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IRANO VALDŽIA SUĖMĖ BUVUSIUS POLICIJOS, SAUGUMO VIRŠININKUS
Atrodo, kad kariuomenės vadas griežtais ir 

aiškiais įsakymais sutramdys aistras
TEHERANAS, Iranas. — Naujai paskirtoji kariška Irano vy

riausybė, davusi aiškius įsakymus civiliams, kaip elgtis karo sto
vio metu, tuojau pradėjo areštuoti buvusios civilinės vyriausybės 
aukštus pareigūnus. Kariai nemetė buvusių ministerių, bet jie 
suėmė 11 Labai aukštų pareigūnų ir liepė teisingumo ministerijai 
suimtuosius tuojau apklausinėti.

Pirmiausia buvo suimtas vy
riausias Irano policijos vadas ir 
buvęs saugumo viršininkas, 71 
metų amžiaus generolas Nema- 
tcjia Nastiri. Opozicija keliais 
atvejais skundėsi, kad policija ir 
saugumiečiai labai/ žiauriai elgė 
si su suimtaisiais. Jeigu tardy
mo metu žinios pasitvirtintų, 
tai suimtieji bus atiduoti teis
mui..

Šachas nori apraminti 
kraštą

Irano šachas Pahlevi, paskir
damas buvusį kariuomenės šta-

trumpas, bet jis visiems primi
nė, kad nesitrauks iš valstybės 
vadovybės.

Piety Afrikos ministeris 
atsistatydino

PRETORIA, Pietų Afrka. — 
Pietų Afrikos socialiniu reikalu 
ministeris Connie Mueller atsis 
tatydino iš savo pareigų, kai iš- 
k( o viešumon jo vadovybėje 
kilęs skandalas ir. Ministeris 
neteisėtai išeido stambias biu
džeto sumas laikraščiui leist, o 
jis,neturėjo (teisės taip pasielgti. 
Pretorijoje eina keli laikraščiai, 
bet ministeris manė, kad pačiai

HI

Jąų prasidėjo medžiojimo sezonas. Vienur leidžiama medžioti viena diena, kitur viena 
vaitę, o trečiur net dvi savaites. Medžiotojai iš anksto sužino laiką ir gauna reikalingus leidimus. 
Kiekvienam paukščiui ar žvėreliui skiriamas kitoks laikas. Bijoma, kad medžiotojai visų miško 
gyvių neišnaikintų. s •
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vyriausybei reikia turėti laikraš* BREŽNEVAS KALBĖJO APIE TAIKA BET Kamp,ies pr°n*x>« 
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aiškias, instrukeijas«- Nauįoji vy 
riausybė privsfio įtikinti, krašto 
gyventojus, kad. šachas niekad 
nenorėjęs mindžioti pgrindinių 
kiekvieno iraniečio teisių. Jeigu7 n 
šiuo tveju buvo padaryti keli Į 
nusikaltimai, tai jie vyko he ša-Į 
cho žinios ir įsakymo, šachas 
yra pasiryžęs atitaisyti buvusias} 
valdytojų klaidas • ir grąžinti MASKVA, Rusija, 
kraštą ne normalių santykių.
Pats šachas pasakė, kad-jis ne- tę, gyvenančia Morton Grove 
leis tikybininkams ir užsienie-x miestelyje, netoli. Chicagos. Ji 
čims išardyti krašto didžiausią gavo visus reikalingus leidimus, 
pramonę — Nejaus gamybą. Jis užmokėjo visą kelionę ir nuvy- 
žinb, kad-aliejaus darbininkai į Gruziją savo giminių ap- kalboje įžeidė dabartinius Kini

tį, kuris aiškins ir' rašys vyriau

Premjeras Botha priėmė atsis
tatydinimą.- Vedamas tyrinėji
mas. •

Maskvoje rusai 
sulaikė turistę

Sovietų
valdžia sulaikė turistę "amerikie

PRIĖMĖ KARO JĖGĮJPAR ADA -
Kinijos atstovas demonstratyviai/išėjo iš salės, 

kai Ustinovas ižeidė Kimios vadovus 
■ • • * ' • • - *

MASKVA, Rusija, — Vakar Maskvoje buvo šalta ir krito.VlikiJXYv jFx, IvLtolJcL- — V ctfwdl IVldoA. V OJ c UUVlJ očil Ld 11 K.1ILU 

j sniegas, bet sovietų karo jėgos sutraukė pavyzdines savo kuopas 
ir pramaršavo Raudonąja aikšte, kai sovietų maršalai ir ministe
rial ramiai stovėjo. Trumpą kalbą pasakė aukščiausios tarybos 
pirmininkas Leonidas L Brežnevas. Vakare buvo suruožtas dide
lis sovietų vadų banketas, kurio metu kalbėjo Brežnevas, karo 
ministeris Ustinovas ir kiti.

Kai ministeris Ustinovas savo

RESPUBLIKONAI PRALAIMĖJO PENKIAS, BET LAIMĖJO 7 SENATO VIETAS
Kova buvo sunki, žeminanti, bet laimėjau 

pareiškė sen. Charles H. Percy
Rinkimų daviniai dar ne visi suskaičiuoti ir oficialūs praneši

mai dar nepasiekė valstybės įstaigų centrų, bet antradienio vakarą 
trečiadienį jau buvo aišku, kas įiimėjo ir pralaimėjo. Atstovų rū
muose laimėjo demokratai, o senate laimėjo respublikonai. Pasta 
riesiems pavyko išmušti kelis gana stiprius demokratus, kurie nesi
tikėjo pralaimėti. Illinois valstijoje saviv^dybės laimėjo demokra 
tai, bet senatorium ir vėl išrinktas dabartinis sen. Charles H. Prcy.

— Kova buvo Ubai sunki ir 
j žeminanti, bet aš ją laimėjau,
— antradinio vėlų vakrą pareis 
kė sen. Charles H. Percy. Kova

Vokiečiai kovoja 
su spekuliantais

gauną geriąusią atlyginimą, jų jankyti. Prabuvo jai leistą laiką 
vaikai eina į mokslus, o jie pas Kaukazo kalnuose, su visais at- 

alfe- sisveikino, apdalino juos dova- 
jnomis ir išskrido į Ameriką. Vi 
Įsi gruzinai privalo skristi per 
Maskvą, kaip ir lietuviai. Šere- 
metjevo aerodrome dar kartą

kelbė streiką ir sustabdė 
jaus gamybą

Įstaigos veikia, 
darbininkai grįžo

Pačios didžiosios Teherano Įs- iškrėtė moteriškės visa valizą 
taigos ir dirbtuves dirba. Trecia Muitininkams atrodė, kad ji ve 
dieni pasibaigė demonstracijos] žasi didoką kiekį senų Gruzijos 
ir visi grįžo prie normalaus dar brangenybių. Ji pareiškė, kad ji 
bo. Sostinėje dar yra didelis su vežasi tiktai giminių jai duotas 
sijaudinimas, nes agitatoriai dar dovanas, čia pat ji pastebėjo, 
neaprimo, bet tų karingų nuo- Kad ji nuvežusi Gruziją ir ar- 
taiku jau žymiai mažiau. Jeigu j timiesiems išdalinusi žymiai dau 
dabartinei vyriausybei pavyks Į giau ir vertingesnių dovanų, 
išskirti prieš šachą ir krašto mo į Prie muitininkų prisidėjo ir 
demizavimą agituojančius tiky-j saugumiečiai. Ji buvo Suimta, 
bininkus mulas ir šeichus, tai į bet į kalėjimą josios nenuvedė. 
krštas galės grįžti prie norma- Ji buvo nuvesta į šalia aerodro 
lauš gyvenimo. ;mo esantį kambarefį ir pralaiky

Karo vadovybei paskelbus grieĮta visą naktį Ji nėra pasiryžusi 
žtus įsakymus, visame krašte Į palikti šeremetjevo muitiniru 
trečiadienis jau buvo ramesnis.! kams brrfio ir seserų jai duotų 
šachas pareiškė, kad jis nesi
trauks iš valstybės vadovybės, 
šacho pareiškimas buvo labai

jos vyriausybės narius, tai Kini 
jos astovas pakilo ir demonstra
tyviai išėjo iš salės. Užsienio mi 
nisterijos atstovui kinietis pa
reiškė, kad jis neatėjo įžeidinė
jimų, me!ų ir paėeminimų klau 
syti.

KALENDORfiLIS

dovanų. Ji taip pat nenori, kad 
sovietų valdžios atstovai be jo
kio reikalo ją įtarinėtų ir kankin 
tų. Ji pranešė Amerikos amba
sadai Washingtone apie sovietų 
valdžios pareigūnų žodžio nete 
sėjimą. Jeigu pražada įleistus tu 
rstus išleisti, tai neprivalo prie 
jų kabinėtis, ir laikyti nešvankuo 
se aerodromo kambarėliuose.

Kinija sudaro 
pavojų taikai

Ministeris Ustinovas pareiškė, 
kad dė| neseniai priimtų hege- 
rfionistinių, planų dabartinė Ki 
nija sudaro pavoju taikia. Dabar 
tiniai Kinijos valdovai. įsivaiz 
davę, kad jie esą didelės galy
bes valddvai. sudaro pavojų ne 
tik takai, bet ir socializmui Ki 
nijos atstovas negarėjo atsakyti 
į Ustinovo kalbą, tai jis, išeida 
mas demonstratyviai parodė Us 
tinovui, kad jis sako neteisybę. 
Ustinovas yra atomų specialis
tas, jis paruošė planus sovietų 
atomo bomboms gaminti, užtat 
jis ir paskirtas Sovietų Sąjungos 
karo ministerių.

— Vyriausybė planavo iki šių 
metu galo turėti jau 250 mili
jonų statinių atsdregaių atsar
gų. tačiau visa eilė problemų su 
mažino ta kiekį 60 nuošimčiai.

Kanadiečiai pasisakė 
už spaudos laisvę

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Kanados diplomatai pasisakė 
prieš projektuojamą pranešimą, 
paremtą sovietų viceministerio 
Zemskovo padarytiems pareiš
kimams. Sovietų valdžia nori, 
kad Jungtinių Tautų organas pri 
tartų sovietų valdžios kontroliuo 
jamai spaudai ir patvirtintų ne
sąmonę, kad sovietinė spauda 
vaizduojanti teisybę. Kanados 
diplomatai pareiškė, kad tokio 
dokumento ruošimas yra prie
šingas tikrovei Jeigu jis būtu 
Jungtinių tautų priimtas tai ta 
da rusai pavergę spaudą, galėtų 
reikalauti, kad ir kitos valstybės 
prisilaikytų melagingo sovietų 
dėsnio. Kanadiečiai, patyrę apie 
ruošiamą projektą, protestavo 
ir patarė bereikalingai laiko ne
gaišinti, nes kanadiečiai tokiam 
mei’ui nepritars nors būtų dau 
gumos patvirtintas. Pirmąjį pro 
įektą sovietų valdžia pasiūlė 
1972 metais. Tada jis buvo at
mestas, bet Zemskovas dabarti
nėje aukojimo sesijoje minėtą 
klausimą dar kartą iškėlė.
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teismui paiškėjo, ka/’ Vvilliam 
P. Kąmplie^ prieš >ų$irišdamas 
su sovietų agentais^pranešė ČIA 
agentui*apie sovietų agentu pa
geidavimus ir jo planus su jais 
pažaisti.” Jis buvo besirengiąs 
susitikti su sovietų vadžios įta 
kingesniu agentu ir planavo nu 
vykti į Atėnus ir užeiti i so vie 
tų atstovybę.. Jis pranešė, kad 
sovietų agentai prie jo kabinė
jasi ir reikalauja įvairių infor
macijų. Tas agentas patarė jam 
parašyti apie sovietų pretenzi
jas. Jis tai padaręs nusiutęs nu 
rodytiems žmonėms, bet nega
vęs jokių instrukcijų. Kamplo 
advokatas patarė bylą nutrauk 
ti, kad nebūtų keliami viešumon 
berekaįingi dalykai. Dabar tas 
pats agentas, kuriam Kamplies 
pranešinėjo, yra pats svarbiau
sias liudininkas prieš Kamplį. 
Jis pardavę rusams už 5.000 do
lerių visą iškelto satefito planą. 
Laikraščiai sakė, kad padarė 
šimtus milijonų nuostolių.

Indira Gandhi moka

Lapkričio 9: Eustolija, Teodo
ras, Miglė, Rustens, Aušautas.

Saulė teka, 6:31, leidžias 4:37.
Vėsu% bet gultos

! — Strateginių rezervu progra 
moję numatyta pampinti JAV- 
bėms tiek degalų atsargų, kad 
vėl nepritrūktų kaip jau buvo 
prieš penketą metų Viduriniams t tikisi iki 1985 metų esukaupti
Rytams paskelbus degalų em* visą bilijoną statinių gazolino 
bar go. _ Itasargal

— Washingtonas. — Nors ne
be kliūčių ir biurokratinių truk 
dymų, Energijos Departamentas

— Zambijoje gyvena daugiau 
kaip 30,000 baltaodžių, du gurno 
je dar valdžios arba privačių fir 
mų kontraktuoti tarnautojai — 
darbininkai.

