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SACHAROJ (0 LEKTUV
MIRĖ ALTO IŽDININKAS 

:/ JUOZAS SKORUBSKAS
- CHICAGO, Hl. — Treciadie-= 
nid - rytą - Chicagos ligoninėj'e 
jųirė Juozas Skprubskas, - Ame-- 
rikos Lietuvių Tarybos iždinin
kas. Prieš kelis metus Skorubs- 
kęs. buvo ^ sunkiai sutrenktas 
ąųtomobilio nelaimėje, bet pas
kutiniu metu j iš ture jo Ėėdos su 
.skrandžiu. • ■ “ 7 -

Specialistai kelis' ‘ kartus jį 
operavo. Atrodė^ .kad sustiprės 
ir :atsigaus, b^.jd orgąnizmasj 
nepajėgė .kpYbtj prieš stiprėjan
čią ligą ir jis neteko, gyvybės. 
Škorubsko žmona visą laiką jį 
lankė ligoninėje. • '
■-Lietuvoje Juozas. Sko’rubskas 
priklausė? Lietuvos Socialistų 
Demokratų-partijai, o tremtyje 
buvo" Lietūvbs ’Socialdemokratų 
Užsienio Delegatūros Tremtyje 
vądoyybės narys.:. Jis dalyvavo 
keliose .tarptautinėse socialde
mokratų konferencijose,. infor
mavo apie rusų pavergtoje Lie
tuvoje likusių žmonių padėtį ir 
Okupanto sauvalę. ^Jis turėjo 
progos: susipažinti sit, Willy

kitais Socialistų -Internacionalo 
nariais;—' ' ~ \

' Juozas Skorubskas gimė 1910 
mėtų . kovo? 6 ■ dieną-Lietuvoj e, 
KėdamiuTaps^; visi, Gar- 
niškių;. kaime. 4192^' metais -jis 
bai’aė^Mf^^yįdiirinę' mokyklą, 
1 Kąūū^- mokytoj ų

fs^jiiūgois ‘gimnaziją, 
0>4944-fe.‘hąife'KKūhb univer
siteto - l'ėfsių •skj’riųi “Metiis' advo 
katavo Kaune,: o' 1945 • mėtaiš' iš
vyko -į Vokietiją; kur Aūgsbu'r- 
ge '■ Jjuvo: patarėjas.' prie -artieri- 
kiėcių;'karo ‘vadovybės:' 1949-51 
mėtaišF- amerikiečių- zonoje taip 
pat buvo teisinis patarėjas./

1951 metais atvyko'j-.Arrieri- 
ką - ir apsigyveno1 'OįFčagoje. 
Kurį .laiką dirbo ALTo* įstaigo-

IŠ ALŽIRIJOS GINKLUOTI BŪRIAI 
SIUNČIAMI I POLISARIO

KANCLERIUI DAVĖ 
DAUGIAU ELEKTROS

BONA, V. Vokietiją. ■—. Ant
radienį Vakarų Vokietijos kanc
leris Helmut Schmidt buvo ope
ruotas. Į- krūtinę jam įdėtas ne-' 
didelė ęįęktros baterija, pri- j 
glausta prie širdies. Ta elektros 
srovė reikalinga, kad širdies

, pulsas nesulėtėtų. j .
Kancleris paskutiniu metu i 

jautėsi išvargęs. Jo darbas sun-; • 
kus, privalo j operuoti įvairiais : 
duomenimis, turi greitai daryti j 
sprendinius, sekti posėdžiu eiga. 1

' i .
Kancleris pervargo, kai buvo - . 

nuvykęs į ' Sadato laidotuves. 
Jis turėjo slogą, kuri nenorėjo 
baigtis. Grįžęs nutarė patikrinti 
sveikatą. Gydytojai išaiškino, 
kad kartais širdies raumuo ne
susitraukia, kaip turėtų. Todėl 
antradienį^ įdėjo širdies akstin- 
toją, kuris sustiprina elektros, 
pulsą. Operaciją pavĄ’ko'. Mano-, 
ma, kad jis. sustiprė

DAN>WALKER NORI 
VALDYTI

SPRINGFIELD, Ill. — Dan
VVall^j^ūyęs.. Illinois Valstijos

Montanoj jau iškrito pirmasis sniegas, o Texas. valstijoj labai smarkiai 
lijo. Dalias mieste vanduo apsėmė daug namų, užtvindė rūsis.

ISPANIJOS KARALIUS.JUAN CARLOS . 
SUSITARĖ SU PREZIDENTU REAGANU

g^bei natoi ius^ ati'odo. pavėlavo. -" "^rĄ^pjj^QTON D C _ - Is-
<Jj panijos karalius Juan Carlos 

trečiadienį buvo Washingtone, 
pasimatė su prezidentu Reaga- 
nu ir pasirašė naujus abiejų vals
tybių susitarimus.

Keli Ispanijos kariai norėjo 
padaryti perversmą ir grąžinti 
svarbesnius diktatoriaus Franco 
nuostatus, bet karalius atsisakė 
grįžti prie diktatoriaus įvestos 
tvarkos. Jo gyvybei buvo' susi

nęs rimtas pavojus,, bet visa

APTARĖ BESIBAIGIANČIAS SUTARTIS IR PASIRAŠĖ 
Z.' . -NAUJUS ABIEJŲ VALSTYBIŲ SUSITARIMUS :

Wallier^_anksčiau"’^pareiškė, kad * 
jis . h^Ų,B^ųQkratiį -partijos 
kan<įidat^^3abis vaUkįijos ’ gu- 
bernąiomM'pąęęrgoms,4Let da- 
bar -paaiškėjo,Adlai Ste- 
yenso'n ta^ pat būti Illi
nois guberhatoriumt? -

Walker .pajuto, kad Steven
son buvd apdeįresnis. Jis nieko 
nesakė,, bet jis• tarėsi su pietų' 
Illinois demokratų vadais ir ga- 
u° jy balsuoti už jį, kai jaręs rimtas pavojus,, bet visa

e a® s'alstys reikalą. Dan eQg kariu pritarė karaliaus po-

WIESENTHAL TRAUKIA 
--TEISM AN WAĖUSĄ .

KARALIUS SIUNTĖ SUSTIPRINIMUS Į GUELTA 
ZEMUR PUOLAMĄ GARNIZONĄ ‘ ’

RABATAS, Marokas. — Va
karų Sacharoje antradienio po- j 
pietį sovietinėmis priešlėktuvi
nėmis patrankomis buvo nu
mušti du Maroko karo lėktuvai. 
Paskutinę savaitę kelis karius 
iš Alžirijos buvo' užpultas pa
sienyje esantis Guelta Zemur 
Maroko garnizonas. Maroko ka
ralius nutarė pasiųsti į minėtą 
garnizoną reikalingą sustiprini
mą, bet buvo numušti abu Ma
roko lėktuvai.

Į Guelta Zemurą skrido 15,00(1 
pėdų aukštumoj Amerikoj ga
mintas; kareivių transporto lėk
tuvas Hercules C-130 ir pran
cūzų gamintas žvalgybos ir ko
vos lėktuvas Mirage F-l 30,01)0 
pėdų aukštumoj.

Oficialus karaliaus praneši
mas sako, kad lėktuvams nu
mušti buvo vartojami ŠAM-t 
or SAM-8' priešlėktuvinės pa
trankos. Karalius taip 41a! pa 
stebėjo, kad .patrankos buvę 
valddmos-. Rytu Vokietijos a;-

MUBARAKAS PATVIR
TINTAS PREZIDENTO 

PAREIGOMS,
KAIRAS, Figiptas. — Oficia

lus pranešimas sako, kad pre
zidento rinkimai.— referendu
mas praėjo gana sėkmingai. Iš 
rinkimuose dalyvavusių žmonių 
■až Mubaraką paduota 98% bal
sų. Prieš Mubaraką buvo nepil
ni 2%. Iš moterų mažai kas 
tebalsavo. Jos nebalsavo anks
čiau, nėjo balsuoti ir praeitą 
antradieiij. - ,

__ _ - T.

Vakare, kai jau referendumo 
rezultatai buvo pranešti vidaus 
reikalų ministeriui, tai jis infor
mavo patį Mubaraką; kuris 
džiaugėsi tokiu žmonių-jam pri- 
ėarimu.

kol pradėjo verstis garažų sta
tyba, o vėliau ir namų remon 
tu bei statyba.

Paskutiniu metu jis buvo Vy
riausio . 'Lietuvos Išlaisvinime 
Komiteto centro valdybos narys, 
Amerikos Lietuvių Tarybos c. v. 
iždininkas ir priklausė visai eilei 
organizacijų.

Skorubskas paliko žmoną Bi
rutę ir dukrą teisininkę Rimą 
Skorubskaitę Tamošiūnienę.

Skorubskas busĄ pašarvotas 
Cięeroje esančioje Butkaus šer
meninėje, ^atsisveikinimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, o penkta
dienį jis bus laidojamas šv. Ka
zimierą Lietuvių kapinėse.

Walker bandė gauti kelių įta
kingesnių politikų balsus, bet 
jie jau buvo anksčiau susitarę 
pasisakyti už. Stevensono’ kan-! 
didatūrą. Walker vis vien nesi
rengia aprimti.

zicijai ir suvaldė perversmo no-
' Tėjusius generolus. . . ,

Ispanijos karalius tikisi pagy« 
vinti prekybą tarp Ispanijos ir 
Amerikos. Ispanija gali ekspor
tuoti įvairių ir gerų produktu,

— Egipto lėktuve, atvežusia- audinių bei mašinų. Ispanija 
me keleivius iš Libijos, įvyko ' iau įsitraukė į Europos Bcndrą- 
sprogimas, Kairo aerodyome.' ia Rinką, pakėlė ūkio gamybą, 
Vyrauja įsitikinimas, kad Libi- Karaliaus ryžtas padėti žemo
joje buvo įdėtas bagažas su 
dviem bombomis.

ALžIRIJA PRADĖJO 
INVAZIJĄ Į MAROKĄ

RABATAS, Marokas. — Ma
roko karalius Hassan trečia- 
nio vakare paskelbė, kad maiš
tininkai iš Alžirijcs pradėjo 
veržtis į Maroko Sacharą.

Maroko kariai sumušė pir
mąjį dalinį, pasiekusį. Guelta Ze- 
inur pasienio tvirtovę, bet jau 
turima žinių, kad į Maroką ver
žiasi aptroji įsibrovėlių banga. 
Antradienį rytų vokiečiams pa-, 
vyko’numušti du Maroko lėk
tuvus, bet jie, be. to, siunčia pės
tininkus. Jiems būtjnai reika
lingas Guelta Zemur.

Karalius tvirtina, kad jis siun- 
Į čia sustiprinimus į Guelda Ze
mur tvirtovę.

SCHLAFLY KRITIKUOJA
PALAIDES MOTERIS

— Buvęs prez. Carteris pakri
tikavo prezidentą Reaganą už 
netvarką biudžeto apkarpyme.

Helmut Schmidt

kratinius pagrindus visam kraš
tui jį padarė labai populiariu 
darbininkų ir inteligentijos tar
pe. Kartu su juo noriai bendra
darbiauja ir karalienė. Ji ragino 
karalių pastoti kelią diktatūros 
šalininkams. ’

BLUE CROSS & BLUE 
SHIELD PAKELS KAINAS
CHICAGO, Ill. — Blue Cross 

and Blue Shield vadovybė pra
nešė, kad nuo ateinančių metų 
pirmos dienos ši apdraudos 
bendrovė turės pakelti mokes
čius vyresnio amžiaus apdraus
tiems žmonėms.

_• INDIANAPOLIS, Ind. — Iš
garsėjusi kalbėtoja ir gyvo gy
venimo komentatorė, labai ašt
riai kritikavo' Amerikos moterų 
grupę, kuri kritikuoja Ameri
kos konstituciją ir reikalauja, 
kad Amerikos moterys turėtų 
lygias teises ir būtų priimamos 
į karo tarnybą ,kaip yra priima
mi ir vyrai.

Karui pasibaigus, Amerikos 
karo vadai sutiko priimti mote
ris į laivyną ir aviaciją, bet da-

KALENDORĖLIS

1 Spalio 15: Teresė, Kirbaidas, 
Inh»{ Vaišvilkis, Ėdė.

" i

4 Siūlė teka 7:02, leidžiasi 6:10.
> Oris debesuotas, lis.

Kancleris H. Schmidt vakar 
buvo opchfotas. Turėjo ope
ruoti širdį, kad spaudimas 
nebūtų toks 'didelis. Opera

cija pavyko, kancleris ' 
taisosi.

— Ameriko's kariai kritikuoja 
Egipto kariuomenės vadovybę 
už tai, kad nepasirūpino prezi
dento Sadato ir kitų valstybės 
atstovų saugumu. Teroristai la
bai lengvai įsibrovė į karių eiles 
ir nužudė prezidentu.

