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SOVIETU SANITARO PATYRIMAI 
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE
Prieš soviety moderniškus kankinimus 

C visos Inkvizicijos tortūros išblėsta
BONA. — “Die-Welt” dienraš 

tis praneša, kad Sovietų psichia- 
• trija savo naujadarų žodyne tu

ri terminą “Priverstinis immobi 
Ūžavimas” (ZwangsTmmobilisie 
rung judėjimo laisvės neteki 
mas). Praktiškai tas dalykas yra 
šitoks: Kalinys rankomis ir_ ko
jomis stipriai prie savo lovos rė 
mų pririšamas ir toje pozicijoje 
paliekamas dažniausiai valando 
miš,\ o dažnai ir mėnesiais. Jei 
kalinys yra celėje vienas, jis ne
leidžiamas nei išvietėn nueiti. 
Po (kelių savaičių jis suserga, 
Mirties jis gali išvengti tik jei 
turi-laimę, kad jį-velės draugai 
išlaisvina, rašo “Die Welt”.

Tokią . sceną, praktikuojamą 
sovietų psichiatrinėse įstaigose 
aprašo 25 metų amžiaus Alek
sandras Podrabinek savo knygo 
je “Baudžiamoji medicina”. 
Prieis jo nuteisimą penkeriems 
metams “narnų arešto”, kas lygu < 

^ deportacijai, Podrtmmėkas tre-

“bėdos tarnyboje’’’“kaip ligomų' 
.... tt Saugotojas, kurio pareiga buvo 

., j . .. . dvasinius (proto) ligonius trans 
- portuoti.

Praeitų SSTi metų vasarą jis 
baigė rašyti, knyga_apie disiden 
tų dalią ^sovietinėse gydyklose, 
bet.KGB valdininkai rankraštį 
rado, jo- bide.' Kny^ ‘jis*parašė 
antrą Icart^^Paryžiaus ^iiiustruo 
tas /Taifc^MŽtčh” paskelbė ran 
kraščio ištraukas, - o. pilna kny
ga ^baudžiamoji medicina” “ru
sų kalboje greitu laiku išleis” 
“Chronika Press” leidykla New 
Yorke.

Kaip “Priverstino imobilizavi 
mo” pakaitalas — paįvairinimas 
tose gydymo institucijose papras 
tai vartojamas sekantis metodas: 
riuogai Nerengtas kalinys įvy- 
niojamas į šlapią paklodę. Džiū- 
dama aplodė,pradeda susitrauk 
ti labiau ir labiau kalinį suver- 
ždama. Baisius skausmus kęs 
damas kankinamasis pradeda vis 
labiau rėkti, kad visa palata ne
begali apsiklausyti..

Podrabinek savo knygoje ga
na plačiai aprašo visą eigą apie 
areštą ir sekančius KGB agentų 
daromus tardymus, kurių svar- 
biaurias tikslas yra išgauti “įro 
dymą”, kad suimtasis turi kokį 
nenormalumą anksčiau negu 
kalinys perduodamas garsiajam 
“Teisminės Psichiatrijos Moks
linių Tyrimų Centriniam Insti
tutui, kuriam vadovauja profe
sorius Serbskij. Tenai, baisaus 
garso “gatvės Nr. 9” name vyks 
ta teisminės psichiatrijos eks-

pertizos.- Tame Serbskio Institu 
te išlaikymas yra pakenčiamas. 
Bet čia prasideda daugumai kai 
tinmųjų kančių kelias į prievar 
tinį “gydymą” specialėse terapi-' 
jos įstaigose, kurios priklauso 
vidaus reikalų ministerijai. Te
nai tūkstančiai žmonių tiriami 
įvairiomis fizinėmis ir psichinė 
mis tortūromis, kurios baigiasi 
dažniausiai ligonis ir mirtnm”, 
rašo Podrabinek.

Šias institucijas prižiūri ir me 
dicinos kontrolę atliek kariuo
menės ir saugumo valdininkai.. 
Medicinos pagalbinis persona
las sudarytas iš ligonių slaugy
toji!, parinktų iš civilinių imti- 
iiių, kurie patys yra dvasiniai 
nesveiki, bet perėję lagerio “mo 
kyklos kursą”. Jie tai gali savo 
galybę prieš disidentus vartoti 
be saiko juos mušti ir kankinti. 
Taip praneša buvęs kalinys Ser 
tgei Razumnyj apie psichiatrinę 
instituciją Leningrade: “Antra
jame paviljone, visi dreba prieš 
sadistąprievaizdų Viktorą ka
lenančių. Jo didžiausias malo
numas yra įsakyti dviem ' ligo
niams eiti po “dušo” (švirkšto) 
ir vienas antrą pliekti. Tai jam 
sukeldavo linksmaus juoko. Už
baigai jis pats perimdavo plie- 
kimą, kol abudu sąmonės netek 
davo.

Be daugelio fizinių kankinimo 
būdų, Podrabinek plačiai apra
šo ir medicinos terapiją, kur ka
liniams prievarta duodami ar 
įšvirkštam! medikamentai, kurie 
sukelia sunkias ligas veda į iš
protėjimą — šizofreniją.
Iš visų ligonių namų (ligoninių 

blogiausia yra Sitcevka prie Smo 
lensko. Iš Sitcevskos maža kas 
tegirdėti, kadangi mažai gyvų 
kalinių iš ten beišeina.

Pataria kūdikius 
maitinti krūtimis

CHICAGO, III. — Vaikų spe
cialistai gydytojai pataria jau
noms motinoms kūdikius mai
tinti krūtimis. Gydytojai priėjo 
įsitikinimo, kad toks maitinu 
mas yra sveikesnis ne tik vai
kams, bet ir motinoms. Paskuti
niu metu atsiranda toks didelis 
vėžio ligų skaičius krūtyse. Pra 
sideda krūtyse, o vėliau pereina 
į kitus organus. Amerikos vai
kų ligų draugijai priklausantie
ji gydytojai priėjo įsitikinimo, 
kad jaunos motinos sveikiausia 
kūdikius maitinti savo krūtimis. 
Butelį gali duoti tiktai silpnos 
ir pakankamai pieno nepagami 
nančios motinos.

KALENDORŽLIS

Spalio 20* Artemas, Saulė, Ge
dainis, L&bdaris.

Saule teka 7:07, leidžias 6:04
Saulėtas, bet vėsus

Įsakė gaminti 
bombos dalis

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Carteris vakar įsakė ka 
ro Departamentui pradėti gamin 
ti nutrono bombai reikalingas 
dalis. Pačios bombos preziden
tas neliepė gaminti, bet sudėti
nes šios bombos dalis įsakė tuo
jau pradėti. JAV kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Brown 
buvo nuvykęs į Briuselį, kur

Dar gali būti šiltų ir gražių rudens dienų, bet šiaurės miškuose jau matosi tofeie vaizdai. 
Lapai jau krinta, o lietus patyindo išdžiuvusius upelius.

PREZIDENTAS IMASI PRIEMONIŲ KAI-
NOMS IR ALGOMS KONTROLIUOTI

Tai pirmas žinsgsnis, kurio prezidentas imasi 
infliacijai sustabdyti, doleriui gint:

"WA^INGTON, D. C: GerarinforTnuot^^niai tvirtina, kad 
antradiehį •prezidentas pasirašys instrukcijas svarbesnių prekių 
kairiortiš ir algoms kontroliuoti? šitas reikalas jau gerai apsvarsty
tas, teisininkų tikrintas, o prezidentas jau yra pasiruošęs patvar
kymus pasirašyti: Teisininkai tvirtina, kad prezidentas turi teisę 
tokias instrukcijas pasirašyti. Paruoštų instrukcijų tikslas pris
tabdyti infliaciją ir neleisti doleriui dar daugiau kristi pačioje 
Amerikoje ir tarptautinėje rinkoje.

Prezidentas paaiškins 
apie kontrolę

Prezidentas Carteris šiomis 
dienomish ruošiasi per radiją ir 
televiziją tuo reikalu pasakyti 
kelias kalbas. Jis nori įtikinti 
krašto gyventojus, kad kontro
lė būtinai reikalinga, jeigu no
rime išvengti didesnės ekono
minės nelaimės. Prezidentas 
yra pasiryžęs uždrausti kelti 
prekių kainas daugiau, kaip 5%. 
Jis taip pat nori neleisti labai
aukštai kelti algų. Tuo reikalu kutinės 
žurnalistai kreipėsi į Baltuosius 
Rūmus, bet jiems buvo' atsaky
ta, kad prezidentas antradienio 
vakare pasakys svarbią kalbą.

Prezidentas apsistos 
pas Bilandikus

CHICAGO, HL — Prezidentas 
Carteris lapkričio 2 dieną at
vyks į Chicagą pasakyti svarbią 
rinkiminę kalbą. Po mitingo pre 
zidentas vyks į Bridgeport^ ir 
apsistos pas Chicagos merą Mi 
chael J. Bilandiką, kuris turi 
savo dviejų aukštų mūrinį na
mą, neseniai atremontuotą. Pre
zidentas nori išsikalbėti su ga-’ 
biu Chicagos meru įvairiais> rin 
kūniniais reikalais. Mero Bilan- 
diko žmona paruoš vakarienę ir 
nurodys prezidentui ir poniai, 
jeigu ji čia atvyks, kur preziden 
tas galės pailsėti.

Šiaurės Atlanto tarybos nariams 
pranešė apie neutrono bombos 
gamybą. Bomba bus vartojama 
jeigu sovietų tankai bandytų 
veržtis į Vakarų Europą. Pre
zidentas buvo sustabdęs bom
bos gamybą, nes tikėjosi, kad bus 
lengviau vesti strateginių gink-i 
lų statybos reikalai

Popiežius rengiasi 
važiuoti Lenkijon

VATIKAN, Italija. — Naujai 
išrinktas popiežius susikvietę 
kardinolus ir padėkoja kiekvie
nam už pareikštą pasitikėjimą. 
Popiežius nežino, kuris galėjo 
balsuoti pries jo išrinkimą, nes 
balsavimo kortelės buvo sude
gintos. Popiežius pasikvietė Bo
stono kardinolą Wright, kad 
galėtų ir jam padėkati. Po pas- 

operacijos kardinolas
Wright negali vaikščioti, jis 
važinėja vežimėlyje. Jis pats 
privažiavo prie popiežiaus ir pa
sisveikino. Popiežius pranešė 
kardinolams, kad jis turėsiąs 
nuvykti į Lenkiją Jr aptvarkyti 
visus Krokuvos reikalus, kur 
jis ėjo archivyskupo pareigas, 
įženki j oje naujai išrinktam po
piežiui ruošiamas didelis sutiki
mas. Jam renkiasi nusilenkti ir 
Edwardas Gierekas, komunistų 
partijos pirmasis sekretorius.

Vance baigė 
pasitarimus Pretorijoje
PRETORIA, P. Afrika. — Sek 

retorius Cyrus H/ Vance baigė 
Pietų Afrikoje vykusius pasita
rimus Namibijos ir pačios Pietų 
Afrikos reikalu. Atrodo, kad mi 
nisteriai susitarė su Pietų Afri
kos nauja vyriausybe dėl artė
jančių gruodžio mėnesio rinki
mų. Pradžioje Pietų Afrika vie 
na norėjo pravesti rinkimus Na 
mibijoje. bet vėliau ji sutiko leis 
ti Jungtinių Tautų atstovams ste 
bėti rinkimų eigą. Sekretorius 
Vance turėjo progos išsikalbėti 
su Didžiosios Britanijos ir Vo
kietijos užsieni* ministeriais.

Karpovas nori žaisti
BAGUIO, Filipinų salos.

Anatolijus Karpovas, laimėjęs 
šachmatų čepiono vietą, parei
škė, kadJdabar jis norėtų sulo
šti su Boby Fišerir jaučia, 
kad Fišeris yra gabus šachma
tininkas. bef sur. juor jam n^tekr 
žaisti, nes jiedu negauk susi
tarti dėt vertinimo taisylių, gu
rias yra nustačiusi Pasaulio 
Šachmatininkų Federacija. ;Kar“ 
povas, pralaimėjęs tris partijas, 
pareikalavo dviejų poijsib die
nų. Pailsėjęs, jis Viktorą kore
lio jų gana lengvai sumtisė. Kor- 
čnojus dar vis kritikuoja Kar
povą, bet pastarasis pareiškė, 
kad Korčnojus yra romantiškas 
šachmatininkas. Jis gali geimai 
laikytiš pėstininkais, bet kai 
reikia kovon mesti kitą figures, 
tai jam nesiseka.

