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DR. KAZIO BOBELIO KALBA

r Dr. Kazys Bobelis

Pirm. dr. K. Bobelis savo pra
nešime' peržvelgė tarptautinės 
politikos padėtį ir pažymėjo, 
kad pagali anksčiau sudarytą Al
tos veiklos planą į dabartinį ke
tvirtą etapą, įeina uždavinys

Amerika yra mūsų pagrindi
nis gynėjas ir negalime jos kal
tinti. Amerika laiko mūsų di
plomatinius atstovus ir už lai 
privalome būti dėkingi. Altą 
nuc pat įsikūrimo artimai ben
dradarbiauja s ii mūsų diploma
tine tarnyba. Geri santykiai Su 
Vliku. Jis buvo finansiškai re-»- 
miamas iki įsisteigė savą finan
sinį fondą. Vliko ryšininkas su 
Altą yra inž. J. Valaitis, o Altos 
ryšininkas su Vliku — T. Blin_ 
st rūbas.

Apgailėtinas LB skilimas. Al
tos tikslas — panaikinti tą ski
limą jokiu būdu jo neskatinti. 
Altą nori matyti stiprią ir vie
ningą Liet. Bendruomenę ir 
darys visas pastangas, kad to 
būtų pasiekta. Alto Visuome
ninių Ryšių komisija turėjo pa
sitarimus su -LB atstovais ir 
naujoji Altc's valdyba turės šį 
reikalą spręsti.

Toliau pirm. K. Bobelis pain
formavo, kad dėl “Holocaust” 
ir dėl kitų kaltinimų lietuviams p daiyvąus Naujienų,bankete, kuris vyksta šį sekmadienį, spa-

SIRIJOS PREZIDENTAS 
TARIASI SU IRAKU

BEIRUTAS, Libanas. Si
rijos prezidentas Aasadas, ke
turiolika metų neturėjęs jokių 
•e’kalu su dabar ine Irako vy
riausybe, antradienį nuvyko į 
i aka i)- tarėsi tu prezidentu. 
Sirijos vyriausybė nori baigti 
iki šio melo buvusius nesusi
pratimus, užmegzti draugingus 
santyk us su Iraku ir įtraukti 
Traką į kovą prieš David stovy
kloje padarytus susitarimus. 
Prezidentas nori Iraką įtraukti 
į kovą prieš ruošiamą Artimų
jų Rytų taiką. Prezidentas Asa-

plėsti JAV vyriausybėje, aka- buvo pasiųsti laiškai amerikie-
delniniuose sluoksniuose, ko-|čių spaudai ir daugelyje miestų 

.' ' munikacijos priiemonese nųovo-. ?-----j---------------------------------buvo išspausdinti. Vedamas su-

I rusifikacijos, genocido ypač pa bą^Rvąipęn, su JL Kairių rldausi-
3 smaudojant. Hęlsinko susitari-j Alta lpasiūnfc Raudat šfi- 

< mo punktais. Ryškinti, kad ne-jprų pareiškimą, kad lietuvių 
t f .galiniap skirti žmogaus - teisių] tautos-negalima-jungtr su jokio- 

nuo tautos.-teisių, Dr. K.. Bobelis j mis ^dį^tatūromis., vr .. 
pasidžiaugė, Jkad.Belgyade Jtaįpl_Baigdamas savo kadenciją, 
stipriai ambasadc'rius Goldber-pirm. dr. K. Bobelis dėkojo už 

, gas pabrėžė, jog JAV jnepripąJ paramą, džiaugėsi visuomenės 
žįsta ir nepripažins Lietuvos pritarimu, dėkojo valdybos na- 
inkorporacijos ir kad, JAV de-jriams, informacijų vedėjui kun. 
tegaeijos pirm. sen. R. Dole pa-|J. Prunskiui, Altos reikalų ve- 
neigė Sov. Sąjungos ambasado- dėjai L Blinstrubienei. Džiau- 
riaus-Voroncevo melą, būk Lie- gėši darniu grupių sugyvenimu

savo kadenciją,

EKONOMISTAI TIKĖJOS GRIEŽTESNIŲ
KOVOS PRIEŠ INFLIACIJĄ PRIEMONIŲ

lįo.28 _<hęną, Martinique salėje.

ALTo.ATSTOVUS DAR SVEIKINO DR V. 
TĄlfdęl JUŠKEVIČIUS; ktafc TRAKIS

Be vakar paskelbtų ALTo sveikintojų, nuvažiavusiems 
atstovams sveikinimo žodžius dar tarė šie asmenys:

pritarimu, dėkojo valdybos na-

tuva savu noru įsijungė į Sov. Altoje ir didele visuomenės pa-
Sąjungą, kai tikrovėje Maskva, 
okupucJdama Lietuvą sulaužė 
tarptautinės teisės dėsnius. Nė', 
vienas iš satelitinių kraštų šiuo kreipėsi į suvažiavimo dalyvius, 
atveju Maskvos negynė.

Kai šiuo metu apie du trečda- Bobelis pasižymėjo ypatinga e- 
liu Jungt. Tautų narių palaiko orgija, dideliu veržlumu, su- 
Sov. Sąjungą, Lietuvos klausi-1 manumu, bekompromisine ko
mą mums reikia kelti ne Jungt. jva- įvertinant jo' atliktą darbą, 
Tautose, o koncentruoti EuroJsiūlė suteikti jam garbės pir- 
poje, kur Helsinkio susitarimus; mininko titulą. Suvažiavimas 
pasirašiusių valstybių dauguma! tam vienbalsiai pritarė.
mums rodo prielankumą. Juk ir Inž Grožv Lazauskas Pasiū- Belgr^o pasitarimuose per 6 kad naujam garbės irmi_ 
mėn. Sovietu Sąjunga buvo kal-;ninkui suvažiavjmas pripažintų 
tmamųju šuo e. I balsavimo teise valdybos posė-

Lietuvos tragedija pasaulyje suvažiavimas ir šį pa-
dabar daug daugiau žinoma, ne-sifilyma ^enbalsiai priėmė 
gu pries 10 m. Savo teisėtus rei-l ‘ ALTo informacia 
klaavimus galėsime dar labiau’ 
sustiprinti Madrido pasitari-1 
muose. Kai atsilikusios Afrikos; 
tautos gauna nepriklausomybę, 
mūsų tauta su 700 metų istori
ja negali pasilikti vergijoje.

rama.
Pirmininko kalba buvo paly

dėta ilgais plojimais, P Bučas

pabrėždamas, kad pirm. dr. K.

Inž. Grožv. Lazauskas Pašiū

KALENDORELIS i

Spalio 26: Sabina, Evaristas, 
Minginė, Luibartas, Vaištautas.

WASHINGTON, D. C. — So- 
vietų lėktuvai nenušovė Amen, 
bai sunku ją pavyti inumuštt 
josios pavydžio neturi pareiškė 
atsakingas krašto apsaugos de
partamento pareigūnas. Buvo 
pasklidęs gandas, kad rusų lėk
tuvui manievrų metu pavyko 
numušti vieną “cruise missile”, 
bet tuojau nustatyta, kad jie 
nieko nenumušė. Amerikos ka
ro vdovvybę žino, kad sovietų 

ikaro vadovybę ieško priemonių, 
kaip jie galėtų apsiginti nuo 
lengvai besikraipančios raketos. 
Ji gali perkopti kalną, nusileisti

"‘Be rvakar paskelbtų ALTO 
sveikintojų, suvažiavusiems at
stovams sveikinimo žodžius dar 
tarė šie asmenys.

Kun. A. Trakis Lietuvių evan
gelikų tarybos vardu pabrėžė, 
kad Altą tęsia lietuvių patriar
chų darbus ir linkėjo- pasiekti, 
kad tėvynė susilauktų laisvės 
džiaugsmo.

Dr. V. Dangis, sveikindamas 
(R.) LB vardu pažymėjo, kad 
jie visada eina su Altą, nenori 

i kardo vartoti prieš lietuviį. dė
kojo, kad Altos pirm, nors kar
tais nesuprastas, ryžtingai tę
sė darbą.

JAV LB vicp. M. Jakaitis svei
kino už atliktus reikšmingus 
darbus, kuriuos LB vertina ir 
linki sėkmės. Buvo nuomonių 
skirtumų, bet paskutiniu laiko
tarpiu eita prie skirtumų išly
ginimo. Džiaugėsi pradėtais pa
sitarimais. Negalima manyti, 
kad nebūtų vietos susitarimui, 
kai mūsų bendras tikslas — 
Lietuvos išlaisvinimas.

Andr. Juškeviius, sveikinda
mas Amer. Liet. Veteranų Ra
movės vardu, Altą pavadino vie
nu didžiausių ir yeiksmiogiausių 
kovotojų. Savo bekompromisi
ne veikla nusipelnė pagarbos. 
Kiekvieno lietuvio pareiga remti 
Altos pastangas.

Raštu sveikino Lietuvos at
stovas, dr. S. Bačkis, gen. kons. 
J. Daužvardienė, gen. kons. A. 
Simutis, gen. kons. V. Čekanau
skas, gen. kons. dr. J. žmuidži- 
nas, Latvių Sąjungos Chicago- 
je — dr. I. Bergmanis, JAV La
tvių S-gos — J. Riekstinš, JAV

kas, JAV (R) LB Vi d. Vakarti 
apyg. valdyba, Lietuvių Tauti
niai Namai (su auka). Liet. 
Krikšč. Deni. Sąjunga. Varpi
ninkų Filisterių Draugija, 
komp. A. Aleksis, “Draugo” 
red. kun. Pr. Garšva, Alto Hot 
Springs skyrius pirm. — S. 
Šmaižienė. Liet. Evang. Taryba
— St. Neimanas, dr. Br. Ka
sias, (R) Cicero Apyl., Vytauto 
D. šaulių Rinktinė — VI. Išga- 
naitis. Lietuvių Fondas — dr. 
G. Batukas ir dr. A. Razma, 
Liet, šaulių S-gos centro valdy
ba — K. Milkovaitis, Chicagos 
Liet. Moterų Klubas — L. Dar
gienė. LK Baž. Kronikoms įkei
sti S-ga-kun. K. Kuzminskas, 
JAV (R) LB Brighton Parko 
Apyl. vardu A. Abraitis, Liet. 
Prekybos Rūmų vardu —V. Ra
moška, L. D. Kun. Birutės Dr.ja 
K. Leonaifienė ir A. Likande- 
rienė, Altos St. Petersburgo 
skyrius A. Rūkštelė, Altos į- 
galiotinis Omahoje — J. Smai
lys, Vilnia s Krašto Liet. S-ga
— dr. J. šalna, švėkšniškių dr- 
-ja — A. Rūgytė, Liet. Istorijos 
dr-ja — A. Rūgytė, Liet. Atgi
mimo Sąjadis — M. Blynas, Vv- 
čiai — Ph. Skabeikis, Amer. 
Liet. Tautinė S-ga — A. Mažei
ka ir E. Gedgaudienė.

