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Nikaraguos diktatorius Somoza tikisi dešimties 
dienu laikotarpyje baigti streiką

ISLAMABADAS, Pakistanas. — Amerikos sportininkai va. 
kar pajėgė įlipti į pačią aukščiausią Kamakoum kalnyno kalną. 
K2 vršune. Pats aukščiausias yra Himalajų kalnynas, o K2 vir
šukalnė yra 28,250 pėdų aukštumoje. Iki šio meto joks ameri
kietis šios viršūnės nepasiekė, bet vakar amerikiečiai pasiekė pa
čią kalno viršūnę.

Pirmuoju į viršūnę įkopė Jim 
Whiteaker, -gimęs ir augęs Seat
tle, Wash, kuris vadovavo visai 
K2 viršūnės ekspedicijai. Reikia 
priminti, kad ta pati ekspedicija 
bandė' pasiekti K2 viršukalnę 
1975 metais, bet tais laikais bu
vo priversti atsisakyt nuo savo 
užsimojmo. Tada labiausiai 
jiems pakenkė smarkus sniegas 
ir vėjas. Jie pajėgė tada nusi
leisti, pasiruošti ir įkopti į K2 
viršukalnę. - -

Ekspedicijoje dainavo 13 
amerikiečių

Somoza tikisi numalšinti 
krašta v

MANAGUA, Nikaragua. —Ni 
karaguos diktatorius Anasta
zo Somoza yra įsitikinęs, kad 
už dešimties dienų jam pavyks 
numalšinti nepatenkintus kraš 
Jo gyventojus. Pirmon eilėn 
jam rūpi numalšinti streiką 
kuris šiandien labiau kenkia 
visam kraštui, negu nacionali
nės gvardijos užpuldinėjimai. 
Somoza yrą pasiruošęs atsaky
ti į visus maištininkų kaltini- 

■* < .. . i t .^.Trails. Jam labiausiai rūpi pini-Šoje Kamakorum kalnų viršų-1 • , •.. s , -i - gų eikvojimas. Maistininkaineje dalyvavo netJ3 ^amenkie x .Kt, >rtina, ‘fcad > ‘neturėjęs tei-

vekselrėš* krtiėmš"TlvienV -mili 
jopja’nrs.' Keliamas balsas,i kad 
Šbnioza^parduotu dali * save

mokas :Ldu ĮlicBąrd. Kįti ;pa- 
dėjoJusm dviem vvram pasiek-J^ui-< ;, v . J Somoza'' parduotu dslp’ i___viršūnę. K2*.yjsięjps • buvo?-aisi r j.av . I dvaru ir sumokėtu- valštvbesku, kadJne btkJipti pvirsanę ir] .v,, - . .7 >*• t izdan tuoš tirs milijonas dole-joje ngtau pasihkh buyozpavo-j .
jihga^ nes siautė smarkūs vė-i ■ . . ; /

Tiesė' sniegą.' Jiemsū&utųv -
r^i-kęįe pralaukti, kol praeis Somoza kontroliuoja visą 1

audra, bet
rFib^supratimo, kądar jKpraeis.

Jiems būtų reikėję ilgiau;
ĮgSkti, tai jie būtų susalę. Du
^raV viršūnėje. pabuvo tiktai
ii J - ■■ •«• • . .
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ŠAUKTI MITINGUSŽU VUSIEMS FANATIKAMS PAGERBT
Senos Irano tikybos salininkai nori sukelti 

nerimą, rr nuversti'dabartinį šachą
TEHERANAS, Iranas. — Karo stovis prieš menesį jau 

paskelbtas Isfahane, senoje Irano sostinėje, o penktadienio ’ 
re jis paskelbtas Teherane, Tabrize, Alvaze, Abadane. Ši raze 
ihrame Meshede ir Kararume keliuose kituose didesniuose
uose.

