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PREZIDENTUI CARTERIUI RŪPI

Proncūzai abejoja, kad dabartiniai susitarimai 
atneštu taiką Artimiesiems Rytams

WASHINGTON. D. C. — Prezidentas Carteris džiaugiasi, 
kad Izraelio parlamentas patvirtino Washingtone pasirašytus su
sitarimus ir bijo, kad premjerui Beginui nesusidarytų pavojus.. 
Prezidentas Carteris, kalbėdamas demokratų partijos veikėjams 
apie tarptautinę padėtį, savo kalbą trečiadienio vakare nutraukė 
ir persaitkė iš Valstybės Departamento atėjusią telegramą, skel
biančią Izraelio parlamento nutarimą. Prezidentas pasidžiaugė ir 
pareiškė viltį galima Artimųjų Rytų ‘taika. Durys pasitarimams 
atidarytos. /

Begino vyriausybė 
keičia nuomonę

Prezidentas Carteris. ir Valsty 
bės Departamentas yra įsitiki- 
ng^ kad Izraelio premjeras Be
ginąs keičia savo nuomonę kai- j Jo būti įtrauktos valstybės ir .tai 
riajame Jordano krante Izrae 
lio kolonijų reikalu. Washingto
ne Izraelio atstovai pareiškė, kad 
jie nesteigs naujų kolonijų bu
vusiose Jordanijos žemėse pen- 
kerių metų laikotarpyje. Ne tik 
nesteigs naujų, bet ir nestiprins 
dabar ten jau įsteigtų. Pasirink 
tas penkerių metų laikotarpis, 

f nes David vasarvįetėje^susirin-

tą ir Izraelį tuo tarpu Artimuo 
se Rytuose yra daugiau valsty
bių, kurios turi būti įtrauktos 
į 'taikos pastangas. Prancūzų už 
sienio ministeris .Giringaud ma
no, kad į taikos pastangas priva

ka susidomėjusios grupės. So
vietų ministeris Gromyka reika 
lauja, kad Artimųjų Rytų taikos 
konferencija būtų sušaukta švei 
carijoje, Ženevoje, kaip savo lai 
ku buvo kalbėta.

$35. 2 bilijonai doleriy 
militariniams reikalams

WASHINGTON. — Senatas

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Friday, September 29, 19/8 Chicago . III. — Penktadienis«v »

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

••••••••••••••••••e
Over One Million Lithuanian 

In The United States

'KOS SUTARTI
84-iais BALSAIS PRIEŠ SS, PARLAMENTAS 
PATVIRTLNO WASHINGTO. SUSITARIMUS

Sutartis riziknga ir skausminga, bet tai 
vienintelis kelias taikon, — tarė Beginąs

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio parlamentas, svarstęs klau
simą 16 valandų, nutarė patvirtinti Begino vyriausybės pasirašy
tą taikos sutartį su Egiptu. Už susitarimą balsavo 84 parlamento 
nariai, prieš pasisakė 19 atstovų o 17 rinktų atstovų susilaikė.

Jie norėjo balsuoti prieš susi
tarimus. nes žinojo, kad tai reiš 
kia naują karą, bet jie negalėjo 
balsuoti už susitarimus, nes Si
najaus pusiasalio dirvonuose įs 
teigtos izraelitų kolonijos priva
lo būti paliktos Sinajuje. Visi 
kolonistai, kurie per dešimtme
tį iš dirvonų padarė derlingus 
laukus, pasistat ėnamus ir plana 
vo gražiai gyventi, privalo iš- 
sikraussyti iš Sinajaus kartu su 
Izraelio kariais.

čikagiečiain^ plačiai žinomas legionierius ir veiklus demokratas John Paukštis išrinktas 
LaSalle Instituto pirmininku. John Paukštis baigt* šį institutą 193& me tais. Jam pirminin

ko plaktuką įteikia brolis J ūke Lunch. Kairėje stovi ponas George Dunn, kuris minėtą insti
tutą baigė 1932 metais, o dabar yra Chicago Country Board prezidentas

pneme biliu, kuriuo kariškoms ’ ___  * t
AWIKOS GYDYTOJAI TIKRINA SAUDI

ARABIJOS KARALIAUS SVEIKATA C U
f ■* c
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Japonai atsiunčia 
džiovintų whiskey?

LONDONAS. — Laikraštis 
Glasgow Herai savo vedama
jame reškia pasipiktinimą kad, 
pasiremdami prekybos sutarti
mi. japonai esą pradeda ekspor
tuoti į Jungtines Valstybes 
“diovinta" whiskey arba degti
nės miltelius konkuruodami, tai 
yra darydami nuostolius, škotų 
whiskey.

“Nėra žinių kas tą dehidruo
tą (džiovintą šamerlaką) perka 
ir geria, bet jei plieno ir TV in
dustrija kelia protestą dėl tų 
gaminių importo be abejo tai 
kią blasfemiją kaip “rojaus skys 

(iką lasfemiją kaip “rojaus skys 
timėlio” pulverizavimą, pastebi 
Sūn-Tims. ~

Izralio parlamentu 
pasakyta, kad prezidentas Sada- 
tas nesutiko rašytis jokios tai
kos sutarties su Izraeliu, jeigu 
ji bandys palikti Sinajaus pu
siasalyje l>et kokias Izraelio ko
lonijas. Tas kolonijas Sinajaus 
pusiasalin atvedė Izraelio kairi- 
uomenė, kartu su kariais jos 
privalo išsikraustyti iš Sinajaus, 
Jeigu. Izraelis nepriimtų šių s4 
lygų, tai kiekvienam izraelitui 
turi būti aišku, kad teks ruoštis 
naujam karui. Pats Beginąs, jo 
patarėjai ir visa vyriausybė ap
svarstė reikalą ir prašė parla
mentą, kad patsirtintų David 
vasarvietėje aptartus ir Wash
ingtone pasirašytus susitarimus.

Begino partija laimėjo praei
tus rinkimus tik todėl, kad jis 
kritikavo darbiečius už pradė
tus pasitarimus taikai su Egip
tu. Dabar aiškėja, kad tas pats 
Beginąs sutiko atiduoti visą Si 
najaus pusiasalį egiptiečiams ir 
atšaukti visus kolonistus.

Sinajuje Įsikūrę kolonistai 
pirmieji pradėjo protestuoti 
prieš paruoštas laikos sutartis. 
Kolonistų delegacijos atvyko i 
Jeruzalę ir protestavo prieš to
kius vyriausybės nutarimus. 
Ypatingai aštriai jie kritikavo 
premjerą Beginą. Izraelio ka
riuomenė pasiryžusi klausyti 
vyrausybės, bet karo ministe
ris Weizman reikalavo siekti 
taikos. Jis yra Įsitikinęs, kad 
dabartiniu metu Izraelio jauni
mas nepasiruošęs karui. Per- 
paskutinius 30 metu Izraelio 
gyventojai yra karų išvarginti. 
Užsienio ministeris Dajanas yra 
įsitkinęs. kad susitarimas su 
Egiptu atneš taiką.

— Mes kovojome, kad galė
tume pasiekti taikos, — 
mentui ir visam kraštui parei
škė premjeras Beginąs. — Da
bartinė proga vra pati geriau
sioji, koiką mes turėjome pasku 
tiniais 30 metų. Aš nepaneigiu, 
adk dabartinė sutartis nebūtų 
rizikinga ir skausminga, bet 
pats svarbiausias dalykas daba- 
tiniu metu yra karo pabaiga. 
Sutartis atneš naują etapą Izra
elio gyvenime, mes galėsime 
taikiai gyventi su kaimynais. 
Mes tikimės, kad 90 dienų lai
kotarpyje, <> gal dar greičiau ga-Į

reikalams skiriama $35.2 bilijo
nų dolerių. Abeji rūmai — Se-t

hfaihš'paruosti. \
eilėn; tėte .sudaryti to- y—t—j- —- —

Gazos srityje gyvenančių (natas ir Kongreso įlariai'škubi- 
ąrąfeų sąrašas. Tie arabai turės! na priimti reikalingiausius įsta- 
j^iinkti .savo atstovus, kurie tymus ir spalio 14 dieną išsiskirs 
ąfstovaus palestiniečius tartis su j tyti.
IzraelioEgipto atstovais. Arą- eilės priimtųjų dar minėti- 
bų_ sąrašus turęs.sudaryti dabar 395 bajsaįs prieš 5 uždrausti
tose srityse veikiančios sąvival j 
dybės, " susitarusios^su' Israeli- į 
tais. Arafato ar kitų arabų vado 
vdtljainieji teroristai negalės tar
tii dėl planuojamų taikos saly dalyvavo nacių praktikuotuo 

se persekiojimuose dėl rasės, ti 
kėjimo ar tautinės kilmės galės 
būti deportuoti arba pašalinti 

jis Jungtinių Valstybių; 235 bal 
sais prieš 138 priimtas amend- 

David vasarvietės pasitarimų mentas autarizuojant apie $L6 
rhtii Beginąs buvo sutikęs pen- |,ijjono doleriu Teisingumo De
kartų metų laikotarpyje-nesteig partam€nto 
ti naujų ir nestiprmti dabartinių . —p,..-- 
Izraelio kolonijų, tuo tarpu da-ĮCiaiS 
bar jis tebekalba tiktai apie 90! 
dienų aikotarpį. Valdybes De
partamentas labai nepatenkintas
tokiu Begino elgesiu. JAV tap tos, švietimo ir Gerovės Depar- 
pat keičia savo poziciją, David j tamentas (HEW) ėmėsi žygių 
vasarvietėje padarytą pasitari nupiginti gavėjams, taip pat gir 
mų metu. JAV nepadės Izrae-;dėjimui pagerinti prietaisus. De 
liui pastatyti dviejų aerodromų, j partamento direktorius Califano 

• jeigu Izraelis nesilaikys penke- j pastebėjo, kad daugeliu atvejų 
rių metų pažado. tie prietaisai — akiniai ir ausi-

.... iniai------ yra perdėtai brangūs
Prancūzai abeioja . j Laisvoje rinkoje perkant urmu, 

padarytais susitarimais Į išeiną žymiai pigiau.

<

Beginąs sutrumpino 
pažadėtą laiką >

Sekretorius Vance tariasr šu A. Gromykčp 
strateginiy atomo ginklu reikalu

| bandymai steikti kareivių uni- 
• jas; palengvinta procedūra na

cių arko nusikaltėiams ištrem 
ti. Visi, kas tarp 1933 ir 1945 me

New York, N. Y. — Prancūzų 
užsienio reikalų ministerijos au 
kšii pareigūna abejoja, kad Wa 
shingtone pasirašytos sutartys 
atneštų taiką Artimiesiems Ry- 
taihs. Sutartys liečia tiktai Egip

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 29: Mykolas A., An
gelų šv., Lrta, Vėsula. Kasgaila.

Saulė teka 6;44, leidžias

Oas vėsua.

s;. Lėktuvy .katastrofoj 
t priežastis nustatyta
[1 ;San Diego. -įįderaliniai įnvės 
! tigateriai atmetė “pasaptingo 
j (trečio) lėktųvoV teoriją ir at
kreipė dėmesį į naują pranešimą 
kad sakudžiaušios lėktuvų katas

Cleveland. O. Trečiadienį geriausion Ohio ligoninėn atskrido Saudi t tro^°s priežastis buvo ta. kad 
Arabijos karalius Chaleb, kuriam geriausi širdies specialistai tik- Į perspėjimas lėktuvams buvo duo 
rins sveikatą. Prieš penkeris metus Baltimorės ligoninėje karaliui į^s per kitą arodromo observa-
buvo padaryta širdies operacija, bet pats karalius juto reikalą dar 
kartą patikrinti širdį. Atskridus karaliui, jam buvo paskirtas vi- 
sasligoninės aukštas. Viename kambaryje apsistojo pats karalius, 
o lutuose kambariuose apsistojo jo asmens sargai, tarnai ir keli 
artimiausieji žmonės.

