky 
jams,, raštinės ^darbininkams, 
tikriems apsaugos. (_ __
kams, kaip antai 
durininkams.

arba 5 kartus 75 centus už 5 
viršvalandžius. Pridėjus šią 
$3.75 viršvalandžių premiją 
prie jo atlyginimo, jis gautų 
$71.25.

‘ “ įr j riaus Amerikos Pensininkų
darbinin-i draugijos patarėjai suteiks ne- 

sargams ir j mokamą mokesčiu patarnavimą 
' senjorams.Reikia atsinešti 1976 
m. income taksų formą; be to 
atsinešti 1977 m. feedralinę ir 
Ilinois moksčių’ formas bei pa
jamų įrodymo pažymėjimus.

DARBO SAMDA PAGAL 
PARANGYS ĮSTATYMĄ

KL. Pasakykite, ką tvarko pa 
rangos (Walch-Healey). Viešų
jų sutarčių įstatymas? W. K.

ATS. Tai yra įstatymas; ku
ris nustato standartinius dar
bo pagrindus tifems darbinin
kams, kurie dirba gaminius Vy
riausybei pagal 'sutartis,‘kurių 
vertė yra didešnė negu 10,00’0 
dolerių. u

KL. Paaiškinkite kaip valdi
nių parangų darbininkai yra ap 
saugojami? * H. G.

ATS. šiems darbininkams tai 
koma uždarbio minimimum.,ant 
valandžių apmokėjimo nuosta
tai, saugumo ir .sveikatos.- pa
grindai.

A. J. i mažesnė negu jūsų*
KL. Aš gaunu soc. sek. pensi- 

dalinį laiką.
Kiek aš galiu šiais metai už
dirbti, kad neprarasčiau pensi
jos išmokėjimų? . S. V-kas

g. ATS. 1978 m.' jūs galite už- 
į dirbti $3,240 ir gauti soc. see.

kurie:viSą pensiją. Jei daugiau už- 
ar^a dirbsite, tai už kiekvienus 2 dol.

ijums soc. see. įstaiga atskaitys

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelu ir žmonių pasauliai. 444 psL 
Kaina $8.50 ____ ____

‘ KONNERSREUTHO TERESE” 
(NEUMANNAJTt),

djdelerti raidėm, kaina $5.00. AM knygos yra labai įdomioj 
Vftiems leųgvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. AM 
su persiuntimu TIS S135(k užsakant iš:

SŪDUV A, Š09 RAMBLE ST^ HOT SPRINGS, AR 7190L USA.

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

. Kodėl gyvybės apdraūda mo-
, terims yra pigesnė?

KL. Mano žmona ir aš dirba
me įmonėse, gauname beveik 
tokią pat algą ir esame apsi-

‘ ^draudė tokiai pat sumai. Dabar
Ji už gyvybės apdrauda moka 
/mažesnę sumą pinigų, negu aš. 
Alalonėkite paaiškinti, kodėl

’/ taip yra? Jonas T-us
t į i ATS. Taip yA dėl kelių prie- t *
j žascių. Jos g}~vybės apdraudaI krauta, autoriaus troboje.

yra mažesnė dėl to, kad bendrai) Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
moterys ilgiau gyvena, negu!skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 
yyfai/ir tikimasi, kad jos ilgiau j vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
mokės apdraudos mokesčius ne-‘ gyvenantieji prašomi užsisakyti 

; gu vyrai. Bendrai gyvybės ap- paštu.
Jdrauda bazuojama mirtingumo 
ratomis, kurios yra daug ma
gesnės moterims negu vyrams; 
bet kurio amžiaus Jūsų žmonos 
premija pagrįsta šiuo skirtingu j

Kai jis dirbo 45 valandas 
savaitę, tai jo uždarbis 
$67.50.’ 
mas už 
(67.50) padalinus
Prie reguliaraus atlyiginimo j b 
gautų 75 centus (pusę regulia
raus atlyginimo) už kiekvieną Į gautų pusantro karto nuo $1.5C 
valandą, dirbtą virš 40 valandų, arba $2.25 iiž kiekvieną valan

dą, dirbtą virš 40 valandų.
Jeigu alga mokama pagal tie

sioginį išdirbtą laiką (angliškai 
tariant, "‘straight-time pay), ne 
žiūrint kokį skaičių valandų sa- 

Kitas būdas apskaičiuoti akor vaitėje dirbta, tai reguliarus at- 
viršvalandžius,! lyginimas gaunamas algą pada- 

pusantro karto 1 linus iš dirbtų valandų kiekvie- 
Į na savaite. - ''

Pvz. Viktoro darbo valandos 
kas savaitę keičiasi. Bet pagal 
sutartį su darbdaviu, jam turi 
būti mokama $60 už savaitę. 
Dėl to jo regularus atlyginimas 
keičiasi, kai jis dirba viršlaikį. 

J Jei jis dirba 50 valandų, tai jo 
[reguliarus atlyginimas yra 1.20 

Vladui mokama 5 centai dol už valandą ($60 padalinus

I f f į » f i (į
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MANUOBOS NAUJIENOS
“Seno Naujieniečio 80 sukaktis”

WINNIPEG, Man. šimtą mėty be ši y mėty’*.

(Tęsinys) i
t na du sūnus kaip ąžuolus.

Jo vyresnysis sūnus Charles 
Banush?-pradėjo išnešioti Win-’ 
nipeg Free Press ir greit bu\ > 

‘pripažintas geriausiu išnešioto 
*ju iš 30-ties pasižymėjusių her-. 
I niūkų, kurie laimėjo. 8-nių die- 
.• nu ekskursiją į Cbicagą.
1 . . J
i Nuo vyrcsnrojo brolio neatsi-

ir jaunesnysis Brian Iki- 
Jie abu priklausė skali-1 

ir skautų surengtoje dir-. 
parodoje laimėjo Charles 
pr;za, o Erian — antra.’

Benius* s Winnipege
K/ek xeliau Kazimiera* susi

galvoja vykti į Kanadą laimės 
ieškoti ir 1926 m. rugpjūčio 16 
d. gero draugo Trinkos sudary
tais dokumentais (affidavit) 
jau Išlipa Halifax uoste Ka
nadoje. čia pradžioje dirba įvai 
rius darbus tai pas ūkininkus 
tai prie geležinkelių ir .guliau-’ lieka 
šiai ilgesniam laikui apsistoja ■ Hush. 
cemento fabrike prie Winnipe- ’ tams 
go. Pradžioje Winn pege apsi-Įbinių 
gyvėno pas Povilą Jauniškį.' f-mų 
Daugelyje vietų kartu dirbo su1 1951 metais specialiu Greyhound 
Ant. Samulaičiu. Gyvendamas 
pas P. Jauniškį buvo įrašytas į 
D. L. Kunigaikščio Vytauto pa- 
šalpinę. Begyvendamas pas P. 
Jauniškį, užsirašė Naujienas, i 
kurias pradėjo rašinėti kores
pondencijas. Tuo būdu K. Be- 
niušls Naujienas pradėjo skai
tyti nuo atvykimo metų 
nadą (1926 metų).

Lines autobusu jie buvo veltui 
į Chicagą ir jiem s mics-; 

to aprodymui buvo paskirtas spc.

hune. Tu berniukų kelionė bu

į

KAZYS BENIUŠIS.
"Senas Naujienieris"

A. Tamošaitis Pui v»i kič io I irru«"

L Bendruomenė rikiuoja jėgas ir 
verčia vagas

(R) L. Bendruomenės valdo- Darbo posėdį atidarė tarybos 
mieji organai dažnai posėdžiauja pirmininkas. Dr. V. Piioplys. 
nežiūrint šalčių ir pusnynų ben-( pirmininkavo tarybos* vykdo- 
druomenininkai i posėdžius at-jmasis vicepirmininkas A. J iš
vyksta net už šimto ir daugiau keviėius. sekretoriavo A. Brp- 
mylių, kas liudiją jų nenugali- šienė. Darbo posėdžiui buvo pu
mą ryžtą veikli...