CHICAGO, HI. — Savo laiku, Kubos apmokytų specialistų. 
Cimon Wiesenthal pristatė pro
kuratūrai rusų 
mentų, bet federalinis teisjĮraš, 
išnagrinėjęs bylą ir dokumen
tus, Frank Waįųsą iš teismo.
' Frank AValus fe. tik teismo 
metu, bet ir po teismo, Wiesen- 
thala pastūmėjo? nuo laiptų. 
Wiesenthal pagarsėjo žydų tar
pe, kad jis buvo geriausias na
cių nusikaltėlių gaudytojas. Tuo 
tarpu Walus byloje pasirodė, 
kad Wiesenthal vartojo rusų 
klastotus dokumentus. Dabar 
Wiesenthal bandys įrodyti,, kad 
Walus apgavo JAV' imigracijos karalius išsiuntinėjo 
tarnybą, pareikšdamas, kad-ne
buvo nacis, 
dokumentus,' įrodančius,<- 
F. Walus tokiu buvo'.

— Penktoji šachmatų partija 
•tarp V. Korėnojaus ir A. Kar
povo antradienį baigėsi lygio
mis. Dabar yra 3 0 Karpovo 
naudai. ■ . -

Karaliaus pranešimas niek.
u pakištų dokųįįjnesako, kas atsitiko su numuštu

lėktuyujrigulomis, bet kiekvie 
nam turi būti aišku, kad galėjr- 
nukenįeti' įgulės ir kariai, buv. 
transport# lėktuve.

* ' . w ' J • ■ -r • ' • -4

Pranešamas- sako, kad ■ lakiū- 
nai^aiškiai matė pricšlėktii.Vines 
patriįnkaĄ iš kurių buvo palei 
.džiainps: ; Irake tos. Jie supra to, ■ 
kad gaTėjb būti tiktai SAM-6 ar? 
SAM78- O- tai reiškia, kad trau
kiamos didesnės jėgos į Maroke- 
šiaurės Sacharą ir rengiamasi 
didesniam konfliktui. Marelę 

.žinią vi- 
spms. didesnėms Vakarų valsly-

— Jasir Arafatas buvo Japo
nijoj ir tarėsi su japonų val
džios atstovais dėl kelių strate
ginių pozicijų Artimuose Ry
tuose.

— Keli senatoriai kelia balsą 
prięš .sekretorių Haig. Jis, esą, 
neturėjęs teisės' pasiūlyti par-

Įduoti Padarinius lėktuvus Egip- 
tui ir Sudanui

o Wiesenthal turi beriis,’ kad suprastų, jog ruošia- 
kad ''mas' fe u j as konfliktas

MULA CHOMEINI ŽADA 
KERŠYTI AMERIKAI

TEHERANAS, Iranas. — Ant
radienį krašto prezidentu buvo 
prisaikdintas mula Ali Chsme-, 
nei. Jį prisaikdina vyriausias 
dvasiškis Chomzini. Jis pareiš
kė, kad bus. sunaikinti visi “iš 
krypėliai, liberalai ir amerikie
čių užkrėsti kairieji“. Jam užbai
gus kalbėti, visas parlamentas 
sušuko: “Mirtis Amerikai 1”

Pačiai Sovietų Sąjungai ne
patogu kaltinti JAV, kada pla
nuoja pasitarimus, bet įparei
goti mulą Chomeini kiekviena 
proga kaltinti amerikiečius, Ru
sijai labai patogu.

Valdžios pranešimas sako, 
kad antradienį Islamo milicinin-

bar generolai pasipriešina, kad kai sušaudė dar 22 mažahadyn
moterys turėtų būti mobilizuo
jamos ir siunčiamos frontan. 
Karo vadai priėjo įsitikinimo, 
kad nebus drausmingos kariuo
menės, jeigu mdterims teks eiti 
frontan kartu su vyrais.

Schlafly sako, kad moterys 
turi gimdyti vaikus ir juos auk
lėti, ko vyrai negalL

— Trečiadienį ^aukso uncija 
kainavo $128. .

chalkos grupės narius.

Maroke
1
norėda- 
turėtas

su kai- '

Sacharoje.
Ispanijos karalius, 

mas perleisti Afrikoj 
teritorijas ir nepajėgęs 
mynais susitarti, padalino bu- ’
vusią Ispanijos Vakarų Sacharą ' 
ir davė vieną dalį Marokui, kitą 
"dalį Mauritanijai, o trečią dalx fato.

Alžirijai. Alžirija ir .Marokas 
turi joms skirtas dalis, bet 
Mauritanija, kurį •• laiką palai
kiusi atiduotas ispanų laikytas 
žemes, nuo jų atsisakė ir per
leido Marokui. Maroko karo jė
gos užėmė Mauritanijos paliktas 
žemes. Dabar kovos eina dėl 
Mauritanijai atiduotų Sacharos 
sričių.

Alžirija išaiškino, kad Mauri
tanijai atiduotos Sacharos sri
tyje yra daug ir brangaus fes-

-------------------------- i

— Sekretorius Haig prižadėjo Į 
netrukus duoti Egiptui ir Suda
nui radarinius lėktuvus, kad Li
bija negalėtų šių valstybių ne
tikėtai užpulti.

— Telefono bendrovės vado
vybė pranašauja, kad netrukus 
turės pakelti kainą už telefono 
patarnavimus.

Ispanijos karalius Juan Carlos su karaliene trečia
dienį buvo Baltuose Rūmuose ir tarėsi 

su prezidentu Reaganu
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I Socialinis draudimas ir aprūpinimas į
Redaguoja PRANAS ŠULAS į
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g Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So, Washtenaw, Chicago, IL 60632
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Testamentas reikalingas kiekvienam 
tautiečiui

vių stovį. Petru pažįstamas tu-šiuo kariu kalbi siu realiais 
faktais, Petras buvo vedęs ir 
turėjo įsigijęs du namus, vie
nų Marquette Parke, o kitą

Bridgeporte.
Petro šeimyninis gyvenimas 

būvu nesėkmingas ir ji pri
vedė prie divorso. Neseniai jis 
numirė, nepalikęs Chicagoje 
k;aujo giininių. Apgailqstau- 
jama, kad ji> neturėjo sudaręs 
testamento ir dėl to jo kraujo 
giminės gali nieko negauti iš 
Petro palikimo.Reikia pastebė
ti, kad Petro buvusi žmona po 
divorso apsivedė su kitu vyru. 
Bet kai Petras numirė, lai jo 
divorsuota žmona užėmė vie
ną jo namą. Giminės iš Lietu
vos prašo pažįstamų pagalbos. 
Dabar kyla klausimas, ką jiei 
turi daryti, kad dėdės paliki-
mą gautų? tvarkyli, kad neįvyktų didės-

šiuo reikaul teisingas i nių komplikacijų
mano patarimas būtų — reik-! Advokatas
tų peržiūrėti paliktų nuosavy--------------------

JŪS klausiate, MES ATSAKOME
KL. Mūsų giminaitis žada 

mus aplankyti šiame krašte su 
vizitoriaus viza ir manąs šia 
me krašte gyventi bent pusę 
metu.

Gimnaitis norėtų gauti dar- 
bą ne vien pragyvenimui, bei 
kad geriau pažintų šį kraštą 
tą.

Ar jis gali tai padaryti su 
vizitoriaus vizą? G. ./.

ATS. Asmuo, atvykęs į šį 
krašta su vizitoriaus viza, ne
gali liet kurioje įmonėje bei 
įstaigoje dirbti be specialaus 
federalinio darbo departamen- 
ti leidimo. Jis galėtų savano
rišką darbu dirbti, už kuri ne- 
mokamas atlyginima>.

Asmeniškai pasiteiravau Chi- 
eagojc federalinio darbo de
partamento skyriaus įstaigoje 
Vedėjas Mr Ramsey man pa
sakė, kad nor> federalinis įsta- 
tvmas draudžiąs dirbti atvvku 
siems, tačiau, i jį žiūri libera
le raštą tačiau į žiūrima libera
liškai. p r. š.

KL. P asakvkite kur vvres- • *
nio amžiau* asmuo gali gauti 
automobiliui vairuoti kursą ne 
im kainai? /). R-
* ATS. 5 MCA įstaiga Chica
goje su Merės įstaigos (Ma
yor^ Office for Senior Citi 
zens) pagalba turi šešių va
landų (six-hour course) kur
sus, už kuriuos senioram> nr. 
veikia mokėti.

rėtų nuvažiuoti į City Hali, 
nueiti į Recorder Offsą ir pa
prašyti tarnautoją, kad šis 
pe rži ū re tų m i osa vy bi y k ny - 
gas, iš kurių bus galima suži
noti, kas yra Petro paliktų 
nuosavybių tikrasis savinin
kas. Ten sužinosite, ar jo 
buvusi žmona prie tų Petro 
n uosa v y bi ų b u vo prirašy ta. 
Tik lada patarčiau nueiti pas 
advokatą, kuris pats asmeniš
kai peržiūrės Petro paliktų 
nuosavybių stovį, Jeigu buvu
sios žmonos vardas nėra įra
šytas į Recorder'io įstaigos 
knygas, tai ji nei gyventi, nei 
jos parduoti be kraujo giminių 
įgaliojimo neturėtų teisės. 
$is klausimas yra svarbus ir 
jį reiktų kuo greičiausiai su

Pamokos vyksta dvi valan
das per savaitę klasėse, 481b 
North Eston Ave. Daugiau in
formacijų galite gauti paskam
binus lel. 714-7993.

H“ # '

KL. Pasakykite kur aš ga-- y
liti gauti papiginta kaina mai
sto produktų Chicgoje? R. L.

ATS, Maisto kooperatyvas, 
kuris Qhicagos merės Jane Bir 
nes įsteigtas Cabrini-Grevn ko
lonijos gyventojams. Dabar 
ta$ kooperatyvas galės parda
vinėti šviežius produktus, mė
są, vištieną, pienu produktus 
ir kt. 30'< sumažinta kaina.

Šiuo metu Chicagoje lokių 
maisto kooperatyvų jau vei
kia apie 150 papigintų būtų į 
kolonijose. 

* •*. X
KODĖL BEDARBIUI 

NEMOKA PAŠALPOS?
KL. Kreipiausi į vietinę Illi-’ 

nois Darbo Apsaugos įstaigą, 
kad man mokėtų bedarbio pa
šalpą. Ten išstovėjau kelias 
valandas eilutėje. Atsidūręs 
prie tarnautojos stalo, kuri 
man tuojau pasakė: “Gaila, 
man. jūs turėsite ateiti ry

loj rvtą. nūs mano laikas pasi
baigė". Tas pats įvyko ir se
kančią dieną. Jeigu valstijos 
tarnautojai taip dažnai einaf 
kavos gerti (soffee beaks), tai 
kas nors jų darbą tarnybos lai 
ku turėtų atlikti?. kary 1\

ATS. Jūsų rūpestis yra leng
vai “išgydomas’*, mokant tar
nautojai algą, kuri geria kavą 
Tokį atsakymą išspausdini? 
Sun-Time Action Time kolum 
nistas Thomas H. Sheridan š. 
in, nigs. 30 d. nmneiy. 

* * *
KL. Aš nuo gegužės mėnesio 

atleistas iš darbo ir kasdien 
ieškau naujų darbo pu 4 vab 
kiekvieną savaitę. Nuo to lai
ko užpildau nustatytas for
mas, kas savaitę, pažymėda
mas aplankyti įmones, kurių 
vedėjai pasako, kad spas* juo 
darbo nėra (no help wanted)•

Dėl Dievo n^eilės^ man ne 
tiktai pinigų pirti autobusu 
važ^m j ant bilietėliui kasdien 
darbo iešknat, bet ir maistui 
nusipirti trūksta. L. P.

ATS. Illinois Darbo Apsau
gos įstaigos vedėjas mums pra 
nešė, kad pagal išdirbtą laiką 
jūs gausite iš viso $1,120 pa
šalpos; jums kas savaitę atsiųs 
pašalpos po $98 čekius, kol 
gausite iš viso $1,120. 

