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PRANCŪZAI
■ 100,000 ŽMONIŲ LIETUJE LAIDOJO 

POPIEŽIŲ JONĄ PAULIU PIRMĄJĮ
> . nutarė atlikti aikštėje

Planavo ceremShijas atlikti bazilikoje,’ bet vėliau
ROMA, Italija. — Popiežiui 

Jonui Pauliui Pirmajam stai
giai .mirus, Romoje prasidėjo 
lyti lietus. Pradžioje krito ma
ži lašeliai, bet vėliau tiek įsis
magino, kad lijo dieną ir naktį. 
Lijo visas tris diena Antradie
nio vakarą bažnyčios vadovybė 
buvo nutarusi laidotuvių cere
monijas alikti pačioje baziliko
je, bet vėliau paaiškėjo, kad bus 
nepatogu. Į baziliką telpa ne
daug žmonių, tuo tarpu buvo 
laukiama, iki 70,000. Didelė 
žmonių dauguma būtų turėjusi 
luakti aikštėje, lietuje, o keli 
šimtai būtų giedoję himnus ba-J 
ždlikoje. Nutarta budėti aikštė-] 
je, į kurią jau iš anksto buvo'“ 
sunešta didokas skaičius kėdžių 

_ vyresnio amžiaus žmonėms, šis 
nutarimas atrodė teisingas, nes 
susirinko 100,000 žmonių, kurie 
bazilikon butų negalėję kojos į- 
kelti. t

AMERIKON ATVYKSTA
RODEZIJOS VADAI

Washington, D. C. — Ame
rikon atvyksta Rodezijos prem
jeras Ian Smith ir trys būsimos 
Rodezijos vyriausybės nariai. 
Jų tarpe yra vyskupas Abel Mu- 
razeva, ir ramiųjų juodžių va
das Jeremiac Chicau. Jie nori 
pasiteirauti,,kaip Amerika tvar
kosi, kur kiekvienas pilietis turi 
pačias pagrindines žmogaus tei
ses ir visi toleruoja vienas ki
tą. Rodezijoje yra grupė juo
džių, j kurią įtakos daro Mo- 

jZambique esantieji sovietų val
džios agentai.
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IAUBU LIBANE

Brežnevas trinti no, kad Washingtone pasirašyta Izraelio ir Egipto 
tarkos sutartis buvo nukreipta prieš arabus, o kai Palestinos arabai 
kreipėsi į Maskvą ginklų ir kovai reikalingų pinigų, tai diplomatai 
jiems aiškino, kad kažin ar protinga pradėti nauja karą. Galimas 
daiktas, kad arabai ir pripažinsįlzraelio va’stybę.

SEKRETORIUS VANCE SUSITARĖ SU 
PRANCŪZŲ MIN. GUIRINGUAD

Izraelitai pasiruošę maršuoti, bet sekretorius Vance 
patarė izraelitam susivaldyti ir neskubėti

STOVĖJO LIETUJE
> i i ’;i ;«’ o i •' . i •>»; „■ h \ 1 v 1
.io Iš. bazilikos popięžiąus kar

stas buvo atneštas dešimties• r . < x - - v, - ■- ~T '

vyrų. Karstą nešė po penkis iš 
kiekvienos./) u sės, o du buvo at
sarginiai.; Jie ;būfę ;prirėnę sa
vo petį jeigu .. kims" nešikas bū
tų sunegalėjęs. Paskui į lietų-v

— Pasirašyti dokumentai sa
ko,kad Izraelis, pripažįsta Egip
tui suverenines teises visoms 
toms žeminį kurios anksčiau

i

Nikabaguos >prezfdėntą.s 
nori/kad JAV' diplomatai grei
čiai 'imtųsi ^sutaikyti abi' kovoh 
jančias puses. - Somozar yr£ pa
siruošęs ateinančiais metais 
pravesti rinkimus.

_____  _____. .— Chicago j e jaučiamas slau- 
išėjo kardinulai, trijų vyrų gre-j^^ perviršius. jos sutin
tomis. Visi/laidotuvių dalyviai]^ lankyti ir prižiūrėti ligonius 
sušlapo. Buvo sugiedoti laidotu-!11^ ne aukštą kainą,
vų himnai ir atlaikytos.painal- p ' y 
dos. Vėliau karstas buvo nuneš- paveikslų piešėja, 32 m. Anna 
tas į bazinkos pogrindį, kur po-{Sanghu pareiškė, kad netolimo- 
piežiaus karstui jau buvo pa- je ateityje ji rengiasi ištekėti 
ruošta grota. Įdėjus karstą, gro- įj James Earl Ra v, sėdinčio 
tą buvo užmūryta ir padėtas t jki gyvos galvos kalėjime. Ji yra 

! įsitikinus, kad Ray nenušovė 
! Martin Luther Kinko.

— Laikraščių karikatūrų ir

TURK^ŲEIS:.A1^RIKIE<3^MS SEKTI PkAAM^rB- 
; SOVIETŲ KARO/JĖGŲ JUDĖJIMĄ -■ ■ |;jK/f.-- siA

oc , jdomoji" Taryba, po ^užiavtrsi
Nukritus’ dolerio vertei, Vokietijoje, esantieji' kariai [praeitą- savaitę, nutarę' paskirti 

ijįiinž. Stepono Kairio ir Kipro Bie_ 
__ j linio paminklui ^150.00 dolerių.

1 Paminklas statomas Lietuvių 
esančiose 

Lietuvių Tautinės 
Kapinės prieš dešimtmetį pas- 

_.^..i (Š iem kovotojanis 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
paminklui reikalingą sklypą, 
o šiais metais komitetas rengia
si padėti pamatus paminklui.

mirusio popiežiaus vardas.
KARDINOLAI MELSIS 

IR TARSIS

labiausiai nukentėjo
.WASHINGTON, D. C. —

merikos kongresui panaikinus kietijoje ir ginantieji vokiečius .TaU{jnėse Kapinėse, 
ginklų uždraudimą, Turkijai/nuo netikėto ir steigaus užpuo-jchieagoje.
pasikeitė ir turkų vyriausybės limo, labai nukentėjo nuo dole- j- - 
pozicija amerikiečių atžvilgių, rio nuvertinimo. Pinna jie už 
Prieš tris metus turkų vyriau- dolerius galėdavo įsigyti page!-1 
sybė įsakė amerikiečiams uždą-* daujamo maisto ir drabužių, o 
ryti sovietu karo jėgų judėji-j dabar Vokietijoje viskas žymiai 
mui stebėti laikytas bazes ir iš-į brangiau. Anksčiau karys su 
vykti iš Turkijos. Dalar turkų šeima galėjo pragyventi, tuo 
vyriausybė nori grąžinti ame-; tarpu jam tenka labai sunkiai 
rikiečiarųs keturias svarbias| verstis, nes viskas žymiai pa- 
1 1 1----- ’—** brango. Alkoholis kainuoja žy

miai brangiau, o alaus butelis

— Martin Luther Kingo nu- 
Kardinolai turės ištisą savai- žudymo metinė sukaktis buvo 

te maldoms, informacijoms ir pam inėta Baltuose Bumuose, 
pasitarimams. Visi pripažino,! Prezid. Carteris, našlė Correta 
kad jie buvo išrinkę gera po-jir Andrw Young sugiedojo “We 
piežių, kuris būtų atnešęs Ro- shall overcome.’’ 
mos k a t a Ii k ų bažnyčia 
daug gero. Jo palikti pareiški-
mai, prohngo ir ramaus žmo.jišstumti dolerio Jig žino kad 
gaus paveikslas, būtu padėjęs]^ do,erio neglės apsieiti 
kardinolams atstatyti senus do-j
rovės principus ir modernaus] — Gen- Gammasy norėjo or- 
gyvenimo pakaitas. Spalio 14iSanizu°ti galingą Egipto kari- 
dieną kardinolai rinks naują uomen£* luo *aPu prezidentas 
popiežių, šį kartą kandidatai ne-; Sadatas yra linkęs pakelti Egip- 
vedė spaudoje rinkiminės proT 1° ekonominį gyvenimą ir mok- 
pagandos. Jie įsitikino, kad ga-;sl° laipsnį.
Ii popiežium tapti kardinolas,! --------------------

— Europa ruošia savo pinigi 
nę sistemą, bet jie nesirengia

KALENDORfiLIS
Spalio 6: Fidelija, Bruno 

nas, Gunda, Buividas, Eivy-« 
das.

Saulė teka —6:51, leidžiasi

Chicago, Ill. — Teisingumo 
departamento aukšti pareigu 
nai, tikrinę Cook County kalėji
mą, rado jį pavyzdingai tvarko
mą ir paliko pagyrimą šerifui 
Richard J. Elrodui. šerifui El- 
rodui šitoks pagyrimas gali bū
ti naudinga atęinančių rinkimų 
metu, šerifas yra labai parei
gingas žmogus. Jis reikalauja, 

į kad ir jo pavaldiniai būtų pa
reigingi.

klausymo bazes. Pirmiausia] 
turkai perleis amerikiečiams
Sinop klausymo bazę, esančią į kainuoja 68 centus, 
ant Juodosios jūros kranto. A-« 
merikiečiai gali laisvai sekti so-! 
vietų karo laivu, plaukiojančių 
Juodojoje jūroje judėjimą.

Turkų vyriausybė atiduos a- 
merikiečiams Dybatbakir mie
stelyje esančią uždarytą ame
rikiečių karo bazę. Ji yra visai 
netoli Rusijos ir Sirijos rube- 
žįų. Amerikičiai gali radarais 
sekti visą sovietų karo jėgų ju-

. dėjimą visoje Juodojoje jūroje. 

. Gali sekti pasikalbėjimus sovie
tų lėktuvuose, pasikalbėjimus

• tarp besikalbančių sovietų nar- 
. laiviuose ir vandens paviršiuje 

plaukiojančiuose laivuose.

Taip pat bus atiduota bazė, 
> esanti netoli Ankaros ir Karaba-’ 

guren bazė, esanti Marmuro jū-
. ros pakraštyje. Turkai apgaile- 
. stavo, kad jie užpykę ant ame. 
į rikiečių uždraudė tas bazes nau. 
. doti ištisus trejus metus. Bazės 

buvo užrakinėtos ir jose buvę
į instrumentai palikti viduje. Spe

cialistai turės patikrinti, ar jie 
tiks tolimesniam darbui. Razes

. saugojo gerai ginklluoti turkų 
kariai.

SUOMIJOJE ŽUVO
PARLAMENTO NARIAI
Helsinkis. Suomija. — Tik da

bar paaiškėjo, kad nukritęs ke
leivinis lėktuvas užmušė žymiai i 
daugiau parlamento narių ir j 
valstybės pareigūnų, negu pra-| 
džioje pranešta. Dabar nustaly-j 
ta, kad vienas keleivinio DC 3 
lėktuvo motoras nustojo veikęs, 
lėktuvas pakrypo ir įkrito į ga
na gilų ežerą. Žuvusių tarpe bu
vo konservatorių partijos va
das Kirsti Holming, krikščio
nių partijos vadas Kristi Olavi 
Mailmandcr, komunistų veikė
jas A. Meissari Vaasa, provinci
jos gubernatorius Anti Probio- 
nen, IBM bendrovės atstovas 
Suomijoje Dili Vardo ir kiti. Jie 
tikrino Suomijos apsaugas, kad 
galėtų apsiginti nuo netikėto 
užpuolimo.

FRANGFURTAS, Vokietija.

— Studentų apklausinėjimas 
parodė, kad Vakarų Vokietijoje 
kiekvienas ketvirtas studentas 
yra labai griežtas komuniznio 
priešas.
žino atžvilgiu yra 
to nesirengia ir nenori 
už jį. Universitetuose nagrinė
jamos komunistinės teorijos ir 

j nurodomos silpnos jų vietos, 
j Komunizmo priežais tapo tie 
studentai, kurie palys arba jų 
šeimos nuo sovietinio ar lenki
ško komunizmo nukentėjo. Va
karų Vokietijos studentų tarpe 
komunistų veik nėra, bet komu
nistinės idėjos ir praktika dau
gelį atbaido.