Į L. Bendruomenės valdomųjų I tvarkė, kuri buvo gana ;
1 organų darbo posėdis įvyko š.1 
m. vasario mėn. 25 d., Tau ti
ntuose namuose. Dalyvavo Ta-

I rybos prezidiumo pilnas sąsta- 
■ tas. (Dr. V. Piioplys, gyvenan
tis Rockforde su savo prieteliu, žinotinus nutarimus ir visuome- 
hendruomenininku K. Butkaus-Į nę dominančius veiklos užmo
ku, nežiūrint šimto mylių nuo-jus. 
tolio, jiedu kuone pirmieji atsi
rado posėdžių salėje, rytinėje 
d’enos valandoje. Tai sektinas 
veiklos ryžtas!) Dalyvavo: cen
tro valdybos nariai su pirmi
ninku Dr. V. Dargiu priešakyje, 
apygardos valdyba, penkių apy
linkių — seniūnijų urmininkai, 
keli svečiai, rišo vir? dvidešimt 
asmenų..

i __________

išliekantis. Betgi beiidruomeiii- 
I ninku esama pakili darbo nuo
laika ir ryžtas veikti, siekti — 
I laimėti atrodo nugalės finansi
nius sunkumus ir pasiūlytas at
likti uždavinys taps realybe. Jei 
taip, tai išeivija turės kuo pasi
džiaugti ir ką nors daugiau ap
čiuopiama ateičiai palikt .

51 m. Dabar abudu K. BeniušnP 
sūnūs Charles ir Brian turi auk * 
štas vietas * dldeliose Kanados , 

{biznio konfpairjose. abudu yr.d 
įvedę ir augina Kanadai gražiu 
prieauglį.

j 1
■ Taip laikui bėgant mūsų Char, ; . ■ y. *■lis pasijunta besiritąs per 80-sius, 
’metelius ir štai jam kyla klausi-j
inas, kas daryti? Tokią sukaktį! rasti^ kai. lietuvių parapijos kleb. kas ir gale su raudonu rašalu 

? norėtųsi atžymėti kaip nors jdo-, kun. J. Bertašius tik — tik bu- prirašyta M. šarauskai. ‘Tavo 
Giniau, prašmatniau, kokioj nors: 
į šaunesnėje formoje, o ne vie-] 
• na m prasnausti prie staliuko* 
įžengiant i 80-tuosius. Nutaria Į
rŠvakarę rengti ’’Kanados Lie
tuvių Klubo” salėje, bet ne! 
Prieis daug žmonių, nei pasi 
šnekėti su artimaisiais, nei šiaip 
praeities bendrais vargais pa-

Winnipego senieji draugai”.
Nuostabu, kad Į “senųjų

rą uskas sų žmona nelabai senai 
iš okup. Lietuvos atvykusia Emi-

vo perskaitęs maldą prieš valgį. 
Toliau sekė AVinnipego se

nųjų lietuvių specialus sveiki- draugų” tarpą įtilpo ir M. Sa- 
nirnas, kuris skambėjo sekan
čiai: Į

’’Mes visi prisidėję prie šios lija Šarauskiene, o raudonu ra
do va uos, linkini tau, Kazimie- šąlu rašyta pavardė, turbūt, reiš 
rai kuo geriausios Gimtadienio ;kia gilią meilę.
dienos. Ir daug, daug gimtadie-! Ant stalo buvo atneštas gra- 

ypa tingai, daug žiai išpuoštas tortas, tik ne su 
si, kitus nekviesi — negerai. Tai j sveikatos. Kuo geriausių linkė- 80 žvakučių, o su šešiomis mer- 
abu su priesaika pasitarę nu ta-j jinių n uo mūsų visų”. Seka pa- gai temis šokančiomis baletą. Tai 
ria sukaktį, rengti savo namuo
se. Vienus prašo asmeniškai, 
kitus kviečia telefonu ir galiau
siai padaro “Open House” — 
kas nori visi gali sveikinti, vi-

1937 metais įsigyja drabužių isidalinti, o be to. vienus pakvie-Įnių sulaukti, 
krautuvę, į kurią pasikviečia 
dirbti vietinę mergaitę Helen ir 
1939 metais su ja sukuria šei
myninį^ gyvenimą. 1940 metais 
savb biznį iš pagrindii pertvar
ko ir įsteigia: “Charles Banush 
Antiques-Gift Shop }— Furni
ture Auctioneer and Valuator” siems durys atidaros. risi mie

lai priimami.

Vaišės ir linkėjimai

Ir štai vasario 12 d. (sekma -

ture Auctioneer and Valuator”
# su užrašais: “We Buy, Sell. Ex

change Anything of Value” etc. 
Dabar Charliui gyvenimas ima 
kilti kaip ant mielių, nes abu su 
žmonele dirba ir triūsia vien die hį), tuojau po pamaldų pas 
tik sau ir savo prieaugliui. Prie- K. Beniušį jau pilni kambariai, 
auglis jau irgi gražus, nes augi- Man kiek pavėluotai teko atsi-

liėjusi ii gpaudos ir galima gauti knygų rinkoje
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA Į 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastari- i 
gas daryti {takos į krašto politiku. 102 psl. Kaina 81.50. -i 

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderi* ' 
bus pasiųstas tokiu adre«u:

NAUJIENOS,
1739 So. Halstad St, Chicago, HL §0508

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau Išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jura* Kapačlnska*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, Ketais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozą* Kapačinska^ IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
' yn natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LlETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naučakftiose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. Zo^enko, SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusu rašytojo 
50 satyrinių novelių. 199 pusL, kaina $2.

D. Kurilfl*, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Atb 
toriam pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
užmaikavimat Abi knygos parašytos lengvu, grasu ftiliuml

Prof. P. P*kirklį*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimų. 

Į Kaina $2. -**-*T3|
Vincą* žamafti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAŠTE J i. 

I B4 pat Kaina $L0O.

ir kiti laidiniai yra rranantf
NAUJIENOSE, 17S9 S*. KALSTĖ D ST^ CHICAGO, ILL. MM

HeHaflfrBM vaUMMl* arW ufsakawt pašte Ir pHdiiaM 
iafcf ar piaMnf ^orlaMe.

reiškia, kad K. Beniulio sūnauįrašai: A. Samulaičiai, V. Stepo
navičiai. P. Gudžiūnai, V. No- šešios dukros šoka savo seneliui 
vogrodskas, A. Matulevičiai, K.
Maleškai, M, Vidurkienė, V. Ko
reckas, Bob Urbonas. J. Savio * vo užrašyta “Ilgiausių Metų”.

(Granddfather, “Granpa”) ba
letą ir ji sveikina. Ant torto bū

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ ;

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį JtfmH < 
gyventojos ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių tąrašae. Knygv 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. ’ i ą j ; \

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 30 eentų. ' :

1733 So. Halsted St, Chicago, HL 606GS

| DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną a> 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams ntP 

Įpirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams. Jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Jucao Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

bos Į>Tmininkas pristatė teismo 
procedūros reikalą. (Kaip ži
noma. frontininkų aktyvo km - 
troliuojama Bendruomenė yra 
padavusi i valdžios teismą Re
organizuotą Bendruomenę, jos 
vadovus, kas Amerikos lietuvei 
istorijoje yra negirdėta: toks 
negarbingas atsitikimas yra pir
mas. Tebūnie ir paskutinis! To
kie teismai tik gėda ir tik savų 
ribotų jėgų ir išteklių neatsa- 

is... Tai tikra 
tarta: dirban tis moka >‘3 ne-1 išeivijos nelaimė') Dr. V. Dar- 
dirbantis — ^2. įgis, baigdamas savo pranešimą

Įsteigtas Liet. Bendruomenės J akcentavo /’Nesvarbu, kiek kai- 
fondas, keli entuziastai jau čia n uos šio teismo išlaidos, jei rei- 
pat ir Įnešė po šimtinę, tai: Ig. kės, panaudosiu net ir savo as- 
Svrapinas ir Al. Brusokienė, ža-!meninius resusrsus. bet tiesa ir 
da juos pasekti ir kt. Į Bend. Fon j teisingumas turės laimėti!” 
do valdytai išrinkti: Ig. Serapi- A. Beržienė
nas, St. Vanagūnas. K. Rutkaus-I —------- -
kas, J. Bagdžius, Dubauskas, kan j Omahos lietuviams!

Ididatė- A. Brusokienė. |kuH( aukoja(e Amerikos Lie- 
Tartasi naujų apylinkių —| tuvių Tarybai (ALTai) Lietu- 

seniūnijų steigimo reikalu: yra. vos laisvinimo reikalams laike 
vilčių artimoje ateityje įsteh 
ti net kelias naujas seniūnijas, kokių nors priežasčių negalėjo- 
Gyvai aptartas veiklos gyvini- te auką įteikti per minėjimą, 
mo reikalas. Buvo pasiūlyta vi- prašau man įteikti kiekvienu 
sa eilė konkrečių veiklos planų, momentu, o aš išduosiu pakvi- 
tiesioginiai L. Bendruomenės Į ta v ima ir auką persiusiu į ALT 
veiklai vystyti. {centrą. Iš anksto dėkoju. Jonas

Vienas uždavinys buvo pasiū- Smailys Sr„ 3525 Monroe street, 
lytas itin intriguojantis, didžiai Omaha Nebraska 68107. Telef. 
iškaštingas, bet darbas ateičiai 733-6470. (Pr.)

teiktu d\y likos punktu durbo-

rimtai aptarta. Posėdis vyko 
apie keturias valandas. Atgai
vai buvo pateiktas ir kavos puc 
delis čia pat, posėdžio metu.

