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jo visą klausimą atidžiai išstu 
dijuoti ir pranešti prezidentui praskridimą pranešė vokie-
Carteriui ar Jordanija pritars aviacijos informacijos įstai-
David ( vasarvietėje padary-tg^ ^et kurjais sumetimais so
tiems ^usjtąrįmąms, praneša vietų lėktų vai skrido į Prancū- 
sekretoriaus pavadtiotbįas Hqd-lzųą/vokiečiai nežino.
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Jiems būtų palikę, kasi prezi-John
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Į savė interesus.Nuo tokio dide
lio susiskaldymo nukenčia visa 
Europa, galvoja -prezidentas.

ad- 
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PARYŽIUS^ Prancūzija. —
Dis-

— Valstybės kontrolieriai 
tina, kad General Service 
ministracijos išeikvojimai 
ne viskas. Atrodo kad buvo iš
leistos didesnes sumos.

tematikos ir meno tik save nepatenkinti David 
asmeniškam malonumui. I tėję padarytais

. Bengalijoje buvo pats di 
džiausiąs potvynis, jau suras* 
ti 1225 lavonai, sako Indijos 
vyriausybės oficialus praneši (vietų. Ko jo kaklui reikėjo, ne
inąs. ' '* pasakyta. 4^

griežtomis priemonėmis valdęs^

• Senovės graikai mokėsi mn’rė, kad arabų valstybių vadai valstybių vadus. Konferencija 
vasarvie* liūty kiek užsiięsusi, bet rezul- 

nuiar^naia. tatai būtų buvę stipresni..

Vasarai besibaigiant ir rudeniui artėjant, visuose didesniuose miestuose rengiamos įvairios 
žaidynės vaikams. Dažniausiai jos esti, priemiesčiu se, prie didelio kelio, kad šeimos su vaikais 
galėtų lengvai privažiuoti. Paveiksle matonle prietaisus kuriais vaikai iškeliami į aukštumą, o 
kitur jie nuleidžiami vaikų ^parašiutais.”, f
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.. §OMOZA PASKELBĖ LAIMĖJUS KOVA 
‘ BET KRAŠTE MŪŠIAI TEBEEINA

ŠEŠTADIENĮ 5-IAS VALANDAS PRALEIS 
SU SIRIJOS PREZIDENTU ASADU

Visi Nikaraguos maištininkai grižo iš Cost Ricos 
ir metėsi kovon prieš kareivius.

Prancūzijos prezi
dentas susirūpinęs

i'.

MANAGUA, Nikaragua. —
Prezidentas Anastasio Somoza 
trečjadienio vakare paskelbė, 
kad Esteli mieestelyje kovos 
baigtos. Esteii kalnuose ir apy
linkėje pasipriešinimas buvę 
Ubai stiprus, bet geresni gink'
lai ir karių sugebėjimas ge-1 Prancūzijos prezidentas 
riau juos naudoti nusprendė car^ labai susjrūpinęs Europos 
kovos eigą. U i likimu. Jis bijo, kad Europos su .

— Jžvalėm visą Esfelį.-^ pa-' siskaldymas Ir nepajėgumas su- 
reiškė asmeniškas prezidento tvarkyti savo ūkio, kad kiekvie 
sekretorjus., y-? Ten jau nieko! 1132 turėtų pastogę ir mausto, ga 
daugiau nebeliko. Ęsieli yra M Europą dar labiau suskaldyti 
apie 60t mylių Į šiaurę nuo Ma-'^ padaryti sovietų užpuolimo 
naguos. /Ten buvo susikoncert auka. Jam labai nepatinka, kad 
ravę i>atys atkakliausi prezi- vienoje Europos Bendruome- 
dėnto priešai. Mieste -g\-vena| nėje susidaro kita Bendruome- 
lik 30.000 gyventoju \bet visi nė, kuri kreipia dėmesį grynaj 
buvo febai priešingi įvestoms'; d;,U-
naujoyėms. f ' _

Priemiesčiuose tebeeina 
susirėmimai'

i Oficialus pranęšiipas .salto 
kad pradėtas maištas baig-

Arabai norėjo, kad prezidentas butų juos pakvie
tęs i David vasarvietę.

WASHINGTON, D. C. - 
Sekretorius Cyrus R. Vance ‘re 
ėiadienį susitiko su Jordanijos 
karalium Huseinu ir išsiaiški
no jam David vasarviejėje pa* 

susitarimų reikšme u 
Jis paaiškino Jordani-j

Sovietų eskadrilė 
buvo Prancūzijoj

BONA, V. Vokietija.— Sovie- 
susidedanti iš še-

s va 
jai paliktą vaidmenį kairiojo'tų eskadrilė.
.Jordano kranto žemių valdyk šių karo lėktuvų .ir vieno dide- 
rno klausimu. Sekretorius p ra 
Šė kakalių pritarti padarytam 
susitarimui ir kartu su kito
mis valstybėmis siekti taikos 
Artimuose Rytuose. Izraelis pa
sižadėjo penkerių metų laiko
tarpyje susitarti su kitomis 
valstybėmis dėl okupuotų žo 
mių.

Jordanijos karalius prižadi Prancūzuos.

lio transporto lėktuvo du kartu 
praskrido, V. Vokietiją.

Sovietų karo lėktuvaj kažko
kiais sumetimais skrido į Pran
cūziją. Jie pirmą kartą praskri
do visą Vokietiją, ka{ grįžo iš 
Prancūzijos, tie patys karo lėk
tuvai- ir didelis Topolevo 
porto lėktuvas praskrido

trans- 
išilgai

Prezidentas žinojęs
FORESTER VAKAR ATSISJATYDINO apie Vesco apgaulę., ku™

bet ir kffosė'viėTose tęsiamos. 
.E-{ gidoką dalis/’Aiperįkos saudi- 

ji tfįątų 7dar šaudo, nacionalinės 
jfčftrlįjos karius. Valdžios ats- 
t|hėų ir karių kelionės provin- 
tijoje ’ yra-pavojingos; Dažnai 

\ l ^Feįvius maištininkai apšau 
c g,\o prie Jų prieiti hęgali, nes

‘ iš- kalnų.
B - viso/: Sorridza ;kontrqliuoj a 
Ostinę ir didesnius', -miestus. 
Bet provincija yra ’ nusiteikusi 
jiriėš Somozos valdymo meto- 
dus-.-AVriausybei7 nerimą kelia 
ihaištininkai, kurie buvo pa
sitraukę į Costą Ricą. 'Paaiš
kėjo, kad visi maištininkai, pa 
bėgę į Costą Ricą, nutarė grįž
ti į Nikaraguą.-Pasienyje yra 
didelės balos, kurios pažįsta 
ihos tik vietos gyventojams 
Kariams sunku prie jų prieitu

Ieško būdų taikai atstatyt
Visa eite* prekybininkų, pa 

skelbusių visuotiną streiką Ni- 
karaguoje 4eško būdų taikai 
krašte' atstatyti. Buvo skelbta, 
kad maištą ~sukęlc Fidel Cast- 

, ro instruktoriai;'bet iki šio me
to"nei vienas nepaimtas nelais 

Prekybininkams nepati-, 
koSkad. dik ta torius labai leng 
vai atidavė maištininkams vi
sas Nįkaraguos- banko .atsar
gas. Jis skelbė, kad norėjęs iš
vengti bereikalingų žudynių 
bet šiandien jis be pasigailėji
mo žudo protestavusius ūki- 
ninkii^ ir miestelių gy ventojus. 
Klausimas bus svarstomas pie
tų Amerikos valstybių posėdyje

-VARŠUVA,' ^enjkija. Lėn- 
kjjp& darbininkų- .imijęąvkreipė
si į Ed.. Gieriką, prašydamos vr- 
.sai panaikinti spaudos .-cenzūrą. 
•Jos tvirtinai, kad cenzūros pa- 
naikinjmas padės , unijoms ge

niau suorganizuoti visus mais
to gamintous.

Kardinolas Višinskis tajp' pat 
kreipėsi į Giereką, kad jis pa
naikintų cenzūrą ir leistų la|s- 
viau tvarkyti savo tikinčiųjų 
reikalus.

Lenkų kariuomenėje yra di
dokas skajčius tikinčiųjų kari
ninkų. Lenkijos kariai vienin
gai pasisakė prieš maršalo Ro- 
kosovskio išprašymą iš Varšu
vos. Lenkų pulką j atsisakė jo 
klausyti.

— Jay Francis Crawford krei 
pėsi į aukštesnį sovietų teismą, 
kad panaikintų žemesnio teis
mo spredimą. Crawford tvir 
tina, kad jis niekad pigių rub
lių rinkoje nepirk ęs. Liūdini n 
kai teisme melavę.

DVYLIKA' METU/ VADOVAVĘS VALSTYBEI;. VORESTER
‘ ’ - r PERVARGO, GAVO F A VOJINGA- BRONCHITĄ / 'kar paaiškėjo^' kad prezidentas 

Carters buvo, tiksliai informuo- 
’tas apie sukčiaus Tobert Wesco 

apgaulę ir norą gauti iš prezi
dento neužtarnautas lengvatas. 
Buvęs prezidento spaudos atsto 
vas Rex Granum referavo pa
čiam prezidentui, kad Vesco ad 
vokatas Spenser Lee norėtų pa
simatyti su prezidentu, kad ga
lėtų padėti bėdon patekusiam 
Vesco. Už pagalbą advokatas 
siūlęs stambią sumą pinigų.

Prezidentas Carteris išklau
sęs spaudos atstovo pranešimą, 
ir tuojau parašė valstybės pro
kurorui notą, kad priimtų advo 
katą Lee ir išklausytų jo pagei
davimą, o vėliau patrauktų tei
sman visus nusikaltėlius/ Pasi
rodo, kad minėtas advokatas ne 
turėjo drąsos pasimatyti su pro 
kuroru Bell ir tuo visas reika
las buvo baigtas.

kraštą, vakar pareiškė parla 
mentui, kad jis atsistatydina iš 
premjero pareigų. Jam teko' la
bai intensyviai dirbti dvylika 
metų. Jis gerokai yra pervar
gęs ir turi pavojingą bronchitą. 
Jis neatsisako ir toliau nuo pa
tarnavimų valstybei, bet prem
jero pareigos dabartiniu metu 
jam darosi nepaprastai sun
kios.

John Vorester kelis kartus bu 
vo priverstas malšinti maištus 
ir saugoti sienas, kad komunis
tai neisiveržtu i Pietų Afri
ką.

Namibija taps nepri
klausoma valstybė

NEW YORK, N. Y. — Dabar 
aiškėja, kad “simbiozinės išlais- 
svinimo armijos“ vyriausias 
štabas, pagrobęs Patty Hearst, 
planavo pagrobti 19-metę Su
san Ford, tuo metu ėjusio vice
prezidento Gerald Fordo duk- 
rį. Slaptoji tarnyba, patyrusi 
apie šį nutarimą, gerokai susti
prino sargybas, kad ji viena nie 
kur neišeitų ir žmonių grobikai 
negalėtų jos pagrobti. Naujai 
viceprezidento pareigas pradė
jusio eiti Fordo šeima gavo laiš 
ką, kuriame buvo pranešama 
apie Susanos planuoamą pagro
bimą. Fordas ir slaptoji tarny
ba ėmės priemonių Suzanai ap
saugoti.

sėkrėibčntBi* nu^kriifd į Artį
muosius Rytus ir tariasi sli Jird SlTianglys pasinąuge.gyv Hcių 
bir valdovais. Pranešimą apie[ gfaUųytOJįr.
sekretoriaus kelionę į ’Arlihvio’ FLORĖNCE; Ky; —- Elekt- 
sius Rytus paskelbė Valstybės jf ro$ # specialistas- 33 metų anr 
Departamento spaudos sky Į ^iaus Douglas Martin laisvu 
rir.s. : laiku gaudė gyvates, jrs šėrė,

o vėliau pardavinėjo muzieja
ms ir vaistininkams. Name 
pogrindyje jis laikė 16 pėdų

Ketvirtadienio rytą sekreto
rius Vance pasiekė Arabijos- 
sostinę Rijadą ir tuojau buvo 
nuvestas pas 1 
ir princą Fuada. .k-mcivhuj, - - r Tx -j • I V atrodė, kad piktunas prie jcinformavo David vasarvietrje) •’ . . . .. . T r? t buvo pripratęs ir nesudare pa-nnda.rxlfn< Tzmphn ir r.olnto; * K

vojaus. Bet praeitą antradienį, 
kai gyvačių gaudytojas atnešė 
pi tunu i maisto, kažkuo nepa- 

» tenkintas smauglys apsisupo 
aplinkui gaudytojo kaklą ir jį 
pasmaugė. Už poros valandų 
atėjusi žmona rado smauglį, 
a psd vyniojusį apie jos 
kaklą.