į: įc
KL. Mano tėvas išėjo į pesi- 

ją š. m. sausio mėn. ir užpil
dė valstijos nustatytas formas 
kompensacijai gauti. Bet iki 
šiol pašalpos čekių negauna. 
Kai mano tėvas nueina į Illi
nois Darbo Apsaugos įstaiga, 
lai kiekvieną kartą jam duoda 
sirtingus neigiamus atsaky
mus, nors kiekvieną savaitę 
jis užpildo nustatytas formas, 
kad ieškojo darbo penkiose 
darbovietėse ir niekur ne
gaudavo darbo. Jis norėtų 
gauti teigiamą ar neigiama at
sakymą.. G. IR

ATS. Jūsų tėvui bedarbio 
kompensacija atsakyta dėl to, 
kad jis neieškojo stropiai nau
ju darbo. Jis turėjo Irise gauti 
maksimalinę bedarbio pašalpą 
*98 per savaitę. Ta suma būtų 
kompanijos gauna *81.05 iš
mokų ir dar iš Soc. See. 025- 
sumažinta dėl to, kad ji> iš

Kauno pilis

50 mėn. čekį. Apgailestauja
me, kad neturime jums geres
nių žinių pranešti. ų

# i
<

KL. Dėl dvieju mano įnuu- 
nėse vykusių streikų, aš ušpilr^ 
džiau psįreiškini^ bedarbio pa
šaipai gauti. Pirmą kartą nią- 
ūo prašyiną atmetė. Jijel kąi 
aš padaviau apccliaciją^ tada 
aš bylą laimėjau.T'ąeiau išninku 
čekių aš negavau. Kąi aš antfą 
kartą užpildžiau pąreiski|lĮą, 
Illinois Darbo Apsaugos įstai
ga man praneši-, kad ąš ne- 
glydžiai ieškojau naujo darbo. 
Tada aš iš naujo apeiiąyąUyįjet 
|ą kartą apeliacijos bylą pra- 
Ipšjąu. /.J.

ATS. Jūsų įmonės streikas 
jau baigėsi ir nėra abejonės, 
kad jūs jau dirbate. Gailą, bet 
turime jutas pranešti, kad Illi
nois Darbo Apsaugos komi? 
sionėrė Stella Adams Cuth- 
bet,kuri jums anksčiau laišku 
išreiškė užuojautą dėl bedar
bio pašalpos negavimo, šį kar
tą — nusiavė ‘‘kitą batą’', sa
kydama: “Jūs pašalpai gauti 
pareiškimas buvo atmestas tuo 
pagrindu kad tiktai tris kar
tus jūs bandėte naujo darbo 
ieškoti — tiktai 3 kartus pen
kių savaičių laikotarpyje, kas 
yra laikoma šioje Illinois 
vaisi jos veikiančių , standarti- 
tiniu nuostatu sulaužvmas

' Pr .Fab.
J*

KL. Aš esu 63 metų amžiaus 
ir gauna našlės pensiją jau 
keli metai. Aš norėčiau vėl iš
tekėti už asmens, kurio mėne
sinis Soc. See. čekis yrą ma
žas. Bet aš bijau, kad mano iš
mokos gali būti sumažintos. 
Ar galėtumėt man pasakyti 
taisykles, kurios mane liestų?

P. G-nė
ATS. Nuo 1979 m. pradžios 

našlė ar našlys, kurie yra (50 
metų amžiaus, gali susituoktį 
ir gali gauti be atskaitymų iš
mokas

'J. iU

KL. Pasakykite, kam ge-
riausia turėti vadinamą “cre
dit cart’’? PPranė I. 

yra specialus tlčyrius padėti 
palikoninu, kurie išgyveno II 
pasaulinio karo pasekmes,kad 
juistatytų ja>ą tikrą amžių.

Town of Lake rajone Soc, 
Sec. įsiaiga yra 4858 So. Ash
land, Chilago, 60809.

Kl. Malonėkite pasakyti, 
kas gali užpildyti formulia
rus dėl pašalpos, kuri iš
mokama n u k entėjusiems 
nuo nacių laike II pasauli
nio karo Vokietijoje? K. 0.

ATS. Tokių formuliarų 
turi ir juos užpildo Chica- 
gos Socialinio klubo reika
lų vedėjas A. Čepulis, 3259 
S. Halsted St., Chicago, IL. 
60608.

* * «
A. M. užklausė Lietuvos 

Gen. Konsulatą New Yor
ke apie lietuvių kalba leidi
nį “Kaip Sudaromi Testa
mentai
Generalinis konsulas Ani

cetas raštu pranešė A. M., 
kad knygų leidykla Sąduva 
išleido leidinį “Kaip Suda
romi Testamentai”, pažy
mėdamas, kad “leidinį ga
na vykusiai paruošė teis. 
Pranas Šulas su kelių advo
katų pagalba”.

Šis leidinys gaunamas 
“Naujienų” administraci
joje- t JSSil

Rudenėlis
Oi tu, šaltas rudenėli, 
Kaip tu greitai ateini, 
Lyg su sparnais balandėli, 
Tiesiai pas muš skrendi.

Niekas tavęs nebekviečia,.. - 
^ębūsj jnylimas svetys, . 
Nieks čia tavęs nebelaukia, 
Geriau grįžki iš kurys.

Šalto oro visi bijo,
Tamsių rudens vakaru, 
Vėjas girion nuskubėjo 
Nukrėst lapus nuo medžių. ‘

Ir gražių gėlių žiedeliai 
Šalto vėjo nukankinti. 
Ištuštės visi darželiai, 
Gėlių krūmai numarinti.

Jau ir šiaurės debesėliai
Lopo dangų juodbruvėliai, 
Prie užbaigos vasarėliai 
Jau negieda vieversėliai.

Girdžiu, verkia mergužėlės 
Mielos brangios vasarėlės, 
Mat, jų žūsta gražios gėlės, 
Joms tik liko ašarėlės.

Oi tu, šaltas rudenėli, 
Kaip tu greitai ateini, 
Lyg su sparnais balandėli, 
Tiesiai pas mus skrendi.

' ‘A. JILSUS

ATS. Sylvia Porter savo 
knygoje “Aioney Boo'k“ nuro
do, kad kredito korteles ge
riausia turėti įįems asmenims, 
kurie tari ųuolatines pajamas, 
pasiryžę skolą apmokėti ne
atidėliojant, iir pastovaus būdo 
asmenys, ųegu tie, kurie turi 
jjnį)ulsyviiiius pageidavimus.

Jei jns pąnigstumėt kredito 
kortelę, tajpjąu telefonu pra- 
peškile kta’telę išdavusiai Įs
taigai, kad kiti ją nepasinau
dotų.

Jg « «

KL. Aš esu yj'r. amžiaus mo
telis, tufių asteoartnnitis,, jau
čių skąusmą-kelyj e, dėl to aš 
pąsidarigu jt^kra invalidė ir 
negaliu išsilaikyti ant kojų. 
Pasakykite, ar yra Chicagoje 
tokia vie^j Ksr galėčiau 
kreiptis, kur galėčiau su ma
žu atlyginimu gauti fizinę te
rapiją, k. a. vandens gydymą, 
karštas vonias ir Lt. šiuo metu 
šiame mieste ligoninės yra to
kio s brangios, iir jos pa
geidauja ateinančių ligonių, 
o aš tokia negaliu būti, nes 
man reikalinga pagalba mane 
palaikyti. B. Gnę

ATS. Kadangi jūs negalite 
asmeniškai atvykti kaip atei
nanti pacientė be kito asmens} 
pagalbos, - tai turite atsigulti į| 
ligoninę, kur jūsų chronišką! 
artritį gydytų, kur galėtumėte 
gauti intensyvų fizinės tera
pijos kursą. Tokį patarimą 
davė Rhoda Pomerance, MD., 
iš St. Lųko.Presbiterian ligo-j 
nines. į

* * 5>C

KL. Aš esu 65 m. amž. imi
grantas, bet mano visi doku-, 
mentai, įskaitant nątūralizaci-; 
jos popierius, teigia, kad aš 
esu 60 metų amžiaus. Aš pa- • 
keičia u savo amžių ir pavardę 
II pasaulinio karo metu, kai 
naciai mano kraštą buvo oku
pavę. Ar yra koka nors gali
mybė, kad aš galėčiau įrodyti 
tikrus savo metus, kad gau. 
čiau'Soc. See. išmokas

Jurgis L-tis
ATS. Jūs turite nueiti i Soc. 

See. artimiausią įstaigą. Ten
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PRAKTIŠKI PATARIMAI

• Dėl mažmožių nesijaudink 
ir nesupyk!

e Būk nuolankus ir linksmes
nis su žmonėmis, su kuriais ten
ka susitikti.

e Pažvelk į gyvenimą iš švie
sesnės pusės, nors kartais jį ir 
uždengtų tamsesni debesys.

e Įvertink ir brangink ką esi 
paveldėjęs iš tėvų ir senelių, nes 
tas sudaro tavo dvasinio gyveni
mo pagrindą.

e Turėk kaip galima daugiau 
pažįstamų ir draugų.

• Bendravimas su draugais
padės išsklaidyti vienatvės j aus- 
nią- _ f 4

• Užmirks praeityje padary
tas klaidas ir bandyk atlikti ką 
nors geresnio ateityje. š

e Bandyk subalansuoti ir pa
tobulinti save, tuomet nebeliks 
laiko kritikuoti kitus. . J

> Nepasiduok ntisiminimams, 
baimei bei sielvartams, jei tave 
ir užkluptų koks nors netikėtas 
smūgis! -4

a Visada palaikykime savy 
skaidrią ^nuotaiką, kilnesnius 
jausmus "ir stenkimės atlikti^ką 
nors gero kitiems.

žmonos nusiskundimas '

Jauna žmonelė prie stalo Iš
metinėja savo vyrui:

— Pirmadienį pasigardžiuoda
mas valgei pupas, antradienį 
valgei pupas, trečiadienį valgei 
pupas, o šiandien, ketvirtadienį, 
jau jos tau nepatinka!

Puikiai pasakė

— Aš šiandien buvau pas či
gonę ir ji, žiūrėdama į mano del
ną, pasakė, kad aš labai graži.

— Tur būt, ji visai nepažiūrėjo 
į tavo veidą.

« *
NEGALI ĮTIKINTI

— Vis dėlto keistai įsisiuvai 
sagas į savo paltą, — sako/ Jo
nas savo draugui Stepui.

— Tai netiesa,— prieštarau
ja Stepas.

— Aš gi su savo nuosavomis 
akimis mačiau,—sako Jonas,

—Ir aš tau pakartotinai tyirj 
linu, kad tai netiesa, nes tai 
buvo mano žmonos paltas!

AKMUO

Riedėt pavargęs nuo aukščiausio kalno, 
sustojo pailsėt po samanom tiktai.
Praeiviai gulinti negailestingai spardo, 
ir keikia jį piktai.

Šiandieną akmenys pasaulyje visam Į akmenis 
atvirto; 

puikiausi rūmai vien griuvėsių apleista krūva. 
Tenai, kur sklidinos sidabro taurės dužo ir 

žvangėjo, 
šiandien kaukia pririštas šuva. »
Žmogaus širdis (matyti!) akmeniu buvojus— 
šiam amžiui liko yėbąkpiup, * -. 
tik niekas jos nespardo kojomis, , 
nors žmogiška širdis — riedąs,akmuo.

(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgio 
eilėraščių rinkinio ELEGIJQS)



Šv. Vardo draugijos susirinkimas
šv. M. Marijos Gimimo para-

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

r

en pi?!ciž.a po keletą valandų 
i.’ėdarrąs jai tvarkyli rožių 
eželi. Pavaarį visuomet bū-

na daug darini, z norra. jis tvar-. _, . . , . . run nem;i<ce sclcIį ir tucrr.et, kai senasis 
namo snvin.rkas buvo sunkiai
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s. Išskirtinė paroda Čiurlionio galerijoj
Praeitą šeštadienį spalio 10 

Čiurlionio Galerijoje, Ine. 4038 
Archer Avė., buvo atidaryta 
dviejų įžymiųjų dalilininkų An
tano Skupo-Ccoper ir Jack Ant
man tapybos paroda. Išstatyta 
kiekvieno tik po 12 darbų, bet( 
didesnio formato drebės gražiai 
užpildė dvi sales.

Parodos atidarymą pravedė. 
Čiurlionio Galerijos Meno Tary
bos pirm. Mikas Šileikis. Kadan
gi didžiuma publikos buvo ne 
lietuviai, tai parodą atidarė ang
lų kalba. Šileikis supažindino 
svečius su galerija, jos tikslais, 
pabrėždamas, ' kad A. Skupas- 
Cooper kartu su Šileikiu pasira
šė" čarterį ir buvo galerijos di
rektorium, dalyvavo lietuvių 

, rengiamose parodose ir juri ko
misijose.