Pateikiu bendruomenini n kam

Svarstytas — Bendruomenės 
nario solidarumo mokestis, nu- kingas eikvojimą

Kiti dypukai, savo dovanas 
įteikė atskirai, nes, turbūt, dar 
nfepritapo prie senųjų draugų 
ar teisingiau pasakius, kaip Rai
la kadaise išsireiškė, — nepri
tapo prie “duoninių emigran
tų”.

Daug buvo kalbėta ir daug 
Šnekėta, kol galiausiai visų vie
ningai soleziantui buvo sugiedo
ta ilgiausių metų. /

Tenka stebėtis tokiomis ma
loniomis vaišėmis, skaniais val
giais, o labiausiai tokiu gražiu 

ia priėmimu, kur buvo susirinkę 
apie 40 sveikintojų — gerbėjų, 
o apie įvairius gėrimėlius nebė
ra nė ko ir bekalbėti, nes vis- 
vien galų gale visi išsivaikščiojo, 
kur kam reikėjo.

Kazys Beniušis yra senas nau- 
jienietis, kuris dažnai taip ir pa
sirašo siųsdamas Naujienoms 
savo korespondencijas. Jis vi
sada dalyvauja Naujienų pla
tinimo konteste ir surenka Nau
jienoms nemažai naujų skaity
tojų. Jo 80-ties metų sukakties 
proga tenka sveikinti ir palin
kėti ilgo amžiaus ir sėkmingo 
darbo spaudoje. K. S-tis
- ” (Pabaiga)

Vasario 16 d. minėjimo ir de-

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

MICHAELS,
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios) 254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

1 t’T, 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0
nt«r-City Relocition Seme*

M EMBER MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

Taupykite dabar
pas mus

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų tplntf ar lentynų.

Aleksandra* Pi kalniški s, MES GKIŽTAME. jdomūl 
įtrimlnlmal ir įvykių bei rietu aprašymai, skzltoati kažf fv* 
manas. 367 psL Kaina SS.

tyti į 12 daliu. 296 paL. kaina SS.
Dr. Kazy* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYK D tattML Ora- 

tiaii vlršeliili. 336 p«L Kaina M00. Minkštai* vtrt SUM 
Praf. Vacį. Blrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalia. 206 p«L, įrišta — SSjDO, minkštaia rir- 
šellali — S2.00; D dalia, 225 paL, (rišta — 0,00. minkš
tai! viršeliai!____________________________—_ RUM

Henrika* Tome* — Tamašauskas, LIETUVtKAStS PAMAtYK 
Pakalnė* ir Labguvos, apskrity* m klomlali aprašymaU, ®>- 
stracljomb Ir dokumentacija. 836 paL, kaina

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Uetųroa 
partizanų buitie* romanai 292 pualaptų. Kaina SI.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunyztė* atriminfanaj

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS. Mogrzfljc* brocžM M 
puzlAptal---------------------------------------------------------

Knygai užsakant reikia pridėti SS et pašto tfhMoma.

NAUJIENOS, • ‘ -

1739 S. Hal«U4 SL, Ckkafo, HL — TeL HA 141N

S31V

?s£ mu teopoml JI*j plalfii *S- 
liet* dideliai dirbus. Pirmi, jie p«- 
deii Juma pasiekti ismeniikus jusq 
užsimojimus. Antra, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, nela nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

ISduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki i -i.-sii

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

RSAL
ASSOCIATION

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Trf. 421-3070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įrtaųta 1928 metai*.
(atalfo* pfotooM Manx antomoMliam* pastatyti.

| M1U11BHM, CHICA00 I, IU, — iATVJQAY, MAMS Ą 1*11
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Detente artėja prie galo
Praeitą ketvirtadienį prezidento Jimmy Carterio pa 

dalytas pareiškimas į Baltuosius Rūmus sukviestiems 
laikraštininkams, radijo ir televizijos atstovams rodo, kad

(bei transporto laivus. Rusams ypatingai svarbu sekti bu-i 
vus, išplaukiančius iš Persijos įlankos Be uosto Soma i 
je, i-usams neįmanoma sekti, tuo mažiau kontroliuoti de 
galus vežančius transporto laivus. Soviętų maršalai nori 
pavergti visas Persijos įlankoje esančias valstybes ir kont 
roliuoti degalų gamybą. Jeigu rusams pavyktų pasiek* 
šią kontrolę, tai jiems nereikėtų ir pasaulio revoliuei'o 
kelti. Visi kiti pirma -subankrutuotų, o vėliau, ifk 
rankas prieš sovietų maršalus. Prezidentą įspėjo Ame. 1 
kos laivynas. Taigi jo pranešimas apie detentės g.ą giT 
pūti labai rimtas. Amerikos karo laivai be reikalo į Rau 
lonąją jūrą neskubėjo. Bet prezidentą galėjo paveikti ir 
kiti įvykiai. Prezidentas yra labai gerai susipažinęs cu 
Helsinkio aktais. Jam yra žinoma visa Amerikos diplo
matų strategija Europos taikos siekiant ir Europos sau
gumo beieškant.

Amerikos diplomatai įrašė-į Helsinkio aktus 
visą eilę nuostatų, kuriuos sovietų atstovai sutiko įrašy
ti ir kuriuos pats Brežnevas pasirašė. Ten buvo įrašytos 
kelios pagrindinės žmogaus teisės. Ne visos, bet tiktai 
kelios. Viena jų reikalavo leisti karo metu išskirtom šei
mom susijugti. Sovietų atstovai sutiko su šia teise, bet 

■ praktikoje jis ir šios teisės vengia. Belgrado konferenci
joje buvo nurodyta šimtai šeimų, kurių sovietų valdžia 
neišleidžia, kad susijungtų su savo tėvais, motinomis ir 
broliais. Kitas Helsinkio aktų paragrafas liepia leisti žmo 
nėms laisvai pasikeisti informacijomis apie visuomeni
nius reikalus ir jų tvalkymą. Helsinkyje Brežnevas pasi
žadėjo pasirašytus aktų nuostatus vykdyti, bet visi žino
me, kas darėsi Belgrade. Sovietų advokatai iš kailio ne

1939 metais Šančiuose pastatyta aukštesnioji mokykla

V. KAROS,VSLIETLVOS LAISVINIMO PROBLEMA
iki šio meto prezidento Niksono pradėta ir kitų sekta de -; ręsi, kad tiktai pagrindinės žmogaus teisės nebūtų pami- 
tentės politika eina prie galo. Reikia manyti, kad Am’eri-1 nėtos ir paliestos. Kai Helsinkio aktus pasirašinėjo, tai 
kos prezidento pareikštas mintis aiškiai supras Krem- žadėjo juos vykdyti, o kai suvažiavo f Belgradą, tai ru- 
liaus vadovai ir padalys reikalingas išvadas. Ne tik pats sa^ tvirtino, kai pagrindinės žmogaus teisės yra kiekvie- 
Brežnevas, bet ir kiti atsakingi sovietų valdžios pareigu- nos valstybės vidaus dalykas. Kiekviena valdžia gali tas 
nai keliais atvejais pabrėžė, kad Helsinkio nutarimai vi- teises tvarkyti taip, kaip jai geriau atrodo. Jeigu kas ban 
siems privalomi, kad detentės politika reikalinga Euro- i tą reikalą, kišti nosį, tai. jis kišasi į kitos valstybės 
pos taikai pasiekti ir strateginių ginklų kontrolė būtina Į 
pasaulio taikai išlaikyti. Prezidentas Carteris viešai ri
šanti pasauliui, . Įskaitant ir Kremliaus valdovus, aiškiai 
pasakė, kad detentė eina prie pabaigos.

Tokį svarbų pareiškimą prezidentas turėjo apsvars
tyti su artimaisiais savo patarėjais. Prezidentas turi tei
sę vienas daryti panašius pareiškimus, nes jis yra atsa
kingas už krašto užsienio politiką. Bet šį kartą preziden
tas tarėsi ne tik su valstybės sekretorium, bet ir su savo 
patarėju Brzezinskiu. Aiškus daiktas, kad jis tarėsi su : maJ2me 
laivyno ir kitų ginklų rūšių karo vadais. Sekretoriaus. 
Vance padalytas pareiškimas apie dviejų sovietų kariuo 
menės generolų vadovavimą etiopiečių ir Kubos karo jė
goms Etiopijoje rodo, kad prezidento pareiškimas iš 
anksto buvo aptartas irpareiškimui buvo ruošiama dirva.