NEW Dehli, Indija. Kamala- 
ta provincijoje Indira Gandhi 
teisiama r traukiama teismn už 
įvairius nusikaltimus, dalyvavo 
vietos rinkimuose. Ji vadovau 
ja kngreso partijai nors keliais 
atvejais pasisakė, kad politikoje 
ji jau dangau nedalyvausianti, 
bet pakeitė savo nuomonę, paša 
kė kelias kalbas ir surinko žy
miai daug balsų, negu premjero 
Dėsi vadovaujama partija. Ji ga 
vo 20,000 balsų daugiau, negu 
Dėsi 
tija. 
mas. 
mėti
atsistoti valstybės priešakyje.

vadovaujama Junata par
odijoje vyrauja įsitikini- 
kad Indira Gandhi gali lai 
didesnius rinkimus ir vėl

— Bagdadan suvaživusiems 
arabų vadams paaiškėjo, kad be 
Egipto negalime skelbti karo 
Izraeliui

— Pagal kaip dabar aliejus su 
vartojamas, bilijono statinių ga 
žolino užtenka 53 dienoms ir to 
kius kiekius importuoti truktų 
ketvertą mėnesių.

BONA. Vokietija. — Vokiečių -buvusi sunki, nes vienu laikotar 
pasienio sargams tenka kovoti 
su Afrikos ir Rytų Europos di
plomatais, visą laiką bandan
čiais spekuliuoti uždraustomis 
prekėmis. Rusai atvežė į Berly
ną kavaro, kuris patenka į ge
riausius Berlyno restoranus. Dip 
lomatai ima už svarą Belugis ka 
viaro 7 dolerius, o vėliau jį par 
darinėja po 20 dolerių už tą pa 
tį svarą. Praeita savaitę vokiečių 
pasienio sargai sulaikė vieną 
Rytų Europos diplomatą, ban-

.džįuri-.įrežt, į vakaru Berlyną 20 
svarų kariąro.... . f >

— Pirma europiečiai’ supirki
nėjo dolerius, o paskutiniu- mėJ' 
tu pradėjo pirkti aukas. Dolerius 
ga<i nešiotis, kišenėje/o auksas 
per sunkų^. _

Nelaimingi įvykiai
NEW DELHI, Indija — Lie

taus paplautų kalnų šlaitų slin
kimuose ir sukeltuose potvyniuo 
se pietinėje Indijoje žuvo ma
žiausiai 144 žmonės.

Žiniomis iš New Delhi, liūčių 
daugiausia gavo Nilgirių Kalnų 
sritis, kur 86 žmonės žuvo ir 
80 žmonių neberandama, dingo 
be žinios.

Gefbėjimo operacijoms pagal
bon pašaukta kariuomenė.

BILBAO. Ispanija. — Nera
mioje Baskų provincijoje vienas 
federalinės policijos pareigūnas 
užmuštas, kitas sužeistas, šįmet 
tai jau 61 asmuo politinio smur 
to auka Ispanijoje. Savo akimis į 
mačiusių asmenų pranešimai, 
sekmadieni iš futbolo žaidynių 
Tolosoje, netoli San Sebastian, 
pėsčomis grįžtančius policistus 
iš pasalų užpuolė, (nepasakyta 
kiek jų) užsimaskavę ginkluoti 
teroristai, vieną policininką nu
šovė, antrą sužeidė. Spėjama, 
kad tie teroristai buvo Baskų 
separatistų organizacijos ETA 
nariai

pi u buvo neaišku, kuris galės se 
natoriaus vietą Laimėti. Valsti
joje pravesti šiaudiniai linkimai 
sakė, kad sen. Percy gali pralai
mėti. Jis sukvietė visus savo gi 
miniečius bei artimuosius, kad 
jam padėtų paskutinėmis dieno
mis.
Rinkiminė kovoje jis buvo že

minamas nes j s debatuose su 
Aįex Sethu jis buvo pavadintas 
melagium. Jis pats viešai pareis 
kė, kad jis- niekad savo gyveni- 
me-nemelavęs, nes jam nebuvo 
'reikto: Vienų debatų metu jis 
-trim sekundėm- neteka^sąmonės, 
nes’ salėj e" nebuvo pakankamai 
deguonies, bet jis greitai atsiga 
vo ir atsakė į laikraštininkų 
klausimus.

Pirmieji rinkiminiai daviniai 
rodė, kad sen. Percy gavo žy
miai daugiau balsų, negu jo opo 
nentas. Senatorius pareiškė, kad 
apie pusę devynių jis pasakysiąs 
kalbą ir pranešiąs savo laimėji
mą. Bet atėjus numatytam lai
kui rinkiminės pergalės jis ne
paskelbė, nes paduotų balsų 
skaičius pradėjo mažėti. Tiktai 
po vienuoliktos valandos vaka
ro Percy pareiškė, kad jis laimė 
jo rinkimus į senatą. Tuo tarpu 
jo oponentas vis dar |ūkuriavo 
ir tvirtino, kad balsų skaičiavi
mas gali ką kitą rodyti. Galu
tinis skaičiavimas parodė, kad 
sen. Percy laimėjo ir atstovaus 
Illinois v<stybę senate. Sen. 
Percy daugiausia padėjo žurna
listas Mike Royko. iškėlęs jo 
oponento ryšius su mafijos na
riais.

Massachussets valstijoje pra
laimėjo sen. Edward Brooke. Tai 
buvo vienintelis juodis senato
rius Amerikos senate, bet jo ne 
vykusios skyrybos ir netinka
mas dukterų prižiūrėjimas pa- 
kankė. Kansas respublikonams 
pavyko pravesti į henatę Nancy 
Landon Kj. L-um. Republiko- 
nai n-. Imėjo penkias senatorių 
vietas, bet jie pajėgė pravesti į 
senatą 7 sen. naujus . Tai skaito 
ma didžiausiu jų laimėjimu. At 
rodė kad atstovų rūmuose demo 
kratai turėtų pralaimėti, bet iš
ėjo atvirkščiai, jie susistirino 
savo pozicijas.

Nei senate, nei atstovų rūmuo 
se pozicijos nepasikeis. Dėl dvie 
jų balsų demokratai nenustos 
daugumos senate, o atstovų rū
muose taip pat keli balsai mažai 
ką tereikš.

Visame krašte rinkimai buvo 
nepapratai gyvi, žmonės gyvi.

MANILA. Filipinai. — Gautas 
pirmadienio pranešimas iš Tai
fūno Rita liūčių padarytos ža
los nuostolius skelbia kad šiol 
tikrai nustatyta, kad dėl Ritos 
aukų žmonių gyvybėmis iki pra
ėjusio pirmadienio siekė 314, bet 
dar ne viskas ir reikia manyti, 
kad paskutinio tyrimų biulete 
nio tas skaičius dar padidės.

Ispanijos nacionalio nelaimių 
koordinavimo centras turi kito- 
tokį centro pranešimą, kad Ri
tos pridarytos žalos pasekmėje! žmonės prdėjo balsuoti anksti, 
dingusių be žinios skaičius šie-Į balsuotojų skaičius buvo dide- 
kia 143 žmonių.
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Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.
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nuomonę.. Gi 

ligų gydytojas

grįšęs po mėnesio laiko. Tai 
aš taip ir likau su skaudamu 
krūminiu dantini be jokios 
mediciniškos pagalbos. Turiu

Chicagoje Mero vyr. amž

jo. Malonėkite paaiškinti kodėl 
neapmokėjo mane

J. K.

5^ America with the Payroll Savings PUn. 
Buy United Scares Savings Bemiv

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS 

Lapkr. 9. ib78. Nr. 34

i ajstii tuj
tačiau

. , Augius
j____

Skaičiau spaudoje, kad Medi j kitas 
care apmoka tik <30 proc. chi-| toves. 
roprak’tikui sumokėtų išlaidų 1 
Tačiau kažkodėl mano sąskai KĘ 
tą man grąžino įr neapmokė- kontąkfuoti Soc. See.

Seiūuiai turi laukti savu eilės 
kad butelį (/autų

Kiaubiinuj ir medžiagą siysto 4436 S©. WeshteneMf Ave^ Chicago, ill. 60632, Ilgesnį laiką gyvenąs Bridge
— . * purtė A. Čepulis kreipėsi į A

* E. Stevenson Štabo asistentą
Vyr. amžiaus asmenims ne visur vienodai Car,os Pouce> kad larPininkau tų Chicago Housing Authority 

teikixlmS • HalgGje papigintu
kaina butelį gauti. Šicmis die- 

\ nomis tas asistentas prisiuntė 
Čepuliai tam reikalui užpildy 
ti aplikaciją, kurią užpildžim 
reikia pasiųsti tiesiog CHA įs. 
taigai duotu adresu. Karlu 
stentas Ponce pranešė, 
tuo reikalu veikiančios dvi 
granios, pigesniu buteliu 
nuomavimo ir lengvesnio nuo. 
mos apmok -jimo. Karlu pažy 
mėjo, kad abiejų programų 
vykdymas užima laikoiodėl ne ; 
reikią tikėtis, kad greitai tuc 
papigintu buleliu galės Čepulis 
būti

neg- amžiaus žmonių klubą. Nors 
namus buvo prastas oras ir ankstyvas 

rytas,, bet skaitykloje buvo ne 
maža senelių, kurie žaidė šach 
matais, šaškėm, kurtomis. L’/ 
mažą užmokestį ten galima 
gauti pusryčius, visą di^ną yra

rūpi- kavos ir arbatos, ten ruošia
mi koncertai, skaitomos pas

sn: nmziaus
?rims į 

ftivivaldybincs 
ne visur vie

j odai. spaudoje, kai
‘’.•opaliniai darbutojaT* lanke 
negaluojančius senelius jų gv 
v v namuose namuose i*-
naši jų reikalais ir suteikia pa
galbą. tačiau gal daugiau iš kaitos.. Aptarnauja savanori- 
formaĘnės pusės. Esą ii med. ški darbininkai, kurie yra taip 
seselių kadrai kurios sergan 1 pal vyresnio amžiaus asine, 
ė i us seenlius aplanke bei nys. 
pagalbą suteikia du tris kar

jai esą policijos pareigąnai iš
kaukia greitosios pagajbos a| 
tomobilius ir viengungius lige 
mus išveža į ligoninę....

lai vis nk pradžia. Reiktu 
geresnės organizacijas padėt 
viengungiams bei šeimos žmo 
nėms, kuriems reikalinga me- 
dicinika paglba namuose. Li 
goninėse reikia daugiau lovų 
set gautiems seneliam;-, reikia 
daugiau senejių prieglaudų.

Paskutiniais keliais metais 
socialinės pagalbos crganizaci 
jos daugiau suteikia vyresnio 
amžaius žnUmėms reikalingus 
pagalbos ir atkreipia daugiau 
dėmsio suteikiam jiems po
ilsio namuose. Didesniuose 
«e miestuose yra socialinių k]u 
bu

lose keliuose miesto rajonuose 
duodami papiginta kaina pie 
lūs. Teko ir man šio didmiesčio 
centre YMC patalpose pavai 
gyti, keletą kartų pietų. Tep su 
sirenka apie pora šimtų vyrės, 
nio amžiaus žmonių ,kurie gau 
na u ž50 cenlų pavalgyti por
ciją mėsos įr kavos’puodelį 
Tačiau jei gu kas pavėluoja 

I (bent 30 min: ateina* po 12 vi), 
lai ne tik piety .negauna,-bet ir 
kavutės puoduko negalį nusi. 
pirkti.. Kiną užėjau į Brigh 
ton Parke i veikiančią^ .Mero 
išlaikomą vyr .amžiais/ val
yklą, esančią prie ' r _> Nukry
žiuotojų pažnvčįosj--silįje. Ten 
12 vai. d. susirinko -apie 150 
senior ų porinei ir Cgaųtr papi
ginta kainą pietų^: .Viena vie

nur pagyvenę žmonės ga I nuolė registravo Senteruš, ‘o ki- 
i susirinkti, šachmatais, korto ta rinko pinigus^.; Tuo metų 

laiką prie stalų jau sėdėjo virš 100 
žmonių, kurie laukė gardžių 
pietų. Kadangi per pusę va

mis pažajsti ir Įvairiau
praleisti.

Vienas mūsų skaitytojas ra
šo, kad jis neesniai New Tor- landos , man neteko užsiregist 
kc, VI gatvės ię; Amsterdamo rųoti ir gauti kprtęlės, tai aš 
Avė. kampe aplankė vyresnio ir dąugia ųesniorrr išėjom į pri

m as yra atliktas licenzuoto ir | kad laiku gaučiau išmokas (be 
Medicare pripažinto chiropraki nefitus) ? J* L
tiko , be to Jtai pataisoma “sub] 
legation, X-rai nustatyta liga 
Už kitus to specialisto veiks
mus .įskaitant ir X-ray Medi 
care neapmoka.