ALTo Informacia

KETLR1OS AMERIKIETES 
AUK^ČIALSIOJE VIRŠŪNĖJ*

Nepalo turizmo ministerija 
trečiadieni pranešė ,kad ketu
rios kalniečių ekspedicijos na- 
nės, visos amerikietės, pirmo
sios moterys, kurių pavardės 
dar nepaskelbtos, sekmadin,

Saulė teka 7:14, leidžias 5^5.
TAsetnli

į upės paviršių, skristi keliais, i Estų Taut Tarybos — J. Simon- 
laukais ir miškais. Lėktuvui la- son, JAV (R.) Lietuvių Ben- 
bai sunku ją pavyti i numušti, j druo'menė (su auka), R, Mulo-

pasiekė Anapurna kalno 26,- 
502 pėdų aukščiausią viršū 
nę,

Prižada sumažinai valstybės mokesčms, jei 
algos bus mažesnės, negu prekių kainos

WASHINGTON, D. C. Pre- ti valstvbės biudžetą, atleisti 
zidentas Carteris antradienio’ didoką skaičių valstybės tarnau- 
vakara per krašto televizijos ir tojų . . . Prezidentas planuoja 
radijo stotis prašė darbininkų!atleisti bent pusę dabar esančių 
nekelti algų, c gamintojų ne-> valstybės tarnautojų. Jis aps
kriti prekių kainų, jei norime, kaičiavo, kad ateinančių metų 
kad inflacija nedidėtų. Ekono- biudžetas bus galima sumažinti 
mistai manė, kad prezidentas bent 20 bilijonų dolerių. Prezi- 
imsis griežtesnių kontrolės prie-( dentas yra tikras, kad toks 
monių, bet jis pasitenkino vien žingsnis žymiai pristabdys in- 

Paskuliniais metais in- 
darbdavių susitarimu. Preziden- fliacija padidėdavo . šiais 
tas norėtų, kad algas keltų ne: metais ji jau pakilo iki 8L. Iki 
daugiau 7%, o p rėktų kainas 
išlaikytų dar mažesnėje propor
cijoje.

Kad algos neiškiltų į nepasie
kiamas aukštumas, prezidentas, 
pasiūk- kiekvienam asmeniui' prezidento planas yra be valsty- 
snmažinti vaL«?lvtvl>ės nmk^Jbinės prievartos. Prezidentas 

kad taip

das buvo draūgmgai sutiktas,’savanoriu pačių darbininkų ir fliacij 
ššautas 21 artilerijos šovinys.

Jį pasitikę' Irako prezidentas Al 
Bakr. Ar pavyks Iraką įtraukti 
i Sirijos planuojamą arabų or
bitą, suku pasakyti, bet kiekvie
nam aišku, kad santykiai tarp 
dviejų valstybių sušvelnės.

metų pabaigos ši proporcija'gali 
sumažėti, todėl prezidentas pa
sirinko 7%.

Svarbiausias ekonomistų su
sirūpinimas yra tas, kad visas

— Saudi Arabijos pirkliai ne
gali įsigyti Amerikoje gamintų 
prekių, nes jiems jos nepapra
stai brankios. Saudi Trabijoje 
labai stipri infliacija. Karalius 
turi daug dolerių, bet 
jai jų neturi. i

sumažinti valstytybės mokės- 'hinės prievartos, 
čius, jeigu metų gale paaiškės, norėtų ir yra tikra; 
kad darbininko algos nebuvo be* nenori imtis jokių 
pakeltos daugiau septynių nuo- prievartos priemonių. Jeigu ku- 
šimčiu. W ri bendrovė pakels kainas ke-šimčiu. ri bendrovė pakels kainas ke-

! Prezidentas taip pat prižade- Items savo gaminiams, o kitiems 
I jo ateinančiais metais* sumąžin-- nępakek, tai bus imamas tos 
,'bendrovės pakeltų kainų vidur-

IZRAELISį P Al VERTINS PARUOŠTOS 
TAIKOS SUTARTIES PROJEKTĄ

^egin tu rėš pasirašyti dokumentą, kuris bus 
priešingas visoms jo skelbtoms mintims ■

JERUZALĖ, Izraelis. — Izra* ------------
elio vyriausybė iiirmadienį ir 
antradieni svarstė užsienio mi
nis terio Moiše Dajano paveržtą 
Washingtone sutartį Izraelio ir 
Egipto taiko’s sutarties projekr 
tą. Egipto prezidentas Sadatas 
tuojau pareiškė, ko jis nori pa
keisi kelis sutartyje panaudo
tus žodžius, tuo tarpu Izraelio 
kabinetas rengias: priimti sutar
tį tokią, kokia yra paruošta. Ka
bineto nariai labai nuodugniai 
svarstė kiekvieną projekto pa
ragrafą, joje rado kelis neaišku
mus, net ministeriams Prižadė
jo pasirašyti sutartį. Opozicija 
reikalauja, kad ir parlamentas 
turėtų progos susipažinti su pa
ruoštu projektu.

OPOZICIJA KRITIKUOJA 
PREMJERĄ BEGINĄ

Naujai pasirašytoji sutartis 
liepia Izraelio karo jėgoms ati
duoti visą Sinajaus pusiasalį E- 
giPtui. Darbiečiai tvirtino, kad 
reikia pradėti pasitarimus su 
Egiptu ir pasirašyti taikos su
tartį. Beginąs turės pasirašyti 
dokumentą, kurį jis tvirtino nie
kad nepasirašysiąs. Premjeras 
Beginąs pirmas pareiškė spau
dai, kad jis patenkintas sutartu 
tekstu, ypatingai jam patinka 
paragrafas, liečiąs Sfamarijos 
ir kitų žemių likimą. Samari- 
jos susitarimui Izraelis turi dar 
penkis metus. Izraelis norėtų 
susitarti su Jordanija dėl minė
tų žemių ir dėl taikos, bet jie ši
to klausimo dabartiniu metu ne
sistengia stumti pirmyn, nes u- 
žimti svarbesniais reikalais.

— Chicagos bankai biznio 
paskalų mokestį pakėlė iki 10.25 
metimų nuošimčių.

O DERYBOS “SEKASI”
NE TAIP SKLANDŽIAI

WASHINGTON, D.C.—Trė- 
čadienį derybos tarp Izraelio 
ir Egipto vyko betarpiškai, 
amerikiečiams tvirtinant, kad 
vyksta “gerai”.

Betarpiškos derybos, įvyku
sios pavakarėje, sekė po to, 
kai Jungtinės Valstybės per be 
veik dvi dienas, kalbėjosi at
skirai su abiejų ša]ių delega 
cijomis, su kuriomis kalbėjo 
si ir pats JAV Prezidentas.

"‘Mitingai buvo produktingi 
ir įneš turime viltį, kad prog
resuos tolyn”, pareiškė Geor 
ge Sherman, oficialus konfe
rencijos pranešėjas, bet kaj 
buvo diskutuota, atsisakė pa 
sakyti.

kis. ■ * / .
> v

' 'dkrVk‘ pri^dėfito ])ri-
' emcrieM ' -’klausia

krašfo ^ventbj'Ti^tffldentas 
yra įsitikinęs^ *kad priemo-

‘nėž turės padėti. Nė' tik 1 Vyriau
sybei, ‘ Let’ visieinš^k'riištb' gyven
tojams rūpi ‘ sumažinti1’infliaci
ją. Jeigu kas pakelti] aukštenes 
algas, tai būtų galima1-prašyti 
laišką' algas ir laiką’prižiūrin
čiai' įstaigai. Visi žino,- kad sa
vininkams nemalonu 'kreiptis 
į minėtą įstaiga, jai rašinėti lai
škus. Be to.' prezidentas mano, 
kad nesilaikančiuš ‘galėtų pas
pausti ir visa visuOtnenė. Visuo
meninis spaudimas' galėtų la
biau paveikti savininkus ir dar
bininkus, negu koks įstatymas.

Užsienio ekonomistdi abejoja, 
!kad šios prezidento priemonės 
pajėgtų pristabdyti Amerikos 
inflacija. Užsieniečiai yra įsiti
kinę, kad prezidentas turėjo 

•imtis griežtesių priemonių. Jei 
dabar veikiantieji įstatymai to 
neleidžia, tai galėjo prašyti kon
gresą, kad tokius įstatymus pa-

Sherman stengėsi mažinti 
efektą, kokį padarė Izraelio 
užsienio reik, ministerio Moiše 
Dajano komentarai, po to, kai 
gavo su Prezidentu privačiai 
pasikajbėti.

Bet Egipto delegacijos pir-* 
mininkas pasakė laikraščiui 
Al Ahram, kad stambiausia 
kliūtis derybose yra Izraelio 
pasitraukimas iš Sinajaus ir 
Izraelio pastatytos žydams ko 
lonijos Jordano upės vakarų 
šone ir gaza Ruože. j. p.

ruoštų. Visiems patiko prezi
dento nutarimas sumažinti val
stybės larnantojų skaičių ir su- 
taupti bilijonus dolerių, šis 
žingsnis, jeigu bus pravestas, 
tai daugiau sumažins infla
cija.

— Mokslininkai nustatė, kad 
JAV gydytojai nupovė 37 mote 
rų krūtis visai be reikalo. Sakė, 
kad jos turi vėžį, bet paaiškėjo, 
kad jos tokios ligos neturėjo.

— Tardomi Westinhouse pa
reigūnai prisipažino, kad jie 
davinėjo kyšius, kad tiktai pir
ktų jų gaminamas prekei.
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GEORGE MEAGNY — Už 
KAINŲ IR UŽDARBIŲ

KONTROUg

WASHINGTON, D. C. — Iš 
unijų centro valdovybės piane 
šania, kad šešeiliai Baltuose 
kūmose įvyko svarbus pasitari
mas, kuriam? AFL’CIO prez 
Gorge Meagny pareiškė,kad jis

medicares aptarnavimai ir duodami

G

s

H P

Asbesto dulkių veikimas į

*

F

Moteris ir vaikas Giovanni Biellini

nel” organizatorius aiškina, 
kad toks tunelis apsaugotų vi
są Chicagos metropolijų dide
lių audrų metu nuo potvynių, 
h gyventojams švaraus van
dens rezervų nešvarumais su
teršimo.

palaikus administracijos prie-i darbininkus gali būti nepaste-
mones, kurios būtų panaudo 
los kainų ir uždarbių regulia
vimą, bet savanoriškai siste 
mai, nurodyti priemonėms 
kurias peržiūri prez. Carteris.

Meagny įsitikinęs, kad geros 
valios 
kurnu 
ninku 
mielai
“nurodytoms taisyklėms’’ ku 
rios liečia uždarbių normas. 
Kas liečia savanorišką kainų 
kontrolę, tai jis nieko teigia
mo nenumato, 
taisyklės nėra
nurodymo, kad jas 
dintu kasdieniniame 
me.

kontrolė gula visu sun
ant tarnautojų ir darbi- 
pečių, gi darbdaviai 

pritaria administracijos

kadangi tose 
priverstino 

įgyven- 
gyveni- 

~ Fab.

.. Gilaus tunelio reikalas

CHICAGO. — Aplinkos ap 
saugos ir įvairių kitų piliečių 
organizacijų susidariusi koa
licija praeitą pirmadienį reiš 
kė opozicija Sanitarinio Dist 
rikto planui, pavadintam — 
4T>eep Tunnell” (Gilusis Tu
nelis), kuris numatytas 200 pė 
dų gilumo, 132 mylių ilgumo 
ir kaštuos 8 bilijonus dolerių, 
padvigubintų rezidencijų 
kesčius ir tačiau darbo 
reikiant nepadarytų, tik 
pagadintų dalį Chicagos 
ciai teikiamo vandens.

J. Terrence Brunned, Gere
snės Valdžios Associacijos di

hi inas 
metų, 
tuota, 
besto 
per daugelį metų 
šaukti ligą..
klauso nuo asbesto dulkių įk
vėpimo kiekio.

Ką reikia daryti? Ne kiek
vienas dulkių įkvėpimas dar 
be gali sukelti vėžį u susirgi
mą ar kitas komplikacijas.