Kraštą valdo 
kunigaikštis Ruad

Saudi Arabijos karalius, padė-
veikimui ateinan-į jėjų lydmas, porai dienų buvo 

sustojęs Šveicarijoje, o vėliau 
atskrido į Ameriką, Ohio valsty. 
bę. Karaliui išskridus į užsienį 
arba negaluojant, kraštą valdo 
kunigaikštis Fuad. Iki So meto 
kunigaikštis pasitardavo su kara 
liumi įvairiais vidaus ir užsienio 
valstybės reikalais. Užsienio vals 
tybių pareigūnai aptardavo su 
karaliumi Chaleb pačiu pagrindi 
nius principus. Jeigu Izralis vyk 
dys Egiptui duotus pažadus, at
šauks Izraelio kolonistus, tai ku 
nigadkštis Fuad patarė Jordani
jos karaliui pradėti pasitarimus 
su Izraeliu. Arabijos taka arabų 
pasaulyj labai didelė.

Siekia nupiginti akinius
WASHINGTONAS. — Sveika

Pagalba nuo glaukomos
Chicagos Universiteto tyrinę 

tojai patyrė, kad marijuanai gi
miningas vaistas nabilone žy
miai sumažina akių spaudimą 
turintiems. Darant bandymus su 
16 glaukomos pacientų spaudi
mas akyse sumažėjo 34 nuošim
čiais. Tas vaistas yra marijuaną 
rūkančiųjų atradimas.

Priedais prie nabilone duotas 
eidimas ir kitam naujam akių 
vaistui timolol.

— Kongreso komiteto apkau- 
sinėjimo metu paaiškėjo, kad

Prezidento populiarumas
Princeton. — Prezidento Car

ter populiarumas po Camp Da- 
vd konferencijos pakilo iki 56 
laispsnių. Iki tos konferencijos 
jo populiarumas, pagal Galiup 
Poli, siekė 39% o konferencijai 
pasibaigus pašoko 17 nuošim
čių daugiau.

— Oficialiai paskelbta, kad 32 
metų Amerikos sportinnkė 
Cherie Buch antradienį įkopė į

Sekretorius Vance 
tarias su Gromyka

NEW YORK, N. Y. — Sekreto 
rius Cyrus R. Vance, pnkias die 
nas praleidęs Artimuose Rytuo 
se, parskridęs Amerikon neturė 
jo laiko pailssėti. Informavęs pre 
zidentą apie vykusius pasitari
mus jis tuojau išskrido į New 
Yorką susitikti su suvažiavu
siais užsienio ministeriais ir ga 
lėtų tartis su sovietų ministeriu 
A Gromyka. Sekretorius Vance 
kiekvieną dieną susitinka su 
Gromyka ir bent tris valandas 
praleidžia besitardami dėl strate 
ginių atomo ginklų kontrolės.

Susitarimas yra sunkus, reikia 
daug laiko praleisti, bet Vance 
yra įsitikinęs, kad su rusais dėl 
strateginių atomo ginklų kontro 
lės galima susitarti. Vance žino, 
kad sovietų valdžios atstovai yra 
dideli užsispyrėliai, bet jis vis 
dėlto mano, kad ir dėl atomo 
strateginių ginklų galima susi
tarti. Jis ajučia, kad ir rusams 
rūpi pasirašyti sutartis.

— Prezidentas Carteris pasi
rašė oficialų dokumentą, kuriuo 
baigiamas uždraudimas parda
vinėti turkams ginklus. Turkai 
yra pasiruošę atsiųsti naujus už

■ Gijų bokštą, o ne tą, kuri buvo 
kontakte su nusileisti pasirengu 
siais didžiuoju keleiviniu Paci
fic Southvest Airlines 727 ir ma 
žu privačiu Cessna — ir dėl to 
tų lėtuvkų pilotai to įspėjimo 
negavo. Perspėjimas perduotas 
ne Lindbergo aerodromui, o Lai 
vyno aviacijos stočiai Miramar, 
bet kol Miramar kontrolės bokš 
tas pamatęs klaidą spėjo perspė 
ti, pasigirdo balsas iš Linbergo 
aerodromo, kad lėktuvas “PSA 
krenta”.

Mokesčiu sumažinimas 
sieks £23 bilijonus

WASHINKTON. — Senato 
Finansų Komitetas trečiadienį 
15 balsų už ir 2 balsais prieš 
užgyrė mokesčių sumažinimą 
$23 bilijonų sumai. Iš tos sumos 
mažiausiai $14.2 bilijonais pa
lengvės eilinių mokėtojų našta. 
Anksčiau trečiadienį Iždo sekre 
torius Michael Blumenthal pers 
pėjo, kad jis skatins prezidentą 
Carterį vetuoti bet kokį Kong
reso priimtą bilių, jei tame bi- 
iuje bus įterpta rekomendacija 
sumažint mokesčius ir nuo stam 
biųjų kapitalų pelnų.

K omiteto apskaičiavimu 65 
milijonai mokėtojams mokesčiai 
bus sumažinti.

— Korčnojus buvo dėkingas

— Turkų premjeras Bulent 
Elevit paskelbė, kad netrukus 
Turkija ir JAV pradės pasitari
mus apie 35 kalnuose esančias 
erdvės gausų klausymo stoteles, 
kurios buvo uždarytos 1975 meJack Ruby, nušovęs Oswald^, nie i K2 viršukalnę. Po Himalajų, tai f --------

kad jo nepažino & su juo nebuvo aukščausia viršukalne pasaulyj Karpovui, kai šis sutiko 26-tą tais. Turkai nemokėjo jų naudo- 
gu^tjękęs. Jje. ,____ j partiją skaityti lygiomis. ti apsaugos tikslams.|j«- partiją skaityti lygiomis. ti apsaugos tikslams.

Moterys pa$ikvięte 
■ ^Amerikos vyskupus
WASHINGTON. — Antrosios 

konferencijos moterų katalikų 
kunigus ordinavimo klausimui 
svarstyti rengėjai pakvietė vi
sus Amerikos katalikų vysku
pus. Konferencija šaukiama ajei 
nantį lapkričio mėnesį 10-12 
Balti mote j e. '

Moterų Ordinacijos Konferen 
cijbs organizatoriai yra organi
zacija moterų ir vyrų, kurie pa
naudodami įvairias naujoves ka 
talikų bažnyčioje nors ta proga 
pasiekti ir {moterų ordinacijos 
legalizavim.ą Dėl tos priežasties 
konferencija šaukiama i šv a karė 
še JAV vyskupų konferencijoj 
kuri įvyks Washingtone laph- 
kričio 13T6 dienomis.

Siekia sumažinti 
laidojimo kainas

Amerikos Bažnyčių Tarybos 
sudaryta komisija stask force) 
mirimų ir laidojimų reikalams 
skatina priimtiFTC (Federal 
Trade Commissiion) potvarkius 
laidojimo industrijose praktiko
je.

Naujieji potvarkiai reikalau
ja, kad laidojimų direktoriai vie 
šai iškabintų savo kainaraščius, 
ir p s k. usus asmeniškai ar per te 
lefoną paaiškintų karstų ir pa
laidojimo kainas iki pigiausių
jų-

— Prezidentas Carteris įtiki
nėja biznierius susirūpinti ga
minamų prekių eksportu.

Jordanijos karalius, patyręs 
apie Izraelio parlamento nuta
rimą patvirtinti pasirašytą su
tartį ir atšaukti kolonistus iš Si 
najaus, tuojau atskrido į Jeru
zalę, kad galėtų paiinformuoti 
apie taikos galimybes. Iš Jeru- 

lėsime pasirašyti taikos sutartį žale* jis .skrenda į Egiptą paši
au Egiptu. 1 tarti su prezidentu Sadatu.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Rugsėjo 20. 1978. NT. 37(47)111 metai

Klausimus ir medžiagą siysti; 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, UI. 60632

NAMŲ PAGERINIMO PROGRAMŲ PASKAITOS
Pagalba senjorams arba su- Ūkti kaimynystėje.

3. Taip pat susisiek su 
Business Bureau.

iu pataisymo 
mo reikaluo-

pa
t.
KHVitS lij Hl kltSv.O iki —
verlė *a..; vikrusc miesto vie
tovėse. Dėl informacijų pata
riama kreiptis į Department ofi 
Human Services, Housing Divi-| 
si.ii telefonu 711-6722.

ciją. 
Tokia

tarpu

vent

kius patarnavimus. Tokias nau
dingas pagalbas galima įgyti 

per organizacijas kaip Visiting 
Xursing Association, nepriklau-į 
somas slaugymo namie agentu-’ 
ras ir net ligoninės slaugymo1 
namu: se programas. Tačiau ne 
visi kvalifikuoja Medicare na-į 
minės priežiūros ir vizitų pa-! 
galbai. Čia Ilinojaus Medicaid! 
(žalia kortelė) suteikia kai ku
riuos namų priežiūros išmokė
jimus bet yra ribota ir papra
stai seka kai jau Medicare pasi
baigia.

Namų Priežiūra paprastai 
gelbsti ne tik asmeniška paslau
ga kaip nusimaudymas, plaukų 
išplovimas bet gali apimli ir ap
sipirkimą, virimą, lengvą, na-Į 

įmų apšvaririiną ir apskalbimą’ 
arba valgio pristatymą. Specifi- 

r kontraktorius nės programos, kaip kad Ma
yor’s Office for Senior bus api
būdinta ir kur ieškoti pagalbos

Better

L Pa reikalauk pasirašyto kon
trakto. pilnai nusakančio reika
lingus atlikti darbus, o taip pat 
tikslia kainą už darbą ir me
džiagas. Nemokėk iš anksto.

>. Jeigu reikia miesto leidimo, 
jatikrink ar kontraktorius kva- 

1 iif ik uotas.
>rleš oro atmainas 
ama parūpina iki 
mų pagerinimams, 
andaruma. insulia- 
užlydinimą ir 1.1.

itinama tik■amu
pdjUHiU 

inf ori lacija <44-

galba namų savu
Miteikia pašalpas

savinin-

Piniginė 
mnkants 
žemų pajamų namų 
kams sutvarkymui prasilenki
mų su namų nuostatų reikala- 
\imais. Pašalpos ribos $15.000 

vienos šeimos namams ir 
$10.000 — kiekvienam pridėti
niam butui iki keturių. Dėl pil
nesnių informaciių kreiptis į 
Department , f I Tailing, City 
and Community Development, 
Rehabilitation Division 744-

te. Patikrinę ar 
turi galimų nuostolių apdraLi
da.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 
NAMUOSE

Sveikatos priežiūra namuose 
apima keletą rūšių aptarnavi
mų. leidžiančių žmonėms a) 
grįžti namo iš ligoninės greičiau 
ii gauti slaugymą ir terapiją 
namie o taip pat pagelbėti‘jiems 
atsigauti nuo sužeidimų arba 
širdies atakos pasilikti namie 
gaunant slaugymu pagalbą vie-j 
toje c) pasilikti namie po prie
žiūra, apsipirkimo pagalba pa
rūpinta bendruomenės agentū
rų.

bus kalbama.
Minėtos pagalbos nėra pilnos 

ar išbaigtos Čikagoje gi finan
savimas tokių priežiūrų yra ri-Į 
botas tačiau pastangos yra da-j 
romus jas praplėsti įstatymųĮ 
keliu, specialiomis demonstra-j 
rijomis ir vartotojų akcijomis. į

PALIKIMO PASKIRSTYMAS

Palikimo paskirstymo pas- 
konferencijoje 

rugsėjo 7-8 d. Chicagoje skai- 
advokatas iš

kaitą Senioru

146.

SAMDYMAS NAMŲ 
PATAISYMO DARBAMS

i. Gauk bent tris apskaičiavi
mus kiekvienam namų pataisy
me darbui.

SOFIJA PALAUSKIENĖ Šventadienis

nariais, su palikimo mokesčiui sius dokumentus ir gauti pak 
advokatui vitayimus už visus išmokėji

rių sprendimui yra reikalinga ]
pagalba patyrusio nucsayybii 
ir pą’ikimo a vark, reikaluose 
advokato - teisininko.