Baltųjų Rūmų tvorą, per
lipo iš Dariono atvažiavęs juo
dis. Juodžiai sargai tuojau jį 
suėmė.

Vėsesnis, debesuotas, gali
V11** t • < * *■ r f . F

jokios propagandos nevedęs, 
kaip įvyko su popiežium Jonu 
Pauliu Pirmuoju.

VOKIETIJOJE VISKAS 
LABAI PABRANGO

— Kairan^atskridusieji Izrae
lio kariai paruoš visus svarbi- 

Bona, Vokietija. — Amerikos! ausius taikos sutarties paragra- 
kariai, gyvenantieji Vakarų Vo- fus Su Egiptu,

WASHINGTON, 1). C. JAV 
rems prancūzų pastangas siek
ti paliaubų kruvinai kovojan- 
čiaine Libane, ketvirtadienį pa
skelbė Valstybės Depart) unen- 
las. Visuose pietiniuose ir va
karų priemiesčiuose eina kru
vinos kovos. Sirijiečiai sutrau
kė kariškus savo smogikus ir 
bando nuginkluoti krikščionių 
kovotojus, bet tuo tarpu jiems1 
nesiseka. Sirijiečiai artilerija 
griauna kiekvieną Beiruto na-} 
mą, kuriame yra įsistiprinę fa- 
langistai. Praeitą trečiadienį su- 
stiprėjusiose kovose žuvo 500 
libaniečių. Žudynėms turi būti 
padarytas galas, nes jos yra vi
sai beprasmiškos. ,

Sekretorius Vance, nenorė
damas praplėsti jau ir šiaip į- 
temptos padėties, kreipėsi įj 
Prancūzijos _. užsienio _ reikalų 

x ministerį, . atvykusį į Jungtines4 ao deficitas antrame metų ber 
Tautas. Jiedu aptarė Libane sų-j 
’šidariiisią padėtį ir -Prancūzija 
pasižadėjo * Tint iš iifiči^tyvos
Beiruto paliauboms. Prancūzija 
gerai sugyveno su Sirijos - vy^ 
riausybe . ir jos santykiai buvo 
draugingi su Libano krikščio
nimis. Manoma, kad Prancūzi
ja būtų tinkamiausia siekti pa
liaubų Libano sostinėje ir prie- 
miesijiouse. Savo laiku l^ran- 
cūzija skaitė Siriją savo protek
torate. Prancūzija geruoju lei
do Sirijai pačiai tvarkyti savo 
raikalus.

Sekretorius Vance žino, kad 
Izraelis yra pasiruošęs įsikišti į 
Libaną ir priversti Sirijos karo 
jėgas trauktis iš visos Sirijos 
teritorijos. Izraelio vyriausybė 
žino, kad Sirija pakuliniu me
tu kenkia Izraelio taikos pas.

NORĖJO PAGROBTI 
JAV NARLAIVL

St. Louis, Ill. FBI agentams 
pavyko suimti iš Bochesterio, 
N. Y. atvykusį Edward J. Men

denhall ir St. Louis gyventoją 
Kurtis John Scnmidtą. Tvatina
ma, kad jiedu buvo susitarę pa
grobti upėje stovinti JAV nar
iai vį. .Jie planavo laivą pagrob 

priversti jūreivius nuvežti- 
įjuos į didesni Amerikos centrą 
ir ten susprogdinti kelis dide
lius pastatus. Suimtieji kalbėję 
su kitais St. Louis žmonėmis 

y apie galimybę pagrobti silpnai
I saugojamą Amerikos karo lar
va.

MEKSIKOS DEFICITAS

MEXICO CITY. — Meksikos 
šių metų išmokėjimų balan-

tainyje siekė %536.9- milijonus, 
^praneša Meksikos- bankas—

Prekybos su užsieniais defi
citas per birželio mėnesį pa
sidarė $242.0 hiilijdndf, daug 
didesnis už gegužis mėnesio 
>'9L7 mi’ijonų ir praeitų 1977 
metų birželio inert. $10.5 mili
jonų deficitą.

NELEIDO IZRAELI! AMS 
MELUOTI

. Kiti studentai komutii tangoms su Egiptu, o dabar Si- 
abpiinoi dėl riia >'ra pasiryžusi dar aršiau j .knistu.

i kovoti Pr’ešintis Izraelio karo jėgoms,1

WASHINGTON, D. C. — 
David vasarvietės pasitarimų 
metu Izraelio atstovai tvirti
no, kad jie nestato naujų ko
lonijų vakarinėje Jordano pu
sėje, tuo tarpu amerikiečiai 
pareiškė, kad tai neteisybė 
Jie parodė fotografijas, ku
rios rodo, kad paskubomis bu
vo pastatyta 500 naujų naiųų 
ir atvežta apie 1,500 naujų kr

jeigu izralitai bandys įsiveržti 
į Libaną. Sekretorius, pajėgęs 
sutaikyti izraelitus su egiptie
čiais, nenori, kad prasidėtų nau- 

Jjas karas tarp Izraelio ir Siri
jos. čia gali prisidėti ir kitų a- 
rabų valstybių kariai. Vietoj 

. taikos Artimuose Rytuose, gali 
užsiliepsnoti naujas karas. I

Izraelis yra pasiruožęs gali
mai greičiau pasirašyti taiką su 
Egiptu ir atšaukti visas iki šio 
meto ten buvusias Izraelio karo 
jėgas. Izraelio kariai nori atšau
kti savo karius iš kairiojo Jor
dano kranto. Izraelis yra pasi
ruošęs įsikišti į Libano konflik
tą. Jis gali būti greitai likviduo
tas, kaip Izraelio vadai tiki, l>et 
jis gali prasiplėšti po Artimuo
sius Rytus. Sekretorius Vancė 
pataręs Izraelio vyriausybei ne
skubėti į Libaną ii Beirutą, nes 
jų intervencija gali sukelti nau
ją karą. Sekretorius kreipėsi j 
prancūzų užsienio minister), kad 
išvengtų naujų komplikacijų ir 
naujo karo.

Izraelis nustebo tokiomis tik
sliomis žiniomis. Jie nepaste
bėjo, kad Jordanijos padan
gėmis kartais praskrisdavo A- 
merikos lėktuvas, nesukėlęs 
ūžimo ir nepalikęs dūmų, nufo 
tografavo izaclitus., skuban
čius atstatyti naujas koloni
jas. Į Samariją izraelitai,prieš 
pačius David vasarvietėje pa
sitarimus, atgabeno 9.000 ko
lonistų. Karo ininisteris laba) 
blogai jautėsi, kai Beginąs 
amerikiečiu melavo ir jįENERGIJOS SEKRETORIUS 

Už SAULES ENERGIJĄ
WASHINGTON, D- C. —

Energijos sekretorius James 
Schlesinger pareiškė, kad sau 
lės energija nebe ilgai trukus 
bus greičiausiai didėjanti mū
sų energijos tiekimo versmė, 
tačiau teks kas nors padaryti, 
kad {tilptų į šeimų biudže
tą.

Žinoma, saulės šiluma, tu
rint ga’voje aplinkos švaros’ 
apsaugą, yra labai mėgiama, 
ji nepalieka jokių degėsių . . . 
ir nėra jokios problemos su 
kuro atmatomis”, pastebėjo Atrodo, kad Sirijos karo va-^ 
Schlesingeris Business Week dovybė yra pasiruošusi visai iš- savo namų artilerijos apšaudy- 
žurn&le. j naikinti krikščionių inenonitų mo metu.

— Praeitą antradienį Saudi 
Arabijos karalius dialed buvo 
operuotas Clevelando ligoninė
je. Daktarai mano, kad opera
cija pavykusi ir ligonis gerai 
jaučiasi.

kolonijas Libane ir griauja jų 
apgyventus Beiruto priemies
čius. Pati kruviniausioji diena 
buvo praeisiąs trečiadienis, ka
da 500 krikščionių žuvo. Dau
giausia nukentėjo krikščionių 
šeimos, atsisakiusios išeiti iš
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A L OMOS PROG
RAMOS APTARIMAI

Rugsėjo 8 d. Chicagoje įvy
kusioje vyr. amž. žmonių kon
ferencijoje fhe Illinois Depart 
inent on Aging vadovai išdali
no išspausdi'iGi medžiagų da 
lyviams apie nuomos subsi 
dijas. Svarbesnes vietas tos 
medžiagos mes čia patiekia
me.

‘‘Housing ii* Urban” depart
mental šiuo reikalu turi įvai
rių programų, kurias butų 
sunku nusakyti turimo laiko 
apimtyje. Todėl čia paliečia
mos tos programos, kurios yra, 
svarbesnės vyresnio amžiaus 
žmonėms. Jei jūs norėtumėte

4. Pajamos. Nuomos 
reikalams yra tos pajamos, ku 
rios lieka padarius leikižia 
mas atskaitas iš jūsų bendrų 
pajamų.

5. “Fair Market renf\ Nuo
mos apribojimas taikumas 8 
sekcijoj nurodytiems gyvenar 
tiems vienetams, dažniausia 
butams, o kai kuriais atvejais 
ir vienos šeimos gyvenau 
tiems namams. “The fair mar 
ket rent” dolerių verte yra ne 
vienoda ir priklauso nuo gy 
venamos vielos aplinkos, bute 
dydžio ir vertės.

^Dwelling unit rent". Gyve
namo vieneto nuoma yra va 
dinama bendra suma, moka-

Paskaita apie Socialinį Draudimą
Rugsėjo 7 ir 8 dienomis Chicagoje Įvykusioje vyres

nio amžiaus žmonių konferencijoj is The Illinois Depart
ment on Aging atstovas skaitė paskaitą apie Socialinį 
Draudimą. Kadangi šia tema lietuvių kalba yra mažai 
spausdintos medžiagos, tai mes šią paskaitą patiekiame 
ištisai.

ĮVADAS
Daugumai Amerikos darbininkų inicialai FIGA at

lyginimų išmokėjimų lapuose nereiškia nieko daugiau, 
kaip iš algos atskaitymą, kaikurie sako, tai esą uždirbti 
pinigai, kurių negali savo išlaidoms apmokėti.

Tikrumoje FICA raidės reiškia federalinio draudi
mo mokesčių aktą, vadinamą “Federal Insurance Con
tribution Act”, Tai oficialus pavadinimas federalinių 
įstatymų, kurie sudarė socialinio draudimo programos 
1935 metais šiame krašte.

Socialinis draudimas garantuoja minimalines paja
mas pripažintiems tinkamais dirbantiems ir jų šeimoms 
tada, kai dirbantysis išeina į pensiją, pasidaro nedarbin
gu arba miršta, štai keletas faktų, kuriuos jūs turėtu
mėte žinoti.

ma buto ar namo savininkui. 
Ji gali būti didesnė ar mažes
nė, negu “Fair market rent”, 
— teisinga rinkos nuoma.

7. “Tenant rent' . Yra nuo
mininko mokama dalis už gy
venamąjį vienetą. Ji negali 
viršyti 20% visų pajamų nuo
mos tikslams, įskaitant ir lei
džiamą sumą apšildymui, ele
ktroj ir kt.

išgirsti ir apie kitas HUD pro
gramos, jos bus paaiškintos į 
jūsų klausimus, tuoj po šio 
pranešimo.
vertybių (stock) bon ūsų ir 
pų, einamųjų sąskaitą banke

L Nuosavybių ..riba. Vertė 
viso neki’nojamo turto, sulau- 
taupymo certifikatą.