KALENDORSLIS
Rugsėjo 22: Emeritą. Tomas,

Vii., Virina, 'Tarvinas,
Saulė teka 6:36, ledžias 6:50. j siausti įsibrovę .partizanai iš

. Saulėtas* — . < - Mosambiko,

Rodezijos premjeras
Smith kartu su kitais pareigu
sis, planuoja atskristi į Wash
ingtons, kad gautų pagalbą nau
joms pakaitoms įvesti. Rodezi- 
joje paskutiniu metu pradėjo

Premjeras Vorester turi taip 
visus reikalus sutvarkęs, kad 
šių metų paskutinę dieną Narni 
bijoję bus balsavimas, kuris nu 
spręs šios valstybės ateitį.

' Komunistai kęsinasi į Nami
biją, tam siunčia savo agentus 
ir ginklus, bet iki šio meto nie
ko jiems neišėjo. Jiems pavyko 
nužudyti vieną įtakingą advo
katą, kandidatą į Namibijos pre( 
zidentus, bet Namibijos paverg
ti jie nepajėgė.

Vorester sutinka būti valsty
bės patarėju., jis galės eiti leng 
vesnes pareigas, bet jis negalįs 
dirbti intensyvaus darbo.

Parlamente yra keli kandi
datai kurie nori užimti atsista
tydinusio premjero pareigas.

ŽEMES DREBĖJIMAS
ST. LOUIS MIESTE

St. Louis mieste ir apylinkė
se trečiadienį įvyko trumpas že 
mės drabėjimas, kurjs Richte- 
rio skalėj rodė 3.5 ir skaitomas 
“nuosaikiu“ i( moderate). Apie 
bet kokius nuostolius nieko ne
pranešta, tik tjek kad kai ku
riuose namuose St. Louis aps
krityje nubyrėjo, tinkas ir 
sproginėjo langų stiklai.

Dėl reikalavimų patikrinti lai- 
doijmo namų (Funeral Homes) 
veiklą. National. Laidojimo Di
rektorių Asociacija dar neklau
sta, atsiliepė, perspėdama vy
ri ausy bė.kad bet kokia valdžios 
laidojimo namų kontrolė padi
dintų vartotojams išlaidas dau
giau, kaip 118 milijonjų dole
rių. Jų atstovas pareiškė, kad 
geriausia eesą daryti bet kokias 
reguliacijas per valstijų įstai
gas, tik ne per TFC (Federal 
Trade Commission).

IDI AMIN PATAISĖ 
KAKLĄ

KAMPALA, Uganda.— Radjo 
Kampala trečiadienį paskelbė, 
kad Ugandos bosui Idi Aminui 
padaryta sprando operacija, ku
ri trukusi pusę valandos ir bu
vusi tjek sakinga, kad 53 metų 
amžiaus “prezidentas" medi
ciniškai buvo tinkamas (fit). 
Operaciją daręs daktaras iš So-

padarytus Izraelio ir Eg|pto 
susitarimus laikai įgyvendinti. 
Jie kiek plačiau apsistojo ties 
dabar Izraelio okupuotomis 
Jordanijos žemėmis, apie pla
nuojamą Somalijos savivaldy
bę ir planą penkerių metų lai
kotarpyje perleisti tas žemes 
Palestinai. Priminė, kad Beg 
n as prižadėjo 60 dienų 1 a ik:r j 
tarpyje pasirašyti taikos sutarj 
lį ir atšaukti visas Izraelio ka
ro jėgas ir kolonistus iš Sina
jaus pusiasalio.

Karalius Chaiebas patenkin
tas Egipto ir Izraelio susitari
mu siekti laikos, tik jam nepa! 
Hnka Palestiną liecią susitari
mai. Susitarime niekur nepa 
sakyta,’’-kurios žemės priklau
sys Palestinai. Jam atrodo, kati 
Palestinos klausimo neišsprenj 
dimas gali pakenkti taikos pas| 
tangoms. *

Sekretorius Vance planuoja 
penktadienį praleisti Saudi 
Arabijoje ir aptarti su parei
gūnais visą eilę abi valstybes 
liečiančių kitų klausimų. Šeš
tadienį sekretorius skrenda į 
Damaską, kur jis planuoja pen 
Idas valandas praleisti su Si 
rijos prezidentu Asadu. 
zidenlas Asadas. netekęs kant
rybės, jau labai aštriai kriti 
kavo Egipto prezidentą Sada-ldentas Carteris, aptaręs su Iz* 
tą, atsisakiusį dirbti kartu su! ritelių ir Egiptu pagrindinina 
kitomis arabų valstybėmis. | taikos klausimus, Į Dnvid kon

Amerikos diplomatai paty-l fercnciją pakviestų ir arabų

Pietų Afrikos premjeras John 
Vorester pranešė parlamentui, 
kad jis atsistatydina iš premje
ro pareigų. Paskutiniu metu jis 
gavęs sunkų bronkitą, kuriam 
pagydyti reikalingas ilgesnis 

poilsis.



atveju galbūt jis prirašytų

Į ;■

4

ba prirašyti tuos pačius vais- partamente (Vietinėj'' įstaigoj)

e5

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS 

Rugsėjo 22. 1978. ?Jr. 38(46)III metai
Klausimus ir madžiaa* siusti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chico®©, H|_ 60632

Mediciniška pagalba - Medicaid
(Paskaitos santrauka, pateikta neseniai įvykusioje seniorų 

konferencijoje Chicagoje)

’ininės pa- Bendrai paėmus. Medicaid 
suprojekta- apmoka tekančius patarnavi- 

kad fmus: gydytojų, dantistų, grei- 
šiek tiek pagelbėtų padengti tosios pagalbos, ligoninės ir am 
sveika os išlaidas. ’ / bulatorijos,laboratorijos ir rent-

Tą programą Illinojaus vąlsti- j geno, optometristų, ūž periodi- 
joje administruoja Viešosios pa nį diagnozavimą ir tyrinėjimą 
gaLbos įstaiga (The,Dept, of Pu ir už namuose sergančių svei- 
blic Aid)Medicaid programa jo^katos priežiūrą.
kiu būdu nesigiminUoja su Me-! Medicaid kai kada gali apmo 
dcare programa, kurią tvarko keti medicinos sąskaitas, susi- 
Socialinio Draudimo administ-1 dariusias nuo pirmos susirgimo 

dienos, net už tris mėnesius aV 
gal, prieš susirgusiam paduos 
dant prašymą, jei tas prašymas 
patenkinamas dėl šių priežas
čių:

1) jei susirgęs asmuo atitiko 
tuo laiku tinkamumo reikalavi
mams, i
2) ligonis turi susidairiusių me 

dicinos išlaidų iš senesnio lai
ko, ir jos nebuvo pilnai apmo
kėtos.

Tuo reikalu ligonis turi 
duoti prašymą, kad išlaidų 
skaitąs apmokėtų Medicaid

galbcs progr
vo fed&rali^ė vyriausybė,

sveika os išlaidas.

raciją. Gaunantieji Medicare, 
taipgi gali gauti ir Medicaid pa
galbą

Tinkamumas. Ulinojuje, yra 
trys pagrndinės kategorijos žmo 
nių, kurie gali gauti medicini
nę pagalbą — Medicaid.

Atitinkate tai pagalbai, jei:
1} Gaunate piniginę pagalbą

iš Illinojaus valstijos Bendro
sios šalpos (General Relief),dėl 
išlaikomų vaikų (ADČ), valsti
jos papildomą mokėjmą (SSP), 
neregio pensiją, papidomą slau
gymo globą(Supplemental Nur 
sing Care),

2) Negaunate piniginės pagal 
bos iš valstijos, bet estate 65 m. 
amž. ar vyresnis, neregys ar ne 
darbingas ir turite ribotas mė
nesines pajamas,kurios yra ma
žesnė, negu papildomo draudi
mo pajamos (SSI),

3) Esate 65 m. ąr vyresnio 
amžiaus neregys ar nedarbin
gas ir turite pajamas didesnės,

■ negu SSI maksimalinės, bet jei 
. turite dideles medicinos išlaidų 

sąskaitas. Šiuo J
esate priimtinas dėl sumažini- už kuriuos Medicaid apmoka ar Į apklausinėjimo (Hearihg) Illi- 
mo jūsų medicinos išlaidų sąs- ba priršytų vaistų pakaitalą, ar1 nojaus Viešosios Pagalbos 1 dė- 
kaitų sumos.

A. Rūkstelė

mą ir nuokitų mokesčių Illino
jaus senioraids ię invalidams.

gyvenąs “PuKlic Housing“ pa
statuose, kurie nėra apkrauti 
nuosavybės mokesčiais, turi tei-

pa- 
są- 
įs-

Suteikęs medicinos patarna
vimą gydytojas negali būti ver
čiamas priimti apmokėjimą iš' 
Medicaid, jei jis ar ji nenori to 
daryti. Jei jūsų gydytojas ne_ 
prima iš Medicaid apmokėjimo, 
tai jūs turite dvi galimybes:
1) pakeisti gydytoją arba apmo 

keti honorarą savais pinigais-,
2) jei gydytojas jums prirašo 

tokius vaistus, kuriu neapmo
ka Medcaid, paprašykite, kad

i tokius vaistus,

tus, tik kitos firmos pagamin
tum

[ Tuo atveju, kai jokių kitų vai 
stų negali gydytojas prirašyti, 
o jjie yra būtini gydymui, tai 
jūsų gydytojas gali prašyti Vie
šosios Šalpos departamentą 
(Dept, of Public Aid), kad įt
rauktų tuos vaistus į Medicaid 
apmokamų vaistų skaičių. Tokį 
prašymą turi paduoti jūsų gy
dytojas. Pažymėtina, kad dau
gelis gydytojų to nežino, todėl 
suinteresuoti asmenys turi sa
vo gydytojui apie tai priminti.

Apeliacijos teisė. Jeigu jūsų 
prašymas gauti Medicaid pašal
pą yra atmestas, tai jūs galite, 
apeliuoti, jei jaučiate, kad tai 
neteisingai padaryta. Tai - yrar 
jūsų teisė apeliuoti į aukštesnę 
įstaigą. • . :r

Pirmiausia, jūs galifė' prašyti

Tokį prašymą reikia paduoti 
90 dienų laikotarpyje nuo atme 
timo dienos.

Jeigu jūsų prašymas būtų at
mestas apklausinėjimo įstaigoj, 
tai tada galite kreiptis patarimo 
pas teisinį patarėją, advoka-

Daugiau informacijų apie Me 
dicaido programą galite įgauti 
paskambinus į -Bmcds Viešosios 
pašalpos departamentą teefonu 
793-4721. pr. petitas

SENJORAMS IR NEDARBIN
GIEMS TEIKIAMOS LENG

VATOS
Neseniai įvykusioje Chicagoj 

Senjorų konferencijoje daly
viams prelegentas Vytautas A. 
Račkauskas referavo Seniorų ir 
Invalidų Nuosavybės mokesčių 
sumažinimo aktą, kuris popu
liariai’vadinamas “Circuit Brea 
kert įstatymu. - y ■*

Paškaitninkas - aiškino, • kad 
numątyrtas , mokesčių naštos pa-

JŪS KLAUSIATE.
- MES ATSAKOME

Great 
American 

Dream 
Machine

.America is the 'place that Is made 
start of dreams. And, ILS, Savings 
Bonds have been helping to make

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shared in your parti* 
cullr dream by joining the Payroll 
Saving* Plan where you Work, or the 
dono-a-Month plan where you bank.

rf 5 mn, 10 TftootSf (4*1 fc* 
nd» ai* if K, <oJ*n. « • £
Wtea twrid can be oaM ♦

Take stock in America.

in vaidams* Illinois^valstijos gy- 
vėhtojariĮš, kurių bendros (šei
mos) U&j. ’fcfivo ' mažesnės' kaip 
310,000.1977' metais. ‘:
Šis įstatymas primato iki $650 

kasmet, sumažiuimuri nuosavy
bės mokesčų senyvo' amžiaus 
žmonėms ir invalidams- jų turr

m4-
Į Kitos mokesčių lengvatos yra 
pagrįstos kvalifikuojančio pra
šytojo šeimos pajamomis ir yra 
apskaičiuojamos padauginant tu 
rimas pajamas iš įstatymų tam 
leidžiamo pajamų lygiui pro
cento. Tie procentai siekia nuo 
1% iki 4.5% ir gaunama suma 
siekia nuo $50 iki $100.

