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— Los Angeles miesto dange 
lio bataodžių gyventojų vaikai 
neatėjo j integruotas miesto 
mokyklas. Jie siunčia vaikuss j 
privalias mokyklas.

— Izraeliopolicija priėjo iš-į 
vados,:kadT lėktuvų grokibus ir į 
užpuolikus galima suvaldyti) 
tuo metu/jei įsibrausi į jų orga-j 
nizacijos vidų/Kaip jie planner j 
ja įlįsti>j paestiničių teroristų; 
organizacijos vidų — kita pa-i 
slaptis..

dienai ar dviem galėtų užsitęs 
Ii, bet šitas klausimas dar ne* 
išaiškintas.

Mesajon sutraukė galingas 
jėgas

MESAJA, Nikaragua. — Dik 
tatorius Somoza į Mesaios mies 
telį sutraukė galingas karo jė
gas ir pradėjo puolimą antra
dienį. Mesajoje buvę naciona
linės gvardijos kariai nepajė
gė pasipriešinti gausiems par
tizanams. Jie sukaupė savo jė
gas į kareivines ir gynėsi. Ant-, 
radienio popietę Nikaraguos] dyti

į šlaunį. Pradėjo je. AJarcov jo
kio skausmonejautė- 
rėkę žmogų, oi šis sėdo į taksį 
ir nuvažiavo. Kai grįžo namo; 
tai ^adu^ta.vieta’pradėjo tin-

LONDONAS, Anglija. — Ar 
tistas George Ivanov F Marcov 
prieš šešius metus sugebėjo pa; 
sprukti iš Bulgarijos ir pasiek
ti Londoną. Britai davė jąn 
tremtinio teises, sudari1 pragy
venimo sąlygas ,o paskutinii 
metu jis jau dirbo Britų Radi
jo Bendrovėje. Jis ganą gerai 
pažino komunistų partijos va
dus, galėjo gerai apie juos ii 
jų gyvenimą informuoti radijo 
klausytojus. Jis kalbėdavo bul 
gąriškąi, kad Būlgarijos gy ven 
tojai turėtų nuovaką, kas dą 
rosi užsieniuose. Dažnai ’ Mąr- 
epyo praą^&miis į Bulgariją 
pakartodavo Laisvosios' Ęuro 
pos radijo stotis.

Dūrė užnuodyto lietsargio 
galu .

Prgeitą ketvrtadienį Marco- 
vas, grįždamas iš britų radijo 
stoties (BBC), buvo nežinomo1 
tipo gatvėje sų^kfesJ^Paštara- 
s»,- nieko ja m riėšakęs, f atfko-
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aviacija, tankai ir artilerija 
puolė maištininkų laikomas po 
zicijas. Atvežtų tankų maišti
ninkai negalėjo sulaikyti, to 
kiai kovai nebuvo pasiruošę.

Maištininkai pasileido į 
Costą Riką \

Mesajoje buvę sukilėliai, pra 
radę daug užmuštų ir sužeistų 
pačiame mieste, bėgo į pakraš 
čius ir patraukė į Costą Ricos 
pasienį. Iki sienos dar toli, bet 
kalnais ir laukais jie tikisi pa
siekti Costą Ricą, kur jiems 
bus duotas prieglobstis. Kartuį 
su nacionalinės gvardijos ka 
riais į Mesają įžengė keli laik
raštininkai. Jie tvirtina, kad 
Mesajos gatvėse matėsi lavo

WASHINGTON. D. C. — Ba
listikos specialistai įtikinėjo 
kongreso komiteto narius, kad 
viena paleista kulka galėjo už, 
mušti ne tik John F. Kennedi. 
bet sužaisti ip Texas gubernato 
rių John Connally. Jie atkrei
pė komiteto dėmesį į tai, kad 
garso specialistas pareiškė, jog 
galėjo būti ir ketvirtas šūvi* 
Toks yra užregistruotas atgar
sis, bet toks tvirtinimas yra tik 
50% tikras. Galėjo būti trys 
šūvisdj o paskutinio atgarsis 
arba aidas magnetofone galėjo 
būti užregistruotas kaip ket
virtas šūvis, nors tai ir buve 
tik trečiojo aidas. Komiteto na 
riai prieina įsitikinimo, kac 
pirmasis atspausdintas rapor 
Jas buvo teisingas. Trečiadienį 
įongreso komitetui liudijo po
nia Marina Osvald, buvusi Os 
valdo -žmona / žymaus sovie-

— Korčnoj prašė, kad 21 žai
dimas būtų pasklbtas lygiu. 
Karpovas laimėjo 1, o Korčno- 
jus tik vieną. Kas pirmas lai
mės 6 žaidimus, tai tam .’160,000 
dolerių, o antrajam teks 200,- 
00 dolerių.

Viešųjų knygynų v 
ai pastebėjo, kad jaunimas 

Ižiau skaito knygų.

Nušautas Kolumbijos vidaus 
ministeris

BOGOTA, Kolumbija — Bu 
vęs Kolumbijos vidaus reikalų 
misisteris Rafael Pardo pra
eitą antradienį keturiii vyrų 

S buvo nušautas. Politikas Pardo 
j turėjo savo namą rezistenci 
I niame sostinės <Hstrikte ir ra- 
j miai su žmona jame gyveno.

du karo 
Į uniformoje ir du civiliniuose 
• drabužiuose priėjo prie ramiai 
savo bute dirbusio politiko ir 
keliomis kulkomis jį nužudė 
vėliau įsibrovėliai sėdo į savo 
mašiną ir ramiai nuvažiavo 
Jeigu kaimynai būtų nepaste 
bėję atvykėlių judėjimo, ta 
apie buvusio ministerio nužu
dymą tiktai vėliau būtų paty
rę. Policija aiškisa, kas ir ku
riais sumetimais norėtų ker 
šyti buvusiams vidaus reikalų 

į ministeriui.

šeichas Nasiri, grįžęs iš Ira
ko. kvietė visus musulmonus' 
sukilti prieš šachą Pahlevį ii 
sustabdyti visas jo įvestas nau
joves, kenksmingas tikėjimui 
ir krašto gyventojams. Visi Ira 
no kariai pritaria šacho veda
mai politikai ir reikalauja pa
vyzdinės bausmės maištinin
kams.

Patarė deginti teatrus, 
krautuves

Vienas šacho Nasiri įsaky
mas liepia musulmonams de
ginti krašte pastatytus naujus 
teatrus, degtinės krautuves h 
visa, kas kvepia naujovėmis 
Pirmas gaisras buvo Abadanc, 
pačiame Persijos jūros pakraš 
tyjd, Abadano centre. Gaisre 
žuvo 420 visai nekaltu žmonių. 
Penki musulmonai pris^paži-no 
prie sąmokslo gaisrui sukelti 
Visi suimtieji atiduoti teisman. 
Teisme turės aiškintis ir šei 
chas Nasiri. Atrodo, kad maiš
tas yra aprimęs, nes paskuti 
nėm dviem dienom neįvyke 
susirėmimų tarp kariuomenė? 
’r fanatišku musulmonu.

.Jordanijos karalius iškviestas į Washingtona , ma 
noma, kad jis padarys nuolaidas.

Carey, Grasso laimėjo 
z pirminius rinkimus

-NEW YORK. N Y. — New 
Yorko gubernatorius Hugh L 
Carey laimęjo 
ininirh din* ’ 
rnini “nore j 
Krūpsėk, dabar! 
riaus pavaduoto 
patiko J gubėranl'oriūs, 
sakė lipiausias • kalba 
prieš gubernatorių"’ CareyCii 
pralaimėjo. Panašus" atsitiki* 
rnas Buvo ir Connecticut vals- 

Gubernatoriaus pava- 
n orėj o tapti guberna-

NAIROBI. Kenija. — Iš So 
malijos ateinančios žinios sa
ko, kad Somali jos teismas, iš
nagrinėjęs sukilėlių bylą, pasky 
rė mirties bausmę 17 karių, ku
rie planavo ir ruošė nuversti 
dabartinį prezidentą ir jo va
dovai! jaųiy vyriausybę. Planuo 
tojų"’tarpe buvo generolas ir 
keli kariuomenės štab^ 1 ariniu 
kai. .

r><^f)Žv^’nio5ikafkaFminkų, kurie 
Težiną fękįn^, kad jie tiktai pil 
dė savo* viršininkų įsakymus, iš 
teisinti. Atleisti nuo bausmės ir 
tie puskarininkai, kurie tuojau 
prisipažino ir pareiškė, kad jie 
nesirengė perversmui, bet no
rėjo geriau pravesti gautus įsa
kymus.

Prezidentas Siad Barre atsi
sakė pakeisti teismo paskirtą 
bausmę. 20 karininkų gavo iki 
20 metų kalėjimo. Jie visi at
leisti iš Somalijos kariuome
nės.

SOMALIJA NUTEISĖ MIRTI 
SUKILĖLIUS

Rūkoriai gali laisvai rūkyti
WASHINGTON. D. G. - 

Kongreso nariu tarpe buvo ki 
htsi mintis suvaldyti Ameri
kos rūkorius. Vieni norėjo vi
sai sudrausti rūkyti, nes tai 
kenkia sveikatai. K<ti paruo
šė įstatymo projektą, Turis rū 
k y tojams draudžia rūkyti vie
šose vielose. Dėl šio projekto 
kilo dideli ginčiai. V»eni įro 
dinėjo, kad įstatymu negi "i 
uždrausti žmogui rūkyti net 
ii tuo atveju, kai rūkymas yra 

j kenksmingas jo s\c.'k:Pai. Ko
miteto nariai priėjo išvados, 
kad .tuo tarpu toks įstatymas 
neatnešė naudos, nes prie kiek 
\ieno rūkytojo nepristatysi po 

‘licininko. Žmosės patys turi 
susiprasti ir nerūkyti.

— Pašto administracija pas;! Keturi įsiveržėliai 
tebi,.kad pašto tarnautojų strei-’ 
ko pavojus mažėja. Neatrodo, 
ad tarnautojai dabartiniu metu 
norėtu: streiko.

Darbo Dienai praėjus ir uraganams šiek tiek atvėsiiius 
rikos pakraščių orą, visi vaikai eina į mokyklas. Berniukai ii 
mergaitės jau yra pasiruošusios visų mėtyt mokymosi darbui.

IRANO POLICIJAI PAVYKO SUIMTI i
VYRI A l SI A MAISTO KeLĖJA.'

• ’ '. 1 1 f • . ' - * i

Nikaraguos tankai, aviacija^ kanuolės išžudė Mesa 
jos gynėjus, užėmė miestą.

TEHERANAS, Iranas. — Ira 
no policijai vakar pavyko suim 
ti šeichą Jabiją Nasiri Nurą 
Jo bute rasti įsakymų nuora
šai, kuriuos jis siuntinėjo kiti! 
miestu maištininkams.

Ginklu gaus Turkija ir 
Rodezija

WASHINGTON. D. C. - 
Atstovu Rūmai 225 balsai.1 
prieš 126 nutarė patvirtinti 
senato nutarimą parduott Tur 
kijai ir Rodezrijai reikalingi 
ginklų. Kongresas keliais at 
vėjais buvo pasisakęs prie? 
ginklų pardavimą šioms vals 
lybėms, bet dabar abieji rūmai 
yra pasiruošę leisti preziden 
tui parduoti pačius naujausius 
ir šių valstybių vvTiausybėms 
būtinus ginklus.