Jeigu jūs darbe įkvėpėte dul 
kių arba asbesto dulkių par 
nešė te į namus su darbiniais 
rūbais, jūs turite pasitarti su 
savo gydytoju ir pasakyti apie 
jūsų darbo sąlygas ir jo isto
riją. Gal gydytojas p aso rėš 
padaryti sveikatos patjkrini 
mą. padaryti X-ray (Rentge
no) nuotraukas ir kitus reikia
mus testus.

net iki 30 ar daugiau 
Nežiūrint to, yra rapor- 
kad nors ir mažas ap

dulkiu įkvėpimas gal 
vėliau iš- 

Tas viskas prik-

5K

fe-) .■ - 
a

Et 

g 
č

Kaip sudaromi testamentai
Vakarų Vokietijoje

KL. Malonėkite paaiškinti 
kaip Vakarų Vokietijoje suda
romo! testamentai? Pr. P-kus

ATS. čia pateikiame svar
besnius reikalavimus, pagal ku 
riuos yra testamentai sudaro 
mi Vakarų Vokietijoje.

, Civilinės teisės, kaip ir kito-
rektoriuš ir minėtos “Deep Tu se srityse, be tėvynės svtimša- varkymus, kas su turtu turi at

mo
ka ip 
dai 
sri-

prilyginu si tikti ir po savininko mirties, tamentas gali būti paliktas na
. 1 . . I TV m • • T i " __  T _ s '1 . • v t

liai pabėgėliai yra j 
vokiečiams. Tuo būdu testa-j Palikė j o paskutinė valia turi 
mentų sudarymo įstatyminiai! būti išreikšta nustatytos for

mos aktu. Todėl testamentas 
turi būti sudarytas nustatyta 

privatinę nuosavybę forma. Tų formų yra kelios.
Kaip atskiri (fiziniai), taip iri Imsime paprasčiausią ir daž- 
teisiniai asmenys savo turtą niausiai vartojamą. Tai bus sa 
gali laisvai rikuioti ne tik, kol 
yra gyvi, bet gali palikti pat-

nuostatai taikomi ir pabėgė
liams. V. Vokietijos įstatymai 
saugoja

Sekančius ligoninės aptarnavimus apmoka Medica
res dalis A, jei tai yra priimtinos kainos būtiniems ligo
nių aptarnavimams, būtent, lova ir išlaikymas, slaugy* 
mas ir su tuo susiję aptarnavimai, naudojimasis ligo
ninės patalpomis,; apmoka už natūralius ir sintetinius 
vaistus, už reikmenis, už medžiagas ir įrengimus, ku
riuos ligoninės teikia; apmoka už po operacijos atsipei
kėjimo kambarį ir už diagnozstinius ir terapijos daly
kus ir už aptarnavimus, kurie normaliai ligoninės tei
kiami; taip pat apmokama už rehabilitaciją.

Šie slaugymo namų aptarnavimai apmokamu pagal 
Medicare dalies A programą, būtent, slaugimo globą, 
lovą ir už išlaikymą, už fizinę, profesinę ir kalbos te- 

1 rapiją, už medicininius, sofaialinius patarnavimus, už 
vaistus ir už biologiją, už internų ir rezidentų ir už ki' 
tus sveikatos patarnavimus^ kurie bendrai ■ teikiami 
slaugymo namuose.

Medicares dalis B apmoka už sekančius aptarnavi
mus, būtent, už gydytojų aptarnavimą, ligoninių ambu
latorinį aptarnavimą ir už medžiagas teikiamas įpras
tiniu būdu ka>p antai: už diagnostinį rentgeno tyrimą, 
už rentgeną, už radijumą ir už radioaktyvią isotope gy
dymą ir už kitus medicininius ir sveikatos aptarnavi
mus (įskaitant už pooperacinį žaizdų perrišimą, ‘šinas’ 
ir gipsą, už nuomojamas ar perkamas padengtas medi
cinines išlaidas).

Priimtina kaina yra pagrindinė suma, kurią Medi
care prileidžia, kad ii yra ta vertė už tą patarnavimą.

Po to, kai pacientas sumoka $60 atskaitomų išląi- 
dų, tai jis moka 20% visų padengtų mediciniškų išiaidij 
virš tos sumos. -

Tas apmokėjimas vyksta ne taip kaip Medicare da
lies A, bet Medicare Dalyje B jums nereikia apnu^tėti 
už skirtingą atskaitymą už Jdekvienos rūšies mediumo 

_ patarnavimo, kurį gaunate. ■: • ; ■■
i| Medicare dalis A turi atskaitomą sumą ųž įĮgpųi-' 

niuose saugoti, ypač kai yra' ne už slaugymo namų globą. L—
artimųjų, arba peruotsas sau
goti apylinkės teismui (Amts- : < -
gericht). Kas turi priėmęs sau* *
goti testamentą, kuris nebuvo Ji yra vykd. direktorė 
perduotas valdiniai (teismo) 
apsaugai, yra įpareigotas ne 
atidėliojant, kai tik sužino 
apie testamento sudarytojo (te 
statoriaus) mirtį, testamentą 
perduoti teismui. (Šią infer- 
maeiją suteikė V. Vokietijos sakė: “Mes visada
gerb. teisėjas Paul Boehni, inės gavę;gerd rūhtf vaikams ne^nt
Kūnam mes esame dėkingi). | ir suaugusiems”. Jie mielai testamTstefe ŠpSjs'nuo- 

pr. ste , priima ir namų ruoW' stalas; Ois^ors asmuo turi 
------------- i kus, naudotus baldūs.Darha^ifc'l’pggi^įįgr^l^įt^t ęn'i

(Bus dangiaU'J'y'

'Mani- #ald ve., Čhic^gpį ‘1(1. ',įį'etiias 
žinioje

of the Daudgher of Carity, mente J:(paskirtais i-atekiriems
------ .. -asmenims ;;pin^itf^įįis sump

esančios 2822 AV.Jackson BKį
Chicago, IR.'Pas .juos_ gjvena .Mfe arj^giaidij?-
daug neturingu žmdniifJ'Ji-pa«<"JiiM ATiw*. —

lac House, kurie yra

vo ranka palikėj o surašy tas ir 
j pasirašytas testamentas. Pduc 
dame tokio testamentū pavyz- 

,di: " :
Mein letter Wide! 

r v ' ‘h
Ich, der A rbęi ter-Angęstelller 

(Jonas Jonaitis^ ^ ohiiliaft, in 
j Hamburgu Grossę .Allee 41, set- 
Iže hiermit fneine TEhefrau Ona 
• .1Jonaitis, geb. Matijytė, zu mei- 
ner Alleinerbin eis. . . . : -

Jonas Jonaitis 
Hamburg,den 25 :October4978

Šios rūšies testamentas būti
nai reikia ištisai rašyti savo 
ranka ir pasirašyti. Mašinėle 
surašytas ir pasirašytas testa
mentas negalios. Būtina taip 
gi reikia įrašyti testamenjc 
surašymo vieta ir laikas.

Taip surašytas privatus tęs 7440 Seselei Patricia Fineriy Į išmokų (benefitų) čekius?

šv. Vincento iš Paulio

< s- m

Noe E p<y S’* % iatKvet held to

■t your hmnk. Intorw* h not mbiRCt to rtete

Take stock in America.

G9ow THAT A PILVE ANO FRES* 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUNT 
ATOME IN YOUR KITCHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTB CUT AND SERVE 
THIS PELlCACy.WELUITCOULPri 
EE EASIER.

Remove the pm eapfle from both $hhi5. halve 
FRUIT such OFF core (top pomoM) £
fiFEACHtXAAFrtg.OWJHKFKOrr. PUT backntoe Js

Azažncs is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. 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 perti- 
mlar dream by joining the Payroll 

Plan where you work, or the 
dcnd-a-Month plan where you bank.

kokius reikmenis. Ji Bus palei 
kinta, kad tuos daiktus jūs as 
meniškai pristatysite.

KL. Ar galite nurodyti orga 
nizaciją, kuri gali perduot 
gerus rūbus (vaikams ir su* 
augusiems), esantiems bėdoje 
Jei būtų reikalas, aš galėčiau 
tuos rūbus jiems atvežti. Aš 
noriu tik žinoti, kad tik rūbus 
naudos tokie žmonės, kuriems 
jie būtinai reikalingi.

William Smith, Glen Ellyn

ATS. Paskambinkite tel. /22- gn. Ar jjs gali gauti Soc. Sec

Atsilikęs vaikas turi teisę į 
pašalpą

KL. Mano sūnus yra gimęs 
su kažkuriomis didesnėmis fi 
zinėmis problemomis, o taip 
pat jis pripažintas nedarbin

KL. Ar gįliT>u ti tęs tąpien tas 
panaikintas ar atšauktas žo
diniu pareiškimu? A. F.

ATS. Toks testamento at
šaukimas negaliotų. Tesįa- 
mentą ųjsaukti ąpįja-,pąkeisti 
tegalima raštu, aug. vadinamu 
coiįįcil’u.

TO OfTAKD SEME FKčSH PINEAPPLE

KU.Y THE PINEAPPLE ON n5 

iSIDE.WlTHALARGE,SHARP . 
(KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
(THE BCraM THROUGH THEOOWN.

fa KEMCMETHEFKirT, 
INSERT A CURVE? KNIFE. 
CLOSE TčTHE SHELL AND

ATS. Jis turėtų .teisę gauti 
Soc. See. čekius, jei vienas iš 
tėvų turėtų teisę į pensijos iš
mokas (benefitųs) arba S. S 

1 nedarbigumo benefitųs arba 
jeigu abu tėvai yra mirę ii 
yra dirbę pakankamą metų 
skaičių padengtame Soc. See 
darbe.

curity Income) benefitai galė
tu būti mokami jūsų sūnui, 
jei šeima turi ribotas pajamas 
ir šaltinius.

Skambinkite Soc. See. įstai 
gai dėl išsamesnių paaiaškini* 
nui apie galimybę gauti sūnaus 
išmokas (besefitus). Tuo rei
kalu liek kalba paaiškina LB 
Socialinio klubo reikalų vedė
jas A. Čepulis, 3518 S. Eme-

ENERGY
WISE/ >

il!td

DAINININKŲ BŪRELIS KVIEČIA
Lietuvoje nuo dainų “laukai skambėdavo”, — taip seni daini

ninkai dažnai pasakoja apie savo jaunų dienų dainas.

Dainavo vyrai ir moterys, būriais traukdami į darbą ar grįž
dami iš jo. Niūniavo motinos, supdamos kūdikius, ir jaunos mar
čios, susimąsčiusios apie savo dalią. Traukdavo dainas vestuvėse, 
pabaigtuvėse, sueigose, įvairiuose pobūviuose. — DainininkųBū
relis yra pasiryžęs neleisti nutilti dainai ir čia, toli nuo -savo Tė
vynės krantų. — Jis trauks lietuviškas ir amerikietiškas dairas 
ir spalio 29 d., sekmadienį, Martinique Reetorane '‘Naujienų” su-
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VYTAUTAS SIRVYDAS

VIDINĖ {TAMPA SUSIVIENIJIMEIN
(Pabaiga)

Seimo pirmininku išrinktas 
Pijus V. Birštonas, vicepirmi
ninku M. J. Damijonaitis, se
kretoriais Jonas Ilgaudas ir An
tanas Ramanauskas. Telegra
momis Seimą sveikint* pradi
ninkas Pijus Paseckas ir kun. 
M. Pėža. Su 94 sveikinimą laiš
kais atėjo S 143.99 aukų, kurių 
pusę Seimas paskyrė “revoliu
cijai” (reiškia Lietuvos laisvei 
per Lietuvos socialdemokratų 
partiją), pusę Prieglaudos na-Į 
mui.