2. Pajamų riba. Maksimali* 
n ės be ūdros pajamos kvalifr 
kavimui, tai yra — algos, So
cial Security, metiniai išmokė
jimai (vadin. “anuities), pem 
sijos, nuošimčiai nuo sutaupą, 
vertybių dividendai ir įvairūs| dinimo progremoje. 
kiti “retirment”, invalidume 
ar veteranu išmokėjimai.

3. Leistini atskaitymai. 
ma leidžiama atimti iš 
bendros .pajamų sumos, 
nustatytų jūsų pajamas 
mų reikalui. Pavyzdžiui, 
dymosi išlaidos viršijančios 3 
proc. visų bendrų pajamų yra 
atskaitomos prieš apskaičiuo
jant pajamas galimai nuomai, 
kaip nurodyta programos 8 
serijoje.

Su- 
jūsų 
kad 
nuo

8. ‘‘Certificate of eligibility*' 
yra Public Housing Authority 
išduotas lakštas, naudojamas 
8 sekcijoje esančioje apgyven- 

. Juo lei
džiama apmokėti skirtumą 
tarp ‘‘Tenant rent” leidžiamos 
sumos, 25% visu nuomininko 
pajamų ta f ak tinai mokamos 
nuomos, šis Jakštas privalo 
mas palodyti nuomotojui prieš 
pasirašant nuomos sutartį.

Po šios paskaitos prėlegen 
tas išsamiai atsakinėjo į daly- 
vią patiektus klausimus. fab 

P. S. Kam reiktą daugiau 
šiuo reikalu informaciją pra 
some kreiptis į The Illinois

Department of Aging Monad- pajamomis iŠ- ištekliais. _ _ T * * - Tnock Building, Room 731, 53 
W. Jackson Blvd., Chicago. 
IR. Telef. 793-2630 arba 793- 
2911. Lietuvių ka'ba nuomos 
subsidijų reikalu suinteresuo 
!i asmenys gali kreiptis į LB 
Socialinio klubo reikalų vedė
ją A. Čepulį, 3548 S. Emerald} 
Ave., Chicago, Ill.

Į ešimos sąvoką čia įeina ta 
grupės be giminystės ryšio, ta 
čiau gyveną justitucijose šei
mos sąvokai nekvalifikuojasi 
\adinasi, jie negali gauti mai
sto kuponų.

Nustatytos išteklių 
ribos

 • Ištekliai yra 1
KAS GALI GAUTI MAISTO turite, įskaitant pinigus ban 

KUPONUS — FOOD ŠTAMPE ke ir taupymo bendrovėj. Bet 
kai kurie ištekliai, kaip jūsų

Maisto kuponai gali būti nau
dojami vieloje pinigų, per
kant maistą, sėklas arba mai
tinimui pasitarnaujančius air 
ga’us.

Maisto kuponai negali būti 
naudojami pirkiniui, tabako 
svaiginančią gėrimų arba ne 
maistinio pobūdžio produktą. 
Seni žmonės, o taip pat inva
lidai. gali mokėti maisto kupo 
nais už pristatytą maistą. *

. «f \ * - • .■ ' •r f ■

A’as gali -maisto kuponais .
t naudotis?'

Tik lai šeimos su mažomis (

Great 
American 

Dream 
Machine

America U the place that is made 
oat of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams .come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six yean. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
dond-a-N4or.tb plan where you bank. 
' Befog* you know it, your Arnams 
č rjim will be a reality.

Reikšmingi pajamų sumaži
nimai — deductions yra iš jū-j 
su kišeniaus apmokėtos medi-j 
cinos išlaidos $10 ar daugiau; 
per mėnesį ir nuomos piiiigai,|*\\^/’ j—, —
T - ‘uk/ ii^n'neie dirbote ir mokesčius mokėjote,kurie sudaro virs 30/o jus>ų J ... ..

. » . . , J L< <-» zl winr 1 • TXZiOTmėnesinių pajamų po visų at-j .. .
skaitymų (deductions).

BENDRAS TINKAMUMAS
Tinkamumas dėl socialinio draudimo išmoku (bene" 

įfitų), remiasi tuo, kaip ilgai jūs, kaip dirbantysis įmo-

Kad turėtumėt teisę Į pesijos, nedarbingumo' ar šei- 
{mos palikuonių išmokas, jūs privalote būti išdirbęs bet 
j kurioje darbovietėje tam tikrą skaičių padengtų metų.--'. 

MOKYTOJAI CELESTIN Al j Dešimt išdirbtų įmonėje (padentgų) metų pilnai ap- 
1 draudžia dirbantįjį ir jo šeimą iki gyvos galvos, tačiau 
ir mažiau išdirbtų metų yra taip pat užtenkama dėl pil-

visą, ką jū£ MOSINSKIENEI ŠV£.VCM.Vt|
101 METŲ SUKAKTI

_ Mokytoja Celina Mošmskie no draudim0, jei dirbantysis pasiekė tam .tikrą sumą 
gyvenamieji namai, vienas au nė, gj’v. Pompano Beach, Ha., kreditų ~ r '
tonombilis, asmeniniai daik i neseniai atšventė 101 m. amj ' < ~ ‘

j Darbo kreditų reikalavimai skiriasi, atsižvelgiant į 
-^Io' tai, ar jūs prašymą pildote dėl išmokų (benefitų) ar jū* 

šmsko žmona .Ji yra geros su suįu0ĮętiniS-nė ar išlaikomoji šeima pildo dėl palikuo- 
linksmos nuotaikos Ce’estinaJ niU i^okų. (benefitų) po jūsų mirties, čia spausduiamos 
•dabar gyvena pas savo -sūnų lentelės rodo, kiek padengto darbo darbovieteje reikia 

.inžinierių, dažnai dalyvauja atlikti, kad gautumėte senatvės pensiją ar.;š4ęę^,pali- 
įl _ lietuvių parengimuose. j kuonių išmoką (benefitą). : ■

Prieš I Pasaulinį karą Cele- ... . .(BuS;daŪgiau)
slina gyveno Petrapilyje ir} 1 .
mokytojavo šv. Katrynos merj 
gairių gimnazijoje. Prof. Mp i bavosi S. Mošinskieita. 
šjnskis buvo dėstytojas Tech-huvią Moterą Sąjungoje; ;kĄ 
nikos institute. J likšias^buvo.laūt’ilJį

— --‘i „ ė.’,... - J na 'remti. Ji/.daug ‘uįciriiŪjo.j Paskelbus Lietuvos neįtari '
klausomybę abu Mošinskai 
grįžo į Kauną ir tuojau įsijun 
gė į lietuviška veiklą. Po ka
bo Kaune buvo daug pamesti
nuką kūdikių ir vaiką. Todėl 
lietuvės inteligentės motėm 
įkūrė Kūdikių globos draugi
ją Lopšelį, kurioj aktyviai dar*

lai, namą baldai, gyvybės ap- žiaus sukaktį. Ji yra buv. Lie-j 
drauda ir pensijų fondai čia tuvos universiteto prof. ?' 
pagal esamą vertę, atskaičius 
neįskaitomi.

Kiti ištekliai skaičiuojami 
pagal esamą rinkos vertę minus

Kiekvieni namai gali turėt I 
iki $1,500 išteklių ir vistiek ga

Ji_te kvalifikuolis gauti maisto 
kuponus.
Namai priklausą l1 ar daugiau 

asmenų gali kvalifikuotis ild 
$3.000, jeigu bent vienas šei
mos narys yra< virš 60 metui 
amžiaus.' " ° :

Nustatytos pajamų ribos- 
’ f pajainą sąvoką įeina už
dirbti pinigai, kurie gaunami 
reguliariai, būtent, social se
curity išmokos, pensijos, u 
draugų' ir giminių gaunama 
parama.

4030 Archer Aye.
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

liavų. kurių rezu’taię^ buvo 
gyta keliu skautamsMaivai£• * 

į Už ndupelnū< skaniiižt MO22
hi. Lietuvos Skautą šefas^dr 
J. Alekna Č. Mašinskienę pas
kyrė į Skautų štabą.

Pažymėtina, kad S. Mo- 
• šinsikenė tuo laiku turėjo pa- 

7- . Į v vzdinį vaiką darželį, kuria-
(krbo su dviem mokytojo- 

** S »• mis.
Tel VT 7-1«i• g į Mošinskai išaugino ii išmok

slino du sūnus, kurie abu yra 
inžinieriai: inž. Angirdas si 
jais vaikais gyvena Brzi.’ijojė, 
žmona rašytoja Halina ir dve- 
a trecias ją sūnus (Celinos 
anūkas) — inž. Jurgis jau su-

t .

t

k taręs * -"-šfeftną (vedė

m^įvkląK
; S^k^tuvininke 
fos’'sve^i^s*^ l

IDS

aagd. sul.

JŪS KLAUSIATE, 
ATSAKOME

KL. Pasakykite} kad testa
mentas galiotų, ar reikia būti
nai, kad pats teštatorius; pasi
rašytų?

ATS. Taip. Testajne&tas tu
ri būti testatorians nasirašy- 
tas arba kito asmeny testato
rių! ten pat esant,/paga5 jo iš
reikštus nurodymus ir reika-* 
lavinų. ' .

Forging Fuel Economy >

Take stock in America.
2212 WEST CERMAK ROAD

33TOS i Mon.Tu*.Fr1.9-4

NAUJIENOS, CHICA8C 8, ILL, Friday. October S, 197g

Paid 
CompeocM

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the ante-į 
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet's Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal tiding proeedare tafog 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic ippn fone ! 
identifies pinion gear loggings which need to be beat treated V
before they can be machined. Formerty all pinion gw ferg-1 
ings were put through the beet treating furnace. By nk rtbę 
only the ones which need the beat treatment, some 
million cubic feet of gas per month. nr 36 mfllinn z—Ifrfo ? 
fentayear^^msaiecL * w

CHICAGO, ILLINOIS

Ph<mei VbgUU 7*7747
7hur.9-8 Sat. £-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

INSURED

K p*y fattrrM. who b*ld to 
maturity < 5 p*<rx 10 moetha ip< th* , 
y*ar). Bond* npUvri if kwL tooUn, * • £ 
d^wtroywi. Wb*i3 iw*rhd tltoy em be caabad ♦

Vetera Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to ulartyl

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT

OUR SAVINGS 

certificates
EARN UP TO 73/<%

idual Federal 

 

Savings and Loan



MENOŽI
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

SANTALKINĖ MENO PARODA
t - ,

* Putnamo Seserų Rėmėjų pa- tinai puiki kompozicija statme- 
roda vyko Jaunimo Centro pa
talpose irs denas rugsėjo 29 
iki spalio 1 dienos. Tuo pačiu 
laiku viršutinėje galerijoje te
bevyksta Dalos Vrbckatės-An- 
cevičienės paroda.

Putnamiecių parodoje dalyva 
vo 21 mėgėjai ir meną studijavę 
dailininkai, išstatydami 130 dar 
bų, įvaratis Žano be technkos 
sugebėjimais pasirodydami. Nors 
ši paroda vadinama mišri mėgė 
jų r profesonalų santalknė pa 

t rodą, bet man staigmena, kad 
' Mečys" Macevkičius teisininkas 
■ dabar dailininkas, išstatė 8 savo 
ai tapybos darbus. Būdingi šie 
trys • Mackevičiaus motyvai: 
/‘Saulei nusileidus”, “Disonan- 
fcas ^gamtoje ir “Vienišas”. Ir

• katalogo viršelis su jo paveiks-

r jonb Paštuko 8 ai. ir tempera 
t neblogi gurinėliai Gera techni- 
ka. Jis taip pat naujokas. Veros 

>§yaį>iėnės 10 grafikos darbų ge 
rai ajftiti. Ji yra Amer. Lietu- 
vnų Eįilfninkų Sąjungos narė ir 
j&ekrektore. frenos Geležienės iš,__
7 ffięjąusi.’darbų,-“Iliuzija” išim* charakeri.

zniško formato. Taupus pilkšvas 
koloritas ir gerai įrėmintas. Bi
rutės Žemaitienės du geri akva
relės darbai: “Ruduo” ir ‘‘Kal
nų upelis”, akrilika.