Turkai buvo labai pasipikti
nę kongreso ankstyvesniais 
nutarimais ir pačiu prezidentu, 
nepajėgusiu parduoti ti’rkams 
reikalingų ginklų. Dabar jie 
mato Amerikos valdvmosi sis
temos pranašumą, kuris sus 
fabdo ir leidžia prezidentu 
parduoti ginklus. Turkų spau
doje pasirodo straipsnių 
Amerikos Jconstituciją ir 
tatytas taisykles kraštui

New~Vorko pir
mi us. .Cni bemato- 
” bulį 'Sfary Anr 

i nė \gu be r n atr
ija. Jai tiek ne 

kad ji 
s. apiekur^britų^speciaŲštaUbandė jį 

gėRietę *bęt . nepajėgė. *' ’AjĮtra* 
dfe’^^węoV'irdre\AiUG^-  Užnuo-^ 
dijimo? Savo ' artfiMbŠlKrns 
gydytojams jis pasakojo,, kad 
tas.žmogus, durdamas jam į 
šlaiinf, turėjo apnuodytą liet 
sargio- smaigalį ir tuo jį nu* 
nuoętjo. Dabar britų policija 
labai-atidžiai tiria šį įvykį, banJ 
do sprąsti nusikaltėlį, klausinė 
ja Marcovo draugus ir labora
torijoj bando nustatyti, kokie; 
buvo- naudoj ami -nuodai,

‘Marcov turėjo labai
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INFLIACUA PRASIDĖJO 
DAUG ANKSČIAU

Jei mirus prez. Franklin D. 
Roseveltui 1945 m. dolerį skai
tytume turint 100 centų, tai 
prez. Trumanui laigiant savo 
kadencijų doleeris beturėjo tik 
66.8 centus, o infliacijos vidur
kis buvo 5.3% per metus. Bai
giant prezidentavimą Eizenha- 
veriui. doleris turėjo 67.7 cen
tus, o metinis nuopuolis buvo 
1.4%. Kenedy dolerį paliko tik 
57.7 centų vertės su metiniu 
1.2% nuopuoliu. Johnsonas do
leri paliko 50 centų vertės su 
2.8% metinės infliacijos. Prez. 
Nixonui baigiant karjerą dole
ris buvo 35.6 centų vertės, o jo 
infiacinis mažėjimas siekė 6.3% 
per metus. Prez. Fordas paliko 
dolerį 30.1 centų vertės su 6.7% 
metiniu majėjimu.

Blogai sekasi kovoti su inflia- 
ja su prez. Carterin. Dabar 
Roosevello laikų doleris nukri
to iki 27 centų, o infiacinis ma
žėjimas pasiekė 8%.

Artilerijos ugnis Libano 
pasienyje

BEIRUTAS, Libanas. Litani
jos upės pakraštyje vakar įyy- 
ko stiprus artilerijos susišau* 

arvietės’ yra dymas. Šaudymą pradėjo Siri
jos artileristai, prižiūrintieji 
taiką Litanijos pakraštyje. Sh 
rijos kariai pirmieji paleido 
artilerijos šūvius į Libane 
krikščionių laikomas pozicijas, 
Sirija skelbia, kad Libano ka
riams Libano krikščionys gavo 
Izraelio artileriją. Iki šio meto 
Izraelio karo vadovybė nieke 
nepaskelbė, nes laukia prem
jero ir karo ministerio iš New 
Yorko, kur posėdžiauja kartu 
su prezidentu Cartcriu ir-Egi p 
to prez. Sadatu.

TELA VIVAS, Izraelis. — Iz
raelio premjeras Beginąs su l)a 
janu erzina Egipto prezidentą 
ir kitus arabų vadus, kaitalio
damas taik s sąlygas, tuo tarpu 
patys izraelitai nori taikos. 
Jiems jau nusibodo karo stovis 
ir kiekvieną * dieną nauji pasi
ruošimai karo veiksmams.

Izraelitai tylėjo apie Begi no 
vedamus pasitarimus, bet da
bar jie organizuoja judėjimą, 
kuris reikalauja laikos šian
dien. Jie reikalauja priimti 

. Evipto ir Amerikos prezidentų 
sąlygas, šitas judėjimas apima 
visos politines partijas.

WASHINGTON. D. C. Ge 
rai informuoti radijo komenta 
toriai pranašauja, kad ketvir 
tadieni, o vėliausiai oenktadie- 
nį trijų valstybių galvų konfe- 
rtfnciją, liečianti Artimuosius 
Rytus, ypatingai Egiptą ir Iz 
raelį, gali pasibaigti. Iki šio 
meto nėra jokio oficialaus pra 
nešimo apie šios svarbios kon
ferencijos eigą, bet atrodo, kad 
bus paruoštas visų trijų vals
tybių bendras komunikatas.

Visi pripažįsta, kad konferen 
cija buvo suorganizuota pagal 
prezidento Carterio planą. Ikii 
šio meto niekas nepriėjo prie 
konferencijos dalyvių ir nijęb 
tikslas nepatyrė apiee sutartus 
ir aptartus dalykus. Iš viso, 
net nežinia* ar David vasarvie
tėje pavyko kuriuo reikalu su
sitarti. žurnalistai naudojo įvai: 
rias priemones žinioms patirti, 
bet visos jų pastangos nuėjo{vei 
tui. Amerikos marinai 
są vasarvietę prižiūiėjo, kad 
nei apdairiausias žurjųąlištas 
nepajėgė prieiti prie konfer.ęp- 
cijos dalyvių ir vieną Hilą ^d.ą- 
lykąrpatįrti. i <

Visi pripažįsta, kad . prezi
dentas Carteris neišleido kon
ferencijos dalyvių. Praeitą sek 
madienį jie buvo nuvežti į gre
ta buvusį kovos lauką pilieti
nio karo metu, bet ir tos ke
lionės metu joks žurnalistas- 
prie konferencijos dalyvių nc-j 
.priartėjo. Viena kitą k omen-, (ūmtoj 
. > ? ta v torium, bet demokratu daugirtarą padart’ pats piezų ’ -
dentas, bet ir tos žinios ėją 
per Baltųjų Rūmų spaudos biu
rą. Nei vienas prezidentas ne
laikė uždaręs priešiškai nusi 
teikusių valstybės galvų vieno 
je vietoje tokį ilgą laiką. \ al- 
dovams ir pareigūnams toks 
ilgas uždarymas galėjo ir nusi
bosti. Bet blogiausia, kad ži 
nios iš David 
pesimistinės. Suvažiavusieji iš 
sikalbėjo. bet jie nesusitarė.

Radijo komentatoriai sako, 
kad konferenciją teks skaityti 
nepasisekusia. Visą savaite be 
sitarę atstovai, nepriėjo susi 
tarimo. Tvirtinama .kad Izra 
elio premjeras sutiko padary*- 
ti nuolaidą. Jis pasižadėjo ati
duoti egiptiečiams visą Sina
jaus pusiasalį. Jeigu Sadatas 
būtų buvęs toks, kaip jį pa
lestiniečiai vaizdavo, tai jis bū
tų sutikęs, bet Sadatas pasakė 
— ne. Egiptas nepasirašys tai
kos su Izraeliu, jeigu Izraelis 
neatiduos arai>ams pagrobtų 
žemių. Pačioje konferencijom 
pradžioje Beginąs pasakė, kad 
Izraelis neatiduos dalies Jorda
nijos žemių, esančių dešinia
jam Jordanijos krante. Šitoks Iz 
raelio užsispyrimas kenkia Ar 
tiniųjų Rytų laikai.

Tvirtinama, kad prezidentas 
Carteris nutarė prašyli Jorda
nijos karalių, kad jis atvyktų 
j David vasarvietės pasitarimų 
ir pasakytų, ar jis sutiktų pa
daryti Izraelio prašoma^ nuo
laidas. Jeigu jis prisidėtų prie 
šios konferencijos ,tai ji kokiai

Castro atskrido į Etiopiją 
„ NEIROBI, Kehįj’a. — Kubos 
dKktatorius Fidel Castro ant- 
radiesį atskrido į Keniją, kad 
galėtų pasiekti Etiopiją ir kar-: 
tu su dabartine vyriausybe pa
minėti Etiopijos sukaktį, šiar 

ir* dien Etiopiją valdo diktatorius 
Mengistu Haile Meriam. Etio
pijos karininkai nusodino nuo 
sosto Haile Selasie, o dabar į ta 
kingiausiu valdovu yra Haile 
Mariam, kuris sugebėjo sn 
ruošti perversmą pačioje Etic 
pijos karių grupėje, išžudyti vi 
sus aukštesnio laipsnio kari- 

j ninkus, norėjusius paruošt 
Į kraštui konstituciją, ir pak- 

‘ Marco v .turėjo labai: aštrų? vtotė Kubos karius vyriausybei 
liežuvį partijosęvadus jis daž-[aP^n^- 

nai- pakritikuodavo. i--------------

Jordanijos karalius Huseinai

-- .. ■oa.'* s
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TERMINŲ BEI SĄVOKZ 
PAAIŠKINIMAI

Wage Assignment — savano
rišku sutikimu iš darbininkų 
uždarbio ar komisijos dalies 
atlyginimo pervedimas kitai ša 
liai ar šalims. 1 oki atskaitymai 
gali būti naudojami prekėms 
ar skoiom , taupymo hunams 
apm kėli ir unijos prievolėms 
bei prievolinei rinkliavai.

ar kitur perkeliant. Uuždarbio 
padidinimas gali būtį suteikia
mas ne tik individualiau bet ir 
grupėmis kaip derybų tarp darb 
davio ir unijos arba savanoriš
ko darbdavio veikimo išdava.

Wage Pattern — uždarbio 
planas įvairiems darbams tam 
tikroje pramonėje arba zonoje.

Wage Rate —uždarbio išmo- 
Ikėjimas per nustatytą laikotar-

Wage Award— - uždarbio nor- PI arba už pagamintus vienetus 
ma arbitro ar vyriausybės įstaij nustatytame darbe, 
gos nustatyta.

Wage Diffferential — uždar
bio normos skirtumas už tos 
pačios rūšies darbą ryšyje su 
įmonės vietove, gamybos pro
dukto rūšini, darbo valandų 
skaičiumi arba darbo sąlygo
mis arba dirbančių asmenų in
dividualumu.

Wage Earner — darbininkas, 
kurio uždarbis apskaičiuojamas 
dirbtomis darbo valandomis ar 
dienomis atliktais gabalais ar 
panašiais pagrindais. Asmuo, 
gaunąs uždarbį už tam tikrą 
d.rbtą laiką; jis skiriasi nuo to
kio darbininko, kuris gauna f ik 
suotą atlygisimą, nežiūrint 
darbo laiko.

Wage-Hour Law — federa
linis įstatymas, nustatąs mini
maliu! uždarbi ir viršiaikį dar
bininkams ir riboja vaikų dar
bą tose įmonėse, kurios gami
niai peržengia valsijos sieną (in 
terstate commerce). Taip pat 
žinomas kaip “Fair Labor Stan 
dards Act”.

Wage Increase—uždarbio pa 
didinimas, kuris gali būti duo
damas pagal automatiška atly
ginimų didėjimo planą, atsižvel 

->• giant. į darbininko gerą darbą, 
arba darbininką paaikštinanį

< — Wages — reguliarus už
darbis už darbą arba patarnavi
mą pagal normalias sąlygas, iš
skiriant uždarbį už viršlaikį, 
šventadienius ir pan. Skiriasi 
nuo “atlyginimo” (’’earnings”) 
į kurį įeina atlyginimas už visą 
laiką, su viršlaikiu, premijomis 
ir pan.

Wage Stabilization — nusta
tyti uždarbiai bet kurioje pra
monės šakoje arba zonoje. Ben 
drai vartojama ryšyje *su vy
riausybės įsakymais krizės ar
ba nepaprastos būklės metu.

Waiting Period —1) laukimo 
laikotarpis, prieš streiko pa
skelbimą, 2) laukimo laikotar
pis, kaip įteikiamas pareiški
mas nedarbo draudimo pašal
pai gauti ir tas laikas, kaip pa
šalpa pradedama mokėti, 3) 
laukimo laikotarpis, kai suser
gama arba nelaimingas atsiti
kimas įvyksta ir tas laikas, kai 
pradedama pašalpa mokėti.

Walkout — darbo sustabdy
mas, kai darbininkai apleidžia 
darboviete ir įmonės patalpas, 
norėdami įvykdyti paskelbtus 
reikalavimus arba protestuojant 
prieš padarytą skriaudą.

Walch - Heariey Act — fede-* 
ratinis įstatymas, nustatąs ui VitražasA. a: ZENONAS -KOLBA 1 - <

. ,.u Ii -J
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žįstamas turįs teisę be vizito pas 
1 gydytoją ar prichiatrą.
| Ką papiginta važma reiškia? 
Daugiausia pusė kainos nuo re- 
guharos, judriausią valandą, va 
žuvimo kainos. Kai kuriais at
vejais netgi mažiau, šitas taiko
ma tiek autobusams, tiek nuo
latiniams traukiniams.»

nėti. Sužinoti kur tokia vieta

JŪS KLAUSIATE,

je arba 800**972-7000, be už- 
mokesčio, prieipieaįiuose.