Kur gauti autobusais važinėti 
pažymėjimų?

KL. Aš pamečiau autobusais 
papiginta kaina važinėti pažy- 
mėjimą.Kur aš greitai galėčiau 
gauti naują pažymėjimą? P.F

ATS. Naują autobusais pa 
piginta kaina važinėti pažy 

i niėjimą gaulite gauti toj vieto
je, kur pirmąjį gavote. Tą pa
čią dieną toki pažymėjimą ga
lite gauti DepkHuman Service 
įstaigoje, 1936 S. Halsted St. 
Toje įstaigoje dirbanti Gloria 
Rodriguez, kuri per 10 min 
išdavė nauja pažvunėjimą, pri
stačius fotografiją ir Medicare

išm okas (beenfitus) ?
KL. Spaudoje užtikau žinia, 

kad divorsuota našlė gali pra
šyti Soc. See. išmokų (benefi-

NAUJA TVARKA
FRANTUS KLINIKOSE
Neseįnai kantus klinikose • pridėti, kad aš sa\o dantis į tų) pagal mirusio vyro uždar- 

esančnas prie Cook apskrities ^aus^ Pas Pri*ratų dan istą, ku »nnct^vu 
ligonines, įvesta nauja, pacien- 1^s pasisakė, kad jis krūminių 
tų priėmimo apsunkinta tvar dantų netraukiąs ir išdavė raš- 

• telį, kad klinikų dantistas tą 
traukimą atliktų.

ka. Dabar ^patekti pas bet kurį 
gydytojui-sveikatos patikrini
mui ar vaistų gavimas yra sua 
kus. Anksčiau būdavo ,kai atė” 
j£s ligonis ’ gaudavo kortelę 
tai galėdavo eiti į bet kurią kli 
nikų (vidaus ,dantų' akių ir. 
kt.)- I>abar, pvz., atėjusį pa-, 
cientą dėl dahtų ištraukime 
med. seselė patikrina krauje 
spaudimą, užpildo formą, pa
siunčia į II klikos aukštą, kur 
kita med. seselė užpildo ligų 
istorijos' formą. Gi dantistas 
paklaussia.kurį dantį noriujkad 
ištraukų? Aš vasakiau, kad 
krūminį, Dantistas mane nu
siuntė į klinikos IV aukštą,kad 
mano vidaus 
parašytu savo 
mano vidaus

bins, išdirbusio nustatytą metų 
skaičių S. S. padengtame dar
be ir gavusio pensiją, po 10 
metų vedybų, vietoje 20 metų 

pr. petį a ^aįp buvo anksčiau. Ar tai tie- 
— • sa? M. R.

ATS. Tai tikroji tiesa. Nuo 
1979 metų sausio mėn. vedybų 
reikalavimo taisyklės dėl di- 
vorsuotų žmonų (ir vyrų) yr 
laikas sumažintas nuo 20 me
tų į 10 metų vedybinio gyveni
mo.

Taip pat našlės (ir našliai). 
1979 

metų 
gauti 
sumą

vaikams 
(dependentams). Pagal dabai’ 
veikiančias taisykles, tos’išmo 

Į kos (benefitai) gali būti su\ 
* mažintos, ar visai sustab
dytos.

kurie naujai susituokia 
rn. sausio 1 d., tsąnt W 
amžiaus ar vyresni, gal 

(benefi į pilną benefitų (išmokų) 
C. C. B. ir savo išlaikomiems

1974 metų ve_- 
prašyti Social

ATS. Asmuo, kuris nori gau ' 
tl Soc. See. išmokas sau ar sei
mai privalo pirmiausia įiuku 
prašymą Soc. See. ofise, ioxs 
asmuo turi kreiptis, jeigu:

1) taps nedarbingu ma ligos 
ar nelaiminga įvykio ir jo iu 
darbingumas tęsis 1 iųiems ai 
iigiau, x

2. Baigs 62 metus arba dai
giau ir nori pasitraukti penai 
j on,

3. Baigs 65 metus už 2 ar 
mėnesių net tuo atveju, 
mano toliau dirbti,

d. Jeigu kas nors seimu 
mirtų.

Kiekvienas asmuo prįeš bą 
girną 65 metų privalo pranešti 
raštu, telefonu ar asmeniškai 
Soc. See. ofisui ne tik u vi p>^ 
sijos gavimo ir jos d^azi^ ųrl 
ir dėl įsirašymo į Mcu.care ar. 
draudą, kuri krik]ąusu fctCK 
vienam asmeniui 65 metų ai 
senesniam, nepaisant ai tas as
muo dirba ar ne.

KL. Gal malonėsite paaiš 
kinti apie Soc. See. kortelę?

Ig. J-iias

ATS. Kiekvienas asmuo dir 
has Soc. See. apdraustame dar 
be arba uždirbąs daugiau nui» 
tatytos sumos; nuo kurios pn-. 
valo mokėti,privalo turėti buc. 
See. kortelę su N-rim Tas nu
meris reikalingas mokant fed 
mokesčius. Visi pįrivąlo dalyti 
žygių, gavimai Soį. See. kur- . 
teles kelias savaite^ .prieš pra
dedant darbą arba prieš jiu, 
kesčių mokėjimo dają. Korte* 
lė su Soc. See. H-rid_įįjri būti 
parpyta kiekivenam < darbda
viui prieš pradedam dirbti.

Kiekvienas darbdavys priva
lo mokėti "mokestį nuo UieK vie • 
no darbininko algos, ' n.iį gą- 
Įima prašyti bet kuriame Soc. 
See. ofise. < > /■. ž

KL. Paaiškinkite, kokius do, 
kųmęntug reikia pristatyti 3 
Sęc.^pfisųį'’įteiįiąnf ' '
dėl Soc. See išmoką (beliefi-' 
tų) gavimo/?. . . ■ , A- U

‘ sa’SXSJ. J dnįj j;
- A-T^ędkr^Sayo^rSnCrr 

lėlę arba kitą įroiž^ųą. sų- 
Seqdn-riu aęba-Soc. .Suc.;4Lur0r 
lę asmens, kuriam, prašoma m.. . 
mokų (bene f ibi)- - ■

2. Asmens amžiaus 
dokumentą, . giminto.į^b11^ 
arba krikšto ką tik giinus ar 
trumpai po^glmiino^

(Bus daugiu)

Ar reikia Probate teismo 
patvirtinimo

KL. Pasakykite ar reikia 
Probate teismo patvirtinimo t 
kiam nekiln. ir kibiojamąn
tunui, kuris laikomas vadina 
moję “join ttenancy” formojef 
kai tas turto pereina pasiliku 
šiam gyvam sutuoktiniui? Tas 
turtas yra Arrizonos ii- South 
Dakotos valsijose. Už atsaky 
mą iš anksto dėkoju. R. G.

ATS. South Dakotos valstr 
joje nekilnojamas ir asmenis 
kas (personai) turtas — banko 
sąskaitos ir stakai ir bondai— 
privalo būti “of record” banke 
ir su įrašais (“issuers) kaip 
“either" or survivors” ir an 
“transfer deed of real proper- 
ty’\ aiškiai deklaruota (^exp
ressly declared” “joint tenan 
cy” prieš šių nuosvybių perlei
dimą pasilikusiam gyvam su1 
luoktiniui (before these pro
perties pass tą the survivor 
without probąte (S. D. Low 51 
-22-5). Panašiai yra Arižonųš 
valstijoje. ’ pr. š

Ar aš galiu gauti išmokas 
pagal pirmas vedybas?

KL. Mano vyras mirė prieš 
15 metų. Aš antru kart ištekė
jau 1974 m. ir su vyru* išgyver 
nau vienerius metus. Ar aš ga
liu gauti pagal .pirmas vedybas 
Social Sec. išmokas 
tus) ?

ATS.Jeigu jūsų 
\orso, tai galite O 
vorso, tai gailte
See. benefitų (išmokų) pagal 
pirmo vyro sąskaitą. Jūs galite 
užpildyti aplikaciją S. S. išmo
koms gauti, nes ^našlėms bene2 
f i tai išmokami kaip joms su
kanka metų amžiaus.

Kai eisite aplikaciją užpil
dyti, jūs turite atsinešti doku
mentą amžiui įrodyti (priim . 
t i niausi gimimo metrikai ari 
krikšto pažymėjimai, rekorduo 
ti prieš jums esant 5 m. amž.) 
ir vedybų pažymėjimą.

Jeigu tuo reikalu jums reik-Į 
tų pagalbos, galite kreiptis -įljU' *'ld 
Socialinio klubus reikalų vedė"; n\e^lcarc 
ją A Čepuli. A">48 S. Emerald p ° sąsaitą.
Ave., Chicago, 111. fab' Al S. Patyrime, kąa Medi-

---------------- - .care apmoka tiktai už vieną toj
Ar aš guliu gauti 5'oc. See. kią rūšį gydymo .kai tas veiks-}

F

Pasakykite, kada reikia

H.
Dentistry Hews

apie 1,300. Tų cfisų aL 
reguliariai aplanko -ii 
tirščiau apgyventas vie

i
t

Kodėl Medicare neapmoka 
mano sąskaitos?

KL. Aš turiu nugaros skaus
mu problemų, iš kurios pati
riu palengvėjimą, kai gaunu iš 
chiropraktiko med. gydymą

Maląnėkįįe , ’ pąskęįbti 
Liek iš viso See. See. ofisų yra 
JĄ V’-bėse ? 7 T' ' /'' L, \\ Arg 

ATS. I šyUgzSoc. See. ofisų 
esama 
stovai

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
®d freezing temperatures. All serious epemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
xxx Dearly enough food, and short on 
MMDuninon.

It was. an army long on courage, < 
but short on money.

And then the mone\ came. 
Some $27,OOO.CuC froui (he 
pockets of new Aniencar^-

Tbat'i her*' people took stock

Now EBonA

V>’

Putting More Lįįit fln The Suįject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
you’ll think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color 0/ the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during driving, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better. procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth?

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist's hand piece (drill) 
called the “Quiet-Air In-Sight* 
that features a built-in “head
light* to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historically, dentists have

worked alternately among 
shadows and bright spot* be
cause of the impossibility 
of Utting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the denUst’* 
ability to work — not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight brings the fight 
right into the mouth, from < i 
light source at the dentist’* 
console, through two bundle* 
of thousand* of strand* of r 
glass connected to the hand
piece. Only the bright white 
light travel* down the bato: , 
the light bulb's beat and i 

toutce «Uy «n &e 
con»oJe. »w^yfrjKa 

the patient t month.
It allow* the to t

work with greater precm cm, i 
less eye strain and much

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia
NAUJIENOM, CHICAGO < KkThursday, w?t®Į



MŪSŲ SPAUDOJE
Mūsų muziku kantrus skundas

“Muzikos žinių” 1-2 nr. ats
pausdintos liūdnos žinios skirs
nelyje. “I3 Sąjungos gyvenimo”. 
Atrodo, kad Lietuvių Vargoni
ninkų — Muzikų Sąjunga per- 
gyven krizę, nes tapo LB mel
žiama karve, visai nesirūpinant 
jos pašaru. Lai būna išgirstas 
jų kantrus skundas:

“Liet. Varginininkų- Muzikų 
s-gos centro valdyba džiaugiasi 
gražiai pavykusia penktąja dai
nų švente Toronte ir ypatingai 
sveikina s-gos narį muz. Vaclo
vą Verikaitį, taip gražiai atliku 
sį sunkų darbą, rengiant ir orga 
mzuojant šią šventę Toronte. 
Taip pat dėkoja visiems choris
tams, kurie iš visų vietovių, en
tuziastiškai, savo dalyvavimu 
parodė, kad lietuviška daina dar 
skamba ir skambės.

Buvo padarytas vajus Muzi 
kos Žinių prenumeratai padidin 
ti. Išsiųsta buvo 54 kvietimai 
artimiems muzikai žmonėms, už 
siprenumeruoti Muzikos žinias, 
deja, kol kas tik penki užsisakė. 
Buvo surengtas koncertas-vaka
ras New Yorke, Muzikos ži
nioms paremti, ( tai buvo puikus 
ir retas savo kokybe koncertas, 
programa ir atlikėjais, bet vėl 
deja, — vienas doleris pelno. 
Nuoširdžiai dėkojame to koncer 
to atlikėjams: G. Ugianskienei, 
A. Kepalaitei, B. Povilavičiui, 
A. Prižgintui, V. Prižgintui, ir 
Perkūno vyrų chorui su vadovu 
V. Daugirdu, kurie neėmė jokių 
honoranų. Taip pat didelis ačiū 
Tėv. Pauliui Baltakiui, kultūros 
Židinio viršininkui, kuris už nau 
do j imąsi patalpomis, paskaitė 
tik 25 dolerius.

Džiugu, kad į mūsų sąjungos 
narių , eiles įstojo komp. Jeroni
mas. Kačinskas, Manigirdas Mo 
tekaitis, Jupius Kazėnas, Genė 
Karsokienė, Vytautas Rastenis 
ir Gna čapkauskienė”.