Dr. A. Ldpskis išstatė 14 alie
jaus darbų. Dr. Lipskio darbus 
teko jau anskčiau matyti, šį kar j 
tą jis padarė progreso, tačiau jo 
koloritas persotintas baltais da
žais. (Baltas ir juodas jokia spal 
va). Paveikslai atrodo palši ir' 
stokoja, ypač gamtovaizdžiui ad 
mosferinės realybės ir optinės! 
perspektyvos. Portrelukai tiktai j 
eskiziškai atlikti. Spalvingesni 
du Dr. Lipskio kūriniai — Kom 
pozizicija su gėlėmis” ir gam
tovaizdis “Pavakarys Olandijo 
je, Apskritai jo technika drąsi, 
vietomis su impasto.

Eksponatais gausiausiais yra 
Dr. Jonas 'Šalna, išstatęs 26 me - 
dio šaknų skulptūras. Tani^ 
šalčiuje yra daug metamorfo
zės ir jai kurie medžio šakų 
darbai šiek tiek “sukultūrinti, 
pvz. ‘Golgota’, pridėta kryžių, 

įkas skriaudžia natūralį medžio 
Paminėtinas vienas

CAlF vjiTh 2 HEW , 6 LEGS 
Ano 2 'fo/tS, ON Ą OAi^y 
FARM IK) HAVANĄ , CdSA 'f ]

i=į^O CF RtM>
MADE 8OVEA?S 8EFO^ 

Christ c«m be see» py The 
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FOu*»0 OmOnG 7h€ BuinS OP
ANO -RE;2 FlmE PRESS^ATIqk '$ Du6 
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Was to Roue HOT MW
A PATIENTS Back..........SEVERAL

šiandien, kai 
pažino soviv- 
tariamos de~ 
is skeli'ima

st jai piliečiui neĮniauoma vis-į gos veikla atrodo 
ką sekli ir orientuotis. Tai na’ visas pasaulis jau 
lūralu.s polinkis ne tik išeiviui ptinio komunizmo 
mūsą gvvenlmo, bet ir aplamai mokratijos žcdžh 
daugiau ar mažiau organizuoto apgaulę, melą ir klastą, jo sieki-
gyveninio. Pvz. kai savo laiku mus užvaldysi i.a^aub, kri te
skilo gana aštrus ryšių su oku-įvynėje pavergtieji lle.uviai iš
puola Lietuva klausimas, visuo- drįso pare;kšti l'esc s žodi, rizi- 
menėje pasigirdt/ balsų, pagei-Į kuodami gyvybe, I i m^sų iše- 

vijos ve:dr?di pa’engNa prade-

;Io9J3
S’fREĄMS BS FO£t4\blG TriEtf? L 
BODIES IHTO ACOtAPPKTT BALLI

daujanėių politinių veiksnių pa- 
s’sakvmo bei dircktvvu. Kad ir • ji * “
lėtai, jos atėjo iš Kievelando, vė" 
iau VVh te Plains konferencijų, 
liesa, nevisiem tos direktyvos 
buvo priimtinos, tačiau dauge
liui jos pasitarnavo kaip tani 
tikra c } niacine grirė. Deįi, 
politinės viršūnės nevisuomet 
pasižymi budrumu bei lankstu
mu. Paprastai oms reikia laiko 
dalykams apsvarstyti, aptarti ir 
svarbiausia — susitarti. Sunki
ausia būn° susitarti — kartais 
reikia mA lesių ir net metų, kol 
ga’ų gale šeina suderintas nu>i-
'tatyma‘ . O yra dalykų, kurie, Kraštą’ 
negali aukti — reikia veikti*

moks'ą nuo 
tas metodas

Ikių, kur e lietuviškais reikalais 
! niekuomet ne-Įdomėję, bet vie- 
\ na gražų rytą slaig pabunda su 
• nuostabiom idėjom, kaip išlai
kyti lietuvybę ir atstatyti nepri
klausomą Lietuvą naujais me
todais, atskiriant 
politikos, žinomi.
naudingas Maskvos vadams, nes 
jie tuo būdu daug laimi Įrauk
dami i savot inkln mokslininkes, 
menininkus ir kitus intelektus, 
siekiančius populiarumo, kuri 
laikinai ir gauna per “Gimtąjį 

savo atsakymais klai
dindami išeiviją ypač jaunuo-

tuojsu pat, ir tai visos išeivijos* sius ir skaudžiai įžeisdami ver-

itin būdingas kūrinys, tai “šei- se. Galima drąsiai sakyti, kad šį 
mos 
du paukščiai, tinka laikyti salio 
ne. Tenka stebėtis, kur ir kaip 
Dr. šalna prirenka tokių reteny 
bių, kaip medžio šaknys? Tai 
retas dalykas, bet reikia sveikin 
ti Dr. šalną už jo pastangas do
mėtis ir kurti retą medžio šak
nų skulptūrą.

artumas”, — kompozicija “mėgėjų” paroda nė kiek neblo 
gesnė už gegužės mėn 7 d. buvu 
šią lenkų reprezentacinę paro
dą Chicagoje. Lenkai turėjo 94 
darbus (tik tapyba), o lietuviai. 
130 darbų, vadinasi 36 darbais! 
daugiau. .O kur dar kiti, aukš 
tuosius meno m ošiku s baigusie
ji, net su magistro laipsniais?

Yra apstu ir keramikos atsto-'Ta^i lietuviai men0 tauta‘ Turi 
vų: Sofija Butkienė (ALDS-gos'dvi 111600 galerijas ir vieną mu- 
narė) išstatė gausu rinkini kera.ziejU- Lietuviai gali konkuruoti

Musų spaudoje
Blogos direktyvos ir netiksli 

informacija skaldo 
visuomenę

“Tėviškės Žiburių” 35 nr. ve
damajame pasigendama veik
snių informacijos bei nurodymų 
ir taip rašoma:

Lietuvoje ir išeivijoje esame 
įpratę žiūrėti į visuomenines bei 
politines viršūnes kaip į autori
tetingus centrus, inspiruojan
čius, veikdinančius visuomenės

gijoj likusius brolius.
Norom-nenorom, išklausius 

kai kuriu kulturpolitikierių iš 
Philadelphijos, Lemonto ar net

be abejo,' New York o pareiškimus, prisi
mena arijiškas aenkdotas ir pa

tarimas: ,
— Jei kada nors nežinosi, kai]) 

daryti, paklausk patarimo pas 
savo žmoną, daryk atvirkščiai 
ir viskas bus gerai ...

K. Petrokailis.

mestu. Facia tenka sakyti laba
nakt politinėm bei visuonieni- 
iein viršūnėm ir pasikliauti pri

vačia iniciatyva.
Vedamo rasėj ui

yra žinoma, kad mūsų viršūnės, 
išskyrus Amerikos Lietuvių Ta
rybą, nėra pilnai laisvos nuc 
svetimųjų įtakų. Del to ir dali
nai dėl pasimetimo bei utopinių 
Įsitikinimų su kai kurių asme
nų, esančių viršūnėse, pa reiški
mais bei nurodymais reikėtų bū
ti labai atsargiems.

Dirvos nr. 38 vedamajame a- 
beiojama “Ar tampame nuolai
dūs”. Jame (eč) apžvelgia ‘X) m. 
veiklos klystkelius ir pabaigoje 
taip rašo:

O kaij) naujosios išeivių ban

o Florence Lawrepce buvo 
pirmoji kino žvaigždė, išgarsiu 
ta visuomenėje 1908 m. Anks 
eiau filmų gamintojai artistų ne 
garsindavo ir jų vardus neskelb 
davo, kad neprašytų didesnių 
atlyginimų.

tik su latviais ir ukrainiečiais.

Nors visu san laikinėje paro- 
doje dalyvaujančiu yra labai, gyvenimą. Kai iškyla kuri de- 
negalima paminėli. bet kad ir išl ganli proWema, visų akys nu- 
“mėgėjo” ne vienas gali tapti/ krypsta į viršūnes, laukdamos 
profesionalu menininku, kaipp balso, informacijos, gairių, 
pav., Paul Gauguin buvo mėgė
jas, bet tapo pasaulinio garso 
dailininkas, tapytojas ir geras 
grafikas, kai dirbo Tahiti salo
je.

Nors mūsiškiai menininkai 
vis toliau traukiasi nuo gamto- 

4vaizdžio, o dirba grafikos, na-

mikos darbų. Julija Smilgienė 
— keramika, Natalija Sodeikie 
nė, — keramika ir Audronė Ši 
maitytė, — keramika. Visa ke 
ramika gausi ir įvairi savo for
ma bei užbaigimu. Marija Rau
di enė išstatė keturius grafikos 
darbus. Yra ir gana silpnų, mė
gėjiškų darbų, kokių rasi ir ki 
tur krautuvėse. Žinoma, šios pa 
rodos dalyviai nepretenduoja 
profesionalais menininkais. Te
gul bus ir “mėgėjai, bet tame 
skaičiuje yra lankiusių meno 
mokyklas.

Kad ir ši “mėgėjų” paroda Įturmortų srityje, bet tie, kurie 
įrodė, kad lietuviai yra talentais! mėgsta gamtovaizdį, o dirba 
apdovanoti įvairaus meno srity kambaryje, tai daro didelę klai

dą. Patarčiau pastudijuoti im-

$203

sxoe

N
KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

P 7:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
GAUT> nepaprastai įdomius gydyto-

49,. Vf$UOMEN£S VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMIkIMUS
' - Gintys ir darbai. 259 ?sl, liečiančius 190s

ivydu>. Jablonsklc ir 'lotoraičio jaunas dienas ir susi-
- rgpĮninią.________ ___________________________ _

— DANTYS, jų priežiūra, sveiiau ir 
viršeliai*, rletoje $4.00 dabar tik ________

viršeliai* tik _______ _________________
AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

po Zuropą JspūdžJ»L Dabar tik ___ 
Maakyti paltu, atsiuntus čekĮ arba money ordarį prie 
kainos pridedant 50c. persiuntima lilaMoms.

1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. «CG08

MUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį š. m. spalio 29 diena

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

• NAUJIENO
V * - -

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
< 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

, gairių, 
nurodymų, paskatų, nes papra-

tini itin geri tapybos darbai, 
pvz., “Upelis rudenį”, “Xatur- 
mortas, (gėlės), “Upelis žiemą” 
ir kt
- Paroda pasibaigs spalio 8 d. 
Parodą globoja Filisterių Skau
tų S-ga, Chicago s skyrius.

j tingai Claude Monet. Meno In
stitutas turi 32 jo gamtovaiz
džius. Gamtovaizdis nėra foto
grafija, bet fizinė realybė, pa
čiai gamtai panaši, — atmosfe
rinė ir daiktinė realybė, parem
ta spektro principais iš pačios 
gamtos. Todėl reikia būti jau
triam, susigyventi su gamtos 
aplinka, pažinti fizikos ir che
mijos dėsnius. Yra “meno”, ku
ris atrodo, kaip menas, bet ap
gavystė. šiandien tiek priviso 
visokios makalatūros, kad rei
kia būti atsargiam, ką perki. 
Daugelis neišmanėnėlių ir ne
mokšų imasi gadinti garbingo
jo meno vardą, šią pastabą pa
dariau ne vien lietuviams, bet 
bendra prasme.

Spalio 14 d. Čiurlionio Galeri
joje, Inc., 4038 Archer Ave., ati
daroma dail. Miko šileikio ap
žvalginė tapybos paroda.
XI2 .i ' M-škis

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwniw, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų, ir Intymiu nuotykis 

Iprašįmiri, paimti iš gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva kalba, gražiai išleisti. 
ISO psL Kaina S2.50. * * * ' z .