Mokesčių palengvinimo apli- 
tkacijos forma IL-1363 naudoja
ma abiems ipokesčių lengva-, 
toms gauti.

Šiais aplnkacijai užpildyti ter 
minas už 1977 m. mokestinėms 
lengvatoms gauti yra 
gruodėio 31 d.

Šeima (Households) 
tomą vyras ir žmona, 
kitus šeimos narius.

1 
miems gyvenamiems namams, 
įskaitant nuomojamas reziden
cijas, už kurias mokami nuosa
vybės mokesčiai.

Šiai lengvatai gauti, jūs turi
te būti 65 metų amžiaus 1978 
nu sausio 1 d. ir prieš tą datą 
būti . Illinois'- valstijos gyvento
ju 1977 m.; gyventi Illinois 
prašymo mok. sumaž. pareišk. 
pildymo metu; gyventi reziden- 
cioje, už kurią mokami nuosa
vybės mokesčiai 1977 m.

Nuosavybės mokesčių paleng 
vinimui išmokama suma yra 
teikiama palyginus prašančiojo 
nuosavybės ir privilegijų mo
kesnius su jo pajamomis pfačy- 
mo davimo metuose.

Nuomininko nuomavimo mo 
kesčiai yra apskaičiuojami nuo 
mokėtos nuomos sumos 30% 
prašymo metais.
• Gaunamoji suma yra lygi su
mai nuosavybės mokesčių, ku
rie viršija 4%. nuo pračytojo 
pajamų tais poeiais.

išmokamoji, suma yra lygi 5. 
proc. nuo $650. , 

Asmenys, kurie turi teisę į 
. nuosavybės. mokesčių sumažini 
mą, automatiškai turi teisę į ki' 
tų mokesčių sumažinimą.
- ši, 1975 m. įvesta programa 
suteikia mokesčių palehgvini-

Prieplauka

BALZAKAS MOTOR’S 
40Š0 Arčhėf Ate.,

Sen&ūšias štftoffibt>iiių pardavėjas lietuvi*

VoteTre Ptetnier Coupė

Chrysler \Hymouth - Arrow mašinos ir 
Štątidh Wagofi's už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos masinos — uhfid kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tte best way to savi

CoapoxiBcW
Qttirte rly 

OUR SAVINGS 
ČBRTIFFCATES

EARN UP TO 7%%

1978 m.

yra skai 
išskiriant 

pr. fab.

KL. Kitais metais, rugpiūčio 
23 d. man sueis 65 m. afiažiaus. 
Kada man registruotis dėl pen
sijos gavimo? Vieni, mano drau 
gai, sako man reikią jau dabar 
užsiregistruoti „j eigų noriu Soc. 
Security čekius pradėti gauti 
nuo kitų, t: y. 1979 m. sausio 1 . 
dienos; kiti gi tvirtina, kad pen 
sijos pradedamos mokėti tik ta 
da, kada jau sukanka lygiai 65 
m. Mano atveju, tai butų nuo
kitų metų rugpiūčio 23 čfienos. 
Prašau pasakyti, kurie iš jų sa
ko teisingai? A. A.

ATS. Soc. See.- pensija pra
dedama mokėti nuo to taiko, 
kai dirbančiajam sukanka’ 65 
metai. Tačiau sumažinta pėnsi- . 
ją galima prašyti nuo 62 metų 
amžiaus. Geriausia užpildyti 
aplikaciją prieš 6 mėn., kai su
kanka 65 m: amž. Tada pensi
jos čekius-galite gauti nepavė
luotai..

SVEIKATA IR SAUGUMO 
IŠSILAIKYMAS

Medicinos ’seminare Seniorų 
koferenejoje rugsėjo 6-7 d. Chi 
cagoje paskaitininkai patarė 
protingai naudoti gydytojų pri
rašytus vaistus.

Ligonis privalo žinoti kiekvie 
no vaisto pavadinimą ir kodėl 
tą vaistą jis turi naudoti. .

Reikia žinoti tikslius gydyto
jo nurodymus kaip vaistus nau 
doti, pvz. prieš valgį ar po val
gio.

Reikia žinoti v&istų veikimo 
šalutinius efęfetus ir žnklus sū 
jais susijusiu pavojų. Apie tuos 
veikimus reikia pasakyti savo 
gytojui.

Reikia įsidėmėti gydytojo bei 
vaistininko nurodymą kur vai^ 
stus laikyti: spintelėje, šaldytu-; 
ve... tanisoje...

• ę T-» ‘ . • t j į- į"
Patartina netaūpgrfi, justus* 

jįįįnaiidojįe, 
rrą ilgiau negu adytojo, .iįurę>-> 

į 
• , < - fcS

Niekada nęsiskolinkite jifc‘‘ kr
> tiėiįs nėskoiinkte savo, vaistus^ 
| naudokite tik savo reikalams.

Reikalaukite' pilno atžymėsi
mo visuose receptuose, kad bū
tų aiškiai ir iškaitomai pafaŠy: 

= ta: jūsų vardas, jūsų gydytojo 
vardas, pavardė, vaistų pavadi- 

»jnimas, vartojimo būdas, kada 
TėL VI 7-1515 r^cePta^s išrašytas, kada vaistų 

j ndudojimas turi baigtis.
Nenaudokite keleto metų se-

* numo vaistų. Tokius senus vai
stus išmeskite lauk!

F Suraskite būdą.kaip prisiminti, 
kada t reikia vartoti vaistus 
tuoj atsikėlus, valgant pusry
čius, tuoj po valgio ir t. t.

Vaistai, gaunami be feėeftfo, 
yra tik palengvinimui laikinų 
skausmų Nenaudokite jų ilges-

• nį laiką be pasitarimo su savo
: gydytoju. v tercija

KL. Mano vyras mirė nepa-’ . 
rašęs testamento. Mudu turėjo
me Havajuose namą abiejų ; 
vardu “joint tenancy“ ,, parašy
tu dokumentu (“deed“). Teis-, 
mo paskirtas administratorius 
sako, kad tas dokuĮhentas rėdo 
tik abiejų vardu, tašiau nepa
žymėta, kad ta nuosavybė lai- - 
koma “joint tenancy“}forma su 
paveldėjimo teisei .(right of sur . 
vivorship). Gi -aš sd.yyru- pla- : 
navome, kad ta nuosavybę po 
jo mirtieš ač gausiu, Ką tuo rei
kalu įstatymas nūmatd?

Ona M-nė
. ... •. . —*.»'• x š-i

'ATS. Dokumente’ bė jūsų var

savybė valdoma, “joint.tenan
cy“ forma • su- palikuonio teise, f 
Jei taip J^ūtų tame dokumėhte 

. įrašyta, tai ‘ nuosavybę galėtu- | 
mė£ traldytikaip^vi^iiptėlė sat< 
vininkėbe.Probdterteięmo admi-į: 
nitracijoš-^Ha. ^ęėA;-Stat.- Šėc.-';

turit ^^ašiiąfti ?Su

T3

WISE

ftttėrs every $,000 to 
6,000 miles to avėto 
wasting gasoline.

Doni be a Bom Loser!

see us for 

financing 
° AT OUR 10W RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCQMF

f,

NSURtD

Mutual Federal 
Savings and Loan

tol WEsr cakAK žoad , CHICAGO. ILLINOIS ftfOt 
Ptaeet Vlrgteh W747

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
***W’*N®*» CHICAGO <, KAi Friday, September 22, 1978



Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

DAINOS

UNIVERSAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

nes 
ini-

$3.06 
lino

J-ae sn ssapomt jlsf *t-
»«k* dičalli* (Urbtu. Pirma, JI« pa
ti*** Jum* pxiiekti asmeniiku* jūrą 
uiiimojimu*. Antra, jie padeda ra- 
torti geresEf apyliniės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

ENERGY 
WISE o

ir kiti tikrai 
kaltinti. Ginti

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Buy a Sarno larger ar 
more powerful than yoa 
need. **

Investavimo knygelės įskaitos 
•^eša

Pone 'Volertai, prašau

Taupykite dabar. • . , >

Santaupos, padėtos prieš 10 mint- 
alo dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmoi dieno#.

Išduodami Certifikatai, kurie na- 
te iki _ ';Wg

" Vietas prašome rezervuoti iš anksto
£ SO.HAL8TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
7 ’ arba telefonu HA 1 - 6100

V& LIETUVIAI maloniai esate laukiami bankete

-AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Dabar tik .

Martinique Restorane
2500W.94thSL

dos, kas yra būtina. Asmuo, ra
šydamas apie lietuvišką veiki
mą. turi žincti viską: ką rašo 
visa didžioji lietuviška spauda.

Norėčiau prie progos ponui 
Volertui paminėti apie tai, ko 
jis gal ir nežino. LB organai kė
lė ir kelia bylas amerikonų tei
smuose. Tai jau yra istorinis 
dalykas. Reorganizacija negali 
nepriimti tų bylų. Ji ginsis, ko
vos už tiesa.

Tačiau, pone Volertai, norė
čiau Jūsų paklausti, kaip Jums 
atrodo, kad yra keliama nauja 
byla tikriems lietukams, 
einantiems Į gyvenimo \ 
leidį, net ir invalidams. Ar Jūs, 
pone Volertai pritariate tokiam

dalykui ?.
Reorganizacija niekad nie

kam nėra kėlusi jokios bylos šio 
krašto teismuose. Ji tikėjo tarp 
savęs išsispręsti klausimus.

Ką turi pagalvoti, pone Voler
tai, patys teisėjai ir kiti teismo 
pareigūnai apie mus? Prašau 
pasvarstyti, ir labai pergalvoti.'

Lietuvio geram vardui tokios 
keliamos bylos tikrai nepadės. 
Kas kaltas, ar Reorganizacija?

Tas bylas, kurias kelia Jūsų 
remiama grupė, reikia vertinti 

■, jau ne daugiau ir ne mažiau kaip 
saulė- |norą drumsti vandeni, kaip te

rorą, kaip aukščiausią demago
giją lietuvio lietuviui.

Kaip atrodys, pone Volertai, 
kada teisme prieš teisėją išeis 
kaltinamieji: vienas su ramen
tais, kitas visą savo gyvenimą 
paaukojęs ’lietuviškiems reika
lams. Iš tiesų, juodu abu yra a- 
tidavę ir dabar atiduoda savo 
darba lietuvybei?

knygos anglų kalba
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymia

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai ifflius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

ūr. Juozas S. Končius, HISTORY 8F LITHUANIA. Lietuvos Irtcrtftž 
santrauka nuo pat senųjų zmžia iki pokario metiį. Vidutinio formato 143 
>sL, kainuoja $2.00. • "

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DįK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istortU- 
211 psL Kains S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Jin knyga yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!* Jas Ir 
Litas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujiena* arba atsiuntus čeki ir 
>inięliię per lai cU. - ■ *

knygas . Čia y 
au pastoviųjų S 
Literatiškų ir A 
Įsi j u. Seimas sut

Atidėta ir kitų seimų keltas 
įsteigimas Amerikos lietuvių 
jaunimui aukštesnės mokyklos 
(High School).

Tuo laiku lietuvių visuome
nė juto reikalą turėti kokią nors 

(Nukelta į 6 psl)

Ar yra žala, kada reorganiza- 
toriai tvirtai tarė žodį prieš ne
tinkamus vadovėlius, persunk
tus okupanto propaganda: Ar 
yra žala, kada reorganizatoriai 
išaiškino pavojų lietuvių jauni
mui Vilniaus universitete ar 
vaikų stovyklose. Ar yra žala, 

f & gąl ląAgrnpė nesupras kad reorganizatoriaį griežtai ta- 
kai kurių pasakymų? rė prieš bendradarbiavimą su 

gftL ^yplertas rašo pats okupantu, tikriau, prieš oku- 
• .’AM? ■ ,] panto valios vykdymą?