Visiems krašto gyentojąms ir užsieniečiams įdomu 
patirti, kas privertė detentės politikos šalininką ir vyk
dytoją prezidentą CarterĮ Įspėti Brežnevą, kad toliau ši
taip negalima žingsniuoti. Jis pareiškė, kad sovietų ka- 
Yo jėgų esimas Afrikoje Rago iškyšulio srityje rodo de
tentės politikos galą ir naują pavojų taikai. JAV laikėsi 
detentės, nesikišo į kitų valstybių vidaus reikalus, bet 
sovietų valdžia negali tokia pozicija pasigirti.

Galimas daiktas, kad pats svarbiausias stimulas to
kiam prezidento pareiškimui galėjo būti Amerikos laivy 
no vadovybės pranešimas apie sovietų pasiruošimus iš^ 
kelti karo jėgas viename ar keliuose Somalijos uostuose. 
Sovietų valdžia lėktuvais gali padėti Etiopijos vyriausy-

“vidaus reikalus”.
Bet pati įdomiausia kova vyko paskutinėmis trim 

savaitėm Belgrade. Konferensija apsvarstė visą reikalą, 
priėmė visą eilę paruoštų dokumentų. Sovietų atstovai 
prižadėjo atkreipti į kelis jų reikalingą dėmesį ir išleisti 
žmonas ir seseris pas karo metu Amerikon ar kitur nuk
lydusius šeimos narius, bet kai atėjo laikas paruošti kon
ferencijoje svarstytų dalykų pranešimą, tai negalėjo su 
sitarti. Sovietų valdžios atstovai užsispyrė, kad baigia 

itų paminėti pagrindinių žmogaus 
i buvo nukreipti prieš Sovietų Są- 

• jungą. Jeigu jie būtų paminėti, tai susįdarytų Įspūdis, 
kad konferencija pasmerkė Sovietų Sąjungą. Kada su
važiavusių dauguma nutarė svarstytus klausimus vis dėl
to įrašyti, tai sovietų atstovai rengėsi išeiti iš konferen
cijos ir niekad į ją daugiau nebegrįžti. Amerikos atsto
vai sutiko padaryti dar vieną prievartinę nuolaidą ir ne
įrašyti į baigiamąjį pranešimą pagrindinių žmogaus tei
sių klausimo. Jie pasitenkino trumpu ambasadoriaus 
Goldbergo pareiškimu.

Prieš mūsų akis vis labiau ir stant partizaniniam karui ir įžen 
plačiau atsikleidžia Lietuvos tik- gus į šaltojo karo ir detentės lai- 
rovė. Pradžioj pasiekiančios mus kotarpį.
žinios daug ausia lietė partizani
nį karą, trėmimus į Sibirą, kolek 
tyvizacijos baisumus, slėgiantieji 
gyvenimo sunkumai bei įvai- 
riopi persekiojimai.

Dabar mus pasiekia pogrin
džio spauda, naujai atvykstan- 
tieji intelektualai ir disidentai, 
kurie bendrumoje atstovauja ir 
kalba naujos kartos vardu, iš
augusios ir politiniai bei idėji
niai subrendusios okupacijos, 
rusif ikacijos ir komunistinės san 
tvarkos sąlygose.

Kas turėjo nustebinti išeivi
joje politinius veiksnius, siekian
čius bei nepasiekiančius abso
liučios v:enybės laisvinimo dar
be, kad tėvynėje susidarė paski
ros ideologinės srovės, kurios 
veikia savarankiai ir nepriklau
somai vieni nuo kitų.

Galvojant L'etuvių Chartos 
kategorijom’s, akivaizdoje mir
tinos grėsmės tautais tiek kraš
te tiek išeivijoje, turėtų vieš
patauti tarp lietuvių pilnas su- 
arimas, paliekant nuošaliai bet 

kokius ideologic us ginčius ir 
partinius nesklandumus.

šiam dogmatiniam galvoji- gajose ir politiniuose ėjimuose. 
mu: prieštarauja istorijos fak-
ftai. Nuo pat lietuvių tautos at-tenka prijungti įvairias tautines 
gimimo pradžios jos polit nis ir . nazumas, gyvenusias nuo Lie- 
:d* ’i'T*s gyvenimas reiškėsi įvai- . Jvos valstybingumo pradžios, 

i’ srovėmis, neži’rint ben^ urios atlikdamos j’ems plves- 
dr) r grisuingo carištin o prie- is socialiai — ekonominius už- 

šitas pagrindimų žmogaus teisių klausimas galėjo < S3, siekus’o sunaikinti visą lie- davinius, bendrumoje sudarė 
. į gana margą, pilną vidujinių

— srovinis pasiskirkty- orieštarav'mų, Lietuvos orga
na: reiškėsi per laisvės kovas, nizmą.

{atstatant .neprkHusomybe, žlun- Lietuvos pliuralistinis orga- 
gant Lietuvos suverenumui, vyk nizmas, apjungtas vienoje vals-

Musų laikų dabartyje, tiek tė
vynėje tiek išeivijoje, politinis 
ir idėjinis gyvenimas reiškiasi 
veik tomis pačiomis srovėmis, 
kurios išsikristalizavo atgimi
mo laikotarpyje.

Nesunku atpažinti LKB Kro
nikoje Tėvynės JSargo ideologiją 
ir jos kovos metodus, pogrindžio 
Aušra panaši idėjiniai origina
liai Aušrai ir neseniai mus pa
siekęs pogrindžio Varpas, jun
giantis' įvairias kairiųjų grupes, 
savo paskirtimi atitinka savo 
pirma takūnui.

Tokia susidariusi idėjinė pa
dėtis, nėra koks tai jėgų skal
dymas, pasimetimas, partinių 
vadovų ambicijos ar infiltruo
tų agentų darbas, kaip tai tvirti
na “tautinio solidarumo” ideolo 
gai, bet istorinė būtinybė, pa
irkluota objektvių sąlygų. Lie
tuva nebuvo ir nėra vienalytis 
organizmas, bet pliuralistinis, į 
kurio sąstatą įėjo įvairūs luo-. 
mai, socialiniai , sluoksniai ir 
klasės, kurie savaimiai turėjo ir 
turi skirtingus tikslus ir siekius, 
atspindinčius skirtingose ideolo

vienam kitam "atrodyti menkaverčiu, bet jis kitaip gale- j tav-!i Uat*- 
jo atrodyti prezidentui Carteriui. Jis žino pagrindinių j Tas 
žmogaus teisių problemą, jam aišku, kodėl sovietų dip
lomatai taip griežtai užsilarto; jam taip pat pasidarė aiš
ku, kad su rusais negalima pasirašyti jokio susitarimo. 
Ką jie šiandien prižada vykdyti, tą jie rytoj sulaužo. Pas- 

i kurinis Belgrado konferencijos ginčas aiškiausiai paro-
bei, bet ne visas priemones galima lėktuvais gabenti. Ru- ko j ra verti paties Brežnevo pažadai ir visų akivaiz- 
sams reikalingas uostas Raudonojoje jūroje. Jis reikalin- a°Je padėti parašai.
gas ne tik Etiopijos vyriausybei sustiprinti, bet ir sekti i
Raudonosios jūros vandenis ir jais plaukiojančius karo ketvirtadienį apie prievartinę nuolaidą Belgrade, priė-

Galimas daiktas, kad prezidentas Carteris, patyręs

Prie siu lietuvių skirtybių dar

jo išvados, jog jau atėjo metas įspėti sovietų vadus apie 
artėjančią detentės pabaigą. Nėra prasmės pristabdyti 
gynybos pasiruošimus, kada sovietų maršalai, pasina” 
dodami tuo pristabdymu, primeta vergiją laisvės siekian 
čioms Afrikos tautoms ir steigia naujas Sovietų Sąjun
gos vergų kolonijas.

tybėje, tegalėjo išlaikyti vieny
bę valdžios ir įstatymų ribose, 
privalomų visiems krašto gyven 
tojams. Netekus valstybės ir 
neturint privalomų įstatymų vi
siems lietuviams, jau nekalbant 
apie mažumas, įvesti vienybę 
tarp įvairių ideologinių grupių 
yra neįmanoma ir tenka tenkin
tis kompromisais, sudarant ben
dram uždaviniui ve’klos orga
nus, kurie paprastai subyra pa
kitėjus sąlygoms. Tą patį dės 
ningumą matome ir tarpvalsty
biniame gyvenime.

Iškeliant Lietuvos pliuralisti
ni charakterį, bus lengviau su- 
prantoma laisvinimo problema 
T bendrai Lietuvos istorinė ei
ga, nes idėjinis įvairumas pra
turtina politinius galimumus ir 
užtikrina naujų sprendimų su
radimą.