Dr. Juozas S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijCB 
ontrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. ,142 
>sL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yn* tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jsr ir 
ritas knygas galima įsigyti" atsilankius I Naujiena* arba atsiuntus čeki ai 
oiuiginę perlaida.

173> Soatk Halrted Street, Chicago, 3L 68668

| Tavpykite dabar
pas mus

Viršutinėje Jaunimo Centro] 
galerijoje vyksta Dalios Ance- 
vičienės “solo” paroda. 47 tapy
bos ir grafikos darbai. Paminė-

Buy a Čar no larger er 
more powerful than yoir 
Med.

Doni be aBomLoeerf

P&e saapoHu jltf jLHyii kU 
Ueha didelius dirbtu. Pirmi, jie pa-

Jurai pulektl xxmeniikui jūrq 
uirimojimui. Antri, jie padedi už
kurti gerėsiu apylinkė! bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar,

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne
sio dieną-, neis nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kurie ne-

ENERGY
WISE ,

i 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
*ieša

SAL
SAVINGS A LOAN ASSOCIATION

1800 So. Haht*d St. Chicago, III. 60608

TEENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

1928 T*L 421-3070
I«UIco« pfetooM U«nAA aotomoMIlam* partatyH.

I — HAOJiawos. caiCAOO t, in, Friday, October"6, 1978



330.00
LI

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė)

<

534.00
518.00
$ 4.00

$18.00 
I 3 JO

. >18.00
- $ 9.00
, t 3.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien Išskyra sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki Č vai razara. Šeštadieniais — iki 12 vai

Naujienos eina kasdien, išakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted. SI, Chicago, 
m. 60608. Telet 421-8100.

Pinigus reikia siųsti pakto Money 
Orderiu kartu ju užsakymu.

$33.00 
518.00 
310.00 
$ 3 JO

ow rf DeofnWr 1, 1177
SwjMcription JUtwc

te Chicago >33,00 per year, >18.06 per 
six mouths, >10.00 per 3 months. In 
other USA localities >30.00 per year, 
>18.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada >33.00 per year; 
other countries 334.0(1 per year,

4 " ■■■ —■ ■ — ■ ■ I » ■ ■■■ W It * ■■ ■<

1 20 cents' per copy.

Nuo gruodžio pirmo* d. 
Dienraščio kainos:

«

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_______
pusei metų ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

vilose JAV Tietote:
metams_____ _

pusei melų _____
trims mėneri&ms 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose;
metams _______
pusei metų______
rienam mėne&ui

THt UTHUANIAM DAILY NEWS
Daily £x«pi Sunday by The UUoanUa New> Pub. Co. Inc.

So. Halrted Straet, Chicago, HL 60W. Talapbon* 4ŽI-4K0 
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Sukta komuniste taikosi prie pinigų

| Valinskienė, tai dolerių Jai netrūkų. Be dolerių, sovietų 
ambasada jai davė lietuviškai ir angliškai kalbantį par 
lydovą, patį galingiausią lietuvį sovietų ambasadoje. Jis 
Valinskienę atlydėjo į Chicagą. Ji buvo Kalifornijoje, 
Bostone ir kitose vietose, kur yra geraširdžių lietuvių, 
norinčių padėti Lietuvoje gyvenantiems giminaičiams.

Su komunistine Rusija biznį darantieji Bostono ad
vokatai suruošė jai “arbatėlę”, kurios metu ji turėjo 
progą papasakoti susirinkusiems intelekruams, kaip 
geriausiai pasiųsti savo giminėms dolerius, kad jie nei 
vieno negautų. Jos klausėsi įvarių politinių pažiūrų 
žmonės, bet ji labiausiai apsuko galvas dabartiniams 
najiems Keleivio redaktoriams.Jie įdėjo visą jos straip
snį apie palikimus. Redakcija ją pristatė savo skaityto
jams, kaip Injuri kolegijos atstovę tarybinėje Lietuvoje. 
“In” tai reiškia” internacionalinė” teisių komisija. In
ternacionalinė, reiškia —Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gu
dijos, Ukrainos, Gruzijos ir kitų sovietų Rusijos paverg' 
tų kraštų. Bet šiuo atveju “interncionalinė” nereiškia 
nei vienos laisvos ir nepriklausomai besitvarkančios val
stybės. šių valstybių advokatai būtų paklausę, ar ta ko
misija yra pačių lietuių paskirta ir sudaryta, ar ją pagal 
įsakymą, sudarė Maskva? Apsukri ir sukta Valinskienė 
būtų galėjusi ir jiems painelouti, kaip ji meluoja Kelei
vio skaitytojams. Ji rašo:

“Ne veltui paskutiniu metu lietuviškų laikraščių 
> puslapiuose paveldėjimo klausimas keliamas, jam 

skiriama tiek vietos ir dėmesio. Vis daugiau laiškų 
gauna Injurkolegijos atstovybė Lietuvos TSR, gi’ 
nanti savo respublikos piliečių turtinius interesus 
užsienyje, tarpininkaujant ir padedant užsienie
čiams advokatams.” (Keleivis, 1978 ni. rugs. 26 d., 
2 psl.).
^Valinskienė čia skelbia netiesą. Ne Lietuvos piliečių 

turtiniai interesai jai rūpi. Pirmon eilėn jai rūpi Sovie-; 
tų Sąjungos interesai. Rusai ją paskyrė savo įstaigos 
padalinio pirmininke Lietuvoje, kad ji'galimai daugiau, 
dolerių iščiulptų iš Amerikos lietuvių ir perdoutų juos ' 
sovietų iždui. Niekam ne paslaptis, kad. Sovietų Sąjun-' 
gos valdovai visomis priemonėmis bando: ^iščiulpti iŠ A’ 
merikos lietuvių daugiau dolerių. Ji apkrauna didžiau
siais muitais visus dovami siuntiniu^, geraširdžių ame
rikiečių siunčiamus pavenrgton Lietuvon. Ji nori iš 
lietuvių išlupti viso gyvenimo santaupas, siunčiamas di
deliame varge gyvenantiems broliams fr seserims.

Keleivis savo laiku paminėjo Valinskienės . paskai
tos..pagrindines^ mintis^, .pareikštas Bostono. Wolfų su
ruoštoje - “arbatėlėje^- 
niame laikraštyje nėra jokios prasmės. Komunistai Jau 
baigia iščiulpti iš lietuvių komunistų visas santaupas. 
Komunistas1 jiems buvo- ir yra geras,.lįol jis jiems duo
da pinigų-. Kai susensta. neuždirba ir negali, duoti, tai 
toks'komunistas jiems nebereikalingas. Yra keli lietu
viai komunistai, kurie maskvinius gerai pažįsta. Tie ir 
klausyti apie jų rinkliavas nebenori. Jie žino, kad jų au
kos neina darbininkų gerbūviui, bet valdžios viršūnėje 
sėdintiems privilegijuotiems, komunistams^

Valinskienė pajėgė naujus Keleivio redaktorius įti
kinti, kad josios rašinį įdėtų į seną socialdemokratų laik-' 
raštį. Ji nori paveikti geraširdžius senelius* kad atiduo
tų jai tvarkyti jų palikimus. Ji pasakoja, kad jos suda
rytos advokatų grupės didelių nuošimčių nehipa, bet te-

Genovaitė Valinskienė, veikli komunistinio jauni' 
; mo, o dabar Lietuvos komunistų partijos narė, sovietų
• valdžios yra paskirta Maskvoje įkurtos ir jau kelintas 
; ’ metas veikiančios. Sovietų Sąjungas Injurkolegijos ak 
; stovybėn “tarybinėje” Lietuvoje. Ji nėra komunistinės 
: Lietuvos Jurkolegijos pinnininkė, bet ji yra Maskvos įs

teigtos, iš Maskvos centro kontroliuojamos Injurkolegi- 
jos atstovė rusų pavergtoje Lietuvoje. JĮ veikia ne pa-

; gal. gudo Maniusio' valdomos “tarybines” Lietuvos lei
džiamus įstatymus, bet pagal Maskvos centre sėdinčių 

t sovietų advokatų įsakymus, kurie įsakinėja, ką ji turi
• daryti ir kaip viską padaryti. • <
: Pavergtoje Lietuvoje buvo ir dabar dar tebėra dido'
: kas advokatų skaičius; Ten yra patyrusių,, aukštas mo-
- kyklas baigusių advokatų, bet nei vienam -nepavesta va- 
; dovauti tarptautinei teisių kolegijai. Rusai pasirinko 
; Valinskienę, nes ji geriau tarnaus rusų interesams, ne- 
' gu bet kuris kitas dabartinėje Lietuvoje gyvenantis ad-
- votatas? 'Būdama-apsukri ■ ir-komunistų. .prtijai .ištikima, 

ji .-mokėjo priėitLprie Įtakingų; šoyĮetųį^Įdžjos, žmonių-,
; kurie paskyrę^ją atstovauti rusų interesams pavergtojė' 
: Liekoje. į į "T*

Z Kad jikyrb apsukriu rodo ir josįpasirodyn^s Amėij*
• koje. Pavergtoje Lietuvoje yra daug moterų, galima jpą- 
» sakyti, kad yra šimtai jų, kurios norėtų atvažiuoti i A-- 
; meriką ir pamatyti, kaip čia žmonės gyvena. Jos negaū- 
Z na leidimo iš Lietuvos išvažiuoti, tuo tarpu Valinskienė 
' ne tik tą leidimą gavo, bet jai buvo paskirta stambi su- 
į ma dolerių, kad ji čia Amerikoje galėtų laisvai lėktų’ 
' vais švaistytis po didesnius Amerikos lietuvių centrus ir 
J įtikinėti juos apie reikalą palikti viso savo amžiaus san- 
Z taupas Maskvai. Rusijos komunistai prieš 60 metų įsive- 
Z dė “komunistinę” tvarką, turi savo červonsus ir rublius,
• bet labiausiai komunistinei tvarkai yra reikalingas A-
.T merikos doleris, visų komunistų labiausiai gaudomas. , . . . . .. ..

Kai Maskva siuntė Amerikon Kazakevičiii, tai jam da* gu kuris pabandytų pasinaudoti jn patarnavimais, tai 
vė labai aprėžtą dolerių skaičių, bet kai čia atvažiavo tuojau pamatys, kaip jie moka gi eitai likvKiuo pa

VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLA
Amerikos lietuvių srovinė ko

va, permirkusi neapykanta, ke
turioliktame Seime pasireiškė 
įnešimais padaryti Susivieniji
mą “arba bažnytiniu arba prieš- 
kunigišku”. Kas ir kokiais žo
džiais įnešimus darė — nežino- 
/ina. Bet Seimas nutarė Konsti
tucijos nekeisti. Astramsko žo
džiais, Kopstitucija buvusi,’“ku- 
(ri nei vienam neleido kelti tikė
jimo klausimą”. Ji vadinosi tau
tiškoji konstitucija^ pagal ku
rią vis? lietuviai galėjo svarsty
ti dalykus kaip yra, “nekliudant

Seimas vienbalsiai nutarė 
pritajAi> jau daugelioSeimų bal- 
suotaL paramai steigti- parapi
nes mokyklas ir joms išleisti 
yadovėlhis.‘ Tik. šį karta parei
škė ir papeikinią^ to meto mū
sų šviesuomenei nž/jieparuoši- 
mą tokių vštdovėlte' jr nėt’negal* 
vojimą rašyti.^ ;

. Taip pat' šiame Seime buvo 
nutarta pakartotinai' priimti ir 
toliau į Sųsivieniįimą ištisas, lie
tuvių draugijas, jei jų.kcįastitų“ 
cijos nepriešmgo& Susivienijimo 
Konstitucijai, ir jei visi draugi-

jos nariai, be išimties,, sutinka 
įstoti į Susivienijimą.______
šių draugijų nariai gautų teisę . 
į pomirtinę pašalpą tik išbuvę 
Susivienijime nemažiau šešių 
mėnesių.