Pirmininkaujantis pakvietė pa
sakyti žodį Luis Jordan, buvu
sį- kolegijos profesorių ir taip 
pat menininką. Jis pasveikino 
dailininkus ir pasidžiaugė gra
žia, kūrybinga paroda, kur nie- 
Ip5? nemeluota, bet kurta tiktai 
gamtoje, -v ' ' 

? Čiurlionio Galerijos, Ine. Di- 
įektoriato pirmininkas inž. Do- 
ipas Adomaitis pirma kalbėjo 
lietuviškai, -o vėliau anglų kal
ba pakartojo: j: , 
-s “Gerbiamieji šios parodos dai
lininkai: Anthony Cooper ir 
jack Antman, malonūs svečiai 
ip viešnios: 
į Čiurlionio Galerijos vardu 
sveikinu iškiliuosius dailininkus 
ir džiaugiuos-jų darbais, kurie 
sukurti ne pagal skurdžią žmo- į 
gaus fantaziją namie užsidarius, 
b'et neišsemiamai turtingoje gam. 
toje. Pastebėkite, kaip meistriš
kai drobėse pagautas gamtos 
grožio alsavimas — šviesos vir
pesiai. Tai ne tik talento, bet ii 
didelių pastangų vaisiai: gam
toje kurdamas dailininkas tik 
per kelis seansus sulaukia jo no- 
jžmo apšvietimo ir kitų sąlygų 
Kiekvienas parodos kūrinys — 
rie valandų ir vienos dienos dar- 
bo' vaisius.

/Linkiu šiai parodai pasi- 
šekimo. Ją turėtų pamatyti kiek 
pienas meno mėgėjas.” 
^Baigdamas p. Adomaitis ang
liškai padėjojo dail. Cooper- Sku 
*ptli už gražią parodą ir koope- 
"ravimą su . lietuviais, už talką 
galerijos direktoriate ir t. t.

Publikos galėjo būti ir dau
giau iš lietuvių pusės, bet -taip 

pa- 
?a- 
pa- 
pa-

susidėjo, kad tą patį vakarą 
sitaikė keli parengimai ir tuo 
eiu spalio 24 d. ir patartina 
iki spalio 24 d. ir patartina
matyti tikrai vertingą parodą. 
Skupo partneris Jack Antman 
ne lietuvis, bet labai geras dai- 
lininkas. Atidarymo metu buvo 
nupirkti 4 kūriniai. Vieną įsigi- ( 
jo ir Čiurlionio Galerija Kūrinių 
Fondui, kuris skirtas Netpriklau- i 
somai Lietuvai.

Dail. Jonas Trčys, geras čiur- * 
tionio Galerijos. Ine- fotografas, 
ištrūkęs iš R. LB banketo Šau-; 
lių Namuose, atvyko ir padarė • 
nuotraukų. j«- . 1

Po parodos atidarymo svečiai j 
buvo pavaišinti “Punču'”, kavu
te ir užkandžiais, kuriuos parū
pino kol. V. Švabienė. B. Mor
kūnienė ir S. ’ Butkienė. Ponia 
Emilija Kolbienė priėmė sve
čius.

Paroda bus atidara kasdien, iš
skyrus trečiadienį.

Parodos aptarimą paskelbsime i 
vėliau.

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

TIKRAS ATSITIKIMAS

Važinėjimas į tolimus paikus 
1 irgi greitai nusibodo. Ar ne ge
riau buvo nueiti į gretimą par- 

ir ten pasivaikščioti?’ Ee to, 
tas gretimas parkas buvo dauge
liu atižvilgių geresnis už kitus. 

Meninipku dvipusinl ■ '^ame buvo daug p|ači^ §ra* 1UV1U1111.AU UClkVSUUl žiai išgrįstų takų, bet taip pat. ir 
Šių metų lapkričio 6 d. Čiur- į siaurų pėda pramintų takelių, 

lionio Galerija, Ine. ruošia Ben- Į Par^e buvo gražių tankumynų, 
dfąrą Lietuvių Dailės parodą, 1 kur pasitiesęs švarką, palėjai pa- 
kurioje bus paskirtos premijos: j tarsi miško gilumoje. Na 
M. šileikio ($500), dail. T. Pet-}Pa^d viduryje buvo dargi di- 
raičio ($300) ir Čiurlionio Gale- Į džiulis tvenkinys, kur pavasa- 

’ ri antvs išvesdavo gražučiu an- t- O v
ciukų būrį ir suteikdavo ęaža- 
:jam Jurgeliui, kurį Jurgis ypa
tingai mėgdavo atsivesti 4 parką 
pasilakstyti.

Taigi, kokiems metams pra-

rijos, Ine. (200).
Norintieji parodoje dalyvau

ti, dailininkai atsiliepia iki spa
lio mėn. 15 dienos, atsiųsdami 
savo kūrinių fotografijas ar skai
dres. Chicagos ir apylinkės dai
lininkai gali pristatyti pačius kū
rinius. Fotografijos spaudai ir

kaip kokie vėjo blaškomi senos 
knygos puslapiai, sklaidydavosi 
atmintyje, kartais su skaudžia 
nostalgija, o kaltais su įkyriu 
bereikalingu apgailestavimu, kad 
“girdi” būtų reikėję gal visai 
kitaip padaryti ar pasielgti- .. 
Kartais vėl, ir tai dažniausiai. 
Jurgis planuodavo kokį nors 
“išradimą”. Nuo to laiko, kai vie 
nas iš lietuvių užpatentavo ir 

, pardavė savo išradimą už kele
tą tūkstančių, Jurgis pradėjo 
svajoti išrasti ką nors ir uždirbti 
dAug pinigo. Rūsyje jis turėjo 
įsitaisęs net mažą dirbtuvėlę ir 

kartais praleisdavo ištisas 
valandas. Bet visi jo projektai 

x taip-ir likdavojpraįektais iš ku
rių paskutinis visuomet atrody
davo daugiausia turįs šansų bū-

katalogui turi būti juoda-balta, dien nueidavo į 
darbų.; Čia jis irgi su laiku susirado nuo- 

latini kelia — eidavo tais pačiais 
takais, atsisėsdavo - pailsėti ant 
to paties suolo ir, nors jis to ne
pastebėjo, visuomet sėsdavosi 
net į tą pačią vietą. Visa tai pa
virto į įprastą, rutiną nuo ku
rios jis retai nukrypdavo. Ir ta 
įprasta tvarka paliko daug lai
ko galvoj imams, svarstymams, 
prisiminimams, o kartais net lyg 
savotiškoms svajonėms. Bet daž-

Galima siūlyti iki 10 
nurodant techniką ir dydi. Gau
tus darbus atrinks juri komisija, 
vadovaujant galerijos Meno Ta
rybos pirm. M. Šileikiui. Juri 
komisija: Antanas Skupas-Coo- 
per, Juozas * Mieliūlis ir Janis 
Strods. Nuotraukos bus grąžina
mos. Kūrinius į galeriją reikia 
pristatyti ne vėliau lapkričio 2 
d. šiuo adresu: Čiurl. Galerija, 
Ine. 4038 Archer Ave., Chicago, 
IL 60632.

Čiurlionio Galerijos, Ine.
Informacija

j ti>:iržbaigtu ir atnešti Jurgiui' di- 
ėjus, Jurgis užmiršo tolimas eks-|:dėliūs pinigus. Nors p2Staruoju 
kursijas. ir vietoj to beveik kas-j j -į galvodam3S ka jis dary- 

į savo ParK4-! sįas su sav0 turtais, Jurgis min- 
f j tyse pridėdavo: “Jei Dievas 
,s duos, būsiu gj^as ir sveikas.’’

% * «

Bet šiandien, eidamas įpras
tais takais, giliai nuleidęs galvą, 
Jurgis negalvojo nei apie išradi
mus, nei apie praeitį ir net nei 
apie mažąjį Jurgelį, savo vienin
telės dukters sūnelį. Jam vis 
vaidenasi gražioji kaimynė ro
žių sodelyje — jos auksu ‘žvilgą

niausiai paskiri praeities įvykiai, i plaukai, jos lieknas, lankstus lie-

MARUA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787 
t

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

Atdara šiokiadieniais nuo

« UmSTWGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE KAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, m

zr.uo ir gražios kojos. Kuo to 
taiko, kai ji atsikraustė į kaimy- I 
n!nt r.ar. ą. Jurgis beve.k kas- Į

p! oje, Marquette Parke, yra ke- 
etas organizacijų. Tarp jų viena 
aktyvi — Šv. Vardo draugija.

ažai narių. Jau iš seno 
j veikia- Kas mėnuo organizuotai 

-u vėliavomis lenkasi į pamaldas 
ir po to, parapijos salėje, turi 
susirinkimą su vaišėmis.

Spalio 11 d. 8 vai. buvo šv. Mi
šios. Jas atnašavo kun. Gelažius 
ir pasakė pamokslą. Po pamaldų 
organizuotai atvyko į parapijos 
salę. Stalai parengti vaišėms.

Pirm. W. Kalvaitis pradėjo su
sirinkimą ir visus pasveikino.

usirges ir ne t tu ome , kai na | 
mas buvo, skhtas pardavimui. 
Bet tai buvo kas kita. Ir senas 
namo savininkas ir pardavime 
agentas net mekėjo jam už joje 
dalbą. Bet, kai Ievutė pasiūlė 
atlyginti už jo pagalbą, jis tik 
arka numojo. “Vienas malonu

mas!” tvirtino jis. Ir ištikrųjų. 
u p ir buvo Ners'Jurgis dar ne- 
autė tikro fizinio potraukio, jis
;krai žiaug’e džiaugė?! ta jau- j 
na rro'erim. kaip kad džiaugtų- j 
:i kokia kvapia egzotiška gėle, Į 
kuri buvo staiga čia pražydusi; 
^arp tu puikių, bet įprastų ir se- Į 
niai pažįs.airų rožių. Smagu bu
vo sek i jos grakščius judesius, 
girdėti skambu juoką ir atsakyti, 
kaip jam atrodė. į tik jam skir
tą sodrią lūpų šypseną.

Tačiau šiandieninis pasikalbė
jimas su žmona jį kiek prablai
vino. Žmonos priekaištuose jis 
pajuto tikro moteriško pavydo. * 
“Yra ko pavydėti?!” Ir staiga] 
suprato — yra! Jo ištikimoji j

Ir taip, nežiūrint visų paža
dų ir nutarimų, Jurgis kasdieną 
praleidžia po keletą valandų 
kaimynės darželyje. Jis dirbą 
ką nors, o ji stovėdama šalimais 
klausinėja jo apie gėles, trąšas, 
apkarpymus, persodinimus.

— Jei jau įsigijau darželį, tai 
ir turiu jį tinkamai prižiūrėti- 
Ar ne? — ir apdovanoja Jurgį 
puikia šypsena su visom šelmiš
kom duobelėm skruostuose- Po 
kurio laiko jis dą jau vadina Ie
vute, o ji jį (taip švelniai) Jur 
geliu. Juodu, atrodo, atranda 

f tiek daug bendrų interesų... ži- 
trisdešimties su viršum k^rtu iš- į noma< pirmiausia darželis...
gyventų metų draugė, pcdaruc 
ju laiku, tarsi, nykte buvo iš
nykusi. Ji buvo čia pat, bet kari; 
tu jos lyg ir nebuvo. “Bet ką į 
čia, juokai!’’ — priduria Jurgis 
savo sąžinės nuraminimui ii- pa
mažu, nejusčiomis vėl jo min
tys . grįžta prie Ievutės. Kažkur

Tačiau su Albina Ievutė ne 
tiek gerai sutaria. Gal amžiaus 

} skirtumas, o gal visa skirtinga 
k | pažiūra į gyvenimą. Iš viso, Ie

vutė neatrodė linkusi daug apie 
: save pasakoti. Nežiūrint Albi- 
j nos pastangų, o Jurgis žinojo, jog

- . V1 _ _ j žmona buvo specialistė (kaipgiliai pasąmonėje iškyla slapta j jis juokais ją vadindav(J.), jai pa.
. vyko ją tik iškvosti, jog kaimy- 

nė belaukianti kažkokios per
mainos savo gyvenime,’ bet ko- 

i kios permainos — nepasisakė.
Vieną kartą, prie kavos puodu- 

Taip svajodamas Jurgis pasie- ko, Albina juokais priminė, jog 
kia savo mėgiamą suoleli, bet Ievutė dar jauna ir galinti ište- 
randa įį užimtą. Du jaunuoliai, keti, bet Ievutė tik nusijuokė 
o gal dar pusvaikiai sėdi karštai J savo šelmišku juoku ir tiek.

Porą kartų Jurgiui teko nu
nešti laišką ar laikraštį, ar kokį 
skelbimą, kuri per apsirikimą

slapta svajonė — vos beapčiuo- 
piama... Ievutė vaidenos vietoj- 
žmonos kažkokiose vietose nie
kad nebūtose, niekad nematyto
se. . •

apsikabinę^ ir paskendę aistrin-1 
gam bučiny;

“Begėdžiai, viešoj vietoj
pasipiktinęs beveik garsiai su-j jaiškanešys buvo įme(ęs - dė‘
murma Jurgis ir staiga pajunta 
karštą kraujo srovę užliejant jo 
skruostus, nes jis sugauna save 
pati, jau seną žmogų, subrerv 
dusį ir, kaip jam visuomet atro
dė, protingą, paskendusį tuš
čiose svajonėse.

Susierzinęs ir piktas Jurgis 
tuoj pasuka atgal ir nužingsniuo
ja greiici namų link.

