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SADATAS LABAI PASIPIKTINĘS

palestiniečiais,

Jis atFikęs pareigas David vasarvieteje 
o toliau tegu patys veda derybas yD

KAIRAS, Egiptas. — Prezidentas Sadatas labai pasipiktinęs 
Sirija, Jordanija, palestiniečiais ir net Saudi Arabija, kurios be 
pagrindo radijo bangomis ir toliau teršia jo vardą, niekina visas 
pastangas. — Nuo šios dienos aš rūpinsiuosi tiktai Egipto reika
lais, — pareiškė, aukščiausiai Egipto teisėjų tarybai

Egpto prezidentas papasakojo 
aukščiausiems Egipto teisėjams 
svarbesnius David ir vasarvietės 
pasitarimų eigos momentus. Pre 
zidentas Sadatas būtų galėjęs 
išsiderėti dar lengvesnes sąly
gas Egiptui, jeigu jis nebūtų gy 
nęs Jordanijos Sirijos teisių mi 
nėtoje konferencijoje. Jis tai da 
ręs net ir po to, kai Sirijos radi 
jas jau pradėjo kampaniją prieš 
Egipto prezidentą.
LABIAUSIAI PASIPIKTINĘS

5 r SIRIJOS PREZIDENTU

Prezidentas Sadatas nepasi-
- J rašė sutarties, kol Izraelis ne- 

pasižadėjo atšaukti visų karo j ė 
gų ir kolonistų iš Egipto. Izra-

nesitraukff iš^Gazos^koĮ ne"

.^‘ ^klaūsmašr'Bef SadAiaš nepasi-

Egipto prezidentą. Sirijos radi
jas tvirtina. kad Sadatas netu
rėjęs teisės pasirašyti taikos 
sutartis, nes jis neturėjęs ara
bų įgaliojimo. Jis yra dar La
biau pasipiktinęs Arafato kon
troliuojamais 
kurie kiekvieną dieną ji nieki
na. “Aš niekad 
duoti i siu vaiku, siu žudiku, 
rankas bent vieno arbo”, — pa
reiškė Sadatas, — kalbėdamas 
apie Arafato šalininkus, vei
kiančius Libane ir kitur. “Kas 
šiandien vyksta Libane, tai sun
ku ir Įsivaizduoti. Ten eina žu
dynės vien tik dėl noro žudyti. 
Ten liejama .kraujas vien tik 
dėl noro jį lieti.. Tautų likimu

nesutiksiu ati-
Adomo Varno “Mindaugo karūnavimas”. Paskutinę šių metų dieną Adomas Varnas mi

nės savo šimto metų sukaktį. Chicagos meniu kai rengiasi paminėti šią svarbią sukaktį, sir 
ruošdami jo darbų parodą.POPIEŽIUS MIRĖ NATŪRALIA MIRTIMI, SAKO OFICIALUS VATIKANO PRANEŠIMAS A.
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•%SIRIJOJE APMOKYTOS PALESTINIEČIU BRIGADOS SIUNČIAMOS I BEIRUTĄ
Soviety ambasada įsakė civiliams tuojau 

išsikraustyti iš Beiruto
JERUZALE, Izraelis. ?— Beirute buvusios Sirijos karo jėgos 

ir atvežti kariuomenės smogikai nepajėgė išmušti Libano karių 
falangistų iš libaniečių laikomos Pietų Beiruto apylinkės, todėl 
Sirijus prezidentas nutarė pasiųsti daugiau Sirijos karių į Bei
rutą. kad libaniečiai būtų nuginkluoti. Be to, prezidentas Asa- 

das įsakė dviem palestiniečių brigadom, kurios iki šio me 
to apmokomos Sirijoje, tuojau išmaršuoti į Libaną ir eiti tiesiai 
į Beirutą.

... paręįškė. Sądatas. ’_U
sd J suvereni-:ku> įad prezideųtas yra pasiry-
yb jųų; teisiu visoms žemėms. jžęs siekti taikos su Izraeliu ir

' ' Sadamas’papasakojo,1 -kaip jis nesirengia kištis ; kitus karus, 
• • grūmėsi su- izraelitais, ^koL jie nes Egiptas labiausiai karo me-

nesutiko deįstT.kairiojo Jordand^tu nukentėjo.
1 ‘kranto : arbams išsirinkti savri " —'■---------- —

atstovu^' kurie galės ginti pa- 
lestniečių - teises. Derybų metu

h; norfrilalr, Tlvonl’K

yisięms a iš-

Kokie charakteriai 
atstovauja unijoms? 
Chicugos meras Micha^ 

Bilandic. charakterizavo atsto
vaujantį miesto ugniagesiu uni
jos deryboms su r'L.cago> įmes 
įo7* pareigūnais, palygindamas 
samdytu šautuvu, taikančiu C1-;- 
cagos mokieseįbf mokėtojams į 
galvą.

Pamatysite piliečių tikrą su-

negalėjo įtraukti Araf a to valdo- į 
mų palėšffriiėčiU/ ries jie netu
rėjo savo: teritorijos.

HUSEJINAS PATARĖ 
ARABAMS APRIMTI

j r-.

Gandai aoie gvvybės atėmimą neturi jokio pagrindor 
var| pareiškė jėzuitu kunigas Donald Complon

•f - VATIKANAS, Italija. — Popiežius Jonas Paulius Pirmasis 
mirė naturtalia mirtimi,- — pareiškė jėzuitų kunigas Donald Com
plon. — Gandai apie popiežiaus gyvybės atėmimą nturi jokio pa 
grindo, —tas pats jėzuitas paaiškino. Jis vs dėlto pripažįsta, kad r 
informacijos apie popiežiaus mirtį nebuvo tvarkingai skelbiamos, kilimą, kokį esate* matę, kaip 
Jis sako, kai popiežiaus gydytojo pranešimas apie mirtį turėjo. patys piliečiai jį Jr jam pana- 
būti surašytas ir oficialiai paskelbtas. Atsakingi pareigūnai tokio šius išvarys laijk iš miesto, ture 
dalyko nepadaro, tai ir davė pagrindo įvairiems gandams.

MIRĖ KONGRESO ATSTOVAS 
RALPH METCALFE

CHICAGO, Ill. — Chicagoje 
steigiai mirė plepus juodaodis 
kongreso atstovas Ralph Met
calfe. savo laiku buvęs vienas 
geriausių sportininkų. Jis laibar 
atkakliai kovojo prieš buvusio 
mero Richard J. Daley kontro
liuojamą demokratų partiją. 
Porą kartų jis pralaimėjo, bet 
kai laimėjo, tai tuometinis ine- 
rasjį pasveikino ir pareiškė no
ro kartu dirbti. Kongreso at
stovas gyveno Chicagoje^pieti
nėje dalyje. Jis rengėsi skrisit 
Washingtorran ir -s km bėjo—j 
O’Hare aerodrorh^. Jį sūspaucjė 
širdis ir jis sfąįgrsf mirė. Jis bu
vo tik 68 metų! ’ . - •.

DIKTATORIUS SAMOZA 
ATŠAUKĖ CENZŪRĄ

— Gandai apie popiežiaus ta
riamą nužudymą nebūtų taip

MANAGUA, Nikaragua.—Dik-^'tai pasklidę, jeigu tie gan-
tatorius Samoza įyedč cenzu 
rą ir uždraudė opozicijos laik 
raščius. Opozicijos atstovai vi
sai nenorėjo tartis su diktato
rium. kol jis nepanaikins cen

Jordanijos krabus Husejinasj zfiros 
patarė arabams aprimti. Jiei 
jau galėjo išlieti -savo . neapy
kantą prieš Egipto prezidentą, sa v 
o dabar jau metas realiai gal- re^kė, kad dabar jis 
voti, suprasti naujai susidariu- nauLl sav0 dienraščio numerį, 
šią strateginę poziciją. Egiptas’^3 Prerisa nepasirodė 25 die- 
yra viena seniausių ir galin-j Ras> ^a\ diktatorius įvedė cen- 
giausių valstybių. Dabartiniu! ZRr3- Xavier Chamorro brolį 
metu yra 30 milijonų egiptie-! ^e^ro- tuometinį laikraščio re 
čių, kurie sudaro rimtą jėgą.! daktorių, nušovė. Diktatorius 
Jie nesimes į jokį karą. Huseji- tv,rtina kad iki šio meto jiems 
nas visiems arabams patarė rei
kalą rimtai apgalvoti. Savo lai-į 
ku jis buvo padaręs pareiški-! 
mą apie dalyvavimą taikos pa-) 
sutarimuose, bet vakarykščiame) 
pareiškime nieko apie tai neuž-! 
riminė.

LABAI KARTI SADATO 
KRITIKA

Prezidentui Sadatui labai ne
patikusi paskutinėmis dienomis 
pradėta Sirijos kampanija prieš

Xavier Chamorro, La Pren- 
i laikraščio savininkai pa

ruošia

dar nesuruoštas teismas.

i — Vokiečių karo vadai reika- 
1 lauja neutrono bombos sovietų 
tankams sustabdyti. Vokiečiai 
nesirenga rusus pulti, bet jie 
nori sustabdyti sovietų karo jė
gas.

KALENDORĖLIS

Spalio 13: Kledonija, Edvar
das, Vilūne, Mintas, Ąžuolas.

Saulė teka 6:58, deidžias 6:16.

Vėjuotas, šiltesnis.

Doleris nukrito
Vokietijoje

Vokietijos finansų rinkoje do 
leris pirmadienį gerokai nukri
to. Iki šio meto doleris atnešda

dai būtų sustabdyti pačioje pra 
džioje. šitas reikalas buvo nesu
prastas ir nevykusiai tvarkomas, 
pripažįsta tas pats jėzuitų dva
siškis. — Bet ir tuo atveju nie-, vo dvi markes, bet pirmadienį 
ko pavojingo neįvyko, kad tie doleri galėjai bankuose gauti už 
gandai nebuvo pačioje pradžio-l 1.9340 vokiškas markes. Nieko 
je užgniaužti ir sustabdyti. Ne-! ypatingo Vokietijoje neatsitiko, 
laimė yra ta, kad žmonės iš men' bet amerikiečų pastangos pasto- 
ko day ko pradedąs skleisti nebū 
tus gandus.

Susirinkę kardinolai pirmi
ausia svarstė neteisingų gandų 
skleidimą. Jie Įsakė Romos ku
rijai reikalą ištirti ir paskelbti 
faktus apie popiežiaus mirtį. 
Kurija, gavusi tokį kardinolų 
kolegijos Įsakymą, tuojau rei
kalą apsvarstė r Įpareigojo jė
zuitų kunigą, turintį didelės į- 
takos kurijoje, paskelbti oficia
lų pranešimą apie popiežiaus 
mirtį ir gandų be pagrindo 
skleidimą. Buvo pasiūlymas pa
skelbti tikslią žinią aoie papie. 
žiaus mirtį, bet kitiems atrodė, 
kad 
gali 
dus. 
bus 
toms kalboms 
Jono Pauliaus Pirmojo mirtį.

ti kelią dolerio kritimui eina la
bai lėtai. Praeitą savaitę dauge 
lis tikėjosi, kad prezidentas Car 
tens imsis griežtų priemonių do 
leriui sustvirtinti. bet tų priemo 
nių nesimatė, todėl Vokietijoje 
dolerio verte gerokai nusmuko. 
Panašaus likimo susilaukė ir 
Prancūzijos frankas, kuris nepa 
jėgia atsigauti. Anglų svaras ?e 
rai laikosi, nežiūrint premjero 
nesutarimų su darbo partijos 
vadais.