Seimas pavedė Centro Valdy
bai įsigyti Susivienijimo “lietu
viškai tautišką vėliavą’ ir tam 
tikslui nariai buvo apdėti mo
kesčiais po penkis centus kiek
vienas. Be to, §ėimas patarė C. 
Valdybai kreiptis į lietuves 
(merginas ir moteris) kolonijo- 
sep rašant aukų ir žadant įrašy
ti aukotojų vardus į tam tikrą 
garbės knygą. Perviršis nuo Vei 
liavai reikalingos sumos eitų 
studentų stipendijoms..

8 Seimas Centro- Valdybos se
kretoriui pakėlė atlyginimą, par 
^skyręs $00-į metus, 
sąligą “mokėti lietuvių kalbą 
ir' į kiekvieną < Tėyynės nume’ 
parašyti po trumpą straipsne^i 
Susivienijimo naudai”, 4T ,;

Paryžiaus pasaulinėj parodoj 
(1900 m.) lietuvių skyriui Sei
mas paaukojo >100.' 
. Taip pat buvo nutarta nari
ams parūpinti “gražius budiji-

mus”, atspaustus- su lietuviško
mis spalvomis ir lietuvio veikė
jo — didvyrio paveikslu.

Organą Tėvynę nuo 1900 me-
* Taučiau,tli pradžiQS nutarta Jėisti ne sy- 

'kį per mėnesį kaip žurnalą, bęt 
kas savaįtę kaip laikraštį. Cen- f 
tro Valdyba jau prieš tryliktą 
Seimą (1898) buvo nupirkusi 
spaustuvę ir tą pirkinį Seimas 

’patvirtino. Lėšoms, paskyrė 
$1000, o be to, pavedė ir paja
mas nuo spaudos darbų, prenu
meratų ($1 metams) ir skelbi
mų, Pavestą ir knygų pardavi- 

nwpelrtar. s ' |

Kun. A. Burbai mirus (1897 f 
m. kovo 2Zį, Centro Valdyba l 
kreipėsi į narius, prašydama au
kų pastatyti jam paminklą. Sei- 

•mąs paskyfcė $100?feIia to, Sei- i 
mas kreipėsi į,visuomenę suau- i 
koti $1000, kad: jų^nuošimčiais 
butų kuriame norš^mversįtete

>ur- Į 
įtui

pastatęs; ir įropoję Įį$Į AOU
iviu kalba bos; s tuokti
1 j^um<tiįžt^ag.į .«
straipsneų Sumanymas -neisiknriiin ™Sumanymas i^eįsįkanijo, nes

mountho kapinėse innro?p'astaty

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys}

Dabar, svetimame krašte, turiu daužytis po dul
kinus fabrikus. Ar ne laikas padaryti savo gyvenime 
tvirtą posūkį į geresnę ateitį?. —.___

Norint ko nors pasiekti gyvenime, pirmiausia 
reikia ryžto. Mintį apie lokį pasiryžimą jau seniai ne
šiojau su savimi.

Bent trumpam jis vėl tampa pilnu žmogum, 
kad ir nevisai kaip buvęs, bet visdėlto vertingesnis, 
kaip darbovietėje. Lietuviškose organizacijose dirbda
mas jis gali savo nuomonę išreikšti ir daryt’ įvairius 
pasiū?ynius, kurie, jei geri, ras pritarimo. Jau vien 
jo praeitis tėvynėje priduos svorį jo žodžiams, čia 
jis bus ne tik lygus su kitais, jis bus net aukštesnis, už 
eilinius. .Jis vėl pasitiki savimi.

Dirbdamas fabrike dažnai pajusdavau sav<v
mens menkumą. Tuo nenoriu pasakyti* kad Lietu
voje būčiau buvęs kokiu viršininku. Tokiu niekuomet 
nebuvau, nebent skaityti tarnybą Lietuvos kariuo
menės Inžinrcijos bataliono mokomoje kuopoj, sky
rininko pareigas. Tai buvo prievolė. Grįžęs iš ka
riuomenės ktfėjau neblogą tarnybą laivininkystės 
bendrovėje “Sandėlis" ir Suvienytos Baltijos Korpo- 
racijoie. Klaipėdoje. Ten buvau patenkintas.

DARBAS BALDŲ KRAUTUVĖJE.
Sugrįžęs iš ligoninės pirmąjį šeštadienį vėl 

ėjau į baldų krai: uvę. svarą skolos nešinąs. IMe 
rų mane pasveikina manedžeris Mr. May.

darni gavėjams, kaip sako, tik “pynacus’’ arba nieko. 
Maskvoje ir Vilniuje už dolerį moka nuo .4 iki 6 rublių, 
o Valinskienės vadovaujama įstaiga išmoka tiktai 63 
rusiškas kapeikas. Sukta komunistė pasinaudojo Kelei
vio puslapiais doleriams vilioti. Būtų naudinga,- jei se
kančiame Keleivio numeryje redaktoriai paaiškintų, 
kaip Valinskienė, stojusi Maskvos tarnybon, čiulpia A- 
merikos lietuvių dolerius^ - - * - • • • *

tebestevi. 'Atrodo;-fad ir įam 
aukų neganėtinar suplaukė, nes 
Vinco Karaliaus kitais Brook
lyn, N.Y. leistas Spindulys rašė, 
kad Susivienijimo . vienuolikto 
Seimo (1898) auka Atevių 
globos namui, kurią Tryliktas 
Seimas (1898) norėjo pasisko
linti išleidimui Lietuvos žemė
lapio, “sudilo kunigų rankose 
kuru A. Burbos paminklui” 
(1906 m? nr. 2>. šimtinė buvo 
•šleista loterijai, kuri fondą pa*

(NukeJta l 5-tą psl.)

metus. Nesimuliavau, bet dirbau sunkius fizinius' 
darbus sąžiningai, kaip galėdamas geriau. Bet nusi
bodo ir pagaliau iš fabrikų ivėjęs apsidžiaugiau. Su
radau tarnybą* kuri atrodė tinkama mano palinki
mai ir būdui.

Furnishing\ko<npaiMjos krautuvės vedėjas išėjo į pen- 
siją, manį paskyrė krautuvės, vedėju.

^LIETUVIŠKOJI VEIKLA DIDž. BRITANIJOJE 

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuvninkais ir norime būt;

Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt

Bolševikams po antrojo pasaulinio karo, ne be 
tuolaikhhik vakaru valstybių pritarimo, - užėmus ne. 
mažai Europos valstybią. lietuviai nenuleido rankas 
be kovos. Po platųjį pasaulį išsibarstę, organizacinius 
pagrindus sustiprinę Vokietijos stovyklose, ‘jie pra
dėjo visokeriopą kultūrinę- ir politinę veiklą, kad jfj 
vaikai ir palikuonys niekados nepamirštų savo bran, 
gios protėvių šalies—Lietuvos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimų Komitetas (VLI. 
KVsK atsiradęs okupacijos metais Tėvynėje, žiaurių, 

ijų lietuviu vežimų į Rusijos gilumą sukakties minė', 
ijimo proga, 1949 m. birželio mėnesio U d., tremtyje! 

išleido sekančio turinio p^okląmaciją:

— Good Morning! Kur buvai dingęs? I missed 
you.-

Papasakojau apie savo susirgimą, apie Jigoninę. 
pridurdamas, kad ketinu kitą darbą susirasti.

Manedžeris suskioinėjo. Jau anksčiau kada tai 
buvau jam išpasakojęs, kad Hamburge Prekybos mo
kyklą lankiau.

— Ar tau patiktų mano darbas? — klausia Mr.
— Man atrodo, kad pats būtum neblogas parda

vėjas — Salesmanas. Man tokio žmogaus dabar kaip 
tik reikia, nes mano pardavėjas perkeltas į kitą krau
tuvę. žinai ką? Nuvyk pirmadienį rytą į musų firmos 
vyriausiąją būstinę (Head Office). /Aš ]>askan>bu)siu 
Mr. Brownhill. Pasikalbėk su juo.

Mr. Brownhill buvo firmos New Day Furnishing 
Shores, Ltd. Personnel! departamento direktorius. Jo 
žinioje buvo apie 20 krautuvių, los kompanijos sky
riai Manchster'yje ir visoje Lancashire apygardoje.

Pirmadienio rytą atvykus į jo įstaigą, neilgai te
reikėjo laukti. Mr. Browhill pasisveikino, ištiesda
mas man ranką, pasiūlė atsisėsti. Trumpai apklausi- 
nejęs mane, išreiškė pasitenkinimą niano akcentu ir 
pasakė, kad iš Mr. May jis mane jaib šiek tiek pažį
stąs ir sutinkąs mane priimti narnybon. Pa klausė ko
kioje krautuvėje norėčiau dirbti. Pasakiau, kad Chee- 
thain Hill Reod, nes iš ten savo baldus pirkau, ten 
manedžerį pažįstu ir arčiau mano namų. Mr. Rrown- 
hil! dar pastebėjo, kad tame rajone gyveąa daug sve
timšalių, europiečių, tad ir man ten turėtų sektis.

Viskas skambėjo labai puikiai. Nesinorėjo tikė- 
nu-Įti, kad štai jau turiu naują darbą, ąpic kurį taip sė
du- f nai svajojau. (

Įvairiuose fabrikuose buvau tada išdiebęs aštuonis

Naujoje vietoje iš pradžių buvo nelengva. Viskas 
neįprasta ir neaišku. Todėl atradęs prie baldo pri
segtą kokį popieriuką, perskaitydavau juos visus iki 
galo. Stengiausi pažinti savo parduodamas prekes, 
apie jų kokybę ir iš kokių dirbtuvių jie pristatyt?. No
rėjau kiek galint daugiau išmokti apie pardavėjo pro
fesiją įr apie geresnių pardavėjų “meną", čia man 
daug padįjo lankymas. Manchester College of Com- 
Bigree prekybos skyrių, kur studijavau Salesmanship 
and Sales Administration.

as-

Praėjus 1$ mėnesių nuo mano darbo pradžios 
’baldų krautuvėje, jau neblogai buvau susipažinęs su 
krautuvės tvarka ir prekiij užsakymo procedūra. Taip 
paX susipažinau su raštinės darbais, su atskirų save 
kBįentų sąskaitomis, jų kredito pajėgumu, jų skolų 
.mokėjimu^ žinojau, kada ir kam pasiųsti padėkos 
laiškelius už apmokėtas prekes ir kviečiant ateityje 
,vė) pasinaudoti mano paslaugomis. Teko tačiau su
sidurti ir su tokiais, kuriems, nors ir labai prašant, 
Jaugia o prekių nebegalima buvo parduoti, bent tai
kinai. Besitaikė ir tokių klijenty. kurių, dėl atsili 
kušio mokėjimo, kartais teko atimti jau apdėvėtas ar 
sugadintas niekam nebetinkančias prekes.

Mano krautuvės ve4iŲąs?;Mr. Mcmanimi buw 
tatai patenkintas. Sekaačtę. vasary iivyLdainas ato- 

paliko mane savo vietoje su visomis krautuvės 
manetfžeri© teisėmis ir atsakomybe.

Kai pa trijij metų Bitrn^ įiicštė^ję New D|y

CBuS daugiau)

f



l>R. C. K. BOBELIS
WCSTV IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHJRURGUA 
Tftlth.d695.Q333

Ufc K. G. B n. ATKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 Sa. PvMU Rd. (Crawford 
Madiol BvMdiiwL Tai. LU S-G446 

Priima ligpaUw paęal su»t«jmą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

-ĘU — BE 3-58*3

Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)Dagys

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
SPRCJALY&Ė AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd StretJ 
Valandos pagal sUMtanmą.