Pminėjus negausias aukas, to 
liaū" taip rašoma:

“Kviečiame ir prašome prisi
dėti savo bendradarbiavimu prie 
žurnalo, prisiunčiant kokią ko
respondenciją, ar nuotrauką iš 
jūsų muzikinės padangės. Be to,

padėkite surasti naujų prenume 
ratorių. Padėkite “Muzikos ži
nioms”.

Yra pareikšta pageidavimų ži 
noti kas priklauso dabar Liet. 
Varg-Muzikų sąjungai, žinoma, 
tai nėra paslaptis ir šiuo duoda
me alfabetiniai, pagal vietoves, 
sąjungos narių sąrašą:

California: Budriūnas Bro
nius, Leskaitienė-Jonuškaitė Vin 
cė, Markaitis Bruno, kuru, Metri; 
kienė Ona, Pavasaris Antanas.

Connecticut: Aleksis Aleksan | 
dras, Beinoris, Jonas, Petkaitis 
Jurgis, Petravičius Jurgis.

Florida: Armonas Petras, Ja- 
sisnkienė-Mainelytė Rožė.

Illinois: Bičkienė Prudencija 
Caubis Kostas, Giedraitis Anta
nas, Jurguts Aloyzas, Kreivėnas 
Juozas, Kulys Nikodemas. Mot 
+ekaitienė Izabelė, Motekaitis' 
Zvlanigirdas, Skridulis Antanas, j 
Strolia Faustas, Stulga Antanas.! 
šimutis Leonardas, Žilevičius 
Juozas.

VJmeu. a DEM\:es. cou. DA-ay" 
Farmeq m^keo cow. r-'.E"
COW FfilNTcb, FcLL 04 H M ĄkD
HcLD m m DOW4 \*AT< A

‘ RlGUT SHOUi_C>ę^ AkjD LEG.lM^
■t SCMEOS Q771
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Massachusetts: Gaidelis Ju-’f 
liūs, Kačinskas Jeronimas, Pcvi; 
lavičius Benediktas, Rastoms Vy; 
tautas Vasyliūnas Izidlorius. Va; 
syliūnas Vytenis. Vasyliūnienė ■ 
Elena.

Michigan: Sližys Stasys.
New Jersey: Bagdonavičius 

Klemensas, Jakupčionis Alfon
sas, Liubinskas Juozas, Mamai 
tis Vincas, Mazur Gene, Petraus 
kienė-Rajauskaitė Julija, Silva- 
Sankūnaitė Irane, Stankūnas
Juozas, Strolia Vytautas, Stukas ‘ kuri.” 
Liudas, Ugianskienė Genė, Zu-l Taigi 
bavičienė Ona. j ra tk 68 nariai. Laikas

For thf B^.ce s

CF SVC-

V^SkZ»MG- His DA’.

VIKTORAS GALECKAS

(Tęsin s)
Paspaudus durų 

: laimei j.s pasirodė pats. P;

Tenriessie: Benik Emilia.
Canada: čapkauskienė Gin 

Verikaitės Vaclovas.
Vokietija: Senkus Kazimiera

^jungoje šiuo metu tė 
Įsiems.

New York: Budreckas Ladas,]ypač kurie domisi muzika ir dai 
kum, Cibas Mykolas, Daugirdas j na. susirūpinti. Pagaėvotina apie 
Vytautas, Kepalaitė Aldona, Keri muzikų ir dainininkų unijos stei 
helis Vytautas, Matekūnas’Pet- “girną ar sąjungos organizavimą 
.ras, Mathews-Jodytė Lionė, Pa- unijos agrindais taip pat apie 
kalniškis Jonas, kun., Prižgin- Dainų švenčių ruošimą, kam tik
tas Albinas, Ralys Viktoras, Veb pumoje priklusytų — Lietuvių 
laitytė-Litchfield Jūratė, Vismi Vargonininkų ir Muzikų Sąjun- 
nas Antanas.

Ohio: Brazaitienė Regina, Buč 
nys'Steponas, Grimskis Juozas, 
Karsokienė Genė, Kazėnas Ju
lius.

Pennsylvania: Augaitytė Ju
zė, Romanas Vincas, Šiaučiūnas 
Jonas.

j 
į
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<w"r ------------
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR 2AJYT0J0 ATSIMINIMUS

Dr. A. A Gusmn — MINTYS IR DARBAI, 259 ?eL, liečiančius 1905 
metu Įvykini. Jablonikic ir Totoraičio jaunu dienas ir sasi- 
rtntoima. $t-00

Or. A. X OutMn — DANTYS, Jtj priežiūra, įveikata ir jrc5> 
Sietais ririellaie, vietoje $4.00 dabar tik----

WnJdttaia ririeliaia tik —________________ —-------
Dr- A. J. tame — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 

KeHoata Ra Jtaropą iapūdžiei. Dabar tik ---
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$2,06
Mp psf oMMtayti pato, ifriuntut čekį irtx money orderį, pri* 
■MiiiyfP* kaina* pridedant 50c. panlunHm* Išlaidom*.
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KNYGA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

rixj gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
ČU suminėtas knygas galimi užsisakyti Naujienose.

SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dfiint Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 2c3 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 dot

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ .LltTUVOo. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudskiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymaL ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip p«i 
Išversta į anglų kalba.

M Zatt^ko SATYRINĖS NOVĖLĖK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. KuraKU, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmslsto ir igltpropo propaganda bei 
driLsaksrimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu rTUumL

PY**. P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pri. dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą

O.
Vhicas ž>maRU. LIUBLINO UN UOS SUKAKTIES PARAiTĖJV. 

pri. Kains SL3Q.
tr kiti laidiniai yra griinamC

MAUJI1NQS1, TO S*. HALTTTD STV CHICAGO, ILL. MM

GERIAUSIA DOVANA

{man atrodo, kad ten trūksta 
Įs\e:ko proto, tačiau ten tokio 
i proto neatsiranda, kas vienytų, 
«o m* skaldytų žmones. Todėl 
, te r te ii nueita.
j Tada klebonas ir sako:

— .1 ūs vcvcik teisingai galvo- 
!jalo.

t. <> kokia jūsų, klelx>ne, 
> tuo reikalu, iškilus to. 
lesusipra tinimus ?

jų buvo kilę iš Lietuvos. Pati 
Lietuva buvo apsėsta lenkoma- 
mi. Tačiau jų numatymas neiš
sipildė. Lietuva apsisprendė bū
ti nepriklausoma. Susitvėrė vy
riausybė ir kariuomenė, kuri ė- 
mėsi g'nti nepriklausomybe.

1 uo laiku visų bendras prie
šas buvo rusai bolšrv.kai, kurie 
metėsi užimti kuo daugiau že
mių. Lietux iai ir lenkai vijo

i Klebonas padarė rimtą veidą, juos iš savo žemių. Kada bolše- 
, lyg susikaupdamas teisingai at
isakyti ir lėtai pradėjo:

PrTžasties reikėtų ieškoti 
nuo gilios senovės, kai dar Len
kija ir Lietuva tebebuvo rusų 
caro valdžioje, ir dar vėliau po 
Pirmojo pasjiulinio karo, kai di-

tautos'kais iki šiai dienai. Čia lietuviai 
nepri- 
Lielu- 
negal-

vojo, kad Lietuva skirsis nuo 
l enki’ s. Mat, tuolaikinė Len
kijos diduomenė Lietuvą skaitė 
Lenkijos dalimi, nes daug žy
mių didikų, filosofų bei rašyto-

vikai buvo aplamdyti ir toli nu
vyti, lenkai, jausdamies stipres
ni. nekreipė jokie dėmesio į su
darytą Suvalkų sutartį, ją su
laužė ir savo sąjungininkus iš 
Vilniaus išvijo. Taip ir šitas Su
valkų kraštas vėl like po len

dėlės ir mažos Europos 
■griebėsi atstatyti savo 
klauscmybę, jų tarpe ir 
va. i uo laiku lenkai net

buvo ugžuiti, pagonimis pra
vardžiuojami. Išėjus Antrajam 
pasauliniam karui ir lenkams jį 
pralaimėjus, kai vokiečiai užė
mė šį kraštą, lenkų teisės su
mažėjo, o vielinių lietuvių bū- 

; klė pagerėjo. Jie pasijautė lai- 
(Atkelta iš 4 psl.)

;samžis klebonas Leiskite Pa- 
Įklausti, koks vėjas jus čia atne- 
' šė ?.
J Pasisakiau kilme esąs suval- 

sakiau esąs pakeleivis iš Ameri- kietis nuo Gižų.
. kos ir norįs šnek* .-Ii porą žo- -- O tai, — sako, — jūs esa- 

i džiu. t? suvalkietis kapsas. Iš kalbos
- aš kaip sprendžiu, kad esa.le nuo to kra- 

kitu buvau šio. Ar turite čia giminių? , *
is po pietų — \e, nieko iš giminių čia] 
Prašom Į'neturiu, tik kaipo pensininkas 

j turiu laiko, nors pinigų ir ne 
Ant urin-1 a^n pačių sus-

^0.0 -paudžiau šiai kelionei. Mat no- 
Į vėjau savo akimis pamatyti šio 
į krašto apylinkes, jo žmones, pa
išinti jų gyvenimo būdą ir aplan
kyti savo sostine Suvalkus. Vai
kas būdamar nuo Gražiškių au
kštumų dieną galėjau pama
tyti Suvalkų .bažnyčios bokštus. 
Būdamas Seinuose, prisiklau
siau piktų kalbų, daugiausia jų 
klebono Ragausko adresu. Ne
santaika tarp lenkų ir lietuvių 
ikšilo dėl Panaikinimo lietuviš
kų pamaldų Seinų bazilikoje. 
Tad panorau sužinoti jūsų nuo
monę tuo reikalų.

Klebonas J. Dzirmeika klau
sėsi manos nepertraukdamas, o 
paskui ir sako:

— Na. o kokia jūsų nuomo
nė. kaipo pašalinio žmogaus?

Tada jam pareiškiau, jog

>o anx’pM1

nusnaust
VIQU.

Užsivedė į salic-ną 
dų kilimas, nam< 
žiai išdažytas. A‘

— Labai graž
su tau * 
jūs čia sus

— laigi, — su.^o. dar tik ne
seniai baigiau <ižyti, dirbau 
pals pagal šamo skoni, kaip išė
jo. taip ir turi būti gerai, ir ne
turiu ko kritikuoti, nebent pats 
save.

Juokaudamas kalbėjo gražiai
K. Petrokait;s atrodantis skambiu baisu pu_

Niu]!or.oi* kurtes 'rcžr*4
knygy ar tontyr-^.

Ateksandr&is Pakrinlikle, MES GRĮŽTAM®. Įdomūs jauni; Henų : 
atrimUiimal ir Įvykių bei Yletų aprašymai, skaitau* kaip ro < 
manuis. 357 psl. Kaina $5.

A. Pakilniskis. META! PRAEITYJE. Netolimų Įvyktų pririminl- 
Ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, mskii'i- 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaine $5.

Dr. Kazy*: Grinius, ATSIMINTAI ?R MINTYS. JI tomas, 
_____ Hate riri^eliate. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais riri.

*ref. Yacl. ClrlSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU K^YGU ISTC- 
RIJA, I dalie. 208 psL, irišU — 53.00, minkytais vir
šeliais — $2.00; H dalis, 225 psl., įrišta — S3.G0. minkš
tais viršeliais___________ ____ __ ____ _________  S2.0$

rtenrlka* Tomės — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos. apskritys sn Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina SS.

P. Kaslunas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuves 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narvo*. TRYS IR VIENA, jaunystei atsiminima.! 
170 psL___________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, 
puslapiai___________

Knyjas užsakant neikte pridėti 25 et. pašto išlaidom*.

NAUJIENOS.

brccžri

Gn»- 
i5.se

1733 S. Halrteč St, Chicago, HL 8O8OS. ~ TeL HA 1-51*!* :

POEZIJOS veikalai
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AugusfrityH-VifčIūnteni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.30.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Juroellonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00’
6. Anatolijus Kairy, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. SS psl. $2.00.
7. N<dat Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 Lšvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus ikuetracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST CF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psL $2 00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 rsL $1 00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., S3.03
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii brikos kT'yga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., S1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. EilK 70 pri. SI 00
15. Elena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. FP^aščiai 80 nsl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 pri. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderf

1739 So. Halsted Street Chicago. IHinoia 60608

Punske veikia lietuviška mokykla. Viktoras Galeckas pa
darė tos mokyklos durų nuotrauką.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intvmlu nuutyklą 

įprašymri, paimti is gyvenimo. Lengvas itilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 pst Kaina $2^6.