Abernaty įsitikinęs, 
kad Ray nėra kaltas

PETROS, Tenn. — Kun. Ral
ph Abernaty, kuris užima nužu 
dytojo Dr. Martin Luther King 
Jr. pareigas kaip Pietinių Krikš 
čionų Vadovų Konferencijos vir 
šininkas, kuris antradienį lankė 
Brusshy Mountain kalėjime ka
linamą teismo pripažntą Kingo 
žudiką James Earl Ray, po 3 
valandų klausinėjimo ir pasikal 
bėjimo, pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad Rcy pats Kingo nešovęs ir 
asmeniškai atentate nedalyva
vęs. Į klausimą, kodėl prisipaži
no. Ray aškinasi. kad jis turė
jęs autoritetingus patarėjus pa
sirinkti arba 99 metų kalėjimo 
ar mirties bausmę.

Abernaty įsitikinęs, kad Ray 
turi būti išnujo teisiamas.

Gerins skraidančiu 
lėktuvu kontrolę

WASHINGTON, D. C. — Fe- 
deralinė aviacijos administraci
ja rengiasi patikrinti lėktuvų 
kontrolę kiekviename didesnia
me valstybės aedrodome, kurį 
naudoja didieji transporto lėk
tuvai ir mažesni privatūs lėktų 
vai. Paskutiniu metu įvykusios 
nelaimės rodo, kad lėktuvus rei 
gia geriau kontroliuoti, kad pa
našios nelaimės neįvyktų. San 
Diego aerodrome įvykusi nelai
mė verčia kontrolę pagerinti.

; .SIRIJUS KARIAMS ĮSAKYTA TRAUKTIS IŠ
PIETINIU BEIRUTO APYLINKIŲ

Camile Charnoup reikalauja, kad visi arabų 
kariai būtu atšaukti iš Libano

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos kariai, nepajėgę nuginkluoti
. pietinėse Beiruto apylinkėse esančių Libano partizanų ir karių, 

pradėjo trauktis iš pietų Beiruto. Libano laisvas radijas skelbia, 
kad kovų metu žuvo daug Sirijos karių. Patys geriausieji Sirijos 

kariuomenės smogikai kelis kartus puolė libaniečių pozicijas, bet 
negalėjo jų užimti. Libaniečiai pajėgė atsispirti Sirijos artilerijai, 

o vėliau apšaudydavo besiveržiančius Sirijos karius. Kartais jie 
mesdavosi tiesiai ant kulkosvaidžių, kurie juo iškapodavo. Leis

davo sirijiečiams atsiimti lavonus iš kovos lauko, o kai verždavo 
si naujas dalinys, .tai ir jį pasitikdavo kulkosvaidžių ugnis;

, Labiausiai prezidentą Asadą 
i ir sirijiečius erzindavo Libano 
radijo pranešimai apie Sirijos 
karo jėgų sunkvežimius, vežan-

VATIKANAS, talija. — Kai" čius lavonus į Damaska Jie nū 
dinolai ir aukštieji Bažnyčios1 rodydavo, kurioje vietoje tas 
pareigūnai yra informuoti, kad sunkvežimis pravažiuoja ir ką 

jis atgal į Siriją veža. Sirijos 
karo vadovybė mano, kad li
baniečiai gauna Izraelio žvalgy
bos žinias apie kovų metu žu-

Naujas popiežius 
labai darbštus

naujai įtrinktas popiežius yra 
labai darbštus. Jis pašvęsdavo’ 
daug laiko klausimams studijuo 
ti, bet kai jau tekdavo tuo rei
kalu pasisakyti, tai jis turėdavo 
aiškią ir tikslią nuomonę. Jis 
gana gerai pažįsta komunizmą 
ir sovietų pareigūnų vykdymu 
praktiškame gyvenime. Be to, 
kardinolas Voityla labai gerąi 
susipažinęs su įvairiais senais 
Bažnyčios dokumentajs, mėgs
ta. fiflosofiją, daug toje srityje 
skaitęs. į Ii

<<

Karpavqs pasilieka 
Šachmatų č^npijonu

BAGUIO, Filipihų šėlos. — An 
traidienįo vakarą Anatolijus Kar
povas sumušė labai atkakliai be 
sigynusį Viktorą Korčnojų ir 
pasilko pasaulio šachmatų čem 
pi jonu. Korčnojus, susilyginęs 
su Karpovu, turėdamas 5 ir 5, 
buvo tikras kad jis dar gali su
mušti 27 metų amžiaus pasaulio 
Čempijoną Karpovą, bet antra
dienio, partija parodė, kad Kar
povas už jį apdairesnis. Tai bu 
vo pati ilgiausioji kova pasaulio 
čempionatui išlaikyti. Korčno
jus' jau buvo bemanąs, kad jis 
pralaimėsiąs, Karpovas turėjo 
5, o jis tiktai du, bet jis pasispy 
rė ir susilygino su Karpovu. Kar 
povas pareiškė, kad jam reika
linga dviejų dienų poilsio, jis 
jautėsi išvargęs. Pailsėjo ir Kor 
čnojų sumušė. Karpovas gaus 
450.000 dolerių, o Korčnojus 
gaus 250,000 dolerių.

Fizikos premija 
trims mokslininkams

STOCKHOLMAS. Švedija. — 
Šių metų fizikos premija atite
ko dviem Amerikos mokslinin
kams ir sovietų fizikui Kapucai. 
Amerikiečiai Rr. Amo Panzias 
ir Dr. Robert Wilson, dirbantie
ji Bell telefonų bendrovės labo
ratorijose, gavo Nobelio premi
ją už naujus ir praktiškus išra
dimus. Tuo tarpu sovietų fizikas 
Piotr Leonievič Kapuca gavo už 
Rusijoje padarytus naujus fizi
kos išradimus. Kiekvienas gaus 
165,000 dolerių trečdalį Ame
rikiečiai paventė saulės energi
ją kita energija biochemijoje.

Panzias mokėsi Vokietijoj. 
Miuncheno universitete, o vė
liau daktaro laipsnį gavo Ameri 
koje, Kolumbijos universitete.

vusius karius ir jų kelionę į na 
mus. ' * ’ ’ ‘ ,

Paliaubų metu libaniečiai pa- 
•ręikalavoJjįaSd butų atšaukti vi
si Sirijos kariai iš kovų lauko 
7įe inręK būti pakeisti Saudi A- 
rabijc’s ir’ Šumano kŽHiiomenčs 
daliniais.' kurie1 dabartinių me
tu tebėra Libane,'bėLkiirie į ko
vas su libaniečiais riėsikišo. pi
ruos atstovai nesipriešino lo
kiam pasiūlymui, p kai jis buvo 
priimtas ir aptarta, tai Sirijos 
daliniai tuojau buvo traukiami 
iš kovdh lauko.

Sirijos karo vadovybėe neti
kėjo, kad Libano jėgos būtų ga
lėjusios taip atkakliai ginti savo 
prierhiesčitis. Dabar sirijiečiai 
yra įsitikinę, kad Izraelio karo 
vadovybė, yra davusi Libano 
kariams ir partizanams falan- 
gistas visą eile gerų moderniškų 
ginklų, lengvų kulkosvaidžijjrir 
tankų naikintojų. Sirijos artile
rijos vadovybė buvo tikra, kad 
jų kanuolės išgriovė visas liba
niečių apsaugas, bet kai ten žy
giuodavo Sirijos kariai, tai kul
kosvaidžiai juos labai lengvai 
išskindavo.

Tose vietose, kurias jau tre
čiadienio vakarą užėmė Saudi 
Arabijos kariai, tuojau nustojo 
šaudymas ir kulkų zvimbimas. 
Panašiai aprimo visa apylinkė, 
kurią uėžmė Sudano kariškiai. 
Daugelis nemanė, kad šį kartą 
paliaubos bus tikros, bet aiškė
ja, kad šaudymas sustojo ir ga
lima ve Ui ’kimesnius pasitari
mus Buvęs Libano vidaus rei
kalų minisleris Camile Cha- 
moun pareiškė, kad jis reikalu- 
ja atšaukti visas arabų karo jė
gas iš Libano. Jis yra įsitikinės, 
kad visame krašte bus taika, jei 
išeis arabų “taikos misijos**. 
Jam aišku, kad Sirijos kariai 
norėjo nuginkluoti krikščionis. 
Dabar didokas jų skaičius žuvo, 
bet dar ne visi. Daugelis gynėsi 
nuo puolančių sirijiečių ugnies 
ir degančių namų, bet jie pajė
gė sustabdyti pirmyn pasiryžu
sius žingsniuoti sirijiečius. Siri
ja sutiko su paliaubų sąlygomis, 
kai buvo’ pasiūlyta į jų vietas 
pasiųsti Saudi Arabijos ir Su
dano karius.
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DIRBANČIOJO ATLYGIS I 
MAS PRIKLALSO NTO 

DARBOVIETES

1) Kai imtasi tjTpų prieš jĄ privalote paduoti

1

bylą; prašymą reikia paduoti laike 60 dienų.po 
atmetimo; L

2) Jei tai nepasiseka, galite prasyti, kad jus ap-

prašymą reikia. įteikti laike $ po afatro 
prašymo atmetimo; .•

3) Jei vėl atmestų, tai tunte teisę ^priišyti patik
rinimo Socialinio Draudimo apeliacijų taryboje 
Washingtone, D. C.;

4) Jei apeliacijų taryba atsisako peržiūrėti arba
nusprendžia prieš jus, tai turite dar 6Č (fiėhų 
apeliuoti į vietinio Jugtinių Amerikos .. Valsty
bių apygardos teismą. .. . j

Jei laimėsite bylą betkurioje instbnč^ojė,' gausite 
išmokas (benefitus) už pareitą taiką nuo prašymo pa
davimo, sumažinimo ar nutraukiinb^ difen<fe.

■Apeliacinės. formos gaunamos betkurioje Sociali
nio Draudimo Administracijos įstaigoje. Jei norite pa
duoti apeliaciją, leidžiama atsivesti draugą ar giminę į

, | betkurią apeliacijos įstaigą. Jei norite, jūs galite tartis
 su advokatu, kad pagelbėtų paduoti apeliaciją.

asbesto kensmingumą žmonių- ATSTOVAUJANTIYS ĮGALIOTINL4I
sveikatai Čia patiekiame svar
1 esnias žinias. | —(Representative Payees)

Jeigu- jūs dirbate asbesto ka’ Asmenys gali Būti paskirti gauti Socialinio Draudimo 
syklose n- įmonėse, pne staty-; (benefitų) čekius dėl kįtų asmenų, jei šie nepa-
dirbtuvėse ar prie kitų darbu, .^a tvarkyti patys savo reikalų. The paskirti asmenys 
kur jūs paliečia asbesto dul-’ žinomi atstovaujančio įgaliotinio vardu. v ; 
'kės, jūs turite žinote, kad tai’ Pagrindinė tokio įgaliotinio atMkoiTTy^e yra' tikš'. 
gali; pakenkti jūsų svefeatai kingai sunaudoti Socialinio, Drąūdiirio išmokasA(tenefi-;

Itus) kuriuos jis/ji gauna dėl nepajėgaus asmens pa- 
-: grindinių ir asmeninių reikalų. .

Tas įgaliotinis paprastai yra sutuoktinis (ar ginii-

mą apmokėti. Nekiln.
i mok. sumažinimas veikia 
šio—$100 . Vyr. amžiaus 

metinės 
negu >5

menys, kurių 
mažesnėskad “switchboard7

atlyginimai yra 4^j 
i dom. negu Lare-i

kur javais mok/ma 33Į4* 
proc. mažėti.ius adyginimus. I .

Deiioilv ckklromkos tech Į 
mKai uždirba 23 proc. dm>! 
gictu. negu Little Rock, kur jie|o 
Uždirba 26 proc. mažiaus n.r4 ___
eionalinio vidurkių, uždarbio JŪS KLAUSIATE,

".Maintenance” mašinisla
gauna ’‘riebiausius” uždarbk į Prieš metus jūs sav<
čekius Washington, D. C., ‘.Ah skyriuje pranešėte, kad 
proc. daugiau nacionalinio vi eagos apaitamentai turi 
durkio, ir mažiausią čekį

Patiria 
opc ra‘ori . i mos

i našlės ir našiui nuo 60 m. am ‘e- i. J žiaus ir invalidai bet kurio an 
j žiaus turi teisę į valstijos tei 

? ' kiamas lengvatas. pr. fab

mažiau to vidurkio.
Chicagos trokų vapuolojai 

gauna 27%; daugiau negu na
cionalinis vidurkis, gi “forK 
lift’’ operatoriai uždirba dau 
ginusia Portland, Ore., kur jų 
uždarbiai yra 27' < didesni, ne 
gu nacionalinis-vidurkis.