OR. PAUL V. DARGIS 
XJYDY’TOm IR CHIRURGAS 

Wftftchestftr Community kiln ike* 
Medicinos dlrokfonus

L93į Sw H«nbeim Rd., Wftstcheetor, tL. 
VALA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir

OPTOMETR1STAS 
kalba lietuviškai 

2ėlt W. 71 St, Tai. 737-5145 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lemes’”

SUSIVIENIJIMAS SKYLA tų $10. Į šį skyrių nariai būtų 
(Atkelta iš 4 psl.)

sor). Kokios pareigos buvo nu- pagaminama daugiau, tai rusa! 
matytos šiam užvaizdai nežino- viską išsiveža į Rusijos gilumą, 
nu. Vėlesnieji So niai tokių už- —--------
vaizdų neberiak j Vieta, atrodo, e Olandijos ūkininkai ir dar- 
šiek attitiko katalikų susivie žininkai savo laukų ir daržų ap- 
nijime vėliau įgyvendintiems saugai daro baidykles, panašias 

. “dvasios vadams“. į savo žmonas arba dukteris.
Penkioliktąjį Sus’vienijhno Taigi jos yra gana patrauklios, 

Seimą visai naujoje valstioje — bet žvirbliai ir varnos jų vies- 
New Jersey — Elizabeth kolo-1 tiek bijo, 
nijoj antradieni 1900 m. spalio 
9 atidarius^ Astramskas pasa
koja: “Sunku buvo pradžioje 
numatyk kad' delegatai jau su-j 
s kirstę d«dęm's partijomis, bet 
netrukus- pasii odė, kad turime 
dw partijas: kuniginę ir prieš- 
kuniginę”,

. Į Seimą atvyko iš 20 kolonijų) 
43 delegatai nuo 17-kos kuopų, 
ir trijų draugijų. Nebuvo nė j 
vienoj fooleries. Keturi de’ega- 
tai ia Shenandoah nežinoma kį 
a stovayo: kuopą, ar kurią drau
giją. Atstovais buvo septyni ku- 
nigarr Juozas Lietuvninkas, Bal

• tramiejus žindžius, Sinianas( 
| Pautienius, Juozas Kaulakis, 

e Mykolas šedvydis, Antanas Kau
pas, Vaclavas Vlatulailis ir Gar
bės nariai: Jonas Žilinskas, An
tanas Milukas ir Juozas žebrys.

Nauju ~ veidu buvo Anicetas 
B. Strimaitis, atstovavęs Šv. Jo
no dr-ją Mahanoy City, Pa., kur 
išeidinėjo Susivienijimo atžvil
giu apsiraminusi Bačkausko

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"ViaŠpaties ranka buvo su jais ir 
gręžėsi i Viešpati".

didelis įkaičiu,, kuria |tiki|a,

Ap. Darb.
jo galybę ir vadovystę- Dėlto
yra tarsi Viešpaties piritas.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja- Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

fV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

I

Mažeika S' Evans

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

Don’t be a Bom Loser!

ENERGY 
WISE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vietapriimami tik sū adytojo lindy

nių. Nutarta savižudoms jokiu 
didino iki $258, prie kurių vi. atveju pomirtinių- neišmokėti. į 

j jHAvmviic pnucju uai 574.-* au^ų. porą iiięnęsių apsižiūrėta, kad 
] Nežinoma kuriais sumetimais j $600 .skyrius neturės tinkamos 

> finansinės atramos. Protestą pa
kėlė 30 kuopų, todėl Centro Val
dyba skyrių suspendavo (1899 Saulė. Kitas naujokas buvo Ne- 
m. guodžio 20) iki sekančio sei- wark, N. J. kuopos Vincas Am
ino.

ViL agal susitarimą, uždaryta trečjSUOmenė pridėjo dar $24 aukų, 

DR.IJEGNAS SEIBUTIS' Seimas nutarė . organizacijos■
i spaustuvę perkelti iš Plymoutho 
į Wilkes Barre, Pa., kur buvo 
išimtas SusivTenijimo čarteris.

i Centro Valdyba vėliau patyrė, 
] kad naujai nusamdyta vieta bu- 
Ivo ir brangesnė' ir lietuviams

netaip prieinama, todėl Seimo 
nutarimo neįvykdė.

Šis Seimas priėmė nuolat kaivjj 
“drūtas!

pūsles?®
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST S3rd STREET 
Vai. antrau. 1—4 popift

Ofiso telftfu 776-^380 _ 
R*ziaenci|o» toLiL: 446- 5545

- DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

lendrt praktika, MOTERĄ ilgesį toj amą įnešimą apie
Ofisas 2652 WEST Syth SERGĖT knygas^, nes nuspresdė: “Visą

Tai; PFC8-1223 Susivienijimo turtą įrašyti į tam
OFISO VAL.: pirm., antiad., treciact] tikras knygas, iš kurių kiekvie-
ir penktu 2-4 ir 6-8 vai. vak. SUtadie-J 
ziaia 2-4 vai - popiet ir kitu laiku- 

pagal susitarimą.

ORTHOPED aj>-?ROTEZISTAS - 
Aparatai Protezai ban-^ 
dažai SpecieK pagalba LJjoms.. 
(Arch Support; ir t t r

nam seimui ateityje Centro Vai 
dyba delegatams perskaitytų 
Susivienijimo stovį’’. < .

Broliškos savišalpos' srityje 
seimas nutarė pakelti metinį 
mokestį' mio $2 iki $2.50, -bet' 

! pridėtinius 50 centų paskyrė 
organo leidimui. ^Prie- ėsamtr
$150 ir $300 pomirtinių nutarti Istorijoj, pemini 
Įsteigti $600-skyrių, į kurMčto- 
jimo pagatamžių nuštaty ta' hu<x
$2 iki $8, biiiėtinis'mokestis bū- hu-Užvaizdą” (Ceneral Superyi;*

(Bus daugiau)

Knygas peržiūrėjusi kornisi- Rytų Europa praranda viltį 
ja rado, kad Susivienijimo ižde
buvo. $2,623.39. Kiek narių kuo- BERLYNAS. \ okietija. — 
pu _  nežinoma. Amerikos laikraštininkams pavy

naują Centro Valdybą išrinkti: ko apklau^ip^li iš Bytų Europos 
prezidentas: kun. Antanas atvykusių lenkų, rumunų, čekų 
Kaupas (Scranton, Pa.) gudų/Jie visi tvirtina, kad Ry
viceprezidentas: Vincas tų. Europos gyventojai prarado
Chniieliauskas (Shenandoah, ^t kokią viltį, kad ateityje gy 
pa.) ' v’eninjas- bus šiok tiek lėngves-

. sekretorius: Tarnas Astranr nls- - .
skas. (Minersville, Pa.). i Jie warte, kad komunistinė šaut 
iždininkas: Kazys Radzevi-' v^rka bušįjroduktingesnė žmo- 
čius (Shenandoah,Pa.) nėms atiteks didesnė dalis, bet 
knygius: Kun/ Jonas Sutkaitis šiandien- gyventojai tokios vii

- (Pittsburgli, Pa.) ' fiės?hebeturi.z Jei kurios prekės-
i i- i cT7Jfi Hlibv-f Oro <7 ’ >lzdQ:glqbejų Ąstfųmskąs SLA,

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Lietuviy Brighton Parko Motery 
.klubo poatostoginis nariu susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, spalio 5 d., 
2 vai. popiet Anelės salėje. 4500 So- 
Talman. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra daug svarbiu reikalu aptarti. 
Po .susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

— L pylės Draugiško Klubo 
poalostoginis susirinkimas į 
vyks penktadienį, spalio d.
1 vai. popiet Anelės, salėje 
I5(X) South Falman Avenue 

kviečiami ajsilaiikytt 
daug svarbiu reikalu 

vf *> *■-

Po susiriakinio bu
nes yra 
aptarti, 
vaišės.

2850 Woof 63rd St, Chiogc. lfC6062f.
; FRwpocf g-5084

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Ltidimd —- Pilni (paraudi 

-v ŽEMA KAINA

Į

Kun. Joną Žilinską Seimas, i> 
rinkto Susivienijimo uVišuqĖ& • . * - -s -

A Great Grilled Sandwich
ToL WA i-3063 ....

___________ ' » ą * 4 v

MOVING
Apdraustas parĖravtfymas 

tt. iaaicUi .
ANTANAI VILIMAS

TM W.i-W ari» VM996

K

Vedėja. Aldona Daukuf 
Yotof- HEfflledt 44414 

715T So. MAPkRWOOD AV* 
CWCAGQ, (LU 40629

RADIJO UIMOS VALANDOS 

W»o» program* ii W0PA,

Ljfttwty kalba: kasdien nuo pir- 
madUnio iki penktadienio 3:00 
—-3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8130 iki 9:30 Sandwiches are an Amenzan tradition once reserved for 

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

Čikagoje L978 in. rugpjūčio 8 dieną mirus Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjungos centro valdybos vicepirniiniu- 

kui

Didžiauriaa kuiliu 
pasirinkimas

Ri ▼tealateU
Itetnvj alnks

1&5 North Wibadb Anam

T«L283-S8» 
h 

C7T44S9

NORMANĄ

R

1
—- 1*4 tinote OMUMiig, kurie 

galėtų UZMMkyti pre*
kome atattpHTjų adresua. Mes

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
A. Kulys, rast

ZIGMUI DAILIDKAI

VKLS-gos Centro V-bos narys Juozą* DILYS ir

likusią dideliam nuliūdime jo žmoną VALENTINĄ, duk

teris, žentus ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

I

Nuo
1446 So. SOth Are^ Cicero, Hl. Phone: OLympic Z-1OO3

AMBULANCE 
PATA^MAVfr 
MAS DIENA 
Ift NAKTt

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

40? So. LITUAN1CA AVENUE. Pkon«: YAr<» 7-444L

TĖVAS IR. SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VKLS'aft* Si. ('alherines Skyriaus VALDYBA

NARIAI:
CkloLgoe
Lietuviu
Laidotuvių
Direatori^
AMociacijofi

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOS1ATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

Golden Grills
6 sandwiches 

1/4hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham 

1/3 cup finely chopped 
onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredienttexeeptbread and butter. 
Butter 1 aide of each bread Mice. Place- G slices on griddle, 
baking aheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
•ide up. Grill on griddle or in skillet until toasted on bo«K rides 
QfiL bake in preheated 400°F. oven about S 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 comeat least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to bcHing. Turn off 
heat; if neceaaary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about anprox. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water *■ shells ar* easier to remove and 
it is test likely you wiU have a dark surface on yollw. To 
remove aheftkOackle It by tapping gently ril over. RoH egg 
between hands to loosen shell; then peal, starting at huge end. 
Hold egg tinder running cold M ater or dip in bowl of water to 
help ease off shell.

6

1/3 2

2.

V2 
12

cup shredded Swisa 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon salt
slices rye bread
Butter.

I

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
pasuotu reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
jums ui mums parouyu 
p^niKejimą. Mes norė
tume nuli J ūma naudingi 
ir MteHyje

apdraustos iki 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 60€z9

Tol. 925-7400
8929 SO. HARt-EM AVĖ.. 
BridHv'aw. Ohnoi* 63455

T.Į 598-9400

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfxyetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
331? So. LITUANICA A VE. T«L: YArii 7-U38-1LSI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACULVId)

2424 WEST 69Ui STWCWT KJrpwMk Milt
2311 WEST 23rd PLAC1 Vilkini* 7-«7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pwloe Hilhų PL S7M41f

M54 So. HAJLSTED STREET Phatxx TArda 7-1M1

g - MftUJtiteO^ CHICAGO a, ILL Fridav. October V/1978



trumpa:

vi

darbo ieškantiej

Są-

925:3211.

ti.

v,

KAIP SUDAROMINaujienoms reikalingas

HA 1-6100.

knrff

VSponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė —

L

Pavardė ir vardas !