Praeitą savaitę keliose Irano 
vietose, įskaitant ir Teherano 
priemiesčius. įvyko keli kruvini 
susirėmimai tarp Irano polici
jos ir seno tikėjimo fanatikų, ku 
rie nieko nepripažįsta, kaip prie 
1,400 metų paskelbtus dėsnius 
Korane, šachas nedraudžia mels 
tis iš Korano, bet jis tvirtina, 
kad gyvenime padaryta, didelė 
pažanga, kurią reikia taikyti ir 
atsilikusiam Iranui. Policija bu 
vo įsakiusi fanatikams išsiskirs

Imelda Marcos nor 
taikos premijos

MANILA. Filipinai. — Ir 
Marcos turi viską. — tur 
vyrą, pakankamai maisto, 
suknelių, o gyventojai ja 
čiau ploja, negu jos vyru 
Krašto prezidentui. Dabar 
da užsimanė gauti Nobelic 
ios premiją.. Ji padėjusi 1 
apraminti kelias sukilėlių 
peš, kurios vedė kovą prie 
.lipinu kariuomenę ir m< 
Imelda, pasikalbėjusi su v 
ir prižadėjusi jiems ame 
apramino kelis maišto cen 
įUž šį savo darbą Imelda d 
'nork Nobelio premijos. Fili 

I-rsŽ^tojų ir žurnalistų dfai 
jau siunčia prašymus į.Noi 
ją, i&cf būfųpat^km’ta^>gr 

......... . t pohįČšs ‘pėškiltinTs- hiorašp ^' 
tuosius. :Vyriausybė lęįdipio to- ;; h? <>< r,
kięms. mitingams nedavė,' ^iies* 
mitingų .ruošėjai, .tokių : leidimų 
ir neprašė. Be to. tuose mi tin J 
guose norėjo pareikšti protestą 
prieš dabartinio šacho sauvalę 
ir pasikvietimą į Iraną komunis 
tinės Kinijos premjero tartis 
įvairiais valstybės reikalais, ša
chas turi žinių, kad mulos nori 
sukelti nuotaikas nesusipratusių. 
gyventojų tarpe ir nuversti da
bartinį šachą kiltis nenori vals^ 
tybės gyvenimo rien tiktai Kora 
no nuostatais.

Sachas pagrindai 
padėjo teisę

Šachui paskelbus proklamaci
ją, draudžiančią šaukti mitin
gus gyventojams kurstyti, Irano 
kariuomenės vadas, gen. Galan 
Ali Oveisi, paskelbė karo stovį 
ir paskyrė karo komandantus 
tvarkai prižiūrėti visame kraš
te. Irano karo jėgos yra ištiki
mos šachui, jos neleis keliems 
fanatikams ardyti krašte tvar
kos ir agituoti prieš šacho įves
tas naujoves ne tik valstybinia
me gyvenime, bet ir teisėje. Tas 
pats kariuomenės vadas uždrau
dė žmonėms išeiti gatves nuo 
saulės nusileidimo iki jos užte
kėjimo. Įsakymas, neliečia pro
vincijos gyvenimo, kur ūkinin
kai dažnai turi dirbti arba ruoš
tis ddarbui net naktimis.

Iš Irako su grįžusieji fanatikai 
pradėjo propagandą prieš Kini
jos komunistų vado pakvietimą 
į Iraną ir prieš Hua Kuofengo 
prižadėtą Tranui paramą karo 
metu. Atrodo, kad dabartinė Ki
nija galėtų duoti dabartiniam 
Tranui naujų ginklų gintis nuo 
bet kokios invazijos iš Rusijos 
ar bet kurios kitos kaimyninės 
valstybės. Iranas yra pasiruo
šęs gintis nuo sovietų užpuoli
mo, bet šachas nori ramybės kraš 
to viduje. Irano šachas negali 
leisti Irake fanatišką lizdų- suda-