— Nepalo karalius ruošiasi ke 
lionei Į Pekiną ir veža kinie
čiam gražių audinių.

tokios žinios paskelbimas 
dar labiau
Manoma,
padarytas

pagreitinti gan_ 
kad dabar jau 
galas nepagrįs. 
apie popiežiaus

an- 
tei
ksi

NAŠAUTAS DAR VIENAS 
ITALŲ TEISĖJAS

ROMA, Italija. — Preitą 
tradienj į 65 metų amžiaus 
sėjo Gulemo Trrtighlione
butą įsiveržė maskuoti vyrai, 
nušovė teisėją ir pabėgo lauke 

i stovėjusiu automobiliu. Teisė
jas Tartighlione buvo teisingu- 

|mo ministerijos baudžiamojo

— Zbigniew Brzezinski pralei 
do porą dienų Paryžiuje besitar 
damas su prezidentu Gscard.

skyrius direktorius. Lauke lau
kė juoda mašina ir šoferis. Nu
sikaltėliai sėdo į mašiną ir din
go. Netrukus moteris paskam
bino į teisingumo ministeriją ir 
pranešė, kad teisėjo Tartigblio- 
ne nušovimas yra Raudonosios 
brigados darbas. Ji pranešė, kad 
teisėjas Tartighlione n u bau tas 
už jo darbą teisingumo minis
terijoje. Teisėjas Tartighlione 
yra 17-tas italas, kurį Raudono
siom brigados nariai nušovė.

damas galvoje ugniagesiu uniją 
atstovaujantį Michael Lass, kurs 

• nėra net Chicagos ugniagesys 
j ir Chicagoje negyvena.

Meras Bilandic po mitingo su 
Lassu ir tos unijos lyderiais pa 
sakė spaudos konferencijoje 
kaip jis mitinge paklausė Lass 
‘‘Ar tamsta turi kokį supratimą 
kiek tamstos rekalavimai kaš
tuotų?”

Lass atkirto. “Aš nepaisau kiek 
jie kaštuos!”

Meras pasakė Lassui ir ki
tiems ugniagesių derybininkams 
kad jų reikalavimai, įšskaitant 
reikalavimą darbo dienų suma
žinimo iš 92 iki 72 dienų me
tuose kaštuotų labai daug. Ug
niagesių reikalavimus patenki
nus tenktų tuos pačius priedus 
duoti ir kitiems miesto tarnau
tojams. ir ta* kaštuotų mokės-- 
čiu mokėtojams or.oldomus $288 • -milijonus ir — negana to — 
priverstų 79 nuosmčiais pakel
ti nuosavybės mokesčius.

Numatant, į kokias sunkeny
bes Chicagos piliečiai patektų, 
darosi aišku dėlko unijų repre
zentantai nori gauti kontraktu 
garantuotą teisę gyventi už mies 
to ribų.

Priminęs kaip buvęs meras 
Richard J. Daley sykį pasakė, 
jog kiekvienas kas sunkina mies 
to finansus yra kvailas, meras 
Bilandic pridūrė: “Jo (Daley) 
motina išaugiino ne kvailį; ma
no motina taip jau ne kvailį 
užaugino”.

— Ispanijos bajoras Olfonso 
de Figueroa protestuoja prieš 
naujos konstitucijos kelis para
grafus, kur vsiems ispanams duo 
damos vienodos teisės. Jis savo 
protestą pareiškia viešose kal
bose.

Brzezinskis iqforrndva , 
kanclerį Schrnidtą

BONA. Vokietija. — Preziden 
to Carterio. saugumo patarėjas 
Zbigniew Brzezinski, iš Pary
žiaus atskridęs į Vokietiją, infor 
mavo kanclerį Helmut Schmid- 
tą. Vidaus reikalų minister! Hans 
Jurgen Wischnewski ir Krašto 
apsaugos iministerį Hans Apel 
apie David vasarvietėje vyku
sius pasitarimus ir nutarimus. 
Vokiečiams buvo labai svarbu 
patirti taikos reikalu padarytus 
žingsnius ir taikos Riekiančių 
žmonių nuotaikas. Atrodo, kad 
Egiptas ir Izraelis tikrai nori tai 
kos, tuo tarpu Sirijos, Libijos ir 
kitų kraštų arabai planuoja jė
ga atsiimti prarastas žemes. La 
bai nepatenkintas Sirijos prezi
dentas, kuris nenori trauktis iš 
Libano. Jeigu kitos valstybės 
neprivers Sirijos trauktis iš Li
bano, tai Izraelis rengiasi įsikiš 
ti ir patarti arabams važiuoti na 
mo. Brzeznsks informavo vokie 
čių vyriausybės narius ir apie ki 
tus amerikiečių vedamus pasi
tarimus.

Libano prezidentas Sarkis bu 
vo susitaręs su Sirijos karo va? 
dovybe dėl paliaubų, kol bus gą? 
Įima susitarti dėl abiejų valsty 
bių santykių, bet Sirijos prezi
dentas. matyt, įsakė Sirijos ka 
riams Libane nuginkluoti visus 
Libano karius, kurie atsisakė ati 
duoti ginklus taiką prižiūrin. 
tiems Sirijos kariams. Sudano 
kariuomenės dalinys išmaršavo 
iš Libano, nes Sudano preziden- 
tas yra įsitikinęs, kad arabų val$ ;*** 
tybių kariai visai nereikalingi- 
Libane. Jis patarė Sirijos prezi 
dentui atšaukti savo karius iš 
Inįaho. : n - .

pranešimai- iš Washingtono sa 
-ko.- kad Izraelio ir Egipto atsto
vai, suvažiavę abiejų
'valstybių ' rddfybas, yra 
Jabai susirupihę įvyįrifis Liba-

Labai' ‘nerimauji Izraelio de- 
legącija, ypaę josiąs, pirminin
kas gen. Moiše Dająnas. Jam nt 
rodo, kad Izraelio karo, jėgos tu 
retų tuojau įsiveržti į Libaną ir 
priversti Sirijos karo jėgas išsi 
kraustyti iš viso Libano. Prezi
dentas Carteris jam uždraudęs 
imtis tokių priemonių, nes tai 
galėtų sukelti naują Artimųjų 
Rytų karą, kuriuo pasinaudotų 
sovietų valdžia.

Sovietų ambasada Beirute, ge
riau informuota apie Sirijos ka
ro planus, įsakė visoms sovietų 
ambasados šeimoms ir civiliartlS 
tuojau išsikraustyti iš Beiruto. 
Vieniems įsakyta tuojau išva
žiuoti š Libano, kitiems lieptą 
išsikelti iš Libano sostinės. Ma
noma, kad sovietų ambasada in
formuota apie Sirijos prezidento 
nutarimą sutraukti daugiau jė
gų ir nuginkluoti kiekvieną 
krikščionį, drįstantį pasipriešin
ti Sirijos karo jėgoms. *-

Krikščionių kontroliuojama 
dijo stotis, vadinama “Libano 
balsu” pranešė, kad šiaurinę 
miesto dalį, iki Karantinos tilto, 
vis dar tebekontroliuoja libano 
karo jėgos. Prezidentas Sarkis 
norėjo d5*r kartą tartis ir susi
tarti su Sirijos prezidentu, bet 
nieko f tų pasitarimų neišėjo. 
Sirijos karo vadai pasižadėjo su
mažinti žudynes pačioje sosti
nėje, bet Sirijos kariai vėl susti 
prino puolimus.

Sirijoje buvo dvi brigados, ku 
riose mokėsi daugiau 2.000 pales 
tiniečių, atvykusių iš Rytinio Li 
bano. Jie visi žygiuoja į Beiru
tą, kad galėtų nuginkluoti pas
kutinius falangistų dalinius.

Izraelio radijas praneša, kad 
Tibano krikščionių karo jėgos 
krašto šiaurėje turi gerą artile
riją ir gali pataikyti į mažiausią 
vietą. Be to, Izraelio radija tvir 
tina, kad jie turi Libano šiaurė 
je kelis galingus šermano tan
kus.
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KEIKIA PRIEŠTARAUTI
PRIEŠ PRIVERSTINĄ Iš- 1 

f J IMĄ HHLSIN
Viso šio krašto vyresnio am

žiaus asmenys turėtų susiorga-
zuuti beat dėl vieno da!yka,: 

i m t e n \ jungtinėmis
pasipr ežni. pries 
n į polis ii is. j Hilą, 
senjorams tari būti 
sė pasirinkti darbą

Atstovų Kūmų

jėgomis 
priversti' 

Pajėgiems 
duota tei- 
ai poilį.

jautis ta pačia kryptimi va
žiuojančiu privačiu automo
biliu, prašant, kad pavėžintų 
Let kurį asmenį — draudžia
ma. Taip pat draudžiama bet 
kuriam automobilio vairuoto
jui pavėžinti prašytoją.

Atlaikų pardavėjui drau4 
džiama pirkti bet kurį daiktą 
iš bet kurio asmens, jaunesnio 

’ nego jo tegalus amžius.
Be tėvų ar globėjų sutikimo

sudarytam ra£tu draudžiama pirkti bet 
specialiam koniitetui Harriett kokius senus, išmestus daik 
Miller iš Amerikos Pensiniu- tus^ 
ku Sąjungos (AARP) vvkda-; ..‘.J Pa rd a vėjams draudžiamamoji direktore, pasakė. Kad . .J pirkti antru ranku daiktus ispriverstinas poilsiu senjore 1 % 4. \ 4. v ,1 ... , . , ... - mažamečiu be tėvų arba glo-įse imas vra liek ekonomiškai. . t, 2.‘ < 1 belu sutikimo,buk profesiSKai klaidinga, loj 
ji draugija ir kitos senjorų gru 
pės iki šiol sėkmingai kovojo
prieš amžiaus diskriminaciją 

federalinės vyriausybės įstai 
gose praktiką. Dabar senjo* 
rams tenka kovoti, kad viso 
krašto įmonių administracijos 
netaikytų amžiaus diskrimi 
ciją vyresnio amžiaus asme
nims. petitas

Yra draudžiama pirkti, par
davinėti arba laikyti 
spyruoklinį pei’į, 
čianis, jaunesniems 
m. amžiaus.

2 inčių 
mažame- 
negu. lh

(Iš knygelės “Nusikaltimų 
išvengimas”, spaudai paruoši 
Magi, širiaitienė, Sūduvos lei
dinys).

JŪS KLAUSUTE,

lietuvį advokatą kurių Chi 
Gagoje yrą keletas, kurie jūsų 
rūpimą reikalą padės išspręs 
ū, o jei reikės, užyes civilinę 
bylą teisme padarytiems 
Lioliams gauti.

Mudu su žmona 
našlaitį auginti ir
subsidijos čeki vieno

nuo-

paė
mėm
name
vardu. Jeigu viską atlieka vie
nas asmuo, kodėl mudu abu 
turime pasiduoti mediciniškam 
patikrinimui?

Mrs. N. H. iš sautsidi's
ATS. Užmirškite apie čikius 

Medicinišką patikrinimą rei 
kia atlikti visiems asmenims 
kurie nori būti našlaičių tė
vais, nes to reikalauja Illinois 
department of child and Fami
ly Service taisyklės. Pagal sir 
pervizoraus Grace Mirza pa 
reiškimą, ne tik reikia med. 
patikrinimo, bet dar būtinai 
reikia patiekti gydytojo pasi 
rašyta pranešiną (statmeni) Į 
apie visos šeimos sveikatos 
stovį, t. y. ir kartu gyvenan
čius asmenis bei vaikus reikia 
patikrinti. -

w.

3) Privalote turėti 20 ketvirčius (5metus) arba pa
dengtų iš praėjusių 40 kalendorinių ketvirčių (10 
metų) prieš pasidarant nedarbingu. I

Pastaba: Nedarbingiems neregiams atitinka 
’ pirmas ir antras punktai, išskiriant 3 punktą.

KIEK TIKĖTIS?
Būti padengtam ar apdraustam reiškia, kad jūs ir 

jūsų šeima gali gauti išmokas (benefitus). Čekių suma, 
kurią jūs kas mėnesį gaunate, priklauso nuo vidutinio 

•metinio uždarbio, kai dirbote eilę metų socialinio drau
dimo sistemoje.

Dėl kylančių pragyvenimo išlaidų, šios pagrindinės 
išmokos dabar yra automotiškai keliamos kiekvieną lie-, 
pos mėnesį. ■

PAPILDOMO DRAUDIMO PAJAMOS (SSI) I

} Papildomo Draudimo Pajamų (SSI) programą ad- j 
ministruoja Socialinio Draudimo Administracija.