Dr. Jdctxxi S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
sutrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 143 
qsL, kainuoja $2.00. M ***

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jo* kaimynų istoriją. 
211 psL Kaili*, $3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dauguma šių knygų yra tinkama dovanos Įvairiomis progomis. Jis ir 
rites knygas g* hm* Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oinigteą perlaidą. »;**-***«

1753 &exU Hafcted Sinti, Ckicxte, HL W8M

Taupykite dabar
nas mus
rTa

bts WsjmhJ jEsf Rbifil RU 
Dėka (Edenu darbu. Pirma, jie ya> 
deda Juma pasiekti asmenilku jūaą 
ūirimojimua. Antra, jie padeda m- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar,
Santaupoa, padėtoa pried 10 mtae- 

alo dienę. neia nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

ISduodami Certifikatai, 
ša iki

kuri* no-

nuo Įdėto*palūkanų, priklausomai 
gumos ir Jo» išėmimo.

investavimo knygelės nekalto*
ieėa _• iį

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

IVERSA
1800 So. Hal»t»d St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įstrirt* 1923 metalą. T*L 421-3070
Įstaigos pietuos* kiemas automobiliams pastatyti.
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greso atstovą Flood pažįsta ir kiti to distrikto gyvento- 
jai. Paeitą antradienį jie, nekreipdami dėmesio į kaltini
mus, jį išrinko 16-tam kongreso terminui. Kongrese yra 
daugiau atstovų, susipažinusių su Lietuvos byla, bet jie 
kartais esti užimti ir negali dalyvauti Vasario 16-tos su
kakties minėjime, bet šis kongreso atstovas tos dienos 
niekad neužmiršta ir praveda minėjimą. Jis gali būti la
bai užimtas, jį gali spausti kiti reikalai, bet jis visuo
met randa laiko paminėti Vasario 16-tos sukaktį. Reikia 
manyti, kad ne tik Wilkes-Baęre, bet ir visos tos rinki
minės apygardos lietuviai jo neužmiršo, bet už jį bal
davo. . •

Opozicija, jeigu ji gyva ir konstruktyvi, tai visuo
met tokiuose rinkimuose padare žangą. Netenka stebė
tis, kad ir šį kartą respublikonai pravedė du naujus se
natorius ir laimėjo kelias gubernatūras. Iš viso buvo 
renkami ar perrenkami 36 gubernatoriai. Respublikonai 
.turėio Michigano ir Vermont valstijų gubernatūras. Jie 
du perrinkti dar vienam terminui. Lietuviams gerai pa
žįstamas Miehigano gubernatorius Millikan perrinktas 
trečiam gubernatoriaus terminui. Respublikonas Ro
nald A. Sarasin bandė išstumti gubernatorę Ellą T. 
Grasso, bet jam nepavyko. Ši moteris tapo tokia popu
liari Connecticut valstijoje, kad ji dabar gavo daugiau 
balsų, negu bet kada ansčiau. Ji pavyzdingai ir taupiai 
tvarko valstijos reikalus ir be reikalo nemėto pinigų. 
Žmonėms tokia gubernatorė patinka.

Amerikos juodžiai labiausiai apgailestauja, kad ne
buvo išrinktas sen. Edward T. Brooke. Tvirtinama, 
kad jis buvo gana gerai susipažinęs su Lietuvos pavergi
mu. Jis pritarė Lietuvos nepriklausomybės idėjai ir bu
bo priešingas komunistinei netvarkai. Jis turėjo įvairių 
bėdų su valstybės mokesčių inspektoriais, bet jam pavy
ko visas tas kliūtis nugalėti. Bet pati svarbiausioji jo bė
da buvo skyrybos. Savo laiku jis vedė Iralę Renatą. Su 
ja sugyveno dvi dukteris. Atšalus jo meilei, reikėjo skir
tis. Būdamas senatorium, jis visą laiką turėjo važinėti 
ir vaikų neprižiūrėjo. Abi mergaitės išaugo gražuolė
mis. Bet joms nepatiko, kad tėvas negrįždavo pas moti- ' 
na, o vėliau prašė skyrybų. Tvirtino, kad tarp jo ir žmo
nos jau nebuvo nieko bendro. Skyrybų byla buvo labai : 
sunki, nes žmona gera katalikė, jam skyrybė nedavė. : 
Motinai teko sunkiai dirbti ir mergaites auginti. Sen. 
Brooke nugalėjo visas kliūtis, bet skyrybų reikalas jį iš
metė iš senato. Amerikos juodžiai apgailestauja, kad ga
biam senatoriui neduota progos padirbėti senate ir būti 
naudingu visam kraštui,' bet visai kitaip į reikalą pažiū
rėjo Massachussets rinkėjai. Vietoje Brooks, jie išrinko 
naują advokatą, demokratą Paul J. Tringos.

Antradienio rinkimai padarė labai menkas pakaitas 
Amerikos kongrese, bet tos pakaitos sumažino įtampą 
įr įstatymams leisti bei savivaldybių reikalus tvarkyti 
parinko kitus žmones. Vieni gali būti gabesni, kiti dore
snę. o tretieji turės progos parodyti, kaip jie tuos pačius 
reikalus mokės tvarkytu

Koks laimingas būtų Irano šachas, jeigu jis būtų 
turėjęs tokį organą, kuris kartas nuo karto būtų išlei
dęs susikaupusias karštas dujas, bet palikęs pagrindi- 
nius valstybės reikalus. Jam būtų nereikėję suiminėti 
maištaujančius šeichus, o dabar būtų nereikėję suimti 
policijos ir saugumo viršininkų. Ką jis darys,, jeigu su* 
imtieji pasakys prokuratūrai, kad veikė pagal šacho; 

•tuvių, kurie kongreso atstovą pažįsta, žino jo duoto žo" įsakymus? Juk prokuratūrai tada teks patį šachą ap- 
džio vertę ir susidomėjimą pavergtos Lietuvos byla. Kon- klausinėti. 0 kas teks daryti, jį apklausinėjus?
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RugiapjūtėMIKAS ŠILEIKIS

Rinkimams praėjus
Amerikos lietuviai dalyvavo ’antradienį visame 

krašte vykusiuose rinkimuose. Daugelis Amerikos lie- 
. tuvių yra šio krašto piliečiai, jie laiku užsiregistravo, 

turėjo teisę balsuoti ir balsavo. Bet žinome, kad Ameri
koje dar yra gerokas lietuvių skaičius, kurie ir nebalsa
vo. Nebalsavo ne todėl, kad nenorėjo balsuoti, bet todėl,, 
kad neturi pilietybės. Jie įsivaizduoja, kad tą pilietybę 
gauti yra toks jau labai sunkus dalykas.

Anksčiau pilietybei gauti būtinai buvo reikalinga, 
anglų kalba. Dabar šitas klausimas jau nėra toks griež
tas, Amerikoje iau yra teisėjų, kurie duoda pilietybę ir 
ispanų kalba kalbantiems piliečiams. Amerikoje yra dau
giau-ispaniškai kalbančių žmonių, negu lietuvių; Ispa
nams, ypač vyresniesiems, yra sunkiau pramokti angliš
kai, negu lietuviams. Ispanas negali ištarti kelių anglis, 
kų raidžių. Jis tokių balsų negirdėjo ir nepajėgia ištarti. 
Bet lietuvis gali gana lengvai angliškai net ir sunkiai iš
tariamas raides ištarti ir angliškai pramokti.

Kas šiuose rinkimuose nedalyvavo ir norėtų daly
vauti,’tai turėtų susiplanuoti/angliškai pramokti, kon. 
siStšiciją .perskaityti.-in.- bandytų- < gauti- .-.pilietybę.,.-Kai 
gausėtai įsitikinu jog tai nėra.-..toks-: sudėtingas dą-

į I Jhl ’"’M? !
Viską sudėjiis, praeito antradienio-rinkimai didelių 

pakeitimų į krašto administraciją nepadarė. Vienur, ki
tur išlėkė nenusisekęs gubernatorius, pralaimėjo keli 
•senatoriai- ir buvo pakeisti keli atstovų rūmų nariai 
Dauguma buvo perrinkti naujam terminui. Malonu kon
statuoti, kad kongrese liko veik visi, kurie savo laiku 
lietuviams padėjo. Prieš ilgametį kongreso atstovą Da- 
.niel Flood iškeltos bylos,, jam mesti keli kaltinimai, bet 
.jo kongresan jį pasiuntusieji rinkėjai, nekreipia dėme
lio į kaltinimus. Jie žino, kad kaltinimai pagrįsti supy 
kušio sekretoriaus mestais kaltinimais. Jie kongreso at
stovą geriau pažįsta, negu samdytas sekretorius, pats 
patekęs bėdon. Wilkes-Barre-yra didokas būrys senų lie-

bėti Susivienijimo reikalus”. To
dėl patarė redaktoriui išimtinai 
pavesti apšviestos sritį, o oficia
lią dalį (ypač kuopj įnešimus 
ir raštus, liečiančius konstitu
ciją) “Centro aldybos kontro
lei”. Seimas rekomendaciją pri
ėmė. *

Jubiliejinis 1910 m. Seimas 
buvo vienas reikšmingiausių 
Susivienijimo istorijoje. Gali’ 
ma sakyti, čią įvyko “Didžioji 
reformacija”, nes buvo priimta 
nauja kc*hstitucija, kuri legali
zavo kuopas ir sutvarkė narių 

_____ _ _____ _____ mokesčius pagal mokslinę Ta- 
niuje ir iš jos patirti tikrąsias I ble of Mortality skaičiavimą, 
mūsų tautines spalvas ir pagal Pro tautiečių ir socialistų aitrių 
jas pasidaryti naują SLA vė-lnp.susmratimn ir susikirtimu 
liavą, kurią sprendė vartoti tik 
“dideliuose tautiniuose ir tarp
tautiniuose minėjimuose.

Daug kalbėta apie organą Tė- 
vyne,. kurios leidimui 24-tas Sei- j 
mas pridėjo, atsiradusio neprite- 

kti Centro Valdybą. Galiausiai kilaus. $2,414 išlyginimui. Pir
miausia,, Literatinis Komitetas 
pranešė .redaktoriaus Vinco S.

VYTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

Seimas ėmė projektą svar-| 
styti straipsnį po straipsnio ir 
į priėmė su 25-iais pataisymais 
ir dar nutardamas “dėl kalbos 
sunkumo' pavesti Literatinei ko
misijai” ją lietuviškau ir su-< 
prantamiau perrašyti, šion ko- 
misijon išrinko Juozą Adomaitį- 
Šerną. B. K. Balevičių (Balutį), 
ir Petrą Miko'lainį.

Atrodo, projektas neganėti
nai ryškiai pabrėžė, kad “SLA 
vyriausia valdžia yra Seimas”. 
Eilė pataisymą įsakmiau pa
brėžė, kad Seimas yra' šeiminin- 
kas, ne Centro Valdyba. Nusta
tyta, kad kuopai sukurti reikia 
dešimties narių.

Daug, ginčytasi dėl. būdo rin-

kų Susivienijimo ar socialistų 
Sąjungos narių. Seimas įneši
mo nepriėmė ir net nutarė pri
imti nariais ištisas katalikų Su
sivienijimo kuopas, jei jų at
sirastų su pareiškimu prisidėti.

Savišalpa praplėsta į 10-18 
metų amžiaus jaunimą, nusta
tant $2.50 metinį mokestį ir 
$100 pomirtinės.

Seimas nutarė susisiekti su 
' Lietuvių Mokslo Draugija Vil-

nutarta ją rinkti referendumu, 
bet Seimas, turi ją, pagal carte
rs patvirtinti.

Seimui prisiųsta apie 200 į- 
vairių įnešimų iš kuopų. Išrin
ktoji komisija (kuriai atlygin
ta $12) juos sugrupavo į 32 
klausimus. Pagal įnešimus 61 
kuopa stovėjo už referendumą 
Centro Valdybai rinkti, septy
nios - ne o kitos septynos pa
liko klausimą Seimui išspręsti. 
Devynios kuopos reikalavo į 
Susivienijimą nepriimti katali-

nesusipratimų ir susikirtimų. 
Susivienijimas išėjo į pažangų 
kelįą. I organizaciją, įspūdin
gai • pasirodydamas Chicagoje, 
grįžo Susivienijimo pradininkas 
dr. Jonas šliupas. ų

16JSŲSIVIENIJImX& ir ž
SCKURIUCJA BET IR AUGA 
I—S e
< Na u ja jievmioiv iš -eiiės^eėi-

Jokubyno pasitraukimą dėl kai rienijimcu Konstitucija- į^igalio- 
kurių narių, “grūmojijnu ir iš“ Jo^l011-m.-saušTd*l:ir'pft^darė 
metinėj imu* kad nededa jų į pagrindiniu- dflieiės: 
straipsnių, (redaktprius nedėjo dokumentų, nu tiesusiu organi-į 
dėl prieškc'nstitucinįų išsišoki-,zacijai kelią į' stipresnę’ ateitį, 
mų). Komitetas jo vieton reko- Kaip istorikas V. K. Račkaus- 
mendavo Kazį Vidiką, Valparai- kas sakė, ji padariusi ■ SLA “le- 
so universiteto studentą ir lie- gališka broliškos šalpos- ir lie
tuvių kalbos kurso mokytoją.! tuvių kultūros organizacijai 
šalia to, nurodė, kad organas Girdi, “lietuviai su. savo Susivie- 
skirtas dviem tikslam: “kelti nijimu. atsistojo eilėje tautų, 
narių bendrą apšvietą ir apkal- f kurios jau seniai pažino' broli- 

— ■■■ ■ ■ ------ škos savišalpos idealus- ir savo
Amerikos konstitucijos autoriai daug toliau nir gyvenime plačiai juos pritaikė”, 

matė, negu šachas ir net mūsų valdovai. Gaila, kad jie Toliau Račkauskas pasakoja; 
iš-amerikiečių nepasimokė ir Amerikos konstitucijos vapys ’ -^5 kad 
neperskaite. Jeigu jie butų tai padarę, tai gal šiandien Mdam} niekados nebuvo sumo. 
ir lietuvių tarpe nebūtų tokios bereikalingos įtam- kėję net treudalfo savo $150 po. 
pos.. — (Nukelta į 5-tą psl.)