Invalidai gali gauti prašymą 
formą, paskambinusi Kekjvių 
informacijai tek 836-7000 Circa 
goj, ar 800-972-7006, be užmc- 
kesečio (Toll free) premies- 
šiuose, raštu adresūodanr re
gionai Transportation Authori
ty, 300 N. State St., Chicago, IT 
60670, arba apsilankydami vi - 
toje iš. 250 centrų vietovėje še-lV7J C 1O, VvlHI VA v*

! Kokiomis transporto piremonė štų apskričių srityse.
mis aš galiu keliauti papigintai? 

| Jūs galite keliauti papigintai, 
parodę savo RTA spedialų ke
liautojo pažymėjimą, * Visomis 

\ reguliariom susisiekimo priemo
nėm šešių apskričių ruože, gau- 

• 1 nančiom RTA paramą. Čia eer
1 na b ūsai ir greito susisiekimo 
transportas CTA organizacijos, 
visi žymesnieji autobusai prie
miesčiuose, daugumas įvairių 
tarpapylinkinių autobusų siste
mų ir daugelis nuolatinių gele-

i žinkelių linijų.
Jeigu jūs nesate tikras, ar vie

na bei kt. susisiekimo priemonė 
dalyvauja papigintos važmos 
programoje, skambinkite kelio
nių informal!ja: 836-7000 Chica 
goj, ar veltui (Tcllfree( 800— 
972-7000 priemiesčiuose.

KL. Kas atsitinka, jei aš pa
metu savo RTA pažymėjimą?

ATS. Jeigu pametėte savo R" 
TA pažymėjimą, tai telefoliuoki
te 836-4000 arba rašykite RTA, 
300 N. State St., Chicago. Neuž
mirškite nurodyti kokios rūšies 
pažymėjimą pametėte, savo var
dą ir pavardę, social Security nu 
merį ir savo adresą.

KL. Kada ašigaliu pradėti nau 
dotis savo pažymėjimu?

ATS. RTA pažymėjimu galite 
pa-adėti naudotis, kai tik jį gau
nate. > , — : r

KL.. Kas atsilinka; Įnag Ą
reikia^ kad kas .kitas ųžįjĮį^jj^

Invalidai turi pristatyti sav 
asmeniško gydytojo, sveikatos 
klinikos ar registruoto psicholo
go pažymėjimo dėl jų sveikatos 
būklės ir pridėti prie prašymo 
formes. Taip pat turite parū
pinti savo nuotrauką 1^ ri šo 
kvadrate. Prašymo forma su
sideda iš adresuoto, su pas^/ 
ženklu voko, kuriaue jūsų gydy 
tojas, sveikatos klinika, pšci.o- 
logas ar Veteranų administra
cijos valdininkas gali siųsti pra
šymą atgal į RTA-su jūsų foto
grafija ir pasirašytu pažymėji
mu. pr. š.

BIUROKRATUOS DŽIUNGLĖ
SE PASIŽVALGIUS

— New Yorko miestas vėl ieš 
ko federalinės paramos taip' va 
dinamai “suverstų diržų’’- gyve
nimo sistemai palengvinti. Tie 
“suveržti diržai” .matosi įš,mo
kamų atlyginimų i { esto tar
naut jams. ir darbininkams. Sa 
nilation (miesto atlaikų rinkė
jas) darbininkas gaunam meti
nės alg * $28,^3. ^Ugniagesys 
—$35,-288, mokytojas-^),288, 
socialinės sritįes, ^tacnauįpjąs— 
$31,009r? ^amzdžių^4^jsyie3as - 
$27;35^ jį^inin^as18,-

u? 3* - lątfrguu mus'
kant jokia ^fė^rdllifė ’

jau. c( 
tūi .įmigti Jo }er i ų jspa u

rriio- 
paifenia 
< dabar

darbiu^ darbo, valandas ir są- stigatorius Lynn Rosenthal iš’turi teisę 
lygas dėl .vyriausybės atiduo- prokuratūros (Att. General’s'r “ 1 
damų 
kurie 
dyti.

darbų kori traktoriams, 
tas sąlygai privalo

■važiuotų? - -^2

-V*13 '•*ArS. Nebent tas asmuo,, kųrij 
_.l .L..j ’ važiuotij’pąpmintaif 
šiaip bet kuris kitasV -» • _ 7 »č _£ 'V tflfs r* -

vyk- 
pr. Š

Great 
American 

Dream 
Machine.

(Bus daugiau)

Arsenai If the place that h made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Ncr, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank. 
/ Before you know it, your Amepetn

Now E &*3a pgy Ihttatrut wh«n b»ld te

^•tncjted. Wbrw n*«d«d e*y am h* cWW ♦

1

Take stock in America.
Now Bood* p^ture in less than &x years.

• —

SENJORŲ KONFERENCIJOJ
Apie Viešąją Pagalbą (Pub

lic Aid Progrąm - for Seniors) 
vyresnio amžiaus asmenims 
paskaitą skaitė adv. Tim Hu
ghes, iš Legal Service centro 
(Chicago-Kent College of Law) 
Paskaitos teksto svarbesnes vie 
tas paskelbsime vėliau).

Apie rehabilitacija (Building 
Rehabilitation and Maintenan
ce kalbėjo Chuck Calvert, asist, 
direktorius iš Northeast įstaigos 
Neighborhood Housing tarybos.

Apie parūpinhrią lėšų vieti
nėms bendruomenės grupėms 
kalbėjo Frank Atlas, rajono di
rektorius iš Four-Central West, 
Mayor’s Office for Senior Citi
zens and Handicapped ir Amy 
Goldman, koordinatorius, iš Cen 
Irai West Informacijų centro.

Apie Social Security, SSI iri 
Medicare ilgesnę paskaitą skai
tė ir j seniorų paklausimus, at
sakinėjo Tom .Grippando. iš 
Cook County Legal Assistance 
fundacijos. 321 auditorijon pri
sirinko virš 100 seniorų, kurie 
su dėmesiu klausėsi prekgeuto 
dėstomų minčių. (Paskaitos 
tekstą ir komentarus patieksi’ 
me vėliau). - .

Apie senjorų transportaciją 
įdomią paskaitą- skaitė lauren
ce Agron, specialistas dėl Han
dicapped II. :š Mayors įstaigos 
senioranis ir nedarbingiesiems.

šioje paskaitoje kalbėta apie 
seniorų papiginta kaina važi
nėjimą RTA. MOCH bosais. 
Platesnę santrauką ištisai at

skirai spausdinaiuee}.
benk rams yiočlnivo įdomi pa 

skaitą apie kojnpensacijos ga
vimą, kai jie tampa plėšikų už-

prokuratūros (Att. General’s
Office, Crime Victims division) ti pilną ^kainą.
įstaigos.

Rugsėjo 7 d. dar buvo visai .. . "i mas galioja?eile paskaitų, būtent :apie Cir-j J
cuit Breaker” ir “Homesteadj ATS. Papigintas važiavimas 
Exemption” — apie teikiamas’galioja visą laiką važiuojant R- 
vyresnio amžiaus asmenims TA finansuojamais autobusais 
mokestines lengvatas. | ir greito susisiekimo traukiniais

Paskaita apie pilietybės įsigi-i bei kitomis geležinkelio linijo- 
jimą (Citizenship), taip pat1 mis, dalyvaujančiomis papigin 
sudomino tuos senjorus, kurie J to važiavimo programoje.

KL. Kaip aš galiu gauti pažy- 
L autobusais 

1 ir traukinėliais važinėti ?
ATS. Seniorai:

K L. Kada papigintas važiavo

dar pilietybės neįsigijo.
Kadangi kai kurios paskaitos’ ... ...

(pv. “Home Health Care, ,‘Houį Pagintai
sing” įr “Health and Proper Męj 
dicating), nors gana įdomios:
ir svarbios, buvo paskirtos tos metų amžiaus ar vyresni, o tsrip 
pačios dienos popietį ir tuo pa- gi invalidai, turį teisę gauti pa
čiu laiku (nuo 1-3 vai. popiet), žymėjimą, patiekę amžiaus įro- 
tai ir prie geriausių norų nega- dyiną ir neseniai padarytą sa
lėjau visur dalyvauti. į vo veido nuotrauką (1% inčio

Daugiau pagalbos ir infor- ilgio ir pločio) bet kurioje iš 
macijų apie Projektus Senjorų 250 išdavimo vietovėse, nustaty 
Etninių grupių suinteresoti ga-’tosee šeių apskričių teritbrijo- 
ii gauti kreipdamiesi į Lio W. se tokius pažymėjimus isda^r 
Kazaniwskyj, šios programos • 
koordinatorių, 53 W. Jackson* 
Bouleward, Room 731, Chiiago,' 
Ill 6064 arba paskambinus 312- 
783-2915. Su L. W. Kazaniws- 
kyj, teko arčiau susipažinti ir 
jis pažadėjo parūpinti įvairios 
medžiagos seniorus liečiančiais 
pagalbos reikalais.

PAPIGINTAS VAŽIAVIMAS 
RTA

Pranešimas apie papigintą va
žiavimą buvo padarytas Senjorų 
konferencijoj rugsėjo 8 d. Chi-I 
cagoje Circuit campus auditori
joje, kur dalyvavo nemai vy
resnio amžiaus etninių grupių 
žmonių.

Kas turi teisę gauti papigini-^ 
mą? Visi seniorai 65 metų 
amžiaus ar vyresni, asmenys, ku-J 
rių negalėjimas judėti paliu
dytas kvalifikuoto gydytojo ar 
ar psiciatro. Veteranas, gaunan- 
tis 100% su tarnyba surišto in-l 
vąlidumo pensiją iš Veteranų ad

skaitė legalus asistentai ir įme-1 miiiistracijos automatiškai pripą

s Kovai • su 
a^Wgrlmos 
rofcn nifcįrė, 

Progranią pradedant 
Mt na‘

000. Gi jo pagelbininkė Ma|y E. 
King toje pat apylinkėje narius 
nupirko už $171,000. Žodžij-ge 
ra gywenti žmogui ant skieto, 
kad: gali n^j^^Hngaį dolj^ius 
naudoti kiek tiU-tavv >šnioiiė iš 
uešž. , ..

is

asmenys 65<

The Anti-Gas Antacid, j

The Di-GeT 
Difference
Dr-Gel adds to ft $

XW tCTWMM I
THE A^Cl Q* F AMg MU J 
W^Rf K2LLXD Tf MOTM 
WHKX1S **THt ui , 
Charles m. mayte- Z 

or tmk ew-iw ‘ 
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T DR. JONAS BALYS

i Aft REIKALINGAS mums dar vienas 
t r i NAMAS INSTITUTAS?

iilbdjbris veržiasi per atdaras duris?

? Negalėjau susilaikyti nepa- renkamas elektros inžinierius, 
-krlipęs galvos irnėgąsigūsčiojęs n’ekuo nepasižymėjęs lituanisti 
’pečiais, ĮcaLpaskaičiau V. Rim- nėse studijose bet karštas Leni- 

strB^ppsnį. * .“Dar vienas t no gerbėjas, girdi, Lietuvoje “ten
-PlyB sęinjo- kultūrinis projek- j niekas iš Lenino nesijuokia” 
jtąs” kunąme atpasakoti įspū- (žinoma, viešai nedrįsta, bet vi 

•fdžiai apie prof. R. šilbajorio pa’ siems koktu dėl to primesto Lel 
-'įkaitą “Lietuvių kultūros židi-<nino kulto). i
ioiys vakarų ^pasaulyje” žr. “Drau ’

1974: yjl 2S). Mat šilba-1 Visiškai nėra reikalo tokį ins ( 
kaž kokį nau-1 titutą būtinai sieti su kokiu Ame 

35 ‘/LituonisUkos mokslo Į»sti-,rįįoS universitetu. Lenkai turi 
jįs visi patriotiška | savo meno ir mo

-tautiečiai atidarykite savo

Lį Visokių institutų mes jau tu- 
pakankamai. Yra. ne tik du 

iiifuąni^fa ’̂/instįtutai, pedago-

ijau turįsvirš šimto narių), bet 
•.4ar Nfeno'.Liaudies šokių. Poli 

-'Ąinįų jų il gąjį dftr kokie ki 
-tplfię ‘mstttųtąį Ypač keistą, kad

IT’S AMAZING!
In Rural Madagascar , its the- I 
Father who is gifted and feasted 
upon T.ae birth of a child*. The I 
MOTHER IS COMPLETED/ IGNORED!]

4V‘

RH

SUGAR IS USEDN1 ACTUAL 
BRIDGE CONSTRUCTION'.