Pastarųjų profesijų darbi 
ninkai vengia McAllen-Pharf 
Edinburg. Tex. apylinkių, kur 
uždarbiai yrą 55 ir 52 proc. 
mažesni, negu nacionalinis vi 
d urkis. petitas

bei
H. B.

kai valstijoje yra daugiau nę-daujate savo turt 
gu 5 proc. nedarbo paliestųjų 
žmonių. * - .

Pensilvanijos loterija 
senio rams padėti s

ARRISBURG, Pa..— Pensil

vanijos valstija iš loterijos gau 
na $375 mil. jau daugiau, 
kaip 6-ti metai. Tai vienintelė 
valstija, kuri vartoja iš loteri 
jos gautas pajamas vien tiktai 
\yresnio amžiaus žmonių pro
gramoms ir nedarbingųjų as

bu» 
apšildomi nuo rugsėjo 15 'iki 
birželio 1 d. Prašau paskelbti 
savo skyriuje kaip šįmet turė
tu būti apšildomi, butai 
a partmen lai.

ATS. Pagal įstatymo nuos
tatus namų savininkas nuc 
rugsėjo (Sepl.į 15 iki birželio 
(June) 1 d. turi paleisti šilimą 
į nuomojamus butus nema
žiau kaip 65 laipsnių; 60 laip
inu 6:30 v. r., 65 laipsnius tarp 
6:30 ir 7:30 v. r., 68 lapsnius 
nuo 8:30 v.r. iki 1Q-30 v. v. ir 
nemažiau kaip 55 laipsn. ik 
6:30 v. r. Dėl nesilaikyme 
šių normų galima skųstis į 
Building Department, tel. 744- 
3420, arba Mero ofisą tel. 74 P 
5000.

KL. Pasakykite, ar Illinois 
valstijoje yro pratęstas bedar
biams pašalpų išmokėjimas 
šiems metams? ’ J. I.

ATS. ĄIųsų gautomis žinio
mis, 29,000 Illinojaus bedar-

menų išmookms (benefitams) bių neteks pašalpų (benefitų) 
mokėti. Sudaryti iš loterijos šią savaitę. Tai pranešu Illino- 
pajamų fondai padeda senjo jaus Bureau of employment Įs 
rams namų saxininkams ne-| taiga. Esą šioje .valstijoje be

KJ,. Paaiškinkite, kodėl tes
tamentą reikia rašyti? Gal ga
lima be testamento apseiti?

Kazys S-tis

ATS^Jei jūs rašote testamen-

tvarkyti ir administruoti,

5) Parašę testamentą jūs ga
lite įkurti fondą švietimo rei
kalams savo vaiku ir anūku, 
panaudot fondą palikuonių li
gos, infliacijos atvejais, ir ki 
tiems būtiniausiems ir skubie 
isems reikalams; paskirstytiiki V V a JUO

ląį- tai savo turtą galite paskir- specialius daiktus, kaip meno 
sVvi. pagal'savo^ norą, t paveikslus, pašto ženklą, ko* 

. lekcijas ir kt,
2) Testamentai Suteikia tei- - ~ .

sę parašyti skirtingus nuosta- 
tiiš turtą dalį paliekant sūnui, 

padukrai,' nehlsiževlgįanl jų 
geidavimą bei norų;

3) Testamentas suteikia 
svę palikti turtą trastan su 
pertais finansus tvarkyti 
paliktus pinigus imestuot 
taip, kad jūsų palikta’ šeimai 
atneštų daugiau naudos,

4) Be testamento paliktas 
turtas yra valstijos paskirsto
mas pagal veikiančius nuosta
tus, gi su testamentu jūs galite 
pasirinkti, paskirstyti, ir n tiro

mažinti ir nucnrtininkaihs nuo darbiams pašalpos mokamos dyti vykdytojui kaip*jūs f>agei

America is the place that Is made 
exit of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds 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 than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
šavinsa Plan wh^re you work, or the 
dond-a-Month plan where you bank,

Before you know it, your American 
>*.«rn will be a reality.Take stock ih America.

lai-

ir

6) Testamentu jūs galite ap
saugoti, kad nekilnojamas liū
tas nepatektą į svetimu žmo
nių rankas, o pasiliktu 'gimi
nią nuosavybėje, Jeigu, j ūsą 
turtas pasiliktu be surašyto 
jūsų testamento, tai nekpno 
jamas turtas pagal įstatymą 
parduotas galės atsidurti sve* 
timų asmenų žinioje.

•ir iššaukti kai kurias ligas
• Asbestas — išsaukia ne _

darbingą plaučiu veikimą, kas* 
gali iššaukti sunkumą kvė- draugas ar teisėtas’ gKbėjas; ifištitticij?, I^Ip tai 
puotl‘ ! slaugymo namai (nursing home), taip pat.gali paskirti

• Plaučių. vėžį. j įgaliotiniu. ' / ‘ jį

• Mesothelioma — plaučių Procesas prasideda nub Jtb laiko’, feąj Jr&ūgaš lįr 
\ ežį ar abdo, gjmįng prane§a Socialinio Draudimol ištaigai, k'ad a’s-

,'muo yra nepajėgus tvarkyti savo reikalų- Ąpjė jąneps 
; nepajėgumą, daktaras privalo išrašyti' pareiškimą. Ta- 
! da Socialinio Draudimo Administracija nutaria ir tas j 
asmuo yra protiniai pajėgus pats gStiti"

"‘membranes1 
minai’’ žaizdas. ,

Ir mažiau bendrus žįąomus 
susirgimus:

® “Esophagus” pilvo 
lon” ir “rectum” vėžį.

(Bus daugiau)
Apie asbesto' kenksmingumą 

. žmonių sveikatai
' V-' - n r■ r . . - ■ !Sveikatos, švietimo ir ger

įstaiga išspaus- »NAUJIENOS’ KIEKVIENO
Jdiho^aifdingus patalinius apie ūkaūga^ iK

± .SOCIALINIO -DRAUDIMO NUOSTATAI

| kyti paskiria įgaliotinį A* -
Bet kokį ntpajėgiančib, asmenį

įgalima užvesti bylą ir trai^^-^t^jimy^fc^'jei jis'
■ netinkamai eina pasiimtas./p&ręįgaš^uaa a j 

■’ ’..; Norintiėji. sKįrnH,

: . u i PABAUDOS
Gautos pajamos virš $20 mėnesiui sumažina SSI 

čekio sumą, įskaitant Socialinio Draudimo išmokas (be- 
nėfitus), pensijas ir kitus uždirbtus pinigus.

binti ar užeikite Į artimiausią pri 
Socialinio draudimo įstaigą..

SVEIKATOS APRAUDA 4

Medicare Hospital Insurance
Medicare t . | 

-y - ■J5r. .araff>«-Au-.*
v Sv.^ttos^pęsLUdr |

’ mo programa yra sudaryta rš dviejiį d'ali^
Dirbantieji žmonės, gaunantieji SSI čekius, gali.trubjį Sdcialimb I^raūdimė

uždirbti per mėnesį nedaugiau kaip $65. Uždirbantieji, taip, kad pagelbėtų apmėkėH .vfresiSiį^ ž
virš $65 netenkami išmokos (benefitd) dėl ūždirbtų $2. ~

kiTMxws gyvenantieji draugų ar giminių haihiibse .
gaūiia sumažinti mbkejitną; taip pat nė^ėdūši, poH.^y-, , ___ . . __ ______ .
venanti kartu, gili Būti, iiiašyta Socialihio Draųdiiiib Ad-, buvimo ligoninėję, išlaidas’,- gVėib|vkyalifS"uOtofi slag^-- 
ministracijoje kaip vyrąs.ir žmona. Jei taip atšiiinką, kad mo vietovėje (skilled Pursing facilSy) ir ligonių priVą- 
tie du asmenys gauna SSI išmokas, tai kiekvienas čekist- čiubsė n'amoūšė aptarnaujamųjų (nataūbšė šlaūg^mu 
bus sumažintas iki vedusieos poros sumos. _ j gfobbš žfehttfrds. — HMi tik $8 tį kM fi-

Jei jaučiate,' kad tokios taisyklės netėišlngai piritai'j ^oniš grižt^ iŠ iigbniiiėš hamą. Medicare $Miš A hėlp- 
kytds jūsų šituaeijbje, galite škiįstiš administracijos tvar- moka gydytojų aptarnavimo išlaidų.■
ka ar eiti į teišnfiį; prašant atitaisyti padarytą škri'aūdą. Medicare Medical InsuV^nėę Medicinos apdrądila

APFtTactkk tvarka (dalis B) yra savanoriškai flrisiintami ‘prcwfe’m'k kdFi
.... \ , .... apmoka gydytojų įr ambulhtdriffių ’

Jei jūsų prašymas dėl Socialinio Draudimo ąr SSI išlaidas, apmoka už medicinas ti- ' Ritifs
išmokų (beneftių) yra atmestas, arba išmokos, (benefr, £p&rnavimuš, 1® . fefeS Wei Ž.A

ir Socialinio Draudimo pripazįntų nedaybr 
n'esnių 65 metų) ligoninės ir gydym'o išlaidas, 

Medicare Ligonines apd^uM V<Os

(dalis B) yra savanoriškai prisiimtina programa,
T" , • V . ? — ~~ -C ■ _ ! ..i: -' -a -— s • _

tai) yra sumažinti ar;nutraukti, jūs turite teisę ape"į
liuoti dėl to nuosprendžio;

PASSBOOK 
SAVINGS...

see us for

the best way to

Now B Borv> p«y <’»< tetarert. when bald to

2212 WEST CERMAK ROAD
Pm* Kjuaxamkal PWiVwit
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įOtRt financing 
U AT OUR LOW RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

CHICAGO, HUN<XS fiOSOB

Phonei VtrfiBl* 7>774T
Thur.^-8 Bat. S-l

narterly
OUR SAVINGS 

.certificates 
earn up to

SĖKVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

TINKAMUMAS '1
Jūs turite teisę dėl Medicare dalies A (Ligoninės ap- 

draūdą, jei: / •;
1) esate 65 metų amžiaus ar vykesnis ir turite teišę į 

Sdcialinio Draudimo išmokas (benefitus}, arba
2) esate nedarbingas ir atitinkate Socialinio J^rau*

dimo nedarbingumo reikalavimams ir tas nedarbingu
mas tęsiasi 24 mėnesius; ; , ■

3) Gaunate hemo'dialisys gydynją arba, jei reikia
— inkstų perkėlimą (transplant) dėl inkstų chroniško 
sužlugimo. y. ' . 4 -

Jūs turite teisę į Medicare dalies B (medicinos ap- 
draudą), jei esate priimtinas dėl Medicare dalies A ap* 

draudos ir mokate mėnesinį mokestį— šiuo metu $8.20 
($8.70—1979 m.) ■

Mėnesinis mokestis padidftOSs. pamečiui, kai So
cialinio Draudimo išmokos (bėnefitai) padidinamos. 1

Normaliai (nebent pranešate SoWSlinid Draudi] 
mo įstaigai, kad nenorite dalyvauti toje programoje) ^ ta 
suma (mokestis) automatiškai išskaitoma iš mėnesihfo 
Socialinio Draudimo čekio. Galite tą mokestį mokėti/as
meniškai. ' -f. C .

(Bus daugiau)

. - NAUJiewbs, CHICAGO a, ill. Friday,"Odober

Moa.TM.nl


Mikas Šileikis

me-

NAUJIENŲ 64 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI
2500 W. 94th St, Evergreen Park, Illinois

DAINOS

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tu tau ‘saEjoai? jLtijal ae- 
L'sks dideliu darbu. Pirma, jie pa
deda Jum paalekti asmeniiku Jūrij 
uiximojimux. Antra, jie padeda iš
kerti geresnf apylinkėj. bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Bantaupoa, padėto* prie! 10 mine- 
Uo diena, nei* nuoiimčius nuo mė- 
reslo pirmos dienos.

liduodami Certifikateį kurie ne
ia iki

CklECIU KOMENDANTU ĮSAKYMAI IR : ElSiNGUMC MINISTERS “TIKROVĖ”

palūkanų, priklausomai nuo jdėto< 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaitos
^eša _ _ -

pjZAatTMlKN
BRK. MEN

COQSETS
maDE O*

hkej
MILK, 

. St>N‘.

siu jo vaikystės gabumų, ar 
mažas būdamas paišė ant šie

įF ANTLERS JW COMBAT

LOCK <9o SEC^ElYTAAT THEY / 
NCT RELEASE THEMSELVES/ 

rr /always costs Both
“Reie uves!’.