L. VENCKUS
Artimoji Anglija

(Tęsinys)

Tuo tarpu Vilboras jau mokėsi rūbų kirpi
mo. šalia to, vakarais jis lankydavo sanitarijos 
Kursus. Jau tapęs St. John’s ambulanco brigados 
nariu, Jis, kaip kvalifikuotas sanitaras vakarais 
buvo skiriamas į kaimyninius kino teatrus dežū" 
ruoti, kad kokiai nelaimei atsitikus, galėtų čia 
pat suteikti pirmąją pagalbą ir iškviesti ambu- 
lancą. Būdamas didelis filmų mėgėjas, Vilboras 
tokiu savo šalutiniu užsiėmimu buvo paten
kintas.

Nuo mūsų apsilankymo pas Glasgowo lietu
vius praėjo daugiau kaip metai laiko. Petrutė 
Platkauskaitė, ktrrr su Vilboru susipažino mūsų 
apsilankymo metu, netrukus po to atsikėlė iš 
Glasgowo j mūsų kaimynystę. Kuo to laiko Vik
toras su Petrute susitikdavo kelis kartus per sa
vaitę. Įsimylėjo ir nutarė apsivesti. Bet kadangi 
Vilboras dar nebuvo pilnametis, jis to, be savo 
tėvų sutikimo, negalėjo padaryti.

Nore Petrute mūsų namuose buvo dažna ir 
miela viešnia ir nore žmona sūnui pasakiusi ne
susidraugauti su anglėm, o tik lietuvaite, vedy
bų klausimui iškilus mums vistiek atrodė, kad 
sūnus tam dar per jaunas. Patarėme atidėti,

Vilboras sutiko, bet kad nematytų Petrutės

kasdien, nutarė stoti savanoriu Į britų kariuo
menę. Atitarnavęs-nustatytąjį laiką, sugrįš ir 
tada apsives. Atrodė, kad geresnės išeities ir ne
galėjome tikėtis. Vyrukas huaugs, surimtės, 
Gal vieno ar kito nuomonė per-tą laiką pasikeis, 
bus tikresni. Vilboras tą pačią savaitę nuėjo Į 

[naujokų ėmimo komisiją ir užsiregistravo. Jau- 
Įnas, aukštas, sveikas vyrukas, tokių karinome-] 
• nėję ir reikia. Pildant blankas užkliuvo klau- 
i simas:

— Are you a British subject? — Atsakymas 
— No.

Britai svetimšalių, išskyrus airių, savo ka
riuomenėn neima. Nei į laivyną, nei aviacijom 
Niekur.

Už kelių savaičių po nepasisekusio mėgini
mo išeiti į kariuomenę. Vilboras vėl pradėjo kal
bėti apie mūsų sutikimą vestuvėms. Kuomet įsiti
kinome, kad ir Petrutės tėvai — Platkauskai — 
nieko prieš, kad jų duktė už mūsų sūnaus tekėtų, 
nebesispyrė Juzefą, nei aš pats.

Sutarėme vestuves ruošti Manchesteryje. 
Jos įvyko 1958 metais gruodžio mėn. 26. d. (Ka
lėdų šventės antrą dieną) 10:45 valandą ryto St. 
Chad’s katalikų bažnyčioje, šliūbą davė kun. Va
lentinas. Po šliūbo vestuvinis pobūvis įvyko Man- 
chesterio lietuvių klube. Kadangi Petrutė savo 
Jaunąjį norėjo parodyti ir savo giminėms, tai 
jiedu tą patį vakarą, svečiams besilinksminant, 
išvyko į Glasgową.

MANCHESTERIO LIETUVIAI SKAUTAI

Nors Manchesteris yra viena iš didžiausių 
i lietuviškų kolonijų Anglijoje, ten lietuvių skau- 
į tų organizuoto vieneto- ilgai nebuvo. Tačiau į 
skautų stovyklą norinčių kasmet atsirasdavo ne
mažas būrys vaikų, jų tarpe ir mūsų sūnus Vil
boras ir duktė Elytė,, kurie skautauti pradėjo bū
dami septynių metų amžiaus. Pavieniai skautai, 
kaip Regina Palkimaitė ir Algis Gerdžiūnas iš 
Manchesterio nulydėdavo vaikus į stovyklą ir 
juos atgal parveždavo. Buvo keli mėginimai or
ganizuotam veikimui, bet nepasisekė.

1959 metais sktn. Kazys Vaitkevičius, kaip 
Anglijos Lietuvių skautų rajono vadas, kreipėsi 
į mane laišku, prašydamas “-...įsijungti į mūsųl 
Rajono neskaitlingą vadovų būrelį ir suorgani
zavus skautų vienetą Manchesteryje, pasiimti jo 
vadovavimą....... Jūs neturėsite didelių sunkumų
šiame darbe, nes klaimynystėje turite vienus iš 
geriausių mūsų Rajono vadovų, paskaitininkus 
J. R. Bružinskus, kurie, neabejoju, ir patarimais 
ii- darbu Jums padės....”

Skautininkas K. Vaitkevičius buvo vienas iš 
tų retų vadovų, kurie vadovauja ne įsakymais, 
bet gražiu pavyzdžiu. Tad man buvo gaila, kad 
negalėjau jo prašymo išpildytu Jau vien dėl to, 
kad Manchesteryje turėjau įvairių pareigų. Jau
čiau, kad. apsiėmęs dar ir skautams vadovauti, 
nebūčiau galėjęs paskirti šiam reikalui reikalin-

i go laiko Todėl tų pareigų neapsiėmiau. Tačiau 
Į skautų reikalai pradėjo judėti.

Iniciatyvą ėmėsi Elytė, Ji, kasmet lankyda' 
ma skautų stovyklą, buvo davusi įžodžius, gavu
si įvairius patyrimo, laipsnius. Mokėjo visokius 
mazgus rišti, skautiškas daineles ir laužus pra
vesti. Reginai Palkimaitei ištekėjus už glasgovi- 
škio Platkausko ir jiems išvykus į Australiją, 
Elytė kasmet lydėdavo Manchesterio ir apylin
kės mergaitės į metines skautų stovyklas Lietu
vių Sodyboje.

Dabar, prireikus Manchesteryje suorgani
zuoti skautų veikimą, Elytė ryžosi imtis darbo. 
Suregistravo visą tinkamą skautijai, lietuvišką 
jaunimą. Sudarė mergaičių ir berniukų sąrašus Ir 
pristatė juos Bradforde gyvenantiems ir jai pą- 
žįstamiems paskautininkams Bružinskams. Jiems 
paraginus, pradėjo ruošti vietos mergaites į skau
tes. Tos Elytę labai mėgo, jos klausė ir mokinosi. 
Ji kienkieną sekmadienį klubo sode žaisdavo su 
mergaitėmis, dainuodavo ir visokius skautiškus 
užsiėmimus mokino

(Bus daugiau)

VISI r.TZXtERTAl
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DR.A. B. GLEVĘCKAS 
ėrąyTOJ^S IR ęHI|ŲKGA4 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
?9P7 l03rd StmJ 

V«Uė4os pagal suMtarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
W. 71 St. TaL 73J-S^ 

ahng Pritailrn gfrininp įj 
“contact lenaea”’

VaL agal susitarimą, uždaryta tret į

DR. K G. BALUKAS 
AKU1ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. PuUUi Rd. JCi.wf.rd 
M.dic*| BuUdjnąl T.Į LU 5-6446 

Pruma ligoiuos pagal susitarimą. 
Jei aeatuliegp, 374-W4.

DR. PAUL V. DARGIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcb«st«x Community klinikos 
Medicinos direktoriui 

193S S. Hanheim R$., Westchester, ii. 
ALA?'VOS; $ 3 darbo dienpaxia u 

tau antra šeštadienį 8—3 vai

INKSTŲ IR fLAPUMO TAKŲ 
CH18URGJJA 

T.l«f. 695-0533

Kamonis Chicagos uostas

apsirengti. Tačau vis tik taip ne valstijoj taip pat atsidūrė aštru- , 
atsitiko, Junsko mergaitės bei mon. Į mokesčių silpnybę dėme- 
vaikinai su tautiniais gražiais sį atkreipė ir OĮiio valstija, kai 
drabužiais ąpsirengę, gražiai or. i Rengtasi ėarterį ir ten įregi- 
ganizuotai reprezentavo (Kroda! struoti.
1 1 J* 1 • T7 I

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ
V . ■ \

Atkelta iš 3 psi.
DR< FRĄNKPLECKASjsviau, tečiau neilgam. Po karo

INKSTŲ, PŪSLĖS Ft - 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 JtfE$T «3rd STREET

OfiioJį*^ 776-T880 S 
, Rnidenciįoi 446- 5545

į pasibarė atvirkščiai: lietuviai ir 
vėl liko beteisiai. Net ir lenkų 
bažnyčios hierarchijai buvo ne
suprantama, kam reikia leisti 
lietuviškai melstis bažnyčioje. 
Tik pakeitus dogmas, išėmus iš 
mišių lotynų kalbą ir paskelbus, 
kad visi žmonės gali melstis sa
vo gimtąja kalba, lenkų bažny
čios hierarchija tems Vatikano 
dogmoms turėjo paklusti. Tada 
ir Seinuose lietuviai galėjo tu
rėti vienas mišias lietuvių kal-

— Gal klebonui Ragauskui i 
jos ir trūksta?

— O. — sako, — aš nieko ne- 
i galiu teisti, kad ir aš pats ne
būčiau teisiamas.

DIL VYT. TAURAS
^ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktiku spe- MOTERĄ Hfl-
Ofisas 2652 WEST 5*h FiRCET

T«l. PR 8-1223
OFISO antiacL, trečiao . - ----------- — - -r —
ir penktu 6-įB vaE vak S^štadie' j;ba. Ir taip beveik viskas vyko* 
mals- 2-4 vai 'popiet ir kitu laikv

-?> : pagal susitarimą..

kuvos kardinolui VojtUui įteig- 
mos davaną Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikią lietuvius 
prieš lenkų aukštąją dvasinę hie 
rachiją. Reikia pripažinti, kad 
Punsko parapijos klebonas gra
žiai t vi kosi: sugyvena su lenkais 
ir su lietuviais. Sekmadieniais 
net dvejos mišios laikomos lietu 
viškai ir tik vienos lenkiškai 
Punske ta Kultūros draugija į 
bažnytinius reikalus nesikiša, tik 
dirba kultūrinį darbą: turi suor 
ganizvę stiprių ansamblį kuris 
gera dainuoja, šoka groja. Kele 
tas iš to ansamblio gieda ir baž 
nyčios chorę. Kvečiami su savo 

: koncertais asirodyti ir į kitus 
miestus lietuvių ruošiamuose pa 
rengimuose. Žinoma, dirba tos 
šalies socialistiniuose rėmuose, 
nes ir lenkų valdžia tokius 
kas į ansamblius remia, o iš 
pefno tam tirą dalį gauna ir an 
samblis.