Po paskaitos dalyviai pa 
tiekė keletą klausymų, į ku
riuos prelegentas išsamiai at 
sakė pr. x.

DOMISI SAVO REIKALAIS

departamentas sens- 
reikalams (Illinois 
Aging), vicegubema-

Ilinojus 
tančiųjų 
Dept. On 
toriaus įstaiga (Lieutenant Go
vernor’s Office) ir Projekto Et-

j iiiams Senjorams Surasti (Pro 
[ject Senior Ethnic Find) VIS- 
i TA savanoriai nuoširdžiausiai 
’dėkoja visiems ir kiekvienam1 
Amerikos lietuviui-seniorui da
lyvausiant Etninių Senioru, kon 
ferencijoje, rugsėjo 6 n 7 die
nomis, Chicagoje, Ilinojaus uni 
versiteto centre.

-MES ATSAKOME
KL, Pasakykite ar yra koas 

nors biuletenis ar ięmuiclis, 
kuriame skelbiamos Civihius 

vie* 
Čikagietis

Cika- 
pa

re

Tarnybos vakuojančios 
tos?

ATS. Jeigu jūs esate 
gos gyventojas, jūs gulite 
skambinti te’. 272-9244-jūs 
1 ėsite išgirsti iš juostelės 
korduotą pranešimą apie 
vilinės Tarnybos vukuqj an 
čias vietas Chicagos m. rezi
dentams. Jeigu jus norite gan 
ti darbą federalinė)e agentū
roje, jūs galite skambinu tel

KL Aš noriu išeiti poilsln 
šių metų pabaigoje. Kada aš 
turėčiau užpildyti aplikaciją 
Soc. See. pensijai gauti ir ko
kius dokumentug aš turiu at
sinešti su savimi? Al. S.Faktas, kad per 800 etninių se 

niorų dalyvavo toje konferenci 
joje, aiškiai rodo Jūsų norą įga 
linti mus Jums pdėti.

Tikėkimės, kad su Jūsų nuo 
latine pagalba Projektas Etni i 
niams Senjorams Surasti tęs sa 
vo veiklą padėdamas Jums pa 
tenkinti Jūsų ligi šiol užmirš
tus, bet ‘skaudžiai juntamus, 
poreikius.

Nuoširdžiai
(pas.) David Monson, einas 

direktoriaus par.
(pas) Leo Kazaniwskyj — P. 

S. E. F. koordinatorius.

i

Al'S. Aplikacija Soc. See 
pensijai gauti* turėtų būti už
pildyta 2—3 mėm prieš, kai 
j ums sueis 65 m. amž.

Kai jūs vyksite į Soc. See. 
įstaigą, jūs turite atsinešti S.S. 
kortelę, gimimo ar krikšto 
pažymėjimą, arba, jei tokių 
neturite,tai bent kokį kitą pa
žymėjimą apie jūgų metus, ir 
paskutinių metų W-2 formą 
Jeigu jūs vedęs, ar turite vai
kų, kurie turi teisę gauti iš
mokėjimus (benefitus) ’paj^I 
jūsų uždarbius, tai jūs turite 
žinoti jų S. S. numerius ir at
sinešti jų amžiui įrodyti doku
mentus. ‘

te specia’istas 
vidurmiėscio banko.

Pręlegentas teigė, kad tesĮ dėl "Safe-deposit” dėžutės pa- mus. 
lamento vykdytojas turi atlik
ti visą eile svarbių ir sudėtin
gi] pareigų. Jam patikėta mil
žiniška atsakomybė net ir tuoj dokumentus. Jis sudaro visųj tijos

į įstaigos atstovais ir

“Namų Priežiūra’ dažniausia 
yra suteikiama grįžus iš ligo
ninės ir yra apmokama Medi
care. Ji ribojama buvimo ligo
ninėje dažnumu — turi būti bu
vęs ligoninėje bent tris dienas 
ii namie ne daugiau 14 dienų 
kad turėti Part 100 vizitus ir 
turi būti reikalingas prityrusios 
slaugės patarnavimo arba kal
bos ar girdėjimo terapisto. Jū-

Jis turi apskaičiuoti visas 
palikimo, paja-!

i tikrinimo. Jis asmeniškai per
ima valdyti visų mirusiojo pa nuosavybės, 
likomo turtą ir jį liečiančhis[ mų ir kitų federalinių ir vals- 

ir sumo 
mokėsatveju, kai. palikimas būna ne1 nuosavybių sąrašą ir išsirūpi keti 

didelis ir'nesudėtingas. j na, kad likusiam g\Tvam su- čius.
Toliau paskaitininkai nuro-i tuoktiniui ir mirusiojo vai

mokesčių sumas 
reikalaujamus

dč testamento vykdytojo pa- kams iš to turto butų paskir-J paroušti gamtinę
reigas, būtent: surinkti 
apie mirusio palikimą
mantį turtą ir ško’-ag; jis turi mos-piniginės sumos.,

ų kuriems pataisymai buvo at-»su daktaras turi išreikalauti to- susitarti su mirusiojo senuos
Teiraukis rekomendacijų iš

tinimui, 
išsamią atskaitomybės apys

Jis turi išdalinti mirusio 
kaitą Probate tesiu ui patvir 
jo nuosavybe pagal testato 
riaus testamente išvardintu.* 
nurodymus,

Testamento vykdytojas tūr 
attikti dauvybę Įvairių parei 
SyAJ*sa tai rodo, kad galutinis 
palikimo sutvarkymas yra ne- 

vimo. išlaidas. ■ • . • i daug laiko pareika-
Jis nustoto teisėtumą įvai-’- ’auJ^S Įpaieigojimas. kurk 

rit- Į palikimą, reiškiančius! aPi,na detalių,
pretenzijas I Taip pat testamento vvkdy-Į

Jis turi saugoti visug sii įvai tojas susiduria su įvairiomisI 
riomis tranzakcijomis susiju teisinėmis problemomis, ku

žinias tos įvairiems pragyvenimo rei 
api-*] kalams reikalingos atatinka*'

Vykdytojai turi imtis visų 
9 reikalingų piremonių; kad ; jis 

’ *‘pramatytų reikalingas pinigų 
Sunias' kad palenk iri tų visas 
saugotų visa pa-ikrmui pri 
klausantį durtų; o taip pat turi 
ieškinius ir apmokėtų > įvai

rias mokesčių bei administra

imtis

PATARIMAI DEL PALIKIMŲ
Lietuviai gavo testamęntuo 

se prašomi skirti savo kilno
jamo ir/nekilnojamo turto da
lį lietuviškos spaudos reika 
lams (dienraščiui), labdaros 
draugijai, lituanistinei mo
kyklai, įrašant jų pavadink 

.mą.. *
Galima pavesti aukščiau'uu 

-rodytom organizacijonus tam 
tikrą pinigų ,§unią ne Jęsįa.; 
men tu, bet kitu Jeisįiiiu rąštrt: 
(xnlcr-Yiws--3'rtisti’Z r h:

Gaima visų' rūšių gySybef' 
draudimo polisuos^, be įpedi/ 
nių, ir dienraštį, lik mokyklą 
įrašyti -apdraudos išmokų ar 

j jų dalies gavėju.
j Jūs galite paskirti dienraštį, 
lit. mokyklą, labdaros draugi
ją dalininku bendrųjų taupo 
mųjų sąskatų .laikomų banki
nėse įstaigose. pr. tercija

- k

ENERGY

j?

i

"fitters every3,0031e*s 
6,000 mHwto svoū 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loetri

t .<7

‘hi:

T *

(vics nod coudmL.
į

t

other valuables.

i

taut account

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically

That way, you re making a ręal investmerų ją 
your future. And in America's, too.

So buy United States Savings Bonds.
W Right from the start, it’s been an equal

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas Detuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(C arto tos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

B/NKING — 
IS EVERYBODY’S [1 
BUSINESS

McBy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into barfe 

-Airing die Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

Iffied by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

Kock in her country. So she picked up 
where her husband left off And when 
the smoke cleared, America had a 
xaew victory and a new heroine.

Today when its time to take 
^ock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

you joa ux Ikyzdl
needed. Bond* can be cached m yom bank Inj

Bank Trust Senioes-CHid tai Btip Tu?
By Willis W. Alexander 

Executive Vice President 
American Bankers Association

Deiennined to make 1978 
file year in windh you get S- 
nances under control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the signa ted discretka m thaOfc | j 
complexity of today’s econ- nagement of aaseta. 
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional assist
ance valuable in providing for 
their own personal finaociai 
security and asset protection-

If your property value 
(including your home, other 
real estate, savings, business 
interests, stocks, bonds, secu
rities. stamps, coins, antiques 
and life insurance)totals more 
than $100,000, it might be 
worth your while to investi
gate fee . benefits offered by 
these bank services. Fees

and level of service reąnžrvd. 
Usually they are odculaied M 
a percentage of theasaeta in
volved.

The eerricef provided by 
bank trust departments 
generally break down into

į _ MAU4I1HO1. CHICAGO %

fee institufion aetae&y tahv h

determining yw weed lar

m your ■*?*> oe»
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‘K’tfAOTAS SIRVYDAS

SUKAKTIS - GIMSTA TĖVYNĖ
> pi (Tęsinys)
? Vienuoliktas Susivienijimo 
Seimas iš tikrųjų buvo pavadin
tas jubiliejiniu ir posėdžiavo 
c|vi dieni, 1896 m. spalio 13-14, 
prooklyne, skersai East upės 
jalo centro New Yorko, kur 
prieš dešini tj metų Lietuvos 
inylėfojy susirinkime gimė ryž
tas kurti.Susivienijimą visų A-1 

įnierikos lietuvių. Posėdžiai v\- 
ko “didelio palociaus” (Grand 
Palace) salėje, Grand St. Gat-i 

sVėje, turi vėliau, Tautiško na
mo pavadįniinu, kelerius metus 

;buv(j New Yorko lietuviams, 
.paveržusiems iš Shenandoah 
“sotinės” variją, įvairia visuo- 

^menine, polhise ir kultūrine 
\ėitlaT

v Delegatų atvyko 34 iš 21-os»

buvo pakviestas redaguoti Gar
są Amerikos Lietuvių (1897) ir 
kunigų Elizabeth, N.J. leidžia
mą Pasauly (1897-1898), n rs 
redaktorių pasirašydavo kitas 
šio Seimo delegatas, Dominin
kas Bražinskas. Kada keletą 
melų vėliau Seimo delegatas 
Vincas Ambrazevičius paklau
sė Bražinsko, kur Pasaulės 
komplektai ir archyvas, šis at 
siliepė: “Išvežiau į Nelaiko pel
kes ir išmečiau”.

i Jonas Montvila, po to, reda
gavo Shenandoah, Pa. Viltį 
(1898-1900) ir Kataliką Ghica- 
goje (1900-1901) bei žvaigždę 
Brooklyn' N.Y. (1901 1901). 
Buvo dvylikto Susivienijimo 
seimo sekretorius. P*4sižymėį6 
kaip literatūros vertėjas. Išver

kė devynias įžymesnių kitatau- 
*' * *_•— ------------------/■kolonijos, niior keturių draugijų!čiį rašytojų apysakas, pradėjęs 

zir iSbkds kuopų. Kunigų daly-|1898m. lenkės M. Radzevičiū- 
rvavo: J. Žilinskas; A. Milukas, Įtės Anima Vilis, baikdamas 1912 
-J. Žebrys, J. Lietuvninkas, S. į Lew Wallace Ben Hur.