Dokumentas paremiamas bu
vo mano Naujienose spausdin
tas tvirtinimas, jog per tų kelių 
savaičių Laikinosios vyriausybės 
egzistavimą nei ji pati nei lie
tuviškieji teismai Lietuvos val-

5 valandą po pietą
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dot

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

<’ Susirinkome pagerbti kuklų 
kultūrininką, .darbštųjį dailinin
ką, nenuilstamą visuomeninin- 
ką MikąšHeikį ir pasigrožėti jo

kūrybos vaisiais Apie jį kaip 
dailininką platesnį žodį tars vi
sų lietuvių mėgiama, ir žinoma 
dailininkė ponia Marčiulionienė. 
Aš čia. šeimininko teise pasinau 
dedamas, noriu garbingos su
kakties proga pareikšti jubiliatui 
pagarbą, padėką ir palinkėti 
Čiurlionio Galerijos, Ine. Direk 
torių Tarybos vardu ilgiausių 
ir kūrybingų metų!

Savo gyvenimu mielasis Ši
leikis patvirtino, kad dailinim 
kas, kaip ir lakštingala, gimsta 
atsinešdamas Dievo dovaną. Ne 
žiūrint kokios bebūtų gyvenimo 
sąlygos, jų talentai randa pro
gos pasireikšti ir praturtinti ne 
tik tautos, bet ir visos žmoni
jos gyvenimą. Mes reiškiame 
dail šileikiui pagarbą ir padėką 
už visa, ką jis davė lietuviams 
ir žmonijai. Dvasią keliančiais 
savo darbais jis praturtino’ ir pa 
gražino žmogaus gyvenimą, tuo 
įvykdydamas savo žmogiškąją 
misiją.

Palikęs Zarasų kraštą septy
niolikos metų jaunuolis, Šilei
kis Amerikoje nedingo kaip 
daugelis. panašių imigrantų, bet 
įrėžė neiždildomus pėdsakus. Sa 
vo kūryba, nuolatiniu spaudos žo 
džitL-ir dailės kritika jis prisi
dėjo, kad ir ne dailininkai ge
riau suprastų meno esmę ir jo 
reikšmę žmogaus gyvenime.

Šileikis buvo ir išliko gilus 
patriotas — lietuvis. Kada 1957 
m. kilo mintis įsteigti Čikagoje 
Čiurlionio Galeriją, jis nedelsda-

'TWtf o? SigfR'A OFT$« Buy

ALLOWING rY-fo FRČčZe RBouf 
R SDCK.XHICH R HMDl£ 
<0 CARffY rf 0Y- J__i

Volare Premier Coupe y

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

save nors keletą žodžių.
Čikagos Meno Instituto mok

slas buvo klasikiniame stiliuje. 
Jį baigęs Šileikis, kurį laiką to 
stiliaus ir laikėsi. Tačiau, tuo 
metu pasaulyje jau plačiai rei
škėsi impresionizmas. Nusibo
do dailininkams paišyti moteris 
kaip Afrodites ir vyrus kaip A- 
polonu$. Klasikai reikalauja iš
ieškoti- prdporcijų, gražių linijų 
ir nerėkiančių spalvų. Impre
sionistai į meną įnešė medžia
gos gyvybę. Ir Mikas pasuko jos 
linkme’ Klasikiniame* stiliuje 
baigus, jam nebuvo sunkumų 
pereiti į bet kurį stilių.

Be meno studijų Šileikis lavi
nosi dar daugelyje sričių, kaip 
geografijoj, matematikoj, kal
bose ir, aplamai, nežinau ko jis 
nėra studijavęs. Šileikis dalyva
vo meno ir ne meno organizaci
jose.

Dabar žvilgterėkime į jo dar-Į 
bus. šileikio paveikslai man! 
primena vyskupo Baranausko 
žodžius: “Girdi, kaip lapelis ant 
šakelės kraunas”, žiūrėdamas i

A Praeitą šeštadienį, sp. 16 die- 
mą, Čiurlionio galerijoje, esan
čioje Midland Savings patalpo
je, buvo suruošta dailninko Mi
ko šileikio 85 metų sukakties 
•paroda. •
į* Prisirinko nepaprastai daug 
Lileikio draugų _ir Chicagos me 
%K> mėgėjų. Jie turėjo progos pa 
įsiklausyti turiningų kalbų, pa- 
-jnaiyti visų šileikio laikotarpių 
□tūrinių, buvo pavaišinti šam
panų.'kava ir nepaprastai ska
biais tortais.
į.. Sukaktuvinės dailininko Šilei- 
fkio .parodos atidarymo proga 

Domas į Adomaitis pasakė 
Šokią įfclbą:
/ Gįrįiąmosios ir Gerbiamieji,

- Vietas prašome rezervuoti iš anksto
17» SO. HALSTED STREET, . CHICAGO, ILLINOIS 60608 

arba telefonu HA 1 - 6100

„A HEM OU A FASM KjERR 

,SWT£E5?tP>NO, VFMD 
SHVERĄL STR/PFO EGGS/

< C3U*K ,

Bail. Eleonoros Marčiulionienės 
žodis atidarant parodą —

šiandie Mikui šileikiui 85 
tai be vienos - dienos. Tai 
gražus amžius jo struktūrai, 
bet ne jo dvasiai. Esu tikra, 
kad ir dabar, kai* jis paima tep
tuką į rankas, tebenori sukurti 
tokį kūrinį, kikio dar nepada-

Martinique Restorane

menu nevyko vien 
jis baigė Me

no Mokyklą Bostone. Meno In
nes 

jam tas Institutas davė supra- 
praeityje, nei dabar būda įima kuriuo keliu eiti. Turėda

mas Čiurlionio Galerijos vicepir nias labai gerą ir darnią pro- 
mininkas meno reikalams. Direk 
torių Taryba džiaugiasi ir didžiuo 
jasi, turėdama garbingąjį jubilia 
tą savo tarpe.

Ilgiausių ir kūrybingų^ metų!

Mikas Šileikis per savo kū
rybinį laikotarpi yra padaręs 
labai daug darbų, kurių čia ne
įmanoma išminėti. Kviečiu jus 
visus pažiūrėti šios parodos dar
bus iš įvairių laikotarpių ir pa
justi ką jisai į juos įdėjo'.

Nukrypdamas nuo temos, savo 
pareiškimus keisdamas, pats sau 
prieštaraudamas, vis bando įro 
dyti. jog Laikinoji vyriausybė dyme galios neturėjo. Lietuvoje 
sugrąžino gyveniman nepriklau i buvo didžiausia teisinę tvarką 
somos Lietuvos įstatymus ir tei-? pažeidžianti anarchija: žmonės 
sę, veikusią iki 1940 m. birželio, be teismo sprendimo buvo kali- 
15 d narni ir šaudomi, nes tokią teisę 

atnešė vokiškasis okupantas, šį Pokalbyje su VI Bakunu Nau, mano cituodamas Me.
jienų skartytojams M. M. dėstė:. Mackevičius Naujienose rug 
“Iš sukilimo sustdanusi^Laiki- ^jo 12 d numeryje įterpia pa_ 
noji Vyriausybe, vofaectu ka- • civilvervaltun.
riuomenei dar nepasiekus Kau-1 .vermachtas jokios
no. per radiją deklaravo Nepn- į s teisės neatnešė”.
klausomos Lietuvos atstatymą., Tai tokia teisįngumo ministe- 
kas buvo paskelbta ir laikrašty-; .tikrovė„ Jis apsimeta neži- 
je į Laisvę”. O kai as tą vynau-: jog vpkiečių kariuome.
sybės deklaraciją pakomen komendantai savo įsakynaais
vau, jog ja pasjzadeta prisidėti santvarkin teisę skelbė ir vyk- 
prie Hitlerio kuriamos Naujosios 
Europos ir todėl vyriausybė ne- (Nukelta į 5 psl

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
INOSE GALIAI .GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYOVTO- 
, YJS^OMENtS VEIKĖJO IR RA4YTOJO ATSIMINIMUS 
41/“ MlpfTYS IR darbai. 259 ?SL, liečiančius ĮSOS 

įjykha; Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rdplitūną. ' _________ ___________ ___________ $s.oę

t} straipsniai 
tautai metamus kaltinimus dėl 
žydu žudymo ka*ro metu; ir kai 
bendrinės organizacijos protesto 
raštais
Hetuvių išeita į gatvę su protes f bė. 
to p-ketais) prieš Holocaust fil 
me nepagrįstus kaltinimus lie 
tuviu tautai, — tuo pat metu bu j bė 
vusios Laikinosios vyriausybės tei 
teisingumo ministeris Mečys 
Mackevičius per keletą Naujie
nų numerių skelbė “autentišką”, 
Holocaust antrajai laidai nau
dinga prasimanytą, medžiagą.

AN P’uS PARm
iŠ a ^CCOOAI

T4PiT i9 H.XPECT
SKĖTEI?!! /

mas įsijungė į steigėjų eilę ir bu- nu ir kaip paauges pradėjo rei 
vo pirmasis tos galerijos direk“ kštis savo kūryboje ant popie- 
torius, su kitais idealistais — dai. riaus. Pradėsime nuo jo įstoji-1 tuoj bus 
liniukais pastatęs galeriją ant ko_ mč į Meno Institutą Čikagoje 
jų. Jis tikėjo ir dabar tiki, kad Turiu paminėti, kad jo susipa- 
Lietuva vėl bus laisva ir išeivi- i žinimas 
jos daihninkai-patriotai turės pro'Čikagoj. Prieš t 
gos sugrąžinti tautai bent dalį 
savosios kūrybos. Tam jis negai- • stitutą jis mini labai šiltai 
Įėjo poilsio valandų, triūso ir lė 
šu nei

VIEN A STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

p telyti 1923 mrUkU. T*L 421-3070
Įstalfos plettK** Hemxi ixrtomoblllams putai j U,

Taip jau sutapo, kai išeivių pasisakė, kuria nepriklausomos 
lietuviu laikraščiuose spausdin- Lietuve • krmsti uri a v^dovavu 

atremia lietuvių ‘sis. ir nepaskelbė visuotinės tur- 
le^3?:cnal’zarijos. nes nau- 
Furc^a turėįo būt be žydų, 
ada Mečvs Markevičius, lyg 

pasisakė (o vienur kitur t užmiršęs, ką*per VI. Bakūną skel 
še kori įrodinėti, kad ne vy

riausybė tą deklaraciją paskel
bė. kad ta deklaracija vyrįausy- 

nesaisčiusi. Bet juk tai ne 
ininko logika, bet čigoniškas 

metodas pasisakymus pagal mo
menta keisti.

jo pavaizduotą sniegą matai 
koks jis minkštas/ — atrodo, 

atodrėkis. Arba jo 
Sandūnų pakrantės smėlis at
rodo toks šiltas, malonus . . .

Portretuose Šileikis išieško 
akių žvilgsnius, kurie vaizduo
jamam asmeniui duoda charak
terį ir gyvybės. Kas mums la
bai svarbu ir miela, jo darbuo
se randi, kaip niekur kitur, 
daug lietuviškumo. Matyt, jo iš 
tėviškės atsivežti įspūdžiai neiš
nyko jam per visus moderniš
kus laikotarpius ir jo ilgo am

žiaus metus. Taip, rodos, pasi- 
įsemtum iš jo paveikslų šilto, 
' malonaus Lietuvos pajūrio smė- 

tapybos no> 0 ne dykumų — sauso ir 
bet iranėno kritikos. Jo karšto ... Jo ir sniegas lietu

viškas, o ne aštrus,, šaltas kaip 
Alaskoje ar Sibire . . .

fesūrą Institutas gabiam Mikui 
davė daug žinių ir gerą supra
timą kas yra menas. Šileikis 
baigė jį su pagyrimais ir laimė
jimų atžymėj imais.