Seimas apsvarstė apie pusan.į 
tro šimto įnešimų, kurių dalis 
buvo nuo 48 kuopą. Pomirtinę 
($150) 29 kuopos prašė palikti 
kaip yra, bet 13 kuopu prašė į-j 
vesti ligoje pašalpą. Tai Seimas 
visai atmetė. Prieglaudc’s na
mui įsteigti pritarė 29 kuopos. 
Dvylika kuopų norėjo atsteigti Clevelande, Ohio. I Centro Val- 
organą Tėvynę, bet seimas 33 dybą išrinkti: 
balsais prieš 27 įnešimą atme
tė. Dvi kuopos įnešė paskelbti* tonas (Shenandoah, Pa.) 
konkursą parašyti Susivieniji
mo įstorija. Seimas pritarė ir reila (Waterbury, Conn.) 
paskyrė $50 premiją. Viso gy
vuojančiu kuopų Susivienijimas 
turėjo 121, narių 5,391. ........ .

Seimas nutarė ir toliau mo
kėti Andriui Višteliui Argenti
noje $5 mėnesinę paramą. Nu
tarė išleisti ir antrąją Kriaušai- 
šie? gramatikos laidą, bėt auto
riui neatsiliepus su leidimu, da- 
dykas nusimarino. Centro Val

dybai pavesta ištirti kokios spal
vos senovės Lietuvoje būdavo 
skaitomos tautinėmis. Nutari
mas, taip pat, vaisių nesusilau
kė. Nutarta paskirti $50 pajnim 
klui pirmajam Susivienijimo 
Garbės Nariui,Juozui Paukšti-] 
Garbės Nariui, Juozui Paukš
čiui. Tautiški Centai buvo pas
kirstyti šitaip: šliupo Aušros 
draugijai stipendijom $100, ir 
po $50 konkursams: SLA isto
riją, lietuvių poezijos rinkinį ir 

I lietuviškos muzikos veikalą pa- 
I rašyti. Prieglaudos namui pas- 
kirta*$100, o likučio ($344.42) 
pusė Kankiniu kasai, kurią tuo
met Mažojoje Lietuvoje globo
jo p-lė Zauniūtė. Kita likučio 
pusė buvo paskirta “revoluci- 
jds” reikalamas, reiškia, Lietu
vos socialdemokratų partijai.

Kitą seimą nutarta šaukti

pirmininkas: Pijus V. Birš-

vicepirmininkas: Jonas Ta-

Da-sekretorius: Motiejus J. 
mijonaitis (Chicago, III.)

iždininkas • Jonas Skrilulskus 
(New Britan, Conn.)

knygius: Mikas Paltanavičius 
(So. Bc'ston, Mass.)

iždo globėjai: Antanas Rama
nauskas (So. Boston, Mass.) 
Antanas J. Poviiaika (Waterbu
ry, Conn/

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Gvssen — MINTYS IR DARBAI, 259 ?SL, liečiančius 1905 

i metų įvykius. Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$3.00

<■! ‘ - r------------------------------------ :-----------------

a- J. Gu*s«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikais. ir grei*
* 'Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik______ ___

• ibiS. Minižtii* viršeliai* tik 
TDr.UL Ji Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMON45.

Kelionė* po Europą įspwffi»L Dabar tik 

S3.CS

i
į

. ( _ _ _ _ $2.06
TaMma falpr pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money ordarį, prie 

IJ fi nurodytas kainos jwtdadant 50c. parsiuntimo Išlaikoma.
-nūn :_______ _ L?
i *i Ji 173S So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 5ŪGC3

' 4 <

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINŲ' KALNAS

Seimui buvo raportuotas už- paskutinio atsikvėpimo nesi- organizuojamas socialistų kuo- 
baigimas bylos su kuniginiais 
Sus i vien i j i mui są m okslini n k a i
sugrąžino čarterį, antspaudą, 
vėliavą, $360 pinigais ir 4.297 
egzempliorių įvairių SLA leidi-j 
niu. Byla Susivienijimui kaina
vusi $1,010.54.

v u VJ VA * i I KJ v *»>'-*'*-*■

duosiu man antai esti beprotys- pas. “Tc'kio atkalbėjimo laišką 
tės: visus išmisks iki padangių!
ii su didžiausia panieka atme
tu”.

Amerikos

A. Olšausko Lietuva tuomet 
tarnavo Susivienijimui Organu 
ir jos no. 50 1906 m. paskelbtas 
Andriaus Vištelio laiškas rašy
tas iš Buenos Aires spalio 27, 
kuriame dėkoja Susivienijimui 
už teikiamą pašalpą ir sako: 
“Užtenka man visko. Turiu 69 
metus amžiaus, su iščiulpta t 
kroji jo pavardė-etaoinshrdldluU . L •i „ .v, . v •! ..ivienijimas. Socialistai turėjosveikata . Pareiškė, kad tikroju > .• >
jo pavardė esanti ne Vištelis: aš 
rašausi Visžalius”, nors lenkiška. .. ..... . . 1906 mę]metrika rase Wistalewski, o ki- 1 ir tuose dokumentuose stovi Wiš- 
telewski. Jį suerzinęs laiškas 
Vienybėje Lietuvninku, kur jį 
vadino proto ligdniu. Vištalius 
pareiškia: “Politikoje nėra nei 
krislo teisybės, tiktai diploma
tu sukiniai”. Toliau sako: “Aš 
ir už pinigus neparduosiu savo 
idealų — šviesos ir tiesos. Iki

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTIIN

Sekmadienį, š. m. spalio 29 diena

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

DAINOS

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

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

vietinius Betuvius už pa- gini ui pritarė 45 k 
žeidimą lietuvių-tautinės garb 
itd.i . \ a v i n i u eisenoj e. Kaibė_ į ge »

Pijus Grigaitis nei pusei S 
neprisiminė Susivienijimo pomirtine.

liko p?c:o! 
si vesti, jei

c:ka*u. kurių, aišku, nežinojo 
vien apie revoliuciją

Bronius K. Balulis,
iškihnes statė pa- 

ip jų nereikia rengti. 
S sivicilijimo Seimu 
iškilmes pašvęsi i i-

šimtmai Susivienijimui ir jo ge
rovės reikalams.

Į Seimą atvvko 58 a t stovai 
31 kolonijos nuo 36 kuopu. V
kuopu jau buvo 152. Moterų bu
vo dvi delegatės. Seime dalyva
vo Tarnas Paukštys. V. S. Joku- 

l>. Strimaitis, ’feofi- 
F. J. Bagočius ir B.
Delray, Mich, kuo-

stambesnieji 
ima i.
ras nu

o

uopos. i
kuopą p

P:

kuc
pašalpą pa
ns vadoje į" 
glaudas na-

mui t vi 
nutarė \

!
j^.m mi-
Ui narna

išrinko F.
Damijonaitį

pasigavęs Centro sekretorius, 
M. J. Damijonaitis organe (Lie
tuva, Nr. 19, 1906) organizaci
jos ardytojus papeikė, pavadin
damas “betaktiškais karštuo
liais’’.
22-as Susivienijimo Seimas Cle
veland©, aišku, negalėjo rainiai 
praeiti kaip kiti po 16-tojo Sei
mo. Suruoštoje eisenoje miesto 
gatvėmis. Astramsko žodžiais,

“Naujų metu dieną, 1905 m.
Šiud laikotarpiu

lietuvių laikraščiuose įsivyravo 
įkyri ir gana aštri polemika 
tarp “tautiečių” ir “socialistu”, 
kuri, aišku, neišvengiamai už
kliudė ir Susivienijimą. Tautie
čiai buvo įsitikinę, kad Susivie-* “vietinių lietuvių maža kas da- 
nijimaš esąs jų tvirtovė, iiors lyvavo”. Lydėjo tik vienas ber

nas ir tas buvo Lietuviu Sūnų 
Draugijos iš Wilmerding, Pa. 
Svarbiausiu (ir vieninteliu) kal
bėtoju priešseiminėse iškilmėse 
buvo pakviestas Amerikon tik 
ką koją įkėlęs Lietuvos social
demokratų partijos įgaliotinis 
Pijus Grigaitis, kuriam kalbė
tojo vietą užleido Amerikos lie
tuvių socialistas, F. J. Bago- 
čius. Vienintelis gyvu gėlių vai
nikas Seimui sveikinti buvo. iš 
Lietuvių socialistu sąjungos —

jų sr&vei į>ri klausė ir Tėvfnės 
Mylėtojų Draugija ir dr. J. šliu
po Lietuviu laisvamąnių <jsųsi- 

—'j2—‘
1905 metais J. ib. širvyde sūor- 
gąnizuota • į apįę^, kurją
" ..leiiL gale. , orgapizatonųs, 

organe/ 'KA’v&s riedaktbrius 
pasakojot?* h 
susirašinėjimais. sutelkėme še
šias socialistų kuopas. Dabar 
turime 60 kuopų”. ./?■

Nežinoma, kas 1907 m. suda\
rė Susivienijimo kuopų ir narių4 (LSSA). Jį priimdamas, Susi- 
statistiką pagal Amerikos vai- vienijimo prezidentas Pijus V.

Birštonas pareiškė nežinąs ką 
šie inicialai reiškia. Bagočius 
buvo priverstas atsistoti ir pre
zidentui akibrokštu aiškintu 
Vietinės SLA kuopos delegatas 
Teofilius Bartkus, atsistojęs iš-

Hus Dūda. 
K. BMutb 
nes atstovu dalyvavę* Mykolas 
Ksaveras Mockus, vėliau Ame
rikos lietuviuose plačiau pasi
skelbęs “velnio kupčium”, kaip 
agitatorių prieš katalikų kuni
gus ir tikėjimą.

Seimui pirmininku išrinktas 
bostonietis Vincas Kaunas, se
kretoriais F. J. Bagočius ir B. 
K. Balutis. Iš k uodu atėjo virš 
45 įnešimai, kuriuos sutvarkė 
Seimo paskirtoji komisija: Kon
dratavičius, J. Klembauskas. ir 
M. J. Damijonaitis. Pomirtinę 
didinti iki *200 ir $300 siūlė 8 
kuopos, o seną ($150) palikti - 
32. Ligoje pašalpą įvesti norėjo 
10 kuopų. Prieglaudos namo į- 
gyjimui pritarė 32, savo organą 
Įsteigti - 41. Centro valdybą ne 
seimuose, bet nariu referendu
mu rinkti siūlė 29 kuopos. Sei
mus kas antrus metus šaukti 
norėjo 11 kuopų. Apskričių ster

i n t* t ko s

iii. M. J
Ugandą nustatyti kiek 

įkainuotu ir parekomenduoti re- 
šjdaktoriu bei leidimo vietą. Ap- 
o|skr*č:u klausimas atidėtas ki

tam seimui. Nutarė įsteigti $103 
konkursus parašyti inc'kykloms 
vadovėliu: pirmosios skaitymo 

(chrestomatijos), arit- 
ir lietuviu literatūros, 

priimti iš Astramsko jo
parašytą SLA Istorijos (iki 1907 
metu Seimo) rankrašti ir jam 
atlyginti $75.

Praėjusio Seimo Centro Val
dybai užkrautą pareigą patirti 
senovės Lietuvos tautines spal
vas, pavedė Literatinei komisi
jai. Perskaityta Andriaus Viš- 
talio padėkos laiškas Susivieni
jimui už “pensiją”. Seimas Viš- 
talių pagerbė atsistojimu, ir iš
rinko komisiją rūpintis išimti 
ji iš ligoninės ir perkeldinti į 
Lietuvą. Komisijon įčėjo: Teo
filius Dūda, Tanias Astramskas 
ir Vincas Daukšys.