Dideli panašumai tarp carinės 
ir bolševikmės okupacijos ne
privalo užtemdyti skirtybių. 
Kaip carizmas taip bolševizmas 
siekia, dažnai tomis pačiomis 
priemonėmis, visiško lietuvių 
tautos surusinimo ir sutirpdi- 
mo savo viešpatijos masėje.

Carinė Rusija, būdama kon
servatyvi ir despotinė, siekė iš
laikyti-f eodaFnę santvarką, tuo 
pačiu lietuvių tautos gyvenimas 
nebuvo esminiai keičiamas. Vi\ 
sai kitą priešingybę turime prie 
bolševizmo. Visa anjkstybesnė 
socialinė ekonominė struktūra 
tapo sugriauta iki pat pamatų, 
privilegijuoti luomai ir klasės 
išrauti su šaknimis, visos neko
munistinės partijos ir sąjūdžiai 
suna:kinti. Iš praeities teišliko 
tikinčiųjų bendruomenės, atsi
dūrusius amžinos persekiojimo 
r naikinimo stovyje.

Vietoje sugriautos santvarkos 
sparčiais tempais imta statyti 
soviet'nį organizmą, kuriame 
susiklostė naujai susidariusi kla 
sinė struktūra. Priešakyje atsi
stojo privilegijuota komunistų 
partija, viduryje atsidūrė tech- 
nokratija ir biurokratija ir že
mesnėse pakopose paliko darbi
ninkai ir’kolūkiečiai.

(Bus daugiau)

l^kasKazys Gylis, mūsų Malkavos kaimo pradžios ateistas Erne!janovas Jaroslavskis ir dvasininkas. Dispu 
mokyklos mokytojas ir aš sėdome į Viktoro Studžios tai įvyko Raudonosios armijos namuose prie katalikų 

pra- vežimą ir vykome į čerikovo apskrities karo komisi- katedros.
rialą. Ten parodžiau sveikatos tikrinimo komisijoje
Černovicų karo ligoninės dokumentus,* kad Austrų 
fronte buvau 1916 m. liestas nuodingųjų dujų. Pirmi
ninkaujančio buvau patartas stoti Dolgovičių valsčiaus 
karinio apmokymo skyrių vedėju. Aš sutikau. Dolgovi
čių valsčiaus karo komisaras ir politrukas buvo pa
tenkinti.

1918 m. vokiečiai vakarų fronte pralaimėjo ir jie įkurta valstybė —

nrmininkaujantis kreipėsi į katalikų dekaną Svia 
topol-Mirskį. Prie pulto atsistojo ne pirmos jaunys
tės vyras su kažkokia knyga. E. Jaroslavskis jį pa
klausė ar galimas socializmas?

f šis atsakė, kad šituo klausimu yra gausi litera
tūra. Paragvajaus valstybėje, Metų Amerikoje, buvo 

valsty bėje- ir jėzuitų įsteigtos re- 
jdukcijos gyvavo 150 metų. Jėzuitai suorganizavo in
dėnus į kolonijas — komunas (reducciones) su pat- 
riarchine-teokrsftine valdymo forma ir savo rūšies 
komunistinę sistemą. Šios Jėzuitų valstybės ūkiai pri
klausė tiesiog Ispanijos karaliui. Popiežius jėzuitų or
diną panaikino 1717 metais; Indėnai išsiskirstė ir dau
giau nesibūrė į komunas.

Kalbos apie krikščioniškąjį socializmą dabar mado
je. Negalima neigti, kad bažnyčios tėvai — Bazilijus. 
Didysis ir Jonas Auksaburnis, badmetyje Cezare joje 
buvo linkę prie socializmo, krikščionybės pradžioje pa
veikti Platono komunistinių idealų. Socializmo turėti is 
toriniai bandymai visus įtikino, kad socializmas, kaip 

į vau dokumentą, kad aš galįs dirbti ramaus laiko ap- valstybinė ir bendruameninė tvarka neatitinka krikš- 
linkybese maždaug 10U kilomelrų atstume fiuo fronto čionybės idealams. Mūsų krikščionių idealas būtų su- 

I(Tai Maskvos sveikatos tikrinimo komisijos išvados), kurti tokią valsaybinę santvarką, kuri'padėtų asme- 
r * * ~ —** -
1919 metų žiemą kažkas apie vasario mėn. Mogi- 

is \r:ik.iv( > anno mobilizuojamas buvau UK ašj iiavo mieste vyko rcii^oiiai disputai. Aš sužinojau apie 
as. k up karinmkas. Atsimenu. Dolgovičių sovieto lai vėlai ir atvykau ak antrą vakarą. Disputas vedė

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškio knygos ^Fragmentai iš 

eities miglų”
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

Jos valdžią sudarę asmenys vadinosi ne minist
rais. bet liaudies komisarais. Tų komisarų pirminin
ku buvo Leninas. Kadangi kompartija nepripažįsta 
liaudies atstovybės kaip: seimas, kongresas, parlamen .. . ...
tas, tai kraštas buvo valdomas įsakais, kurie vadinosi ^ure^° ytinių okupuotų sričių,
dekretais.

Po perversmo RSFSR kariuomene buvo sudaryta 
iš savanorių ir vadinosi Raudonojo gverdija. TJ18 m. 
prasidėjęs pilietinis karas Rusijoje preikalavo gausių 
ginkluotu jėgų. Liaudies komisarų dekretu karininkų 
ir puskarininkių pirmoji mobilizacija į Raudonąją ar
miją buvo 1918 m. spalio 5 d. (data tiksli). Raudono^ 
sios armijos vadu buvo paskirtas Levas Trockis ir jam 
patariamasis organas buvo sudarytas iš baro armijos 
generalų vardu Revoensovet Respubliki (revoliucinė 
karo tarnyba).

REUGINIAI DISPUTAI

<ę*SR pirmoji karininku ir puskarininkių niobi!i- 
zucija • iL u.’onąją armiją buvo 1918 m. spalio 5 d. die
na. ’ ’ <

Oršos geležinkelių stotį ir Mogiliavo miestą jis iš
laisvino lapkričio mėn. Mogiliavo miestas tapo guberni 
jos miestu ir aš kaip mobilizuotas* buvau pašauktas 
į gubernijos centrą, bet datos nebeprisimenu. 1919 me
tų pavasaryje buvau pašauktas į Mogiliavo sveikatos 
tikrinimo komisiją, bet čia mane rado tinkamu karo 
tarnybai ramiam laike. Bet Mogiliavo gub. centras 
buvo perkeltas iš Mogiliavo į Gomelį, didesnį guberni
jos miestą. Mat, Mogiliavas turėjo 50 tūkstančių gy
ventojų. o Gomelis apie 90 tūkstančių gyventojų ir bu- 

t vo gerai sutvarkytas, gražus miestas. Ten mane antrą 
1 kartą pakvietė į sveikatos tikrinimo komisiją, bet ga-

nūs. Socializmas mūsą laikais remiasi nacionalizacijo 
.Dis; konfiskacijomis bei centralizacijomis, biurokra- 
izmu ir griežtų ūkio planavimu, tai jau policinės prie 

monės. E. Jaroslavskis sako:
— Kažkodėl dvasininkai remia monarchijas.
Sviatopolk-Mirskis atsako:

— Nei monarchizinas. nei kapitalizmas, nei socia
lizmas bendrai neįeina Į krikščioniškosios politikos sri 
tį. Nes Evangelijose nėra nieko kas rištų Bažnyčią su 
kurios nors formos socialine ar ūkine organizacija. Mi
nėtos formas turi tik pritaikomąją reikšmę, bet ne' 
pasaulėžiūra. Kadangi Bažnyčia nė su viena istariškų 
jų organizacijų nesurišta, tai ji teisia jas savo sąžinės 
teismu. Jei Bažnyčia stovi nuošaliai nuo valdymosi 
formos ir socialinių bei ekonominių pagrindų valsty
bėje, tai krikščioniškoji politika principe turi stoti į 
kovą su totalizmu valstybėje. Pagaliau, kur sąžinės 
laisvė ir net bausmių humaniškumas? Mat, krikščio
nybė politinėje kovoje neturi nei socialinių, nei teokra
tinių utopizmų ir nesiruošia kurti ‘‘Žemiškojo rojaus”. 
Krikščionybė praktiškai eina prie to, kad blogis že
miškajame žmogaus © venime sumažėtų, o gėris padi
dėtų.