Iš meno mokyklų Mikas Ši
leikis išsinešė ne vien 
žinias, 
kritika yra švelni, gili — pasie-i 
kianti menininko vidaus išgyve
nimus ir kartais net nurodanti 
gerus privalumus. Neskaičiau 
jo' kritikos, kuri būtų aštri, pa
niekinanti, arba nurodahti ku
riais keliais tas dailininkas turi 
eiti. Užtat, dauguma dailininkų 

Gimė jis Lietuvoje. Neminė- pageidauja iš jo išgirsti apie• . 1 •» t V 1 •

— PANTYS, Jįj priežiūra, sveikata ir grrflj 
:š , 'to $4.00 dabar tik__________

IfiikŽtala virieliaU tik _______________________
g*-'-X — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
rriofit Dabar žik: .... -.$2.00
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j vo konstituciją, tuo tarpu aktą pasirašančioms kąKpms 
valstybėms teks juos šiandien vyt"" — 
me, apie tai, ką šiandien Helsinkio 
dykime juos vertinti už poros mėtą, kai suvažipnglme j 
tarptautinę konferenciją patikrint!, kas per tuos dvte' 
jis metus buvo padaryta žmogaus teisių ir tautų Talgv^ 
srityse. t

Prezidento Fordo žodžiai buvo pranašingi. Helsirr 
kyje Brežnevas, pasirašęs aktus, apsiverkė, tyo tarpu 
Belgradan atvykusi sovietų delegacija visą laiką BP' 

.kaitavo. Svarstydami kiekvieną Belgrado konferencijas 
dienotvarkės punktą, jie pradėjo išsisukinėti. Jte norė" 
jo žmogaus teisių ir tautų apsisprendimo klausimus ^U' 
kelti j paskutinę konferencijos dienotvarkės vietą.- Jiė 
reikalavo, kad kiekvienam klausimui spręsti būtą nusta" 
tomos tam klausimui specialios taisyklės. Bet Belgrade 
rusams buvo pasakytą, kad ši konferencija bus tvarka’ 
ma pagal įprastus tarptautinius dėssius. Joks klausimas 
neous rusiškai nustumtas į konferencijos pabaigą, bet 
kiekvienai problemai bus sudarytos Specialios tarptauti
nės komisijos, kurios vienu ir tuo pačiu metu pradės na^ 
grinėti visus klausimus- Sovietų delegacija Įvairiai gra
sino, žadėjo visai išiei iš konferencijos, bet sųvažiavu' 
šieji sovietų atstovų grąsinimų'nenusigando. Jie ne tik 
priėmė daugumai priimtiną dienotvarkę, bet ir pradėjo 
darbą. Sovietų delegacijos nariai pradėjo prakaituoti, 
kai Norvegijos, Švedijos, Olandijos, Šveicarijos atstovai 
pradėjo skaičiuoti sovietų valdžios nusižengimus prieš 
žmogaus teises.

Dar labiau rusai , pradėjo prakaituoti, kai seuatoriųs 
Robert Dole, Dr. Bobelio tiksliai informuotas, ir apie sor 
ietų metodus gerai apšviestas, pradėjo dėstyti apie lais
vės reikalą Pabaltijo kraštams. Jeigu sovietų valdžią 
norės saugumo, tai ji negali laikyti vergijoje trijų darbi 
ščių ir pavyzdingų tautų. Praeitais metais Dr. Bobelis 
aiškino suvažiavusiems atstovams, ką Amerikos ■ Lietu’ 
vų Tarybos vadovybė buvo padarusi užraeitais metais, 
kaip ji kruopščiai pasiruošė ir kokie buvo to darbų re
zultatai. Pirmiausia Lietuvos byla buvo perkelta i Euro
pą, Į taikos konferenciją. . -j

.Mūsų marijonai, gavę iš geraširdžių Amerikos, kata: 
likų suorganizuotą spaudą, užmiršo savo pažadų ąkirti 
gyvenimą maldai ir Dievo garbei ir metėsi Į politiką. 
Bet patys politikoje būdami mažaraščiais, ;

tl Mes nekalbėki- 
Ltai davė, bet baft-

’■

Ganykloje (Grafika)MAfJPALENA STANKŪNIENĖ

VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLAALTas siekia užsibrėžtų tiksiu
Amerikos Lietuvių Taryba kiekvieną metą, kiek

vieną dieną vis artėja prie savo tikslo. Ji atidžiai seka 
tarptautinę politiką ir-bando išnaudoti Lietuvos laisvi
nimo darbams kiekvieną nąująi susidariusią tarptauti
nę padėti.

ALfTo pareigūnai buvo gana tiksliai informuoti apie 
Helsinkio aktų paruošiamuosius darbus. Jie žinojo, ko 
siekė rusų diplomatai ir jiems buyo aiškios amerikiečių 

' m laisvoje pasaulio pozicijos Europos ir viso pasaulio 
taikos klausimais. Amerikos diplomatai mokėjo taip for
muluoti pagrindinius Helsinkio aktų principus, kad su
treškėtų sovietinės. sistemos pagrindai, jeigu sovietų val
džia-pradėtų juos vykdyti. J

i Pręridentas Carteris dar nebuvo administracijos 
t priešakyje, kai buvusieji valstybės sekretoriai jau Įrašė 
; pagrindinius žmogaus teisių principus. Be to, Amerikos 
. diplomatai, rusams aiškiai pasakė, kad žmogaus teisės Įr 
f; pavergtųjų tautų apsisprendimas privalo būti Įsašyti * Į 

Helsinkio ’aktus, jeigu'norime, kad' iš viso '-koks nors sū- 
sitarimjas.būtų.priimfas.-ir.kad. bandytume.-sekti ^taikos

r Europoje- Jeigu, .jsovįetų valdžiai labai-svarbu ekonomų 
Į nis b^idradąrbiivima^ tai jfems taip pat turi būti svąr- 
| bu j&gj^ndifigs; žmogaus 'teisės ir komunistų išnaudoja' 
’ mudsė kraštuose. Carteris savo inauguracijos kalboje 
paminėjo pagrindinės žmogaus teises, nes ankstyvesnių 
administracijų jos jau buvo Įtrauktos Į Helsinkio aktus, 
vedančius i Europos- saugumą ir bendradarbiavi
mą.

Amerikos Lietuvių Taryba, vadovaujama Dr. Kazio 
Bobelio, dar 1975 metais tiksliai interpretavo Helsinkio 

>’ aktus ir pradėjo ruoštis juos panaudoti Lietuvos laisvi
nimo tikslams. Komunistai, Įskaitant ir patį Brežnevą, Ii samdiniai ir toliau privalo laikytis brežnevinės inter 

: Amerikos diplomatų buvo priversti užsimauti kilpą ant 
: kaklo. Prezidentas Fordas, kalbėdamas Helsinkio akto 

pasirašymo metu, aiškiai pasakė, kad Amerikai šio ak-

(sIptsįL) merijos lietuyius diskredituota
Mikolainis vėSau rasę, kad 

trečiame Šėmio posėdyje; kun. 
S. Pautienius; net bąl^<nfepą- 
prašęs, atsistojo įr sušuko, kad 
iš posėdžių salės reikia išmesti 
“nėkatąiikus ir -žy^ūs”; inršlį 
rolydaįn?fe Į: M&cteinį, kūrįs^ 
girdi, griapnąs' 'Spsivięnijimą^ 
organizuodamas Laisvamanių 
susįrienijįiųą? i " ’

Taigi, šis &iraįs, ątrpdp; ±rL 
rėja triukšmingų: -momėit'į ku^ 
rių 'inkiątoriaįš bn>’o kunigai, 
kuriems1 nlafyti, stigo sveikes 
nuovokos apie tą meie Ameri
kos liėtpyįų bepdn|jį. politinį rstų jiems patinkamaTinyptiini

Netrukus kuru Ą. Kau- Susivienijimo likimu susirū- 
, .pas rašė Lietuvių Laikraščiui pino visą, Amerikos lietuvių 

_ samdė Sp^l pęterburge: “Kunigija pas 7 Ą- i spaudą: ’Ir prieš ir po Penkio-
ciąlįstus^ kųrįęms marijonų idealai visai nerūpėjo. PaSųi — 
marijonų organe popięžiaųš j^toyą 
renčia jie išvadino pąrsidąvėiių, paėmusių grą-‘

J&taliįLų' organizacijos snau
džia, spauda apmirus” (1905 
m., nr. 7).
- pidžiausia katalikų srovės 
silpnybė buvo neturėjimas sa
vos,; šiek tiek (nors tiek* kiek 
vtąųtięęįų”) ąpsišvietusios in- 
tejigentijps. Atrodo, kad kum 
A. Kaupas ir ripatesni^ kunigai; 
Astrąmsko žodžiais “Butų ap
siėmę nusileisti ;ir pavesti Susi- 

■ \|fe>(ij’2nio pre^idchtav^nia ne 
kunigui, tik turėjo bėdą; kad 
neturėjo niekur ištikimo . sau 
žmogaus, kuris organizaciją vę-

orą

Ūkto Seimo, As tramsko žodžiais 
“Susivienijimo reikalai,, ben
drai, visur buvo įtempti, visose 
pusėse girlėjosi nusiskundimų 
ir užmėtinėjimų. Vieni rasė lai
kraščiams - teisybę ir pasirašy
davo pavardes; kiti, tartum ne
žinodami ko nori, pasirašydavo 
slapyvardžiais. Narių protestai 
prieš Centro valdybą buvo de
dami Lietuvoje, Vienybėje Lie
tuvninkų, Saulėje, Viltyje ir, su
prantama, Tėvynėje, (jei buvo 
nešališki ir rašė teisybę)

Tok uibūdu, Astramškas pa
sakoja, Tėvynėje nuo’ 1900 me
tų pradžios buvo “dedama viso
kį narių straipsniai, rašyti pa
gal tikrus rašytojų įsit$tinimus. 
Korespondencijos ir atsišauki- 
maiėjo per Centro.sekretoriaus 
rankas, kuris taip-^at buvo ir 
organo redaktorius^^ (redakto
rių, tačiau, šeimįįg įiišrinko tik 
1900m. spąlyįeL-K<da-tai “vė- 
feus”, ^rezidėfeį^^ gįi- 
pas laišku Jsakęsė A«iram^hi,gieflžia^ęį' įūVft pakista Belgrade esančiai sovietų 

4ęlegadjąk Awęrįkps pętuvių Taryba ruošiasi ateinan; 
tiems metams, kada :Ęelaiiikio aktūs pasirašiusios val
stybės susirinks Madride ir ten svarstys tuos klausi- 
mus,, kurių. iiebaigė' Belgrąde. Lietuvos klausimas'ten 
tuffe Būti keHaimta plačiau >ir aiškiau. Tarptauti*
hiai įstatymai neleidžia vesti rinkimų kitos valstybės 
karįtĮbmępęs .krašte, Lietuvoje_pravesti?
rinkimai Į “liaudies seimą” sovietų karo jėgų ir polici
jos buvo surežisu§iii-^ols “liaudies seimas”, yra bever
tis ir jo sprendimal-netūri jokios ^rptautineš galios. 
Konferencijos metu- sovietų y atstovams bus pasakyta, 
kad sovietų karo jėgea, policija ir kolonistai private iš 
pavergtos Įaėtųvos pasitraukti, - <

Yra v(|^ eilė kausimų, kuriuos tuęeir ALTo konfe
rencija apUrti ir . Įpareigoti naująją vadybą vykdyti, padęrtiniais matais žmonių skąi 

Amerikos Lietuvių Tarybos paruošta medžiagą nau-- Amerikos Lietuvių Taryba dirbo naudingą darbą, ji ap- cluyne*uga greičiu,- kaip 
7 * , ' 4 i ,.. tatt* . %, t v • -i- .. —. . _ . f*- _ T T . .. ... . i • •• HlStCniatriCai hlivntai bus lengva vykdyti, nes JAV jau pries du simtus me- dojo ne tik Daniel Fascell vadovaujamas Europos ėaū- tars planus, kaip juos reikia ir ateityje_ sutartinai
tų pripažino pągrindinęs žmogaus teises ir jas Įrąšė | sa'-gumo ir bendradarbiavimo komitetas, bet didelė dalis dirbti. YV ' ?

tai samdiniai privalėjo būti išvaryt^ bet, matyt, moką’ 
jo išsisukti, aišku, pameluodami, kaip jie išsimelavo Jš 
prosovietinės “Saujos skatikų”.