SUGAR ADDED To MORTAR 
INCREASES ITS STRENGTH-’

I ti propagandą apie laimingus 
j susovietintus Baltijos kraštus 
‘švedu tarpe. Kogi kito galima 
‘laukti?
! Kitas pamokantis atvejis yra 
Baltų studijų draugijos (AABB)

■ apsijuokinimas, kuri irgi bandė 
| “užmegsti ryšius”, nueidama 
j taip toli, kad pradėjo “siūlytis 
kaip velnias į kūmus” (anot tos 
pasakos) ir gavo iiosį. Mat sun 

į’tinėjo savo leidinių net šimtais

kslo institutą New Yorke, uk-! 
rain iečiai net nava laisvą aka- ■ 
demiją. Jei kuris universitetas ’ 
pats parodo iniciatyvą, tai ge-1 
rai. Yra toks atvejis, tai Kento ‘ 
valst. unversitetas, kuriame ra_ | 
do prieglobstį lituanistinės ir bal 
tų studijos, ten kaupiamos kny-.
gos ir periodika ruošiami vasa-}nį^ fnOksiu departamento vedė- sikompromitavo Mary lando uni 
ros kursai, organizuojamos ir ju atvįras ir nori by.

-linėtis, kodėl jo nepatvirtino, 
jkaip atsitiko Maryiando valst.
• universitete. Net ir katalikų lai
• komi universitetai nebėra laisvi 
nuo marksistinio tvaiko, kaip 
rodo keisti įvykiai jžzuitų Geor

-THE ftHCIENT GREEKS PLACED 

GIFTS OH THE ‘STATUES OF THEIR 
QODS...1H OI5DERTO APPEASE

AHO THUS THEIR FAVOR*.

T-RpiNKUN Once: 
ADVERTISED 'N A LOCAL 

NEWSPAPER, 
OFFERING A 

REWeRD FOR 
THE RETURN

STOLE-SA FROM 
HIS VJlFF/

.'jŽnPTtiPj?. Lituanisti-1 duodamos stipendijos. Tai labai 
' kos Ųiistitų^, fcūnė nariu ir jis|gerai. Kodėl Šilbajoris užsimanė 
iPate jauJ&įdfeLyra. Tas insti-.ignoruoti ir Lituanistikos įrišti-! 

Y*' Biržiškos “Alek tūtą, ir Kento universitetą? Ar 
JsandrįftM^tris. tomus, po tris to jų “mokslinio lygio reputacija” 
Jmus ‘MttiaWifajs darbų” ir j nepakankamai aukšta? Ameri-

ąar “Lielkoje dažnai ta .moklinė „putaD.’cTir 
---Juvių ąse^jos spaudos bibhogra j cija» sudaroma tada, kai ten yra;6

197Q-74”, ;Tai jau šis tas. Tie daug “liberalų” arba užimaskav'ū t 
).sa, ne.ivįskas'tame institute yra sjų komunistų. Deja, taip yral 

‘ ?^^^3gi$^Zjką beTidra su litu- j v- ’• •" 1
• I liirii filosofija ir teolo. -^ėti Amerikos universitetais, kai /tas) neturėtų būti jokios politi- 

' is ;ten gali būti išrenkamas Politi-; nės veiklos apraiška. Jis turėtų
__________ _ _______ j būti nepriklausomas mokslinės 

autonomijos atžvilgiu. Tačiau 
jis turėtų ryšius su kitomis lie
tuviškomis kultūros apraiško
mis”. Nepolitinis dabar čia reiš
kia liberalus vedąs į marksizmą 
ir bolševizmą. Tokio instituto 
mums čia nereikia. Kas yra tos 
“lietuviškos kultūros apraiš
kos”? Prie galima būtų priskir
ti ir Lietuvių darbininkų susi
vienijimą, ir Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros draugiją, 
ir kitas aiškiai komunistines ar 
užsimaskavusias “liberalias” or
ganizacijas. Remdamasis “moks 
linės autonomijos” principu, su-

i versitetas
Mums reikalingas teks institu 

tas kuris rūpintųsi lietuviška tau 
tine kultūra ir mokslu, bet ne 
kokiais ten internacionalais ir 
kuris nebūtų neutralus, kas lie 
čia lietuviškus reikalus.

vidutinio kai, kurie neturi dide 
lių pajamų, bet ir nesirūpina 
labai puošniomis rezidencijomis, 
štai pavyzdys. Lituanistikos ins 
titulas turėjo Iždo Tarybą, ku
ries tikslas buvo telkti lėšas. Pir 
mininkais keliolika metų buvo 
iš eilės du mūsų “milijonieriai”. 
O lėšų tebuvo liek sutelkiama, 
kad vos pašto ženklams ir ki
toms smulkmenoms teužtekda- 
vo. ir tupėjo jie ten metų metus

Į eaz., tačiau jų jokioje Baltijos - “kaip vištos ant kiaušinių dėl 
’bibliotekoje nerasi, niekas jų tuščios garbės” (tai ne mano, 
. ten nematė nieko apie juos neži bet nugirstas išsireiškimas). At- 
»no, nes jie nepraėjo per cenzu-‘sirado vienas kitas rėmėjas iš 
! ra. 1 šalies, bet tai buvo ne tos “tur-

... . - Btuolių tarybos” nuopelnas. KaiMano asmeniškas patyrimas t, , , , i i J j Instituto nariai pagaliau apsidef irgi rodo, kad bet koks bendra-1 . . . ®1 , . io nario mokesčiu, tai jau susi-jda.'b avimas yra neįmanomas.? ....... ~ .A . - 5A44 ’renka kiek lesu ir galima si tąj Atsitiko taip. Dar 1944 m. pa- ,jarvt 
• vasarį įteikiau vienai mūsų mo-p“, . . Tad visi šilbajorio siūlymai
■ kslo įstaiJ"
»ta studijos rankraštį apie tokį 
nekaltą dalyką, kaip Joninių pa 
pročiai. Užėjo nauja audra, at-j 
sidūriau Vakaruose. Atėjus “de-j 
ten tęs” gadynei, parašiau vie
nais ir kitais metais į Lietuvą • 
du laišku, prašydamas atsiųsti 
to mano darbo (kurio, aišku ten 
nespausdins) nuotrauką. Nieko 
nesiteikė man atsakyti.

igaijau spaudai paruošą įr
i dalykai. Verta pažimėti, kad to 
kį pasiūlymą jau seniai perša 
žinomas kolaborantų laikraštis.
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klauso nuo Maskvos kuri to ne
nori, o mūsiškiai bijo bet kokių 
ryšių su vakariečiais, kad nesu
silauktų Jono Kazlausko liki
mo. O Maskva tik tada leis ko
kius nors ryšius, jei iš to jiems 
bus propagandinė nauda, arba 
galės mūsų darbus sutrukdyti, 
pirmiausia juos neutralizuoti ar 
ba “nupolitinti”, o tada sumar- 
ksistintt Gal atsiųstų su paskai į 
tomis “akademiką Niunką” ar 
kokį panašų. Mums užtenka ir ai 
be importo savu “liberalizmo r* - _ . . . . „* „ L - is žilo ožio: nei tauku, nei plaugmklanesrn . sus.sp.etusm ap>e|^ paurl. Dargi lie.

tuviškos knygos jie nepaslenka 
nusipirkti, gal laukia kad dova 
nai

— Apskaičiuojama, kad Vi
durio Vakaruose gali pritrūkti 
degalų, jeigu bus atidėliojamas

8a~ vamzdžių tiesimas. Specialistai 
Įėjo bent mandagumo dėliai pa apskaičiavo

1 v V 1____ _______________—
, kad 1980 metais 

Vidurio vakaruose kiekvieną 
dieną truks 400.000 galionų de
galų.

rašyti, kad rankraščio nesuran 
da arba jis žuvęs.

Dar sakoma, kad “mes turime 
labai pasiturinčių lietuvių, kurie 
galėtų būti minėto instituto me 
cenatai”. Mes žinome, kad iš va 
dinamų “lietuviškų milijonie
rių” mums naudos yra tiek, kiek

. XT x Kitas dalykas. Lituanistme-i Notre Dame umv. < . . . , . .I mis studijomis nesumdommsi 
Yra tiesiog klasiškai suktas-jokio Amerikos universiteto, jei 

įvestiems kursams nebus klau
sytojų. Amerikos universitetai 
pirmiausia yra mokymo, bet ne 
tyrinėjimo įstaigos. Todėl turė
jo susilikvidųoti bendras Baltų 
tautų kultūros kursas Indianos 
valst. universitete, o ir Chica- 
gos universitete kuklus lietuvių 
kalbos kursas vos laikosi, nes 
ir “Amerikos lietuvių sostinėje”, 
neatsiranda pakankamas stu
dentų skaičius, kurie norėtų ge 
riau išmokti -savo tėvų kalbąą 
Amerikos universitetai suintere 
suoti gauti pinigų. Įsteigs nors 
ir mohikanų kalbos katedrą, jei 
kas duos'pakankamai pinigų, iš 
kurių' nutrupės tam tikros su
mos “administracijos išlaidoms” 
padengti. Todėl “Lituanistikos 
katedra” be studentų yra iluzi- 
ja kuri gali būti labai brangi. 
Išeivijos reikalui pakanka Pe
dagoginio lituanistikos institu
to, Kento ir Dainavos kursų. Kas 
norės — galės išmokti.’ Profesio
nalų.' lituanistų- gamyba mes ir 
negalime užsiimti nes- jiems čia 
nebus kas veikti. Atsiminkime 
kad Aistis Balys, Jonikas, Maciu 
nas, Skardžius ir Trumpa turė
jo imtis bibliotekininko darbo, 
kiti nuėjo į Įstaigas ar net į fab 
rikus.

ir šiandie, mes negalime pasiti- toks tvirtinimas: “Jis (institu-

VWL ANTANO J. GUŠĖN0 RAŠTAI
GAUT) NEPAPRASTAI ĮDOMIUS CY0YT0- 

. VEIK,JO )M RAŠYTOJO ATSIMIrcIMUS
fife 4. llnią.Ą.AUNttS IR DARBAI. 258 ?sL, liečiančius 1906 

r-’ J*blflRrtic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
r-y- - ------ —________________ ____ $3.00

•— tJAtjrrrs, jų priežiūra. sveikata Ir grc3* 
BbtaU virtai^ vietoje. $4.00 dabar tik

», Jk KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.

$3.06 
line
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.-Ji

ST, CHICAGO, ILL. <8608

F į«pūdfi»L Dabar tik  $2.06 
paltu, atšluntūs žakĮ arba monay orderį, prie 
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KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martinique Restorane
2500 W. 94th St

•• DAINOS

Evergreen Park, Illinois

be importo savų “liberalizmo

; Akiračius”. ’ kų. kaip patarlė sako. Dargi lie-

Pažiūrėkime, kas atsitiko su 
estų ir latvių emigrantų įsteig
tu “Baltiška Instituted’ Stock
holme kuris veikia jau eilė me 
tų, ruošia konferencijas ir kt. 
Švedai pasiūlė jį suvalstybinti. 
Po Igų diskusijų emigrantų tar 
pe pagaliau pasiūlymas buvo 
priimtas. Institutas dabar gauna 
pinigų, bet nebeteko savarankiš 
kūmo, jpasidarė švediška institu 
ei ja jų Kultūros Tarybos žinio
je. Minkšti ir bailūs švedai ža
visi “detante”, tad tuojau pasi
kvietė iš okupuotos Estijos gru 
pę asmenų, kurie atvykę į Sto- 
ckholmą pradės vykdyti savo už 
davinį: indoktrinuoti emigran
tus, ypač jaunąją kartą, ir dary

Ame ri
li tikri to

Down

— šiomis dienomis 
kos akcijos gerokai 
tarp tau tnė j e rinkoj e. 
Jones išsilaikė tome pačiame 
stovyje.

— St. Luis virėjai apskaičia-
-ai -atsiustu. Lietuviškus reika- o. kad valgytų namie bus daug 
lūs remia ir fondu pripildo tie brangiau, negu restoranuose.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JumiMt, A KISS IN THE DARK. Pikantišku lr ’ntvnUu 

įprašomai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juos** S. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos WorH°- 
antrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
tsL, kainuoja $2.00. ---------------- -- ---- ------

Dr. Jvohj B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DŲK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygai galimi Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki si 
piniginę perlildS.

1733 gosth Existed Street, CMeaž®, 21 Mf88

Ta v pykite dabar
pas mus

S31G

■
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UNIVERSAL

Tokiu būdu visas tas šilbajo
rio “didingas planas” yra gry
na retorika. Tačiau vienas daly 
kas pakvipo pažįstamu, raugalu. 
Minėtame straipsny rašoma: 
“Toks institutas galėtų vesti dia 
logą su mokslinėmis instituci
jomis Lietuvoje...” Tai nebe nau 
ja bet visiškai nereali galimybė. 
Toks siūlymas panašus į “Tro
jos arklį”. Realybė yra tokia, 
kad jokio rimto dialogo negali 
būti, nes pirmiausia viskas pri-

sirs UTjomJ JIxj jlaixal 4t» 
U«kx dideliu dirbu. Ptrmx, jle px- 
5*4* Jnm* pxxfekti ismeniiku Jūrų 
oiiimojimu. Antra, jie padeda pa
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite d>bn<
Bxntaupoi, padėtos prie! 10 mine- 

kIo dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoi dieno*.