Vincas Ambrazevičius (1861--Pautiėhius, M. šedvydis.,
.’Kaupas. Kitų veikėjų atvyko:’1955) netrukus pasidarė ener- 
♦Juozas Paukštis (Garbės narys: 
:ir Susivienijimo pradininkas), j 
.Jurgis Kazakevičius, Tėvynės 
^mylėtojų draugijos pirminin
kas; Vincas Ambrazevičius, Te
ofilius1 Būda, Johaš Montvila, ir

7 'Jonai", Montvila (1873-1910) 
/išėjo veik. septynias gimnazijos 
'.klases prieš atsykima Ameri- 
Jhių 18$4m, Po šio seimo jis

gingu Amerikos lietuvių rytinio 
pakraščio veikėju "bruzdelnin
kų” ir ąžuoliniu- Susivienijimo 
bei jo seimų stulpu (dalyvavo 
keturiolikoje seimų): organiza
vo draugijas, parapijas, ruošė 
parodas, pasimatymus su Ame
rikos politikais, rūpinosi ateivių 
globa ir kova dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Ginčams apie 
lietuvių skyrių Paryžiuje tebei

i '"‘blį ANTANO J.GUSENO KAŠTAI ] 
(tAlijljkNOSE GAL1A'<A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

VEfKi’JO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
ar. *, S, Gv»«n —MINTYS IR DARBAI. 258 psL, liečiančius 1906 j 

; Įpątų Jablonstic ir Totoraičio jaunas dienas ir stuį- [7*‘ ? . ' . • ____ ‘
-;T < □ ' " 22____ -_____ - '__________________

it X — DĄHTYS, jų priežiūra, sveikata ir grežis
Kietab ririellaa, r Letoj e $4.00 dabar tii 

rirfcdlaii tik________________
— AVKiTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONIS.

^,,2 4MUnč< pQ ferop4 Įspūdžiri. Dabar tik---------------
irifchrfYfl Faihj, atsiuntus čakĮ arba money orderį, pria

line
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nant, jis pats vienas surengė 
kuklią mūsų spaudos ir liaudies 
rankdarbių parodėle Commer
cial muziejuj Philadelphijoj 
(1897).

Jubiliejiniam seimui vesti 
pirmininku išrinktas Garbės 
narys kun. J. žebrys (Waterbu
ry, Conn.), sekretorių Vincas 
Žukauskas (Northampton, 
Mass.), antruoju sekretorių 
A^incaš Ambrazevičius. (P'iila- 
delpsia, Pa.), tvarkdariu D mi- 
ninkas Braziruskas (Elizabeth,

įvairių priežasčių (net- 
administracijoj, neįrašy-

W ; NAUJIENOS, 
tt3»S*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. «BS08

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį š. m. spalio 29 dieną

*
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MENO M
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
DAILININKŲ SUSIRINKDIO

1977 metų susirinkimo proto- pui pasiuntė linkėjimus greit pas 
j veikti.

M. škū
kolas būvu skaitytas ir priimtas. 
Vienos minutės tyla buvo pagerb < 
ti mirusiciji Sąjungos nariai: 
Marija Girdvainienė h’ Bronius i 
Grikcnis. Taip pat pagerbti kiti.' 
mirus’e ji kolegos: Telesforas Va! 
liūs. Jonas Rimša ir K. Šimonis' 
(Lietuvoje). Iždininkė Morkū-' 
nienė pranešė, kad mirusių kole
gų giminėms buvo pareikštos i 
užuojautos spaudoje. Sąskaitos 
buvo apmokėtos iš S-gos iždo. 
Nariai savo metines duokles mo 
ka. Į Sąjungą įstojo keramikė • 
Sofija 1_______
DS-gos susirinkimas numatytas j ----laprikčio mėnesi. ' i atrinks ^^Ponatus paro-

parodą Vasario 16. minint Lietu ’ 
vos Nepriklausomybės šventę. ‘ --- r-_.Pa^idautincL kafd S ALDS gą' ant arktono PlokščiM- kad jas bū 
Įstotų daugiau narių. L ' ant '*'*“nos.

M. Šileikis pranešė, kad Sąjun 
?cs nariai turi pirmenybę nau-; 
dotis Čiurlionio Galerijos patai1 
pomis, ruošti kolektyvines <___
asmenines parodas, kad galerija! 
būtų užimta vsą laiką. Publi
ka lanok galeriją ir nusiperka 
paveikslų. Galerija atdara kas
dien, išskyrus sekmadienį ir tre 
čiadienį.

Šį rudenį Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Avė., bus 
dvi parodos^ Spalio 14-28 d. d. 
Miko šileikio sukaktuvinė paro
da, Gruodžio 2-3 d. d. — prof. 
Adomo Varno 100 metu amžiaus t suakkties paroda ir kad kemija 
įvyks Liet. Tautiniuose Namuo
se.

Šileikis pasiūlė užmegsti ry-j 
sius su Floridoje gyvenančiais 
Sąujngos nariais, kad jie ten su 
organizuotų skyrių. Reikalui 
esant galima paskambinti Sąjun 
gos pirmininkui tel.: 434-6155. 
Susirinkimo nariai kol, P. Kau

Meninės fotografijos 
paroda .V:*w Yorke i

Estu, latvių, lietuvių draugi- 
į ja BALTIA rengia meninės fo
tografijos parodą spalio 28 — 

i lapkričio 5 savaitėje Ukrainie- 
1 čiu institute. 2 E. 79 St., New
Yoik. N. Y.

Parodai eksponatus siųsti ad
resu BALTIA c o Darbininko 

, aT i redakcija. 341 Highland Blv. 
Butkiene. Sekantis AL- t i, -Brooklyn. N. Y. 1120/. Juri ko-

dai. Jie turi būti nemažesni 8 
— 12 ir. nedidesni 16-20 inčų. Fo 

j tografijos turi būti pritvirtintos

tų galima kabinti ant sienos.
Vieno fonografo bus priimama 

nedaugiau 6 eksponatų, šrinktų 
□atai' atsiųstųjų darbų. Registracija 
arba 1 Par0^a^ teigiama, spalio 9 d. Re 

• - 1 gistracijos mokestis $5.00. Jis
siunčiamas kartu su siunčiamais 
darbais, ir negrąžinamas bet ku
riuo atveju.

Parodai pasibaigus, ekspona
tus atsiima ar pasirūpina juos 
susigrąžinti jų savininkai.

Bailia

Knygele apie kataraktą
Kovoje su aklumu, Illinojaus 

Draugija Kovai su Aklumu iš
leido naują vadovėlį su patari
mais kaip išlaikyti sveikas akis, 
žymiems Chicagos optalmolo- 
gams padedant. Plačiausiai pap 
litęs yra aiųk kataraktas, didžiau 
šia dalinu apakimo kaltininkas. 
Skelbiama, kad tą brošiūrą gali 
ma dykai gauti ISPP ofise 53 
W. Jackson blv., Chicagoje.

Rugsėoj 22 čL Liet. Tautiniuo- atidarė sekretorius Mikas Šilei- 
se namuose Amerikos Lietuviui kis ir pranešė, kad praeitais me 
Dailininkų Sąjungos susirinki-] tais buvęs Sąjungos pirmininkas 
mas buvo šauikamas laiškais, betlinž. M. Ivanauskas prisiuntė pa 
nebuvo skaitlingas. Susirinkimą reiškimą, kad atsisako nuo pir- 

mininko pareigu. Kadangi S-gos 
>n valdyba buvo be pirmininko, tai 

ligi 1979 metu kovo mėn. visuo 
tinio ALDS susirinkimo, buvo 
nutarta papildyti valdybą dar
bui tęsti sekamai: M. 'Šileikis pir 
mininkas, o Vera Švabienė—sek 

Į retorė, eis pareigas iki visuotinio 
S-gos susirinkimo (1979 metų.) 
Sąjungos valdyba pagal įstatus, 
renkama dviems metams. Iždi
ninkė Barbora Morkūnienė pasi 
lieka savo vietoje. M. Šileikis 
padarė platesnį pranešimą apie 
Sąjungos dabartinę padėtį ir 
ateities veilką.

Dėl 
varkos 
mo seimų protokolų Į “drūtas” 
knygas, neprieinamumo to me
to laikraščių komplektų) yra 
keblu nustatyti Susivienijimo 
pirmojo dešimtmečio metines 
pajamas ir išlaidas bei metini 
narių skaičių. Jubiliejiniam Sei
mui, prezidentas kun. J. Žilin
skas raportavęs 2,080 narių, bet 
Astramskas pastebi, kad 1896 
metų gale organizacijoj buvo čiai aiškiai rodė Susivienijimo 
1,155 nariai (1894-1,287), o išaugimą nuo tų 463 narių ir 
ižd-$2,116.85. žinoma yra, kad 
1895 m. metinės pajamos siekė

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

Martinique Restorane
2500 5V. 91 th St Evergreen Park, Illinois

4

• DAINOS

• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto
STED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100 JHRfat

VIŠI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
*

§1,468.36, išlaidos - $1,136.39. j 
Susivienijimui priklausė 59 
draugijos ar kuopos (1896 m. 
jų buvo 61). Kuopos jau penkis, 
jei ne daugiau, sykius viršijo 

; draugijas, šie pripuolami skai-

$300,81, kurie buvo abiejuose 
dvyniuose, 1886-1888.

Jubiliejinio seimo žymėtini 
nutarimai buvo Pittstono kuo
pos įnešimas leisti mokslo va
dovėlius. Seimas nutarė pirmi-i 
ausia išleisti lietuvių kalbos gra
matiką ir paskyrė $100 dovaną 
jai parašyti. Nutarė padidinti ir 
pagerinti organą Tėvynę, o Su
sivienijimui parūpinti naują 
konstituciją. Seimas pritarė į- 
steigti ateivių globai Namą ir 
nutarė kreiptis i Amerikos lie
tuvius prašant aukų, pats pas
kirdamas $100. Broliškos savi
šalpos reikalu pagrindinės svar
bos turėjo nutarimas iš nariui 
išreikalauti pomirtinėms $2 me
tinį mokestį iš anksto visą me
tų pradžioje, arba po 50 centų 
kiekviename ketvirtyje, šis nu
tarimas padėjo tvirtą pagrindą 
pomirtinių fondui, nes neberei
kėjo “elgetauti” iki susitelktų į 
reikalinga suma būtiniems iš-J 
mokėjimams. ,

(Bus daugiau)

KNYGOS ANGLO KALBA
J. A KIS5 IN THE DARK. Pikantišku ir intviniu nuotykiu

Lpražymti, paimti iš gyvenimo. Lengva* sdlius. gyva kalba, gražiai ižleiata. 

i50 psL Kaina S2.50.
Dr. Juciai fi. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 

tantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
>sL, kainuoja $2.00. S

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Dėtu vos valstybės ir jos kaimynų istorijį 

211 psL Kalus $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma Aių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

-)ixLtęinę perlaida. .
--- —

1733 gosth Halstad Strati, Chiosa, HL W683

■HOY Tp

pas mus

UNIVERSAL
Chkago, III. 60608

Illhi

Buy «čar no larger or 
mort powerful than yow

rua sies »37oml jl»| at- 
l<»t* dideliu darbu*. Pirm*, jie p»- 
irta. Jum* pufekti asmeniiku* jūrą 
uiaimojimu*. Antra, jie padeda n- 
kurti geresn, apylinkėj bendruomenę 
ir parūpini fondus naminis įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos pilei 10 mėne

sio diena, neia nuoiimčlu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Ižduodami Certifikatai, kurie ne-

ENERGY 
WISE

Dortb*aBofflLc*«rt

; . ■■ 4

i 
palūkanų, priklausomai nuo fdėtoi 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

1800 So. Halst»d St,

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
W įsteigt* 1928 metai*. T*L 421-3070