(Bus daugiau)

nybės išsivystymui ir laisvam broliškam bendravimui 
tarp žmonių. Mūsų krikščionių idealai įvykdomi san
tvarkoje, pagrįstoje ūkio vystymosi ir asmens laisvė-

KAITYKITE IR PLATINKITE
OIENRASTI “N AT LITE?'A S’
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DR. K. G. BAI.UKAS 
a^USIRIJA IR MOTERŲ LKxU3 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6*49 Pulaski Rd. (Crowford 
beakai Bu<Ming), TeL LU 5-6446

Jonius pagal susitarimą. 
Jrt ae'*siiiepia, stambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR tLAPUMO 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

S, Henheim Rd,, Westchester, IL.
VALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

' TEl------ BE 3-5893

R. A. R GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

3907 West 103 r d Street 
Valandos pagal susitari

DR. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRI9TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
1618 W. 71 St. T«l. 737-5l<*» 

Tikrina akis Pritaiko akinius u 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta tree:
Žilvino Pasaka Kilimas

Kokiose mūsų planetos vietose yra 
patogiau žmonėms gyventi

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR.LE0NAS SEIBUTIb 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET
VaL antrad; 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak.
Ofiso telefu 776-2880

Rezidenciįos telef.: 448-5545

Už Amžiną Atilsį
JOSEFINOS JUKNAITĖS ŪSELIENĖS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5rth STREET 

Tol. PR 8-122L
OFISO VAI*.: pirm., an trad., trečiad 
ir peiiKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^žtadie- 
zzais 2-4 vai popiet ir kitu laiki J

sielą bus devintinės šv. Mišios sekmadieni, 
kovo 5 d., 10 vai. ryto, jėzuitų koplyčioje.

Visi giminės ir pažįstami labai prašomi 
dalyvauti.

Napoleonas Zajančkauskas

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTA: 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažai. Speciali pagalba Ujoms 
(Arch Supports/ ir L L Gimusi Pociūtė, gyvenusi Floridoje, St, Petersburg Beach.

2850 WHt 63rd St, Chicago,. HL 6062^ 
TeW.; PRotp^f 6-5084

t Gėlės visoms progoms į 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Berbero* ir Gene Drishiy 

krautuvė
THE DAISY STORE 

. 9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

Mirė 1978 m. vasario 1 diena, 11:00 PM.

1909 metų gegužės 13 dieną gimė Lietuvoje, Telšių aps., 
Alsėdžių miestelyje.

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a po ra ūda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS Z

TeL 376-1882 Brba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.
Ltetuvfy 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 Dauku*

' Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629

Amerikoje išgyveno GI metus.

Ji pirklausė American Lithuanian Club of Tampa, Fla., 
American Lithuanian Club of St. Petersburg, Fla. ir Ame
rican‘Association of Betarded Persons.

Paliktu dideFame nuliūdime vyrą Prahą, dukrą Emiliją. 
Lietuvoje liko švogeris Villis šeštokas su šeima, Norbutų šei
mos ir kiti giminės.

Jau ir anksčiau kai kurių žino* 
n’ų būdavo nifrod nėjama vie- 

_4ovės, kur patogiausia būtų vi
siems gyventi. Ypač būdavo pa- 

I tariama tapirsfems pensininkais 
Amerikoje nusik raustyti į Ka
lifornijos "pietinę dalį, kur, anot 

1 ragintojų, per ištisus metus esan 
ti maloni temperatūra, nes te
nai nebūna žiaurių šalčių ir per 
ištisus metus netenka pavargti 

1 ir sirginėti nuo tų visų šalčių. 
I Gyvenime pasireiškia tok:e 
Į reiškimą4, kad pasitaiko žmo- 
i nių, kurie žiemai artėjant nusi- 
k rausto gyventi į tokias vietas, 
kur tų šalčių nebūna. Bet tik 
tokie žmonės būna pasiruošę 
žiemos melu apsigyventi šiltes
nėse vielose, kurie yra pakan
kamai turtingi ir turi pakanka
mai pinigų. Taigi ir pensinin
kams kai kas pataria į tok:as 
šiltcsnias vietas nusikraustyti, 
nes jie gyvena tik iš pensijos.

čia tenka pasakyti, kad tie siu 
lytoj ai, kure mano, kad tinka
miausia gyvenvietės vieta yra 
taį kur nėra jokia šalčių, labai 

Sklysta. Apskritai sakant, gali
ma pavadinti sveiku tą klimatą, 
prie kurio žmonės yra pripratę. 
Tie žmonės, kurie nuo mažens 
ligi savo subrendimo (maždaug 

r ligi 18 metų amžiaus) išgyvena 
toj pačioj vietoj, tad jie labai 

t pripranta prie savo vietovės kli- 
4 mato. Pavyzdžiui, Lietuvoje iš

augę žmonės yra pripratę prie 
f vadinamųjų metinių keturių se

zonų: pavasario, vasaros, ru
dens ir žiemos, žmonės, kurie 
yra pripratę prie tokių keturių 

; (sezonų, atsitiktinai patekę į to- 
?kią vietą, kur tų vadinamųjų

1 Į keturių sezonų nėra, pajunta sa- 
* |vyje kažkokį nuobodulį.

Čia tenka paaiškinti, kas tie 
vadinamieji sezonai yra. Lietu- 

•Į-voje ir kituose kraštuose būna 
II keturi sezonai; kiekvienas se- 
■ zonas išbūna tris mėnesius. Pa- 
■ I vasario sezonas — kov'o, balau- 
■ įdžio ir gegužės, vasaros sezonas 
||— birželio, liepos ir rugpjūčio.

I
 rudens — rugsėjo, spalio ir lap
kričio, žiemos sezonas — gruo
džio, sausio ir vasario.

I Kitose žemės rutulio vietose, I kur nebūna tų keturių metinių 
I sezonų, pasireiškia daugiausia 
I tik du sezonai: sausas ir šiltas, 
Į lietingas arba šlapias.
I Kurioj vietoj yra sveikiausias 
j klimatas — j tokį klausimą nc-‘ 
I galima vienodai atsakyti, nes 
g vieniems žmonėms yra sveikas 
g tas klimatas, prie kurio jie yra

"Tieilv* d.rykit® taku* savo kojom*, kad ka» ilubuodama* r>o- 
klysty*. — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus', ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai.

stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

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

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

pripratę. Tokiose žemės srity
se, kur yra ’ vadinamieji tropi
kai, tad ten užaugę žmonės taip 
pripratę prie savo klimato są
lygų, o patekę į tokias vietas, 
kur buna keturi metiniai sezo- 
naų pajunta savyje didelę ne- kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi- 
gerovę.

Kas mūsų kraštuose žiemai 
artėjant, stengiasi nusikrausty- 
ti į šiltesnes vietoves, tokiems 
žmonėms galimą butų patarti: 
tinkamiausia nuo šalčių apsau
gos priemonė yra dėvėti šiltes
niais drabužiais. - A. Kelmutis

Pasimatymas su aid.
S. Madrzyk

Marquette Parko Lietuvių na
mų savininkų draugijos valdy
bos atstovai: Juozas Skeivys, 
gnas Petrauskas, Stasys Patla- 

ba ir Aleksanras Atut:s vasario 
27 d. buvo nuvykę pas 13-to 
wardo aldermaną John S. Madr
zyk. Jie išsakė Marquette Par
ko apylinkės gyventojų rūpes
čius: dėl vis didėjančių krimi
nalinių į\ykių, .nykimo mūsų 
kolonijos, vandalų siautėjimo, 
žadamo keitimo zonų Western L 
ruože, per lengvai duodamų pas / 
kolų su “federal insurance” ga
rantijomis tiems nuosavybių 
pirkėjams, kurie neturi reikia
mų kvalifikacijų, medelių at-! 
sodinimo šaligatviais ir kita:s 
svarbiais, liečiančiais namų sa
vininkus bei visos apylinkės gy
ventojų reikalais. - Aldermonas 
pažadėjo savo paramą minėtas 
problemas sprendžiant. ;

Išsakytas problemas užsirašė 
artimiausiu laiku kon- 
su atitinkamomis įstai- ’ 
Atstovai su stipriomis 
kad žygis pas alderma- 

naud*ngas ne tik namų f

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
DAIM1EGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ir sakė 
taktuos 
goinis. 
viltimis, 
na bus
savininkams, bet ir visiems apy
linkės gyventojams.

Stasys Fatlaba

— Tarybinės Armėnijos sos
tinėje įvyko iki šiol negirdėtas 
dalykas: plėšikai iš valdiško ban
ko sėkmingai išnešė dešimt mi
lijonų rublių. Finansininkai ir 
socialogai tvirtina, kad plėšikai 
buvo trumparegiai: už tokią su
mą jie nieko negalės nupirkti 
Sovietų Sąjungoje, o užsienyje 
niekas rublių neima.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUNuS
ETTE FU N ERAI

2533 W. 71st
Telef GRovehil)

HOME
Street

6-2345-f

(410 bo. 50th Ave,, Cicero 
Telef rOwnkaB 3-2108-J

IRYi MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Velionė buvo pašarvota- B’ayard Thompson koplyčioje, 
esančioje St. Petersburg Beach, Fla.