(Bus daugiau)

© Pirmoji vertybės popierių 
birža buvo įsteigta 1602 m. Am
sterdamo mieste, Olandijoje. 
1972 m. ji dar tebeveikė ir tu
rėjo 126 skyrius visame pasau
lyje. dį

stijas. Astramskas ja šitaip pa
teikia: :-

i

i

Pennsylvania ' 
Massachusetts ' 
Connecticus *•’ 
lUinois 
New York 
New Jersey 
Ohio' 
Maryland 
Nebraska 
Washington 
Michigan 
Rhode Island 
Delaware 
California 
Indiana 
Indian Territory 
Maine 
Kanadoje

2,441 
1,054 

941 
837 
263 
238 
89 
73 
61

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J.imlrMt. A KIS5 IN THE DARK. ’ikastiSknJ; tatnrfn 

tmJymai. paimti » ?yvenimo. Lengva* stilius, zrva talba. Stafcti lilelsta. 
150 wl. Kaina $220.

- Dr. Juonr s? Končių*, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos 
mntranVa nuo rat senųjų tmSų iki pokario metu. Vidutinio
AsL, kainuoja $2.00. ____ ___

Dr. Juciai S. Konžlut, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir Jos kaimynu istonla. 
211 psL Kai v s S3 00. Kis tai j viršeliais $4.00.

Dauguma Mu tnysiu yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!*. Jas Ir 
kitas knyga* calima įsigyti atsflankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

perlaidu

1785 SoHti EalstM Street, Cėlesje, EI

I TavpyKite dabar
pas mus

1

"Ra?

52
46
41

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaito® 
aeša

18
16
9

24

A S S O

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St,

DIDELES ATSARGASTURINTI

s — CMtCAOO a, ILL, Thursday, October X, 1978

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bora Lornri

Fu 25XS tsijoaU jtaj rUifa! it- 
R#ra dideliai darbus. Pirma, jl« ps- 
deda Jums pasiekti asmeuilkus Jūs-? 
uislmojlmus. Antra, jie padeda ra- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Astramskas pasakoja 
tingesniais būdami, so 
dažnai pateki o S^sivieunimo 
kuopų virgin ū kais. Kai kurie 
ėmė narius kalbinti partraukti 
iš ramaus (nerevoliucinio) Su
sivienijimo ir įsirašyti j čia pel

Taupykite dabar. ,

£antaupoat padėtos prieš 10
*lo dien4, neia nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie n<-

ENERGY 
WISE

UNIV
TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

pdXit* 1923 mriuiX T*L 421^3070
IitalfXM pletuoM Uemxi potatytt
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Dienraščio kainos:
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pusei metu ____________
trims mėnesiams _______ -
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams —______

pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metu — 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metu_____
vienam mėnesiui

$16.00
$ 9.00
$ X00

$33.00 
$18.00 
$ 3 JO

$34.00
$18.00
$ 4.00

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinižiu reikia dusti palto Money 
Orderiu kartų /u užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. Išskyrus sekmadienius, nuo
9 viL ryto iki 5 vai Yr^aro. šeštadieniais — iki 12 vaL

Keičiasi Amerikos lietuvių nuotaikos
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, vykęs 

7 Chičagoje 1978 in. spalio 21 dieną, gerokai sustiprino 
-savo gretas ir gerokai sustiprino šios didelės Amerikos 
; lietuvių organizacijos poziciją- Suvažiavusiems buvo 
7 liūdna, kad ilgametis ALTo pirmininkas išvyko iš Chi- 
-cagos, pasitraukė iš ALTo vadovybės ir visai nebuvo 
- pasiūlytas kandidatu Į ALTo vadovybę.' Vienas kitas 
;iš tolimesnės kolonijos atvykęs atstovas savo rūpesti 
: reiškė, ką ALTas toliau darys? Nei vienas ALTo pir- 
•mininkas taip aiškiai neišreiškė ALTo daugumos min- 
; ęių, kaip tai darydavo Dr. Bobelis. Jis buvo judrus, grei" 
Z tai orientavosi, suprato lietuvių didžiausią norą padėti 
7 jiąvergtai mūsų tautai ir kiekviena proga — ’ kongreso 
; komitete, painiame mitinge ar keliasdešimties bendra- 
i darbių susirinkime — išdėstyti lietuviams khfo metu 
7padarymą skriaudą.' Jis vykdavo Į Washingtona Lietu- 
’vos laisvės reikalais, jis skrisdavo Į Kaliforniją garbės 
j konsulo inauguracijos proga, jis prasidarė duris į Bel- 
grado 'kbfrferehėiją,'' 'nors iš ten buvo1 išprašyti "-toki" pa*

f
f

k
4

b- 
b 
ii

v 
h

| sujungė visus ALTo atstovus vedamam darbui tęsti. Jie 
užgirdo vieną kitą užuominą apie besikeičiančią Ame
rikos Lietuvių nuotaikas ir apie ALTo atstovų pasiry
žimą tęsti. Kito Dr. Bobelio ALTo eilėse nerasime, bet 
išsirinksime patį gabiausį ir geriausią darbui tęsti. Jei" 
gu jis nepajėgs, kiekvienas ja mpadėsime patarimu ir 
darbu, — pasakojo jo kalbą klausę suvažiavę atstovai.

ALTo suvažiavime teko užgirsti naujų dalykų, bet 
[ viename rašinyje jų negalima nagrinėti, ši kartą nori- 
i me priminti, kad 38-tą seimą sveikino Vytautas Kaman

tas, Toronte vykusių Pasaulio Lietuvių Dienų ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės organizatorius.. Jis ne tik1 
atvyko, bet pareiškė, kad nori pasveikinti suvažiavimą. 
Visiems buvo įdomu užgirsti, ką frontininkų išrinktas 
pirmininkas turės ALTo atstoams pasakyti.. Suvažiavu" 
šieji tikėjosi mokytojo Stasio Barzduko ar inž. Bro
niaus Nainio kalbos. Pirmasis bandydavo suvažiavusius 
atstovus mokyti, nors pats iš jų turėjo daug pasimoky 
ti, o antrasis pagiežą žėrė, kad nepajėbė ALTo ekono
minių pagrindų išgriauti- Tuo tarpu naujai atvykusio 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko Kamanto 
sveikinimas ALTo biuletenyje šitaip aprašytas:

“PLB pirmininkas Vytautas Kamantas dėkojo 
Dr. K. Bobeliui už sveikinimus Toronte, LB seime. 
Tas seimas pradėjo naują laikotarpį, pagristą lietu
vio meile ir draugingumu, o tai padės mums sugy
venti. Kvietė važiuoti Į Jaunimo Kongresą ir siųsti 
savo vaikus. Pakietė ALTos pirmininką Į Jaunimo 
Kongreso garbės komitetą. Linkėjo suažiavimui ge
ro darbo ir naudingų nutarimų (Naujienos, 1978 m. 
sp. 25 d., 1 psl.).
Trumpas Kamanto sveikinimas buvo visai skirtin

gas, negu buvusieji Barzduko ir Nainio sveikinimai. Jis 
net priminė, kad atvyko su “lietuvio meile ir draugingu
mu” ir pridėjo, kad šitie dalykai gali lietuviams padėti 
sugyventi. Lietuviai žino, kad su meilė ir draugingumu 
daugiau padarysi, negu neapykanta ir niekinimu. Iš Bo
belio pasakytų minčių buvo aiškiai matyti, kad toleran
cija, pagarba kitaip galvojantiems ir pajėgumas iš kiek* 
vienos grupės paimti, kas joje yra geriausio, padėjo jam 
tiek sustiprinti ALTą, kad ir baisiausios sovietų jėgos 
nepajėgė jos sugriauti- Tuo tarpu nei Barzdukas, nei 
Nainys, pagaliau ir nė inž. Algimantas Gečys nepajėgė 
tokios Bendruomenės suorganizuoti. Netolerancija, no'" 
ras primesti savo valią ir klastą visuomeniniime darbe 
veda prie skilimo, Įžeidimų, neapykantos ir bendros kal
bos visišką nutraukimą, nekalbant; jau apie : bendrą 
darbą. ; .t . \ . . . > :..U- '

Kamantas buvo labai gerai informuotas- apie Barz" 
dūko dėtas ir Nainio plėstas nuotaikas. Jos ne tik •nesu
trauk ė visų lietuvių Į vieną didelę šeimą, kaip pirmieji 
Bėndruomenės balandžiai Amerikos mitinguose ulbėjo. 
Jis Įsitikino, kad anų metodai juos pačius nuvedė Į akli- 
gatvi. Matyt, kad prie tos pačios minties pitejo Įr galin- 
gasis Cicero vadas, jeigu jis leido Kamantui sveikinti su 
“meile lietuviui ir draudingumu”. Būtų, žinoma, gražu, 
jeigu jis Dr. Bobeliui būtų padėkojęs pačiame ' Toronte, 
PLB seime. Dar būtu buvę gražiau, jeigu jis Dr. BėbelĮ 
būtų pasodinęs prie garbės stalo, o nenugrūstų Į tolimą

GIMIMAS

Zimbabve (taip juodžių vadi 
. na Rodeziją) Afrikos Nacio

nalinės Išlaisvinimo Armijos

Gustuve Dore, 18 šimt. pranzūzy dail.

KARAS RODEZIJOJE •
SALISBURY.—Kruvini susi 

rėmimai tarp baltųjų mažu
mos i 
daugumos Rodezijoje, n epai 
sant sudarytos ‘‘koalicinės” lai 
kinos valdžios eina arsyn.

Trečiadienį valdžios ka-

ir juodųjų nulemiamos Patriotinį Frontų kuriam va-
dovau j a Robert Mugabe.

Washington. — Rodezijos mi- 
iministeris pirmininkas lan 

riuomenė antrą kartą mėnesio’Smith sutiko JAV ir Britanijos 
būvyje atakavo partizanų ba-Į siūlymą susitikti su savo prie
šes Mozambiko teritorijoje,[žais — partizanais ir iš abiejų 
tikslu surasti ir sunaikinti, ka~ pusių ieškoti kelio į taiką, per- 
dangi artėjant lietaus perio-į laidžiau t valdžią juodžių* dau- 
dui laukiama partizanų ofen-f gumbai, tačiau partizanų vadas 
zyvos. Jošua Nkomo kurio jėgos, (lai-;

Karinė komanda pareiškė, komos prie Lusakos, Zambijo- 
kad invazija į kaimyninį Mo- je) nuo Rodezijos aviacijos a- 
žamįbiką yra nukreipta prieš takos ketvirtadieni skaudžiai

ffrjtBobeliš!; nekandidatavo Į ALTo? vadovybę, jo 
nebųspąsitarirmiose negalės atstovauti-Amerikos 
lietimų^ bet^konferencijos dalyviai nenusiminė,: Jie dir
bo ilgus metus be Bobelio, _ bet jiems pradžioje atrodė, 
kad dabar be jo’buš labai sunku. Jie visi dalyvavo ban
kete Dr: ] Bobeliui pagerbti ir su juo atsisveikinti. Bet 
kai išgirdo jo atsisveikinimo kalbą ir išklausė, kaip jis' 
pajėgė sucementuoti tokią didelę organizuaciją -ir tapo 
ne vienos-.politr.ės grupės atstovas, bet visų Amerikos' 
lietuvių minčių ir pageidavimų reiškėjas, tad jie atsiga
vo. Kalbų metu jiems buvo priminta, kad vietoje vieno 
ąžuolo, raikia statyti kitą. Jie Įsitikino, kad ne tik rei-. _ . _ _ _ _
keš^ tęštf 'fld' šio meto vestą darbą ir reikės jĮ dirbti taip užkampi. O gražių gražiausia būtų, jeigu jis būtų patdė- 
gerai arba 'dar geriau, negu buvo Dr. Bobelio vadovau- kojęs už atvykimą Dr. Vytautui P. Dargiui, mokytojui 
ma ALTa Jie pamatė, kad eina teisingu ir tiksliu keliu, Ignui Serapinui, Andriui Juškevičiui ir kitieiriš už atvy- 
kuris gali padėti pavergtiems mūsų tautiečiams- - _ i _ ’ \ .kimą Į PLB seimą, leidęs jiems tarti kelis žodžius ir būtų 

Dr. Bobelio baigiamoji kalba, kad ir jaudinanati, išklausęs, kuo jie ir jų atstovaujami lietuviai buvo Bus"

Priausti. Bet geriau vėliau, -negu niekad- Ko Kamantas 
Hepadafė nepadarė Toronte, tą jis padarė Chicagoje. GyH 
Vėfiithhš parodys, ką tie jo žodžiai reiškia.