Pasišnekučiavimą turėjau nu 
traukti, nes mano šoferiui gero
ka nusibodo laukti. Palinkėjau 
klebonui geros sėkmės, sveika 
tos ir toliau taip gražiai darbuo 
tis šioje lietuviškoje Punsko pa 
rapijoje. Jis prašė, parvažiavus 
į Chicagą, gražiai atsiliepti Įda
vė ir keletą nuotraukų iš religi 
nio gyvenimo. Baigint pokalbį, 
paklausiau kleboną ar jis ką ži 
nąs apie Chkagoje gyvenusį ku 
nigą B. Sugintą, kuris rinkdavo 
aukas ir per Baltą siųsdavo Va
sario 16 gimnazijai, saleziečių 
gimnazijai Italijoje ir tam tikrą

Nesusipratimams įsisiūbavus, 
į lietuvių pamaldas pradėjo ma
žai lietuvių beateiti. Tai patyręs 
Lomžos vyskupas, žinoma, ir 
klebonui Ragauskui pritariant, 
lietuviškas pamaldas bažnyčio- ____
je panaikino. Bet kad nebūtų er- dalį ir Punsko gimnazijai, 
zelio, lietuviams paskyrė buvu- — Labai gaila, — sako, — 
si liutetronų medinę bažnytėlę _apie tokį kunigą ir aukas nieko 
tačiau ir tas reikalo nepataisė. 
Taigi, pagal Punsko klebono iš- 

normaliai be jokios trinties. A-į vedžiojimą, jis padedąs skirtu- 
cėjus naujam klebonui Ragaus- mus išlyginti. Kuomet buvo;

neteko girdėti. O aš maniau ras 
ti kunig. B. Suginto avardę tos 
gimnazijos garbės lentoje. Kaip 
kad regis yra pagerbtas 16-tos

Račkauskas taip pat sako, 
“Mokesčių išlyginimas susilau
kė net 1915 metų viduvasario.’ 
Pildomoji Taryba 1915 m. bir
želio 1 paskelbė Tėvynėje oficia
lų nutarimą, kad nuo liepos 1 
visi pirm 1911 metų įsirašę na
riai mokės pagal amžių”. Susi
vienijimo veteranas ir jos isto
rikas, Tanias Astraniskas, tuo
metinis iždo globėja^; pareiškė: 
“Ant senųjų narių dekreto ne- 
sirašau”. Kai kuriems nariams 
teko Primokėti iki $25? Tačiau, 
sako, “Nariai suprato dalyką ir 
mokesčių išligy irimas praėjo 
netikėtu ramumu Laukto pro
testo, triukšmo ir senų narių 
išstojimo neįvyko. Atrodo, or
ganas puikiai pareigą atliko, 
dalyką išaiškindamas”.

Nėra visai ryšku, kodėl, jubi
liejiniam Seimui dar neatausus, 
“kuopose ir pašalinėje spaudoje 
kilo nemažas triukšmas”. Sei
mo paskutinis posėdis buvo m. 
birželio H, o try’s nariai 142-os 
(New Haven, Cc’nn.) kuopos 
jau liepos pradžioje išsiuntinėjo 
Connecticut valstijos kuopoms 
kvietimą suvažiuoti į konferen
ciją Waterburyje rugpiūčio 14. 
Tikslas nurodomas toks: “Kaip 
matėme iš 25-to seimo protoko
lo " kaslink naujos konstituci
jos. Dauguma kuopų minėtos 
konstitucijos nepripažįsta, vien 
tik maža dalis, ir toji su patai
symu. Dėlto matome, kad nele- 
gališkai Seimas pasielgė. Mes 
turim teisę, kaip organizacijos 
nariai pareikšti savo nuomonę. 
Todėl atsišaukiame į kuopas. 
Atsakymą duokite pirm liepos 
31”.

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukžči*usl<il tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprus 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

<V. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

I

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
- - OBIHUPJEUASrx'ROThXpjTA'

rfc, : Aparatai - Protezai M45. bar 
dažai. Sp«ci»H pagalb* fajfotr.;

; VAjĄ.bupporfej-ir i t
.Yu.: &—4' ir 6—fi CaHadi.niąii; R—j 
2RS0 Wwt 63rd Chicagę. ĖV 6062' 
' Talei; PRoapect- fr-MM *

' fERKgAUSTYMAl .

MOVING
. Laidiniai — m«» aparauda 

' ŽEMA KAINA .
R. ŽERtNAS
Tai. WA 5-8063

/n- ~ '■ iT f , - - - —

z MOVING
Apdraustas perkrauštymas 

ii fvalriv atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
Tat. 376-1Į82 artį' 3765996

kui, santykiai pradėjo blogėti, švenčiama Seinų bažnyčios Įkū- 
j Tuo laiku Seinuose įsisteigė Lie- rimo šv. Marijos garbei sukak- 
i mvių Kiftūros. namai,: kurie lyg tis, į tą švente suvažiavo visa 
I perdaug pradėjo kištis į bažny- lenkų bažnyčios hierarchija. 
Ičios reikalus, neva tai ieškoda- Klebonas Dzirmeįka sakosi sa
mi teisių šioje ^einų bazilikoje, vo pinigais pasiūdinęs mergai- 
Tas klebonu! Ragauskui nepa- tems tautinius rūbus,-o vaikai- 
tiko. i nanis nupirkęs tautines juostas,,

Aš tada klebon atsiprašęs kad gražiai reprezentuotų lietu- 
pertraukiau: ; vius. 0 Seinų Kultūros draugijai

— Ar jūs čia neturite jokio paleido paskalas, kad toje švėnoj
bažnyčios komiteto? tėję lietuviai visai nepąsirodytų,

— Tokių komitetų čia nėra — ir. net grasino Puiisko lietuvąi- 
viską tvarko klebonai savo nuo- tems tub’s tautinius drabužius 
Žiūra, žinomą, kad viskas har- nudraskyti ir palikti tik su mar- 
moningai etų tai priklauso 
klebono geros valios.

Tada aš ir sakau:

nuo šeiniais. Tokią grasinančią pro
pagandą paleidus^ keletą mergai 
čių pabijoj o su tais drabužiais

FrųĮt-Eilled Fantasies

vastaria gimnazijoj — kur diago 
tos aukos taip ir neteko sužinoti. 

(Pabaiga)

Susivienijimo prezidentas, M. 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

SOPHIE BĄĘCŲS )

RA BUG (EMOS VALANDOS

Vis®* programą H W0PA, 
149? kil 4. M.

LietuvĮp kalįa: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 8.0C 

■3:30 vai. popiet SeMadieniaU 
- 'ekmsdieniais nuo &30 iki ®:30 

rjtp,
VaAtįf Aldona Daukus

TtlSfc HĘnMock 4-UU
'159 s®. MAPLEWOOO AVI 

CHICAGO, H.L 60629

Didžiausio kailių
pasirink imaj

pM Yterdn^fc .
' cilJaf ofcą

4M%£#at
Ortaiffo*) ir 
«7T4W

185 North W«be*A Ą *«■«■>

tei Žinote asmenį kurie 
galėtų užsakyti Naujienas, pra 
imne atmušti jų adreiua. Mes 
jiems siųaune Naujienas dvi sa
vaites pęmokąinAL

VIDINĖ ĮTAMPA.......
(Atkelta js 4 psL)

’fiChuąs pej, 'sopuBJpdB saupJim 
^nąrių mojkesčių -išiygininias p.ą- 

^Įsidąrė neišvengiamas. Seimai 
rnediąsdavu šio plausimą išr, 
spręsti, nes galvcjp Susivieniji
me kilsianti suirutė. Dalyką vis 
palikdavo Centro Valdybai ir 
Įstatų komisijai, o šios, savo 
keliu, vilkino iki tos ribos, kada 
Massachusetts vietoj ties
ino “injuclionv grasa, teko li
kviduoti visas kuopas, o čarte- 
no’ įregistravimas New Yorko

J. Damijonaitis rugpiūčio 3 pa
siuntė 142 kuopai ir jos trims 
nariams laišką, kuriame sakė, 
kad pildydamas Susivienijimo 
prezidento pareigas “laikau. 
reikalinga duoti pasargą” ne
laužyti SLA 25-to Seimo nuta
rimų ir SĮA įstatų.

(Bus daugiau)

Telefonas 523-0440

Enjoy the fraits of summer’s labor — with a delectable soar 
cream dressing- Simple to make and delicious to sexma, it's a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, piumx, pears, pineapple, apricots 
and kiwL

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor cornea from a combina
tion of brown sugar and Mortoj Nature’s SeasonAeaaoning 
blend. ’

Other salad tips? To please the eye as veil ąs the taste buds* 
^ary color, shapes and sizes of different fruits for ▼egetabks) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
cf apples, peaches, pec tarines, pears and some plums in lemon 
Juice.

• Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
X (8-ounce) carton sour H teaspoon Morton 

cream Nasure’a Seasooa
* M cup firmly packed ynfpniflgr hUn4

brown sugar
Combine all ingradUnu tn small bovi; mix wafi. Store Ib

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DENTURE WEABEAS'
} A major 

advancement

CUSHION GRIP i
DENTURE ĄĘHtSiVČ 

one application holds.
comfortably" up to 4 days |

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTt 
DALYSE.

AM8ŲVANC1 
PATARNAV<*
MAS PJEHA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Cki€X£OT

Lietuvių 
Laidotuvių 
DirtKfori< 
Asociacijos

THINKOFTHE T'RKEY 
AS "HOLIDAY FOOD," 
ALTHOUGH THETOU6H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN' T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. ?lst Street 
1410 So. 50th Ave., Cieero 

Telef. 476-2345

KO FRANKLIK STILL 
WANTE0 THE TURKEY 
TO SEOORNATIONAL 
BIRD, RATHE R THAN 
THE ‘COWARDLY’ BALD 
EAGLE/

fojT IN FACT. AMERICA'S 
FIRST INDUSTRY WAS 
THE DRYING OF FISH, 
ES^CIALLY THE SMALL 
HERRIH6,- TO BE SENT 
BACK TO ENGLAND. 
AND THE PROTEWTHAT 
SUSTAINED THE PIL
GRIMS durin&the 
FIRST WINTERS WAS 
MORE LI KELY TO BE 
dried herring than 
ANYTHING EUSE.

PRE-COLONIAL DAYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IN THE SEA, A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
harbour on their backs. 
550 YEARS LATER, SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST HI GH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS.
SHIPPER FROM MAINE TO ALL 
POINTS IN THE NATION, PERHAPS 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 
BE OUR NATIONAL F1SH?

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS ĮR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So LITUAN1CA AVENUE. Phone: YAr<» 7-344Q

BUTKUS - VASARIS
144S So. 50tb Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMU 3-25T>

GEORGE F. RUDMINAS
tn? So. LITUANICA AVE. T«L: YAr* 7-Il»S-llSI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICS)

*424 WEST 69tu STREET
2314 WEST 23H PLĄCS
H028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HUla. PL 274-441*

RApxblk 7-JLZlh 
YIixIdU

R L RIDIKAS
MM 8o. HALTED STREET Phc/ne: TArtte T4I11

MAMJKMM, CMJCAdG 1. ILL Thursday. November 9. 1978 *
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PAVIRŠUTINIŠKAS REDAKTORIUS

Dagys Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)

skal

•rtEAL ESTATE
2K25 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

GERA PRADŽIA

Tomas Tamašauskas

HIDEOUT

Naujienoms reikalingas

Fivardė Ir Tardai

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė 445-3485 arba 927-9298.

Adresu

Pavardė ir vardai

Adresu “LIETUVOS AIDAI
Pavardė Ir Tardai

naujienos, CHICAGO S, IU, Thursday, November 9, 1978

apie
yra

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

energetic, ag- 
individual. 44 
Holidays. Ap-

BAR-B-Q & BREW 
162 East Ontario

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardai _________

auksinių ir sidabrinių puošmenų 
parodą.

Insurance. Income Tas
951 W. 63rd SL Tel. 435-7871

3*fl Frank Zapolls 
J208Vi W.TSfh St.

GA 44654

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tel. 927-3559

• Užsakau^ Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______  doL

Pavardė Ir vardas _________________ ____

— Marija ir Liudas Stašaičiai 
is Gage Parko apylinkės prenu 
meruoja daugelį laikraščių ir vi 
sus juos remia. Dėkui už $7 au
ką, atsiųstą pratęsiant prenume 
rata.

Pirmieji dešimtukai buvo 
nuliedinti iš pirmojo Amerikos 
prezidento George Washingto- 
no sidabrinių valgymo įrankių 
ir kitų tokių pat namų apykos 
daiktų.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reikliame 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

M. t 1 M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimu.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

MEDICAL OPPORTUNITIES
RN’S. Challenging’-supervisory posi
tion in skilled nursing facility of 3 to 
11 and 11 to 7 shifts. Top salary and 
fringe benefits.

869-0142 for further info.

Helps Shrink 
Swelling Of ‘ 
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 H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Išnuomoja ms kambarys vyrui Mar
quette Parke. Skambinti po 6:00 v.v. 

tel. 476-6810.

HOMEMAKER r
Mature woman. North Suburbs. Room., 
board, plus $200 a month.

835-1027

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, .bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos .Lietuvos’ ir jos žmonių gėrovei,, bendromis .jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir ’risuctino lietuvišku rei. 
kalą renesanso. ■.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

•Deja, b. kv. jų negina. Toks jc 
| raginimas ginti visomis išga
lėmis apšmeižtuosius ir skriau- 
! džiautuosius, bet gi Draugo re
daktorių elgesys rodo priešin
gai, ir jo toks skatinimas ginti 
juos yra tik ridengta veidmainy

ASTROIX)GDA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoinl- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State Si. kambarys 
1717. TeL 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

lamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pridedamus_______ doL_________

BARTENDER - EXPERIENCED
ALL SHIFTS

BARTENDED - EXPERIENCED
fnr days - 11:00 AM to 7:00 PM. Ap- 
ulv in person. See Max after 11:00 
AJM.