SSI tikslas yra suteikti pagrindines mėnesines pa-1 
jamas akliems, nedarbingiems ir vyresniems (65 metų ir] 
senesniems), kuriems reikia finansinės pašalpos, ši pro" l 
grama skirtinga nuo Socialinio Draudimo yra tuo, kad 
galite gauti SSI čekius ne tik tada, jei niekada- nedirbo-] 
te, arba esat nkvalifikuoti Socialiniam Draudimui dėl] 

J kitų priežasčių. r .. -.1
KAS KVALIFKUOJA? IKL. Jūs visada patariate na 

slėnis su vaikais eiti dirbti. Ar 
jus esate moterų liberalizaci- 
jos šalininkai? Jonė I.

ATS. Mes visada — vyrams 
ir moterims — kuriems reikia 
pinigu pragvevnimui eiti dirb-

SSI yra prieinama asmenims 65metų ir virš, arba ak
liems, arba nedarbingiems, kurie atitinka reikalavi I 
mams. *■ ■

PARINKTI STATUTAI
IR POTVARKIAI

čia patiekiame trun*pus ap
rašymus, parinktu statutų 15 metų ir turiu ūkį Michi-
Ghicagos miesto potvarkių, ku 
rie taikintini -šios apylinkės 
jauniems žmonėms

Daugelis pastebėjo,kad jaun 
aus’kaltėliai dažnai ignoruoja 
įstatymus ir nepareiškia atsi
prašymo dėl padarytų nusikal 
štamų veiksmų. Daugeliu 
atvejų kai kurie rauda, kad 
tai gali būti teisėta; kiti mano, 
kad nusikaltimas buvo įvyk
dytas dėl trūkumo žinių, bei 
ųę dėl noro nusikalsti.

Keliauti, nemokamai' naude i ėmus. Patartina kreiptis * kas; hors mane prisimintų...”

MES ATSAKOME
L. Gvvenu Illinois valstiKL. Gyvenu Illinois

(Turime galvoje, kad jie 
seviki ir gali gauti darbą).

Aklumas aptartas SSI programoje, kaip centrinis] 
regėjimo stiprumas 20/200 ar mažiau geroje akyje, nauj] 
dojant pataisomąjį lęši, arba regėjimo lauko apriboji-] 
mas 20” ar mažiau. I

©a

gano valstijoj, Dabar kažgas 
iš kaimyno nupirko žemę su 
mišku; pradėjo kirkti nuo m a 
no rubežiaus savo pusėje nie- 
dižus ii r vis artėja prie mano 
rubežiaus ir iškirto da’į mano 
miško. Matyti turėjo blogus 
norus pasinaudodamas per mi 
šką nematomu rubežiuini. Kur 
aš turiu tuo reikalu kreiptis?

P. M.

ATS.- šis klausimas neįeini 
Į šio skyriaus nagrinėjamu:

Palikimo užrašymas

Kartą advokatas 
testatoriaus: “Kam 
palikti savo - turtą ?”

Sergantis 
pareiškė: “ 
likti viską, ką aš turiu, 
žmonai, su sąlyga, kad ji 
neriu metu laikotarpy po 
•no mirties ištekėtų”. 
----—^Kodėl?” — nustebęs 
klausė advokatas.

. i ' • Naujausios žinios apie Socialinį Draudimą

paklaust 
jūs norite

testatori usvedęs
Aš pageidauju pa 

savo 
vie-j 
ma-

Vyt. Ignas JŪRATĖ IR KASTYTIS

pa

4 DARBO KREDITAI DĖL PENSIJŲ IŠMOKŲ

'Jei sueinate 62 metus

kalen-

Great 
American 

Dream 
Machine*

1978
1979
1981
1983
1987

1991

(BENEFITŲ)
Kiek metų 
...........6% 
.... . 7

ar vėliau

reikia

SSI nustato asmenį esant nedarbingu jei jis/ji 
gali atlikti naudingo darbo dėl fizinės ar psichinės svei-* 
katos pablogėjimo, kuris tęsiasi, arba tikimasi, kad tę 
sis, mažiausiai 12 mėnesių arba baigsis mirtimi.

Nuo 1978 m. liepos mėn. asmeniškos" suregu 
pajamos privalo būti mažesnės negu $757.-6(>-'pėr
dorinį ketvirtį, (189.40x1 1 mėnesį), v Vedusiu: ??brb 
jamos negali būti daugiau ne^j''8^2'3^ 
ir 10 c. i mėnesi). i«;o____ ___   

Sureguliuotas pajamas?. ^'ffūšVato 
sų visas (totai) pajamas'prieSįjįi'^ę^ų'l 
taiko įvairių.'pajamų;. nevekTiuinią^-ažtibe 
atliekama, • kai prašote1 
mO'istaigo^T'^_____________ , . ■____ ,

(Pastabai Imagaiijsta^n^^'iHminętus 
gali vieną Lartą metu.ose’jpąkeistfi)r3JAS x.<ž

skaiči

DARBO KREDITAI DĖL PALIKUONIŲ IŠMOKŲ 
, • ....... (BENEFITŲ) ,

' i pinigini vienetą) iki
į pa. Vedusių pora gali turėti turto iki $2,250.

Veinas vyresnio amžiaus asmuo, ar vedusių 
gali turėti namą, kuriame jie gyvena, nežiūrint to 
vertės, kol dar nėra pajamų nuosavybė, nežiūrint 
kainos. * J/-' ■ j

pora^ 
narnoj 

rinkos?’

Gimę po 1919m. -Gimęs prieš 1930 m. Kiek meti], reikia 
miršta .... ..................... i..........

28 -ar jaunesni
30 _____ L.

i Priedui galima turėti automobili (-$1,290 vertės 
mažiau, namų apyvokos Įvairių reikmenų priimtinoj 
vertės ir gyvybės draudimo polisą $1,500-vertės (face' 
value), neprarandant SSI išmokų (benefitų).

(Bus daugiau)

f 1!

. j

46 ___ ...... 1975 ................. r ...6
47-..... ...... 1976 ................... ... 6’i

48 ...... ...... 1977 .................... .. 6'2
50 ............ . ..... 1979 ......... . ........ . 7
52 -J;__ ___ ..... 1981 ...................... 7’/2
54 rij;’.._ .J... ...... 1983 ................... .. 8

56 ......... .... 1985 .................... ... 8’/=
58 ......... .... . ...... 1987 ......... . ........ .. 9

60 ___ ____ ..... 1987 .............. ..... .. 9%
62 ar vėliau .... 1991 ar vėliau .... 10

home.

In today’s “do-it-yourself* world, the amateur decorator ar 
the professional too, for that matter, is taTming incrossfcęiyto 
“turnings"—or architectural spindles as tbey'r? known. to ttor

America. ii the place that I® made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bondi have been helping to make 
happy dreams come true for years. 

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

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Sondka-Month plan where you bank. 

Before you know it. ymir American 
b < an# will be a reality.

Now E Bonda pay f*t% bcrwt when held to 
maturity < 6 jwart, I© month* 145 th* «rrt

Dirbantysis gali kvalifikuotis dėl nedarbingumo iš
mokų (benefitų), jei jis/ji nepajėgia atlikti esminio, nau
dingo užsiėmimo dėl fizinės ar protinės sveikatos pablo* 
gėjimo, kuris tikimasi baigsis mirtimi ar gali tęsis ma- 
miausiai 12 mėnesių.

Kad gautumėte nedarbingumo mokėjimus, turite 
atitikti sekančius reikalavimus:

Take stock in America.

1) Privalote neseniai būti dirbęs ir
2) Privalote turėti tą pačią 1) darbo kreditų sumą, 

kurių būtų reikalaujama, jei pasiektumėte į pen
siją išėjimo amžiaus tais pačiais metais, kai ta' 
pot« nedarbingu.,

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

Sam in half, tber ar* befec 
mounted on walls and doers 
as decorative elements. 'aw’d 
as plant holders or w zrGSe 
dements.

Architect^ interior designeri 
and “do-it-yourselfers" find 
the spindles a w^atile, stylish 
and inexpensive way to add. 
character to a bfltne or office, 
indoors or out.

candle holders or lamp bara, 
as room dividers, •creeoa and

■Wash-, the world* 
.mannfaetarer of 
spindles, produce* theee de©* 
orator Items In ntoe different 
styles, tfaree different tbirk- 
nesra and in befc±d» Tzobl T& 
inches to eight feet.

The ’spindles are irmrihr of 
selected western 'roods, ^roecL 
on hopper-fed latbm. 
to a smooth finish then ihrtofc

JĮ   r —eeg^——B» Olai « - _ T į
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MOŠŲ spaudoje

koje.
K Petrokaitis

par_

vie-
įf» So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. f8508

Ten pat yra pasirašyta a. s. 
inicijalais tokia žinutė:

— Vienas iš siūlymų VI Tau
tinėje stovykloje Australijoje 
buvo už kelerių metų surengti

19* iWOMfNJS Y£1KEJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

" r u, ------ liečiančius 1905
<>VF**Wk J>blonskic ir ^utoraičio jaunas dienas ir susi-

sa.oc

$2,00 
atsiuntus Čskį arba money orderį pris

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. spalio 29 diena
I»

Reikėtų pasvarstyti ir balsuoti * (Associated International Scout 
trečią kartą arba skelbti referenjand Guide Organizations) klau 
* durna — —-— • ---------—ii i__iA j .
i -

Kadai t e Skautų organizacijoje 
kilo aštrus klausimas: stoti ar 
nestoti į Pavergtų tautų organi 

ęžaciją — AISGO. Propagandą ve 
dė prieš įstojimą J. Damauskas, 
žinomas “Veidu į Lietuvą” (hz 

^pakabų į išeiviją) šūkio šalinin
kas. Propagandos ne-visai ne
buvo, nes visi laikės nuomonės, 
kad į Skautijos reikalus nesikiš 

>tina. To nebojo tik. J. Dainaus- 
įUąs.
į Skautiškos minties jaunimo ir 
\yadovu žurnalo “Mūsų Vytis” 3 
*įir. Įvykių ir pastabų skyriuje 
;šiuo reikalu lig inicijalais pasiJ egzilų skautų (pavergtų tautų Į 
prašęs taip rašo: į skautų) bendrą stovyklą. Jeigu
U ^ATGAIVINTAS EGLILŲ TarPtautinio skautų komiteto 
I SKAUTŲ KLAUSIMAS. V. L. Plrminirlkas Pats prašėsi kviečia 
-■Milukienė, būdama Seserijos Vy mas * Australijoje (jis

■Yriajisia. skautininke, siūlė lss Į atstovauja 116 ^udų sąjungų), Ja,-._v‘ .. . , , , n Austrai i i ne cVanfn xrorlrt’croi e+n:įsirašyti į lenkų, latvių, estų, uk 
j-ainięčių, vengrų ir kt. skautų 

kurtos tikslas esąs iš
vystyti artimą skautišką veiklą 

-j|r šitaip mėginti būti priimtiems 
Tarptautinį skautų biurą. LSS 

^Tarybą 1974 spalio 25-27 akivaiz 
j^ihiame posėdyje klausimą sa- 
z^amoniškai išsprendė uždraus- 
;ilama LSS-įsipareigoti kitai or_ 
įįganizącijai, bet leisdama atski
rtom iakom palaikyt draugiškus 
^santykius ir -bendradarbiauti su 
4<jįdtataučių skautų sąjūdžiais.

Voš metams prabėgus nuo šio 
,;<hutamimov LŠS Tarybos Pirmi 
‘plunkę v. $. L. Milukienė AISGO

— visuotiną balsavimą simą pradėjo vėl kelt radusi nau 
jus pritarėjus v. s. č. Kalulio 
ir v. s. A. Saulaičio asmenyse. 
Nauji svarstymai ir balsavimai 
LSS Taryboje pritariančių dau
gumos negavo. 1977 pabaigoje 
klausimas buvo Tarybos Pirmi
ninkės atnaujintas jungiant la
bai jautrų AISGO vadovybės 
kreipinį LSS vadovybės adre-j 
su...

o Australijos skautų vadovai stu 
dijavo stovyklą, tirdami kaip 
skautai ir skautės kartu veikia, 
tai tokia stovykla, savo skaičiu
mi ir apimtimi įspūdnga, suartin 
tų egzilus skautus su pasauline 
skautų šeima, tuo paču padeda 
ma mūsiškiams geriau išgyven 
ti ketvirtąjį įstata “Skautas drau 
gas savo artmui ir brolis kitam 
skautui”.