Įstaigos pletnoe* Mem*» antomobUlsm* pastai/LL

I — MAiMUKtfQK CHICAGO ». ILL, Friday, September 29, 1978
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six oumths, >10.00 per 3 montha. In 
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Taika Artimuose Rytuose
Egipto prezidentas Anwar Sadatas, Washingtone, 

pasirašydamas David vasarvietėje padarytus susitari
mus, buvo įsitikinęs, kad žengtas svarbus žingsnis Ar
timųjų Rytų ir Egipto taikos kryptimi- skrisdamas Ame
rikon, jis buvo įsitikinęs, kad nieką ^ero iŠ tų pasitarimų 
neišeis. Jam labai patiko prezidentas Jimmy Carteris, 
jis tikėjo kiekvienu jo pasakytu žodžiu, bet jis žinojo, 
kad pasitarimus reikia vest’ su Meriaehimu Beginu, Iz
raelio parlamento. pasitikėjimą turinčiu premjeru ir to
kio paties charakterib užsienio ministėriu Dajanu. Pre
zidentas Sadatas pasakė prezidentui-Cartermi, kad jis 
nesirašys jokios taikos,, kuri^erš jį palikti Sinajaus pu- 
siausalio įvairiose vietose jaunų izraelitų kolonijas. Ką 
prezidentas Carteris jam atsakė, tuo -tarpu dar nepa
skelbta, bet galima manyti, kad jis patarė jam kovoti už 
Egipto teises ir reikalauti kartu -su Izraeliu kariais at
šaukti ir kolonistus. Į

Prezidentas Sadatas, patyręs, kad Izraelio parla- 
mentas- trečiadienį ^jatvirtino . Izraelio vyriausybės pa- 
\gįųįytųsisusįtarimus? savo artimiesiems pareiškė, ^>g 
Egiptas tikrai, turės keliolika taikos meta} ir galės įie tik 
aptyžrky^ savo ūkį, ^et ir žėįigtiT<ėĮis žiMtsnius moks" 
Id ir .pramonės srityje. Egiptui pavojų sudarė tiktai Iz
raelis. Iš Pietų Sudanas niekad nebandytų pulti Egipto, 
nes dabartinė Sudano vadovybė nori taikos, o. ne karo. 
Prezidetnas Sadatas žino, kad dabartinis Libijos dikta
torius gali norėti įsiveržti į Egipto teritoriją, bet vargu 
jis imsis šio žingsnio po praeitų metų smūgių, duotų ne 
tik Libijos šarvuočiąms, peršliaužusiems Libijos—Egip
to sieną, bet ir sovietų karo lėktuvams, stovėjusiems nuo- 
šalame Pietų Libijos aerodrome.

Be to, prezidentas Sadatas, pasirašydmas taiką su 
Izraeliu, pradarė duris kitų valstybių taikos pasitari
mams. Jeigu bus taika tarp Izraelio ir Egipto, pačios di
džiausios ir galingiausios arabų valstybės, tai taikos 
sieks Jordanija, Sirija ir kitos mažesnės valstybės. Li
bija ir 1

I rašymo, bet šios valstybes užmiršta, kad Egiptas karo 
metu daugiausia nukentėjo ir neteko didelių žemės plo
tų, šimtmečius egiptiečių apgyventų.

Tuo tarpu prezidentas Sadatas, nepradėjęs karo, 
atgauna veik visas tas žemes, kurias karo metu prara
do. Lieka tiktai Gazos sritis, iš kurios izraelitai neat' 
šauks savo karo jėgų, bet šis klausimas dar bus svarsto
mas komisijoje, kurioje Egipto atstovas turės pilną bal
są. Egiptas turi pačią seniausią istoriją, kad jis turi se
niausius universitetus ir naujus profesorius, kurie pa
stūmės pirmyn netiktai mokslą, bet padės atsilikusiems 
žemdirbiams pažinti naujus ūkininkavimo būdus ir iš
stumti visą kraštą kultūringų valstybių priešakiu:

Taikos siekia ir Izraelio premjeras Beginąs. Jis ži
no, kad šiandien Izraelis turi geriausiai ginkluotą ir mo- 
deriai organizuotą karo jėgą Artimuose Rytuose. Jam 
ir Dajanui aišku, kad jie pajėgs tą karo jėgą palaikyti, 
jeigu Amerika teiks jiems pačius naujausius ginklus ir 
gretimos arabų valstybės tų ginklų negaus. Iki šio me- 
meto taip buvo, bet ateitis kitaip vaizduojasi. Šiandien 
sovietinis imperializmas tiesia savo letenas ne tik j Per
sijos jlankoje esančius kalifatus, bet ir pačias didžiau
sias žibalo versmes. Amerika negali ginkluoti Izraelio 
ir laikyti beginklias Saudi Arabijos, Irano ir kitų val
stybių. Izraelio strategai turėjo susigyventi su mintimi, 
kad Saudi Arabija turės tokius pačius geriausius lėktuv 
vus, kokius turi Izraelis, ir kad jų skaičius gali būti dar 
didesnis. Pasikeitus strateginei padėčiai, Izraelis su
mažino savo reikalavimus ir su pąčiu didžiausiuoju sa
vo kaimynu jis ryžosi pasirašyti taikos: sutartį. Kai pre
zidentas Sadatas, atsisveikindamas Beginą, pastebėjo 
apie reikalą neužvilkinti taikos derybų ir paruošti tai
kos sutartį 60 dienų laikotarpyje, tai Beginąs jam pata- 
ėr nesirūpinti: taikos sutarčiai aptarti,nereikės nė 60 
dienų. • '=- • y

Prezidentas Sadatas telefonų, informavo Jordanijos 
karalių Huseiną apie sąlygas, kuriomis jis rengiasi pa
sirašyti taikos sutartį su Izraeliu. Jis išdėstė sąlygas, 
kurios aptarta ir Jordanijos žemės ir palestiniečiai . Jis 
išdėstė, kad palestiniečius atstovaus Izraelio okupuoto
se srityse gyvenantieji palestiniečiai arabai, bet ne Ara
fatas. Paties Arafato Jordanijos, karalius nenori, nes 
Arafato palestiniečiai buvo pasišokę nuversti jauną.-ka
ralių Huseiną ir pagrobti Jordanijos vyriausybę į savo 
rankas. .• . . ... r. ■ ■

Karaliui ištikimi Jordanijos- kąfo vadai sugebėjo pa
lestiniečius nuginkluoti ir iš Jordanijos išstumti į ^Siri
ją. TuosLpačius Arafato partizanus Sirijos prezidentas, 
išstūmė p Libaną, kur jie šiandien neleidžia libanie- i 
čiams :varkyti.savo reikalų. Jordanijos karalius,: pama
tęs didelį Ėgipto laimėjimą, išskrido pasitarti su Egip
to prezidentu. Yra pagrindo manytų kad Jordanijos 
karalius sušitars su Izraeliu ir pasirašys taikos sutartį. 
Pasitarimai gali užtrukti kiek ilgiau, bet jie susitars. 
Jeigu kartais viena pusė užsikirstų, tai tada preziden
tui Carteriūi'reikės abi pusės sukviesti į David vasar
vietę ir patarti susitarti.

Jeigu sovietų karo jėgos bandytų veržtis į Artimuo
sius Rytus, tai jiems kelią pastoti privalo vieningas 
visų tos srities valstybių frontas. Irako diktatorius dar 
ir šiandien leidžia sovietų teroristams naudoti siunčia
mąją radijo stotį, bet savo komunistų vadus, palaikytus 
porą metų kalėjime, jis išvedė į aikštę ir visų gyventojų 
akivaizdoje pakorė. <

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amaty mokyklą, pastatyta 1940 metais

Spauda ir teismas
NEW YORK. — Aukšviausio- 

jo Teismo tarimu atidėtas įsa
kymas New York Times repor
teriui M. A. Farber grįžti į New 
Jersey kalėjimą už atsisakymą 
pasakyti iš kur gavo žinias apie 
dr. Mario Jascalevich nužudy
mo bylą.

Teisėjas Potter Stewart leido 
Farberiui pasilikti laisvam iki 
sekančio šio teismo sprendimo. 
New Jersey aukse.. teismas Far 
bėrį paleido į laisvę rugpjūčio 30 
d. bet patvirtino civilinį ir kri 
minalinį kaltinimą Jam ir New 
York Times dienraščiui Antra-- 
dienio nutarimu, taip pat atidė 
tas įsakymas NYT. kasdien mo
kėti $5,000 pabaudos, kol teisėja 
Stewart ar kitas teismas tą rei 
kalą pirmiau išstudijuos

Floridos atstovo bėdos
WASHINGTON. — Floridos

Herbert Burke, šešis terminus iš
rinktas Kongreso atstovu, turi, 

‘rimtu sunkumų su sekančiu ter 
minu. Praeitą antradienį jis pri 
sipažino kaltas dėl netvarkingo 
elgesio pasigėrus ir dėl pasiprie

Smirna “taikingam” areštui, pra 
ėujsį gegužės mėnesį “Go-Go” 
užeigoje. Burke, kuris nuo 1966

Misijos Norvegijoj
OSLO, Norvegija. — Evange

metų atstovauja pietinės Fiori- hstas Billy Graham, pratęs JAV 
dos 19 Idistritką sesigynė r kai l sutraukti į savo misijas dešimti 
tinimui, kad norėjęs papirkti liu tūkstančius klusnių kiaušy* 
dininką jį areštuojant bare neto tojų, kitokių sutiktuvių gauna 
Ii Dania. Jis nubaustas $1500 pi patirti toliau nukeliavęs.
nigais, trijų mėnesių probacijos I Nukeliavęs į Norvegiją masi- 
be pareigos raportuoti, ir sumo- atgaivos (revival) mitingų 
keti $1,437.70 teismo išlaidų. i’

Mažesnės kainos 
didesnis pelnas

LONDONAS. — Sir. Freddie 
.Laker praėjusį antradienį nesi- 
■ gailėjo nei vaišių nei šampano 
kuris plūdo kaip iš gausybės ra
go' inauguruojant save naują 
oro susisiekimo liniją, pavadin- 
t ąSkytrain tarp Londono ir Los 
Angeles pigiomis kainomis.

Jis nemaž nenusiminė, kad jo 
“dausų traukinyje 345 sėdynių 
DC-10 lėktuve pusė vietų buvo 
tuščios. Perskridimas Lakerio ke 
leiviniu lėktuvu iš. Londono į 
Los Angeles arba priešingai kaš 
tuoja $185.

• organizuoti šeštadienį, iš minios 
vienu supuvusiu pamidoru bu
vo pataikytas į veidą, bet sek
madienį sporto stadiume misi- - 
joms pasibaigus iš 22,000 publi 
kos pradėjo į jį skristi sugedę 
vaisiai ir grietiniai tešlainiai, 
bet nei viepas nepataikė.

• Dar ,priešjain\į Skandinaviją 
atvysktant ,Naeionalė Fagonų 
Draugija ir rtkokios kairiaspar- 
niu grupės Norvegijos laikraš
čiuose pradėjo dėti prieš jo mi
sijas nepalankius garsinimus,

Žiema bus švelni?
- CHICAGO. — Illinois univer 

siteto klimatologas 5 - St&unley 
Chagnon:.Jr. .-Ūrbanoje galvoja, 

^- rkad- ateinanti žiema - tuAibūti 
Įvedęs žymiai nupigintas kafc^glta’^-^nesaltu snėŠ 90 

metu Urbanoje tęsinių rekordai 
rodo, lead per^ Įjf^^^ kar 
tus buvo po . dvi JsS£as žiemas 
viena po kitos,"-bet nebuvo, J kad 
trys šaltos žiemos sektų iš bilės 
viena po kitos. Paskutinė iki šiol 
'šaltų žiemų pora buvo praėju1 
šioji su 20.2 laipsniais temperatū 
ros vidurkiu ir rekordinė 82.8 
inčais sniego danga. Užpemykš 
tė 1976-1977 metų žiema turėjo 
vidutinišką temperatūrą 20.9 
laipsnių ir sniego 49.5 inčus.

Ateinanti žiesna negali būti to 
kia kaip praėjusios dvi, sako

nas Laker padarė $5 milijonus 
gryno pelno.

krašte. Jis labai gerai informuotas, kas atsitiko Afgani- 
stane. Jordanijai susitarus su Izraeliu, tuo pačiu kėliu 
turės eiti ir Sirijos prezidentas.