Išduodami Certifikat&į kurie ne-

B
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Chicago, III. 606081800 So. Halstad St

Buy a ear no targer ar
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mill

7%%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
ieša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
prtelrU 1923 m*ULu T< 421^3070

Ištaiko* pietuos tkmai antomoMlianu ptatatytt.

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
> STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

ENERGY 
wise r-
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Kada ir kur įžeide partizanus?

— Kasparas Radvila, gatvėje, susirinkime ar bankete 
sutiktas socialus ir labai mandagus žmogus^ paskutinių 
metu Laisvojoje Lietuvoje Įvedė savo skilti. Jis dėsto ki
tų svarstymus- ir skelbia savo nuomones. Teko patirti, kad 
jis pats yra L. L. redakcijos kolektyvo narys, o kai pats 
redaktorius ir leidėjas priverstas išvažiuoti, tai jis tada 
redaktorių pavaduoja-. Radvila turi savo skyrių LL ir jo
je drąsiai ir aiškiai dėsto ne tik savo asmeniškas , bet ir 
Visb's redakcijos apgalvotus ir. aptartus raštus.

Kanadoje leidžiamų Tėviškės Žiburių ■■ redaktorius 
pirmas paleido Načionalinio Lietuvių Liaudies Fronto 

■ deklaraciją, jis pirmas pasisakė, kad padaręs klaidą. 
Naujienos tuojau prašė T. ž.'redaktorių pasakyti tos “ 
Kandies fronto” deklaracijos šaltinius, bet jis atsisakė 
tai padarytu Naujienoms nepatiko lietuvių frontininkų 
spaudoje pasirodžiusi “liaudies fronto deklaracija”, jos 
pasisakė, kodėl jinai nepatiko ir išdėstė duomenis, ko- 

'1 dėl- mūsų, dienraštis pasisakė prieš tokios deklaracijos 
priėmjmą,, pritąrimą ir bandymą dirbti pagal jos išdės- 

......tytas gaires. --•
.Iš tų.pačių šaltinių Draugas gavo antrą deklaraciją, 

kurią be jokių, komentarų atspausdino y pirmame savo 
dienraščio puslapyje. Draugas iki šio meto nepadarė jo
kio pareiškimo tos deklaracijos reikalu. Jis taip pat nepa 
minėjo šaltinių, bet nepasisakė ir prieš deklaracijoje 
skelbiamas mintis. Prieš pasisakė tik Tž, o kur Draugas 
tuo reikalu stovi, skaitytojai nežino.

Tž aiškiai pasisakė prieš deklaraciją, tuo tarpu K. 
Radvila bara TŽ už tokį elgesį, Radvila primena, ka’d 
Nacionalinio Lietuvių Liaudies Fronto deklaracijos au
toriai kviečia į vieną frontą visus lietuvius, įskaitant ir 
Lietuvės komunistus. Prieš ką tas frontas galėtų būti, iŠ 

ii rašto n’ėlabai aišku, bet reikia manyti, kad tas frontas su
darytas priėš rusus okupantus. Truputį keista, kad mi
nėtą “liaudies frontą” sudaro ir komunistai, kurie yra 
prisiekę klausyti “didžiojo brolio”, nes jis daugiau paty
rimo turi ir moka aiškiau ir geriau spręsti politinius klau

simus. Lietuviai ir šiuo klausimu nėra vienos nuomonės. 
Vieniems atrodo, kad okupantas yra pats didžiausias lie 
tuvių tautos priešas. Kiti skaito komunistus pačiais di
džiausiais lietuvių tautos priešais, o tretieji gali kitaip 
galvoti. Dalis mūsų tautiečių galvojat, kad okupantas yra 
pats didžiausias lietuvių tautos priešas, todėl jie jungtų- 
si, kad ir su velniu tam pavojingiausiai priešui sugniuž- 
dinti. Jeigu prieš rusus išeitų ir lietuvis komunistas, tai 
esą nėra ko ir jo bijoti. Ar lietuvis komunistas gali išei
ti prieš okupantus rusus, to frontininkas visai nesvarsto. 
To klausimo nenagrinėja ir p. Radvila. Jeigu toks fron
tas yra sudarytas, jeigu jis kviečia visu? talkon, tai kiti 
klausimai jam atrodo antraeiliai. Svarbus yra pats svar
biausias.

(Reikia manyti, kad taip galvoja ne vienas K. Radvi
la, bet ir kiti LL kolektyvo nariai. Jeigu jų nuomonės bū
tų skirtingos, tai jie būtų padėję po Radvilo nuomonėmis 
kokį prierašą ir pastebėję, kad tokia yra vieno Radvilo 
nuomonė. Taip galvoja ne vienas Radvila, bet tokią mintį 
priėmė ir jai pritaria visas redaksinis kolektyvas. Jie bū 
tų ne vieni. Draugas taip pat atspausdino visą “liaudies 
fronto” deklaracij ąir jokios pastabos nepadarė. Reikia 
manyti, kad Kviklio vadovaujama Draugo redakcijos ša 
ka pilniausiai pritaria paskelbtai deklaracijai.

Kaip Kviklys, taip Radvila, taip ir jų vadovaujamos 
politinės grupės turi teisę turėti savo nuomonę “Nacio
nalinio Lietuvių Liaudies Fronto” deklaracijos reikalu. 
Naujienoms atrodo, kad minėta deklaracija yra klaidin, 
ga, ji neįvykdoma, o dabai’ prieš ją pasisakė ir Toronte! 
leidžiami Tėviškės žiburiai.

Politikoje turime įvairiausių nuomonių visokiais 
klausimais. Nuomonių skirtumai padeda problemas iš
ryškinti, pastebėti tiesą, pamatyti tolimesni laisvės žibu
rėlį ir žingsniuoti apšviestu keliui Bet kol šitas klausimas 
dar neišspręstas ,tai lietuviai gali būti įvairių nuomonių 
įvairiais klausimais. Nuomonių skirtumai jiems už
žiebs žiburėlį. Jeigu jie nieko nadarys, Jėtgu jie tylės, kaip 
Draugo žmonės daro, tai nebus ko aiškinti ir negalėsi iš
siaiškinti. Bus daug lengviau, kai Atgimimo Sąjūdis pa
sisakys “liaudies fronto” deklaracijos reikalu. Iš Radvi
lo- pareiškimo, galima manyti, kad jie pritaria Radvilo 
pozicijai, bet jie nepasisako už ją, tai verta palaukti 
Draugas tai ppat nepasisakė už tą “liaudies fronto” dek
laraciją, bet niekas neabejoja, kad Draugas pritaria mi
nėtoje deklaracijoje paskelbtoms- mintims. Jie nieko prieš 
neturi, jeigu ir Draugo skaitytojai galvotų pagal dekla
racijos išdėstytas gaires. Tai yra klaidingas ir lietuviams 
nenaudingas galvojimas ,bet Amerikoje leidžiama ir 
dingai galvoti. Jeigu kada tas- ‘liaudies frontas’*, su Rad
vilos pagalba ar be jo, paimtų kada Lietuvos valdžią į sa 
vo rankas, tai kaži ar ta valdžia leistų kitiems klaidinai 
pagalvoti, bet Amerikoje galima iri klaidingai galvoti. 
Galima ir laikraščius leisti...

Bet mums šiandien labiau rūpi menkesnis dalyk aš. 
Jiš surištas su Kaspėru Radvila ,bet nieko bendro netu
rintis nei su “liaudies fronto”, nei, su “Fronto bičiuliais”. 
Ne tik Chicagos, bet ir Amerikos lietuviams rūpi patirti, 
kada ir kur kanauninkas įžeidė, apšmeižė, blogu žodžiu 
ar kitaip negražiai atsiliepė apie Lietuvės partizanus. 
Visuomeniniais reikalais besidomį čikagiečiai nori, kad 
Radvila sekančiame savo -^Svarstymų ir nsomotlių*’’ sky
riuje pasakytų, kada kanauninkas taip nežmoniškai Utsi 
liepė apie partizanus, kovojusius už Lietuvos laisvę, Pra
eitą sekmadienį piknike dešimtys žmonių klausinėjo,- ka
da ir kur toks nusikaltimas padarytas.. Jeigu Radvila padarys.

Meili draugystė

j reikalaviteus,
(Pabaiga)

L. VENCKUS

Artimąjį Anglija
(Tęsinys)

Tačiau, kaip palys anglai pasakojo, jie retai bunkerius 
tani naudojo. Oro puolimo metu maloniau sėdėti kar- 
čiamoje arba atviroje gatvėje žvalgytis.

Bei grįžkime į virtuvę. Kampe, tarp sinko ir ug
niavietės (Anglijoje kiekviename kambaryje būdavo 
viena ugniavietė) stovi senas, dujinis pečius virimui 
ir kepimui. jo, prie sienos, pritaisytas taip vadi
namas “Gcyzcr” aparatas. Tai maždaug dvieju galionų 
fafpos, apvalus cmutiuoias vandens bakas, kurieme 
vanduo niekuomet neišsenka, nes automatiškai prisi
pildo. Kiek tik atsukęs apačioje čiaupą išleisti, liek p^t 
nuo viršaus vėl prisipildys, (ieizeris labai praktiškas 
ir naudingas įtaisas. Apačioje vandens bako visuomet 
dega maža liepsnelė. Prireikus karšto vandens arba
tai ar kavai, nereikėdavo laukti. Pasuk kraniuką rr 
blykl — užsidega liepsna. Per minutę vanduo geyze- 
ryje j^u kunkuliuoja. Tik nepamrišk įmesti peną, be 
jo didfefcs liepsnos ncgsrusi< zibfe (ik pilote? liepsnote.

Mūsų viY^Wfmis kamtrarys vos fik sutalpimfavo ne- 
senhri pirktos mūsų baldus — dvigubą lovą su matra
cu, plačią rūbų spintą, komodą su veidrodžiu (dres
sing table), sfafą ir dvr kėdės. Prie vidujinės sienos 
pastatėme Elytei geležinę lovą. Kitą tokią pat lovą 
Vilborui sen’ukas leido pastatyti savo miegamajame, 
už sienosy nęs mūsų kambaryje nebetilpo. Žmonos iš 
\ ok’ctųcf^msivežtus‘ lagaminus patršoiuę; potTova ir 
nžkėdrTnc ointos. Kambaryje liko tik siauras la
kas apie lovą i* priėjimas prie lango ir spintos. Stalui 
tikrumoje nebuvo vietos. Jį pastatėme priešais ugnia
vietę. Žiemą, norint užkurti ugnį kambariui sušildyti,

įkeldavome stalą į lovą, kol ugnis kūrenosi. Bėdoje vi~ 
si išradingi. Nėr padėties be išeities:

¥
Gertrūdos gatvės gyventojai vienas kitą kabai 

rai pažino. Senieji čia gy veno dar jaunuoliais bū'danū.- 
Kai kurie čia užaugo. Vienas kitą tik pirmais vardafe5 
vadindavo, išskyrus mūsų šeimininką. Jiš visiems bu
vo lyg autoritetas ir visi jį vadindavė Mr. MčGeaJey.

Jaunimas, čia augdamas susiporavo, apsives. THl 
su keliomis išimtimis visi šios gatvės gyventojai buvo, 
kaip viena gentis “Klan”. Jeigu tarp savęs susipykda
vo, netrūkdavo ir apsikumščiavimą. Po to vėl pasiduo
da rankas ir po ginčo traukdavo į p ubą aplaistyti ne
nutrūkstamą draugystę. Jeigu kuris iš jų del kokią 
pilietinių prasižengimų ar vagy-stės būdavo policijoj 
ieškomas apklausinėjimui, tuomet tokio neišdoodavO. 
Visi tik pečiais traukdavo, apsimesdami nieko nežF 
ffą. Klano narys niekada prieš savuosius neliudys.

Mūsų šeima btrvo gal pirmoji pašaliniu žmonių 
grupė šioje gatvėje. Daug kam itiūsį atsikraustym 
nepatiko. Ne rfė! to, kad ne angJai ir ne airiai, bdf 
dėl to, kad mums galėjo nepatikti jų gyvenimo bud as 
iv papročiai, kuriais svetimiems phsigirli jie negat 
it tai žinojo. Rėt jų keisti dėl kokių “fioreivntr’ių" ii# 
tikrai neketino.