1 dot ANTANO J. GUSENO KAŠTAI 
Sisiį ’ nepaprastai įdomius gyc^to-

~ *»<ĮrYS IR DARSAi. 

_ _______________________

j j A* 4, — DANTYS, priežiūra, sveikata ir grečis
ipttižš viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik__________

’-Ituaįfcdf viršeliai* tl* _____________ ____ ______
*- F ***•* - AUKiTA KULTŪRA _ ŽIAURŪS ŽMONŽ5.

JĮO Rirop^ įspūdži*L Dabar tik

■
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M
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X
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IT’S AMAZING! ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBAS
drillįgiškit. po ilgų 

turėjo gausu

einamuosius

kaimus.

liksi

apsimokėjimo laiką iki 
metinio susirinkimo.

cnas buvo pagerbtas vienos 
minutės susikaupimu mirusios.

m pi
aukimas j Ali- 
uvusius Lietu- 
a gerbi i, nors

Buvo svarstoma atsilikusių 
nariu mokesčio k’aus mas ir

no progF:r 
straipsnio auū,-

GIFTS OM THE STATUES OF TMBR 
GODS.... IM ORDER TO APPEASE 
■ĄEM AHO THUS W\U THEIR FAVOR*.

Žemaičiai, remdami Balf( 
veiklą, ir šiais metais paskyrė

Daujotas, Kazimie kak ties paminėji 
ir jų giminėms iš- mos ei 
užuojauta. i rius p.

ėjo m. 21 d....“popiet btr 
uvusių Lkeuvus jūreivių p-? 
imas išplaukus i Mišigano

In Rural Madagascar , its the- I • 
FATHER vVHo IS GIFTED AND FcASfeD 
upon -i:iE Birth of a child*. The 1 
mother is completely ignored!

SUGAR IS USED IH ACTUAL
BRIDGE CONSTRUCTION!'. 

SUGAR ADDED To MORTAR 
INCREASES ITS STREM6TH-!

WT77
ERPiNKLlN once: 

ADVERTISED IM h Locau 
NEWSPAPER, 
offering a 

REVžęRD FOR 
TftE RETJRH

STOLEN FROM 
HIS VJlFF/ 

• I 
r*?

LIETUVIŲ PENSININKŲ IŠVKKA
I DR BRIEDŽIO SODYBA

Reikėjo išvykti nuo
tern ir 55 St. Fieldhous 10 v, r., 
bet išvykome 10.15 v. r., nes vie
na ponia paskambino, kad at
važiuos pavėluotai. Tad gavom 
dar palaukti pakol ji atvažiavo.

Teip jau yra priimta tarp lie-

Klausimas yra perdaug rim
tas, kad jį galėtų išspręsti maža 
grupė vadovų, esančių stiprioje
J. Dainausko propagandos įta- lUvių' ųa(1 kas nors pavėluoja, 

tai dėl vieno privalo laukti šiin- 
i tas asmenų. Vieno asmens lai
kas yra brangesnis kaip viso 
šimto. Nors, buvo pranašauta, 
kad bus lietinga ir šalta diena, 
bet rytas buvo saulėtas su pra- 
plaukenčiais retais baltais de
besėliais. Ir tik atšalo ir trupu
ti pradėjo lynoti pavakariais.

Atvykome dviems autobu- 
siais apie 75 asmenys į Dr. Brie
džio sodybą netoli Lemon to, 
kelionė užtruko 45 minutes. So
dyba yra tikrai įdomi kaip 
kas, paruošta su piknikų 
lais. Mums pilnai pakako 
tos.

Pasirodo, kad Dr. Briedis tu-

Wes- ri nemažai ir b:čių avilių nes 
kas norėjo, gavo ir medaus po 
galioną. Tik reikia stebėtis, kur 
Dr. Briedis randa tiek laiko vi
ską sutvarkyti.

Kartu atvyko ir p. Venckus 
su akordijonu ir jo pagelbinin- 
ku, tad kas mėgsta šokti, tai 
dar smagiai ir pasišokom. šiaip 
visi gana linksmai praleido lai
ką su dainomis ir vaišėmis. 0.Ičiai susėdę prie stalų vaišino- 
p. Briedienė pavaišino kavute si p.p. Ka.sniūnų patiekta va- 
ir marinuotom vyšniom. Poniai', kariene, už kurią visi (per 100 
visi buvo labai dėkingi už tokį* 
nuoširdumą. Belo, p. Briedienė 
parodė savo išsiuvinėtus pavei
kslus. ,

Buvo užklausta, kada ji galė-i ir 
jo išsiuvinėti tiek daug ir tokių 
įdomių gražių paveikslų. Ji at- 

kad tai yra 20 m. darbas 
daugiausiai atliktas nakti-

ar papildyti senąją, nors yra 
nemažai sugebančiu žmonių.

Prieita prie aukų paskirstv- 
mo, ’diskusijose dalyvavo ke
liolika narių su skirtingais siu 
tymais ip nuomonėmis,, susi
rinkimas nustatė paaukoti 200 
dol. Paskirstyti sekančiai (bal 
suojant): Liet. Fondui— $100, 
R. Kalantų paminklui pasta ty
li — per šaulių S-gą —$50 ir 
dienraščiams paremti —Nau
jienoms ir Draugui po $25.

Po susirinkimo nariai ir sve

Svarbiausiu klausimu 
Msklituojamas Žemaičiu 1 
ros klubo keturiasdešimt 
tų gyvavimo paminėjimas, 
ris sueina šiais melais, g 
džio mėnesį.

būvą 
kultu i t me

chigano ežerą, ; 
vos jūreivius j 
minėjimo progi 
pramatytas, d< 
motoro technišku kliūč 
\o atšauktas ir nebuvo

bu

Su

$xoo 
line

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

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

, l

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dot

BANKETĄ RUOŠIA

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

: arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
r

aiškinti visos galimybes 
jimiii ruošti, k. a.: sahs 
dimas, vaišės, programa

a išsi 
ininb-

Gcn.

pagafba
Ed. Vengwnskas, .
T. Daukanto jū*ų sau 
kuopos pirmininkas

mr 
inatyti nariu ir svečiu skaičių, 
da’vvavime.

sakė, 
ir tai 
mis.

teip nepastebėjome, kaipIr 
prabėgo visa diena ir 5-ta v.v. 
buvo pranešta, kad jau atvažia
vo autobusai ir laikas vykti at
gal Į Chicago. Už šią išvyką e- 
sam dėkingi pirm. Vanagynui j 
ir eskursijos vadovui K. Kara
zijai.

Antanas Marma

1978m. spalio 5d.

Susidarius kai kuriom ne
palankiom aplinkybėms, valdy 
La nutarė atidėti minėjimą iki 
balandžo mėn., nes taua grąže 
snis oras ir ilgesnės (Lenos.

— Prezidentas Cartcris pa- 
iciškė, kad yra ke]i ginčijami 
kiaušiniai, kuriuos tikimasi ne 
• rukus išaiškinti ir baigti stra
teginių atomo ginklu sutar

asmenų) užsimokėjome po $5. 
ir, valdybos patiektais (savi į 
kaina) atsigaivinimo skistimė 
liais, prie muzikos su šokiais 

dainelėmis pasilinksminę
apie 12 vai. vak. išsiskirstė
me.

Z. Lisauskas

• Kiniečiai mėgsta gerti ar
batą. Poetai apie ją sukūrė daug 
eilėraščių. Poetas Lu Yu išleido 
pirmą eilėraščių knygą apie ar
batą 780 melais.

— United Airlines gavo leidi 
I mą vežti keleivius i Japoniją.
i

UNION PIER, MICH.
Š. m. rugsėjo mėn. 9 

Union Pier Lietuvių Rraugijos 
įvyko visuotinas narių susr 

vakarienė 
O bis) res- 
patiektoje 
svarbesni- 
valdybos!

d.

— Anastasio Somoza kovų nu 
žudė virš 1.500 gyventojų. Jis ne 

susirinkimą' mano, kad Leono ir kitų miestų 
gyventojai sutiktų jo ruošiamuošaukti lapkričio mėn.

Po susirinkimo buvo vaišės se rinkimuose dalyvauti.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JttfflinM, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intvrfu 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius,, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.5O.

Dr. Jvcsas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 
isL, kainuoja $2.00. " 4

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psi. Kahl* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
tiUs knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
-/ūnginę perlaida. J

2735 Beith Hilsted Street, Chicane, 2L 59S5B

I TavpyKite dabar
pas mus

Taupykite dabar,

Bantaupoi, padėtos priei 10 mėne
sio dieną, neia nuoiimčiuj nuo mė- 
nešto pirmoi dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

pasitraukus L. 
ir Z. Mišauskui 
A. Klimavičius, 
Al. Kasnickas.

kad iš virš 150

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

lllllll

££2£3 smooth jiig jdjixxl * 
tere didelio darbiu, Pirm*, jie pa- į 
Ordi Jurui pasiekti &xmeniikui jūR 
uiilmojimiii, Antra, Jie padeda ia- 
kurti geresni apylinkė! bendruomenę ( 
tr parūpina fondus namams įsigyti, 4

BuyaČarnolargeroe 
more powerful than yow 
need.

Dart be a Bom Loeerf

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigta 192S miUli T«L 421-3070

Istalffc* pietuos* kiemas automobiliams potatytt

rinkimas ir metinė 
Jujis Kitchen (buv. 
tora ne. Valdybos 
dienotvarkėje buvo 
punktai — naujos
rinkimai ir, iš metinių paja" 
mų, aukų paskirstymas.

Iš valdybos 
Pačkauskienei 
v-j e pasiliko 
O. Petrienė ir

Keistoka,
dr-jos narių negalima pripra
šyti sudaryti naujos valdylios

ENERGY

f
J

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto! 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaltot 
leša

1 — maiuibno*. cbicaoo l, iu, Thursday, October 12, 1978



būtų ly-

THE -LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Exept Sunday by The Lithuanian New, Pah. Co., inc.
Se. HaUted Street, Chkege, 111. 60608, Tel»pher>e 421-6100 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENŲ raštinė atdara tssdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Ąj H December 1, 1*77 
S&bscripHon

tą Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six monthi, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per /ear,- 
116.00 per six months. 39.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34-00 per year.

pusei metų------------------ $16.00
trims mėnesiams -------- $ 9.00
vienam menesiui _______  * 3.00

Ejuudoje: 
metams ------------------ $33.00
pusei metų ---------------- $18.00
vienam mėnesiui_______ $ 3JX)

±0 cents per copy. Užsieniuooe; 
metams ____________  $34.00
pusei metų-------------------- $18.00
vienam mėnesiui ----------- $ 4.00

Kuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

hteagoje ir priemiesčiuose: 
metams __    $33.00
pusei metu __ \________$18.00
trims mėnesiams _______ $10.00
vienam mėnesiui ----------- $ 3^0

Naujienos eina kasdien, išskinani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsred St, Chicago, 
ill. 80688. TeleL 431-6100.

Pinigus reikia įtapti palto Money 
Orderiu kartu ju užsakymu.

Kitose JAV vietom: 
me tains_____________$30.00'

Lietuviams daroma žala
Kaip šiandien Sovietų Sąjungoje reikia stoti Į eilę, 

kad galėtum nusipirkti gUonbs ąr mėsos, taip Vidur
amžių Ispanijoje vyrai s tupėdavo-stoti Į ęilę, kad juos nu
skustų. Nuo'tų laikų ikį siųs dienos Užsiliko ispaniškas 
priežotĮię: “Kai tavo kaimynui pradeda barzdą skusti, 
tu savąją, suvilgyk-” '" .