Pakeliui į namus jis tvirtai 
pasiryžta ne tiek daug laiko pra* 
leisti kaimynės sodely, ne tiek 
daug jai tepadėti. žinoma, kol 
ji įsigys reikalingus įrankius.;v

želę. Vieną kartą buvo storokas 
laiškas iš Kanados nuo kažkokio 
Balio šeštoko. Ievutė priėmė 
laišką su; džiaugsminga šypse
na, bet nepaaiškino kas jis toks 
esąs ir kodėl jis rašąs jai. Tik 
dėkodama, staiga, netikėtai pa
bučiavo Jurgį į skruostą. “Kad 
toks geras buvai, ir tokį gerą 
laišką atnešei...” — paaiškino.

(Bus daugiau)

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 

• ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Maldą sukalbėjo "kun. A. Mar
ius.

Nauju nariu priimtas St. Pul
kauninkas.

Vienas narys sunkiai serga.
Klebonas A- Zakarauskas, pa

sveikinęs prašė dalyvauti para
pijos festivalyje, kuris rengia
mas parapijos salėje lapkričio 
21 22 dienomis. Bus plati progra
ma. Platinami loterijos bilietai. 
Pelnas skiriamas mokyklos išlai
kymui, kuri parapijai duoda dh ' 
lėlius nuostolius.

Namų Savininkų draugijos 
pirmininkas J. Bacevičius kvietė 
dalyvauti bankete, kuris rengia
mas spalio 17 d. 7:30 vai. vak. 
šioje salėje. Be to, painformavo 
apie certifikatus ir mokamus 
procentus už indėlius.

Janula Dariaus ir Girėno bū
relio vardu pažadėjo organizaci
jai skirti $10 mėnesinę auką.

Kun. Kuzminskas prašė pa-4 
remti Religinės šalpos leidžia-4 
mas knygas.

Vienas valdybos narys pakai-'* 
bė:o einamais reikalais.

. Pirmininkas kvietė vaišintis 
kavute su pyragėliais.

Be to, valdyba pranešė, kad • 
draugija turi bankuose $1,684,18.v

Susirinkimas baigtas malday 
kurią sukalbėjo kun. A. Markus.

— Kur gavai tą medalį? .
— Už alsižymėjimą.
— O kuo tu atsižymėjai?
— Vedžiau našlę su septy

niais vaikais.

ENERGY 
WISE .

i. t.

Limit um of efiswastwr 
to once a day, after the 
evening meal, and cut. 
excessive use of water 
and alectriclty.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
•1 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslą 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctniko, V. Stankos. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- 
timų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52. ,

• LIETU V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertimai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3. i* t.*1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją, Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*l. knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina

*nyg<* gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IE 80608. Užsakant >*iti(, pridėt! dokrf persfanSmo lHaMoma.

i
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Bronius Nainys aiškina, kodėl Lietuvių 
Bendruomenė nesusitarė

Neseniai “Pasaulio 'Lietuvis” LB-nės. oficiozas, 
skirtas rugpiūčio — rugsėjo mėnesiams, paniekė skaity- 
tojus. Jo išviršinė išvaizda teikia malonų' įspūdi. Tirš
tai, glaistai prigrūsta nuotraukų, kurios savo apimtimi, 
kur kas daugiau užima vietos, negu spausdintas teks
tas. Todėl pats leidinys panašus labiau Į albumėlį, skir
tą leikyti salonėlyje ant staliuko. Žinoma, tai- redakto
riaus skonis. Juk dėl skonio nėra prasmės ginčytis. Ta
čiau toks liuksusinis leidinys liudija, kad B-nė yra per
tekusi pinigais, todėl ji pajėgia išleisti ir liuksusinį 
oficiozą. * .

Tik deja, skaitant jame atspausdintus rašinius, įs
pūdis nekoks. Ypač, paskaičius B. Nainio rašinį “Vėl 
nesutarė”. Šio rašinio turinys neigiamai nustelbia ir 
šio leidinio išorinę pusę. Toks turinys kelią tik mūsų 
išeivijoje erzelį. Jis čia Įvelia ir mūsų Washingtone at
stovą dr. Bačkį, puola ALTą. Puola AL'Tą, mat, kai 
JAV LB-nė jau seniai pradėjo rūpintis Nepriklauso
mos Lietuves atstovybės Washingtone patalpų remen- 
tu, ir kai LB-nės vadovai pradėjo viešai- keltu šį reikalą 
tai Į vežimą įšoko ALTas. Sunku suprasti, kodėl B. 
Nainiui pasivaideno, kad ALTos veiksnys šokinėja Į 
svetimą, tai yra į B-nės vežimą? Sunku suprasti, ko
dėl jo galvoje vaidenasi šokinėjantis ALTas? Man ro
dos, kad toks naivus grybštelėjimas yra. noras sunie- 

1 kinti ALTą, ir B. Nainio nesugebėjimas kultūringai iš-
- sireikšti svarstant rimta reikalą.

Taip pat ir vėl neaišku, kodėl Vyt. Kutkus negalė
jo su ALTu susitarti minėtu reikalu Iš jo pranešimo, 
atrodo, kad ALTas siūlė į šį reikalą įtraukti mūsų pla-

- čia visuomenę. Pasiūlymas rimtas ir logiškas. Nema-
- nau, kad tam būtų priešingas ir dr. Bačkis. Juk toks 

reikalas nėra vien tik B-nės vadų bei ALTo, bet ir visos 
lietuvių išeivijos. Iš B. Nainio rašinio atrodo, kad kaltė, 
nesusitarimo yra LB-nės vadų, kuriuos atstovauja Vyt 
Kutkus.

; B. Nainys dėl nesusitarimo iškelia pasaulio lietu-

rienam meneauu .,... I 4-00
» — <

Kanadoje:
metams - - $45.00
pusei metu ..   $24.00
nenam meneahft,------- ------ I WM)

Jžsienluo^a:
metams   . , >48.0U
pusei metu --------------------- $26.00

e<Ln*diemuB. Leidžia Naujienų Ben- 
uove, 1739 So, Hals ted Su Chicago, 
L 50608, Tele! 4214$WQ

Pinigus reuda ŪMti palto M«w 

jrdenu nartu su oiaalyM*

v
I '*

;u: reik a ne tik^lėšg., bet it

JŪRATĖ IR KAS I Į LĮSV. ŠVAB1ENĖ

įpjąriuio padarę šį pareiškimu:

“ALTo ir JAV LR nės atsto 
vai, susirinkę 1981. in. spalip

viams tokią priežastį: tai įvyko dėl to, kad ALTas sa
ve laiko JAV-se lietuvių neabejotina vadovybe. Reiš
kia, kaip tokia, nenori klausyti LB-nės vadų, Bet ar 
toks jo plepėjimas turi bent mažiausią pagrindą? Toks 
siūlymas įtraukti į minėtą reikalą visą visuomenę dar 
nieko nesako, kad ALTas reikštų tokias ar panašias 
pretenzijas būti neabejotina lietuvių atstovybe. Tiesa, 
jis buvo ir yra neabejotina vadovybė JAV politinėj sri
tyje, bet dėl namų remontų, tikriausiai tokios- neabejo
tinos vadovybės nereiškia jokių pretenzijų. Tai tik B 
Nainio fantazijos padaras, įtarinėjimu kurstyti visuo
menę prieš ALTo veiksnį.

Keistai skamba B. Nainio ir toks svaičiojimas, 
kad galima su ALTu susitarti tik tada, jei LB-nės va
dovybė pripažins tokią’ absoliučią “galią’’ Amerikos. 
Lietuvių Tarybai ir nuolankiai jai paklus. Kada ir kur 
ALTas■ reikalavo iš B-nės tokio gilaus nusižeminimo?' 
Priešingai, ALTas visada ragindavo ir ' primindavo 
B-nės vadams neapleisti lietuvybės išlaikymo veik
los.

Taip pat klausimas, ko siekia B. Nainys, skelbda
mas. tojaus fantastinius svaičiojimus būk ALTui su pa
galba “kietesnių” rėmėjų nusiteikimų, rūpi tik būti va
du, Kam tokis ciniškas priekaištas., ir'kas B. Nainį ver
čią tokią informaciją skleisti, niękinąnc ir. kalti
nant anuos, tarytum jie remtų vadizmą?? Be to, prie 
kokių rėmėjų “kietų” ar “minkštų” jis pats priskiria 
save? Jei prie “minkštųjų”, tai tie, yra ALTo griovė
jai. Ir tokie sąmoningai ar nesąmoningai įsijungia i 
anapus ALTo griovėjų ir niekintojų eiles.

Nejaugi B. Nainys nežino,, kad ALTą sudaro de
mokratinės, o ne vadistinės organizacijos, tai kodėl jo 
galvoje painiojasi vadizmas? Kam pliurpti tokius nie
kus? Toks grubus “Pasaulio Lietuvyje” pasisakymas 
apie ALTą, nepaisant, kad LB-nės oficiozas nors ir at
spausdintas ant kreidinio popieriaus ir išdabintas nuo
traukomis, bet nemalonus skaitytojui paimti į rankas. 
Nejaugi, LB-nės vadai dar iki šiol nežino, kad B, Nai
nys tokiais grubiais iššokiais padėjo suskaldyti LB- 
nę. Mes atsimename jo laikyseną Marquette Parke LB-

kokių rėmėjų “kietų” ar

J W iš sęno vieningai ėjo - kartu 
Vąįįng. 

Į tįoije, ęęnngnl Lięlnvps nįyrj*

Pagąl ĄL r ir JĄV- LB vaJ^ly-, tu — gjųb aukų, |?inijĮU pa- 
bų pjg idąvlm.ų. MA reikaĮiągi^tBi ru-
/as dr. S: A. Bačkis km. spalio t aųiją u būtų padaryti,
11 d priėmė šių orgąB^aĮęijų kiek galima greičiau.” 
atstovus aptarti Liįtuvoa , Pa- Gi, ALT ir JAV LB atstovai 
siunLųybės l ųmų rrmpųtd Ųąu- Į matydami, kad tuoj pat sl^u- 
nuirs. Kai kurie neaBdėkųJini j biems remontams jau dabar 
ajęymai jau padaryti, o kitiems re kalingą sutrikti api- 

dar šį rudenį reiksLngįem& tai- dolerių, q‘ vėliau — ir daugiau, 
syniauis BasluulinyUa lėšų ne- ię kad šja/n ojrganizariiūapą dar- 
;uri.

Dr. S. A. Bačkis lUSf m, spa-, veiklių žmonių vykdymui, — po 
lio 11 <JL ALT ir Av A XaU' 
dybų atstovų p;:ėnaimo. p^ųg 
luo rrikalu pateikė ąžą& l&^ta-

s:
“Esu ląlįąi dėkingas, ALT ir 

Ay LB nri už. jų ry^tų pągel- 
bėii P:s ųnliųybės. namo re- 
noųtųj, gi d?.ryųi, bąl kartų ap- 
gąiĮi&ląųjų kad lig. šin) nępa- i 
7yko konkrečiais, žygiais tai pa-1 ‘ 
daryli. Kaip Lietuvos atstovas 
.aikau netinkamą kištis į JAV 
ieluvių organizacijų tarpusavio 

. santykius, bet man būtų labai 

. malonu, jei lietuvių organizaci
jų tarpe būtų geriausi santykiai 
ir pasiekiami susitarimai vL 
siems lietuviams svarbiais rei- 
aklais, kaip, sakysim, ir Pasiun
tinybės namo remonto klau
simu.

Pasiuntinybės namo išlaiky
mo ir eventualaus, jo remonto 
reikalas yra mano, kąip Lietu
vės atstovo, pareigą. Dėl to ir 
eventualūs kontraktai su atitin- 

. karnomis firmomis tegali būjj 
pasirašyti tik mano..

Kaip jau iš ankstyvesnių in-, 
formacijų, mūsų organizaci
joms praneštų, žinoma. — Pa
siuntinybė gali priimti, aukas 
Pasiuntinybės, reikąl'ams ir na
mo rerųpųtui. Gavusi aukas. — 
Pasiuntinybė visuomet bus pa
siruošusi aukotojams pranešti 
— pasiųsti sąskaitas, kiek rę- 
mdnui yra apmokėta — išleistą.

Pinigų; sutelkiuj.Q: ar. aukų reį- 
. kalas Pasiuntinybės remontui 
yra grynai organizacijų reiką-

' 1 d. Lię' uves Pasiuntinybėj, 
Vašingtope, dalyvaujant Lielu- 

' vqs diplomatinės tarnybos nat
riams, ;§kįaąsė Lietuvos atsto
vo pranęš ųiį. ir sutarė Liętuyps 

( Pasiuntinybės. Vašingtone rūmų 
atnaujinimo darbe bjndradajr- 
biau'i ir sudaryti šiam darbą j 
bendrą talkos komitetą pariteti
niu pagrindu iš ALTo ir JAV 
LB-nės paskirtų, asmenų. Kon
krečios. veiklos planų aptarimui 
bus vėliau sušaukta Amerikos, 
lietuviu organizacijų, atstovų, 
konferenciją.-

Manpiua, 'kad Pasiuntinybe 
atnaujinti bus reikalinga 250,

- tūkst dolerių, iš kurių 50J)QO, 
dolerių reikalinga tuoj pastatui 
apsaugoti.