Trumpoje savo kalboje Kamantas, vykdydamas PLB 
nutarimą ar besinaudodamas specialiomis pirmininko 
piryilegijoimš, paskyrė ALTo pirmininką Garbės komi
teto nariu, kvietė siųsti savo vaikus Į Jaunimo kon- 
gresą. J : '

Iki šio meto bendruomeninkai savo jaunimą leisda. 
vo į Kapsuko kursus. Kelis kartus Į juos buvo kreiptasi 
paskelbti savo nuomonę ir poziciją vaikų siuntimo į 
Rumšiškes ir Kapsuko kursus, bet nei viėhas prašomo 
paaiškinimo nepadarė. Ar kongresan siunčiamas jauni" 
inas bus apsaugotas rišo kapsukinės dvasios? Sveikini
mo metu Kamantas to nepaminė j o,bet būtų nepervėlu, jei" 
gu jis dabar tuo reikalu pasisakytų.

nukentėjo, atsisakė bet kokioje 
konferencijoje su Smitho val
džia dalyvauti. Staigioje aviaci
jos atakoje ketvirtadienį .226 
žmonės užmušti ir 629 siižeisti.

S Geriausią^ biznį padarė 
JAV sekretorius. William Hen
ry .Seward.. (1801-72), pasiūly
damas Amerikos: valdžiai ji up ir- 
kti Alaska iš Rusijos >ckro^A- 
leksandro- Antrojo^ “Kontraktas 
'buvd'pašfrašytas ’Į867'jm~'kbvo 
30 i Amerika užAla^ą šumo- 
kėjo'7(200,000 ^ddėfiųKįrba Jik 
.1,9 centol Įiž' aker|: ' i$tta 
yra Alaska.gaiima-'silprašfjžiš 
varžytinin- Ivyk-nšių- 1969-^m. 
\<flchdragėš''irriesft'.' ^^r-

5®ėš-ATaskoj; vL^^Q^S^k- 
rai. Už turtinga- alyva- žemę su
mokėjo" 72.277^13Žd3ferįus. Tilo 
pat metu Amerada, ir Getty aly
vos bendrove zišndomoje’ ’2,500 
akrų, sumokėdama' po 28,2^3 
dol. už. akrą nuomos; ~

— Saudi Arabija rfegali padi
dinti biznio su Amerika,‘nes be
turi žmonių, kurfė fftokėtų Įdė
ti apgadintų Afrrerrkos mašiną 
dalis. Arbijoje 'nėįfftanoma ių 
apmokyti. ------

~ \ . > 
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L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Pas save dar turėjau iš Vokietijos atsivežtą 
eilėraščių ir dainų montažą, atliktą Vasario 16

- proga, 1948 metais Spakenbergo stovykloje. Ten 
turėjome stiprų chorą, kuriam vadovavo muzikas

’ Valteris Banaitis, padedamas Vaclovo Verikaičio. 
7 Turėjome orkestrą ir technikinį scenos persona- 
; lu geru patyrimu. Viską kaip reikiant.
2 Manchesteryje mūsų meninės pajėgos buvo 
~ labai kuklios. Tiesa, turėjome gražiai susidaina-
- vusĮ mergaičių kvartetą (Elytė Venckutė, Irena ir 
■ Kristina ššneliūtės ir K. Pilkauskienė). Apylin- 
I kėse gyveno ir nemažai buvusių choristų, kurie, 
7 “sustyguoti ir suderinti” galėtų ant greitųjų ke- 
7 lias senas daineles išpildyti. Tik bėda, kad Man- 
• chesteryje tuo laiku nebeturėjome jokio lietuvio 
' muziko.
Z MUZ. JONAS JUŠKA

Kaimyniniame Bradfordo mieste gyveno jau
nas ir energingas mužikas Jonas Juška, su ku
riuo jau buvau iš anksčiau pažįstamas. Tik jis 
mums dabar galėjo padėti- Tad vos tik sugrįžęs 
iš Kooi Jinacm’o Komiteto posėdžio, sėdau ra
šyti Juškai laišką, prašydamas jo pagalbos.

Už poros dienų jau turėjau Jono atsakymą. 
Jis stebėjosi, kad mes savo menkomis jėgomis

ryžomės dideliam darbui, nes jis tegalėsiąs pas 
mus pravesti dvi, gal ir tris repeticijas. Toliau 
jis rašė: <41

| “....jeigu Jūs pajėgiate ryžtis didesniam
darbui, tai ir aš, iš savo pusės, stengsiuosi pa
dėti- Aukos dvasia turi būti abipusė: ne tik 
meno, bet ir Jūsų (turiu minty choristus). Šian
dien daug kur būna priešingai, nes suburžuazė- 
jimo dvasia pakeičia aukos dvasią ir tepaiso- 
me vien tik savo asmeniškų reikalų bei užgai
dų. Jaučiu, kad ir pas Jus yra dar nemažai žmo
nių, kurie puikiai galėtų papildyti choro sąsta
tą ir skaičiumi ir pajėgumu reikštis dainos bei 
giesmės mene, bet, iš tikrųjų, yra kiek kitaip-”

Gavęs Juškos pasižadėjimą būti sekmadienį 
mūsų klube, aš nedelsdamas parašiau ir pasiun
čiau kvietimus visiems man žinomiems choris
tams ir dainos mėgėjams bei eilėraščių dekla- 
matorėms (iš kurių pati geriausioji buvo Irena 
Jakubaitytė), apeliuodamas Į jų tautinį susi
pratimą ir jų “gabumus bei tinkamumą meni
nės programos Sudarymui*, kviečiau atvykti į 
klubą repeticijoms sausio 26 d.

Kai autobuso stotyje pasitikęs Jušką, su 
juo atvykau į klubą, nenusivyliau. Ten mūsų 
laukė didelis būrys senų ir nematytų choristų,. 
Repetavome be pertraukos iki užkimimo, ' kol 
sutemo. Po to Juška, vos tik spėjęs sumuštinį 
perkąsti, turėjo skubėti atgal į stotį, kad pa
gautų traukinį į Bradfordą.

Pėr Savaitę choristai ir deklamatoriai iš
moko žodžius. Sekantį sekmadienį reperieija- 
sekėti žymiai geriau. Generalinei repeticijai 
(ant scenos) laiko nebeliko, bet nuodugnus, nors 
if skubus pasiruošimas, dėka Juškos pasiauko
jimo ir choristų entuziazmo, parodė, kad prie 
geto ftoro daug ką galima atlikti. Tad ir mūsų 
Sudarytoji meninė programa pasisekė geriau, 
kaip tikėjomės.

Su Jonu Juška visą laiką turėjau gerus as
meninius ryšius- Kartą visą jo šeimą pasikvie
tėme į savo nhmus. Po Juzefos paruoštų pietų, 
iittsivėžėme juos į “Belle Vue”. Tai Mancheste- 
rio Zoologijos sodas ir visokių linksmybių cen- 
ttaš. Šį popietė labai patiko jų vaikams, nes 
Bradfotde laukinių žvėrių ir paukščių įdomy
bių nėbūvo.

Juškų šeimai išvykus į Australiją, mūsų ry
šiai nutrūko. Esu tikras, kad jis ir ten nuvykęs, 
nepakidarė mažiau veiklus, kaip Anglijoje. Juš
ka bet kur gyvedamas yra stiprus lietuvybės 
ramstis išeivijoje

Mažesniuose parengimuose, kurį laiką ma
itinę programą atlikdavome grynai savo jėgo
mis. Neturėdami savo tarpe chorvedžio ar mu
ziko, dažnai man, tik < dainos mėgėjui, tekdavo 
imtis iniciatyvos. Savo namuose tardome seną 
Janiną. Pirkome jį su viltimi, kad sūnus ar duk
tė išmoks skambinti. Jie iš pradžių ir pamokas 
ėmė pas muzikos mokytoją ir kasdieh skambin

davo be sustojimo po kelias valandas. Bet grei
tai jiems nusibodo. Po to tik aš vienas, vakarais 
vienu pirštu baksnodamas, mėgindavau kokią 
liaudies dainelę išgauti-

Prieš kėkį parengimą, šukviėsdavaū žino- 
mas dainininkes į mūsų namus. Bernadeta Na
vickaitė skambindavo mano parinktas liaudies 
daineles ir taip darėme repeticijas. Tekdavo pa
sitenkinti dvibalsėm, bet visų mėgiamom daine
lėmis. Po kurio laiko mums pradėjo vadovauti 
muzikas.

, TEOFILIUS BUROKAS
Jis, kaip ir Juška, gyveno Bradforde ir iš 

ten atvykdavo j mūsų klubą pravesti repeticijas. 
Man pačiam nebeteko su juo ilgai dirbti Mano 
paskutinis parengime dalyvavimas buvo Da
riaus - Girėno minėjimas 1962 metais. Tame mi
nėjime, šalia T. Buroko naujai išmokintų dainų, 
choleris sudainao ir mano paruoštus žodžius pa
gal populiarią amerikonų gaidą:

Lituanikos motorai ūžė galiūnai,
Darius ir Girėnas tuomet pakilo aukštai;

, Skristi per Atlantą ryžos jie Į Lietuvą, 
Juos lydėjo šį gaida:

Glory, glory aleliuja, 
Garbe Lietuvos didvyriams. - ■ '
Glory, glory aleliuja — 
Skrendamė į Liėtuvą.

(Būa daugiai])
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DR. ALDONA LUKOšEVIčIuTĖdr. k. g. Batukas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pvhski Rd. (Crowford 

Modical Bwlidin8). Tol. LU 5-6444
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8W4.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 4LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talat 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*rteh*»Uf Community klinikoj 
Medicinos direktorių^

193$ 5. žUnheim Rd., W*stch*$t*r, IL
VALANDOS: 3—8 darbo dienom^ įr 

kaa antra šeštadienį 8—3 vaL

r Et. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wa*t 103rd Strat) 
Valandos pagal susitarimą.

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LETUVISKAI 
2613 W. 71 St. Tat 737-5145 
krina akis Pritaiko akining jj 

“contact lenses’” į
VaL agal susitarimą, uždaryta treč *

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OR.LE0NAS SEIB6TIS': 
l 

ARĖJAS VITKAUSKAS

Ruduo Marquette Parke
INKSTŲ, PŪSLĖS « 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrai. 1—i popiet 
ketvirti. 5—7 vaL vak.
Ofiso toloLs 776-?880 _ 

Roiidoncijoj toEaL; 443-5545

RUDENIO MOTYVAIS... 
į

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spes> MOTERĄ Ilges.1 
Ofisas 2652 WEST 57th S*) R2ET

T«l. PR 8-1223
OFISO VĄL: pimL. antiad., trečiau. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Šcžtadie- i 
2iais 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Su rydenio lapais, su rudenio vėjais,
Slenka miglota dvasia,
Ir nuodais — beširdės mirties pranokėjais, 
Paliečia gyvybės aukurą slapčia.