Prieš dešimt dienų .du' Amerikos žurnalistai, panau
dojo |iėins pąkištą žydišką muilą ir sovietinę britvą, pra- 
dėjp.:iUUiluo:ti Ghicagoje ^tnĮąį,gyvenanti Liudą Kairi.

neskuta, pradėjo save -artimą- bendradarbi gin- 
JL. Kviklys nepaiaūkė, katįpats' Kairys lietuviams tartų 
žodį- apie Jam metamus kaltįmnras,. bet jis pasiryžo tap
ti nuskriausto nacių bendradarbio gynėju.

Kviklys marijonų, organe apytiksliai nupasakojo,- 
ką tie žurnalistai parašė apie Liudą Kairį ir siūlo reika- 

.lautLKairiui atlyginimo.už. skriaudą.. Jis mano, kad su
mokėjus tam tikrą-sumą pinigų,--galima tokią skriaudą 

1 atitaisyti.’ Jeigu'Kairys nacių’Buvo suimtas'ir prievarta 
Įgįpmtgs nacių, patalpomis, tai jokia ^uma pinigų na- 

;rių jam padaryt®s.skriaudos neatlygins. Jam padaryta' 
^riau3a?didelė, '■negu aukso kainas. Jis-ir pinigus-ga
vęs, nacių padarytą skriaudą neš-. Vilniuje Zimanas, o, 
Chicagoje Jokubka, paskelbdami komunistų padarytus 
falsifikatus,- jam nacių skriaudą dar padidino. Bet jei
gu Kairys savo noru su naciais dirbo, kaip jis Tribūne ir 
televizijoje korespondentams pareiškė, tai jam joks ati, 
lyginimas nereikalingas. Galimas daiktas, kad jam at
sitiko taip, kaip Patricijai Hearst. Pirma gen. Harris 
Įsivesržė Į josios mylimojo butą, ją pusnuogę ištraukė, 
apkūlė, į mašiną Įsidėjo ir išsivežė- Kad ji aprimtų, tai 
kelias savaites palaikė nedidelėje drabužinėje ir Įtikino, 
kad kartu su jais eitų Kalifornijos banko plėšti. Po api
plėšimo ji jau tėvui pradėjo laiškus rašyti, radijui pa
ruošdavo kalbas ir prisidėjo prie “gen. Harriso vadovau
jamos” “svieto lygintojų armijos”. Jeigu policija jos bū-

tų nesučiupusi, tai ji dar ir šiandien ,ąvietą 
nusi.

Amerikos lietuviams būtų buvę -pravartu užgirsti 
paties Liūdo Kairio žodį Amerikos žurnalistų nerim
tiems kaltinimams paneigti. Chicago Tribune korespon
dentams jis pasisakė, kad turėjęs dirbti su naciais, bet 
koncentracijos stovyklų sargu jis nėra buvęs. Kairys 
būtų galėjęs parašyti, kada naciai jį -suėmė, kada ir kur 
jį nuvežė ir ką jam liepė daryti. Būtų buvę Įdomiau, ka
da ir kur ir ką jis pats darė. Geriausia jis būtų padaręs, 
jei savo pasiteisinimą būtų paskelbęs artimo draugo re
daguojamame marijonų organe. Mes žinome, kad jis 
Naujienų nemėgsta. Iš principo Naujienoms jie nieko pri-; 
mesti negali, bet kai jau artimiausieji jo bendradarbiai 
pasiryžo Naujienas apipurvinti, tai ir jis prie -šios ten
dencijos prisidėjo. Bet Kairio pateisinimą ar kokį šiuo 
reikalu pareiškimą Naujienos vis vien būtų įdėjusios. 
Kairio pareiškimą lietuviai būtų paskaitį, bet Kviklio- 
bandymas advokatauti jam nieko nepadės. Nepadės, nes 
Kviklys siekia visai kitų tikslų- t

Jeigu Sun-Times reporteriai, nuvažiavę Į Vilnių ir 
gavę iš Tiesas redaktoriaus nacių paruoštą Ludwigo' 
Kairio asmens liudijimo originalą, tai. jiedu, jį perskai
tę, turėjo atiduoti Tiesos redaktoriui ir pasakyti, tokių 
barščių jie nesuvirškina. Jeigu Kairio motina buvo Mo- 
šelytė, o dokumentą paruošęs vokietis užrašė Moshelytė, 
tai jis ne vokietis, bet angliškai nusimanęs rusas, klasto
jęs dokumentą. Vokietis, nacis ąr ne nacis, būtų užrašęs 
Moschelytė, o ne Moshelytė. Dokumente yra ir daugiau 
esminių klaidų, kurias turėjo pastebėti . bet kuris apdai
resnis žurnalistas. Tuo tarpu Sun-TinĮes žurną|istai, nei 
lietuvių, nei vokiečių kalbų nemokėdami, klastotą doku
mentą priėmė už gryniausią pinigą ir paskelbę- < ameri
kiečių spaudoje. Tokio paties lygio yra ir Wiesanthalio 
vadovaujami nacių ieškotojai, kurie vądovaujasį sovie
tų atgrubnagių klastotais dokumentais. ■

Šiuo atveju svarbu ne Kąįfys,' bėt, ikad rusai, pasi
naudodami klastotais dokumentais, šmeižia visus lietu-? 
.irius. O rusų ir lietuvių Santykių n^hiąaitieji trumpare ■ 
giai du žurnalistai, padeda; rusams šmeižti ne tik lietu-: | 
vius, bet ir visą Lietuvos ;pavergimo rė&ilą. Rusai- žino,;, 
kad Amerikos lietuviai turi labai gebą' vardą amerikieti 
čių tarpe. Rusams aišku, kad Amerikos lietuvių daugu- i 
ma yra susiorganizavusi į kelias politines ir fraternales 1 
grupes, kurios sudaro Amerikos Lietuvių Tarybą, o pa- : 
staroji gan vykusiai gina pavergtos lietuvių tautos tei- . 
sės. Jiems aišku, kad lietuvių įtaka turi būti didelė, jei-, 
gu ne tik senatas, bet ir atstovų rūmų dauguma nutarė 
Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos nepripažin
ti. Jie žino, kad iki šio meto visi Amerikos prezidentai 
okupacijos nepripažino, o kongreso, rezoliucijos jiems ir 
ateityje neleidžia pripažinti. Kad galėtų šią poziciją su
silpninti, sovietų valdžia pradėjo visų lietuvių šmeižto 
kampaniją. f

Trumparegiai žurnalistai Charles Nicodemus ir 
William Clements savo rašinyje Šitaip rašo-:

“Investigacija parodė, kad lietuvis imigrantas, 
siekdamas Įvažiuoti Į JAV 1949 mėtaiš prisiekęs me
lavo ne tik tremtinių pareigūnams, bet ir Amerikos 

i pareigūnams apie savo gimimo vietą it taiką, kad 
galėtų paslėpti tarnybą v^idečiams. Jeigu .jis būtų 
papasakojęs apie ankstyvesnę tarnybą, 'tai pagal 
veikiančius JAV Įstatymus jis nebūtų Įleistas i šį 
kraštą-” (SunTimes,1978 m^ spalio 7 d. 8 psi-.)-.
Tame pačiame puslapyje, tuojau po karti Sieto foto-

r TORNADO

REIKALAUJA IŠSTOTI Iš 
PASAULINĖS BAŽNYČIŲ 

TARYBOS
. FRANKFURT, V. Vokietija. 

Dr Otto von Sethe, kalbėdamas 
grupės Vak. Vokietijos protes
tantų vardu pireiškė, kad pro
testantų Bažnyčia turėtų išstoti 
iš Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 
ir iš Liuteronų Pasaulinės Fe
deracijos Jis j^akaltino mini-

mas organizacijas rėmimu 
žmogžudiškų teroristų grupių, 
pavyzdžiui, pasivadinusių Pa
triotiniu Frontu ir SWAPO, A- 
frikoje, gaunančių paramų iš 
specialių Pasaulinės Bažnyčios 
Tarybos fondų kovoti prieš ra
sizmą.

Liuteronų Pasaulinė Federa
cija per savo tremtiniams rem
ti organizaciją remia naciona-

listinius partizanus, — pareiškė 
dr. von Sethe iš Marburgo 
Frankfurte. Nors minimos Baž
nyčios kiekvieną sekmadienį 
ragina melstis savo kongrega
cijų narius už taiką ir be smur
to veiklą, tačiau praranda "pasi
tikėjimą, nes remia smurto vei
ksmus. —€ S : "

. -n1cja^8rija.apie
Į J. R.; HO^OS DIGIMĄ 

Wasliingtojvr^- Nauja kny- 
/šoferių) 
fily Hof- 
ftl jis bu- 

mbto kri- 
ui. kadan-

grafija, vaizduojančią rankoje laikomą revolveri 
tą Į paklupdyto barzdoto žmogaus galva, padėtas toksi Ja®
dv’iskiltinis pareiškimas: ‘ ' i :‘~V

<fO , į..į-**. wor«užudytasA>i1ga’
‘Savo Pietvakarių (Chicagos) di-augams Iietu->-mnfeiK-ivtfe’riU^<Į

viaftis Liūdės Kairys vaizduoja ramų, 'sųnkĮai--dir4gi;Hbfik-'gB^^'^^4uokalbi 
JiantĮ sėkmingą'išviėtintą asmenį, Dabar išiėja vi- * muž^dyB*^^ Fidelį Castro, 
sai kitoks paveikslas; jis buvo vienas'Adolfo Hitle-*r^offa žinijs 1975
no smogikas^ (Ten . pat). ; ' t htfijau po

Senato pravestų apklaus inėjimų 
dėL gandų apie pasikėsinimą 
prieš Casti^/-^ -—

Savo ką tik išleistoje knyįgo-

I jyorTIužudy tis’A)^

rio smogikai (Ten .pat). . J ' t
Tie du žurnalistai, sovietų klastotojų paraginti ir 

Wiesenthalio “specialistų”’ pastūmėti stengiasi sudary
ti Įspūdį, kad visi ■ lietuviai buvo žydžudžiai, kad su jais 
reikia būti labai atsargiems ir kaži ar verta remti jų je “Hoffos Karai” autorius Dan 
kovą už Lietuvos laisvę. Kviklys gina Kairi, savo raši- Moldea teigia.
nyje neužmiršdamas niekinti Naujienų, tuo tarpu jisl (gengsterių) figūros geidė Hof- 
pats nesupranta, kad prieš Kairi, čenkų ir kitus tremti- fos mirties’ kadangi bijojo kad 

pakenks jų dominavimui šofe- 
rię unijoje, jei Hoffa vėl bus iš-

kad požemio

nius nukreipta kampanija rusai nori Įtikinti amerikie-
cius, kad bereikia remti Amenkos lietuvių kovos uz pa- rinktas unijos prezidentu 
vergtą Lietuvių tautą. Aukštesnian lygin atsistojęs Kvi
klys, nėmato ar nenori matyti pagrindinio šių šmeižtu ~ "... , . , ■ < - . r---a -• • < ivjc■ puvenų. 40% mineralų,

°- I „ .1 . <25% oro ir.125% vandens.

• Geriausias dirvožemis tu-

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Buyo galima pasiginčyti ir susikalbėti suprantama 
kalba, nes žydų dauguma buvo kilę iš Rusų Imperi
jos kraštų. Be to, žydai maitinosi kitaip, kaip vietos 
gyventojai angiai. Jų krautuvėse galėjo lietuvis 
gauti juodos, rugines duonos, sCkių, raugintų agur
kų ir kitokio įprasto maisto.

Po kelių nretii, šiek tiek pramokę ‘angelskai", 
pinnieji ateiviai pradėjo stotis ant kojų. Susirado 
geresnius, pasto\*esnius ir geriau apniokantus dar
bus. Vieni pradėjo plaukti į Ameriką, kiti, nutarę 
čia pasilikti, siuntė pinigus į Lietuvą, kviesdami ten 
pasilikusias žmonas ar mergaites, gimines bei pažį
stamus. Netrukus Manchcsteryje gyveno ne <ik vie
ngungiai lietuviai, bet kūrėsi lietuviškos ir pusiau 
lietuviškos jnišrios šeimos. Juk ne vien lietuviai bė' 
go nuo caro. Bėgo ir lenkai^ ukrainiečiai ir kitokių 
tautybių žmonės. Manchesteryje įsistoję lietuviai 
greitai rado bendrą kalbą su kitataučiais, ypatingai 
su lenkais su kuriais juos rišo bendra praeitis ir ta 
pati katalikų tikyba.