Mr. Mc(realey, savo jaunose diendAi plaukiojęs >Ū, 
pasaulio jūras, buvo daug visokių žmonių matęs; Kai* 
mynai, sužinoję apie mūsų atsikėlimą į jo birtą. nedi ixo 
senukui priekaištąnfi. Jis mus priimdama^ ,niekė 
neprarado. Atvirkščiai: ka$ savaitę jam mokėjome po 
dešimt šilingų nuomos. Prie jo nedicfclėtf pensijos ‘ai 
buvo gana getas priedas. Senukas petndją gandn 
kiekvieno mėnesio pradžioje. Tada bfcliavoda\o. Ibo- 
rastai jau už savaitės jo pinigai išsibaigdavo. Karta 
ir maistui pirktis pritrukdavo. Manu žmona pietus

—ž* t

SPARTI PLIENO GAMYBA

197>74 metai senai nuėjo 
istorijon su buvusia rekordine 
plieno gatoyba. Vėliau turėda- 
vorae pesimistines žinias, nes 
plieno gamyba buvo labai su- 
šltribavusi, sumažėjusi.

i Labai jai kenkė didžiuliai už- 
i sienio gamybos plieno ifirpOrtai. 
į Tačiau šiais metais’pBeno ga
myba labai pagerėjusi ir neis, 
vyksta pilnu pajėgumu.

L S Steel South Works Chica
go j e vos bespėja užsakymus iš 
pildyti ir vis nauji užsakymai 
tebeplaukai. Plieno, darbinin
kai esama buitimi labai paten
kinti, tik visa bėda, kad atei
nančios žinios skelbia artėjan
čią recesiją.

Dbartinis plieno pareikalavi
mas gal yra h- nenormalus, per
dėtas. Daugelis žmonių stfdari- 
nėja plieno didžiules atsargas. 
Jos vadovaujasi posakiu. “Ge
riau plieno tona sandelyje, ne
gu dolerių maišės pašonėje”.

J. J-tis

KOVA SU ŠAULE

Šiuo laiku yra nukaltas ir 
kursuoja posakis: “Save Ener
gy — Avoid Tragedy”. Tačiau 
Chicaga iš to posakio tik tyčio

jasi. Gatvių apšvietimo šviesos 
daugelyje vietų dega ištisomis

O gal ūž tai daugiau pavar- dienomis ir mėnesiais, bet kai- 
džių nebeskelbsite, kad nebeho- tries skaisčios vasaros saulutės 
rite daugiau meluoti? Tada jau šviesos nepajėgią nugalėti.
būtų didelis išeivijos lietuvių . JvaJrūįs valdžios -biurokratai 
laimėjimas. Tikėkimės kad ši- ragina taupyti energiją, bet 
toks vedamasis bus paskutinis, [praktikoje matėsi visai toks be 

i pr.asm.is jos ; pikhaudojimas.
Biurokratams tai neįdomu, bet 
mokesčių, mokėtojų- -kišenes už 
tas jų kvailybes -_2turi atsakyti 
pinigais.;’^/:';/ ’ J. J4is 
.<'>.•<1-1

IGNAS PETRAUSKAS

Ir vėl nauja tirada
daktoriai kelia intigaš - lietuvių'(Tęsinys)

Tar pone redaktoriau, neban
dykite klaidinti savo skaitytojų 
gudriais pnlėidirnais. Nusiimk 
kaukę pranešk savo skaityto
jams apie' agelito tikslus ir ko
bras ihtrukčijas jis jums davė?

Toliau Draugo redaktorius 
vedamajame rašo: ...“Kokie žmo 
bes ir’kttrių lietuvių grupėse jie 
yfe-' įvelti į tą propagandą, mes 
čia neminėsime vardais ir pa- 
vardemis” ... 0 kodėl jūs daru 
ššsftr nebfenorit'ė minėti1 vardais

? Ar' pd' to’ kaip 
kun. Kėžio' Taišką,

Tad gerbiamieji Draugo redak 
toriai, nekaltinkit kitų įvairiais 
prasimanymais Duokite savo 
skaitytojams tikslias, ne melo 

, žinias, tada nereikės ■ drebėti 
Įpnes savo skaitytojus. Ką.nor^į 
kaltindami, nurodykite, kas ka-> 
da it kur ką-padarė? Jeigu-deda} te laiškus, kuriuose šmeižiami'J&j ūb j J avė our

po’ f<>, kaSĮS Efršugo rėdakto- ti asmenys, dėkite ir tų asmenį 'f5anč~~U

zės i išreiškia
mas r žodžiu.!

■ <n» -- *•» * į • ■
f Kai Ėūrie senovės romėnu 

papročiai išlįko iki msūsų laikų. 
Romėnai tūrėjo.-meilės ir vedy
bų deivę Juno, kurios vardė bu
vo pavadintas birželio mėnuo. 
Dar ir dabar birželyje Ameri
koje būn Acfeūgiausia (redy-

riąi parašė ainerikonui mėlo laiš atsakymus. Juk kun. Grašva či- 
feį kad apšmeižtu daktarą? O tavo pop. Pauliaus VI ^įsakymus, 
kas žino, kiek tokių laiškų, tie 
Kevo tarnai yra prirašę? G gal
ir dar teberašo? Argi vienuolyno O dabar Draugo redaktoriai la- 
vadovybei patinka; kad ; jų re-bai retai kreipia dėmesį . į po-

kad spauda ir 4GS' darbuotojai tu 
ri būti teisūs;' rašyti, tik teisybę.

orzės ko

būtų atvykęs į pikniką, kaip jis anksčiau užvažiuodavo, 
tai minią jį būtų privertusi pasistoti ant suolo, paimti 
mikrofoną ir pasakyti, kada kanauninkas-išsitarė taip 
apie partižanus. Mės žinome,, kad Radvila yra garbingas 
žmogus.- Jeigu jis parašė tokį dalyką savo skiltyjė, tai jis * Niketiž^ Girdas atsirado 
visiems pžšakys, kada ir kur jis girdėjo kanaūfiirika ta- 6 šūntmet^jte ffegal praricūzų
riant tuos žodžius.- Visi-.būsime jam dėkingi, kai .jis -tai ambasadoriaus Jean Nicot var- 

J& PFancūzijoje prddėjo 
propaguoti tabaką.

^virdama mūsų šeimai, nepamiršdavo Jt seūuko. Kas- 
dien jam Įnešdavo tai dubenėlį sriubos, tai mėsos su 
daržovėmis, kartais net lietuviško kugelio. Niekuomet 
senukas neatsisakydavo, bet priimdavo su dėkingumą. 
Jo kudiotaš šOO ''Ladd'y” teip part pasijuto' gėriau. Da- 

rbar kasdien nteišto, kXs prieš" mūsų atvyki
mą šimeli Oi buvo retenybė. Todėl netrukus jis pasi
darė mūsit vaikų neatskiriamas draugas. Net lietuviš
kai išmoko. Atmns besikalbant -ar ruošiantis kur eiti, 
šuo mūs stfprasdavo ir jau laukdavo prie durų, pasi
ruošęs su vaikais kartu bėgti.

Karts nuo karto Mr McGealey labai mandagiai, 
lyg nedrąsiai kreipdavosi tai į mane, tai į žmoną:

— .Mah šią savaitę kiek trumpa su pinigais. Ar ne- 
įrfŠttenėle man kokį svarą paskolinti? Atiduosiu.
ViShdž jato “paskolindavome”, tačiau senukas niekuo 
friė't apie skolą neprisimindavo ir negrąžindavo. Kadan 
gi tokie skblinimai kartojosi kiekvieną mėnesį, fni jis 
iš mūši] už butą gaudavo ne po 10/, — bet po 15 šilin
gų į Avaifę.

LAŽYBOS

Nepilnas būtų mano gyvenimo zVnglijoje aprašy
mas, peigu nepaminėčiau — Fažybų. Anglas “lažijosr” 
dėl kiėkvietio menkniekio, o latrteūšiai, kada eirfa var 
Žyfcos sporte. Boksas, futbolai, kriketas, arkfjų ar šo- 
mį Jtrfktynės neapsieina be lažybų. Knr tik dvi nuo- 
nėonėS susikerta — 1’11 bet y oTr.

Ližyboš visuomet rizika. Gali laimėti, bet gali ir 
pralošti. Sakyčiau, kad rizika, tai anglų charakterio

Ri^kmwrwrtW rnv :&^belb!W ne- 
18fMuš vanMenynus, džiaugies ir vandenynus. To pa-. 
Šėtoje prieš? šimtmečius sukūrė imperiją “ktfrids že
mėse saulė niekad nenusileidžia”. Bent tuomet taip: 
girdavosi.

Arklių ifenktynėš Vyksta kasdien įvariose t>idž. 
Britanijos' vietose (išskyrus tik sekmadienius). Apie 
būsimas ir buvusias lenktynes rašo visi Įaikrašciaf, pa
tiekdami smulkias "detales ūpie arklio aidžių/jto kt?mę, 
pasiektu^ I^itoėjimns ar nepasisėkfatos, jojiką, 
arkko ^Tvitoriką, trenerį if kas tik stf too ariniu turi 
bet kokį kontaktą.

Dar tekstilės fabrike rfirbdaniūs pastebėjau, kad 
kasdien tuo pačiu laiku į mūsų skyrių ateidavo žmo
gus, Icūrį kiti, vadindavo “booky”. Kai kurie darbinin
kai jam dudtfevo pitogų ir ant gabaliuko popieriaus 
užrašydavo arklio vardų, pav. Tulyar 5 to 1, 1 shfling, 
Jack. Cž valandos tas pats “booky’’ vėl atsirasdavo 
mūsų skyriuje Ir Jatek arHh kitas kuris lošėjų K jo 
gaudavo laimėtąją sumą. Laimingasis tokį vakarį ei
damas iš fatelkū būtrūai užrukdavo į pubą.

Pas JkGealey gy venant, teko daugiau sužinoti apie 
lažy^bininkų “bukių” darbą, nes ir mūsų senukas, kitų 
paprašytas, ktffftos toom Mums gyveham
Anglijoje lažybos buvo nelegalios. Oficialiai jos Juvo 
lepdžtemm tik'ar k F h/ Jfršteių lenktynių viešose Aikš
tėse. Ten žinoūės atėję stebėti lenktynių, apsimokėda
vo už įėjimą ir ten pat galėjo dėti užstatus lažybdms, 
gSfėdStoii telictoš. \fi8sto tbldžfa iš tų pajamų piim- 
daVo ūeiAtfŽą /Mbkėstj, taft^usTs^iau nelegaliai laŽvbų 
Idznte kfeftėja it gelose arba garažuose.
Jeffcū koks būkrs patekdfvė į pūlicijos rankas, jid sa
vo biznį, paprastai, neuždarydavo. Prašydavo kainy
ną ar patikimą senuką peTNininką, kaip mūsa N&Ge- 
aJįy. |>abj<įjo fcof viskas. ąpriRii. Tad? kartais

Įffiė bOnnWo, M sMeitian- 
ėįtj. per JiCU(aliey) priimdavo lažybų raštelius if pi- 

j.

Thursday, Šepteįper Ū, W/J



OR. K G. BALTTKAS 
AKUtetUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
64l»'M G«lMki W. (Cr«*fMd 

MHM BMildm T»l. LU 5-G446 
Piiiate Mconhis pag«l siuiurim*.

Jei xeaUiiiepii, skambinti 374-8004.

JjR. C. K. BOBELIS 
4NW«tv iR Jlafumo takų 

į -CHIRURGUa
i. ’ T.M. 895-0533

OR, PAUL V. DARGIS 
gYoVtojas ir chirurgas 

W««tchM»W C^Wfdty RtitUfen 
hU4icinoi dirtlrtonbi

3. Wnh«im Rd., Westchester, K.
V ALAVUOS: 3—# darbo dienomis b 

/tefgųtni KžUdtoi 8-s vaL 
Tel.: 56X-2227 4 r ba ?*28

PR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
^PKfALYfit AKIU LIGOS 

WOZWmJ 103rd Šit*) 
Ą Valtodo* pagal ssaitanma.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI .
U18 W. M it. Tai. 737-51J9

Tikriną akis Pritaiko ąkiniui jj 
p . £ “contact lensea***

VąL agal susitarimą. uzdiTyta tree;

MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (alieius)

SUSliUNKLMV

MARQUETTE Parko Lietuvių Na
mu Savmmku draugijos nan y susirin
kimas bus rugsėjo 15 d , penktadieni, 
( va j. vak. parap.jos salėje, 6620 So. 
.Vasjitenav A v. Yra susidanusių daug 
svarbiu reikalu. Bus svarbus praneši
otas namu savininkams ir nuominin
kams.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Stasys Patlaba

AMERIKOS Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo paatasiogints susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 1 
vai. po p.e t Anelės Kojak salėje, 4500 

’S. Tai man Avė. Naraii prašomi atsi- 
.anKyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptart*. Bus ir vaišės.