Sovietų valdžia turi pačią didžiausią karo jėgą pa
saulyje. Sovietų maršalai planuoja'veržtis Į Kiniją, Va
karus ar Artimuosius Rytus., Jiems daug lengviau verž
tis į tarpusavyje kovojančias valstybes. Jie nedrįs verž
tis į Artimuosius Rytus, jeigu ten bus taika ir gyvento
jai pasiruošę gintis iiuo Įsiveržėlių. Jie bijos veržtis Va
karų Europon, jeigu europiečiai bus pasiruošę gintis.

........ .  „ __ _____ Jis nenori, kad krašto viduje Mttj'Tada jie galėtų tarp savęs pen-siimUir sudarptų proga 
Sirija kaltina prezidentą Sadatą dėl taikos pasi- išdavikų, kurie padėtų sovietų karo jėgoms įsistiprinti rusų pavergtoms tautoms, išs aisvmti. , .... .

vimas, o 90 metų statistika, jis

L. VENCKUS
Artimoji Anglija

(Tęsinys)

I. R. O.
Pagal sutartį, kurią pasirašėme Vokietijos sto

vyklose prieš atvykimą į Angliją, pakeisti darbą ga
lėjome tik su Darbo Ministerijos leidimu. Todėl at
vykusių EV\V. dauguma bent kol su padėtimi ap$r 
prąto, nebuvo patenkinti nei darbais, nei uždarbiais. 
Vieni del to tylėjo, būdami įsitikinę, kad “prieš vėją 
nepapūsi”. Nedidelis skaičius grįžo atgal Vokietijon; 
iš kur po kiek laiko išvyko į kitus kraštus. Buvo ir 
tokių, kurie nors ir nesutikdami Sy jiems paskirtu 
ar susirastu darbu, nesiryžo Vokietijon grįžti, bet ieš
kojo būdų bei progų kaip pagerinti savo būklę čia 
pat Anglijoje. Prie paskutiniosios grupės žmonių pri- 
skaitau ir save.

Kuomet Salfordo karšykloje bcdirblmt milijonai 
medvilnės dulkių krislelelių pradėjo kenkti akims (tu
rėjau akių klinikoje gydytis) hulariau pasiieškoti 
švaresnį* sveikesnį darbą.

Kartą laikraštyje užtikau skelbimą, kad gumos 
fabriko raštinei reikalingas žmogus darbininkų al
goms apskaičiuoti. Man raštinės darbai nesvetimi 
buvo dar Lietuvoje gyvenant. Vokietijoje lankiau 
Ih-ekybos Mokyklą ir baigiau buhalterijos kursus. 
Nieko nelaukęs nueinu į fabriką. Ten mane apklau- 
<inėja, egzaminuoja raštu ir žodžiu. Nors man dcci- 
iim’inė sSdema įprasta, bet susitvarkau ir su svarais, 
šilingais bei pensais. Mane priima, žinoma su sąly
ga. kud atnešiu leidimą iš Ministy of Labour and Na
tional Service.

Darbo Ministerija leidimo nedavė. Tik paaiškino, 

kad iš tekstilės fabriko išeiti galėsiu tik po dvejų: me
tų, darbo sutarčiai pasibaigus. Grįžau nusivylęs ir ne
patenkintas. Tačiau rankų nenuleidau ir vs galvo- 
jau4 kaip iš esamos padėties išjudėti į šviesesnį 
rytojų.

Atsiminiau girdėjęs, kad Ženevoje veikia tarp
tautinė pabėgėlių organizacija IRO (international Re
fugee Organization), kuri neva rūpinasi pabėgėlių 
gerbūviu, atskirtų šeimų sujungimu ir panašiais hu
maniškais reikalais. Sužinojęs adresą, rašau laišką į 
Šveicariją. Po kelių savaičių gaunu atsakymą iš IRO, 
tik ne iš Šveicarijos, bet iš Londono ofiso.

Laišką nenumeciau, pasilikau kaip istorinį do* 
kumentą, kurį pasiskaityti gal kada nors kam ir bus 
įdomu.

Iš laiško paaiškėjo, kad IRO, ragindama Euro
pos pabėgėlius į jos įstaigą kreiptis iki 1919 m. rug
pjūčio 31 d. turėjo tikslą sužinoti skaičių asmenų, ku
rie įeina į šios organizacijos veiklos ribas, materia
linės ar finansinės paramos atžvilgiu.

Toliau rašoma, kad Suvienytoje Kaialysitje 
(United Kingdom) atsidūi usiems pabėgėliams jokią 
materiaJinė parama neteikiama, nes parama aprilx> 
ta teikiant:

a—teisinę ir politinę prcrtckciją,
b—patarimus kokios rūšies paramos gali tikėtis 

pabėgėliai, grįžtantieji Vokietijon ir Austri- 
jon.

c—patarimai dėl ribotos imigracijop už Suvieny
tos Karalystės ribų ir

d—paramą repatrijuojant į savo kilimo kraštus.
Perskaičius laišką su visais priedais rttan pasi

darė aišku, kad yra daug pabėgėlių Didž. Britanijoje, 
kurie visokiais reikalais kreipiasi į IRO, nes atsaky
mas yra bendro pobūdžio. Taip pat aišku, kad IRO 

prieš veikiančius šiame krašte įstatymus nekovos dėl 
mūšį, dypukų, padėties pagerinmo.

Punktas dėl šeimos narių atgabenimo man at- 
pdbla. Žmoną ir vaikus jau atvežė. Tėvus ir motinas 
muhis iš Lietuvos niekas neatgabens, apie jų likimą 
nieko dar nežinome. Nors susirašinėjime ir ryšių už
mezgime galėtų kas padėti.

Gal dar ne per vėlu grįžti Vokietijon? Bet čia pat 
raštas pabrėžia, kad dė? labai netikros ekonominės 
padėties Austrijoje ir Vokietijoje, dėl didelės bedar
bės ir pabėgėlių skaičiaus gausumo, grįžimas Euro
pon esąs labai rimtas reikalas.

Repatriacija į kilimo kraštus, tai vienintelis 
punktas, kuris aplinkraštyje plačiau neaptartas. Bet 
kaip -prieš tai ir po to sužinojau, v^i, kurie tik pa- 
prftšė daugiau informacijų šiuo punktu, buvo gyvai 
raginami grįžti, kad ir į bolševikų užimtus kraštus, 
žndattt visokeriopą pagalbą repatrijuojant.

Geriausiai iš visų šio aplinkraščio paragrafų 
man patiko tas, kuriame žadama laisvė pasirinkti 
darbą savo, anksčiau įsigytoje profesijoje ar specia
lybėje. Reiškia yra vilties, kad kuomet Didž. Britani
joje ekonominė padėtis pagerės, tada ir mums. Euro
pos savanoriams darbininkams (EVW’s.) atsiras pla
tesnės. gal geresnės darbo galimybės. Tuo tarpu: ta
čiau, kraštas davęs prieglaudą pabėgėliams, galįs ti
kėtis, kad šie dirbtų tokį darbą> kuris labiausiai 
kalingas šio krašto atstatymui. Tam kartui apeira- 
minit. Bet kuomet tik mano darbo sutartis pasibaigs* 
aš tikrai ilgiau nebelauksiu. Pasakysiu Good-Bye dul
kinai karšyklai. .

DARBŲ*
Letai slinko savaitės ir mėnesiai bedirbant med

vilnės karšykloje. Yra žmonių, kurie vienoje darbo
vietėje išdirba visą savo amžių. Tokie žmonės yra ar

ba labai patenkinti savo, darbu, arba jie neturi vil
ties ir -noro pagerinti savo būklę. Kaip vergai ar ka
liniai, jie''veHia savo jungą nė nemėgindami jo nusi
kratyti. Tokių žmonių aplink mus buvo gana daug. 
Juos negalėjau suprasti. Juk dirbdamas žmogUs pra
leidi paroje bent 8 valandas aplinkoje, kuri tau patin
ka ar) nepatinka. Reiškia, praleidi trečdalį- paėog, gal 
ir trečdalį 'savo^veninio darbovietėje. Jeigu ta ap
linka žmogui nesudaro keblumo, jis gali jaustis ir 
laimingu. Bet jeigu padėtimi jis nepatenkintas/tai 
kasdieninis prisivertimas grįžti į nepakenčiamą dar
bovietę, vis ir vėl tikrai žmogui net sveikata nei patarti 
na. Bent man taip atrodo.

Pagaliau mano darbo sutartis — dvejų metų lai
kotarpis — pasibaigė. Nueinu į Salfordo Darbo Mi
nisteriją kito darbo ieškoti. Paklausia kur dabar 
dirbu.

— Richard Howard & Company. Karšykloje.
— Sorry, there are no other vacancies we could 

offer you.—
Tiek to. Jeigu jūs man negalite pasiūlyti kito dar

bo, aš pats susirasiu. Nesvarbu kur ir ką bedirbsiu, 
bet tų. medvilnėj dulkią daugiau nebegersiu. Prade
du žvalgytis, teirautis.

Manchesterio ir Salfordo miestai jungiasi lyg 
vienas ištisas namynafk Jei nesi vielinis gyventojas, 
tad taip ir nežinosi kur pasibaigia Manchester ir kur 
prasideda Šoifordas.. Tik iš vienos pusės juos skyrė 
aiški linija: Manchester Ship Canal. Antroje kanalo 
pusėje prasideda didžitrfiš industrijos rajonas — 
Trafford Park. Ten atrasi kieto plieno ir minktos gn- 
mos fabriku^ tekHų gamybą, asbesto .ir visokiausias 
rūšies lengvosios ir sunkiosios pramonės* Tr»ffojd 
Parko rajone dirbo tuksiančiai žmonių. X’utarau ir 
as ten sosirasti naujo darbo.

(Bus daugiau)
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K. G. Ba.,ATKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

M49 So. Puluki ąd. (Crowterd
SMildUs), Tol. LU 5-4444 

Priima lagoR^s. pagal susitarimą. 
Jei WtwliepM, skambinti 334-SOM.

OĮt c. K. BOBELIS 
tą Darumo takų 

chirurgija
ToM. 695-^533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wėftęh«ter Community kllnikcw 
Medici n o« direktorius

1^34 S, Hftnhtim Rd., Waste better, IC
VALA DOS: 3—8 darbo dienomis ir 

ku antra šeštadienį 8—3 vaL 
T»< : 567-2727 arba 562 ?728

,EL. BE 3-5893

PR. A R. GLEVECKAS 
gyoytojas ir chirurgas 

SRKCIALYBa AKIŲ LIGOS 
1W7 W«,t I03rd StrM ) 

Valandai, pagal saattarlma.

PR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
24U W. 71 St. Tai. 737-5W 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir • 
. j “contact lenses”' • į

Vai. agal soMtarimą. ufdttyta trečj

0R.LE0NAS SEIBrJTIs' 
INKSTŲ, PŪSLtS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
245S WEST (3rd STREET 
Vai. antrai. 1—♦ popiet 
ketvirta. 5~7 vaL rak 
Ofiso tolaL 774-2880 _ 

Ratidoncijoj fotots 448-5545

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

STEPAS VARAKKA

ėjo su vakarais per Gdansku. 
Dėl Lietuvos prekybos ginčijosi 
dažnai Ryga ir Gdanskas. L!e-f 
tuviai keletą sykių bandė užim
ti Rygą i*- Gdanską, kad gagėtų 
turėti laisvą kelią į Baltijos jū
rą.

1365 m. Algirdui ir Kęstučiui 
kvykus į Volynę valstybės rei
kalais^ kryžiuočiai su Kęstučio 
sūnaus Butauto išdavyste su 
ruošė didelį karo žygį į Vilnių. 
Butautas kryžiuočių pagelba 
norėjo padaryti perversmą ir 
pats užimti tėvo ir dėdės vietą. 
Planui nepavykus. Butautas pa
bėgo pas kryžiuočius į Karaliau- 
č’ų ir ten su iškilmėm buvo pa
krikštytas Henrik vardu. Tą 
padą vasarą vėl žygiavo su kry
žiuočiais užimti Vilnių. Pake
liui sudegino Kernavos i - Mni 
šogalos pilis. Įsiveržė į Vilnių 
bet pilies paimti neįstengė. Po 
to, daugiau i Lietuvą negrįžo.