DVASINIS BADAS

CyveHt’aftrf toli nuo savo gimtojo-krašto, nau
jieji ateiviai išeitai pradėjo pasigęsti savo iletuviš“ 
kr pamaldų su pamokslais iri lietuviškomis giesmė
mis. Nors jie lankydavo ang?u katalikų pamaldas, 

širdįi 
tojej

ieš-

be^ pilnai ^nesuprasdami vietinės kalbos, negalėda
vo kaip reikiant sutvarkyti savo dvasinių reikalų, at
likti išpažintis ir priimti sakramentus.

Juk kiekvienam žmogui melstis, atverti 
prieš Aukščiausiąjį yra lengviau ir maloniau 
anot Sauerveino, kalboje,

_.“kurioje Tėve mūs’ mokinu 
melstis tėtužis ir motina.’’

Tad lietuviai, susitarę su lenkais, pradėjo
koti savo kunigo, kuris juos sekmadieniais suburtų į 
vieną vietą—į Dievo Namus.

Apie 1900 metus Manchcsteryje ir jo apylinkėse 
jau buvo priskaitoma apie 700 — 800 lietuvišką “dū
šių“. Didžausioji jų dalis gyveno Gheėtham MiH ir 
Rochdale Road rajonuose. Iš čia jiems patogiausiai 
buvo sekmadieniais nuvykti į erdvią, St. Chad*s baž
nyčią, esančią Chcetham Hill gatvėje.

Sav’o tautybės kunigo lietuviams ilgai nepavyko’ 
gauti. Atrodo, kad tuo metu Anglijoje gal dar iš yt- 
so ftebnvo Metuvio kunigo. Lenkai, kurie skaičiumi 
buvo didesni už lėtuvius, parsikvietė iš Silezijos ki
lusį kunigą Faulton (gal Fulton ar Follea), kuris 
be lenkų kalbos, gerai mokėjo 
Po kelių metų bendravimo su 
moko ir lietuviškai. Po to jau 
vo ir lenkus ir lietuvius.*

(Užrašai apie Manchesterio lietuvių praeitį pa
daryti remiantis Justino šveiniaus, Vinco Astratiakn lenkai ir viršuje buvo girdai aiškiau už pamokslą saw 
ir Antano Bukayccko man atpasakotais prisimini- kaulį kunigą. Vėl galvosūkis: kaip atakirti maldos na
mais. L. V.). mus muo klubo. ’ r' j | T' r

vokiškai Fr rusiškai, 
vietos lietuviais, pra- 
vienodti aptdruauda-

Lėtumų—lenkų bažnyčia

Turint ‘^savo” kunigą, Manchesterio ateivių dva
siniai reiktai jau kiek pagerėjo. Bet vis dar reikėda- 
Vb taikintis prie anglų, nes nuo jų malonės priklau
sydavo ar leis ar nebeis naudotis vieną ar kitą baž-1 
nyčią. Tad bėvo pradėta galvoti kaip įsigyti nuosa
vus maldos hamus. Lenkai, lietuviai ir ukrainiečiai 
(nes ir pastarieji, kurie ne ortodoksai, naudojosi 
knn. Faultono patarnavimais), per ke’is metus uo
liai rinko ir telkė aukas. Jų pastangos neliko bergž
džios. 11M>1 melais birželio 4 d. tuolaikinis Salfordo 
Diecezijos valdytojas, vyskupas Cassarte’li, iškil- 
tningai konsekravo lenkų — lietuvių bažnyčią, geriau 
sakant, koplyčią, buvusią Pilling Street gatvėj, Roch
dale Roed rajone. Toji koplyčia buvusi tik papras
tas, dide’is erdvus namas. Viršutiniame aukšte esan
čioje salė buvo naudojama pamaldoms laikyti. Apa
tiniame aukšte buvo atidarytas klubbs, aišku su 
batu, karts žymiai palengvino išlaikyti 
pastatą. Pamaldos buvo laikomos dvejopos: 
bendros ukrainiečiams ir Jenkanis, antros 
lietuviams *

SV. KAZLMIERO BAŽNYČIĄ

aišku
nupirktąjį

vienos
atskirai

atskiruIš jjradžrų žmonės buvo patenkinti savo 
tampelia. Tačiau būdavo 
vykstant viršuje, klube esapHėjl ir jau įfciiinfertinę

Šitokia padėtis tęsėsi gana ilgai. Tik pasibaigus 
pirmajam pasauliniam karui buvo įstengta nusipirkti 
kitą, geresnę ir tikrą bažnyčią, kuri bendru sutarimu 
buvo pavadinta švento Kazimiero vardu. Kaip ir pir
mieji namai, ši bažnyča buvo nupirkta visų trijų tau
tybių — ?enkų, lietuvių bei ukrainiečių — aukomis. 
Tačiau jų neužteko, tad likutį paskolino -Salfordo 
vyskupija.

Per visą šios bažnyčios veikimo laikotarpį klebo
navo jau minėtasis kun. Faultonas, kuris tada jau ga
na laisvai vartojo lietuvių kalbą.

BAŽNYČIOS UŽDARYMAS

Atrodo, ka<I jau nuo senų laikų taip yra: kol lie
tuvis su lenku geruoju, viens kitą broliu vadina, bet 
kartą susipešę, sunkiai vienas kitam beat’eidžia. Pa
našiai, atrodo, buvo ir Manchesleryje.

Pamažu tarp lenkų ir lietuvių prasidėjo nesantai
ka fr trfiitis, turi vis labiau šakojosi ir darėsi gi
lesnė

Tikrąją anų lailcu nesantaikos priežastį šiandien 
bežino uos keli pirmosios ikdvijos Manchesterio lietu
viai. ’Tačiau fr jie nenori tuos nemalonius faktus vie
šai atskleisti, kad neužgautų ir atvertų jau užgijusiu,

žaizdų.. Btet iš kai knritj nuotrupų galima spėti, 
kad lenko kunigo špti<kitnrafi 1r jo rtbtmttonas ejgesys 
lietuvių atžvilgiu davė pagrindą nesantaikai.

(Bus: daugiau/



ORGANIZACIJŲ ATSTOVU POSĖDIS

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
Viererfų metę mirties sukaktis

DAIMID

Pr. Karalių

1742TeL 927-1741

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JULIA BAKŠINSKIS

ir

AMBULANCI 
P A TARNAVO 
MAS OfOtą 

IR NAKTĮ,

NARIAI:
CUe&goc 
Lietuvi?
Laidotuvių
DireKtori?
AMociacijos

2424 W. 69 St.
lydima iš koplyčios 
gedulingų pamaldų

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

MOVING

Apdrausta*. parkrauatyma- 
iš įvairi* adMvmv,
AXTANAS VUMAS

T«L 376-1382 aria 37639W

1410 So. 50th Ave., Gicero
Telef. 476-2345

DaiL Adomas Varnas

K G R^.AFKAS 
4KU1ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt chirurgu a 

M49 $o. Pulrjki Rd. (Crowford 
Aediedi *Mdwig), TeL LU'5-6446 

Priima $go0Ms pagtl ausiigrnną.
Jei dkaobM IH4W

cudwyta: M. Šileikis pirminin- 
mriar: Janina Marks, J. 

Adomėnas. Jonas Tričys, Barbo 
Morkūnienė, Mačėnas, Br. 

Murinas. St. Juodvalkis. Ai ko-

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
m So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-SU1

— Jei iieote aacvuis, kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pus
tome atsiųsti j Q hdrtstfs. Mes 
jiems siųstose -Naujienas dvi sa
vaitės nemokamai-

PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Community klinikom 
Medicinom direktorių*.

♦*3I S, Hwihoifn Rd., Wotchester. H 
^ALAWTK)S: 3——S darbo dienomis i 

Y«> nntre šeštadieni R--3 v*J 
*>’ ■ 547 2727 orba 562 -7*23

WAAMMMAIWWV^AMVVVWVWWVWWUWWVW^VVWWim

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PERKRAUSTYMAI ’ 

! M 0 VIN.G 
Leidimai — °ilna a po rauda 

ŽEMA KAINA / 
R. iėRANAS 

i TsL WA 4-8063

’ oaveikslų. Itin svarbu gauti 
' jo kapitalinį kūrinį “Mindaugo 
va ik avimą”. Jeigu jo nebūtų 
"riirra gauti. t? i nors gauti pro 
totipą. kuris, rodos, yra pas po
nia Abrikšenę. Mačėnas ir Juod

Į vaikis rūpinasi numezmatikos

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKA WIGS'

2424 WEST 69ta STREET KXpublk 7-lXli
2314 WEST 23rd PLACI VTitfnta 74471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe Httta, VL 174-4414

F. ŠILEIKIS, 0. P.
'■■’RTHOPEDa^PROTEZISTAS 

. . Aparatai * Protezai, ban-
Stdažai. Special’, pagalba kjjom*. 
O (Arch Supports ir t t.
Valū fr » d ir 6—*8. h^adiemnifr 9—1 
taiO Wert 63rd Sf„ Chieaov. Irt. 6062?

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

dai. kurie esą pas tėvus Jezui- 
' us. Sunkiausias fizinis darbas 
yra ant parodos ir katalogo ko
misijų rankų. Taip pat reikia su 
rinkti ka?p galima daugiau nuo
traukų. kurios liečia prof. Var
no garbingo minėjimo atvejį.

Kadangi minėjimas turės įvyk 
ti gruodžio 2-3 d. d., tai komite
tui ir komisijoms teks intensy
viai padirbėti. Jau sutarta, kad 
minėjimo leidinys — programa 
turės būti pateigta spaudai 2 sa
vaites ppies minėjimą. Taigi lai 
ko belieka -labą L mažai.

Koresp.

Gyv. 6447 So. Fairfield Ave., Chicago, 111

Mirė 1978 m. spalio 9 d.. 9:00 ryto sulaukusi 80 metų amžiaus. Gi
musi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Frank, marti Gwen, 8 anūkai — Barbara ir 

Cynthia Cholewszynski. Laura Pawlawski su vyru Daniel, proanūkė 
Kimberly Pawlowski ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje.
Penktadienį, spalio 13 dieną 9:00 vai. ryto bus 

Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.- a. Julijos Bakšinskicnės giminės, draugai ir pažadami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Susus, marti, anūkai, giminės.

La dotuvių Direktoriai Steponas C Lack ir Sūnūs. - Tel. 737-121X

GEORGE E RUDMINAS 
3219 So. LTTUANICA AVK, TeL: YAnU 7-H38-11M

DIL LEONAS SEIBGJIS 
INKSTŲ. PU$L<S 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STRJERT 
Vai. antra J. 1^-4 popiet 
ketvirta. **-7 vaL rak 
Ofiso ?ele<2 T76-P880 

Redaencųce uUf.į 44&H45 Garbės leidėjai: ^1(115.00 Alb. 
Repšys Chicago, 111. $100.00 
LKVS Ramovė Cleveiando sky
rus, po $200.00 Ant. Jonaitis, 
Efr. Catosys, Pr. Karalius ir 
Void, šehįe.tgas — visi Cleve- 
ląndę, Ohio, Mecenatai: $11 UX) 
LKVSiRaiubyė Adelaide sk. Au- 
strajįjoje, po JS100.00 LKVS Ra- 
wiovė Hapijltonc sk. Kanadoje.