I 'savo “mandrvJ Da.r Tl’ H-

ir nesuprasite, *ad J« ‘virtinimu be-
^tąU^kiieibtenim, nes aš esu Ve* nesU,lks- 
Wertfls .<1 /Ūy';. .. .

tojau, alsi

.vietų; Mano galvojimju, reor 
^anizatoriai, ALT išaugintas a

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮMtMfU 1923 nartais T«L 421-8070
(stateoa pietuota Uecnx automobiliams pastatytu

Gerbiama 
otrodo, kad įėjau į sentiment i. 
Tikėk, negalėjau kitaip padary
ti. Per daug jau buvo prisirin
kę kartėlio. Aš stengiuosi visur 
h visuomet būti bešališkas, ką 
?iulo ir Volertas. Tačiau Voler- 
to bešališkumas, kurio jis mo- 

k ) kitus, visiškai subliūško.
Jeigu, pone Voleliai, ifilai 

būti bešališkiems, tai pirmiau
sia ir Pats tokiu turi būti. Mums 
nereikia žodžių, bet parodymų 
pavyzdžiu.

Pabaigai noriu, vis dėlto, at
sišaukti į Jus, mielas lietuvi. 
Jeigu mane supratote, noriu, 
kad Jūs aktyviau pajudėtumė
te, kaip pajudėjo kai' kurie “jų 
žmonės”, net iš valdybų, k u l i
ūs teko matyti Rugsėjo 8 mi
nėjime Marquette Parke. Jie 
iidarizavo Reorganizacijai, ; 
Reorganizacija tą trumputį i 
nėjimą (vėliavų kėlimas, 
maldos) ruošė.

O ponui Volertui privalėčiau 
pasakyti ir tai: ALTą ir Reor
ganizaciją surišo (gal ir ne vi
sai) bendra mintis: kova prieš 
bendraudarbiavimą su okupan
tu. O tas vadinamas bendradar
biavimas yra ne kas kita, o tik 
okupanto valios vykdymas.

Dar norėčiau viena: kaip aš 
supratau, Volertas “Naujienų” 
neskaito. Bijočiau dėl to jį pa
vadinti fanatiku. Ir nevadinu. 
Gal kas nors iš “Naujienų” 
skaitytojų ponui Volertui galė
tų pasiūlyti peržiūrėti ši mano 
mažą asakymą? Ar jis skaitys, 
ar ne: tai jau jo reikalas.

Vienybę siūlo “jie” ir vieny
bę siūlo Reorganizacija. Tačiau 
jau Volerto-rašinys, teismo rei
kalai, parodo, kad “jų” sklei
džiama mintis yra lygi nuliui. 
Vienybės nepasieksi nef per tei
smus, nei neigiant kitaip gal- 

ivojančių Jeigu jau lietuviška
sis solidarumas yra pagrindinė 

jlietuvio dorybė, tai tą solidaru
mą Reorganizacija laikė. Ir lai
ko. Reorganizacijos mintis: vi
sų lietuvių vienybė.

Kaip gaila kad “senoji” Ben-

Gerbiamas Skaitytojau, iš ti- 
^rŲjų, verkti norisi . . .

Prašau leisti mažą įtarpėlę. 
Normaliose sąlygose gal ir šių 
žodžių ras e j ui būtų tekę tapti 
advokatu. Tačiau niekad nebū
čiau sutikęs imtis darbo, kuris 
nukreiptas prieš tą patį lietuvį 
dėl to, kad tas lietuvis, metų 
metais slovėjęs, nepalaužtas ir 
dabar, bet nesutinkąs pasiduoti 
netiesai. Lietuvio garbė man 
niekad to būtų neleidusi.

Nors mane būtų ir tūkstan
čiais apipylę.

Ne tik lietuvio, bet ir teisinin
ko garbė.

šiame atsitikime, atrodo, kad

^'Antano j. gųseno raštai 
IHb&h NEPAPRASTAI JDOMJUS CYOHO-

VBĮKiiO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
t R DARBA*, .259 liečiančius 19C5

JjWoniMc ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
\ —----- ----------------- $S.OO

| Tohito suvis į stratosferą 
| r". (Tęsinys)
7 -^u^ugniai perstaieįųs Vo- 
lerlo. rašipj. apte kurį, deja, lu- 
||ų pasakoj, kad daug ko nesu- 
.pratąų. gaj. (jfi.t, dėl jo Uleralu- 

jtarpų, o-galjr dėl to, kad
M esu mažas kai kurias vie- 

suPr^ti- Gal tas vietas su- 
,prąs skaitytąja!, didesnio inte_ 
yiekjuąjjiįip supra timo. Tačiau, 
jP13® Qtrodo. |Į^d asmuo, rašąs 
-lietuvybės jklaūsjmais, turi bū- 

■į|i aj$&ii8 Msięmš skaitytojams, 
'jpėt.nė vi^aj grupei.

vadovui 
veiksnio, 
pakantos 
ir kitaip 
visą Bcti- 

; esmę, besireinenčia 
>lidarumU.

turėtume įsidėmėti 
ir, pagaliau, suprasti: kas lietu
viškąją visuomenę mėgina skel
ti ir kas bus atsakingas už tai. 
kad lietuvių tautinė gru;/? išei
vijoje ar tremtyje bus perskel
ta į dvi dalis.

O buvo ir yra galima susi
tvarkyti. Dar nėra vėlu susi
prasti ir Volertui ir visiems jo 
šalininkams.

(Pabaiga)

Susivienijime stiprėja savišalpa
. kė moterims teise isirašvti i Su-

(Tęsmys) , . . ... w i i * ‘ t'Mviemjimą. Centro valdybei bū
vi įgaliotu pasirūpint’, kad mi
sose Amerikos 1‘etuvių bažny- 
čose bū į u aukų rinkliava, kuri 
finansų tų Susivienijimo knygų 
leidimą, ypač vadovėlių pa rupi
nėms mokykloms. Nutarta Su
sivienijimo naria’s priimt ir 
lietuvius iiure: x>\, t k n mokė
ti jiems pomirtinių įkurta du 
Garbės Narių laipsniai: į pirmą
jį pripažįstam: lietuviai, ku
rie Amerikoje Susivienijimui 
aukotų $1(m), o Europoje 1(10 ru- 
rublių į astrąji, t.v. į tikrus amži
nus Lietuvi-ų Susivienijimo 
Garbės Narius, kurie Ainerik - 
je paaukotų $1090, o Eurono- 
je 100 rusų rublių. Garbės Na
riams Susivienij.mo seimuose 
sutekta sprendžiamas balsas.

Atrodo, kad greta kilniųjų 
tautos idealų, Susivienijimo na- 
riuo se brendo ir žemiškieji da
lykai, būtent, broliškoji savišal
pa. Gausėja skaičius Susivieni
jimo kuopų, kurių nariai nepri
klausė vietinėms pašalpinėms 
draugijoms, bet kurie norėjo 
užtikrinti sau pomirtines ir li
goje pašalpas. Astramskas pa
sakoja: “Daug buvo seime kal
bėta apie pomirtinė pašalpą. 
Vieni reikalavo ją padidinti, ki
ti visai panaikinti, kad liktų 
daugiau pinigų lietuvybės rei- 
klains. Galiausiai, dalykai pa
likti po senovei’’.

SVEIKINIMAI 
vakariene 
IR ŠOKIAI

druomeaė soidarumą užkasė 
giliai giliai. Jos t:kslas nebuvo 
visus lietuvius vienyti. Jai bu
vo svarbu iškišti savo žmones, 
nors jie ir netiesiu ir neben- 
druomenišku keliu veda. Ji pa
neigė solidarumą, kurį anks
čiau buvo siūlę. Dabar j • jau 
iš jos pusės negirdėti, nes ii pu
ikiai supranta, kad vietoj soli
darumo iškasė karo kirvius. 
Neteisybės ir melai, kuriuos ji 
iškėlė aukšlybėsna, tardama, 
kad tai jų tiesa, parodė, kad tai 
ne tiesa, bendra prasme kal
bant, tik jų tiesa.

Kada Bendruomenės 
atsisakė pagrindinio 
lietuviško solidarumo, 
kitam lietuviui, kad : 
galvojančiam, paneigė 
druomenė: 
tautiniu s<

Sį-* - 5 valandą po pietų
VikArienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

man 
pasakyti, kur yra ta žala, kuria 
reorganizatoriaį padarė. Nušir- 
džiai ir, jeigu galima, draugiš
kai, o jei ir nev tai pusiau drau
giškai.

Seimo nutarimuose randa
mas įstvlg*mas “mokytų ir nu
simanančių vyrų komlsij s pri
žiūrėti Susivienijimo lėšomis 
atspaustas 
pradžia vėl 
sivienij mo 
švitins koii

Kalbant apie Reorganizcaiją, 
Volertas daro didelę klaidą. Rė

mams suprantamų organizacija nėra koks vietinis 
fąjvojimu, reoi-1 čikagiškis reikalas. Reorganiza

cija yra registruota visose JAV 
-r-*,- om. valstijose, kur tik lietuvių esa-

Jh*?.beveik nieks ne- ma. Jeigu jau yra žmonės atski- 
-kad Cięe- rose vietose, sudarę brandou- 

ięo iL MargiįeJtę Parko grupelės liūs, reiškia, kad Reorganizaci- 
L3gelbėjo (literatūriškas ja yra visoje Amerikoje. Tik 

kiti juos pati Reorganizacijos vadovybė 
žaapgąisblajcysjr O mano vienu- iki dabar dar tikėjo, kad bus 

kad visos galina tarpusavius klausimus 
. sjkambajai ir krūp- išspręsti tikra lietuviška dvasia. 

čiiįTiųąf ^MYQUr-.yfą mažareik-j Deja, tas nevyksta. Esu rašęs ir 
'lįėžalos, JAV LB apie LB Seimo tragediją. Bet 

‘ " * Volertas, matyt, neturi ir ne
skaito visos lietuviškos spau-

didieji Ntpi Įklausomos Lietu 
vos, man pažįstami, advokatai 
Stanka — Stankevičius, Gruo
dis, Tumėnas 
būtų apsiėmę

mm



CNO
TH! LITHUANIAN DAILY NEWS

J *tx*d*t*i Daily Exept Sunday by Ttc Lithuanian Newi Pub. Co, 
Sa, Halrtwd Strw«t, Chicago, HL W06, Tahgbom 421-6100 

abCOND-CLASa POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Ai rf DtcimUf 1, 1T77 
SubecriptUfi JUtefe

la Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six moaths, $10.00 per 3 months. In 
other USA. localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year, 
Other couairiaa $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
D i an rsičio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams_______

. pusei metų — 
mnu znėnaauma 
vienam menesiui

Kitose JAV Ttetoaa:
metams _______

pusei metą -------- -—$16.00
. trims mėnesiams ______ $ 9.00

vienam menesiui — . $ &00

Kanadoje:
metama ...........
pusei metu _
vieitam mėnesiui

Užsieniuose:

pusei metu ____
vienam menesiui

$33.00
$18.00
$ 3 JO

„ $34.00
- $18.00
. $A00

$33.00 
$18.00 
$10-00 
$ 3J0

00.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujiena Ben 
drove, 1739 So. HaJated SU Chicago, 
UI 00608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia įimti pašto. Money 
Orderiu, kartu /u atsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdiezų išskyrus sekrnąctfeatctf, nuo

ninkaj ir vargingieji valstiečiai, komunistų, partijas.
vadovaujami, didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje 
įkūrė tarybų valdžios organus — Darbininkų ir vals 
tiečių deputatų tarybas. Plečiantis proletarinei re
voliucijai, Lietuvos laikinoji revoliucinė darbininkų 
ir valstiečių vyriausybė, vadovaujama V.. Kapsuko, 
1918 m. gruodžio 16 d. paskelbė ir visur išplatino ma
nifestą tarybų valdžios paskelbimu ir Lietuves Ta
rybų socialistinės respublikos įkūrimo”. (Gimtasis 
kraštas, 1978 m. rugs. 14 ČL, 3 psL).