Rožė Didigalvis, rast.

bendrovė šiais me* 
parduoti daugiau

— Fordo 
tais tikisi 
negu het kada praeityje. Praei
tais metais pardavė lengvų sun
kvežimių už 15 milijonų dole
rių, o šiais metais parduotas di- 
nesnis skaičius.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

**JOs tyrinėjite Raitus, nes tariatės juose turį amžinąjį gyvenimų;
ik tai ir yra, kurie liudija apie mane-. — Jano 5:3?.
Mūsų tekste ^saįyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Rastą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
pi įimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge- * 
rums darbams.

4V. KAITO TYRINITOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Mažeika & Evans
I

LIETUVŲ BENDRUOMENES 
PROTESTAS

DOjEONAŠ SEIBuTIS 
' ”• inkstu, pūstas ęt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
<. WBST tird STRUT 

. « VaL antraū. 1—4 popiet

i

776-2380
Rwoyiiclfe, 448-5545

; UR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Moterų ilge.

t<
OFISO :VĄL,:‘pirm., antį ad., trečiad. į

vaL vak. šožtadie-į teikti atŠisakė.
^4 vaC popiet ur "ITtu laiki

pagal susitarimą.

Penktojo Pasaulinio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
demokratijos vardo piktnaudojimas —diktatūriniams 

diskriminacijos vykdytojams
Registruota JAV Lietuvių Bendruomenė yra legali 

lietuvių organizacija ir teisėta Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės dalis. Ta teise naudodamasi, ji išrinko savo ats 
tovus į Penktąjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą, 
vykusį IfKZS m. birželio 31 — liepos 4 dienomis Toronto 
mieste, Kanadoje. Išrinktųjų atstovų sąrašą pasiuntė 
PLB Seimui Rengti Komiteto pirmininkui p. Dr. J. Son
gailai, kad jį perteiktų Registracijos Komisijai.

Registracijos Komisija, nė nepateikusi jokių moty
vų, atvykusių su įgaliojimo raštais R. JAV LB atstovų 
neregistravo ir jiems PLB‘Seimo atstovų mandatą su-

-Liepos 1 d. rytą pradiniame seimo posėdyje PLB pir 
miriinkas B. Nainys ir perėmęs seimui pirmininkavimo 

pareigas V. Kamantas — abu seimo dalyviams pareiš
kė, kad balso prašyti, klausimus bei diskusijose dalivauti

. '. LILEIKIS, O. P.

•|6~ | galės korteles turintieji — registruotieji atsto
'/■’ ir ę.t/ . , vai, nori prieš tdi buvo pabrėžę, kad seimas bus vykdo--

■ raaS^gąl pUną'demokratinę tvarką ir principus.
' 4 ?»owct «-5084 '

'ferkuaustymai . ' : ,

; .MOVING ■
Lticdmti •— Pilna apariuda

menės "Seime patyrę viešą diskriminaciją ir vienos paiti- 
jos dominuojančią griežtą diktatūrą, reiškiame viešą pro 
testą ir reikalaujame paskelbti: 1. kieno įsakymu Regist 
racijos Komisija atsisakė mus įregistruoti ir pripažinti 
seimo atstovo teisę; 2. pagal kokius ii’ kieno pagamintus 
nuostatus diktatūriškai buvo suspenduota visų organi
zacijų pripažinta ii- naudojama svečiams taikoma balso 
.prašyti, klausti ir diskusijose dalyvauti teisė?

Konstantavę aukščiau minėtus totalitarinius vienos 
diktatūrinės partijos visoje seimo eigoje vykusius po- 
reiškius, laikome, kad šis demokratiniams principams nu 
sikalstamoje dvasioje surežisuotas seimas buvo lietuvių 
išeivijos vienybės siekiamo principo brutalus pažeidimas 
kovoje su mūsų tautos pavergėju.

YLIKo pirmininko p. Dr. K. Valiūno kontaktavimą 
mūsų deiegacijos atstovų — Dr. Dargio ir A. Juškevi
čiaus--— dviejų JAP Lietuvių Bendruomenių vienybei! 
grąžinimo reikalu laikome teigiama prošvaiste.

'Registruotos JAV Lietuvių Bendruomenės įgalioti 
PLB seime dalyvauti atstovai:

©i. V. Balčiūnas, Dr. V. Dargis, A. Juškevičius, Z. 
Juškevičienė, A. Repšienė, T. Serapinienė, V. Serapinas.

■į Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

į Tel. 737-8600
■? TeL 737-8601EUDEIKIJDAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAIDAS
4605^07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 ''•> *' •

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

į

R- HUNAS 
TiL WĄ‘ 5-RO63

Negavę teisės pasiteirauti seime, pagal kokius de^ 
mokratinius principus ir kieno suredaguotą statutą buvo 
vykdomas'šis'Penktasis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas, esame priversti tatai atlikti dabar. —Ar‘tei
sėtos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalies diskrimi
nacija ir diktatūrinis net klausimui balso teisės suspen
davimas tai'ppat priklauso prie kultūringojo Vakarų pa
saulio demokratinių principų nuostatų? — Juk tai aiš
kus iš diktatūrinio komunistinio pasaulio skolinys!

Mes, Registruotos JAV Lietuvių Bendruomenės 
įgalioti atstovais Penktajame Pasaulio Lietuvių Bendruo

♦ 'Svogūnus nepatartina lai- kai bijo, kad npradėtų veržtis į 
kyti-su bulvėmis, nes jos išlei- Į Vakarus.
džra dąajg drėgmės, kurią suge
lia svogūnai ir nuo jos genda.
Svogūnai mėgsta sausą ir vie
nodą temperatūrą.

— Mokslninkai išrado papras 
tą būdą šizofrenijai atpažintų

. ■ --------------  — Buvęs Irano radijo tvarky-Į^
♦ Itamėleonas savo apsaugai į toj as atsistatydino iš parei-’ 

bei. medžioklei ne tik gali keisti ’ gų.
savo, kūno .spalvą pagal esamą’ 
aplinką, bet. jis turi ilgą liežuvį 
gaudyti vabzdžiams. Jo liežuvis 
yra viso jo kųno ilgumo,

• , . » _ b ’J i Ufip:E j K U S
fI

for your 
child's safety

Walking to the school but, 
to the playground, to a friend’s 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowkdga of pedes
trian safety often leads to 
needless chddhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert

of the Prudential Insurance Co.
. Here arc tome basic rules 

which Dr, Domra urges par-. 
enUx to Impreu "on their 
children f' ’

RalUnbtW

,NORMANĄ 
>NĄ

G77-84M

Ad Ho«r Oa^MA. HL 60601

4 wnenK kurie
įgalėtų uzAmaky t i Naujiems, pra- 
*K»me atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siųslihe'Naujienas dvi aa-

, I *I3J

— šiaurės Atlanto uraganas j 
j porą valandų sukėlė 50 pėdų 
aukščio jūros bangas.

— Varšuvos pakto valstybės • < •
paruoštos puolimui. Sąjunginin vandens, kiek 10 colių sniego.

-Colyje lietaus yra tiek pat

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
11 2533 W. 71st Street

t 1410 So. 50th Ave^ Cicero 
f Telef. 476-2345

Implants Reach 400,000
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

'Walk only 
on the tide- 

'welkjhvhere 
there ii no

ttay on the 
left tide of 
the road fae- 
Ing the on
coming traf
fic; erota 
the atreet 
in marked

Dr. Albert
H. Dotrm ____

cro&swalki: look left, then 
right before leering the curb, 
making jure the way la eleu. 
Finally, watch f6r turning 
eart and walk quickly when 
crossing.

According to Dr. Domrq. 
children should wait Tor the 
school but on the curb or in 
the safety tone, not in the 
roadway. If discharged from 
the^bua in mid-atreet, they 
should tn the aafety 
zo^e to thrx grow walk and 
then directly tdXth* curb. 
When eroding to the^pj>o*it# 
tide of the atreet, they shcMd 
wait until the bus baa moeod 
ou, rather than riek beiąg 
naught tn the flow of traffic.

Good News For Pacemaker Users
Since the first pacemaker 

was implanted in early 1960 
some 400,000 persons have 
received implantable pace
makers to correct various 
heart rhythm irregularities. 
(The pacemaker corrects a 
faulty heartbeat by stimula
ting the heart electrically 
whenever the heart fails to 
beat on its own.)

In a move likely to signi
ficantly change the way in 
which pacemakers are warran
ted, the world’s largest pace
maker company, Medtronic, 
Inę., recently announced that 
it would give a patient free 
pacemakers for life if the 
original stops working for any 
reason during the patient’s 
lifetime. This so-called “pac
ing for Hfe” warranty also 
provides medical coverage if 
the pacemaker stops working 
because of faulty materials or 
workmanship.

All this should be good 
news to the 60,000 Americans 
each year who need a pace
maker to keep their hearts 
beating normally. The signi
ficance Of a pacing for life 
warranty can be best appre
ciated by comparing it to ear
lier conventional warranties.

Moat older pacemakers 
had mercury-zinc batteries 
which ran down after about 
two yean, requiring replace
ment of the pacemaker. The

'^91

for a Bimflar period. A person 
receiving a first pacemaker at 
the age of 40 couM therefore average 'pacemaker recipient 
expeqt/ to purchase several 
replacement pacemakers dur
ing a lifetime. Each replace
ment (phM surgical coats) was 
paid for by the patient or 
tnsorer.

Contrast this with

The lithium pacemaker shown here is about two inches in 
diameter and its service life is projected to be about 10 years. 
Its pulsing rate can be adjusted by the physician to accom
modate changing needs of the patient 
for life warranty where the 
patient will only have to 
purchase the first pacemaker 
(assuming replacement is for 
reasons of malfunction or 
impending battery depletion).

A pacing for life warranty, 
of course, is not simply good 
will on the part of the pace
maker manufacturer. Recent 
advances in integrated circuit 
technology, phis the develop
ment of the lithium battery, 
have extended the expected 
service life of newer Wthiwm 
pac-makers oot to 10 years 
or more. Considering that the

is 70 years old, many patients 
will n^er require a replace
ment,

But if a replacement is ne
cessary, it will be paid for by 
the manufacturer rather than 
the government or private

insurer. And that has to be 
good newg to the pacemaker 
user, his insurance company, 
and ultimately perhaps to 
everyone concerned with ris
ing health costs.

An added benefit it that 
such warranties will undoubt
edly lead to better products. 
With the cost and risk of 
product failure on its own 
shoulders, no established high- 
volume manufacturer can af
ford a lemon. This will likely 
result in tightened manufac
turing controls, more thor
ough testing, and stricter prod
uct quality standards through
out — this in an industry that 
already has some of the 
strictest quality control stan
dards in the world.

Those.wbo use pacemakers 
should be the ultimate bene
factors.