Sekantis ALTo ir. JAV LB-nės 
atstovų pasitarimas numatytas 
•Lietuvos Pasiuntinybėj š.m. lap
kričio r-mėnesi.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis, generaii- 

,nis, konsulas A-. Simutis, dr, D. 
Krivickas, ALTo atstovai G. La
zauskas ir dr. J, Genys,u-JA V 
LB-nės atstovai A. Gečys, V; 
Nakas ir Ą. Gureckas. (pas.) A. 
S. Gečys, (pas.) G. J. Lazajis-

i|sil<^s\ipim^ Tįjį^sj, ka^ vį- 
sy ūme nė išgirs Lietuvos atsto
vo balsę ir gausiai prisidės sa
vo parama.

(ALTo Informacija)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI 
(Te^invs)

Tautiškas judėjimas sulig ja — tai nuodėmė, sepa
ratizmas, veisimas neapykantos, skaldymas ben
drijos dalies, ir jei kam verta tautiškais daly
kais užsiimti, tai negut tik “žmonėm'”, suprask, 
apšviestūnams”.

Drįstu galvoti, kad Vaižgantas tup akmenė
liu bus sviedęs visų pirma į vyskupų daržą. Ir 
Paliulionis — ganytojiškuose laiškuose pasira
šydavo Pallulon, — ir Baranauskas buvo aiškiai 
prolenkiški, probajoriški ir kreivai žiūrėjo į jau
nųjų kunigų dalyvavimą tautiniame sąjūdyje. 
Bene Vaižgantas drįso kitoje laikraščio vietoje 
pakaltinti vysk. Baranauską už jo “koncervatiš- 
kumą” ir jo perdėm reikštas simpatijas lenkų 
kalbai ir lenkiškoms pas mus tradicijoms.

SAILGIEčlAI IR SOCIALISTAI
Apie socialistus “T. S.” pradėjo Įkalbėti jau 

pirmaisiais savo buvimo metais, be pakankamo 
dkah pakaltindamas socializrųu “Varpą” ir 

“Ūkininką ’ ir niekuomet neieškojęs sų soęiališ- 
■ais „ontakto. Pirmosios “T. Sargui”patekusios 
socialistinio tur nįo brošiūros laikrąsčiui davė 
progom vulgarišk ii apibūdinti 'ocialistų mokslą

PABALTIECIŲ POLITINĖ 
VEIKLA AURTRALUOJE

AuslraUjDje, kaip ir Ameri
koje, liepos paminėta
I;;a4įęinė ‘'Pavergtųjų Europos 
tąji.lų savąįtė”. šią proga Austra- 
lijojp. Pavergtųjų tau-
tų tarybą, kuciąi vadovauja lie
tuvis Albipąs Popins, įteikė ša- 
lie§ vyriąjįsybei išsamų memo- 

'rajųdųin^, kupaine. prašoma rū
pintis ne tiį žųnogąus, bet ii 
Jautų teisėmis, ^ytų Europoje 
Nįinię^aųdgųię. ty+ftinaųua, kad 
yų dienų, didžiosios taęptauti. 
nęs problemos iškilo dėl Rusijos 
iųipeęijos agresyvumo. Žvel- 
gįąnt-iš tos perspektyvos, Sovie
tų. Sąjungoj ir satelitinių valsty
bių vidinė raida turi gyvybinės 
ręikšmės Australijos . saugumui 

iir Auetralijps - Maskvos santy
kiams. Kai kuriu Australijos 
pųlitiklį aktinis, pavergtų Euro
pos tautų byla tesanti ribota is 
‘■en kilusių imigrantu problema 
•knot memorandumo, ■ tokia pa
žiūra neturi nieko bendra su 

.tikrove. į f.

Pavergtųjų Europos tautų'ta
rybos nariai ragina- Australijos 
vyriausybę: imtis šių žygių: , .

1. Australijos parlamesStLąš'tu- 
rėtų kasmet oficialiai pįtininėtj 
Pavergtų tautų savaitę ir pa
skelbti, kąd jis remia tas tautas.

2. Tarybų Sąjurtgos- ambasa
dai Australijoje turėtą būtį pa

rsiųstas oficialus memorandu
mas, pasmerkiantis Maskvos 

'vykdomą rusinimo politiką ir 
žmogaus bei tautinių teisių vei
kėjų įkalinimą;

3. Australijos vyriausybė tu- 
'.rotų įsteigti parlamento komi
siją, kuri nagrinėtų tautų teises 

:Tarybų" Sąjungoje bei ryšius 
Uarp. tautų ir žmogaus teisių.
- ’ ’ r' "" (Elta),

l
J

ALT ir JAV LB atstovai apie 
tai informuos sąvo valdyba^, 
kad toliau būtų tęsiąpii konkre- 

riūĄ dąijbai. Lietuvos Ęasiųntmy- 
bės Vašingtonu rūpesčiai, t y. 

las. Jei kas galės Pasiuntinybės j šiuo metu iškiįgs 'ųęa)idėlis>tį- 
ręmontjO, reikalu, suteikti kokiai j nas rūmų atnąųjįųiĮmag. yyą ne 
specialstų paslaugas, patarimus■ ■ ' itvjęnęjį Kurios cū:gą.aįzacijps, bąt.
— niąn bus labai, inaloųų pa- vįs.ų. Amerikos.- Ųetųv-ių reikalas 

bei patriotinė pareigą.
Amerikos lięt,uyių visuomenė

slaugąs. sutikti ir priimti.
Svarbiausias dalykas šiito nię-

MEET.THECHALLENGE!-
-'“t ’ L _ . . 4

nės visuotiname narių susirinkime, jam matant kaip 
buvo prasižengta su rinkimu įstatais. Jis tame pačiame 
“Pasąujio. Lietuvyje” puolė tuos, kurie protestavo prieš 
okupanto, atsiųstųjų solistų koncertus Jaunimo Centre. 
Ir jau dabar, vos tik pradėjęs redaguoti “B-. Lietuvį”, 
užuot ieškojęs vienybės, jis jau kelia erzelį; Šitokie re
daktoriai ar veikėjai neatneš daug naudos, o priešin
gai, daug žalos, išeivijos taikingam sambūviui, bei vię-, 
ningam darbui.

A. Svilonis

SERVE WITH. PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

kaip “paiką”, nedorą, mindžiojusį krikščioniškos Bažnyčios neklauso. .. Socialistų mokslą^ nenau- 
derovės pradus ir gyvenusį “p.rągąištingornis j.jrina svietui Lietuviškai senei tokius vadina va- 
iliuzijomis”. Tam sąjūdžiui, “T. S.” manymu, ią 
viso negalėję būti vietos Lietuvos gyvenime, o, 
viena didžiausių jo nedoiybių buvęs bedievystės

gimis ar plėšikais’’.

platinimas.
0 socialistams vietos Lietuvoje, nebuvę dėl 

to, kad jie kreipėsi ne į visą visuomenę, bet tik- 
1Į žmones, “kurie neturi neikokios savystės ir tvir
tų pamatų gyvenimui”, kad nesirūpino apie 
“skirtingą tautos stovį”, ir pagaliau dėl to, kad, 

Įdirbdami Lietuvoje, vartojo lenkų kalbą. Ir kas 
“T. S.”, atrodo, socialistų veikloje labiausiai ne- 
oaf’ko, tai “kad jiems ne teisybė rūpi,'bet bruz
dėjimas be paliaubom” (“T. S.” 1898 m. nr. 4 “Mū
sų raštai”).

“T. S.” jau 1896 metų 11-ame numeryje įdė
jo dviejų brošiūrų “Krumplių Jkmąs” ir “Kas, 
yra ii' kas bus’,’ recenziją. Trumpai atpasakojęs 
brošiūrų turinį, receųzeųtąs R. B. pąsinąudęjo 
proga paaiškinti, kąs yra s.ociajizręo •’mpksląs. 
Pasiguodęs faktu kad pasaulyje soęįąjįstų esa
ma labai daug, jų mokslą vertina kaip labai 
“paiką” ir iš greitųjų suranda net penkias “pai
kystes”. Sa"vo išvedžiojimus baigia tųkiu spęią% 
listų apibūdinimu:

“Socialistai ne tik nemažina nedorybes, ale 
jas didina. Melas, žmogžudystė ir svetimo turto 
pasisavinimas jiems nėra nuodėmė. Ir nieko jie 
nesiskaito Per tikrą nuodėmę, nes į Dievą netiki.

Už tų “knygpalaikių” platinimą recenzentas 
kaltę pričlfcirią upivenritetus išėjusiems moky- 

. tięms lietuviams ir konkrečiai “ūkininkui” bei 
’“Vai;pui”.

Porą mętų pąlaukę^, “T. S.” puolą socialis
tus dar smarkiau (“T. S. 1900 m. Nr. 8, “Soęia- 
listiški išmislai — viena tik blėdis”) už jų plati
namus atsišaukimus. Progos pulti davė, gana pla
čiai Lietuvoje pasklidęs atsišaukimas “lietuviai 
ir Lietuvaitės”. Nepatiko turinys, rašymo būdas 

i ir labiausiai tai, kad jis sukėlęs policiją ir žan
darus. Buvę daug aukų ir pasunkinta lietuviški 
raštai plątinti. Dėl to buvę kalti socialistai, “tuš
čių šūvių” mėgėjai.

Tais pačiais metais laikraštis pasisakė dėl 
sVSDP išleistos brošiūros. “Trumpa istorija Di
džiosios prancūzų, revoliucijos” (“T. S.,? ųr. 10-11 
-“Naujos vpdingos knygutės”). Pasisakę kietai. 
Laikraštis yra priešingas revoliucijai i# jos pa
lydovams — žudynėms bei žiaurumam^ Pasisa
ko prieš brošiūros tikslą — suerzinti ir išaukš
tinti proletarus ir pažeminti buržuaziją bei ku
nigus. žodžiu, melaginga brošiurpalaikė ir pa
vojinga, nes atvirai kurstanti prieš maskolius 

ikaip ir už “pilną patvaldystę Lietuvos”.
“Kalba, kaip kliedėdama, — sako laikraš

tis, — o už tuos kliedėjimus, veizdėk, kiek žmo

nių maskoliai nukoros^k^H tikrus maištininkus. 
Lietuviai ne maištininkai, apie autonomiją nėr 
ko ir svajoti — tai paibeliui gi tokios knygpa
laikės? Neimkite jos ne į rankas!’’

Pagaliau, baigdamas savo gyvavimo penk
tuosius, metus, “!•. S.” Į2rąmę numeryje (veda
masis) matė reikalo, aiškią^ pąsįsakyti ąpię so
cialistų. Siekimus ir pareikšti sargiečių nusista
tymą Lietuvos politinės padėties klausimų. “Sar- 
giečiaa yrą. tie ąpšvie^tūnaij — sako laikraštis, 
— kurie Lietuvai ręjk^Pj^ ląyipįmosi progre
so, negriaudami senoviškų, pam^tų^; kurie dar
buojasi vardan grynos tautystės.” Sargiečiams 
nerūpįs klausimas kaip Lietuvai būtų geriau — 
lenkų ąr mąskelių, valdžioje, ar ir nuo nieko ne- 
jiriklaųsant. Ir tolįąų tajr dėsto politinį savo 
.credo:

“Politišką Lietuvos neprigulmybę skaitome 
už tuęęią, svajonę, ir prigš a>ną, išreikštą n.ęva 
Lieturiškosios Socialdemokratiškos partijos iš- 
leidžiarųęse. knygelėse, atvirai protestuojame.

yftUB daugiau) • U
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R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI

laidotuvių direktorius

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORĮJON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Cel 226-1344

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

.WM»A<3«iA 19 IMDtlAGSU LAIDOJIMO [STAIGA

LIETUVIŠKI KOTLETAI 
ARBA MALTINIAI

v n a ūgis 
>*OVTQJA* i* CHIRURGAS 

CaP*Jncm!t¥ tlinJkaa 
<*dleln>s 41 rektoriui 

R4, W<xtrhaata r, IL 
VALANDOS- darbo dienom^ ir

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

ILGIO, PLOTO, TŪRIO IR 
LAIKO SANTRUMPOS

Mūsų spaudoj ilgiu santrum
pos rašomos labai nevienodai, 

: pvz., metro santrumpos rašo
mos m r., nielr., m., kilometro 

klm. ir kit.
Rašant reikia prisilaikyti nu- 

1 statytų matų santrumpų varto- 
Ijimo: kilometras — km, hekte- 
metras — hm, dekametras —

Kunigas Sugintas buvo ligonis MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ofiso telefonas: 776-2880,

PERKRAUSTYMA!

OPTOMETRtSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko a kinius 

ir “contact lenses”.

Naujosios Zelandijos vandenų pakraščiuose skilęs 
didelis akmuo, vadinamas Kiaušiniu.

su. HERMITAGE AVENUE 
T«L >27-1741 —1742

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

r. verėnas. t«l 92s-so«

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKASi 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. ? .

. 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Gyv. Cicero, Illinois

t

TeL lArdi 7-1H1MOTINA IR SŪNUS

A. + A, Rožės Tijūnienės-Pąurytėe
TeL: OLyuųnc 2-1003

o

ai
Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, October 15, 19815

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSI.

UMuviu

Laidotuvių

Direktorių

Moeiecijos

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedaja

: Z

P. J. RIDIKAS
“M So. Halsted street

_ PETRAS BIELIŪNAS
434A S<x CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette g-3571

BUTKUS - VASAITIS
144S 8* ROth Avė, Cicero, 0L

GEORGE F. RUDMINAS
MII So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-ltM - HM

Kasdiea nuo pirmadienio iki penk 
tadienio '8:30 vaL vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vai. p p. 
iž WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 7Ut Street

Chicago, Hlincąs 60629 
Teief. 778-5874

dkm ar dam. Metras — m, deci
metras — dm, centimetras — 
cm, milimetras — mm. Kvad
ratinis metras žymimas san- į 
trumpa — m2, kvadratinis cen-! 
timetras — cm2, kvadratinis 
milimetras — mm2.

Aras — a, hektaras — ha.
i Kubinis metras — m3, kubi-Į 
nis centimertas — cm3, kubinis 
milimetras — mm3.

Svorio matų santrumpos: to-j 
na — t, centneris — cnt, kilo-1 
gramas — kg, dekagramas —! 
dag ir dkg, gramas — g, decį- 
gramas — dg, centigramas — 
cg, miligramas — mg, svaras 
— sv, pūdas — p.

P.S. Po matų santrumpų taš
kas ' nerašomas.

Laiko matai: Amžius — a. ir 
amž., metai — m., mėnuo —

< mėn., savaitė •— sav., diena — 
d., valanda — vai., minutė — 
min., sekundė — sek.

Pastaba: po šių santrumpų 
gale rašomas taškas.

Elektros matų santrumpos: 
amperas — A, voltas — V, va
tas — W, kilovatas — KW ir kt.

A. Tamulynas

Perskaičiau Petronėlės Kaz- Jeigu ne ji, tai kun. Sugintas 
lauskienės knygą apie kunigą būtų nepajėgęs pasiųsti tiek 
.Benediktą Sugintą. Kazlauskie
nė keliose knygos vietose sumi
ni, kad kun. Sugintas buvo ligo
nis. Kartais jis elgdavosi kaip 
tikras ligonis. Kai užeidavo jam 
pyktis, tai jis nesusivaidydavo. 
Kazlauskienei įvarydavo tiek 
baimės, kad ji turėdavo bėgti iš 
savo buto. Jeigu būtų neišbė
gusi, tai jis, pagriebęs savo dide
lį batą, ją būtų sumušęs. Batu 
nešinas, jis išbėgo į gatvę.

Tai pamišėlio darbas. Jeigu 
jo nervai būtų buvę tvarkoj, tai 
jis šitaip nebūtų elgęsis.

Jor.as Vaičiūnas, mokytojas 
ir Bendruomenės pirmininkas, 
Kazlauskienei pasakė savo įsiti
kinimą, kad kun. Sugintui trū
ko vieno / balkio. Jis neturėjo
būti kunigas, jis nesielgė kuni-

• Rhubarb neteks dalies savo ’ giškai.
rūgštumo, jeigu verdant įdėsi- Pati Juzė Vaičiūnienė kunigą 
me truputį sodės. Saldinti reikia geriau pažino negu josios sūnus/ 
tik išvirus. Ji su juo ilgiau Jcartu dirbo.

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Apdraustas perkraustyma* 
Iš Įvairių atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
T«l. 376-1882 arba 37M996

SOPHIE B
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visas programoj ii W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalbą.: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talaf.t HĘmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė Dantų Gydytojos

Įį žen&islęą gyvenimą, palikdama giliame liūdesy į f 
vyra JONĄ ir kitus ąrtimuosius-

Labai greitai bėga laikas rodos, taip neseniai buvo mūsų tarpe, 
štai jau šešeri metai, kai iškeliavo amžinybėn, kur susitiko — sū

nų Vytautą, tėvus, brolius, seserį ir kitus anksčiau iškeliavusius. 
Palaidoja šv. Kaūmiero Lietuvių kapinėąp.

Gi mes, tikusieji, siunčiame savo maldas, prašydami mirusiai 
Dievo gailestingumo, o,apturėjusi dangaus malonę užtars mus pas 
Visaga į kad nunrivę galėtumėm susitikti ir gyventi amžinuoju gyve
nimu V e-patyjc r

Tėvų Jėzuitų koplyčioje spalio 18 d., sekmadien^rl^ \%1. bus 
atnašaujamos iv. Mišios už mirusios sielą. Prašoma artimųjų ir 
pažįstamų pMiminti ir bendroje maldoje dalyvauti.

’ T; - JONAS TIJŪNAS

' e >r d^ugiąu UgPJUM, JK vie- ( 
nas knn Sugintai.

Je gu kun. SuginUs buvo Ii- 
jon*8, tai visas jo* darbas buvo 
igoRjo darbaa. Jo darbą reikėjo 
r:m rili M’rusi palaidojo, sko- 

upnukė'u ir užmaršas būtų 
geriausia. Kazlauskieu i nerei- 
vėjo jokios knygos apie Sugintą 
aaj-2šyii, Vaičiūnienei nereikėjo 
kun. S'Jgin o vesti pas Kaz’.aus- 
kienę.

Kun. Sug ilk, tremtis atnešė 
- .me.ikon. Tremtis atnešė ir 
iąz a įskitnę. Josios knyga yra 
luxiij mas apie tremtinių gyve
ninę Knygūjs ji rašo daugiau 
ap e savu gyvenimą, negu apie 
iguis ą kunigą.

K. Stankevičius,

daug pinigų Vasario 16 gimna
zijai. Ąš pats kelis metus jam 
daviau po’ penkinę. Vėliau pa 
aiškėjo, kad pinigus jis siuntė 
per BALFą, o BALFas atiduo
davo gimnazijai ar saleziečiams. 
A. Gulbinskas pranešė, kad ne 
viskas tvarkoje, kad pinigai 
nėjo tiesiai gimnazijai ir kad 
reikia viską ištirti. Paklausiau 
Gulbinsko ir nustojau penkinę 
davęs. Gulbinskas buvo susi
pykęs su kun. Sugintu, bet jis 
vėliau padėjo kunigą Sugintą 
palaidoti.

Jeigu Kazlauskienė būtų bu
vusi gydytoja psichiatrė, tai gai 
būtų galėjusi ką nors teisingo 
apie kun. Suginto ligą pasakyti, 
bet ji ne gydytoja. Josios sūnui 
kunigo pagailo. Jis žinojo, kad 
ligoniui blėgai. Jis liepė motinai 
dtroli jam maisto ir padėti. Ma
tytis gera-jauno žmogaus širdis.

Dr. Bylaitis būtų galėjęs apie 
kun. Sugintą ką nors naudingo 
parašyti, jeigu rašinėtų, bet jis

Jei norite pasigaminti skanių, 
lietuv škų kotletų iš maltos jau
tienos ar kitokios mėsos, panau
dokite sekantį būdą:

• Nuplautą mėsą, nuėmus di
desnes plėves, supiaustyti gaba
lais ir mašinėle sumalti.

Pridėjus piene ar vandenyje 
mirkytas dvi riekeles pyrago, 
riebaluose paspirginti svogūno, 
kiek taukų, dar kartą ją per
malti ir, įpylus kiek sultinio 
arba buljono, pridėjus kiaušinių, 
maltų pipirų bei druskos, labai 
gerai išmaišyti, kad masė būtų 
minkšta. Pabaigoje reikia įdėti 
mažais gabaliukais supiaustytų 
lašini uku. C

Paskiau atplėšti nedidelius 
gabaliukus, pavolioti juos mil
tuose arba sutrintuose džiūvėsė
liuose — “cracker meal”, ir ap
kepinti iš abiejų pusių gerai įkai
tintuose riebaluose.

Vėliau kotletus šonais vienas 
prie kito sustatyti į indą ir įdėti 
į krosnį dešimčiai minučių, kad 
baigtų iškepti.

Duodant į stalą, kotletus su
dėti į plačią lėkštę ir užpilti tir
pytu sviestu, pomidorų ar svo
gūnų padažų (sąuce).

Greta jų, .kaip karštą priedą, 
sudėti virtas bulves, virtus bu
rokėlius, makaronus ar kitus 
priedus..

Atskirai duoti žalių Saločių ar 
namie raugintų agurkų.

Panašiu būdu galima gaminti 
kiaulienos ar veršienos ko’tletus. 
Dauguma šeimininkių naudoja 

, pusiau kiaulieną ir pusiau jau- 
1 tieną mėsą ir tuomet kotletai 
būna minkštesnį.

nerašo. Apie savo ligonius jis ir1 
nešneka.

Knyga įdomi, yra įdėmių da- ' 
vinių apie mūsų veikėjų gyveni 
mą. T.'kiu, kad didokas davinių I 
skaičius yra teisingas, bet Kaz-I • Sykį kopūstais nasrus išde- 
lauskienės knyga parodo, kad gęs, ir pro daržą eidamas pučia.

o 13 dieną. G męs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona Birulė (Scd.ikaitė), enk ė Rima 
s vytas A’gis Tamošiūnas, pusbrolis Sta-ys Skcrup-kas 
e ina bei kiti giminės, draugai, ir pažįstami. Lietuvoj liko 

sesers dukterys su šeimomis.
VLtoj gėlių, prašome aukoti Tautės For.dJ, Amerikos 

Lietuvių Tarybai arba kitoms lietuvių organ zac joins.
Velionis buvo Lietuvių Socialdemokratų Partijos Užsie

nio Delcgatūrcs pirmininkas, Vyriausio Lietuvos Išlaisvini-j 
m<> Komiteto Tarybos narys ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdybos narys.

Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1 116 S. 50th Avė., 
Cicero, lliinois. Laukyjno valandos nuo 2 vai. popiet iki 
I) vai. vak. Alsisvcikiniinas su velioniu įvyks ketvirtadienį 
7 valandą vakaro.

Penkiadienį, spalio 16 d., 10 vai. ryto, bus lydimas iš 
koplyčios j Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Visi a.a. J11020 Skorubsko g:m:nės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiemi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
pasku' nį patarnavimą ir stsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių direktoriai Vasaitis-Butkus. TeL 652-1003.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĘVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th A ve., Cicero

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPUMaS c. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ1

24X4 WliST «3tb STICEEU R&puDliu 7*1211
llVkb SOUTHWESI HIGHWAI, fUu. Hill*, 11L f74-4416
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IRENOS KRIAUČELIŪNIENĖS 
RŪPESČIAI

tttrybus įvykusiame
š. m. rtigsėj& rn'ėn. 10 <1. antrų 
m< tų k; <b ncijai JC valdybos 
piriniinke pakviesta ponia 
Irena Ki iaučeliūnienė, Kuri 
pristatė ir Tarybos buvo pa
tvirtinta sekančios sudėties 
JC valdyba 1971-02 metų kai 
de ncijai:

Irena Kriaučeliūnienė —pir
mininkė,

Henrikas - Laucius — vice
pirmininkas ir iždo tvarkyto
jas,

Alė Step navičienė — sekre
torė,

Viktoras Diminskis — i 
ninkas JC narių reikalams,

Birutė Jasaitienė — kores
pondentė.