Apie Vilniuje nelegaliai 1918 m. spalio 1-3 dieno
mis sušauktą komunistų partijos susirinkimą visko ko
munistinėje spaudoje buvo prirašyta. Pats svarbiausias 
to nelegalaus susirinkimo organizatorius buvo Zigmas 
Aleksa — Angarietis, Jis geriausiai pažino Lenine, pozL ’ 
ciją bolševikų partijoje, jis mokėjo daug geriau savo 
mintis popieriuje išdėstyti ,negu Kapsukas, Erdukevr 
čius ar kuris kitas to meto komunistas.. Tarp Kapsuko ir 
Angariečio buvo labai didelis nuomonių skirtumas ne tik 
dėl Angariečio paruoštų rezoliucijų, bet ir dėl visos ko
munistų partijos įsteigimo. Kapsukas svarbiausių įvykių, 
skaitė Lietuvos tarybinės darbininkų ir valstiečių val
džios sudarymą ir jos paskelbimą Vilniuje, tuo tarpu to 
nelegalaus suvažiavimo sušaukimas jam visai nerūpėjo. 
Kapsukas buvo laimingesnis, negu kuris kitas lietuvis jonas VAIČIŪNAS 
komunistas, nes jis mokėjo prisitaikyti prie Lenino.. Kap
suką pažino ir žinojo, kad jis Lenino klausys, tuo - tarpu 
Angarietis net ir pačiam Leninui galėjo- skruostus pakel
ti, tuo tarpu Kapsukas Leninui' tiktai “tak točno?.^|ėjft 
pasakyti. Tarp Kapsuko ir Angariečio ėjo arši kova nuo 
to “nelegalaus” susirinkimo. 1918: metaik prasidėfįįM ko?

wwi^wr

Lietuviai giriasi rusą darbais
Iš-. Lietuvos paskutiniu metu parvažiavusieji turis- 

. tai pastebėjo, kad paskutiniu metii gudki ir partijos agi- 
tatoriaij turintieji teisę sukinėjfa turistu., tarpe “Ginta;

• ro” viešbutyje ir kitur, keliais kartais užsiminė apie Lie-
; tuvos komunistų partiją.. Jiems buvo priminta, kad ši
- partija, yra pati seniausioji, kad ateinanti mėnesį Lietu- 
: voje bus-minima jos 60 metų sukaktis.
. Naujai atsiųstas Gimtasis kraštas praneša, kad- net
2 ir-partijos centro komitetas^klausimą-.svarstė ir pri-
~ ėmė nutarimą, liepiantį minėti Lietuvos komunistų par

ėjės 60: metų sukaktį:- Mums atrodb^ kad lietuviams ver
: ta turėti galvoje kelis svarbius, dalykų?, kai reikalas eina 
: apie Lietuvos komunistu partijos Įsteigimą ir josios ves-
- tą darbą Tikrovė, yra truputį kitokia^, k-ųrią visą laiką!
• reikia turėti, galvoję. Reikią neužmiršti, J kad pačioje Lie- _ . .. . . ..
Z tuvoje Lietuvos komunistų-partijos nebuvo. Lietuvon ko bet ir visoje Gudijoje. Kai .Piitna, sėdėdamas ant VišJfB 
: munistų partiją atnešė rusai, kai raudonosios armijos di-kranto, parašė paskutinį eilėraštį ir pradėjo traukti^ į

paminėjimas. Bet tai. nieko ben
dra neturi su Tautos šventės 
minėjimu. ą

Vydūnas vertas minėti, ir dar 
kaip.

: Skaitytojas, tegul sprendžia: 
ar dėl šio išpuoHo kaltas “Drau- 

ar aylinkės valdyba, ar 
Kviklys:

O siųos žodžius rašąs atsi
vertė to pačio ‘“Draugo” nume
rio vedamąjį. Jį rašo V. Emš. 
Rafkia manyti, kad lįun.. dr. 
Rimšelis. Pasakydamas" ir gerų 
minčių, deja, straipsnio auto
rius taria, kad: * “Draugo” ad
ministracija ir redakcija žino, 
kokia propaganda yra varoma 
prieš “Draugą” ir jo leidėjus... 
“Kad “Draugą” komunistai nie
kina pavergtoj eK Lietuvoje ir 
paskui čia grupelė suklaidintų 
ar sąmoningai _ tarnaujančių

DAR WAS “DEIMANCffiKAS”
Dienraštis “Draugas”, rugsėr tais buvo paskelbta Tautos šven- 

jo dienos laidoję, skyriuje “Ap- te. Tai faktas, o kas tuo netiki, 
link mhs”, skeJbia pranešimą: gali pasitikrinti “Vyriausybės 

_ ;“€įcero tautos šventės minėji- Žiniose”. Tačiau ta šventė buvo j 
va baigėsi tuo, kad Angarietis pacnj rus^, Kapsuko įskųs Liefe. Bendruomenės skelbta, paminėti Vytautą Did'
tas, buvo- sušaudytas, O Kapsukui buvo* teista mirti savo apylinkės: valdyba. Įvyks ŠĮ sek- jį jo vainikavimo proga, bet ne 

madienį, tujau po sumos (. • •) kurį kitą asmenį. Minėjimai, 
šv.. Antano " parapijos salėje, kurie buvo ruošiami Lietuvoje 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies- Nepriklausomybės laikais, kal
tas red. Bronius Kviklys papa
sakos apie Prūsijos lietuvių ža
dintoją Vydūną. Kartu bus įru
ošta ir Vydūno parašytų knygų, 
jo reaguotų laikraščių, straip- 
snhį. rankraščių ir kitų rašyto
ją pramenančių; dalykų parodė-j tapo pirmąja po Nepriklauso-

Visuomenė-kviečiama daly- mybės, Vasario 16.
Nežinau, ar čia buvo nesusi- 

. Ląbai.'gražu ir gerai, kad; rųoT pratimas, ar noras pamiršti Vy-j
tautą'. Ar buvo noras paneigtu tos pavergėjų tikslams vį- 
asmenį, dėl kurio -ta Tautos sa*s budais šmeižia jo redąkto- 
šventė buvo paskelbta. Bet yra ^us leidėjus^ tai yra^^ras 

remiantisį* pranešimu, ženklas. Taį yrą ženkla^Jcad
' ^Prąug^yra

ja kartų .su patriotine lietuvių 
visuomenę”..

Kunige daktarė.- •Nesifikėj au 
niekad iš Jūsų t^iią pasakymo. 
Netikėjau, kadJūs drįstumėte 
vadinti šjuęį?fafet. tav >kas yra 
visiška tiesa. Teisybės pasaky
mas nėra šmeižtas. Suprantu, 

Į Jus esate priverstas ginti kai 
kuriuos “Draugo” redakcijos 
narius, bet vargu rastumėte į- 
rodymų jiemsapginti.

(Bus daugįąu)

• Pirmieji fcąlomstaT liebu- 
vo Plymouth ągyjinkėję bert 
dabarhnėje * Mainė valstijoj e 
Jie ten t apsigyveno 1607 nu 
tiylifta metų anksčiau, bet grei 
tai išsikėlė tifur.

tas, buvo sušaudytas, o Kapsukui būvį teistą mirti savo 
mirtimi. | . - T' ‘

Lietuvos komunistų partija ir tarybinė Lietuvos 
valdžia Vilniuje ir kituose miestuose atsirado, kaiTueha 
čevskio vadavaujama raudonoji armija,- besiverždama į 
Vokietiją, okupavo Vilnių, žygiavo j Varšuvą ir turėjo 
pasiekti Bavariją. Kol Tuchačevskis, Putna žygiavo Vart 
šuvos link, tai Kapsukas sauvaliavo Vilniuje. Jis paties 
Lenino buvo paskirtas Lietuvos ir Gudijos tarybinės 
valdžios premjeru, todėl jis. viską darė ne tik Vilniuje,.

Rytus. Kapsukas, susidėjo visas savo valdiškas cackes, sėr 
do į raudonosios armijos gurguolę ir važiavo į Dvinską. 
Jis manė,: kad raudonarmiečiai dar pajėgs sudaryti fron

vauW

_šįama& Tautos šventės minėįir 
mas.’ Tokį minėjimą privalėtų 

rųęšti. visi ir lier
vizijos Įsiveržė Į Lietuvos teritoriją. Kol sovietų karo jė
gų- Lietuvoje- nebuvę tai jokios • komunistų partijos mū-

j,;.Į - „ .. »
priėšTirmąjL?asaulia.kaĮąCJetuv^,veiki SovJ0 kni^, sustabdyti lenkus; lietavius^ l^iw m kites, 

cialdonaokratų partijos,"teeike krikščionių įvairius gruį>&, kertančius smūgius to meto raudonarmiečiamsleiš. įb 
. .. . .. .....u tarybinei valdžiai dar pašeiminihkautį bęfenie&Ek

neišėjo. Kapsukas į Lietuvą daugiau. nebeg»įžfl,. o patg. b^dna netun-.su.gugsėjo Aštun-buvo susiorganizavę valstiečiai liaudininkai ię j tautiniai 
demokratai, Bet krašte nebuvo komunistų partijos. Tu
ristų parvežtas Gimtasis kraštas, šitaip apie Lietuvbs;kp- 
munistų partiją pasakoja: >

“Didysis Spalis, — rašo partijos centro komiteto 
nutarimas, — reiškė esminį posūkį ir istoriniame lie 
tuvių, tautos likime. 1918 metų spalio 1-3 dienomis 
Vilniuje nelegaliai įvyko komunistų partijos pirma- 

i sis suvažiavimas, kuriame buvo galutinai sutvarky
tas- komunistų organizavimas vadovaujantis lenini" 
niaiš organizaciniais ir taktiniais principais. Savo

ška, kad Vydūnaa^ didžiai gerb
tinas Įieiuvis .kovotojas, nieko

tosios minėj imu ir iš* viso šu 
Rugsėjo Aštuntosios Tautos 
švente.

Rugsėj ©Aštuntoji Lietuvos 
vyriausybės 1930 — aisiąiš me-

bėjo tik apie Vytautą. Organi
zacijos, universitetai, gimnazir 
jos, pradžios mokyklos iškil
mingai tą Tautos šventę minė
jo.

Vytauto vainikavimo šventė

faktas: :
Ciceroje nebuvot Tautos šven- 
tės minėjimas^ bet atskiro žmo-| 
gaus pagerbimas.

Gerbiamas Skaitytojau, pra
šau tą klausimą išspręsti.

Mane džiugina, kitas, praneš 
Šimas tos. pačios, dienos, “Dram 
ge”, būtent, kad Sophie Barčus 
radio? programoje bus Vydūno

Leninas jam Įsakė baigti žaisti Lietuvon valdovą:. . į
Lietuvoje yra dviejų rūšių komunistai. Vlenii prik- 

lauso Lietuvos komunistų partijai- o- kiti’ priklauso? ru
sų komunistų partijai. Vieni lietuviai eina į lietuvių ko
munistų šaukiamus susirikimus, o Maniusi? eina. į tusų 
komunistų partijos šaukiamus susirinkimus ,nes jįs? pri
klausė ir priklauso rusų komunistų partijai;. Su rusais- 
komunistais dirbantieji lietuviai komunistai, kitaip- aiš
kina Lietuvos komunistų partijos įsteigimą. Jie. sako<.kad- sukaktį spalio 1'3 dienomis. Nėra jokios- garantijos^ kad 

nutarimuose ^suvažiavimas nurodė programinius lietuviai, komunistai pačioje Rusi j oję dirba sw r usain ko rusai komunistai šio centro komiteto nepastatys pWW 
munistais .Jie tvirtina, kad Lietuvos^ komunistų partijos nos, kaip savo- laiku Minske pastatė visus Lietuvos ko- 

. nėra, yra tiktai rusų komunistų partijos- skyrimį. veikiam munistų partijos narius ir išklojo- Tada. rusai, įsakys pa- 
džios Įkūrimą Lietuvoje. 1918 m. pabaigoje darbi? tieji Lietuvoje. Kada lietuviai'pradėjo dirbti'karte su-ra rašyti kitokių parijjo&uštoriją.

įsais komunistais, dar nenustatyta.
Vilniuje veikiantis?. Lietuvos-komunistų partijom cent

ro komitetas įsakė minėti komunistų partijos 6® metų

komunistų partijos uždavinius. Jis paragino kovoti 
už socialistinės revoliucijos pergalę ir tarybų val-

L. VENCKUS-

Artimoji Anglija
CTęsinys)

Likusi be vyra ir sūnaus, Zosė vienintelę širdies 
paguodą rasdavo maldoje. Po kiek laiko jai kažkas 
patarė ieškoti Brazilijon išvykusį vyrą per Lietuvos 
konsulatą. Parašė. 1947-tais metais rugsėjo mėnesį iš 
A. Polišaičio, Lietuvos konsulo Brazilijoje, gavo sekan 
čio turinio laišką:

“Atsakydamas> į Tamstos prašymą Kazio Bara
nausko paieškojim oreikalu. šiuo prenešu, kad jam 
nausko paieškojimo reikalu, šiuo pranešu, kad jam 
nauskas, c/o Sadauskas, Al. Cleveland 289 Sao Paulo, 
Brazi!’’.