žydėjimas, virtęs vis gelstančia rauda,
Nyksta kaip aidas dainos,
Todėl ir širdį jausmingą taip skauda 
Ir ilgisi akys jaunc's žalumos . . .

II

orįhopeda^frotezistas 
Aparatai - Protezai. Mid. ban- j 
dažai Speciali pagalba kj|cms.| 
iĄrch Support; ir L X J

,050 63rd St, Chicago. Įfi. 60629
■T — ?Rc»*tXgt.Š-ŠM4 ;. ?.

■°E«KRAUSTYMAI '

L MOVING
Laidiniai — Pilna aperauda 

ŽEMA KAINA
R. ŽĖRĖ N AS

J z ' Tat' WA 5-8063

Neilgąją, šauną, saulėtą jaunyste
Paliečia suniuręs ruduo,-
Ir Jėgos neilstamos —- tik išsivystę, 
Pranyksta; pražūva sujuo . .

Norėtųsi, būtų šventa svajonėle —2 
Jauna* kadnežūtų mintis, — 3*: ( \ 
Kad-ji nors ant .kapo — pražydusi gėle, 
žydėtų, — neliūstų širdis . . . ; - . :r:

MOVING
Apdraustas p*rkraustym« 

Iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 3764882 arba 376-5996

TFTR FOUR. SECONDS 
THAT decided a 

WORLD CSAMPiONSSD

ffimed tfx world heavyweight box
ing title when Champion Gene 
Tnnney went down for the Tong 
count”—14 according to boxing

8APW JĘIMOS VALANDOS 

Visos pre^ramos H WOPAV 

1490 idL A. M.

Lietv^V M1 k*- kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30‘ vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30

Aldone Dtukv*
T.Jąf.: HEplock Jį$4TJ 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. ILL. 60629

Didžtausfcs kailiu

— Jei žinote asmenis, kuri< 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sar 
vaites nemokamai. ___

attempt to irgsun the j^uwn he had 
fcyt the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was Tar superior to 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Barry, at the be- 
ginniog of th^ historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in < 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral comer. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tnnney 
was on the defensive with Dempsey 
nonnding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tnnney on the head 
and reeled him against the ropes, 
gir sudden smashes with both, 
gloves and Tunney was down for 
the count.

Bedlam broke oct in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral corner, the 
timekeeper had reached the count 
of five aver the prostrate Tanney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off corner and the count was 
renewed- At the court of nine- 
fourteen seconds after the knock- 
down—Tunney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds, 
Tumey 111 uptot<ri and to- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight. Tanney retired from the ring 
a year Uter still the champ. Bdx- 
inr history has never repeated the ^oogcoone but boring f still 
whip the controversial bout into 
flame* at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during 'few pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain me 
heavyweight boxing championship 
of the world.

ma. šią sistemą sudaro sinoau- 
rikulinis mazgas, esantis deši
niajame prieširdyje, atrioven- 
trikulinis mazgas, esantis tarp- 
prieširdinės pertvaros apatinė
je dalyje. Airi oven trik ulinis 
mazgas pereina į atrioventriku- 
linį pluoštą, o šis suskyla į kai
rę ir dešinę kojytę. Kairioji ko
jytė suskyla dar į dyi šaknies: 
priekinę ir užpakalinę. Kąįrio-

"Ieškokit* sero, n* pikto, kad būtumėt* gyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugelės. Norint įstoti į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

Širdies paskirtis aprūpinti 
organiznią krauju. Dėl to šir
dis turi nuolatos susitraukinėli. 
Susitraukimu, arba mediciniš
kai sistolės, metu kraujas iš šir
dies išvaromas, o atsipalaidavi
mo, arba diastoles, melu krau
jo priteka j Širdį, širdies susi- 
i ra ūkimas irunkii apie 0,3 s, ąt- 
sipalaida-vimas — 0,5 s. Taigi 
vienas širdies darbo ciklas trun
ka apie 0J8 s. Ramybėje per vie-<sios kojytės šakelės ir dešinioji 
uą minutę suaugusio žmogaus 
širdis susitraukia ir atsipalai. 
dueja apie 75 kartus.

Širdies susitraukimų dažnu
mas priklauso nuo amžiaus: 
dažniausiai, iki 110—150 kartų 
per mmut& susitraukia nauja
gimio širdis; 2 metų vaiko — 
85—125; 4 metų — 75—115, 6 
melų — 65—105 ir vyresnio 
kaip 6 metų, kaip ir suaugusio 
žmogaus, — 60—100 kartų per 
minutą. širdis taikosi ir prie 
organizmo poreikių: ramybėje 
ji rečiau susi traukinė ja, negu 
dirbant fizinį darbą, dieną tan
kiau, negu naktį. Sveika suau
gusio žmogaus širdis sugeba 
keisti savo susitraukimų dau
giau kartų per minutę.

Apie širdies -veiklos ritmišku
mą sprendžiama iš laiko tarpų, 
kuriais kartojasi širdies darbo 
ciklas: jei jie yra lygūs — sako
me,jog širdis plaka ritmiškai, o 
jeigu kintamos trukmės — yra 
aritmija. Įprasta manyti, jog 
sveika širdis susitraukia lygi
ais laiko tarpais — ritmiškai. 
Dr. D. Žemaitytės tyrimai paro
dė, kad sveika širdis susitrau- 
kinėja ne absoliučiai ritmiškai, 
kad tarpai tarp širdies darbo ci
klų skiriasi, ypač paauglių, ta
čiau tas skirtumas ne didesnis 
kaip 0,16 s (1 pav.). Nustatyta, 
jog tie tarpai‘Sutrumpėja įkvė
pus ir pailgėja iškvėpus — tai 
su kvėpavimų,. susi j usi širdies 
uri taliją.

Kodėl širdis susi trauk i n ėja ir 
' kodėl kinta jos susitraukimų 

dažnumas? Kad širdis susitrau. 
^ktų,’ fi • turr Iiūti "padirginama. 
Dirgikliai atsikanda pačioje šir
dyje. Juos 'gamina nedidelė, po 
visa širdį išsisklaidžiusi širdies 
automatizmo ir laidumo siste-li . . .

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

PADĖKA

kojytė baigiasi Purkinjė skai
dulomis, įsiterpusiomis į širdies 
raumenį (2 pav.). Normaliai 
impulsai širdžiai susitraukti 
kyla sinoaurikuliniame mazge. 
Iš čia jie plinta į prieširdžius, 
iš jų pereina į atridventrikuli- 
nį mazgą, pluoštą kojytes, Pur
kinje skaidulas ir išplinta skil
veliuose.

Impulso plitimas širdyje atsi
spindi elektrokardiogramoje. 
Normalioj e elek trokardiogra- 
moje skiriame šiuos elementus • 
P dantelį, P-Q segmentą, QRS 
kompleksą, S-T segmentą, T 
dantelį ir U dantelį (3 pav.). P. 
dantelis susidaro, kai impulsas

mentas — kai jis plinta atrio- 
ventrikuliniu mazgu ir jo pluo
štu, QRS kbmpleksas — atrio- 
ventrikulinio. pluošto kojytėmis 
ir širdies skilvelių rąumeniu. T 
ir U danteliai susidaro, nyk
stant impulsui širdies skilveli
uose. Sinoaurikulinis mazgas 
tiesiogiai susijęs su nervų siste
ma, kuri gali paspartinti arba 
sulėtinti impulsų susidarymą.

(Bus daugiau)

Maskva. — Wilbur G. Lan- 
drey, Chicago Sun-Times spe
cialus korespondentas prąneša, 
kad jam nuvykus į Maskvą at
rodė jog ir ore “detente kuepia. 
Pasigėrėjęs Kremliaus raudo
nomis mūro sienomis, Landrey 
rašo: Iš už tų sienų Sovietų Są
junga yra efektingai valdoma 
Sovietų komunistų partijos ly
derių ir tie lyderiai, atrodo, 
ruošia savo žmones grįžti į de-j- 
tente su Jungtinėmis Valstybę^' 
mis . . . Oruoi pradedant atšalti, ji 
diplomatinis klimatas gali ątsil-

JONAS EVANS (IVANAUSKAS)

Mažeika — Evans laidotuvių direktorius
^įįsų byliinas tėvas, brolis, uošvis ir senelis mirė 1978 m. 

spalio 7 d. ir buvo' palaidotas soalio 11d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje.

nogime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa- 
ir palydėjo į amžinų ramybės vietą.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Antanui Zakarauskui, 
kuris atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo į ka- 
pipes, ir kan. Vaclovui Zakarauskui, pasimeldusiam kapinėse. De- 
fcojąpie griesmininkėms Daliai Kučėnienei ir Alvinai Giedraitie
nei už sųgiędotaš giesmes.

Esame dėkingi įvairių organizacijų atstovams, kurie atsisvei
kinimo vakare pareiškė užuojautą. Velionis ypač uoliai darbavo
si jų tarpe, todėl malonu, kad jo veikla ir pastangos buvo įvertin- 
to§. Pėkojanre Naujienoms už puikią velionies biografiją ir tei
giamą jo lietuviškos veiklos vertinimą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė 
ųiųms toje liūdesio valandoje užuojautą.

Esame dėkingi J. E. Vincentui Blizgiui, dvasiškiai ir vienuo
lėms, kurie dalyvavo šv. Mišiose ir palydėjo į kapines.

Dėkojanie grabnešiams, kurie atliko paskutinį patarnavimą 
ą. ą. Jonui, kuris dažnai patarnaudavo savo prieteliams.

Dėkojame visiems, kuriems atskirai neturime galimybės pa
dėkoti.

Taip pąt pegalime užmiršti laidotuvių direktorių, George Rud- 
mipųi ip Ąpt^nui Phillips kurie vadovavo mūsų šeiniai laidotuves 
tvarkant.

Visiems, visiems nuoširdžiausias ačiū už pareikštą nuoširdu- 
W tf palengvinimą mūsų paskutinių liūdesio valandų.

Dėkingi — Dukterys, sūnūs, marčios,

žentai ir anykai

Mažeika 8/ Evans
> AMU*. ■

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISDAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAIDAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
• *4 I ♦ - . - = z j . - - į

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
♦ • ’ • ■ ■ ■ ■ -!• . . ; II; . jr-s.i \ -

|\hh
wteil

TĖVAS, IR SŪNUS Z'-
MARQUETTE FUNERAL HOME >

i L/ 2533 W. 71st Street
& į 1410 So. 50th Ave., Cicero

" Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATTI1

Lietuviu 
Laidotu vię 

IMreirtori^ 
AMociacijos

) AMBULANCI 
PATARNĄVK 
MAS DIENA

5 IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

-W7 So. L1TUAN1CA AVENUE. Pkone: YArdi 7-4460

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phones LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3U9 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YArif 7-1138-1131

STEPONAS C* LACK IB SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST 69th STREET RFpvbhe 7-1Z11
2314 WEST 23rd PLAC1 Vilktai* 7-4471

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PiJoe Hills, UL 874-4414

M54 So. HALSTKD STREET Pheoe: TArdi 7-ltll
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speck Ill. Steve L. Everlin iš 
* AveneL New Jersey, išvyko į 
Hl lot Springs, Ark. Kazvs šimu
’H s is Marquette Parko išvyko į 

ĮJuno Beach, Fla. K. Aleksan- 
Ulraviėijs iš Richmond Hill, N. 

i-jV., apsigyveno Sunny Hills, Fla. 
mend. Ind., kiekviena oroua na-1 . . , . . o x. ~. ’.....................  . Jonas Jokuboras, Rože Di-
remia Naujiena leidimą. Dėkui JW . . . 4 T ,„ , . . . ... dzalviene, taip pat Jadvyga iruz laimėjimo tiketėhų pirkimą 
ir ta proga atsių

I*n i *■

TRUMPAI 1 i

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, temė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— A. Štrubel iš 
Pa r k < l p r i s i u 11 ė i an t 
šakneles ir už jus ; 
parėmė Xa-jiem* 
auka. Dėkui.