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prez’dentas,
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774)

0 6^2510
aZ—£$ *L AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

TlfcM $9S pusmečiui automobilio 
-isbihvy apdraudimas pensininkam* 

Kreiptu
A. LAUŽAITIS

S6. ASHLAND AVI. 
5%«775

Gausus/ namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Printing
WEB PRESS FOREMAN

North suburban plant has immediate 
opening for person with strong lead
ership. ability plus minimum of 10 
years experience working on Goss 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay & benefits including 

apply in person or call 251-4300, ext. 
475.

PIONEER PRESS INC.
123 2Central, Wilmette, IL 60091 

zAn equal opportunity employer M/F)

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chięagos miesto loldfrną. 
Dirbu Ir užmiesčiuose gmlt, ga

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARDA NOREIKIEN'l

IMS We»t 1X1 SL, CM«*so, m MU2I • Tel WA 5-27K7
DIdoUf Beelr'Rklfnei perse rOėles N*’Kv 

MAISTAS Ii IVROPOf SAKELIŲ.
1 Susirinkimas buvo darbingas, 
rimtas ir visi dalyviai nutarė 
pavesti minėjimą ruošti šau
liams, pareikšdami savo padė
ką jiems. Po nutarimu buvo vi
sų susirinkimo dalyvių pasira
šyta nutarimo protokole.

Minėjimas turės būti suruoš
tas ateinančių metų lapkričio 5 
d., kai suseis 550 metų po Vy
tauto Didžiojo mirties.

’ Dr. Balčiūno dėka, buvo pa
daryta gera pradžia. Už jo ryž
tą ir visuomenini lietuvišką dar
bą mes turime būti dėkingi.

• M. Šileikis

z ; VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI <
-• L . j f - « - . - , . . ' r , - - ’ - ~ - S - ’■ . ’ _ • ’ 7 £ — < 2 T , ’ 2

įkaityti Ir.platinti Naujienas, atsirado, mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai yėrtingomis.dovanomis naujiems skaityto jams.

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

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatą kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike. , -

—Susivienijimo Lietuviu Ame 
riko j e šešiasdešimtasis seimas 
bus 1979 m. birželio 30 taip pat 
liepos 1 ir 2 d. HoCenden House 
viešbutyje, Cleveland, Ohio. Ruo 
šos komiteto irmininku pak
viestas Juozas Stempužis. Kiti 
komisijos nariai yra: SLA dak-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

SIUNTINIAI j LIETUVA 
Cosmos Parcels Express ijorp.

MA U ITT K O1FT PAKCKL1 J SitVICE 
LM1 W. »** M. CMcrr., ||L _ Tol. WA 3-171/

Sa «t„ ChJcoao, HL *O4Ct. — Tu. iS4-fr»
V. VALENTINAI

Parduodama automobiliu taisymo 
dirbtuvė. Pelningas verslas. Kreiptis 
į savininką.

Tel. 476-2221

NAMAI-TAI AUKSAS
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsaugo 
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- 
juette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

VALDIS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Draugo redaktoriams, kurie 
redaguoja vienuolių marijonų 
laikraštį, rvarbiausiu uždaviniu 
turėtų būti tiesos gynimas, ypač 
apžmeižtųjų. žinoma, būtų ne 
tikslu už tai kaltinti marijonų 
vienuolija, bet vis tik reikia tar
ti skaudų priekaištą tiems ma
rijonams, kurie užmerkia akis 
prieš tokias b. kv. išdaigas, jam 
skelbiantneteisingas, įtarinė- 
jančias užuominas. Juk tada 
krenta dėmė ir pačiai vienuoli-

— Dail. O. Smalinskiemės dar 
bu paroda bus lapkričio 17-25 d. 
Čikagos Jaunimo centre.

— Biržėm^ klubo ..visuotinis 
metinis narių susirinkimas bus 
lapkričio 12 d., sekmadienį, 2 
vai. popiet Liet. Ev. Reformatų 
parapijos salėje, 5230 So. Arte
sian Ave. Bus renkama klubo. 
valdyba ir revizijos komisija, : 
aptariama klubo veikla. Po susi j 
rinkimo kavutė. (Pr.)

A. T VERAS 

^IKSOOŽIAI !r **ANQINT»fc
• -

PardAvhnaa Ir Taiiysua 
2646 WIST 69ft CTRin
T»^ MwvMWrMW ;

ADVOKATAS 
CHARLES ?. KAL & Associates 

264? West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Treciad;eniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

PANTRY MAN OR PANTRY 
WOMAN

We are looking for an 
gresive & experienced 
hr. wk. No Sundays or 
ply in person to:

RON BRISKMAN'S
17 N. Wabash

liudija priešingai.
štai vienas k i las pavyzdys. 

Prieš kiek laiko tame pačiame 
Drauge buvo apžmeižti keli mū
sų visuomeninkai. Būk jie už
puolė Jaunimo Centre, Chica-[ni* RLP-nės bei Altos veikėja 
goję, prie altoriaus kunigą. Ir 
kai apšmeižtieji kreipėsi į Drau
gą, prašydami atšaukti prieš 
juos paskelbtą šmeižtą ir Drau 
ge patalpinti su jų parašais lai
šką. Draugo redaktoriai to ne
padarė. .

Arba ir kitas pvyzdys. Iš 
Draugo rūmų buvo platinamas 
paskvilis, kuriame buvo ap
šmeižti mūsų visuomenės vei
kėjai. Įdomu, kodėl b kv. tylė-

a, KAZE BRAZDZIONYTE,
JJĮ PROGRAMOS VEDĖJA
V/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vtL
' Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

Visiems gerai žinoma, kad prilygsta 
vienas Draugo redaktorių, savo t neigiamą 
vedamuosius pažymi anonimiš
komis b. k v. raidėmis, kurios 
reiškia Bronius Kviklys. Jo ra
šomi veliamieji pasižymi ilgu
mu, dar daugiau paviršutiniš
kumu, bet ne minties gilumu. 
Jo skelbiamoji informacija ne
objektyvi ir dažnai kitaip ma
nančius užgauliojanti.

štai, kad ir toks pavyzdys 
spalio 1<8 dieną Drauge buvo at
spausdintas jo vedamasis, ku
riame jis liupsino Draugą. Dėj 
to peikti ar jam priekaištauti 
nereiktų, nes jis vykdo rekla
minę propagandą, savo prekę 
reikia girti. Tik deja, kad b. kv., 
b^reklaumuodamas Draugą, ne
apsieina be neigiamybės ir lie
tuviškai tautinių grupių spau
dai, ir ją užgauliai apkaltina. 
Rašo. “Juk gerai žinome, kad 
išeivijoje yra tautinių grupių 
vardu leidžiamų laikraščių, ku
rie veikia prieš tautines grupes, 
jas neigiamai įtaigodami, 
dydami”.

Tokia bendra užuomina 
tautinių grupių spaudą 
tamsi, sukelianti apie ją neigia
mus įtarimus, bei kaltinimus. 
Ar gi, visuomenė neprivalėtų 
žinoti tas pat tautines grupes ir 
jų spaudą, kurios neigiamai į- 
taigoja ir skaldo. Mano nuomo
ne, toks b kv., pareiškimas yra 
apsilenkimas su tiesa. Ir iš vi
so, tai nesiderina su žurnalisti
ne etika, liaupsinant Draugą, 
neigiamai atsiliepti apie leidžia
mą tautinių grupių spaudą, ne
pateikus prieš ją konkrečių kal
tinančiu faktų. Toks pareiškimas

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

JAV LB CICERO 
apylinkės Balius

š. m. lapkričio mėn. 11 d. 7 
vai. vakaro' JAV LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba rengia 
RUDENS BALIŲ šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct., 
Cicero. Bus koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. Šokiams gros K. Venckaus

Brighton Parke išnuomoja
mas 6 kambarių butas pirmame 

dental insurance. Qualified applicants f aukšte be gyvulių. Skambinti

padaryta moralinė
Kodėl šio nešvaraus
kv. nepasmerkė? Kaip dažnai j Šūkis, Kazimieras Gaižutis, Ju- 
šiandien Drauge yra suniekina-j liūs Kazėnas, Bronius Bernotas, 

Ona Jokubaitienė, Antanas Praš 
kevičius, Aleksandras Johanso- ‘ . Zarasiškių Klubo rudeni-1 
nas, Ignas Stankus, Vincas Ur-.n*s banketas įvyks lapkričio 1SĮ 
baitis ir Kazė Vaičeliūnienė. saštadienį, šaulių Namuose,!

2417 W. 43 g. Programoje dai-Į 
nuos solistė Baronaitvtė, akom-* 

- X

panuos pianistas Metekaitis.' 
Bus šalta ir šilta vakarienė, bus BUTŲ NUOMAVIMAS- 
šokiai ir gausu Pantų. Zarasiš- 
kių Klubas paskyrė $100.00 dail. 
prof. Adomo Varno akademijos 
ir jo kūrybos parodos rengimo 
Komitetui. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916.

Kl. Valdvba

šmeižtui. Ir kas tokį 
apil^endrinimą apie

■ grupių.spaudą skelbia? O gi ma
rijonų laikraščio redaktorius. 
Garbingas žurnalistas žino, kad 
negalima skelbti kaltinimų, jų 
neparėmus faktais.

Jis rašo, kad visi tai žino . . . 
Kas gi tie visi? Pagaliau, jei tai 
žino b k v. to jis neturėtų nuslėp
ti nuo visuomenės. Turėtų pas
kelbti gruj>es, kurių laikraščiai 
neigiamai įtaigoja ir skaldo. Ki
taip išeina, kad b kv. tikslas su
kelti nepasitikėjimą lietuviška, 
demokratine spauda.
* Jis savo vedamajame rašo, 
kad reikia neatlaidžiai kovoti 
už tiesą, geresnį lietuvį viso- i 
mis išgalėmis ginti skriaudžia-’ 
mųjų ir šmeižiamųjų reikalus. 
Jis šiais žodžiais dirgina visuo
menės pasigailėjimo jausmus, 
užjausti tuos, kurie skriaudžia
mi bei šmeižiami. Tikrai būtų 
labai gražu, jei taip ir Draugo: 
redaktoriai dantų. Deja, faktai -i0 3^ negynė? Juk tai buvo taras kvotėjas dr. Danielius De. orkestras. Įėjimas suaugusiems!

įr jiems1 gėsys, Dr. Henrikas Brazaitis, 10 dolerių moksleiviams 5 doL 
skriauda. Vytautas Braziulis, Nora Braziu Bilietai gaunami pas St. Pran- 
darbo bJlienė, Antanas Jonaitis, Povilas skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice

ro. Telef. 656-2550.
Valdvba. J

Praėjusį sekmadienį šaulių 
namuose buvo Dr.. Balčiūno ini
ciatyva sušauktas visuomenės, 
atstovų sisirinkimas, tikslu Pa- 

T .p 7 m minėti Didžiojo’ Lietuvos kuni-
, ~ . j _ gaikscio Vytauto oo0 metu mir-ronto, Ont., pratęsdamas prenu-. ... o ,; . . . ties minėjimą. Susirinko nema-merata. savo svekimmus ir ge v . _ ri 

rus linkėjimus atlydėjo 12 'dole zas burehs, suinteresuotų visuo- 
riu auka. Dėkui. Taip pat dėkui .menes 'elke^ Buvo svarsto- 
Toronto tautiečiui, užasakiu<mos ?allm?7bės’.kaiP sudaryti 
šiam Naujienas vieneriems me ;01"aruzacinĮ komitetą, kuris ap- 
tams. bet pavardės prašiusiam j JunStli platesnes -visuomenės 
neskelbti. J sroves, turint galvoje faktą kai

• buvo ruoštas JAV 200 metų ne- 
— Dail. Birutės Bilkictės iš To priklausomybės minėjimas, kai 

ronto keramigos darbų parodą atsirado o'pozicija.
ruošia KLK Moterų Montrealio •
skyrius laike savo metinės šven; P- Kreivėnas paklausė: Ar 
tės gruodžio 2 r 3 d. Taip pat reikalingas toks komitetas ren- 
jos globoja ir bostoniškio Nor- minėjimą? P. Blekys pasiū-
berto Lingertaičio gintarinių, kad minėjimą turi ruošti vi

sa visuomenė vieningai. Toks 
minėjimas turįs būti visose lie
tuvių gyvenamose kolonijose, 
kaip buvo Lietuvoje su Vytau
to portretu. Išganaitis ir kiti pa- 

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- siūlė, kad minėjimą ruoštų a- 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- menkos Lietuvių Taryba. Po 
lef onu' i ilgesnio' aptarimo galimybių, po-

nia Repšienė pasiūlė, kad mi
nėjimą ruoštų šaulių Sąjunga 
kartu su Ramovėnais. Pasiūly
mas buvo vienbalsiai priimtas, 
kadangi šaulių Sąjunga kas
met ruošia tokius minėjimus, 
šauliai vadovauja ir kviečia vi
sas kitas organizacijas į vienin
gą darbą.

BEST THINGS IN LIFE

Statė Farm Lrfe Insurance Company

FIGMT.HEAPT DISEASE

GIVE HEART FUND
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