Apsidžiaugė moteriškė. Parašė Kaziui laišką, ant
rą. Atsakymo nėra. Kai ir į tretį laišką atsakymo ne- 
gavo-jos viltis Užgeso. Pasidarė jai aišku, kad turės 
Viena kovoti prieš gyvenimo audras, neturėdama nei 
į ką atsiremti, nei kam pasiguosti.

Skaudūs praeities pergyvenimai Zosę suvargino 
ne tik fiziniai, betrir dvasiniai. Ją stegė sunki depresi' 
ja su dar sunkesnėmis pasėkomis. MGfcų galanama me
tė sunkų darbą skalbykloje, pakeisdama jį žymiai leng
vesniu vienoje Manchestcrio geležinkelio stoties kafe- 
terijoje.

Sveikatai nykstant, kelis sykius ją vedėme pas gy 
dvtojUs kurie pakartotinai ją paguldė ligoninėn. Su- 
grįžusi\vėl pradėjo dirbti, bet neilgai betesėjo. 1961 
melais W. d., besiruošdama į sekmadienio ryto
įpišias, VcPursijuto blogiau. Juzefą ją nulydėjo į ne- 
Icii nffiw e^#nc''xžydų ligoninę. Ten už kokios valandos, 
mudviejų aki vai z ’oje Zose pasimirė. Kunigas VaL Ka- 
maitis dar suteikė paskutinį patepimą.

Pašarvojome mirusią mūsų namų salibne,.kur jos 
palaikus lankė pažįstami lietuviai bei’ kaimynai angį 
lak Trečią dien% ją palaidojome Mostuno katalikų ka
pinėse, lietuviškame kampelyje, prie gražaus lietuviš
ko paminklo. Suradęs jos vyro adresą, parašiau jam i. 
Braziliją/ Jokio atsakymo negavau. Galimas dalukas, 
kad ir jis jau buvo iškeliavęs amžinybėn. Mūrų tautbs 
istorijoje užtinkame iškilesnių žmonių biogrofines ži
nias ir jų gyvenimo aprašymus. Tačiau neįmanoma iš
vardinti minias pilkųjų žmonių, kurie karo metų din
go be žinios. Nekalbu apie mirštančius ar mirusius tai
kos metu, normaliose sąlygose. Ten giminės apie mir
tį žino, mirusį palaidoja ir jo nebeieško. Tačiau apie 
tremtyje mirusius lietuvius, kad ir tokia Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė ar kita kokia institucija galėtų; 
iv turėtų užvesti mirusiųjų kartotekos. Tokių, sveti- 1 
m uos e kraštuose mirusių mūsų tautiečių sąrašai, juos 
paskelbus čia ir okupuotoje Lietuvoje, patarnautų gi- 
minėms bei pažįstamiems, kurie dažnai skelbia as
menų paieškojimus per mūsų konsulatus ir įvairių 
kiaštų Raudono Kryžiaus organizacijas. Bet kas tokio 
darbo imsis?r

i KLH RROLIS ALEKSAS?

Kiekvienas karas pareikaląuja aukų, tačiau aukų 
skaičius niekada nėra tikslus, tik apytikris, nes nežino 
mas. Kas galėtų šiandien pasakyti tiksliai kiek vokie
čių karių sušalo -prie Stalingrado, kiek buvo sniegu už
pustyta prie Maskvos ir kiek sužeistų liko Rusijos lai
kuose vokiečių galybei subyrėjus? Neabejoju, kad ant
rojo pasaulinio karo metu dingo tūkstartčiai lietuvių, 
vokiečių, rusų ir prancūzų svetimšalių Icgitūin uni
formas bedėvint Jų šeimos, nariai, jei dar gyvi, šien- 
dien apie juos, tuos dingusius, nieko nežino. Mirusieji 
patys nekalba, o žuvusius pažinę, dar ®vi liudinin-

.kai, neturėdami mirusiųjų giminių adfesui. negali jie— diomo <»__ _____ xxr 21___ * 1 diegia, perdega, aprimsta. Vieton varginančios nežir
nios atsiranda rimtis ir nepakeičiama ramybė. Anų 
žinąjį atilsį suteik minusiems^ -Viešpatie.

’T- \ ANGLIJOS MOKYKLOS

PraHimVmok^as visoje BHlanijoje vaikams 
nuo 5 iki la metų amžįaus yra privalomas ir nemoka
mas. Didesniuose mieštuose priešmokykliHin anwi^nq 
vaikams veikia darželiai. Pradinės mokyklos/gaarinr 
kimas laiškas, pagal tėvų nuožiūrą. Nesvarbu,' ar vai
kas lankys anglikonų parapijinę, ar katalikų mokyk
lą ar pagąlįan-ir. tokiąt kurioje jjjkia tikyba ned^tomm 
\ isose pradinėse mokyklose mokslas veltui. Ten vai
kai, taip pat nemokamai} gaunam pieno bei vaisių sun
kos. Duodami ir priešpiečiai bet už juos imamas ne* 
didelis mok esti a 

K
Pradžios- mokyklą gaigęs, vaikas neverčiamas to

liau mokytis/Tad daug anglų, ypač iš darbininkų luo’ 
,mor. nelabai ir stengiasi vaikus siųsti j aukštesniąją 
mokyklą, — gimnaziją (kuri čia vadinama High Scho
ol arba Grammar School)* Ih-ražastis gal tame, kad įį 
gnu n ari ją mokiniai' priimami tik su gerais pažemiais 
ir mokslas nebe veltui. Reikėdavo^ gauti stipendiją- 
i(afulikųr išlaafa)iiM» ir Iktos privą^os mokyklos im
davo nemnžus meke$4ttųk Geriausia tiems, Jturie dėl 
trkylMri nebuvo pepdh«gjiems vaikų moks 
Jas mažiaė tekainodaw. Tačiau d^tvi^ų stokos mo- 
K'Rlosč. vykdavo'moliniu atranka ir ne viri galėdavo, 
patekti -į, p<yi(ųa&-taUĮ valdiškas, mokyklas. Tokie 
■gHrnrarijon' nepatekę, tada lankydavo, įvairi^ Tech-

ins pranešti.. Tokiu būdu žmogaus likimas lieka pas- 
ifcptihii. Tokįą* neišaiškinta paslaptis yra ir mano žmo
nos jauniausiojo brolio Alekso likimas. Aleksandras 
Tamošauskas, Jbozo sūnus, gįmėe metais Plungėje. 
Bblševikams užėjus, 1WO>metais jis atliko karinę prie
volę lietuviškame avfadjjbs dalinyje. Netrukus visa 

^Lietuvos kariuomenė buvo aprengtą rusiškomis uni
formomis. Prasidėjus vįįiėčių^rųsų karui; Aleksom da
linys ,dar nespėjęs pasitraukti iš Lietuvos,, pateko į 
"vokiečių nelaisvę. Paaiškėjus, kad čia ne rusų dalinys, 
vokiečiai atrinko lietuvius, aprengė juos vokiškomis 
-unifonnomis ir išsiuntė prie limeno ežero kovai prieš 
bolševikus.

1913 metais Aleksas buvo sužeistas. Vokiečių ka- 
ligoninėje jį apgydė ir paleido atostogų pas namiš- 

kjuaį Lietuvą. Po mėnesio ,nors ir labai nenorėdamas, 
Aleksas gavo įsakymą grįžti į savo dalinį, kuris da- 
•bar jau buvo perkeltas į užfrontę kažkur Lenkijoje. 
Aleksas atsisveikino su mumis ir kitais namiškiais ir 
išvyko. Pa to baugiau apie jį nieko niekada nebegirdė- 

įjome. Iš jo laiškų nebegaudavonie, mūsų jam siunčia
mieji grįždavo. Netrukus pradėjo byrėti visas Rytų 
frontas, sąmyšis pasidarė visur. AJostogąudąmas Alek
oses buvo mums prasitaręs, kad* Lenkijoje
artimabsusidraugavęs su lenkaity Met daleėdoma,. kad 
'po karo,, pasekdamas daugelio lietuvių pavyzdžiu, gsr 
fėja pasilikti Lenkijoje. Todėl, kam pawKaigus, pr^r- 
įėjome ja ieškoti ne tik Vokietijoje, bet ir per Lenki
jos Raudamąjį 
pastangos liko be 
žtiionoo gftninė» 
dėj<r>

api^ 
pa namiškius. Gfcvus

vjsps ni ūs IJ jŲ0ošk«j imu 
jiNnti 

ncbt^fr-

fc£frmratijOT rttttatėftę, tada J a akydavo, įvąi
i. rtkrAL V t. <• / : .t .-A—4L ** . •* Jr- A

tikimą labcižvargi-
pranešimą^ skąuAfflte dh
_ _ ____ ^.-MŲJIENOS, CHICAGOLKIlk — fridaj,. September 22^

(Bąa ęlapgiau)



DR. K G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 

6449 So. Pul*»kj Rd. (Crvwford 
Markai Eufklinf). feL LU 5-6446 

Priima ĮlfiSfamš pagal susitarimą 
Jei nealšttiepu, skambinti 374-8001

WR. C. K. BOBELIS 
INKŠTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Taftf. 69J-0S33

OR. PAUL Vi DARGIS 
bYbYTdjAs IR CHIRURGAS 

Wostch«ster Community klinikos 
Medicinos direktorių 

1WB Sj itohholrn Rd., Westchester, JL. 
V ALA. TJQS: 3—6 darbu dienom jj 

kai antra teštadięui 8—3 vai 
Tol / Š62-V27 Arba 562 2’28

- BL. BE 3-SI93

A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
specialybe akių ligos

W«7 WMt 103rd sirtti 
V&laados pagal suMtaruną.

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

f- - - - . *
../£3£

2611 W. 71 $t. TeL 737-5] 49
Tikrina akla Pritaikp a kini m įj 

^contact lenaes”’
VaL ag&l susitarimu, uždaryta tree

rvš

OJLiJĖGNAS SEIBOTlSi Magdalena B. Stankūnienė
. INKSTŲ, PūSUiS lt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2636 WEST 63rd STREET

£š gėllŲ ciklo — aliejus 1974

ketvirti 3~7 vai. rak
■ Ofisę Itlrt.; 776-2330 .
Rvzlaėnčiio* 448-5545

DR. VYT; TAURAS 
į GYDYTOJAS ift CHIRURGAS 
Sandra praktika, MOTERĄ Jig<- > 
' O/iMs 2652 WE€T Sfeh Si R'JET Į

0HS(J VaLj pirm., antiact, treciad. 
ir peiiktį^ ir vaL yak. &štadie- j 
maii -i-4 vai popiet ir kitu laiku

: pagal susitarimą.
.-į----- — -f—------ -—--------------

DON VARNAS MOTERŲ 
VIENETAS turės savo 31-ma

{metinę vakarienę — š kius tre- 
Įčiadienį, rugsėjo 27 <L, 6:30 vai.
vak. Golden Age restorane.

Komitete pirm. Ann Shulmi- 
stras praneša, kad sekančios 
narės bus pagerbtos, priklau
sančios. trisdešimt metų: Anelė 
Pocius, Aldona Brazis, Amelia

.Karlavich, JoAnnc Leberes, E- i " * 'jlizabeth Malevich, Stella Mažei-,šelpti ir persiuntė prezidentui 
ka, Pearl Strode; Larrairie Var-’ Carter.
nis; priklaūsairiėios dvideš int Kitą bilių Senatas autorizavo 
pėrikis metus: Plnlomėna Pa- S1.9 bilijono sumoje TAV^bių

keL Bernice Yenkelun; dvide
šimt metų: Jean Bieliūnas, Rita 
JRadcliff, Marcia Brazis; dešimt 
metų: Dęnise Harnik; penkis 
metus: Sopina Matchiauskas.