IAdresas

No. 79Pavardė ir vardai

Adresas

Pi?ardė ir vardas

/ irewi

WK1I

ILU Friday, October 6, 1978

ę Ruanda kiltis Afrikoje ren
ka karalių, bet jis tol karaliau
ja, kol yra gyva jo motina, vie
nintelė jo patarėja.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrn aiFT ?ARCtL» JIHVKl 
LW1 W. *** Chlcava. III. WttY — TM. W* S-T717 

XH3 fe. HakHd Chlea*., IIL — T< 154439*

Loop location. Convenient 
to all transportation 
Call for appointment 

Miss Wehner
AN 3-6500

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

Pavardė ir vardas __________ ______ ____________________ _________
f - - ——- - i--- - ————————-v w—j

Adresas__________________________________ ______________________

♦ Platinimo vajaus proga, Prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipą. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą 
spie 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

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 nL vak 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

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

TeM. - 778-5374

niaus Universiteto įtaka Lietu i L-ping skills required. Benefits kimaus umversueio jiaxa Llelu-į c]ude: opUonal insurance & savings 
vos tautiniam atgimimui. {.plan. Profit sharing after one year,

I vaiatiin after 9 months.

kai. 9633 So. Cottage Grove.
Tarp 9 ryto, iri 3.vai: popiet.

NAMAS — SVAJONĖ: 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

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

darbus ir parodykite solidaru
mą. į

Jūsų LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba (r)

Vilniaus Lietuvių

PRANEŠIMAS

SECRETARY
To assist busy executive. Minimum 
one year. experience. Good steno &

SIUVINIAI I LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENi

IMS Weft IMh SU Chloro, m S0629 • Tet WA S-Z7H
DHftUt BMfrfnkhmj frilriv

MAISTAS Ii IUROFOS SANIHLIŲ.

l>o:

banketas į-
Duivs

vakarienė visus kviečiame į RUDENINĮ

Teodoras BUnstrubas, 
f Leonas Kriauieliunas ir dr.

Chieagoje susidarė moterų 
sekstetas. Jas moko ihuz. A. 
Jurgutis. Sekstete dainuoja |X>-| 
nios ir panelės: Vanda Aleknie
nė. Genova'tė Dambrauskaitė, 
Jolita Burgess, Mėta Gabalienė 
Elena Jankutė ir Irena Metile 
nė.

Ka
zys š:dkiuskas spalio 15 d. at
vyks Dvtroitan ir 12:15 vai. Die
vo Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre padarys pranešimų 
tokiomis temomis: Kas yra A- 
nierikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvos byla 1 lelsinkio-Belgrado 
konferencijos išdavoje.

Ped igog:ė Celina Mošin- 
skienė, gyv. Pompano Beach, 

1 Fla., nesenai švtntė 161 metų 
amžiaus sukaktį. Ją globoja sū
nus inž. Vytautas. Antrasis sū-

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Panelė Helen Pius, tauto-
dailės žinovė, pakviesta pravesti i nūs inž. Algirdas gyvena Brazi- 

kalėdinių ornamentų ii* puoš-j lijoje.
menų kursus. Jie prasidės lap-; 
kričio 3 d. ir bus penktadieniai 
is 7:30-9 vai. vak. Kursus orga
nizuoja Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejus. Registruotis ir 
informuotis tel. 523-5523 nuo 9j 
ryto iki 3:30 vai. popiet. Muzie-j 
jaus moterų skyriaus ruošiamas- 
kepinių, rankdarbių bei daiktų Į Draugijos metinis suvažiavimas 
išpardavimas bus lapkričio 3 d. 
6-10 vai. vak. muziejaus patal
pose, 1012 Archei Avė.

— Amerikos Lietuvių Tary-

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Het Spring, Ark., susidarė 
mėgėjų būrelis. 
Dimgailienė, 

Gudelienė, 
šklerienė ir

i moterų dainos 
Jį sudaro F. 
Gedvilienė, L.

I Kalvėnienė, V. 
j Tamošaitienė.

G.

L.

Ohio Lietuvių Gydytojų!

ir banketas bus lapkričio 4 d. 
Klevelando Lietuvių Namuose, šiamas

— Santa Monikos Amerikos
Lietuvių Klubas ruošia tradici-j

— LB Ohio Apygardos ruo-.nai angliškai kabantiems vy 
_ dešimtasis abiturientų’resnio amžiaus, lietuviams ii

I pristatymo balius įvyks spalio lietuvėms pradėjo veikti Lietu 
į 14 d. Lietuvių Namuose, šiam vos Dukterų draugijos namuo- 

bos pirmininkas dr. Kazys B<>- nį baliif spahL^7 d? 7 vai? vaka-1 baliui rengti sudar>’ta komisija se,2735 W.71 St čia kviečiam 
’ ” ' ' iš Cleveland© lietuvių jaunimo registruotis

į kurį įeina: Rimas Aukštuolis, ir darbų turintieji. Registraci į 
Dana Palubinskaitė, Linas Jo- ja veikia kasdien nuo 9:30 v| 
kūbailis, Zita Kripavičiūtė ir1 ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš-' 
Kęstutis Petraitis. I tad. ir sekmad. Lietuvos Dūk-

r m w i/ A / draugijos telefonas: į __—I LB Marquette Parko " -
ApyMnkė (R.) metinį pobūvį* 
šeštadieniui šaulių namuose 
dar yra du stalai. Teiraukitės: 
J. Bagdžius, tel.: HE 4-3713.

(Pr.)
TRADICINIS KRINTANČIŲ 

LAPŲ BALIUS, spalių 14 d., 
Jaunimo Centro kavinėje: nuo
taikinga programa, puikios vai
šės, turtingas dovanų paskir
stymas ir šokiai Chiziko orke
strui grojant. Pradžia 7.30 v 
vakaro. Auka 9 dol.

Biletus įsigyti ir stalus rezer-

belis, taip pat vicepirmininkai re, Miramar viešbutyje.

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

American Trave! Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

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

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rehua rezervvou vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skaT 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, - tikslu sudaryti nenutrūk-' 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso.

(Pr.)
i — SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖIJUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų, 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

— S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos Bunco ir kortų pobūvis į- 
vyks sekmadienį, spalio 8 (L, 2 
p.p. Dariaus-Girėno salėj, 4416 

’ S. Western Ave. Įėjimas $1.25 
j— bus daug gražiu dovanu ir 

vuoti: J. Jokubka tel. 523-9084 vaises- Kviečiami visi dalyvau
ti.

Komisija (Pr.)

— Priimsiu ir.gobositr pagaS 
bos reikalingą asmenų:

Tėl. 436;6291. ~ (Pr.)

— Spalio 7 dieną, 7 vai. vak.

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 Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE---

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

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

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

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimu įkaityto jų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Chicagos Anglijos — Britanijos 
lietuvių klubas kviečia visus at- ' 
silankyti ir smagiai ' praleisti{ 
vakara. v

Našlių klubo 
vyks špajio mėn. 15 :d. 
bus. atdaros 2:30
4 vai. Bus programa, bufetas) POBŪVĮ — BALIŲ "šaulių na
šu turtingais gėrimais, gera muose. Pritaikytos dainos, at

liekamos daininikų ratelio, or
ganizuoto ' T. Serapinienės. A- 
komponuoja K. Griniūtė, šilta 
gera vakarienė. Ealeškos orke
stras šokiams. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius: Vai
čiūną, Bagdžių, Mališauską, Ab- 
romą.

Paremkite LB veiklą ir jos

Vilniaus Krašto Lietuvių 
jungos Chicagos skyriaus ruo
šiama tradicinė Vilniaus diena 
įvyks š. m. spalio mėn. 8 d. sek- 
miadienį, Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje.

11 vai. ryte iškilmingos pa
maldos Tėvų Jėzuitų koplyčio
je. šv. Mišias atnašaus ir pa
mokslą sakys tėv. Jonas Bore- 
vieius S. J. Pamaldų metu gie- 

_ dos sol. Genovaitė Mažeikienė, 
] vargonais pritars muzikas Mo- 
nigirdas Motiekaitis.

Po pamaldų, prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo, įvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusių 
kovoje dėl Vilniaus. Aukurą už
degs Valerijonas Šimkus. Vaini
ką prie paminklo padės. V.K.L. 
S-gos Chicagos skyriaus pirmi- 
uinkas agm. Juozas’Lekas.Į ,.v>. ,,

: Žodį tars. V:K.L,Stgos Centro Į/ės įrankius. Kreiptis asmenis

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.

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

Reikalinga, užvaizdą (Mainte
nance Man). Bendrovei reika
lingas asmuo prižiūrėti dirbtu.

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

XL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mlasto laid forą, 
Dirbu Ir užm lasė luoša greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tol. 927-3559

41—Je M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tiktai puwn*čivl automobili* 

.lability apdraudimas pamlnlnkam 
Kreipti*

5TM775

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

> Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
amžindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol._____________

Pavardė ir vardas __________________ . ______________

Adresai

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

Pavardė ir vardas _______________ —__

Adresas

vakarienė, '-šokiams gros Ra
mono orkestras. Dėl’rezervą- 
-cijos skambinti telef. 927-8660 
arba 434-7174. Nariams $5 as
meniui, svečiams $8. Visi na
riai ir svečiai kviečiami bank- 
te dalyvauti. Vaidyba. (Pr.)

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp

valdybos, pirmipinkas dr. Jonas 
Šalna.-Apeigoms prie paminklo 
vadovaus kpt Andrius; Juške
vičius. Po apeigų; Jaunimo Cen
tro kamįb. ’203,ip-lė- Alicija Rū
gytė skaiys paskaitą tema: Vil-

vos tautiniam atgimimui.
Patrijotinė lietuvių visuome

nė ir V.K.L.S-gos Chicagos sky
riaus nariai maloniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti pamaldo
se, apeigose ir paskaitoje.

Valdyba

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

Tuo reikalu Jum* gali datų. 
>adėti teisininko Prano šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Welk 
>eržiūrėta, "Sūduvos” išleisti 
<nyga —

Su legališkomis formomti
Knyga su formomis gauna 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
(alsted SU Chicaflr 60608 
uis formomis — 8350.

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

• Pirmąjį melo detektorių 
naudojo 1840 m. dvarininkas 
Boronda iš Salinas Valley, Cal. 
Jis į plačių dugnu dubenį Įpil
davo apie 2 colius vandens ir 
liepdavo įtariamajam laikyti 
jame pirštą. Kaltasis jaudinda
vosi ir vandens paviršiuje susi
darydavo bangelės nuo piršto 
vibracijos.

LAUOObZIAl Ur MUUlMMTWttT

< Pardxvtmai Ir, Talmua 
wot. twi rrtirr

. UwvMie MMI

Šimitmiai į Lietuvą
ir kitus kraštus 55 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

GENERAL SHOP 
HELP

Need machinist trainee, some 
experience. Also general shop 
work in assembly. $4.25 per 
Hour. Good working conditions. 
Should speak English. Call:

586-5800

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, j 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ax-| 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisaky*’ 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė

e Anglijos karalius Edvar
das IV (1442-1482) labai mėgo 
meškerioti ir žvejoti. Juo pase
kė ir daugelis anglų. Bemeške- 
riodamas persišaldė ir jaunas 
mirė.

t _ NAUJIENOS, CHICAGO

M. i I M K U 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimaLęrinin 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

RENTING IN GENERAL 
N u • m o i

Marquette Parke išnuomojamas € 
kambariu butas be gyvuliukų. Teirau

kis teL 778- 8623.

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM1* Tablets are 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s FMis for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pan reliever per 
dose to relieve backache.

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

• Bizonai visuomet nukrepia 
savo galvą prieš stiprų arba 
audros vėją. # j

e Karvelio arba balandžio 
lizdas, padirbtas vien iš vinių.