* -
Urna su pelenais bus pala dota Lietuvių Tautinėse Ka

pinėse prieš Kapų Puošimo Dieną.

Čiurlionio Galerijos, Inc., direktorei ir 
sekretorei poniai

EMILIJAI KOLBIENEI,

Jos broliui JUOZUI GUCIUI Australijoje
Nuliūdę lieka:

vyras Pranas, duktė Emilija ir giminės.
mirus, 

reiškia gilią užuojautą

Mikas J. Šileikis

Chicago!
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: Y Aidi 7-3401

HIGH RATES 71%
PAID QUARTERLY AT 

cerfificAtM 
$5000 or mor»

SUSIRINKIMŲ

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

Pfc’R ASNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER annum

$5000 Of more 
vmninwm 

M month*

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

Bridgeporto Namu Savininkę Drau
gijos nariu susirinkimas Įvyks šešta, 
dieni, kovo 4 d.. 1:00 vai. p. p., 3808 
S. Union Avė., įėjimas įš kiemo, ant
rame aukšte. Nariai, malonėkite at
silankyti. nes yra daug nutarimu 
aptarti ir jau laikas apsimokėti duok- . 
les. Po susirinkimo — vaišės.

Kviečia vHdyba 
Stella Kaul aki U pirm.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
.1319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAria 7-1138-113J

and PLEASE 
znake people 
xooro careful

TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVK)

Only youPER ANNUM 

$1000 or mor*

PLEASĖ 
BE 

CAREFUL!

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WES1 69tn STREET RXpt?Mk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tfnU 7-««72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hilta, PL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: TArdi 7*1911

MAUJ1F»f9<. CHICAGO 4, ILL — SATURDAY. MARCH 4. 1078
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Lietuvių Jūrų Skautiios jachta FAME, rasta Rodi laivų kieme. Keršulis 
iškėlęs jasktą ant pastatų, Dr. Algio Rimo buvo nufotografuotas

APLINK MUS IR MUSU NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

vos bei žaliu v 
j u išradimu 
n liausią i vuik

iiGjum gumvDos DeiiGFove 
pradėjo gaminti kilnojamus šu
nims dušus — maudykles, lai 
atitinkamo dydžio plastikinė dė
žė su įrengimais prijungti van-1drabuž:ams
denį, švirkšlėmis ir su išplova tvirtas, nes 
šuns galvai. Reikia lik į tą mau
dyklę įdėti šunį paleisti nuregu- 
Huolos tempenitūros vande
nį, įpilti plovimo skiedinį 
shampoo, laukti kol šuo bus iš
trinktas ir išplautas, taip pat kol 
pats besipurtydainas išblaškys 
iš plaukų vandenį. Ta maudyk
lė kainuos apie $70.

e Kalbant apie naujoves, yra l nes* saly, 
įdomu žinoti, kad išrastas be- linkoj. Tam reikalui yra išleista 
spalvis chemikalas, kuris naktį nemokama informacija “Back-j 
ar lietingą bei ūkanotą vakarą .yard Kit”, 
nušvilpta fosforine šviesa, kai kia rašyti: 
tik apšviečiamas

Norint ją gauti, rei- 
_ __ 7 __  „ __ Backvard Wildlifei
automobilio Į Habitat Program, National 

lempų. Išradėjas ir gamintojai Wildlife Federation, 1112 Six- 
tvirtina, kad chemikalas gali . leenth St. NW. Washington. DC 
būti naudojamas įvairios spal-120036.

B titfiif utittf <»r
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veiiurto ir buities yra išleisti 
angių kalba atskiru 100 psl. lei* 
diniu “Onar.: Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo- 
k*ų žurnalo ^Viltis" leidėjų. 
Kaina1 $5. Rašyti: V. F. Beliajus, 

i PO BOx 1226, Denver, CO 80201. 
* / Wk— \

si na udos pir- 
etpa’čiams bei;

n tamsiems Halloween j 
Chemikalas vra1 

išlaiko efektingumą
net po 75 skalbimų. j

I

O Amerikos miestuose ir inies 
lėliuose gyvena ir veisiasi dau-‘ 
gelis laukinių gyvuliukų ir j
paukščiu. Daugelis ju žuvo šios’ T . o.............................. . _ _ ___ ____. I e Jane Bajerciene is So. Bos- ------žiemos spenguose ir sniego pus-* . . w . . . . . . , ., J ’ . . o - tono redaguoja seimininkių sky- I TRUMPA I nvse bei nuo bado. Raginama , - -pa i a. ‘ 1 a U HL r M 1 j*• i relių s Sandai os n lė\\nės laik-į j-n-» j _wsiems žmogaus draugams ir gani, , . , ‘ rasemose. levvnes 3 nr. ji palos papuošalui suaaiwti gėrės- t /. • i i i. x* , . * . . teikia keletą įdomiu dalvkų ir +> savo kieme bei ap- .. \ . - -naudingų patarimų: . _ „ - -

.... . . ... i ; Farv (D.-5) savo veikla ir kal-— šviežias klausinis nugrmis-; .
... r . v Q bonus daug patarnauja okup. ta i vandeni ir guli ant šono. Se-s .-i • Lietuvos ir jos žmonių laiSvini-nejantis klausinis laikosi smai- ... . \ i„ Ol. . . . .. !mo reikalams, taip pat kur tikgaliu zemvn. Pludunuojantis: w , l* .. ..1 galėdamas padeda Amerikos lie- 

! tuviams, siekiantiems virš mi
nėtų tikslų. Vasario 16 d., jis 
pasakė kongrese kalbą, prašy
damas prezidentą Carterį ir kon

— Kongreso atstovas John G.

1 9 7 8 METU

6 — 10
3 — 10

31 — 10

d 
d. 
d

BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai Į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia imokėti $100.00 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

6557 So. Taiman Ave. 
Chicago, III.. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERV1C 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air feres subject to change and government approval

r

kiaušinis yra jau sugedęs. (Kal
bant apie kiaušinius, prieš Ve
lykas svarbu žinoti, kaip atskir
ti žalią kiaušinį nuo virto? Vir
tas kiaušinis, 'pasuktas jlgiau. . - k1 . . . . Igreso narius padėti lietuviamssukasi, o nevirtas greitai susto- ? ., t ? . .. ,. j jų tiksluose, kaip jie yra daug

; padėję šiam kraštui savo dar-
- Kepti lašinukai būni kram- bu ir sugebėjimais. Kalba yra 

jsnesni ir skoningesni, jei prieš atspausdinta Kongreso rekordų!^ 
j kepant 30 min. yra mirkomi pie leidinyje, o jos ištraukos buvo j - 
Ine arba vandenyje ir pavolioja :i'------- ---------------------- - ---
* ini miltuose.

♦ 1978,m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 

j informacijų kreiptis pas Marijų 
! Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

< Čikagos skautų Kaziuko 
Mugės1 paruošiamieji darbai eina 
pilnu tempu, šiais metais Mugė 
įvyks sekmadienį, kovo 5 d., Jau 
nimo Centre. Mugėje dalyvauja 
Lituanicos, Aušros Vartų, Ker
navės, Nerijos tuntai ir akade
mikai skautai. Mugės, metu vi
są dieną vyks žaidimai, veiks 
valgyklos ir kavinės, o taip pat 
bus galima ^apžiūrėti ir įsigyti 
tautiniais motyvais meniškai 
padarytų medžio drožinių ir ki
tokių papuošalų. Jau keli me
tai kai didelį pasisekimą turėjęs 
jaunesniųjų skautų skrajojan
tis paštas patarnaus visiems, ku
rie tik norės pasiųsti laišką Jau
nimo Centro minioje pasimetu
siam prieteliui.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINLMS IŽSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdeiftas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg.. 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. 564,200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2Vs masinu garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54.000.

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

50 AKRU žemės Lemonte, $10.000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL Tel 436-7878

(Pr.)

; - BC

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

3UTĮJ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku*

4243 W. 63rd SU Chlcige 
Tel. 767-0600.

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas- Našlė atiduoda už 
$33,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas.^ įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas-ir Šal? 
dymas bei'kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. S29.900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras; 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę ne
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette 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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Economist laikraščio vasario 22 
d. laidoje.