ŠĮ metą ALTo vadovybė turės pasakoti, kąip jiems 
teko važinėti po didesnes lietuviu kolonijas ir aiškinti 
tokią brežnevinę Helsinkio aktų interpretaciją. Vietoje 
Amerikos ir Vakarų Europos lietuviams naudingos hit 
terpretacijos, jie vis dar primena savo skaitytojams apie 
menką Helsinkio aktų reikšmę- Nežiūrint į kelionęs po 
lietuvių kolonijas, iki šios dienos neišaiškinta, kodėl ke=

pretacijos, kada yra lietuviams daug naudingesnis viso 
reikalo išaiškinimas.

peržiūrėti ’ janra^į^a^nb- 
žiūrint vieno Seirnpr sekreto
riaus V. Štagąro-'šteKjį. lįutylp- 
jirno organe pask^BSame pro
tokole Astramskp jsrankimą Tė
vynės redaktorių, br'ganizacijds 
prezidentas dalyką geriau' žino
jo ir teisėtam redaktoriui uždė
jo “prezidentinę cenzūrą’’.

(Bus daugiau)

.1

— MokslninMnustatė, kad '

matematikai buvo apskalčiaąę 
Gema žymiai, mažesnis vaikų 
skaičiui *

L VENCKUS

Artimo ji Anglija
(Tęsinys

Toks senųjų ateivių pagerbimas rado teigiamą 
atgarsį kitų senųjų imigrantų tarpe. Nemažas jii skai- H 
čius jau bu\o bepradedą, 4<dėl dypukų mandrumo”,j 
nuo klubo šalintis. Muraškos ir Puodžiūno pagerbi
mas juos vėl sugrąžina^

1952 melais Manchesterio klubo prezidiumą su
darė — L. Venckus — pirminius, J. Bendorius —sek
retorius, J. Murašką — kasininkas ir J. Štaras — vi- 
cepinnininkas. Pastarajam iš Manchesterio išsikėlus, 
jo vietą užėmė Pr. Puodžiūnas. Valdybos sudėtyje 
tuo laiku buvo: Edv. Kalliorius, Pr. šnelius, M, Kurnė
ta, J. Kekys, K. Bačfluskas, A. Kuzmickas, Vt Kups- 
tys, D. Banaitis, J. Navickas, A. Jakimavičius, 
lažnikas, Vvt. šaučiulis ir J. žemaitis.

Revžapjos komisiją sncįrė Alięs Pakalnis, 
Paulauskas ir Juozas-Urentas, jau-Anglijoje 
lietuvis

Baigiantis 1!Vj2 pietains, per visuotiną metinį klu- 
Ik> narių susirinkimą vėl buvau išrinktas klubo pir
mininku ateinantiems, 1933 metams Tačiau aplinky
bėms susidėjus, už .kelių mėnesių iš tų pareigų paki
lt imfciaii. '

LIETI VIU. RĘ2ISIBNCD& SANTARVĖ

” ■ T.—3SB—

kiniai bųyo gana audringi. Mat, vieną organizacija šia kandidątąa, pagal klubo tvarką 
buvo užsispyrusi būtinai i klubo valdybą ir preaidiu-

vo ne paslaptis, kad tos organizacijos nariai tai daro 
ne dėl klubo gero, bet kad galėtų lengviau. pravesti 
savo — Lietuvių Rezistencinės 
jimus.

Lietuvių Socialinis klubas 
tinė organizacija. Todėl klubo 
rėjo, kad klubas pasidarytų būstinė kokios lai nese
nai atsiradusios, politinių smarkuolių draugijos. Bu
vo žinoma ir neslepama, kad LRS kovojo prieš tuo
laikinę VLIK'o sudėt|. Manchesterio lietuviai nenorė
jo, kad jų klubo valdyboje dominuotų žmonės, nuo 
kurių malonės ar nemalonės priklausytų Manches
terio lietuvių visuomeninis bei kultūrinis vaiki
ntas. L

Pagal klube nusistovėjusią tvarką, kandidatai į 
valdybos prezidiumą privalėjo hųti įrašyti į kandi-, 
datų sąrašą, viešai kabantį klube tiki savaites prieš 
rinkimus. Kandidatuoti buvo galima tik j vieną pas
tą. Pirmutiniu kandidatu 'Į klubo pinninipko postą, 
vos sąrašui atsiradus ant sienos, buvo įntiįytas LRS 
Manchesterio skyriaus pirmininkas* To jo sekė dar 
du arltrys kandidatai, tarp jų ir aš. Rinkimą dieną 
klubo pirmininku nariąi neišrinką. LRS kandidato. 
Tuomet, apeidamas organizacinę tvarką, tas pats as-» 
muo kandidatavo antrą kartą, šį sykį į VflMybos na- 

irius, sekretoriaus postą, nors left jau kandidatavo 
Renkant fch:bo valdybą 1955-tiems metams, rin- kitas LRS nans. Tačiau nariai pastebėję, kad antra-*

Santarvės užsipio-

buvo ir tebėra riepar- 
narių dauguma nerio-

¥0

fiQ

kė

Vacys 
gnnęs

dar neturėjo 
kandidatuoti, todėl jo pavardė ii sąrašo iš- 

mą išrinkti kiek galint daugiau usavų įmonių”. Hu- brauktą, dar laiku, prieš rinkimus. Nepavykus savo 
kandidatų pravesti kaip norėta, LRS aktyvas pradė
jo susįribkiinųi grąsinti ^nentaidnhini įįasėkamn. 

Uąy pirmąmę naujai išrinktos valdybos' posėdyje bu- 
gąutas jų (LRS) protesto raštas, pilnas neteisin- 
kaltinimų ir šmeižtų. }
Sekretorius J. B. įr Bochdališkk D. B. pasitrau* 

iš klubo valdybos narių pareigiu Pastarasis savo
pasitrankyną motyvuodamas, kad “nesutikdamas su 
klubo pbinihinko vedama linija,\ Tuo pačiu 
laiku senasis, jau ligotas J. Muraška, pasitraukė iš 
kaginlnko pareigų, siūlydamas savo vieton J. Ben- 
doriij. Takiau klubo vaidyba jo siūlymą nepriėmė, 
if laikinai kasininko pareigoms išrinko Antaną Ja- 
kiniavičių. Viėfon pasitraukusio J. B. nauju, sekretp- 
ripm buvp išrinktas Juozas Verbyla, Jr.

Lietuvių Rezistencinės Santarvės Vyriausiojo 
Kohiiteto parisi buvo prof. Stasys Žymantas ir rašy
tojas Fabijonas Neveravičius. . \ \ ■

<■ LRS Europos Reikalams- sekreforiąto adresas, 
bnvo 46. KberAire Gardens, Lųntitm.-Ji, W. K *-Kartą 
prof. Žy mb n tas lankė Manche^KbHo MIS sk¥rrų. Ta 
proga vietbs ‘‘rezistentų” (taip Manchesterio Jietuviai. 
vadino LRS nkHus). jau iš anksta'bavo ./»asktJt>ę; 
tų dieną po Nuirę Oainė .BHdvk
škų pamaldų, ||ro. žyn*antas;pakv*estas> paskiTtipiukM 
koplyflos salėj*. ‘t 5 i

begirdėjau} kati ManohėsfętT> H lįftif*

vv •. * ~ * f
vių asHrenjėkai biif^ buvęs nusistatęs prieš žymantį. 
Bet zmojomfe; kad antrasis LRS - vyr. komiteto narjį, 
Neveravičius, dar Haffkrugo stovykloje gyvendamas, 
viename švarko atlape dėvėjo lenkišką her^f^vįštą^ 
kitame atlape lietuvišką Vytį. Tokia jo, d^lypė herbų 
denionstracfj^ jan tada Itetiivluose sukeldavo tam’tik
rų spėliojimų ir klausimų dėl Nevęravičiąus tautybės 
ir jo palinkimų, ' ? • '

MančKe’sleryje buvo žnoma, kad vietos LRS ne tik, 
kad negerbia kitų tikybinius jausmus, bet kad net jį 
susirinkitufe pwlaikydkvo viešos pašaipos bei pasta
bos nukreipto* prieš praktikuojančius katalikus ir ku
nigus. Sužinoję, kad prof. Žymantas, vyriausias iš Ang
lijoje esančių Seaistentų” pakviestas katalikams duoji 
paskaitą, mūsų nedidelio choro dalyviai prieš pamal
das pasikalbėję vienbalsiai sutarėme paskelbti, kad 
protestuojant prieš LRS antika tali kišką laikyseną, chd- 
ras tos dienos mišiose negiedos.

(Būs daugiau)



dr. k. g. Babrukas 
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_ J. “contact lenaes”’

M. Šileikis Potvynio madonaVOKIEČIŲ KOMENDANTŲ ĮSAKYMAI.
Atkelta iš 3 psi.
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Į dė, Laik. vyriausybę ignoravo.
Vjjtm IrnmpnHari tu

jant, keitėsi ir karo komendan
tai Vbn Ostman įsakymas ture-

Nustatoma butų sekvestravimo t teisinius 
tvarii-

nuostatus, bet pačiu 
.pirmuoju savo įsakymo paragra 

Keturioliktuoju paragrafu kar fu, nesiskaitydamas su pasiskel- 
tojąšna anksčiau skelbtas nuos- busią Laikinąja ąyriausybe, nūs 
tatak, jog apyvartoje teleidžia-J tato, jog Vilniuj ir apygardoj, 
ir a markė ir rublis. Kas mėgįn-^ kurioje veikia-karo komendan
tų apyvarton leisti Lietuvos Ii- tūra« bus piliečių komiteto ad- 
tą, tas būsiąs 'griežtai baudžia- rpinistracija. Ji bus karp 
mas.

Štai >r tikrovėj kokią valdžią 
ir gali^ turėjp vokiečių karo ko palaikyti tvarkąą, vykdyti 
r^endantaL M. Mackevičius pa-. kiečių įsakymus, o asmęns? ku- 
isre b>an pasiskaityti Lietuvos ‘ rie dirba karinėse ar kitose vo- 
valiutos įstatymą ir dar pridėjo, ' ‘ - •
esą, talk, vyriausybė lito apy var 
ton negrąžinusi, nes neturėjusį 
aukso fondo. O aš tebetikiu, kad 
ir Laik. vyriausybė turėjo pa
klusi karo komendanto įsaky
mui ir negalėjo Erto įstatymą su 
grąžinti, kaip kad ir daugelio 
kitų Lietuvos įstatymų gyvenini; j jįjį «■<

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ad- 
ko-

mendantūros priežiūroje.
CiviHnė administracija

Von uitfwrth ignoruoja 
Laikncįįą vyriausybę

1941 m. liepos 16 d. vėl naujas I 
Vilniuje karo komendantas fr 
naujas jo -įs^kymas, nauja teisi
ne santvarka. Gen. maj. Vbn 
Ditfurth kartoja kai kuriuos pir 
mųjų kbihenAahtų paskelbtus •

turi
vo.

kiečių įstaigose bus ypatingai 
glebojanmi. Piliečiai turi kiaušy 
ti civilinio komiteto, o tame ko
mitete dirbą turi klausyti vokie 
ei u įsakymų.

Lietuviai, gudai ir lenkai turi 
teisę savas kalbas vartoti priva 
čiai ir viešose įstaigose. Niekas 
negali versti asmenį mokytus sve 
timbs tautybes kalbos. Iš darbo 
atleisti tegalima su karo ko
mendantūros leidimu.

(Bus daugiau)

— Povils P. Dargis, ŠLA pre
zidentas, penktadienio vakare 
atskrenda į Chicagą dalyvauti 
ALTO konferencijoje.