NARIAI;
Cldea<of
Uetuvh?
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBUUANCI 
>ATARNAVV 
MAS DIENA 
’FRliAKTL

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i.ao’

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. LITUANICA 4VENUE. Phona: YAr4a 7-344)1

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

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayetU 4Mo7>

GEORGE F. RUDAflNAS
331? So. LITUANICA AVĖ. TeL: VArGe M1E8-H3I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST «5ta STRETT RKpiNfc 7-fXl>
2314 WEST 23rd PLACI Vii th>ia 9*M7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hllla. VL »74-441»

3354 S®. HAL^TKD STREET Pheww: YArGa ’MMl

MAUJIIMO^ CHICAGO a, ILL, Thursday, Septemper'M,
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KAS VERTINGA

Kuršių marios REAL ESTATE

2625 West 71st Street

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė. $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

NAMAS — SVAJONES: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garąžąs, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000. ,
NAMAS IR'TAVERNOS- SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

nepasak jo, o tik gyrė komu
nizmo Įvykdyta* statybas, kaip 
propagandinius Potiomkino kai 
mus. t ž gaunamas privilegijas 
jie klaidina visuomenę

K. Petrokaitis

įrengi-, 
iiintaro” viešį 

j _  Anna Lenortas iš Marquet
te Parku atsiuntė lokį laišką: 

l“Nors nesu Naujienų prenuine- 
; ratorė, bet aš jas skaitau kas- 
;dien. Dažnokai prisidedu ir jų 
leidimo paramai. Šiuo kartu ne 
galėdama dalyvauti laikraščio 
rudeniniame piknike kartu su

■ > mik I šiuo siunčiu slO Money orderį. 
Ar bent i Minimą sumą prašau sunaudot’ 
■ nori laikraščio leidimo paramai, ši' 

Bet kokioj vietoj. l’žtat“G.”(ele s<“ infliacijos dienose neleng-

Mūsų spaudoje
Bendradarbiavimo panriierių 

įrengimai

Žurnalistus Alfonsas Nakas, 
rašydamas apie akimirkas 1977- 
jų metų Europoje, Nepriklatr 
sGinos Lietuvos 36 nr. tarp kita 
ko rašo apie intymius 
mus turistiniame
butyje Vilniaus mieste:

“...telefonui ir stalinei lempai 
naudojamas vienas jungiklis, 
Nutraukei srovę telefonui, nė 
lempa nebeveikia. Ir atvirkš
čiai. “Visas svietas”, tai yra vi

si turistai žino, kad čia su lenr ? 
pa ir telefonu sujungtas pagrini 
dinis mikrofonas. Be abejo, 
rofonų yra ir daugiau. . 
galima įtaisyti kur tik nori.'1

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL, ESTATE FOR SALE

------------- ------------ -------------- y
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

N.m.I, Žemė — P.rdevlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KA2ANAUSKAS, Pres'dentas
[2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

fonai — pasibaisėtini, šauki už 
poros kilometrų savo giminę, o 
girdi balsą, kaip iš pietų Afri
kos ar Pekino. Užliptum ant 
viešbučio stogo, tai savo nor
maliu balsu geriau prisišauk
tum. Man telefonu reikėjo ge
rokai naudotis, beet vengiau 
kiek galėdamas. Atsiliepia tavo 
norimas pašnekovas ir jauti, 
kad juo įsijungė dar ne vienas.

va laikraščiui verstis ir man 
atrodo, kad žmonės galėtų žy
miai daugiau prisidėti prie sa
vo laikraščio leidybos.” Dėkui 
už auka ir už laiką.

— Matilda Mėlienė iš Brigh- 
ton Parko ne kartą parėmė Nau] 
jienas gražiais fantais, tuo pra- 
džiugindama laimingus, rėmė
jus piknikuose. Ji taip pat iš 
anksto be raginimo pratęsė sa-

o kekie penki: gal kokia žval- rVo prenumeratą ir ta proga pa 
gybos centrinė čia pat “Ginta- j rėmė Naujienų leidimą dvyli- 
ro” rūsy, gal kur nors saugu- i fcos dolerių auka. Dėkui už nuo 
mo būstinėje įjungtas magne- latinę paramą, 
fonas, gal dar klauso kokie du 
ar trys mažesni šnipeliai. Tene
drįsta man prieštarauti.”

Daugel is bendrada rili a u to j ų, 
tiltininkų ir neinteligentiškų in
telektualų viešėjo okupuotoje 
Lietuvoje, bet jie apie tai nera
šė, niekad nerašė nė privačiai

Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, mirė rugpiūčįo 7 d. 
London, Ont., Kanadoje, sulau
kęs 79 metų. Liųdėti liko sūnus 
Algirdas ir brolis Jurgis, taip 
pat savanoris kūrėjas ir kapito
nas. Velionis dąlyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kovose ir už 
ypatingą narsumą buvo apdova 
notas Vyčio kryžiumi.

— Dr. Rimantas Petrauskas, 
baigęs pscihologij ą Winsoro 
universitete, buvo' išvykęs į Pie-: 
tų Ameriką Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso reikalais. 
Kongresas bus 1979 m. vasarą 
Anglijoje ir Vak’ Vokietijoje. •

— DaiL J. Kiburas iš Brigh-
ton Parko išvyko j Hot Springs,,ne) išvyko i Madridą Ispanijoje 

'♦ v n <r j L i • y t . ' - v* y ’ ■’ ‘ ! ir T Antproga siunčiu $10 Money Orde-|Ark., ir ten atidarė iškabų beii 
rj. Tą sumą prašau sunaudoti: 
Naujienų leidimo ir»jų-tobulini
mo pųpaiųaiJ^ Dėkui*, už^bendrl 
darbiavima, lalška- ir už nuola* 
tinę paramą. - -

r—- Sek., Bostono- nliteaipstinėB 
mokyklos 4prądės ’ mokslo ^me
tus rugsėjo; 16 d.r?9^vaL-rytOĮpa- 
maldomis j šv. tĘętro; lietuvių<pa- 
rapijos. bažnyčioj e,Š o? po c jų-rink
sis į Gavint pradžiose-mokyklą 
r egistraęi j ai -ir i pam okoms.- Jos '■ 
baigsis \ 1* valb popiet.? Mokyklos 
direktorius: yr-a,Ąn tanas ^Grūstai-- 
tis. : -• '

A.. a.* Petras ~ Dragūnevičius,

rugpjūčio 16, antras rugsėjo 21 
ji r trečias rugsėjo 1. Labai blo
gai skaityti tęsinius. Kitą kartą 
gaunu 6 laikraščius iš karto ir 
daugiausia būna sumaišytų da
tų. Siunčiu metams prenume
ratą, likutį palikite Naujie
noms”— J. Jakaitis iš Hornby, Ont, 

atsiuntė tokį laišką: “Pirmiau
sia linkiu visiems geros sveika
tos, kad Naujinos ir toliau 
liktų stiprios. Nežinau ar JAV ar 
Kanados paštas labai vėluojąs.Įkartais nėra nei laiko

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujiem; vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
eu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rel, 
kalų renesanso. ■#;

Jonas Janulaitis, Naujienų 
bendradarbis, atsiuntė tokį lai
šką: “Darbovietėj gausu darbe, 

i____  ___  ____ __\ _ .!’*'► šventes
Pav. vakar, tai yra rugsėjo 5 d. Į švęsti. To pasėkoje negaliu da- 
gvau tris laikraščius: vienas lyvauti ir Naujienų rudeninia- 

me piknike. O labai gaila, nes 
‘Jpraleidžiama gera proga susi-

• tikti su savo gerais pažįstamais 
ir bičiuliais.Tačiau aš visuomet 
esu kartu su Jumis ir dabartine:

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoje reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HAL5TED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Is anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas______________________

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė ir Tardai____ _ __ ________________________________________

Adresas_______________ _ _________

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

i /retai

17 d. ir 1979 m. balandžio 17 d. 
8 vai. vak. McAuley mokykloje, 
3737 W. 99 St. Bilietai visiems 
koncertams yra $9. Rašyti: Chi 
cago Symphony Orchestra,5836 
Lingvvood Dr., Oak Lawn, IL., 
60453. Dėl įstojimo orkestran 
kreiptis į dirigentą Alfred Aul- 
wurm, tel. GA 4-4159.

Tel. 737-7200 *rba 737-8SS4

— Aleksas Zamzičkas, senas 
socialdemokratų veikėjas ir me 
tolių naštą tebeturįs ant savo 
pečių, dar vis tebėra aktyvus ir 
uoliai taranauja Pinkertono esą 
moję apsaugos tarnyboje. Ato
stogų laiku mėgsta keliauti po 
svetimus kraštus. Dabar su sa
vo dukra Mildute (šilbajorie-

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY ♦
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVDJAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos mleiro leidiny 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tol. 927-3559

HELP WANTED — MALS 
Darbininke* Reikia

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN

Exerienced.
Call 776-5888.

41—« M. AMŽIAU! VAIRUOTOJAI
TlfcM m pv*tm&u{ automobili* 

Liability apdraudimu panclninkam 
Kretptb ■ '

A. LAURA I T-LI . I 
4M5 K ASHLAND AYR ,

- ■ --.i - ____ T

_____________ :_________:______ • •

UUKROM1AI if MAMlirnUĮ
EardarizBAs Ir Taliyas*

2M6 WRIT
T*MA

ir Lisaboną, Portugalijoje. Ank 
sčįau jie yra buvę Grakijoje, 
J ugoslavij oje, Tu rki j o j e, ■ Mor (į 
ke, Ą-frikoj.e, Italijoje ir kitur. 
Lftikima jilms galonios kęlio- 
tife ir prisirinkti įdomių, vertin 
įį įspūdžių. (j.)
r ' > •' ii ‘‘ '

— Bendriems raštinės dar- 
Štfe jos paštalyhiafKš. IRėp6<tici-pai^s tarnautoja, ga-

plakatų dirbtuvę—Sign Ship.

' — iĘašytoją$, ir, drąiųąturgas 
Ąnatolj jų§.. Kairys, .parašė muzi
kinę d[aipą “Ęipi’įją pjatery- 

jąi;mu^ą čufeėr^mpoz.
A. Įurg^s^-.Jp j, vaitaujamos

OFFSET PRESSMEN

Chief 15 operator. Bindery man 
experienced in folding & cut
ting. Nites. N. W. Suburbs.’ 
Good Company Benefits. Call:' 
BERNIE JOHNSON 766-3606

Dainavos ansamblis pradėjo ruoj
Štfe' jos paštatyhiarKš.^Rėp^tici-į^31. v - - -
įjos^hūna antradienių-^vakarais ^ti. rašyti mašinėle. Geros dar- 
ba-uninfcbtentre: '■'•’t salves, malnni anlinka Tol

.f’O •• 847-7747. (Pr.)
—; Vilija Slivinskaite - iš1 Palos 

Heights, American ’Conservato
ry ■ of t. Music rinokytoja, grdja 
SbutKwest simfoninio orkestro 
Cello sekcijoje. Koncertai bus 
gruodžio 2 d., 1979-m. vasario

Naujienoms reikalingas
.LINOTIPININKAS , .

Vyrą ar moterĮ pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

VARU k N0REIKIEN1
tW8 fTth SU CMttto, m W629 • TeL 1TA MTO 

DM»H» Mdrifithmf rOiUt bnlrtv
MAUTAI Ii RUROPOf SANDiLIU.

i

$

MECHANICS & PINCHASER !
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980,

Cosmos Parcels Express rjorp.
MAROUrrn *IFT FARCKJ HRVKR

IMI W. R», CbteBM. IIL - T«L WA
U. M. CMeM*. IIL ĮMM. _ T<

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9-30 t»L va 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 ft Street, Chicago, Illinois 60629

T»M. - 778-5374 J

bo sąlygos, maloni. aplinka.TcI.' Experienced. Full-part time for 
-- - — -Brunswick machine 32 lane.

Call 237-5500.
Ask for Lou.

2937 No. Harlem.

— Astrologija ir-kortų skai-I 
j tymas, Elinor Jakšto, kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. (Pr.)

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo valdyba šių metų rugsėjo 
mėn. 15 diria, 7 v. vakaro (penk
tadienį) kviečia Spaudos klubo 
narių susirinkimą, kuris įvyks: 
Chicagoje, 6819 S. Washtenaw 
Ave. (prieš Marquette parapijos 
salę), Įėjimais į patalpą iš kiemo 
sodelio' pusės. Prašoma narius 
skaitlingai dalyvauti, nes bus 
svarstomi varbūs klausimai.

Klubo Valdyba

— 8 savaičių rudens kerami
kos kurdai prasidės rugsėjo 1S. 
Dėl informacijų ir registracijos 

į skambinti 925-4949. Audronė ši 
maitytė, Terra 9 Studijos vedė- 

;ja„ 2951 W. 63 St. (Pr.)
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖIJUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

Change the oil and 
fitters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loserl

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiy R«lkh

Marquette Park 6 room -apartment, 
for rent, 3 large jbedrooms, tong, 
room, carpeting, drapes & garage.

Can 847-4319.

ENERGY 
WISE «

SUDAROMI

KU

T— trr

T—
M. i I M K V F 

Notary Public" '
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TcL 254-745C 
Taip pat . daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės.pra

šymai ir kitokį blankai.

RENTING IN GENERAL 
N v • n> e t

COCKTAIL WAITRESS.6 PM to 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights. Expe- 
rience.Call 237-5500, ask for Lou 

2957 No. Harlem.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

*
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 

įgyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

K

J

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

l\io reikalu Juro* gali daugi 
padėti teisininko Prano Šulo pa- j 
mošta, teisėjo Alphonse WdlsJ 
peržiūrėta, ‘’Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

ma ’Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S r 
Hoisted SL, Chicaur ID 60608.1

IMPORTANT NEWS FOR •

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's. 
Before you take Doan's Pills for 

muscular backache, remember ttas: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam re»*ever per 
dose to relieve backache

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tabers Take only as directed.

No. 79
1

naujienos, CHICAGO t, ill, Thursday, Septemper-14, wF