Iš kairės į dešinę matome: Joseph RL Grife Jušką. St. Anthony Savings and Loan Assn., 
bendrovės ilgametį pirmisinką; Balzeko muziejaus prezidentą Stanley Balzeką Jr. ir Illinois 
šeinio atstovu Robert I echous, kuris pasiūlė seimeliui rezoliuciją smerkiančia Lietuvos priver-l'tyti. o kai pastarieji neklausė, 
stiną-įjungimą į Sovietų Sąjungą ir paneigimą pačių pagrindinių žmogaus teisių pavergtoje 
Lietuvoje.U- '■ r- ; ‘ iBRITU PREMJERAS NESIRENGIA ŠAUKTI “ I. . . . • ANKSTYVU RINKIMU i Prezidentas gina

ta pavartojo jėgą. Susirėmimų 
metu keli fanatikai buvo riušau 
ti, o minia išskirstyta. Užmuš
tieji buvo palaidoti.

šiam penktadieniui fanatikų 
vadovai, vietoje vadinami mulo'

— Argentinos 
’prerdervtas Rafael <Videla, aU' 
■^ĮŽi^vg^jjąpyeį^ti naujai ka
rūnuoto^ ’ jjoęįežiaus, žurnalistų 
buvo užpultas," icodėl Argentine 
je-dingsta žmonės ir visą laiką 
eina žudynės? Gen. Vidęla pa-

krašta
šiandien niekam nepaslap- 

tis, kad diktatoriaus Somozos 
nacionalinė gvardija kontro- 

c; tlnioja visa krašta. Nikaraguojdvi valandas, o vėliau visi sliuot . , \ .. ,-X v - j-. - . , J nėra kitos ginkluotos icgos, kuge atgal. Visi džiaugiasi, kaci . . x . : 2.- - ■ _• - °- n galėtų rnrjtai pasipnesm^?
diktatoriaus valdomai kariuo
menei; Diktatorius Somoza tiek 
pasitiki savimi ir savo kariais, 
kad jis užsienio laikraščių ko
respondentams pranešė apiej 
planuojamą biznio * kelionę į] 
užsienį. Somoza planuoja po
rai dienų atskristi į Miami, o 
vėliau vėl grįžti į Nikaraguos 
sostinę.

jifenls'pavyko audroję ir snie
go pusnyje nusileisti įsaugesnę 
vistą. Pakistano diktatorius ir 
įtakingi valstybes atstovai svei 
kilio visą amerikiečių ekspe
diciją.

Indiją plaka smarkus j
> ' lietus

; ! NEW- DERLI, Indija. — Iš 
Bengalijos ateinančios žinios sa 
ko, kad smarkus lietus, audros 
ir didelės bangos vis dar tebe_j 
plaka pakraščių gyventojus. Ke-1
Ii šimtai žuvo, kai bangos užlie- j į Prancūzijos karinį uos 
jo jų laukus, paskandino galvi- į u Cherbourg, suparaližavo tra 
jus ir hiekais pavertė laukus. nesiduoda jokioms prie_
Valdžia organizuoja pagalbą nuĮmonėms išprašomas lauk iš uos 
kentėjusiems. bet nepajėgia daug :to j bangžu.
padėtinės taip nuostoliai labai iviu ^cholog^ nustatė,
didėli, i - - ■ i banginis yra praradęs orien

tacijos instinktą ir gali būt iš 
uosto išvarytas gąsdinimu. Jū
rininkai jau nuo trečiadienio jį 
gąsdina sprogdindami garsines 
granatas, bet 13 pėdų banginis 
nerodo noro nešdintis iš uosto.

KALENDORELIS
Rugsėjo 9c Ozana, Petras Klav., 
Ramunė, Vylis, Žiūris.

Rugsėjo 10: Pulkauja, Niko
las Tol, Dargvilė. Kaulė, *Siur- 
gaudas, Taugirdas.

Saulėteka 
7:13.