KAM DUOTI DOLEPvIUS, 
KAM NE

WASHINGTON—Senatas pa
tvirtino biliu, skirti 1.7 bilijono 
sumą svetimoms valstybėms

DBTHUPED^PROTEZiSTAS
■' Aparatai • Protezai ban- j 

dažai. SpediK pagalbi Moms 1 
€V jAfteh SupiJorU; ir t t

ižC606«
ĮlisoiM' H

perkraustymai

.MOVI n e
. LtiSirnii ipariudc

ŽEMA KAINA
* ■ H. iERlNAS -

i/?- mjs

MOVING
ApSrarttii- p«rkr»a»tym«» 

S ffUriį «fih>inę.

ANTANAS > VILIMAS
Til. 37Ž-IŽŽ2 TFKL Ž7S-579Č

i ■ Nuo
1914 metų
: -'fc<hafid-ŠavftigS■"i'P’yj - 
nauja taupymo, ir namų

i paskolų reikalus visos mū-
I j>ų apylinkės. Dėkojame 

jums už mums parodytą 
pASiLiKejinią. Mes bore- 
Uline OUU JUILL^ tiMUOlUgi 
ir. ateityje. .

apdraus*©* IW 
-40,000 .

2657 W. 69 STREET 
Chicago,. 11-6^6x9

.1,4-8929 SO; HARLEM AVE, 
Bridgeview. UTn.oh 6(455

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOŠĮATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

užsienių reikalams Bjliuje įt-|ivyks penktadieni, rugsėjo 22 dx 7 v. 
rauktas Senate nusistatymas jįjį® ėtiJankyti, nes yra daug 

neteikt pašalpos Vietnamui, svarbiu reikalu aptarti.
Kambodijaį ^Kučai ir Ugandai.
Atstovų Rūmaj norėjo uždrau
sti bet kokius prekybos santy
kius su tais kraštais. -

' rin|.u$ įstoti naujais snariais, 1 
bendrovės už1 rinkimu .kuris įvyks rugsėjo 3

S ikė d rfnkifhpo n cVoMin Tai tember) zi d., Ž vai jx p. Gage i-\eid- sake ddokį De^ ų skaičių, lai housė s western ir 55 gatvės, 
teigiamai atsiliepė į plieno I JOSEPH SKEIVYS.

i_______________________________

Po susirinkimo bus ir vaišės.
E. Strungys, rast.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— GeĮežitAelu

teigiamai 
kainas.

i W k «f m /

CHTCAGOS Įi 
1 augijos poatds

” SUvaRiečiū 
o’inis susirinkimas

Uėtuvos Pensininku Sąjungos val
dytai, Eriėč a Sąjungos narius ir no- 

2 1 ’ . 1 susi-
---- -—įvyks rugsėjo (Sep- 
tembetj 27 d., 2 vai. pi p. Gage F.eid-

JOSEPH SKEIVYS.

Lietuvių Žagarės klubo poatosto- 
giiu$ nariu sasirm±imas Įvyks sek
madieni. ruošėjo 24 d, 1 yil pop.et 
Anelės Ko,ak salėje, 4500 So, Ta]- 
man AV3. Nariai kviečiami atsilan
kyti. nes y^a daug svarb.ų dalyku 
Lptartt Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, ra^t.

NIKODEMAS ŽIBĄS
Gyv. 7200 So. Maplewood Ave.

Mirė 1978 m. rugsėjo 19 d., 11:60 vai. vak. sulaukęs 72 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Garliavos m., Kauno apskr.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: žmona laa, sūnus Horace, marti Aldona, anūkės 

'— Sigutę ir Jūratė, ir kiti giminės, diaugai bei pažįstami. Lietuvoje 
liko sešiio Monika su šeima ir brolis Bronius su šeima.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 2 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 St. 7 vai. vak. ten įvyks budėtu vės.

Šeštadienį, rugsėjo 23 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Nikodemo Žibo giminės, draugai ir pažįstami nuožir- 
džiai kviečiami dalyvauti laiddtuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

v Nuliūdę lieka:

ALPHONSE KOCH

* Oyv. Cąlumct City, 111.
r 'r < t -y/_y ■

' į; rugsėjd>2Q.d., 4;45 val.ryto, Gimęs ^Chicago* I1V ,
■a t Palikę .i&Jįūdę: žmona i Mildred,, pagal tė\us JuraBas, 2 į sūrius — 

Kenneth Jr -Keith, t sesuo- Helen Stefąpski, uošvienė Ann Bimba,. svo- 
gėris L<fni& Muranas, datig ‘dtfkterėcnį ir šūnėhų bei ’kiti giihfhėš, drfcnJ 

jgai ir pažįstami. : f . . .. , j . i t
Pgktądieaįr2.00 .vaL p, p. kūnas. Ūuš pašarvotas Drumm-koplyčio

je, IzuO E. I62nd St, South Holland, HL

Šeštadienį,,rugsėjo 23 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iš (koply
čios į St. .Victir parapijos bažnyčią Calumett City, Hl., o po gedu
lingu pamaldų bus laidojamas Holy Cross Kapihesė, Calumėt City, IIL

■ Visi 3. £. Alphonse Kdch giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą:

• Nuliūdę lieka:
-Žmona, sūnūs, uošvienė, švogeris, giminės.
■V-

Laidotuvių Direktorius Henry Niek. fėl. %Ž-i60$.

"Grjžkito į mane ir aš grįšiu į jus, sako karoiviig Viešpats*.
9 Mil 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos savo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nūo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiemš, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai it kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

- <V. RAITO TYRlNtTOJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 737-8600 
761737^8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖNUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIRČONDIT16NED KOPLYČIAS

P ETK
■■■ r - ;!•. X- ? /- ' ‘ :r :• - . J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštė Automobiliams pastatyti

<■ 
1

i
i 
■i 

■i 
i 
t

ŠOPtilE BARČUS
iAfiiJo iiiMbs YAlamdos
Visoj prdfertmos Ii WOPA, 

■7 ■■ ■ ha et t m.
w • > - * — - K .*

< tlėttJtte kslbsi- kasdien nuo pir- 
maCAiflJ iki penktadienio 3:00 
—3:30 • vai popiet.. Šeštadieniai- 

' ir refcnadieuaa auo 8:30 iki 8:30 
*aL ryte,

•' - Vadeli Aldona Dsukut.
TelaK: FiEmfikk 4-241J

7139 $d; UAS.twd6r- AVE, 
t CHICAOO. JLt; «0<29

All aeciums com
pounded daily — 
Passbook Sa vines

1 v«a' Savmp° 
Certificate 

(Minimum $5,000)

NARIAI

DUžtoiteškoiHu 
pasirinkimas

Tf lURfcH ai&wafc* 
[ A’K ChtoMoJ* 
^4i,NtHIMANA 
'4hRSLBVR5TEINA;

frtalfoO ir 
«77-84S§

1S5 Nwtli W>b—*

i ę —‘ jįf tlnbie Anaetite, kurie 
' galėtų Užsisakyti Naujienas, pra-, 

tomb atsiįsli >4fl*uš. Me> 
jieiiia aq|l!riie Naujieahš dvi aa

' Vafres nexDolaSai-

Tn today'* “do-tt-ydunelF 6»rM, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning Increasingly to 
*■ turnings’4~or architectural spindles as they’re kno-m in the 
trade—to provide innovative and imaginative touchef in tbo

I home. - w
Architectural spindles—yes, 

they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 

’the decorative usH to which 
they're dow being puL

Arthitėca interior designers 
and •'dd-It-y'txmlfers" find 
the sptodles a vr-satile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a b«m>e or office, 
Indoon or ouL

Spindles are being Used t> 
canoie. Uokto dk Bmp bMBa, 
IS mtn dJvMef< kcreens and 
valanem. er aa Mga for coffee 

kKMtf «Md W pRQteM

Sawn in half, they art being 
mounted on walls and. doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as rrO 
elements. £

B. A. Nord Co, Bverett. 
Wash., the wcrWi lanrert 
manufacturer of architectural 
spindles, produce® these dec
orator item® U nine different 
styles, three different thick
nesses and to betohts from 7^6 
Inches to etafit f eeL

The spindles are made of 
selected

to asmooth finish then shrink 
wrapped in dear. proUctNe 
plastic. A tmtxnri an KptaOe

fiAN&ERHT

>w- eritemų „. iw., 

The American

L

Desserts for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cod and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fust.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie 
Yield: 9 inch pie

Baked 9 inch Swift’ning/
Jewel Shortening pie 
iheO

10 ounce package frozen 
cranberry-orange 
rėTisfi. thawed

fall-sited marshmallows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated j 

milk, chilled

Combine refish, marshmallows and sugar in heavy saucepan.

20 
% 
1

hOy. Cool. Whip cream or milk in a chilled bdwl until stiff i 
peaks form. Fold into reluh mixture. Pour into cooled baked 
pie shefl. Wrap fok freeing. At serving fime, remove pie from 
freezer and let stand 10 minutes before seizing. Ą

Ldetnviti
Laidotuvių
EMrettorii
Asaociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVS 
MU

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

“ VISOSE MtESTC 
DALYSE, 

fanriniri

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

AO? So. LtTUANlČA AVENUE. Phone: YArde MM1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave* Cicero, AL Phone: OLympie

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 So. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAf&ydu 3-3571 
— ■ - ■ ----- - - --- ' t&g.

GEORGE F. KUDMINAS
«1» So. UTUANICA AVE. Td.: TAnU M13S-U3>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA WK3I) i- -

2424 WEST’ 69tft_ STREET RKptMfc M>U
2314 WEST 23rd PLACE VlifinU 7-44 TJ
1 TOYS SOUTHWEST HICHWAT, PŪm Hus, il T74-Ui|

P. J. RIDIKAS— — .. ” *'<. avi

3354 80. HALSTKD STREET Phene: YAr4» TltU

Nauif.wx, CMtCAGG K tLL Friday. S^femKr;2?;-Wtt



Pavardė Ir vardai ----------------------------

Adresas - -----------------------------------------

F iv-ardė fr vardas -------------- —---- ---- ---------------------------------------- ------

/ Ire®u ........ . ....... ................................... -—-

KAS VERTINGA

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

SUSIVIENIJIME STIPRĖJAAtkelta iš 3 psi

Visas ir visus kviečiame I didžiąja talką.

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

$3.50.

Call. 798-4747

Pavardė ir vardas

“LIETUVOS AIDAI
When rmnor mouth ©am stnlws 

use Anbeaok the ©an* Wt>er 
AnbescH wtth three snesthehca, 
soothes rotated nerve endmgs. 
deadens ©am Metpe prevent 
feeton too Use as directed lor 
hours of ret»ef

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 606Ci Jail Frank Zapolb

J2M% W.75fti St.
GA 4-M54Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

-—Dėl visu rūsiu stogu dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

LAIKRODŽIAI Ir MANOlNYBtS
- v - _ z

Pardavimu Ir Taiaymu
ZM4 WIST STJlin

TaMa UpvMc 7-1*41

TESTAMENTAI
'• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

-9

Pavardė ir vardas_____________________

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai’ 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
au 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 lietuvišku rei 
kalų renesanso. .

PART TIME BAKERY 
COUNTER HELP NEEDED

2 % day week. Back room duties al
so. Bakery shop experience prefer, 
red. Cashier register experience im
portant. x

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

WANTED
II i Hammerman, assistant hammerman,
I heaters, trimmers & forge shop trai

nees. On the job training available.
E Excellent starting salary. Company

I paid benefits, hospitalization & life 
■ insurance. Apply in person:

^1 CORNALL FORGE

> 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

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

Route 72 North 1 mile on Walker Rd- 
Hampshire, 111.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so' patalpa. Daug priedų, Maiųuette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parke.

energingas Antanas Milukas, 
kuris jau lankė kunigų semina
rijų Overbro k. Pa. Jo kąlte šis 
seimas pasiliko be protokolo is
torikams.

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HALSTED ST near 34-th St 
3 story brick bldg. Large store 
and 2-7 room modern dpts. Gas 
steam heat, full basement, 220 
elect., new roof, 2 car. garage, 
r927-0525

— Dėkui pikniko 
ypatingai 
šulinio 
musiems 
Dovanas 
gienė, 
A n ne 
šiene.
Pelinskas, Kazy 
Ann Sebastian, 
zabelė Pocienė, 
nė, Betty 
A. Skopa:

BOBST MACHINE OPERATOR

For a die-cutting^ mounting com 
pany. Must be experienced. Days.

Call DICK VALES 
826-5800

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbintnky Ir Darbininkių

padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
Halsted StL Chicaar <il fiOGOS 
mis formomis

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S

OFFICE GIRL FRIDAY

Must type. To w’ork in Purchasing 
Department Varied- duties.