Vilnius dažnai buvo puola
mas. Vienas iš didesnių ivyko

1377 m. vasario mėnesį prieš 
Algirdo mirtį. Tu met iš 12,000 
kryžiuočių, tik maža dalis išliko 
gyvų. Po 1110m., po jungtiniu 
lietuvių, rusų ir lenkų jėgų per
galės, kryžiuočiai Vilniaus dau
giau nepuldinėjo. Čia autoriai 
nedrįsta pasakyti, kad ta perga
lė buvo t;es “Žalgiriu”.

Toji Vilniaus Gedimino pilis, 
vėliau kunugaikščio Aleksan
dro buvo naud jama ginklų 
sandėEu. Žygimantui Augustui 
statant netoli pihe$ sau rūmus, 
joje buvo sukrauti jo turtai ir 
biblioteka. 1610 metais Gedimi
no pilyje buvo įrengtas bajoru 
kalėjimas. Po to, dar keletą 
kartų pilis buvo panaudota ka- 

’ riniains tikslams. Vėliau ji liko

(Bus daugiau)

— Mississippi juodžiai tikisi 
pravesti į senatą pirmą juodao
dį senatorių.

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare ir ryte ir vidudieny ai dejųųju ir šaukiu, o |lf Kflird® ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Dantelis. (Dan. &10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pąsišventuaio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

IV. RATTO TYRINRTOJAI
J. Muzikani, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika Evans

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

VįįKf Tel. 737-8600
\ TeL 737-8601

i Vilniaus praeitis ir ateitis ži- n;a (Vilnelė) yra srauni ir ne
jūrini per raudonus akinius. plati. Nuo šios nedidelios upės 

Valstybinės P'litinės ir Mok- kilęs ir miesto pavadinimas.
slinės Literatūros leidyklos Vil
niuje išleistoje knygoje, “Vii- Archeologų

jnius Tarybų Lietuvos Sostinė”,! kad
j J. Jurginis ir V. Mikučianas ko- žirninės. 10 amžiuje toje vieto- 
lektyviniai rašo.

Šios knygos turinį stengsiuos doalinės Lietuvos susidarymas

Stuthoffo kankiniui, tauriam lietuviui

Miesto praeitis labai sena, 
tirinėjimai rodo, 

čia 5-8 amžiuje gyveno

je rasta arabišku monetų. Fe-

DR. VYT AURAS skaitytojams pateikti labai su- 13 amžiuje padėjo jai vystytis

JONUI ŠERNUI

įnirus, brolį Petrą ir jo šeimą Rockforele, seseris Dara- 
tytę ir Matilda Lietuvoje, taip pat kitus gimines giliai 
užjaučia

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
i ~ j~jfi>JWMrnini.nn»u»ir«iJiinn.r jww

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
■' ■ ' ■ -

TeL 927-1741 — 1742 t
I

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

■

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Roękfordo Lietuvių Klubas

Reg. Lietunu Bendniomenės Apylinkės Valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos Skyriaus Valdyba

BALF’o 85-to Skyriaus Valdyba

glaustoje form'je, vengiant ko-{ir plėstis. Jšodybvietė virto mie- 
munisjinio leksikono. Knyga stu. Raštu' se pirmą kartą Vil- 
turi 173 psl., 7 skyrius:-Miesto nius minimas 1129m. Toji ne 
istorijos bruožai. Miesto atsta- visai tikra data <yra minima

I 1 *  . —   - - , _ — . V - - X. ■ 4- * _. k' *

Respublikos politinio gyvenini tikroji, dokumentų paremta yra 
centras. Kultūros židinys. Mie-11323 m. Toji data yra minima 
sto istorinės, vietos. Dailės ir. ar* j Gėdinimo laišku -se. Kada G"e- 
chitektūros paminklai, žvilgsnis diminas 'persikėlė iš Trakų ’4-

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktika, iper- MOTERĄ Hgc^ 

Ofisas 2452 WEST Svth S’iR^ET
Taf. PR S-T223 Į

OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad.į tumias ir tolimesnis išvystymas.. Voskresensko metraštyje. Ti-
ir penkt. 2-4 ir. 6-8 vaL vak. S^štadie- 

2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
? pagal susitarimą.

JCTT inilCKlUI Ub P<UI11UK1<11. uiuaxxia.A JldhU

P. ŠILEIKIS. 0. P. lį miesto ateitį. Knygos tiražas į Vilnių nėra dar. tiksliai nustatj’-
ORTHOPEDa^PROTEZISTAS1 ' “

Aparatai - Protezai. mScl ban- 
dažai. Special; pagalba kj|om$.

' (Arch. Supports; ir-X t.

U50 Wt«t 63rrf SU Chicago IK. 6062* 
/ TttoKi PRospect S-5084

H 

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — »i]na apariud< 

ŽEMA KAINA 
R. 3ERRNAS 
Tai. WA 5-8063

20,000. Išleista 1956 m. įtą.: : ;
Miesto istorijos bruožai. į - Persikelti iš. Trakų į Vilnių 

Uetuv s TSR sostinė Vilnius’-Gędjnainą pasks 1Šno .politinės, 
yra prie dviejų upių — Neries t strategines ir ekonominės prie-4 
:r Vilnelės santakos, ' pačiąihe -žąsiys^Kol kryžiuočiai, buvo; 
vingiuotame Neries slėnyje. To-', stiprūs, ir f Hanzos miestai vėį- 
ji antroji Vilniaus upė — ViL1kė sutartinai, Lietuvoj prekyba

šešių metų mirties sukaktis

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

H N i iri u atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-W1 gba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADUQ iEFMOS VALANDOS 

Yew program©® H ’WOPA, 

M90 ML Al j£ 

Lietuvių kalbai kaadieft nu© pir- 
iki penktadienio 3:00 

—3:30 vaL popiet, šeštadieniai* 
ir sekma^eniais nuo Iki 9:30 

^sl. ryto,
■ Ahfona Dtvkv®

HEmtock «4U
7159 So. MAP«W0dš <VE. 

Chicago; tu :

A Great Grilled Sandwich
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street

J 1410 So. 50th Ave^ Cicero
F Telef. 476-2345

posirinkimaa

Sandwiches are an Amev:an tradition once reserved for 
hmchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and. grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cas 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyveno Wauconda, Illinois

Mirė 1972 metu rugsėjo mėn. 29 dieną sujaukęs 85 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., Raguvos valse:. Vadoklių parapijoje, 
Adančių kaime.

Pala dotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmona Barbora, gimusi Picius; sūnus Al

bert ii Thomas, jo žmona Charlotte, duktė Helen Reeves, jos vyras 
Edward: anūkai — Howard Reeves, jo žmona Mary, gyv. Mississippi; 
Bonnie Reeves Zimmerman, jos vyras Randy; David šeštokas, Jill šeš
tokas ir Albert Šeštokas bei kiti giminės, draugai bei pažįstamd.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime, 
Tebūnie Tau lengva šr žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona ir vaikai.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
—O—IMI

NARIAI:
Cklea<o£

Lietuvių
Laidotuvių
Dirertorit
Assoriacijos

AMBULANCI 
PATARNAYS 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DA L Y M.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOM VS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

M’ So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-340 j

III
MIDLAND 
SAVINGS

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

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4 1914metųhard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked

6

«77-84M 
Onto)

— Jei ktoote asmenis, kuri' 
galėtų užsiiakytj Neojieras, pra 
lome atsiųsti jų adreetH. Ma 
jiėms wp^ ^aojieaaB dvi » 
vaitea nrmeiriMmi

t* v-.' <- - - - A . > - ► -•

Vi
1/3 cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion.

2

2

1/2 
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 tide of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baiting sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. GriU on griddle or in skillet until toasted on both sides 
QR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in bot water 15 minutes for 
large eggs adjust time up or down by about approx. 3 
minutes for each size larger ęr smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — sbelk are easier to remove and 
ft'5® Jess likely you will have a dark surface on yolk£. To 
remove sheB: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
beiween'hands to hxwen shell; then peel, starting at large end.

cold water or dip in bowl of water to

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
jums už mums paruayu 
paj»4UKej&nui. Mes nure- 
uiHie o u La Jum> uauaingi 
u autuyje

apdriuVoi 
-40,000

2tS7 W. 69 STREET 
Chioffe, IL 60«x9 

T.|. 925-Z4O0 
8929 SO. HARI.EM AVE., 

Illinois 6O4S5
T.l 498-9400

AND LOAN ASSOSLATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

Hold
A H accuunts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

> vrg-
Certificate 

(Minimum $5,000;

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeCU 3-&71

GEORGE F. RUDMINAS
5X1? So. LITUANICA AVĖ. T»Lt TAria 7-1U&-1UI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVH3)

2424 WEST 69U. STREET RJCptbUe 7-1I1J
2314 WEST 23rd PLAC1 VL vhh
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HUla, k^L 874-4418 ; 
""r* i — i IIP ————B |

M54 So. HALoTKD STREET Phonal Tiria 74M1

< — MAWIRMX, OHCAQO «, ill. Friday, C~cpfember’29, 1978
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bet aukotojų susrinkimą. Pro
gramoje rudens aukų vajaus ari 
darymas ir rinkimai atstovų į

Balfo Seimą, kuris įvyks spalio 
28-29 dienomis Čikagoje.

— Dr. Pranas Bagdas išrink
tas Lietuvių Gydytojų D-jos 
New Yorko skyriaus pirminin
ku. Vytautas Avižonis — vice- 
piim., Ibsenas Skeivys — sekr., 
Leonida Giedraitienė — ižd., 
Birutė Preikštas-valdybos nare.

— Juozas Audėnas is New 
Yorko valstijos, ilgametis Vliko 
valdybos narys, rugsėjo 25 <L 
pradėjo 81-mus amžiaus metus.

— Dailininkai ir meno mėgė-

TRUMPAI

— Seniausia lietuviška radio 
programa Naujojoj Anglijoj 
švęs savo 45 motų sukaktuves 
So. Bostono Liet. Piliečių Klubo 
auditorijoj, semkadienį kovo 
26. 1979 metuose, 3:30 vai. po 
pietų, šių programų vedėjai Ste 
ponas ir Valentina Minkai pra 
šo nerengt kito parengimo tą 
dieną ir kviečia visus į šių pro 
gramų 45 metų sukaktuves.

— Skaitytojų dėmesuiui! Kazj 
kuriems skaitytojams buvo iš-
siuntinėti kalendoriai su netiks 'ai: Audronė Žimaitytė, Emilija 
lioms lapkričio mėnesio dieno- Tutlienė’ Birutė Žemaitienė, So 
mis. Šiomis dienomis išsiuntinel Butkienė Ona Abraomaitie 
jamas lapkričio m. lapas su tiksĮnė> Martynas Gramontas, dr. Joj 
liomis dienomis Prašome pasi
keisti. Taip pat kai kuriems pa
teko Gruodžio mėnuo be 31-mos 
dienos^ Prašome padaryti reikia 
mą pataisą. Dėkojame ir atsipra 
šome.

j nas šalna, Vitoras Pėtrikonis, j 
Jonas Paštukas ir Rimvydas Cin. 
ka išstatys savo kūrinius Jauni 
mo centre. Parodos atidarymas 
įvyks rugsėjo 29 d. 7 vai. vak. 
Parodoje savo darbus taip pat 
išstatys Marija Raudienė, Irena/ 
Geležienė. Rasa Janušaitytė, Fe‘ 

nė, Mečislovas Mackevičius, dr. ’ Ch'icagoje.
Romualdas Povilaitis r dr An to pirmininkas yra Julius R.Ku resnio amžiaus 
tanas Lipskis.