BltLEONAS SEIB6TIS: P’r,elgcif“i ckomenį‘"tų
■ .'nkstv. ,į . !gahą; M- ““ .!**• 

■ PROSTATOS CHIRURGUS "*
’ ° tuo P301“ del buvusios anar-2654 WEST S3rd STREET

* - Vii. aptriu. l^-4 popitt
ketvirtd. 5—7'» vaL. vak 
Ofiso 776-?fi80 

Razį^nctj^ ^4$. 5545

, DR. VYT. TAURAS
BiSdni praktika, įįįį Aiof ERL/lfį^ 

Ofisas 26įį WEST S^h SE RGĖT 

pr
OFJS&.VAEr pirmJ intiadLjtre&ad. v

• fr pėnį$ 2dt ir 6-8 va£ vak. SUtadie- i sisgojb rublto apyvarton palei- 
riai# 24 vaL 'popiet lį Y& laiku Jdžiama matkė, kursu dešimt

rublių už vieną markę. Įsakoma 
nekelti kainų. Nustatoma tvar
ka, kaįp gatf būti sekvestruoja
mi butai. Draudžiama naikinti 
viešąjį turtį.•Nustatoma, kas ir 
kaip leidžiama , kareiviams jdrk 
tt '*

chijos, dėl žmonių žudynių kal- 
j tė turėtų kristi ne vokiečiams, 
Jbet lietuviams.
i

Komendanto V on Ostman 
paskelbti teisės nuostatai

1941 m. birželio 26 d Vilniuje 
vokiečių karinis^ komendantas

skelbimu įvedė- teisinę santvar-

pagal susitarimą

i? ORTHOPEDaa-PROTEZETASA Aparatu - Proteiai. baa-
‘ dalai. Spacial P*9»lb« kj|om*-

ijRV (Anh SoppMtj; ir t t . . -

mendantas pulk. leįL Zehnphen 
nirig 1941 m. liepos 8 dz įsaky
mu atnešė šantvarkinę teisę 14- 
kos paragrafų įsakymu.

Pačiu pirmuoju paragrafu aiš . 
kiai užkertama., jog su vokiečių 
kariuomenės (Wehrmacht) įžy- - 
giavimu valdymas perėjo į kari • 
nes valdžios rankas. Von Ost
man leido kai kam nevokieciamš 
turėti ginklus^ bet Zehnphėh- : 
ning įsako visus ginklus sunešti 
į komendantūrą. Kas nepaklau
sys — mirtimi baudžiamas. Mir
ties bausmė ir už karinio. turto 
grobimą .ar naikinimą. Mirties 

» bausmė tam* ka^ šelps ar slėps 
raudonosios armijos karius. k .
Civilinis gyvenimas būsiąs -•

rinės valdžios globojamas. Visi

Metinė Mirties Sukaktis

" , - . MICHAEL STURONAS
- Gyv. Chicago, Illinois
Mirė metų spalio mėn.
20 dieną,-sulaukusi b4 metų amžiaus. Gimė Lietuvoj, Tauragės 

apkkr.
Kakūdofas >v. Kazimiero. Lietuvių kapinėse.

.^. Pajuiko ^pviiiįcię^.cLuktė Eleanor Mohoreįų^žentas Thomas A.,.sūnus 
Leoh N., marti Joiianną, 6 anūkai — Tfiomas M., Richard, Ronald ir 
■tooert Monofefc, taip pat Michael ir Mark Sturonas bei kiti giminės,

• d įaugai įr^ažį^tamL.
M^sų brangiajam MICHAEL STUkONUĮ pagerbti laikomos Šv. Mi

šios šianflten/šįįlio 20 čL 7:30 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo bažny-, 
noj^jęsaą^įe Ądghton Pąrkp .
T Mes Tąv^Mūsų Brangiausias niekuomet neužmirsime. Tu.pas 
mus jau netį&grįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva’ši žemelė.
< ‘ ’;z NuliūdęJięka:

i ..-z . . \T-; ' r- fuktė, sūnūs, anūkai, gimines.
žemdirbiai turi pradėti normai
2^ ?j/i.’V.-fsf .-ffrvirv. f*?*------

1 < V PRŽffžt 4-5484

' PBKKRAUSTVMAl *'

MOVING .
Leidimai — Pilna aperauda 

: < - 

fat

____________________

ip leidžiama .kareiviams pirki-iį; vriar .-:^VLrF..^ū!XL1

kiai įr. civiliai -jo įsakyti tun ūkių- va:dbvaJ.f^^i^aįna;^\hBHę : 
administracija.>N?uox10’ vaTi' vA-^ 
karo iki ^vąLVyfe drąudžžjrtąs ?dirbti apsaugos darbą ir tokie 

asmens ant kairės rarAovęs tu- "Tū - 'VI'. 
ri neboti

von Wilna . Tokie asmenys gali,; ;
būti šautuvais ar revolveriais ‘ Kas įun rmedziągi|,</grabužių 
ginkluoti. &ūo 11 vai. ’vakaro i ir kitokio turto,\<&ugiau negu 
draudžiamas laikas, gatvėse bus' asmeniniam vartojimui reikia, tu 
.vokiečių kariniai patruliai. Įsa-iri registruoti komendantūroje, 
kymo laužymas baudžiamas. - j Kas turi Sovietų Sąjungos tur-.

to, turi, pranešti komendantūrai.
Is kolūkių paimtas turtas tūri i

Vokiečių, kariuomenės daJL būtį ^grąžintas. Mirties, .bąusmė , 
niams pirmyn į frontą žygiuo- už’ tos naujos, teisės laužymą.

Lietuvoje karinė valdžia

41

DesšeA Jot holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular dessert*, and it is traditional in many homes to have at 
Rast two different Hnds bo family and guests may have a 

* choke — or a sliver of. both ..Pumpinn, mincemeat and pecan 
« are favorites. A refreshing addition to the pi^desperts ia Frosty 

I Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy, *
Pa^ka^d thawed frozen* cranberry -orange rd^h^ mįišh- 

‘ inallowB. and sugar are combined and heated io ą Bapcrpąja 
UntA the marshrpallo^p weIU Cool and jold Into whipped 
cream. Finally .the.scrumptious mixture is poured into aljaked 

; Under, JUky pie shell. Frosty Cranberry -Orange Relish Pie can 
be.prepared ahead of time and frozen, so there ia no last 
minute rush or fusa. ZV | '

Pmchr Pta

MOVING
ApdriuttiJ !p*rlifri«tymis 

S Ivilrip *trtwny. ; 

Intakas YiliMas

p«»wk tft& 
hi

1 ;
* ’ •

*■ •** v ***

(k*«lr<x)ir
S77-MM

——X———————----

-*•' Jei ^fooU iuraoota, kurie

Jiemi , ______ _
eaitei nemokamai. 

SMf v:

„ Frosty Cranberry-Orange Relish Fie
Yield Z| 9 inch pie

1 full-aixed marshmallows 
%
1

' Baked^4wch Swift’ning/ 
t Jewel Shortening pie

į 19 ounce package Ą^zen
ersnberry-orange •
y wmi, tluwMri. j g- > ♦,

Cot^bme relieh, Soerthma^ows and sugar ip heavy saucepafl. 
Coyer and beat slowly until psrshnsaBows ifteft. Stir occasion- 
•fly, Coed. Whip erwm or milk m a chilled bowl until stiff 
peaks form. Feed m£o pebs&ynixture. Few into cooled baked 
ph d»etL Wrap for taezbig. sentag time, remove pie from 
freezer wd let stand 10 minutes before seMng.

cup sufiT _ 
cup whipping cream or G

Ai pritraukiau Juos žmoniškomis virvėmis, meilės rylfah?* — Oze. H>4 
"Brolis išduos brolį mirti". — Mato 10:21.

Nėra madonų skaityti tokią įlašinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mūs pamokyti, kad turi ateiti toįs lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du Žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis, taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžūusijį priešą, šėtoną, Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos Rai
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už 1o genda- 
įvykti trumpai pirm savp karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystęs. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

iv. kaito tVrinHoTai
k. , J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, States Įsląpd, lį Y^.lŪ30ą ^_

.»> . n

Mažeikai Evans

įį trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
V Tel. 737-8Š0Č
E1 Tel. 737-8601

i rwCs a _ —

•r -A. » * Fr ^•9 rrt- f* V ? 4

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKA

4605-1)7 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■E.Tf

VĖRONIKA NOVICKĮ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. Tlšt Sūeet
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

- ;• * Gyv. Niles, Mich.
T ** • - j. . c.)«. 1 ir2-

Anksčiau gyveno Chicago, ill.
spalio 18 d., 11:00 vai. vak. sulaukusi 87 metų am

žiaus. Gimusi Lietųvoie.
rf'TiAmerikoje .išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: sūnus John Novickį ir kiti giminės, draugai bei 
pažystami.

_T., Kūnas pašarvotas Pifer — Smith Funeral Home, 521 E. Main St, 
Niles, Mich.

• q Pirmadienį, spalio 23,.dięną 9:00 „vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i St. Mark parapijos bažnyčią, o pi gedulingų pamaldų bus laidojama 
sv.^Kazlmiero Lietuvių kapinėse, Chicagoje. Koplyčioje bus apeigos 
12 vai. vidudienį.

Visi a.* a. Veronikos Npyicki giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus ir gimines.

• Laidotuvių .Direktoriai Pifer ir Smith, - tel. 616-683-1155.

Nuo ' 
.1914 mėtų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
J unu ui mums parodyta 
palinkėjimą. Mes norė
tume būti Jums nauamgi 
ir ateityje.

Sasxsiios apdraustos iki 
-M0,000

2657 W. 69 STREET
Cbicago/tU6O6z9 .

_ Tai. ^25-7400, 
4929 SO. HARLEM AVE„

Ulinei* 60455
T-l 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

AJl accjunu com 
pounded daily 
Passbook Savings.

1 Vą* Savjnps 
y Certificate 
(Mifiimum $5,000;

■ -«v<. WTO

NARIAI:
Cklcacoi

Littavfų
Laidotuvių
Dtrtrtorii
Asociacijos

TOITM1 
.„KQ£LYČ1AV_ 
VISOSE MIESTO 
- bAlYSK. ..

M.,.. - -

MA$ DllĖNA 
rimkit

' i

ANTANAS M; PHILLIPS 1
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

407 So. IJTUAN1CA AVENUE. Pkon«: YArif 7-44V1

1445 So. 50th Aye^ 'Cicero, AL Phone: OLyjnpie MW3

PETRAS BIELIŪNAS
W48^- CALJFORNLA AJK.PiiQDe:..LAIayeU< ,3-3571

Gfe'ORG^. RUBMENAŠ
laiLSo, LITUANICA AVĖ. . TtL: YAnb ž

STEPONAS C. LACK IR SON VS 
(LACXiman

2424 WEST 69ta STRKTT ~" RXpwiiJt
2314 WEST 23rd PLAO Vii {iate 7-M71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HflH VL >74-4411

n J. RIDIKAS j; į
M54 So. HAL&-TKD STREET. Phew: YArtlMlli ‘
. ....... ......—” J___________ ■ tJ i
MAUJipuo^ CMKIAOO t. ux Friday, October'20. T978x



Lietuvių Krikščicnių De 
mckratų Kultūrinė popietė

2 Tautinių 
t nvs

i;> mėn. 15 d. p.iii.1 Naivtut

low Spri n LĮ
SI. įvyko l^KJ). Kultūrinė po
pietė. Jau 12 v. pradėjo rink-’ 
hs iš Chicago* ir jos pnvniies- 
ėių svečiai. Atvažiavę visi link 
sinai leido laika, dalindamie- 
ii savo mintimis ir 

meninės

<S.‘5Š5 Fieldcrest

klų grupė “švy 
va žuvaujama- paneliu 
Čepai lytės ii Dainės 
‘s .pašoko Blezcfiuge 
ir Audėją. Nors šokė-

io’ns-jams teko šokli labai nia 
zame salės kampelyje, tačiau 
jie atliko sa\o . užduotį pui 
kiaušiai.

jži utį 
mos.

Pelei aition

Užbaigus programą ponja^ 
Mūrija Pelei aitienė nuošu 
tižiai padt kojo ponams Šoliū- 
minis už suteiktas patalpas ir 
paruoštas vaišes, jaunimui už 
puikiai atliktas

vi’ primindama, šios 
popietės paruošimiui 
daug darbo ir 
laiko Pranas 
reikšta visiems 
ka.

Ponia Marija 
gražiu žodžiu pas’ 
sus susirinkusius 
programą:

1. “Manoji žemė”, montažą 
sukūrė ir režisavo p.Pcteraitic 
nė, kurį atliko: panelės: Ra
munė Tricytė, Regina Krutu 
lytė, Loreta Grišniantailė, Ri 
i l SI ūkai t ė ir Tomas ir Petras 
šaliūnas.čia režūsenė supažir 
dino klausytojus su senovinės 
ir Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu ir gamtos grožybė
mis. Taip pat primine praei
tus ir dabartinius okupantų 
žiaurumus ir tautos naikini
mą.

programas 
kultūrinės 

įdėjęs 
praleidęs daug
Povilaitis, pa- 
nuoširdi padė

Ponas V. šoliūnas pasveiki
no visus atvykusius ir padėko
jo jaunimui už'’gražiai atliktą 
programą ir pakvietė visus 
prie paruošto vaišių stalo.