Valdyba dirba be užmokes
čio. Yra 3 nuoWirtHf ir, re,^ 
kalni esant, daugiau apmoka- 

• mų tarnautojų. Prie JC valdy
bos veikia didelę finansine ir 
visuomenine reikšme . turintis 
JC moterų klubas, vadovauja
mas p. Salomėjos Endrijonie- 
nės ir atskiri kemitetai specia
liems renginiams. 1

•

Jaunimo centro nariai

š. m. rugsėjo 3*> <1. Jaunimu 
Centro reikalu sukviestas pa--

Pa si (m imu atidarė Birutė
Jasaitienė. Platesnį Jaunimo 
Centro reikalų pranešimų pa
sakė Irena Kriauceliuiuenė. Ji 
pranešė: !
. “Dėkoju spaudi s radiju* or
ganizacijų, moks klų aisto ! 
vam ir pavieniams asmenims, 
kurie šiandien savo atsilanky
mu, irodė kad Jūs remia!.- žo- 
dzin ar raštu Jaunimo CenĮcc 
valdybos pastangas ir d*rl?a 
šį didįjį centrų išlaikydami lie 
t avišku, turtingu lankytojais 
ir sudaryti jiems patrauklias 
sąlygas čia būti. Jūs jao prisi
dėjote prie fakto — vieno iš 
mūsų pagrindinių tikslų, kad 

uiriasi dau- 
organiz’Jcijų sudaro

kaip greitai prašvilpė vieneii 
metai,kai Jaunimo Centrą per. 
ėmė tvarkyti pasauliečių su
darytas komitetas: JC taryba 
ir valdyba. Atvirai 
buvo jaučiamas ui
mas visuomenėje pasauliečiu 
atstovais, tuo labiau moterimi, 
stovinčia valdvbos prieša-

mus? kurie ir jiems priklauso. 
Reikia pripažinti, kad lietuvių 
visuomenė Jaunimo ’ Centre 
jaučiasi labai laisvai, tik daž 
nai nepagalvoja, kad kaip ša
šam name, taip ir čia reikalin
ga ir švara, ir šiluma, ir švie
sa ir t.t.

Girdime daug patarimų ir 
skaudžių priekaištų. Norime 

visų tų paprašyti pagalvoti, 
kad Jaunimo centras daug da
vė mums per 24 metus, ir kuo 
mes dabar galime prisidėti 
prie JC patalpų išlaikymo ir 
pagerinimo.

Mūsų, valdybos, patarimas 
būtų; /‘gerbkime šiuos namus, 
prižiūrėkime kaip savus, or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys tapkime Jaunimo Centro 
nariais”. Kaip žinote, organi-

tarnautojams algos 
apie 70,000 del.
Fndrijonienė prnešė, kad JC 

patalpose yra ir krautuvėlė. 
Žmonės atneša naujus daiktus 
(seni nepriimami) pardavi
mui. Krautuvėlė už parduotus 
daiktus gauna komisą. Toji 
krautuvėlė davė apie porą 
tūkstančių pajamų. Po pasita
rimo ponia Kriaučeliūnienė 
susirinkusius pavaišino ska
niais cepelinais ir kavute.

Stasys Juškėnas

jėzuitams 
visuonie-: 

r. o Centro 
pratęsia-1

Nuo 1981 in. liupo: 
geidaujant tėvams 
ir sutinkant lietuvių 
nės atstovams Jaunir 
nuomavimo sutartis 
nia trims metams.
Organizacine Jaunimo Centro j 

sudėtis
12-kos žmonių JC taryba it 

5-kių žmonių valdyba dirba 
advokatų paruoštuose, pagal 
Illinois valstijos reikalavimus 
sudarytų įstatų rėmuose. JC

Norime pasidalinti praeities 
flžiaugsmais ir rūpesčiais, pra
šyti Jūsų pagalbos ir patarimo 
ateičiai ir priminti lietuvių vi
suomenei, ypatingai jaunesnei 
kartai kad daugelis iu Jauni-
ino Centre užaugo, subrendo’ 
ir net paseno.. Kitais metais' 
Jaunimo Centras švęs 25 me-] Kaip jau buvo pranešta me
tus savo gyvavimo. j tinianie narių susirinkime,

įvykusiame ša m. gegužės 3 d., 
JC narių skaičius siekė vos 
315 nariu. Manant kad šio- 
mis patalpomis nuolatinai 
naudojasi bent^5 tūkst žmo-j

kalbant uių, o per metus pereina apie j 
1(X) tūkstančių galvų, toks na
riu skaičius yra labai mažas J 
Todėl .JC taryba savo posėdyje, 
birželio 18 d. sudarė 3 žmonių 
komisija naujų narių verbavi
mo reikalu. Ja sudaro: V.Stro- zacija ar pavienis įmokėjęs 20 
pus, dr. V. Darnusis ir J. Šid- dolerių tampa JC nariu ir 
lauskas. Manome, kad visuo- turi vieną balsą- metiniame na- 
menę reikia paraginti ar pri- rių susirinkime. Mielai 
minti likti senu 
j u nariu, 
kęsti dažniausiai yra 
mas ar atidėliojimas, 

j bloga valia. Ir tikiu, kad 
vienas šimtas žmonių 
darni Jaunimo 
pagalvoja, kad 
duoklę, jie jaustųsi daug 
riau ir drąsiau įeidami į

lau- 
ar tapti nau-: kiami nariai'šu 10,' 20. ir 100

Pasiųsti nario nio-’ 
apsilei-Į 
bet ne' 

ne 
peržen- 

Zentro slenkstį 
atidavę

balsu

savo
ge- 

I na- i

Bendrai praeitais metais 
(nub liepos 1 iki liepos 1 d.) 
Įvairūs pataisymai, naujų 
užuolaidų pirkimui buvo iš
mokėta apie 27,500 dol; Jauni
mo Centro išlaikymas,-Usvaros 
palaikymas, darbininkam

vienas žiūrovas moka $3. j
Film; matomi Nepr. Lietuvos ' 

vaizdai, prez. A. Smetonos vieš-j 
nage Brazilijoje,-jo atvykimas 
į JAV (New Yorką), lankymai 
sis Chicagoje (1911 m., laido
tuvės CIevelande (1911. Filmas 
baigi: mas prez. A. Smetonos 
žJJžiu (magn. įrašas) Chicagos 
lietuviams, 1911 m. gegužės j 
4 d., Palmer House viešbučio ‘

Šis filmas pagamintas, pa
naudojant anų metų paskirų, 
įvykių kronikos gabalus. Visą j 
(i.'mo scenarijų sudarė ir rūpės- Į 
tingai vientisą filmą susuko fil
mų gamybos specialistas Povi
las Jasiukonis.

Numatoma, kad. šis filmas 
antrą kartą galės būti rodomas 
toje 
1931 
vak.

pat salėje, penktadienį, 
m. spalio' 30 d. 7:30 vai.

M. V. (Pr.)
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REAL ESTATE,
Mwn«i. Žam« — Pardavimui . _ Mamai, 2«m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0K2JIMA1S- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Tel. 847-7747

i
i v

BUTŲ NUOMAVIMAS ; i J 
L NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS » 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 4 >3
INCOME TAX SERVICE '

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 Z ’

/TZ .. { Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi- 
(Kalitornijos nįs? didelis kiemas.. Tik $38,500.

šie. i ----
j Marquette Parko apylinkėje liuksusi- 

ren‘,nis 12 butų. Parduotas.

, Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 
s —va-- butų. Parduotas.
vpatin-l x o x .

i Brighton Parke .murims — 3 butai 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui;

Los Angeles, Calif.
KA.UKIŲ BALIUS

Lietuviškoji Los Angeles ra
dijo valandėlė
Lietuvių Radijo Klubas) 
met savo rudeninį balių 
gia spalio mėn. 31 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje 
kare. Šis balius bus 
gas ta prąsme, kad po dauge
lio metų pertraukos bus vėl kau 

{ kų balius. Anksčiau čia kau
kių baliai buvo gana “mado
je’’, bet ilgainiui jie dingo iš 
lietuviškų balių “apraiškų”. 
Kalifornijos Lietuvių Radijo! 
Klubas nutarė savo rudenini 
balių paįvairinti — ruošti kau 
kių balių. Paskyrė net tris pre
mijas geriausioms kaukėms: 
?50, $30 ir $20 dol.
iv’ iI Numatyta trumpa, komiška, 

“trijų sesučių“ programėlė,!
SLA prezidentas Povilas P. Dar- bus gera vakarienė, baras, lai-! 
gis bei kiti SLA Pildomosios ta-į mingų numerių stalas, šo-j 
rybos nariai Valdyba ■ kiams gros europietiško tonoj • butų mūrinis namas, naujas

— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. spa
lio 18 d., sekmadienį, Lietuvių 
Evangelikų Reformatų bažny
čioje, 5230 S. Artesian (įeiti per 
šonines duris). Pradžia 1:30 vai. 
popiet. Visi SLA kuopų delega
tai kviečiami gausiai dalyvauti. ! 
šioje konferencijoje dalyvaus ir,

<m Filmas Preziden
tas Smetona

Sekmadienį, spalio 25 d., 4:30 
vai. p.p. Tautinių Namų salėje, 
6422 S. Kedzie; Avė., Chiclįbje, 
bus ro'domas istorinis filmas

ir “Prezidentas Smetona”. Kiek-.

I

1

ir,

INSTANT

“Laisvės” radijo lietuviškoji tarnyba 
ieško REDAKTORIAUS-VERTĖJO darbui

Miunchene, V. Vokietijoje.

i

TM. fTIT)

HAIL Bea
G«Ute kreiptu tr tfeaUI 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

^LA— vaDras
$1,000

SLA — knopu
J ixavo
mielai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

EanLacija, lietuviams ištikLoai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieki kultūriniai darbui, gelbsti tr kitiems, kurie raoi 
darbus dirba. '

SLA —įmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri< 
apdnmdu savo nariami.

SLA — apdraucSia pi gilusiomis kainomis neietko pelno, na- 
rlama patarnauja tik savišalpos pa^rlndtL

Kiekvienas lietuvi* ir lietuvių draugai 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiam 
aukžtejo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metami.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
pagelbės l SLA Įsirašyti

40% 
OFF

MIX ’n MATCH 
14KT GOLD 

Neckchains 
and Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medals 

at 30% SAVINGS

GOLD
Now or Used or 

Old Broken Jewelry 
// Watches, Bracelets 

Pins, Rings, 
Class Rings, Dental Gold... Any Karat 

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest 

WE PAY THE HIGHEST PRICES! 
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

orkestras.
Klubo valdyba ir valandėlės 

bendradarbiai kviečia lietuvišf 
kąją publiką — valandėlės 
klausytojus gausiai baliuje da-l 
lyvauti, tuo prisidėdami prie 
valandėlės išlikvmo nes va- 
landėlė išsilaiko tik aukomis,, 
nuo balių likusiu pelnu ir tik^ 
labai maža dalimi iš labai ne
gausių komercinių skelbimų.

Rengėjai mielai, laukia ir tų 
lietuvių, kurie gyvena toli už 
Los Angelės miesto ir jų namų 
lietuviškas žodis ir'daina va
landėlės radijo bangomis ne
pasiekia.

Visi is arti ir toli — kvie
čiami ir mielai laukiami, ub.

2

z ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

■■■ ■ "I

D £ MESI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A LAU R A rr I 1

' U45 So. ASHLAND AVI 
Tel. 523-8775

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

! • Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybta - 
Pardavimu ir Taisymas ' ė 
2646 West 89th Strut 
Tel. KEpubllc 7-1M1

Reikalavimai: labai geras lietuvių kalbos mokėjimas raštu 
žodžiu;
sugebėjima-s versti iš anglų ir kitų kalbų, ypač rusų; 
žurnalistinio darbo patirtis.

Atlyginimas: Nuo 3.115 iki 3.580 vo’k. markių mėnesiui, pagal 
kvalifikaciją.
Be to, metinis priedas — vieno mėnesio alga ir nemoka- 
kamas būtas.

Pareiškimus siųsti:
Director, Personnel Department,
Radio Free Europe-Radio Liberty, Inc.
Oettingenstr. 67
8000 Muenchen, W. Germany

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

— 1
HELP WANTED — MALE-FEMALE

Reikli Darbininku Ir Darbininkių

— Pirmojo šio krašto prezi
dento algą kongresas nustatė 
Kongresao narys gaudavo $6 
$25,000 i metus; tuo pat laiku 
per dieną. . f

NEDIDELEI TOLIMOS PIETŲ 
CHICAGOS DIRBTUVEI

REIKALINGAS PATYRĘS ,
• KAILIŲ PIOVĖJAS
• KAILIŲ DIRBĖJAS 

Turi mokėti angliškai
ir nerūkyti.

Tel. 445-6111

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštiis/

. "" ' ” "4 ‘ j-' Ą' ' ■’į’"' '

P. N EDAS, 4059 Archer Avanua,

Chicago, III. 60632. T«I. YA 7-5980
• -.~-s

. į ■ ■- ■ ■ Uv.-/ /■■■■>

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, Apent 
JŽOSj^ W. 95th M 
Ever*. Park, III. 
60642, - 424 *654

State Farm Ik** and Casualty

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
D*rbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

i AdYomtaa
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandor. nuo 9 raL rytą 
iki 6 ral. vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto Iki 12 vah d. 
Ir pakai tuaitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-516}
U49 We»t 63rd Street

Chlearn. m- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Thursday, October 15, 1981

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
iVELLS peržiūrėta, "Sūduvos*1 
išleista knyga -su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.