CALL BERNICE 
826-5800

MECHANIC į
Experienced in related field such as 
piping & tubing, electrical, welding, 
machine assembly, machine mainte
nance. Will train, permanent only 
need apply Excellent benef:L?.Hours 
8 AM—4:30* PM.

SAUERMAN BROS.. INC. 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

D i A I S I O
61—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $91 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensiniais®

Kreiptis
A. LAURAITIS

4*45 Se. ASHLAND AVI.

3509 SO. HARLEM

Labai puošnus beveik naujas 2 au
kštų mūrinis su 4 butais. 2 masinu 
garažas. 5 Įmontuotos virimui ir ke
pimui krosnys, 5 šaldytuvai, spindu- 
liuijančio oro šilima gazu. Laimę at
rasti lengva. Reikia tik paskambinti 
stebuklingu telefonu:

254-850G

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

HELF WANTED — FEMALE
Di rbl nlnkly RalkU ,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto tildtar^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose grnit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559

Notary Public 
INCOME TAX SERVRCI /. 

4259 S. Maplewood. TcL 
Taip pat daromi vertima^ 
iškvietimai, pildomi pilietybėj 

tymai ir kitokį blaBĮĮir?^

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUIv

rfmityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio ’ 
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, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė 850 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Carson Pirie Scott & Co. 
EDENS PLAZA 

WILMETTE
BUS BOY-DISHWASHER, 

ETC. TWO SHIFTS
10 A.M. to 6 P M. & 12 Noon to 8:30 
P.M. Excellent working cond. Pleas
ant surroundings..

CALL AL 1-8689 
CARSON'S BUFFET

SHOP WORK

Must be handy with tools. Automo
tive experience helpful. Full time 
^ork. Over 21. Driving experience 
essential.

Call for appointment. 
624-1113

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - - _ doL

Pavardė ir vardas _____________.__________________________________

ANBESOL* KILIS 
MOUTH PAIN ON

CONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pėtn, 

relieved for hours.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
.Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už' sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Priimsiu ir globosiu pagal
bos reikaligą asmenį.

Tei. 436-6294 (pr).

skas, Bernardas Kepežinskis, 
Patkūnienė, Justinais že- 

Natalia Shapiero, Nel
lie Magude, P. Jonelis, Barbara 
Zuniaras, Steve Rudokas ir Ko
stas Eitutis.

lasuranee, Income Tax
951 W. 63rd St TeL 436-7878

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ar- 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė

dalyviams,.
pirkusiais Laimės

Mietelius įr tud * parė-
Naujienių leidimą.

laimėjo: Marija Sniil-
Aldona Kapačinskienėf.

Zukowski, Justina Skali- 
Adelė Lindborg, Bronius
as, Kazys Šidlauskas,

Sue Chaplis, I-| Ie
Matilda Mėlie- j maitis.

Levon, K. Venckų
A. Zakas^X. Garla

3, KAZE BRAZDZ10NYTE, 
PROGRAMOS VEDtJA

V/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak, 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

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

Telef. - 778-5374

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROurnr oift yarcil* iwkvki
LMl W. SU Chlcw., III. «M2t. — T^. WA S-STXy 

3333 W. Chk^., HL fBiM. — T< 354-33M
V. VALANTIKAff

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEHMINAM3 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S 

DEL VISŲ LNFOBMAC1JŲ KREIPTIS l - •
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ > 
MAUDA N0REIKIEN1

IMS Went IWk SU Chicago, m M62» • TeL WA M7S7 
Didelis pttNrtnkhim rOUet Įvairių

MAISTAI IĮ iUROPOf SAN^tLIŲ.

ne j e.
lorko Lietuvių Atle 
<emet švenčia 75 m 

pi*oga ruo’ 
7 L Kultu-

— Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos 15-k s metų sek- 
mingos veiklos sukaktį minint,ji 
Šikagos LšSl’ dalinių ir lietuvi
škų patr:jotmių organizacijų 
atstovai su vėliavomis š. m. 
rugsėjo m. 21 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto, kviečiami dalyvauti 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje pamal- 
d se ir po pamaldų mirusiu 
šaulių ir karių pagerbimo apei-

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, 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 Public

WE NEED:
2 TRUCK MECHANICS & 

1 MAINTENANCE WELDER

Must have experience and good work 
record. Apply in person.

No phone calls accepted
COZZI IRON A METAL
2600 S. Paulina, Chicago

— Pareitą trepiadfeųį gerokai 
nukrito Amerikos aLcijos. Dau 
gelis bijo, kacTšiš~kritinias ne
pakenktų visam 'f Amerikos 
ukiui

mm h

;|U; Lilė ra ši 
Mackau

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: 

r^r——American Travel Service Bureau 
Wes^ern Ave., Chicago, Ill. 60643

Teljef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais -kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
iš anksto— prieš 45 -60 dienų.

— -—■ t ■ »■ ■■

HELP WANTED — MAL& 
Dirbta Inky Reikli

Broliškos savišalpos didėjimą 
rodė seimo nutarimas padidinti 
pomirtine iki $150 (nuo $100), 

rugsėjo 24 o, be to, kai organizacijoj susi- 
pakelti iki 

platesnių žinių!$200, o prie 500 narių pomirtinę 
nes nesurandamas to sei- j padidinti iki $500. šis seimas 

patarė Amerikos lietuviams, iš
gyvenusiems čia penkerius me
tus, tuojau įsigyti pilietybę, kaip 
įstatymai leidžia. Aukštesnės 
mokyklos1»įsteigimas : jaunimui 
vėl buvo atidėtas, bet nutarta; 
kad Susivienijimas rūpintųsi 
įkūrimu parapinių.
\ ; 5-1 (Bus :daugiauy

Baltimore^ vyrų choras 
Daina, vadovaujamas muzikės 
C.hcrvl 'lobuli, kviečia įsijung
ti naujus choristus, Repeticijos 
būna antradienių vakarais Lie
tuvių svita

New 
tų klubas 
veikius sukaktį. Ta 
šianias balins spalio 
ros židinyje.

Montrealio akademikų 
sambūrio V. Krėvės literatūros 
503 dol. premija*paskirta To

ni už kuygų 
K nyga išleido A.

Los Angeles Balfo skyri 
aus Iradiciirs Va k a ras-bąli u*
bus lapkričio men. I d 
vai. vak. parapij s salėje. Pro
gramoje dalyvaus sol. Janina 
Čtkaaauskienė ii Reimonda A 
peikytė. Puiki šilta \ak:0enė 
su vynu ir smagūs šokiai, gro
jant geram orkestrui. įėjimo 
auka $12.50, pensininkams Ir 
mokiniams $7. Piniguiio vajaus 
metu paaukavę ne mažiau >‘1BO 
gauna du bilietų veltui.

Stalus prašom užsisakyti i’; 
anksto pas dr. B. Raulinaitienę 
393-5833, A. Milkevičių 
6113 ar V. Pažiūru 71 l-g33-12XI.

S'- ' Astra m skas rasakcjįi: *'An-
tanas Milukas protokolą savo- 
tiškai surašęs paskelbė ne orga- 
ne Vienybėje Lietuvninkų bet 
jo ir tik ką kunigu įsišventinu- 

? siu Jono Žilinsko leidžiamame
* Garse Amerikos Lietuvių, kur

% kas po seimo. Piolokodas nepa-
tikęs ne vien buvusiam seimo 
pirmininkui, bet ir daugeliui 

k delegatų, nes jame buvo įrašyta
B paties Milu-

Milukas, kaip As-
/. - * tramskas pasakoja: ’’Įsipyko

visiems delegatams bereikalin- 
įnešimais ir ginčais, viską 

savotiškai aiškindamas ir jreika- 
:jaudamas, kad seimas nutartų, 

kai jis neri”. Tai buvo pirmas 
viešas parodymas savo irzlaus 
ir ' ergelingp būdo, kurį vėliau 
jis ne kartą parodė santykiuose 

, Juozas Ramanauskas (1870-'su kitais kunigais Susivieniji- 
1944), galima sakyti, buvo nau- me ir atskilusioje katalikiškoje

• jas žmogus Susivienijime, ku- šakoje. Greta daugelio savo gė
ris vėliau pasirodė visose Ame- rųįų savybių, gaila, turėjo ir ši- 
rikos lietuvių “politikose”, pra-^ų silpnybę.
dėjęs kataliku, kun. A. BurbosGaliausiai, prezidentas kun? 
įtaka atsimesti nuo lenkų ir bū- A. Burba, pacitavęs lotynų pa
ti lietuvių, nušokdamas prie dr. tarlę Mens sana in corp?re sa- 
J. šliupo radikaliems laisvam a- no (Šveikas protas sveikame 
nvbės, nusikeldamas į Juozo O. kūne) pats surašė seimo nuta- 
Sirvydo organizuotą Lietuvių so-!rimus ir paskelbė Vienybėje 
cialistų sąjungą, kurioje nukąi-' Lietuvninkų, 
rėjo iki paskutinio tapdamas 
komunistu.

Apie devintąjį Susivienijimo 
Seimą, 1894 
Scranton, Pa. Astramskas tega-įtelks . 2000 narių 
gali pranešti, 
nėra 
mo protokolas. Posėdžiavo dvi 

, dieni. ĮpraStas pirm seimo Mi- 
šia$ Scrantčmo katedroje atna- 
ša.va- vyskupas^ > O’Hara, kuris; 
pasakęs ir trumpą pamokslėlį. 
Iš to meto mūsų spaudos -As
tramskas spėlioja, kad į seimą 
atvyko 45 delegatai nuo 33 
draugijų ar Susivienijimo 'ku6-

nežiūrint- inenamds- baisiem ka
talikų-su bediėVidi^’OkbVbš, Sii- 
siSnenijimas Vplitd^ ir- 'afigo. -As
tram skas 1895 niė'taiS'etiškai te 
Susivienijimui- ' priklaūšahčias - 
56 kuopas, bet nariais jos, ;ro^ 
dos; nebuvo gausios; S£ko: “Su 
įimtu narių nebuvo dar-nei vie-- 
nos”. •

Delegatais Seime, sakoma, 
buvę 34 pasauliečiai ir 11 kuni
gų. Seimo pirmininku išrinktas 
Motiejus Klimas, 'o sekretorių

bendrą tautinę švente, kuri juos 
tautiniai jungtų. Todėl šis Susi 
vienijimo seimas nutarė: “Tau
tišką švente, švęsti kovo 4 — šv. 
Kazimiero — Lietuvos globėjo 
dieną, kaip atniintį baudžiavos 
numetimo-ir pergalėsiant:.rusų 
ties Orša —šv. Kaz<imierQ, pa$i- 

vlęšbuSč,ĮV°^ymu.donguose SU'kardu iš- 
“*■'—1 keltu.prieš rusus”, j-. ., : ;

I naują ,,Centro. Valdybą r aš
tuntas Susivienijimo Seimas .iš-- 
rinko: prezidentu vėl kun. A. 
Burbą, viceprezidentu išrinka 
kun. Mykolą Pėžą, sekretorių 
Juozą Ramanauską, knygių kun. 
Juozą Zlotožinską, iždininku 
Andrių Tepliušį

11 BUTŲ

šios dekados geriausias bargenas, 
l.dbai žema prašomoji kaina. 11 labai 
gražiu ir labai'patogių butu su dide
liais kambariais, 11 šildymo vienetų, 
11 oro vėsinimo vienetu, visai nerei
kalinga apžiūra.* Labai gera aplinka 
ir apylinkė arti Lockwood Ave. ir 
St. Camilus bažnyčios,- labai patogu 
•keliauti miesto autobusais į vidur- į miestĮ. Tapldte turtingais labai grei- 

Atsiminimų. Skirsneliai i lnau1-2S^Snklte stebuUingu telef0‘

SCHURZ HIGH SCHOOL AREA 
LARGE HOME OR IN-LAW

Widow must sell quickly Home & 
’ot in top notch cond. 3 Bdrms. 2 
Baths. Bsmt. Garage. Fenced yard. 
Many Extras. In the $50’s. Call Bobbe 
Peak.

Mclennan co.
25 N Northwest Highway 
PARK RIDGE, ILLINOIS 
Chicago Phone 631-6400 

Park Ridge Phone 825-0011

Brighton Parke savininkas parduoda 
medinį namą, 2 butai po 5 kamba
rius.

Skambinti CL 4-3252.