Dar gražų žodį tarė kun. V. — Adv. Frank Zogas, Midland
Bagdanavičius ir Pranas Povi- | 
lai tis.

. Kazys Užkuraitis

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

- - American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

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

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rehua rezervuon vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
«u juo susipažįstant ir ji 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 rei, 
kalų renesanso.

1 ■ 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 fr kitais moderniais Įrengimais.

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

Visus ir visus kviečiame J didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ikaltytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
173$ SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060S

TRUMPAI

— žurn. VI. Bakūnas iš Los 
Angeles tarp kita taip , rašo: 
“Po širdies atakos ir sunkios šir
dies operacijos tik dabar prade
du “graibytis” apie rašomąją 
mašinėlę ir dėlto pirmiausiai 
siunčiu $5 ir biletėlių šakneles 

j su adresais. Gal būt, kad už po- 
] ros ar trijų savaičių jau galėsiu 
grįžti prie rašymo”. Dėkojant už 
laišką ir už bendradarbiavimą, 
malonu girdėti, kad sunki liga 
yra nugalėta įr pavojinga ope
racija gerai pavyko. Gara žinia 
nudžiugins daugelį skaitytojų.

— Dėkui visiems, kurie parė
mė Naujienų leidimą paimdami 
laimėjįmų bilietėlius. Ypatingai 
dėkui tiems, kurie ne tik juos pa1 
ėmė, bet ir atsiuntė ta proga 
auką. Po penkis dolerius aukojo:; 
M. Preikšaitis iš Los Angeles, . 
Feliksas Mackevičius įš Hott 
Springs, Juozas Raulinaitis' iš 
Klevelando Jurgis Pauža’E Nor-< 
th Ray,, Ont., P. Mikalauskas is 
Cicero, J. Pilmbriaš iš Jįicfcožy i 
Hįlls, UI., Juozas ICindėris iš 
Marquette Parko' ir iifataš 
mulėnas iš Racine,' Wis.' ^Dėkui 
visiems.

tas Jasinevicius — vicepįrnL, 
Vytas Radys — ižd., Danguolė 

. Ilgytė — sek r., Mėta Gabalienė 
I— fin sekr., Nelė Paulauskaitė 
■ ir Jonas Pasiukas — valdybos 
[ nariais. Ansamblis ruošia nau
ją, originalę muzikinę dramą1 
Emilija Platerytė. Libretą para- | 
šė rašyt. Anatolijus Kairys, mu ! 
ziką sukūrė kompoz. A. Jurgu- . 
tis — ansamblio vadovas ir diri
gentas.

— Lemonto BALFo skyriaus

Ona Abromaitienė ir ižd. Jonas . 
Puleikis kviečia visus prisidėti ■ 
prie piniginio vajaus vargstan
tiems tautiečiams sušelpti. Į Bal 
fo seimą atstovais išrinkti Faus 
tina Mackevičienė ir Andrius 
Laukaitis.

— FLar^ltęyrvo lietuvių teatras 
“Aukuras” vadovaujamas rež. 
K Kudabienės, vaidins Worces 
terio lietuviams 3 veiksmų ko
mediją “Sonios Dulskienės mo
ralė” lapkričio 11 d. Aušros Var

Taupymo B-vės prezidentas, da_ Į parapijos salėje. Vakarą ruo 
lyvaus Naujienų bankete kartųjį v- Kudirkos šaulių kuo
sų savo svečiais jr tos bendro- j Pa‘

— šeštadienį, spalio 28 d. eida 
mi polisio, savo laikrodžius rei
kia pasuktį vieną valandą at
gal. Sekmadienį visi renginiai, 
taigi ir Naujienų banketas bus 
pagal naująjį laiką.,žiemos lai
kas tęsis iki paskutinio sekma
dienio balandžio mėn.

vės direktoriais, skyrių vedėjais] 
bei tarnautojais. Dėkui už daly-i 
vavimą ir ankstyvą vietų rezer
vaciją, tuo sumažinant rengėjų 
rūpesčius. Visi maloniai kvie 
čiami bankete dalyvauti ir vie
tas grupėmis bei pavieniui re
zervuoti galimai anskčiau Nau
jienų administracijoje arba krei^ 
piantis į Kristiną Austin, tel?j . Lietuvių. Tauragės klube 
421-6100. I metinis banketas įvyks 1978

lapkričio 4, 7 v. v.,* šeštadienįt 
Šaulių Namuose, 2417 West 
43 St. Bus programa, šalta ii;

— '5u. Kryžiaus ligoninės me
dikai specialioje sueigoje Marti-

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namal, Ž»mė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

4 PETRAS KAZANAUSKAS, Prex'deBtas

2212 W. Cermak Road Chicago,' DI. Virginia 7-7747

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patįo. Mar
quette Parko centre.

. MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 
gražiai užlaikytas, $34,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, -apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
□uette Parke. .

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
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.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos m last© laidinę 
Dirbu Ir užmiesčiuose froft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

TeL 927-3559
nįque restorane pagerbė ligoni- f<aršta vakarienė, šokinis gros 
nes vedėją sės. M. Dorotheją, iš-1 Rmonio orkestras.
buvusią 50 m šv. Kazimiero vie j
nuolyne Dievo garbei ir žmonių, cijoms 47^7 
gerovei. Taip pat buvo pagerbti]
gydytojai, išbuvę toje ligoninė- . —Lietuvos Dukterų Draugi- 
je ne mažiau 25 metus. Tiek me jos Rudens balius rengiamas 

Jaunimo centre spalio 21 d., še 
štadiėnį, 7.30 vai. Programą iš
pildys sol. Vanda Stankienė, 
akompanuojant Ąžuolo Stelmo- 

t orkestrui, šokiams gros tas 
pąiį orkestras. Laimės keliu 
bus ' galima įsigyti dailininkių 
įl, Marčiulionienės, B, Morkū- 

: • ’j . - • i menės ir A, šimaitytės kūrinius.
j šaltą-karštą vakarienę paruoš

‘ ........... J/ jO. Norvilienė. Prašoma stalus
. — ^Bostono lituanistinės ?n<)-|rezėryuoti tel.: 73/-2832, 582- 

kyklos Tėvų komitetas. • ruošia 
metinį -balių spalio, 28 d. 7 - vai!’ - 
vale Piliečių d-jos salėje. Stalus^ 
rezervuoja Rėdą Vaitienė ir 
Giedrė Budreckienė. Visuomenė 
kviečiama dalyvavimu paremti’ 
mokyklą. ; <.

— Aleksas Smilga^pakartoti- 
nai išrinktas Dainavos ansamb—

gerovei. Taip pat buvo pagerbti 
gydytojai, išbuvę toje ligoninė-

tų ištarnavo dr. Ona Vaškevi
čių tė ir dr. Francis Mažeika. Dr. 
Aldona - Juška buvo 27, m., dr. 
John P.'Vaitkus — 28, dr. Pe
ter T. Brazis — 38, dr. Alesk- 
šahdras Shimkiis — 41, ir <lr. 
Walter Efsm1 — 42, Fehk^aš C. 
Vikškuhas — 4$, Ir ilr. J&iŽs X 

, Šimonaitis: Šr. išbūvo ‘ 47rrh^tižš.

. — Dėkui Mičijanos apylinkės, 
New Buffalo, Mich.,z gyventojui ,
S. K. už dešimt dolerių auką,- 
įteiktą per mūsų bendradarbę 
žur. Z. Juškevįčienę.

— Daū. Alejcsandro Marčiulio 
nio skulptūros darbų paroda ati 
daroma spalio 20 d. 7:30 vai. vak.
Jaunimo centre. Paroda-tęsis

> iki spalio 29 d. lio valdybos pirmininku, Vytau*

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

Pavardė Ir vardas _________________ ________ ______________________

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas_______________ __ ___

Adresas

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujieną
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

1 -■ .iim. i n ■

Pavardė ir vardai _______________________________

Adresai .... * _________ __ ______________ -____ _____- . . r---------
• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa^ 
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

P išardė ir vardas

i treau

Tėiimas 85 It Savininkas parduoda 5 kambariu . _ _
asmeniui. Telef. rezervą-.apie 25 metu senumo rezidencini na- D1EIIIO,

(pr \ ’ ma ir garažų ant plataus sklypo prie S2—16 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
i Marquette parko ir Kedzie. Naujas j a -Tiktai jwwnetfwl rautonaobHtt 
apšildymas ir centralinis apšaldy- J
mas. Tuoj- galima užimti. Skambinti 
nuo 5 vai. vak., savaitgaliais visą 
diena.

Tel. 776-4752

Liability apdraudimas panti n Ink*™ 
Kreiptis

4M5 W. ASHLAND AVE.^ 
WS4775

Atsiminimą Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos 2r apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai,' prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 

« . gyvenantieji prašomi.užsisakyt*
19/84 arba 92a-3211. Bilietus įsi- pa§fQ
gyti Draugijos namuose, 2735 
W. 71..St. Bilietų kaina S10. Knygos kaina — 5 doleriai.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.

LAIKRODŽIAI irRRANGANYBAl

Pardavimas Ir- Taisymą

- Ti v;

Siimtiidai j
ir kitus kraftus

P. NEDZINSKAS, 4065 A»ęWr A*.
Chicago, III. 60632. T,f. tA t-TOO

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

Irane naujy riaušių baimė
TEHERAN, Iranas. — Armi

jos daliniai antradienį patrulia
vo Teherane ir kituose mies
tuose, kad nebepasikartotu 
riaušės, kuriose pirmadienį 16 
žmonių buvo užmušta ir šimtai 
sužeista. Streikai apėmė ligo- 
nnes, pašto įstaigas, krautuves 
ir net kalėjimus. Naujame griež 
tame iššaukinie ministeriui pir
mininkui Jaspar Sharif — Ema 
mi opozicijos politikieriai par
lamente iškėlė devynių punktų 
interpeliaciją, reikalaujant pa
siaiškinimo dėl ko tiek daug už 
muštų ir sužeistų.

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano šuIg pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legali škotais formomis
Knyga su formomis gauna

ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko 
lalsted SU Chicaffr W 60608. 
nis formomis — S3^0.

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

m. ž i m k u I d r 
Notary PuWk f 

INCOME TAX SERVlci 
4259 S. Ma pitwood. Trt. 254-7411 
Taip pat daromi vertimai, ĘiinfaOT 
iškvietimai- pildomi pilietybės Pra

šymai ir kitokį blanks! ■

Uli Prank Zapolii
W.VSfti St 

GA 4-U54

rurt fUl

mtVUMKI

I Slate Farm Life Insurance Com;

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MARUA N0REIKIEN1
DWS Weft ITtk St, CMexo, m W82t • TeL WA M7S7 

DIMb Ptdrtnirfrnet parai rOiler (vairi?
MAISTAS Ii EUROPOS SAMĄSLIU.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAHOUITTl 9IFT FAtCWLI SIKVK«f
W. «9Hi M, Cklcwv. lit — T«L WA SJJTt 

U33 U. CMcm«, lit — T«l_ XS443V

ENERGY 
WISE «

Helps Shrink

Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H9. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

BENDROS APŽIŪROS UŽVAIZDĄ 

(Maintenance Man)
: ši bendrovė nori susirasti asmenį. 
Įgalinti prižiūrėti dirbtuvės įrankius. 
’Kreiptis: _ * r''
f 9633 So. Cottage Grove 

tarp 9 ryto ri 3 vai. popiet
u—L=

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblninkiy R«lkU _

SALESLADIES

)FuU or part time in women’s cloth- 
f ing store. Experienced preferred. 
| Good transportation, near express- 
Į YuRNErVmAGIT CLOTHING CO.
i 5S5 W. Roosevelt R4, Chicflo
I 738-1656

t “LIETUVOS AIDAF
-r, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDEJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 v»L vak 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

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

Tehf. - 778-5374

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

Don’t be a Bom Loserl

PART TIME HELP
for loop office.

Must type and spell accurately. Short
hand helpful. Daytime hours flexible. 
Salary open.

- CALL 937-2610

RENTING 1N GENERAL 
N • • m o f

Bridgeport* išnuomojamas 4 kam
barių butas priešakyje. Telefonuos 
savininkui FR 6-65S1.
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