Bostono sk. USA, Hartford 
sk. ŪSĄ , Bafiimores USA, Mon- 
trealio sk. Kanadoje, Jonas Bal- 
batas, J. Malškis, B. Paulionis 
ir .dr. V.’ Stankus .visi Cleve- 
ianHe, Ohio Garbės prenumera
torių (sū $25_50 įnašais) sąra-

Gyv. 66C6 So. Telman Ave. Chicago, Illinois.
'Mirė 1978 iri. spalio 10 d., sulaukęs 79 metu amžiaus. Gimęs Lie

tuvoje,
Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: giminės Vokietijoje ir draugai bei pažįstami Ame

rikoje.
Priklausė Lietuvių Dailės Institutui ir šaulių Sąjungai Tremtyje.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni 6 vai. vak. Mažeika-Evans ko

plyčioje, 6845 So. Western Ave.
Atsisveikinimas bus penktadienį, 7 vai. vak. Vietoje gėlių prašo

ma aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai, Putnamo Seselėms arba Lie 
tuviu Fondui.

Šeštadienį, spalio 14 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Dail. Povilo Kaupo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės, draugai ,ir pažįstam i.

La do‘uvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. - Tel. 737-8600.

RAPUO ŠEIMOS VALANDOS 
VU« pngnmot iiWOPA 

1490 idL A, A

Lietam? kalbc.faBdien nuo pir- 
msdiemo iki . peuktadientb 3:00 
—3^30 vąl popiet Šeštadieniais 
ir sėkmadiemaii Ms M0 iki 0:30 

viL ryto.
Vedėja Aldona Daukus

HEmlcck 4-2413
- TW 5o. MAPttWOOrr AVI. 

oncASO; TLi.:^tt2ė

OR. FRANK PkECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETU V1ŠKA f 
2618 W 71 St T«L 727

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenaes"’

Vai. agal susitarimą, uždr-yta tree

.€L. BI 8-W3

PR. k R GI^VECKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPęCIALYBI AKUJ LIGOS 

M07 )83r<l S*rrt »
Valandos pajtal sujniartna

>R. C K. RORETJS 
1V?TU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
r.lrt. 695-0533

SEMAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

praei ą penktadienį Liet. Tau 
tiniueee Namuose įvyko organi 
zacijy atstovų posėdis prof. Ado 
mo Vaiw W0 metų amžiaus su
kak ies minėjimui ruošti. Atsi 
lankė nemažai draugijų atstovu.1 misija stengsis surinkti kaip ga- 
Pirmininkas Inž. Domas Ado- Urna daugiau prof. Ad. Varno 
maitis padarė platų pranešimą kū torų pagodai. Buvo suteikta 
apie einamąjį darbą, o Komite-1 keletas žinių, kas ir kur turi Var 
o sek’etorė E, KoTjienė pers

akai ė praei‘o posėdžio protoko
lą. kuris buvo priimtas. Sekė ko 
mišriu sudarymas. Al. Rugy.ė, 
atstovaujanti Istorijos Draugi
ją, pranešė, kad ji negalėsianti 
atvykti į posėdį.

Sudarant garbės komitetą nei darbu ir šas reikalas yra beveik 
kis parašyt? laiškus valdžios ats 
^ovams, kontaktuoti su spaudos, K'-yžų albumus, paruoštus spau 
'•adijo, televizijos žmonėmis. Pro 
gramos metu pagrindiniais kal- 
bė ojais nutarta kviesti ponią 
Rudienę programos vedėja, dali. 
Bronių Muriną pasakyti kalbą. 
Buvo pasiūlyta sukelti aukų iš
laidoms.

Kun. J. Prunskis pasiūlė su
daryti spaudos ir radijo komisi 
ią dėl koordinuoto darbo. To
liau sekė bilietų platinimo rei
kalas ir svarstyta bilieto kaina. 
Naujienos įgaliojo M. šileikį 
joms atstovauti Varno komiteT 
to darbe. Šileikis pranešė, kad 
laikas ribotas, o darbo yra daug 
Parodos rengimo komisija jau

bus pajudinti ir kauburiai drabės, bet mane galit Stingų- 
mas naatatos nvc tavęs |r mano ramybės sandora iwbvs pajudinta, saka 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas E visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. ŠJoz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau- 
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin^ 
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

SV. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. ¥. 10303

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR C.^IRURUAS 

8<i<dra praktika, tprr MOTER^ llgo- 
Ofisas 2652 WEST SERGĖT 

Tg!. PR 8-1223 r " .
OFISO VAL.: pirm., anttad^ trečiad 1 
ir benkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šfeJUdie 
•ūais 2-4 vaL popiet ir kitu taiki 

pagal susitarimą.

Kanados. 3 asm. iš Australijos 
2 asm. iš Kalifornijos, 2 asm. iš 
Florid's, 1 asm. ;š Hartfordo.

U.'s’sakius'ų knygą iš anksto 
ir 'mokėjus'ų po £15.00 sąraše: 
4 asm. :š Chieagos 1 asm iš Cle- 

istorinę raidą, ve’ando.
r kovas su len- Laukiame įsijungiant į talką 

visus LKVS Ramovė skyrius, 
LsST padalinius ir visus kitus 

pė 5 • LKVS. Ramovė skyriai įr šios talkos svarbą suprantančius 
57 asmens. lietuvius. Pinigus ar pasižadėji

mus su sąrašais siųsti Centro 
Valdybos pirmininko adresu;

ANT. JONAITIS 
1223 E. 175 Str. 
Cleveland, Ohio 
44119 --

\Frelh petėhes and pudding are aa įTronirtibte combination 
when^it comes to summer desserts. Aimtrnd Custard Cream is 
deliciously different and a welcome to the peach season. 
It’s made \rith vanilla flavor JeWo-O peddinf aAd pie filimf — 
the cooked vetsica — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored vHth almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping »«d succulent dices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry hay.

, ♦. < Almond Custard Cream
1/4 teaspoon almond 

extract
2 egg whites, stiffly 

beaten
Sweetened diced freah 
peaches .

EMILIJA GEPNERIENe
_ Viešpaties valia, padėt keJerrio Isz’da 

Hirfje* AngęUs Miliutei įa'sakė 
KoriM tįip ^jtąiga, netikėtai ' ' <7. >

Toli huę tėviškės namų 
Sustojo plakus Tau širdis?
Nė labą naktį nepasakius 
Palikai vyrą ir dukreles 
Palikai anūkėles ir artimus visps “ 
Mišių šventa auka • • * 
Tepa lydės Tave į amžiną kelionę. •

r ■■ x - -T.,,-T : J Į P •
š. m. spalio 11 d. suėjo metai nuo mūsų įpyljiuos žmo- 

nos, motinos, močiutės įr uosvės mjrties.
Už jos sielą bus laikomos Šv. Mišios.spalįp-15-d2,-sekma; 

dienį, 8. vat ryto T. Jezuitiį koplyčioje. .
Tuoj po pamaldų Lietuvių Tautinėse’kapinese-(sekcija 

3, blokas 36) bus šventinamas .paminklas.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 

pamaldose ir paminklo šventinime.
Nuliūdę; vyras ir dukterys su šeimomis

\ 1 ptekife (4 tervmg mze)
x x vaai|i fitvor pudding

x xand
Z
2 *tTy<dk*

Coflfoif* pudding mix indl/4 cupxtfjhe milk in taucepan; 
Wend In yoUu. Add remammc mdk. Cook end Mir over 
mediu* beat uatil mixtaoe comet to a /W/ boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg white*. Cool, stirring 
oeeaaicma&y. SpoMi Mo mdmduM dnaert glaaaea; top with 
peaches aed prnteh with prepared whipped topping, if Retire*4 
Make* 3-1/3 cup* or 6 icrringK

'X.

TAIKA NEPRiKLAL'SOMYBĖS KOVU D TOMUI IŠLEISTI - LKVS
LKVS Ramovė Centro Valdyba 
kviečia talkon ramovėmis, šau
kus ir visus lietuvius pagelbėti 
išleisti svarbų ir didelį istorinį 
veikalą, paraucšlą istoriko dr. 
A. Rukšos apie Lietuvos ir Len
kijos santykb 
ap-e konfliktu: 
kais ginant Lietuvos laisvę

flidfiouaiai kčiOu 
poirinkimoa

/T1-* įV chwMo>» \ .

■VldLNOIUHANA

— Z^rasiškių klubo narių susirin
kimas įvyks spalio 15 d., sekmadieni. 
2:00 vai. popiet. Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. Po ilgų vasaros atostogų 
visi klubo nariai malonėkite daly
vauti:

Klubo rudeninis. banketas bus lap
kričio 18 d., šeštadieni, šaulių salėje, 
2417 W. 43rd St. 'Bus skani vakarie- 

... - nėv šokiai su pamarginimais ir gau-
se: 21 -ašnr.AisdeVelaiick). Onio, sus pantur stalas. 'Sinėfuk * reikia įsi- 
«taSi».*iš'.čjricagGs; Ill.. 5 asm. iš- * ankst0- Kviečia valdy‘

T fl— .—
L '.f. ■ [LS T

F f < • r 1 . T r f • .



Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALEAPLINK MUS IR MUSŲ NAMUS

♦Kiekvienas amerikietis vi
dutiniškai per metus išgeria pen 
kis ir pusę galiono alkoholinių 
gėrimų, tačiau apie alkoholį ir 
jo pasekmes mažai žino ir sklei
džia mitus Tikrumoje alkoho
lis nėra linksmumo ar energi
jos kėlėjas, bet depresijos sukė
lėjas. Depresija pasireiškia gal 
vos skaudėjimu, vidurių netvari 
ka, bloga orientacija ir bendru j 
negalavmu. Labai blogai daro 
tie, kurie pagirioms naudoja de-1 
gtinę Reikia gerti daug sun
kos, nes alkoholis verčia kepe
nis intensyviau dirbti ir pašali
na iš kūno reikiamą vandenį. 
Lietuvius plaka alkoholio rykš
tė, kuriąą vysk. M Valančius 
buvo peraužęs Dr. J. Adomavi 
čiui į pagalbą turėtų ateiti dau 
giau gydytojų ir daugiau kuni
gų.

Naudingi paiarimai ir įdomūs dalykai
♦ Morkos, petruškos, salierai, 

kruėkai. krapai, anysai ir kmy
nai yra tos pat daržovių gminės.

Pamažu erdvės amžiaus te. 
‘ chnologja yra pritaikoma kas
dieniniam vartojimui. Bastono‘ 
ugniagesiai pradėjo dėvėti erd
vių kostiumus ir eridvių kaukes 

, apsaugai onuo apsinuodijim { 
kaip dūmais. Jis lengvas elas-: 
ringas, gaisrininkai gali išbūti 

j ilgiau dūmuose ir dar nė vienas 
s iki šiol neapsinuodijo dūmais I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-7747

M. Miškinytė

♦ Anksčau amerikiečiai, kaip 
ir anglai, mėgo arbatą, o ne ka
vą. Pirmoji arbatos siunta atėjo 
į New Amsterdamo uostą 1650 
m. Tada pačos geriausios arba
tos svaras kainavo nuo 30 iki 
50 dolerių. Arbatos tėvynė yra 
Kinija Pagal labai seną kinie
čių padavimą pirmąjį puoduką 
arbatos išgėrė Kinijos imperato 
rius, kai laukinės arbatžolės ša
kelė įkrito į virinamą jo geriamą 
vandenį.

atsidaro ir užsidaro, reikia pat-
♦ Spėjama, kad karvės buvo’rinti JU briaunas parafinu. Mė- 

prijaukintos ir tapo naminėmis sai malti mašinėlė švariau ir 
prieš apie ir 6 tūkstančius me greičiau išplaunama, jei baigus 
tų. Amerikon karves atvežė malti mėsą, malimą užbaigsi po 
Kristupas Columbas laike savo j ra riekelių duonos, kuri dažnau 
antrosos kelionės 1493 metais,!šiai yra reikalinga kepant mal- 
o 1971 m. Amerkoje jau buvo tą mėsą, i 
pieninių karvių ir mėsinių ver
šių 1.186,624,000. Apie 1950 me -
tus amerikečiai sunaudojo dau- ■ ™ 
giau jautienos, negu kiaulienos. y .