Marquette 
laimėjimų

leid.nm

<*•>
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 

08 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS 
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Juozas Tarosas su save artimai 
įsiais dalvvaus Naujienų banke- r . . *....................... ‘i tu ir vieni is pirmųjų rezerva- 
! v o sau L-e i ar’iimesienis vietas. 
Banketas bus šį sekmadienį, spa- 

I pio 29 d. Martinique restorane. 
‘ Visi kviečiami dalyvauti ir vie-

. . . tas rezervuoti iš anksto.— Antanas \ aicekauskas, 
etuvos kariuomenės savano-į žurn. Vladės Butėnas, bu- 

Lietuvių žurnalistų S-gos 
bės kovų dalyvis, prisiųsdanias! centro valdybos vicepirminin- 
šešis dolerius už laimėjimu la-;kas, pakviestas į Amerikos Bal- 
pelius, palinkėjo Naujienoms' są Washingtone. Čikagoje jam 
geros sėkmės, o banketo daly--buvo suruoštos išleistuvės, 
viams linksmo sekmadienio po_l _‘ — Vyks. M. Valančiaus litua

nistinė mokykla Hamiltone 
mokslo metus pradėjo su 82 
mokiniais (pernai — 78); įstei
gė du naujus skyrius — darže
lį ir lietuviškai nekalbančių. A- 
bi klasės turi po 5 mokinius. 
Darželyje moko Dalia Pajers
kaitė, o “conversational Lithua
nian” — Rūta Jusytė, šiemet

PETRAS KAZAN AU SKAS. Prez’denUa
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

kūrėjas ir nepriklausom y-: ves

piečio. Dėkui.

— M. L. Borman iš Bellevue, 
Nebraska, išvyko į Longmont, 
Colorado. Dėkui už $5 auka, at
siųstą keičiant adresą. Frank 
Dailidonis iš Chicagos pietva
karių išsikėlė į Phoenix, Arizo
na. Sofija Lisauskienė iš North 
Riverside* išvyko į Mount Uro-

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

*------------ American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 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 reixia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su 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

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

MvkoTas Kuraitis, 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, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir 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,

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talka, 
i 

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų įkaitytoje reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

baigusi mokytojų seminariją. Į 
šį skyrių mokyklc’s vedėjas lau
kia dar ateinančių vaikų, šie
met neįsiregistravo nė vienas 
vaikas į pirmą skyrių.

Iš mokyklos pasitraukė 3, me
tus dirbęs M. Gudinskas ir R. 
Stravinskienė (išsikėlė į Toron
tą). šiemet mokykloje dirba šie 

: mokytojai: D. Pajerskaitė, R. 
Jusytė, A. Mikšienė, G. Repčie- 
nė, M. Kalvaitienė, Aid. Matu
lienė, D. Grajauskaitė, L. Luka. 
vičiūtė, D. Lukavieiutė ir vedė
jas K. Mileris (5 jaunosios kar-' 
tos atstovai iš 11 mokytojų). 
Dainavimą mokys K. Deksnys, 
o ryšininke tarp mc’kyklos ir 
miesto katalikų mokyklų tary
bos yra, pakviesta E. Ciparienė. 
Katalikų mokyklų tarybos per
nai pradėta duoti šalpa mūsų 
mokyklai bus daug mažesnė, 
nes pagal naują potvarkį vienas 
mokytojas turi mokyti bent 20 
mokinių klasę. Dar galima vai
kus įregistruoti į mokyklą, pas
kambinant vedėjui K.: Mileriui 
arba atvežant šeštadienį juos į 
Šv. Juozapo mokyklą.

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

ASTRALOGUA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St. kambarys

(ąĮSJEA^v) euiarj

1717. TeL 782-3777 arba 925-
8392. (Pr.).

ADVOKATAS

CHARLES P. KAL & Associates

2049 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Vai.: nuo 9 iki 5 vai. p. 
Trečiadieniais iš anksto

P- 
Su

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S

• 1430 m. Burgundijos kuni
gaikštis Pilypas, vesdamas Por
tugalijos princese Ipabelę, įsakė 
padaryti oficialią lovą 12,5 pė
dų platumo ir 19 pėdų ilgumo.

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

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- 
auette Parke.

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

REAL ESTATE

M. L. S.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060

> Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką tr 
yrtftžindarna* ynrirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dolr ---- — — --- ------ - •----------- -—~
Pavardė ir vardas -------- -----------------------------------------------------------------

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas______________________

Adresas
’7*”’

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas,^ prašau^ j as jriuntf nėti^už prided amus . doL_ __ _ _

Pavardė Ir vardai------------------- ■------------------------------------------- .--------

sitarus. šeštadieniais iki 12 v |Tai buv0 didžiagusia lova, ta- 
Vakarais tel. 373-5047. jciau ji iki mūsų laikų neišliko. 
Raštinė veikia jau daugiai |Yra išlikusi tik Great Bed of 

kaip 40 metų, patarnaudami ’ Ware Anglijoje, padirbta 1580 
klientams.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu. 1

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas: jf-ZT

7114 S. Campbell Agef.

KAIP SUDAROMI
d; , > . s f te

m., dabar esanti Viktorijos ir 
Alberto muziejuje, Londone. Ji 
yra 10 pėdų ir 8.5 cc'lio pločio, 
11 p. ir 1 colio ilgio, o jos aukštis 
yra 8 pėdų* ir 9 colių. Dabar Lon
done gaminamos didžiausios lo
vos yra 8x8 pėdų dydžio ir kai
nuoja apie 1,500 dolerių. 1970 
m. Kalifornijoj pradėtc’s gamin
ti vandens lovos. Ju svoris su 
vadeniu yra 1,568 svarų ir jas 
patariama naudoti tik 1-me na
mo aukšte.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

2625 West 71st Street ?

Tek 737-7200 arba 737-8534 ;

ELECTROS ĮRENGIMAI, . 
PATAISYMAI r_ 

Turiu C hkapos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose fnMV ta
ri n tvotai Ir sąžiningai 

KLAUDIJOS PUMPUTIS _ 
4514 S. Talman Avė. .. ___ 

Tol. 927-3559 f ' 
«uaMMaaHBesssaMaHaaBMMed

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

D t M I I I į
42—18 M. AMŽIAUS VAIRUČTOJAl 

Tiktai $9f praneSKA automobili* 
Liability apdraucHmat pMtlnlnkani

SET-UP MAN TRAINEE

Must have mechanical background or, 
machinery experience. Must speak,4.- -- - - . in.

5XM773

aadėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse WeHt 
peržiūrėta, “Sūduvoe” . išleista 
įmyga— r■> ■

Su iegališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

na *Naujiemj’ administracijoj 
Knygos kaina £3.. Su legaHžko 
ialsted St, Chicago Hi 60608. 

mis formomis — $3.50.

Naujienoms reikalingas

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

HA 1-6100.

MARIJA N0REEEEN1
IM8 Wert IWt St, Chicago, m W62V • TeL WA 5-Z7X7

O!4*ll» Fwlrfnktawt *»r*t rt>U«r |v«Irlv
MAUTA* Ii IL’ROPOf tANOtLIŲ.

G Chase Manhattan Bankas 
New Yorke turi didžiausią " pa
saulyje seifą. Jis yra 350 pėdų 
ilgio, 100 pėdų pločio ir’8 pėdų 
aukščio, sveria 879 tonas. Ban
kas ilgą laiką buvo aukščiausia
me pasaulyje dangoraižyje 813 
pėdų aukštumo. Dabar aukšči
ausias pastatas yra Sears dan
goraižis Čikagoje.

read English. Excellent benefits 
eluding dental.

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona X- 
. Schiller Park, III.__

Apply in person or call: 
678-3550

7

MACHINE OPERATOR TRAINEE

To be trained on our grinding and 
slitting machines. Must speak, read 

_ English. Excellent benefits including 
{dental.

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, III.

Apply in person or call: - 678-3550

UUKBOOŽIAI Ir*

Siuntiniai į Lietuva 
fr ldti« kraštar'-' 

P. NEDZINSKAS.^J^t^Ay? 
Chicago, 111. 6063XT.LYA 7-59W 

■ n-i r ■■<

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

A PRESIDENT! <

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogas 
that caught the popular fancy. 
There was Tippecanoe, and Tyler, 
too"; Harding’s “Back to Nor
malcy"; Roosevelt’s “New Deal* 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harrier i into the White House.

This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, 'William 
Hrnry Harrison, stood no chance.

trai Harrison was given a pension 
of $2,000 he would-be content to 
spend the rest of his days m i. los 
cabin drinking hard cider."

The Whigs seized upon this ob-

PUNCH PRESS OPERATOR 
TRAINEE I

To be trained on our smaU punch 
presses. Must speak, read English. 
Excellent benefits including dental.

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, III.
Apply in person or call: - 678-3550

— Inž. Lee Lacocca, buvęs 
Fordo biznio vedėjas, dabar pa
skirtas Chrysler bendrovės biz
nio vedėju. Fo'rdo bendrovės di
rektoriai prieš kelis mėnesius 
jį atleido iš pareigu.

M. -JIMI
* Notary Pvblk

income tax sityier 
4259 S. Maplewood, fol. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-_ 

šymai ir kitokį blankai. .

BEST THINGS IN LIFE
Ml Frank Zipolls 
©OlVi W.95ft! st.

GA 44654

n*n kum

State Farm Lite Insurance Company

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

PART TIME HELP
for loop office.

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

CALL 939-2610
<became the “log-cabin, hard-cidcr 

candidate," his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

Arm?Uy, Harrison had an in
come of >12,000 a year and never 
fived in a log cabin, but these facts 
did not change the country*! con
ception of him- Tbe Whig election 
was a hearty one, tnd the log-cabin 
rod hard-cider became symbols of 
their candidal- On one occasion, 
when Daniel Webster was apeak- 
tų < i rally fa Harrison’s behalf, 
he heratme so exerted-that he acts** 
ally apologized became he^ himseif 
was not bora fa • log cabm. ' 
( Tbe log-cabin, hard-oderi" cam
paign became so popular Har* 
riaoo was swept into oSee. The 
aoeer at the Democratic editor had

ENERGY 
WISE w HAVE A 

BHTBWINia 
WITH DRISTAN.

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

Don’t be a Bom Loser!

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

Pi^rfirdė ir vardas

į Iretai

NAUJIENOS, CHICAGO t, IU, Thursday, October 26, 1978

Adresas ——... ___ _____ _ ....

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

. In acre reeeut
[Vfce Pirodeati wi
* *dgBr-ooidix _
♦HI okl man*—< phrane which wotf

Cosmos Parcels Express Corp.
MAMQUrrTI GIFT FAKC1U StKVICl 

tsei w. chicw*. hl «a<29. — t*l wa s-vtr 
2W U. Chlc^R, IIL Mttt. — TM. ISAJtm

Trtafs Brista Tablets give

MKorNspiriiataK.- “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
WJ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak.

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

2646 W. 7Ht Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

dubbed