Geležiene. Kasa Janušaitytė, Fe j — Poetais Bernardas Brazdžio
licija Gresiut.ė Natalija Sodei-|nis, Antanas Gustaitis ir Stasys j

Smilgienė, Vida I Santvaras dalyvaus Laisvės VarJ 
tr—-’3-2 po radijo organizuojamo  j litera

tūrinėje popietėje spalio 15 cL

— Balįo Cicero 14 skyriaus 
valdyba kviečia spalio 1 d., sek
madienį, tuojau po sumos šv. 
Antano parapijos salėje narių

kienė, Julija i
Brakauskaite, Veronika švabie

;3 vai. popiet So. Bostono Pilie
čių klubo salėje. Spalio 7 d. 6 
vai. vak. ten dainuos Hamilto- 
mo iaidutės, vad. muz. Jono Go 
vedo Taip pat dainuos sol. Ri
mas Strimaitis. Koncertą ruo
šia Boistono Lietuvių Tautinių 
šokių Sambūris.

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

American Travel Service Bureau
^^27 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukini™, 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.

— Š/m. Spalio 14 d. šeštadienį 
reg. Lietuvių Bendruomenės 
Rockfordo apylinkė rengia tra-! 
dicinį šampano vakarą Rockfor.Į 
do Lietuvių klube, 716 Indiana' 
avė. Visus Rockfordo lietuvius 
ir apylinkės lietuvius maloniai 
kviečia dalyvauti.

Valdyba.

— SLA, BĄLFo ir .kitų j or
ganizacijų veikėjas Juozas U r 
helis, gyv. Melrose Parke, J1U 
rugsėjo 19 d’-. RjtzArnjjqjp. ■ • sąvo 
75 metų .amžiaus: gui^-ky. >zJįs 
yra būyęs. ęktuąeįį arietu 
jos” administratorium.

■. ’.i h
— Antanas Męį:

rose Parke, švgš
savo 92 metų ^intądienį. .Ne^

■ žiūrint amžiaus, jis „skaitp: 
laikraščius net be ^kijiių ir vi-. ■ 
suomet dalyvaują vietos pa ‘ 
rengimuose. \

— Sandaros rudeninė gegu-

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaU 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo^ pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
*u juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrūko 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
tain, pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant T-ietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalu renesanso. :

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
rkaityti ir platinti Naujfenąs. atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam^

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus* 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamo? ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

Vi<as ir visus kviečiame i didžiąją taiką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimu xkaitytoju reiki Urn* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo .išlaidas. Priede doL

Pavardė ir vardas ________________________ ___________________________

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________________ , kuris
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

—1 1 r < 1Ji
Pavardė ir vardai ___________ _____________________
f — ——' - — - - - . -.. ■ ’------ - <wrx—

Adresas .__________________ _ ______ _______________________________-—- —    —— — - —— --  - --   -4_ X
• Platinimo vajaus proga, Prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas _______________ ________________________

Adresas _________________________ _________  _

Pavardė ir vardas ——___ __________ ___________________ _

Adresas________________________________ _ . .. ___________

Fiv’irdė ir vardas ____________________________ _________________________

4 iretas - - ___________ ___________

darbų turintieji. Registracija 
veikia kasdien nuo 9:30 vai. ryto 
iki 4:30 vai. vak., išskyrus še- 
štad. ir sekniad, Lietuvos Duk
terų draugijos telefonas:

925-3211 (Pr.)

— Priimsiu ir globosiu pagal
bos reikaligą asmenį.

Tel. 436-6294 (pr).

Mafija žinojo apie 
Kennedy mirtį

WASHINGTON, D. C. — Sa 
vo laiku Kuboje veikęs FBI agen 
tas Jose Aleam trečiadienį liūdi 
jo kongreso komitetui, kad jau 
1963 metais įtakingas mafijos 
vadas Santos Traficante vieno 
pasikalbėjimo metu Havanoje 
jam pasakęs, akd Kennedy ne
baigs savo termino; nes bus už
muštas. Traficante naudojo žodį 
“hit”, o mafijos tarpe šis žodis 
reiškė mirtį. Agentas Aleman tu 
rėjęš'kutefkti -komitetui: papildo 
tHĮį žiriių kėtvirtadiehį, bet jis 
bežinojęs7ar galėiąs 'Rudyti, nes 
jiį%fogai jauĮČeši.

Rengimo komi te- nai angliškai kalbantiems vy- 
lietuviams ir 

zas, jr. Į komitetą įeina Algir- lietuvėms pradėjo veikti Lietu- 
das Brazis, Semaška, B. Gra- vos Dukterų draugijos namuo- 
montas, B. Klemka, Stanley se, 2735 W. 71 St. čia kviečiami 

i Balzekas, jr,. Ch. Zulėnas ir( registruotis darbo ieškantieji ir 
' kt Gros Kosto Venckaus or
kestras. Taip pat tą dieną ati
tinkamai bus pagerbti Cook 
County šerifas Richard J. El
rod ir Aleksandras Kumskis 
Dalyvaus ir kiti garbingi sve
čiai iš įvairių vietovių.

— Prof. S. Kairio ir K. Bie
linio paminklų statymo komi
tetas praeitą savaitę posėdžia
vo dr. Jono Valaičio reziden
cijoje. Prieš statant paminklą 
komiteto nariai peržiūrėjo vi
sas projekto techniškas deta
les. Paminklai turi būti pasta
tyti dar šiais metais, o atiden
gimas įvyks.kitais metais per 
Memorial Day. Komitetas pra 
šo paminklams aukas siųsti 
Vajaus komiteto pirm. Jpdzui 
Skorubskui, 1634 S. 50th Avė,, 
Cicero, IE. 60650, Prof. Š, Įmai
nys an d K . _B_i elitai s M emųiū ai 
^Couihiiifee.' 7' ‘ '1 ?rkk

-.rOŠC.V.l 50^
— NORINTIEJI STUDIJUO

TI pijamnąi arba akprdęoną pąs 
HitiŽ. X. JUrgiitk prašomi skam^

— SPECIALI 20% NUOLAIDA

;Daug įvairių pųošmęnį .Moka-, 
me $4'už sidabrinį dolerį Į?£į>i 
kaine'pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 

Židč į\yks spalio 8 d. Liet. Vy-< — Darbų pasiūlos ir paklau- 
čių salėje, 24o5 West 4/th St.,sos tarnyba jaunuoliams ir silp~

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Kinija užsakinėja 
prekes Vokietijoj

• PEKINAS, Kinija. - 
tinė Kinijos vyriausybė užsakė 
įvairių prekių Vokietijoje už aš 
tuonis bilijonus marku. Bendrai 
paėmus, ši suma sudarytų apie 
keturis bilijonus dolerių. Hd 

.šio meto Pekino vyriausybė už 
sakydavo prekes tiktai tuo atve 
ju, jeigu turėdavo pakankamas 
sumas už jas užmokėti arba tu
rėdavo medžiagos mainais. Tuo 
tarpu su Vakarų Vokietija suda 
rytas kredito susitarimas. Kini 
ja yra pasiryžusi laikytis susita
rimų ir vokiečiams mokėti už 
kiekvieną užsakytą mašiną.

KAIP SUDAROMI

MARIJA NOR]
IMS Wert l»tk SU Chloro, m 60621 • TeL WA 5-27S7

Marinkime, perto rCHJer Inlrlv prekių 
MAUTAI U IUROPOI UN^tLIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MAHOUWTTI SIFT PARCEL! IIKVKE 
!3*T W. »THi W, Chlcwa. IIL Wtt. - T*L WA 5471? 
»M fa. HaMtol Chlcapa, IIL — TaL I544JH___

V. YALAMTIMAV
■ - ' — ..... ... ——»

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDftJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai.
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

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

Toto. - 778-5374

vak.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali dau^ 

padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welh 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legaližko 
Halsted SL. Chicaar Fil 60608 
oris formomis — £3.50.

Užsakymus *u Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S

Atsiminimu Skirsneliai
atspausdinti

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 Are,

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezrdent&s
2212 W. Cermak Road Chicago, Di.- Virginia 7-7747

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
^MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 
gražiai užlaikytas, $34,000.

NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NES biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

DABAR — NE RYTOJ
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, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8334

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

f L ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laldlrrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gr^ft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559 I

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mur. namą 
apie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visa dieną.

Tel. 778-8039

62—18 M. AMŽIAU! VAIRUOTOJA! 
» Tiktai $9! pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4*45 ASHLAND AVI. 
52M773

LABAI ŽEMA KAINA <
Įkibai gražus patrauklus naujas- 

nis 3 butu mūrinis turi du tikrai di
delius 5 kambariu butus su 3 labai 
patraukliais miegamaisiais ir garą-j , 
žų. 4 kamb. butą angliškame bei- ’ 
smante. .Didelis 40 pėdų skypas, pui-» 
ki šildymo sistema, Holywood stiliaus 
vonios, 3 mašinų garažas, gera vieta 
ir apylinkė prie 59-toš ir Kostner. 
Prašome skambinti stebuklingu tele- \ 
fonu 254-8500. .

LAIKRODŽIAI Ir UANGKNYBBS

Pirtavimag Ir TMiyiiai :. , 
2646 WIST 69Hi STRIKT -

Terf?4 RRpwbllc M941

3 BUTAI Už $54,900.
Geriausioje Brighton Parko vieto

je labai puošnus 2 aukštu mūras su 
j dviem klasiškais bungalow stiliaus 6 
: kambariu butais po 3 mįegamuisius

— Dabar-j su formaliais valgomaisiais, pilnas
- - -beismantas ir dvieju kambariu butu 

jame, 2 masinu garažas. Skambinkite 
stebuklingu telefonu: 254-8500.

Siuntiniai i Lietuvą • 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, «« Archer Av. 
Chicago, 111. 6063Z Trt V A7-59W

*

PENSININKŲ ROJUS
Union Pier, Mich., naujas žieminis 

namas su 3 miegamais. Kilimai, pe
nius, šaldytuvas ir patio. Didelis skįy- 
uas, geroj vietoje — blokas nuo eže
ro. $37,000. Chgo. tel. 425-6451. Taip- 
pat atskiras sklypas 100x135’.

Kaina $4,750.

M. i I M K U I
Notary Publld* * 

INCOME TAX SIRV1CI 
4259 S. Maplewood. TH. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės Pai

symai ir lėtoki

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

HELP WANTED — FEMALE
Darbi nlnkly Reikia

PART TIME BAKERY 
COUNTER HELP NEEDED

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

Call. 798-4747

LAUNDRY 
PERSONS 
Full Time

Our growing restaurant is in need 
of Laundry people to handle all as

pects of linen cleaning.
We offer TOP PAY. meals, hospita
lization insurance, and paid vaca-
tions.

Contact our manager at: 
969-2500

Reikalingos 
KAMBARIŲ VALYTOJOS 

Dirbti pilną ar daliną laiką 
Nuo 7:30 ryto iki 4:30 popiet

Geri priedai įjungiant 7 apmokėtas 
dienas* sirgimui, mediciniškas apdrau- 
das, apmokamas atostogas, ir šventa
dienius, pensijų fondą dalybas pelnu 

< ir pakilimus tarnyboje. Susikalbėti 
angliškai.

HOLIDAY INN OF ELMHURST
624 No. York Rd.

Skambinti angliškai Miss Gale Desch, 
Vyr. prižiūrėtojai.

Tel. 279-1100, Extension 132BRANDING IRON 
RESTAURANT

3131 S. Finley Road 
Downers Grove, Illinois

Equal Opportunity Employer M/F

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * BiCOZENE

HELP WANTED MALI 
_______ Parbininky Ralkla 

RESTAURANT 
HELP

NEEDED IMEDIATELY
• COOKS—SALAD 

PREPARATION
• DISHWASHERS 

CHOICE DAY OR NIGHT
SHIFTS

EXCELLENT BENEFITS 
WONDERFUL WORKING 

CONDITIONS 
GOOD WAGES

VICTORIA STATION 
RESTAURANT 

675 MALL DRIVE 
SHAUMBURG, ILLINOIS

. - NAUJIENOS, CHICAGO a, iu, Friday, September 20,1978