— Ponia Ona Isbach iš Holly
wood apylinkės, Los Angeles, 
Cal., tarp kita taip rašo: ‘‘Dėko- 

v , j . J dama už .kalendorių, siunčiu $10. saldvtuvo) ’ r .. xv._ . . ‘, i Laikraščiai ir knvgos dabar ta- nuvalomasi _.
į po mano didžiausi draugai. No
rimo (Andriaus Mirono) kny
gą “Santaka’ nesenai skaičiau 

u r ją rekomenduoju visiems lie-
— Prieš vartojam palaikytos Ūgiams. Skaitydama užmir- 

žvakės ^au sa'’0 vargus, tiesiog pagi-
• !jau, kaip nuo gerų vaistų. Taip 
.. J pa Fesu labai patenkinta J. Ka

ributo kelionių aprašymais. 
Daugelis vietų yra taip gerai 
aprašyta, kad pasijunti, tartum 
ten būtum. Linkiu Naujienoms 

° geros sėkmės ir daug paujų 
į viršutiniame puode arba keptu- skaitytojų, o visiems naujienie- 
■ vėje — grietinėlės padažas, tuo čiams geros sveikatos’’. Dėkui 
j taupant laiką ir energiją. už laišką ir už auką.

— Norint taupyti elektros
energiją, patartina vartoti vieną 
aukšto voltažo lempą* violoje 
mažesnio voltažo lempučių. 100 
vatų elektros lemputė duoda 
50% daugiau šviesos, negu ke
turios lempelės 25 vatų, o pir
moji kainuoja tik keliais centais 
brangiau. M. Miškinytė;

-— Bulvės daug greičiau iške
rpa jas padėjus ant rinkių ir pa- 
vožus metaliniu indu.

— Krosnies (ir
enamalis lengviau

‘drėgna valymo medžiaga pava
lgius i sodą ir ja patrynus sutep 
tas vielas, net jau pridžiūvusias

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota 
baseinas, 
aikštelė.

TV, šildomas maudymosi 
telefonas, vaikams iaidimo 
Galima rezervuoti telef.
501-523-9814.

z

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda^ dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427. >

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

ELECTROS ĮRENGIMAI,. 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

121 valandas šaldytuve
: duoda vienodesnę šviesa ir 
sai nebūna nutekėjimo — 
vulių.

— Kada lik yra galimybė, 
naudotina dvigubi puodai: apa
tiniame verdamos daržovės,

— Chet Jakus ir Jacki Lyden 
fotografijų su aiškinimais pa
roda atidaroma kovo d. 7-10 

"vai. Uptown Hull House gale
rijoje, 4520 No. Beacon St. Ji 
tęsis iki balandžio 29 d. Infor
macijas teikia Uptown Foto 
center 743-5260.

— Illinois valstijos loterijoje

NAUJIENOMS šiemet mėjo S3 metai. Minint tą rokaktį, gerbiant pirmojo 
Amerlkoi lietuviu dienraščio steigėjus bei iietūvttkot spaudos pirmū- 
bus ir atliekant būtinai panlgaa amžinam Hetuvybėg iflikimui akfcl- 
MiTT>f Napjleni platinime vajui.

<AUJjJl^OS trlrta! stevl Ir kovoje uš Lletvves ir issTcrgti Ustsviz ralrrf 
ssidamm ir 1 saudurius sc ^kupsntala ar jg įxaIL>

BAUJIKNO3 palaiko visai lietuviu demokratine? jrupec, bendrai Iratits- 
djai ir ramia vlaų lietuviu bendruoriiu darbus be! tikslui.

MAUJTENG5 atstovauja tyliąją lietuviu dauguma Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų va d orybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
stelbdama platinimo vaių kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietutoa ir joi žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie 
tuvišku reikalu renesioa.
K1INUOJA: Chlctgofa Ir Kanado|e nitams — 530.00, rrMtų — S14.M 

trims mšn. — S130, v Ima m min. 53.00. KHosa JAV vMose matams 
— $25.00, pu«{ matų — $14.00, vienam mirt. — 52-50. Užsieniu* 
m — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf aamekamal

Praloma naudoti žemiau esančią atkarpv

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

— Illinois valstijos loterijoje 
1 kovo 2 d. Big Pay Day traukime 
laimėjo 032. 48. 0, ir 4383. Gold- 
strike lošime laimėjo 22. 02. 26 
ir 12.

& Vytauto F. Beliajaus įvai
rūs pasakojimai iš lietuvių gy-

*

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town ot Lake;
Dažo namus iš lanko Ir iš vidaus . 

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107 ,
STASYS ŠAKINIS I

— r-- , .. —I✓

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia 

MACHINIST

Must have 2 or 3 years 
experience as a machinist and 
willing to 'be trained for set-upv 
and operation of cold heading 
equipment.

50-hour work week. 
Excellent benefits.

PREMIER HEATED 
PRODUCTS CORP.

124155 S. Kedvale 
Alsip, IL.

Phone: 388-4084

HELP WANTED — FEMALE 
Parbinlnkly Reikia

5 ŠVARIŲ kambarių mūrinis bun
galow šv. Ritos parapijos apylinkėje, 
didelė virtuvė, garažas. Agentų, ne
pageidaujame. Telefonuoti 827-1845.

.^EAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybes — kitur

D i MISIO
£2—83 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $93 pusųtečlul automobili® 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4643 S*. ASHLAND AVL 
52M775

LEMONT. — 5 acres with brick 
■ frame — frame ranch with inlaw 
apartment, full bsmt. 2 car garage. • 
Call Martha Teitlus % Wolski Realty, 

Tel. 257-2234 or 257-2815 •

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

NORIU PIRKTE iš privataus asmens 
dvieju ar daugiau butų namą Mar
quette arba Gage P£. apylinkėje. Real. 
Estate agentai prašomi nesikreipti. 

863-3879 ' !

LAIKRODŽIAI Ir BRĄNGENYBtS

Pardavimas ir Taisymai 
2146 WEST £9th STREET -
TaloL: REpuMlc 7-1941----------- _ . . .*

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Notary FuMte 
INCOME TAX SERVICE 

4259 5. Maplweod. TtL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, riminių 
likviwtimal, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaint machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch»r Art 
Chicago, III. 60631 TaL YA 7-59K

REIKALINGA MOTERIS LENGVAM 
RASTINĖS VALYMO DARBUI

6-10 vai. vak. 5 dienas savaitėje arba 
mažiau. Pradinis atlyginimas $3 į 
valandą. Reikia šiek tiek suprasti 

angliškai. Teirautis angliškai.
Tel. 628-8808.

BRICKLAYER
Experienced Mason , 

For full time year around I 
| employment in rebuilding

BEST THINGS IN LIFE

Q Vajaus proga praiau «iqstl Naujienai dvi savaitei lusipaii- 
nimni nemokamai tr be jokių jsipareigojimiį.

FLVARDft 1R VARDAS ____________________ i____________

□ Sfrmčfa_________ 4cL pr*.czm?rattJ. iKklIlejinh
rtjaua proga premdimu lietuvilkĄ tptndg.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARDA NOREIKIENE

2608 Wert St, Chicago, IIL 60623 • TeL WA 5-2787 
Didelis M si rinki m* i pares rOšiet įvairiu prekių * 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUETTg GIFT PARCEL! SERVICE
1501 W. f9th St., Chteepo, IIL €0629. — Tel. WA 5-273/ 

3333 Se. Halsted Chlore, IH. - T>i 254-33?*

REIKALINGA SEIMININKĖ

Gyventi atskirame kambaryje 
poros lietuviu bute Westchester 

apylinkėje.
Teirautis tel. 

582-5583

molten metal furnaces. 
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

SUH FAtMtall Fr*nk Zapolls 
ncsyj w.nth st 

GA 4-8654

b:ate Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60603

RENTING IN GENERAL

LORES AS

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai.

TeL WA 5-6742

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

Viena moteris, paieškant! kitos, pa
našios moters, norinčios pigiau pra
gyventi Marquette Parko kolonijoje. 
Galės naudotis viso namo patogumais. 
Reikės lengvu darbu padėti prie na
rna PŪtesr^ms informacijoms pra
šome telefonuoti

RE 7-8105

An Equal Opportunity Employer pqsirinkifTtn^
I

185 North Wab^h Avmaa

ITTnaujibWos, ckAagV«, ilu— SATUTOAY, MAROI 4, 19TO

MAINTENANCE MECHANICS

Openings for experienced mainte
nance mechanics on the 2nd shift. 
Duties will include all areas of plant 
maintenance, mechanical repairs, 
welding, lift truck maintenance and 
electrical trouble shooting.
Must undersand some English. Paid 
hospital and life insurance. Excellent 
working conditions. Send resume to 

5500 W. 73rd SL 
Chicago, IL 60638.

pu vlenlnteU 
lietuvį kallfnlnką įį 

Chk*<o>

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263-5828 
ir 

677-8489