Lupant ar pjaustant svogū- 
nūs, reikia paimti į bumą kąs
nelį duonos — ji sumažina svo-- 
gūnų kvapo veikimą į akis ir į) — Dideli spaudos bičiuliai 
nosį. Akys taip pat neašaroja, Charles ir Petronėlė Brazaičiai 
jei piaustant svogūnai sudrėki- iš Marquette Parko atsiuntė to 
narni. Vengti į šaltą indą pilti {kį laišką: “Gaila, kad aš ir ma- 
karštą vandenį: reikia, kad in-j no žmona negalėsime dalyvauti 
das būtų kambario temperatū-' u
ros. Karštas peilis švariau su- 
piausto sūrį. Jei langai sunkiai

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis _ jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reU 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
'. i V rT i ■' .

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas 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.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude* 
niniame Naujienų piknike

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją taika.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoje reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkaroomis.

Naujienų bankete dėl blogos 
sveikatos ir dėl senatvės. Aš jau 
sulaukiau 87 metus. Todėl siun
čiame $5 už tikėtus ir ta proga 
aukojame dešimkę Naujienoms, 
linkėdami joms gero pasiseki
mo, o banketo dalyviams — ma 
lonaus sekmadienio popiečio. 
Kas laimės, kas nelamės, o ban 
keto dalyviai tikrai bus laimin
gi’. Dėkui už auką ir už laišką.

— Malonu buvo gauti iš S. 
šurkaus, gyv; San Jose’, Calglšiš: 
ką su gerais linkėjimais ir 1(> ką ir už/laišką.- 
dol. auką, atsiiįšta Banketo pro
ga. Daugelis skaitytojų jį prisi
mena dėl įdomių ' pėnsinirikų 
ekskursijų aprašymo, kurie tei
raujasi apie jį. Dėkodami už au 
ką ir linkėjimus pranešame, kad 
gydytojai jam dėl susitpnėjusio 
regėjimo nepatarė ne tik nerašy 
ti, bet ir riboti skaitymą:

— A. J. Utakis is Coraopolis, 
Pa., atsiuntė trumpą, bet-nuošir 
dų laiškutį: “Labai malonu gir 
dėti, kad jūs ne tik išleidžiate 
dienraštį, bet darote renginius,

kurie sunkiais laikais padeda Į — Dzūkų Draugyjos visuotinis 
Naujienoms.- Grąžinu jums šak j susirinkimas įvyks š. m. spalio 
neles ir prie penkinės pridedu!
$3 auką 'dėl Naujienų, kad jos 
eitų toliau ir skelbtų tiesą, kas 
dedasi tarpe lietuvių ir kas vyks
ta pasaulyje”. Dėkui.

— A. Vitkauskas iš Lockporto 
vėl atsiuntė $W r penkinę už 
tikietėlius ir 5 dolerius Naujie
nų paramai. Dėkui.

— Dėkui Antanui Andriulio- 
niui iš So. Bostono, nuoširdžiam 
Balfo, SLA, Alto ir kitų organi
zacijų veikėjui už $10 paramą 
Naujienoms banketo bei loteri
jos proga. Taip pat dėkui tos apy 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntusiam $5 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

I men. 15 d. 2 vai. p. p. Jaunimo 
Centro 203 kambaryje.
Dzūkų Draugijos narius 
rinčius įstoti į Draugiją 
me atsilankyti. (Pr.).

Valdyba

— Jonas Aukštuolis, Naujienų 
skaitytojas iš Hot Sprogs, AR, 
kur turi įsigyjęs didoką Birch 
Motelį, jau eina 87-tus m. Jis 
turi daug atsiminimų iš praei
ties, kelis kartus matęs pamoks 
laujantį Leniną. Vėliau grižęs į 
gimtuosius Trakus dėl lenkų 
persekiojimo pabėgo į Lietuvą. 
Čia kaip rangovas tiesė kelius ir 
statė tiltus bei būdavojo namus.

TRADICINIS KRINTANČIU 
LAPŲ BALIUS, spalių 14 d., 
Jaunimo Centro kavinėje: nuo-

Visus 
ir ne

kviečia

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 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 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠBIAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
i951 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 potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar- 
mette Parke.

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

HEAL ESTATE

— Paulius Atkinson is Oak^ taikinga programa, puikios vai“
Park, Ilk, pratęsdamas prenume 
ratą, tarp kita taip rašo: “Nega
lėdamas dalyvauti Naujienų 64 
m. sukakties bankete, siunčiu 
dvidešimt dolerių auką, linkėda 
mas Naujenoms geros sėkmės, o 
j u darbuotojams ir bendradar
biams geros sveikatos. Linkiu 
kad Naujienos skelbtų tiesą dar 
daug,..daug metų,- Dėkui -už ąu

.—: Ponia Kr iemgulis is šiau
rės . vakarų apylinkės,-, finansinio 
vajaus bei banketo^,proga parėr 
mė Naujienų leidimą $10 auką. 
rTomas Miglinas iš St. Peters
burg, Fla., pretęsdamas prenu
meratą, atsiuntė $4 auką. Ju
lius Timpa iš Brigton Parko at
siuntė $3. Ponia J. Kleiva ir VIa 
das Matulevičius atsuntė po $2.’ 
Tos apylinkės tautis užsisa
kė Naujienas 6 men. ir atsiuntė 
jų paramai $4 bet-pavardės pra
šė neskelbti. Dėkui visiems.

sės, turtingas dovanų paskir
stymas ir šokiai Chiziko orke
strui grojant. Pradžia 7.30 v. 
vakaro. Auka 9 dol.

Biletus įsigyti ir stalus rezer
vuoti: J. Jokubka tel. 523-9084 
Chicagos Anglijos — Britanijos 
lietuvių klubas kviečia visus at- 
siįąnkyti ir smagiai praleisti 
yąkarą.. , * Į
— SPECIALI 20% NUOLAIDA

14. KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug, įvairių puošmenų. Moka
me $4. iiž, sidabrinį/dolerį. Per
kame. pašto’ ženklus ir pinigu 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) I

ASTRALOGIJA ARBA KOR-į 
TŲ SKAITYMAS LIETIATŠ- 
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St. kambarys 
1717. Tel. 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Naujienoms reikalingas (R) LB MARQUETTE PARKO
POBŪVIS

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______dol.______

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

Adresas

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

HA 1-6100.

• UŽMtkair Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

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

Adresas
MARIJA NOREIKIENt

tWS Wert S Wk SL, Chlc*<o, m. 80629 ’ TeL Wa 6-27X7 
Dldelli f»r*t rOU^r Ivtlrlv

MAISTAI (i EUROPOS SANDELIU.

am

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė ir vardai -------------------------------------------------------------------------

Adresas-------------------------------------------------------------------------------------■»
• Platinimo vajau.’ proga. Prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
žinimui nemokamai be jokių jsipareigojimu.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp* 

mahouwtti airr parcils ssrvico 
13*1 W. Chlcm. IIL «*2*. — T«L WA S-27SJ

XXM U. »tw ChlcM-. IIL WOO. — T»L X54-W5*
V. VALAMTIMAf

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Fi/ardė ir vardas

t ircM

“LIETUVOS AIDAI”
R, KAZĮ BRAZDZIONYTE, 

jįjį PROGRAMOS VEDtJA
wJ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai.

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

va k.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600. <

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 visą dieną.

Tel. 778-8039

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai,

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737'8534

■ ■ — 'i—
El ECTEOS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chlofos miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose jrclt, f«- 
rentuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tx. 927-3559

D t M I S I O 
«—M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TIBtf^I pusmečiui automobilis
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4*45 5«. ASHLAND AVI. 
5TM775 C

skirsnelių mėgėjai, prašomi, ar- i

LAIKRODŽIAI, k BHAMGENYMS • 
" Pirdrrtmii Ir Tabysia 3 

U46 WEST iWrSTRirr I
TeUCx REpiHlc TW I

vykti,ir knygą pasiimti.LKitur> — ■ ■ ■ i ■ ■ ■.■
gyvenantieji prašomi* užsisakyk ' Siuntiniai t Ųetųvįr
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai..
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are,

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali daug* 

padėti teisininko Prano šulo pa-! 
mošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
’<nyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
knygos kaina 53.. Su legatiško- 
lalsted SU Chicaar RJ 60608. 
ais formomis — £3.50.

Užsakymus Money orde- 
•iu siusti: ‘‘Naujienos”. 1739 S<

,š. m. spalio 7 d. LB Marquette 
Parko apylinkės valdyba suren
gė kaulių Namuose, Chicago]e 
kasmetinį, tredicinį rudens po- 
buvį-balių. Pobūvį, tardamas 
kelis žodžius, atidarė tos apy
linkės valdybos pirm. J. Vaičiū
nas. ir visam pobūviui vadovau- 

i ti pakvietė vice pirm, ir paren
gimų vadovą J. Bagdžių. šis 
mielai pareigas perėmė ir su
maniai visą vakarą vadovavo, teismo 
Netrukus scenoje pasirodė ne
didelis, bet saunas LB Marqu
ette Parko apylinkės daininin
kų būrelis, kurį suorganizavo 
ir jam vadovauja T. Serapinie
nė. Gražiai, įspūdingai ir žavin
gai padainavo keletą liet, daine
lių akonponuojant jaunai, čia 
gimusiai ir jau pradedančiai 
pasižymėti savo muzikos gabu-Įpirnie Jonas Kreivėnas, daili-) 
mais Kristinai Griniūtei. Sve-įninkąs Tričys su ponia ir visa* 
čiai, tiek dainininkams, tiek ga-‘ 
biajai muzikei, akonponiatorei 
plojimų nepagailėjo. Tas rodo, 
kad svečiai trumpa menine da
limi buvo labai patenkinti.

Pobūvio vaišes atidarė kan. 
kun. V. Zakarauskas sukalbėda
mas trumpą maldelę. Iš žymes- Pobūvis užsitęsė iki vėlybos na 
niųjų svečių metėsi “Naujienų” 
red. M. Gudelis, šaulių S-gos 
Temtyje moterų vadė St. Cece- 
vičienė, rinkt, vadas VI. Išga- 
naitis, LB tarybos pirm. kap.

Chicago, III. 60632. T»L YA.i49K

1 - e?-
M. š 1 M K U

Notify Public ' '
INCOME TAX SERVICE /Vi’ 

4259 S. Maplewood. T»I. 2S4-74M 
Taip pat daromi vertimai, J 
iškvietimai, pildomi pill****' 

šymai ir kitoki b’

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank ZipoIIt 
W.TSfh St. 

GA 4-U54

nan faam

TMlUfcAMC

„State Farm Ute Insurance Company

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

• Laisvės varpas įtrūko ne " 
laike Nepriklausomybės šven
tės, bet laidojant Aukščiausio s

> pirm. Jonn Marshall 
1835 m. t

i

Reikalingas prižiūrėtojas 
ši bendrovė ieško ’prižiūrėto
jo, kuris prižiūrėtų mašinas 

. dirbtuvėje.
] Kreiptis į 9633 So. Cottage

3 Grove tarp 9 va.\ ryto ir 3 po 
Andr. Juškevičius su ponia, ku- pietų.
ri yra ir “Bendruomenės Va-!
gu” redaktorė, LB centro vald. •
pirm. Dr. Vyt. Dargis, sekr. A. į _
Repšienė, LB apyg. tarybos vice] 
pirm. B. Sebastijonas, Sibiro | i 
tremtinys ir Spaudos klubo vicck !

HAVE A 
BETTER SUMMER 

WITH DRISTAN.
DRISTAN

..... .* *. .... . ieile kitų visuomenes veikėjų ir. 
mielų svečių. i

Linksmajai daliai grojo šau
nus jaunų muzikantų orkes
tras vadovaujamas Vyt. Baleš- 
kos. Ne maža šaulių salė pil-- 
nutėliai buvo pripildyta svečių.’ 

i
kties ir svečiai labai patenkinti 
maloniai praleistu laiku, apie 
antrą vai., pamažėle skirstėsi 
j namus. A. PI. j

more hay fever miseries 
flian Contac, Allerest 

or
Comparrt to tie others o«v Pn 
labels Mp reteve a« these

• Watryeyes
• itchy rose
• AMrgy heauaOt
• Swwspam
• MMwrflHMr 

mwahon
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