JMMm.

6:23, leidžiasi

Banginis okupavo uostą
CHERBOUGG, Prancūzija. — 

Paklydęs banginis antradienį

Kiek JAV berašty?
Analfabetizmas (beraštišku- 

mas) JAV piliečių tarpe alar- 
} nujojančiai padaugėjęs ir aukš
tesnės mokyklas baigiantieji stu 
dentai, gauna žemesnius pažy
mius negu panašių mokyklų stu

Opozicijos politikai ir jy dcontroliuojama 
spauda pranašavo rinkimus dar šiais metais .•

LONDONAS. ANGLIJAI — Premjeras Callaghan šiandien 
nustebino parlamento atstovus pareiškimu, liečiančiu parlamen
to rinkimus. Opozicijos partijos ir konservatorių kontroliuojama sa^g nuginkluoti
spauda dėjosi,-kad penktadienio kalboje premjeras paskelbs|ma^ininkus ir apraminti kraš. 
rinkimus spalio -5 dienną, tuo tarpu jis pareiškė, kad parlamento | ta Tai didelė karių pareiga • ji 
rinkimų nebus, nors šiandien dangus ir gražiai mėlynas. Rinki-sunki> nes ma^tinjnfcai jau_ 

riesnių kunigų padedami, sprog 
dina policijos centrus, kareivi-: 
nes ir valdžios įstaigas. Kol maiš 
tininkai nepadės ginklų ir ne
prižadės laikytis įstatymų, tai ka 
riuomenė turės vesti prieš juos; 
kovą, baigė gen. Videla. Jis 
pats nenori pasilikti valdžioje 
bent vieną dieną, kai kraštas bus 
apramintas ir sudaryta legali 
krašto vyriausybė.

mai bus paskelbti, kada kraštui bus geriau, ne kuriai nors politi
nei partijai, pridėjo premjeras Callaghan. Britų parlamentas ren 
karnas penkeriems metams. Parlamento rinkimai turėtų įvykti 
1979 metų spalio mėnesį. Callaghan pareiškė, kad tą deną ir bus 
renkami.

Opozicija nepatenkinta 
nutarimu

Opozicija yra įsitikinusi, kačL 
ji būtų laimėjusi rinkimus, jei 

!gu jie būtų paskelbti dar šiais 
metais. Reikalai gali pakrypti 
kiton pusėn, jeigu premjeras Cal 
laghan neturėdamas reikalingos 
daugumos, rinkimus užtęs iki 
ateinančių metų rudens. Prem
jeras Callaghan labai patenkin
tas, kad jam pavyko suvaldyti 
angliškojo svaro, smukimą. Pas 
kurinėmis savaitėmis anglų sva 
ras stipresnis už dolerį. Jeigu 
darbiečiai pajėgs jį tokį išlaiky
ti iki rudens, tai gali tik pasilik 
ti valdžioje. Opozicijos vadė Mar 
garet Thatcher pareiškė, kad| 
darbiečiai, neturėdami daugu
mos parlamente, neturi teisės 
valdyti krašto. Callaghan pareis 
kė, kad neužtenka veiklios po
nios pareiškimo, bet balsavimo 
metu balsų skaičius privalo bū 
ti mažesnis.

nutarė šusitaikinti 
■'* -C • • ' :.. • ;

■ Vietnamas ir Tailandas ,k< 
tadienį sutarė “pakasti” Ine 
nijos karo palikimą — p 
apsikeisti karo belaisviais ir 
dėti platų tarpusavį bendra 
biavifną ekonominėje ir koi 
cinėje srityse ir repatrij 
daug dešimčių tūkstančių 3 
namiečių iš Vietnamo pab< 
siu ‘karo metais į Tailandą, 1 

■yra valdomas dešinių kari] 
>kų, o Vietnamas komunistųšiaurės Jemenas sušaudė 

r septynis
NIKOSIJA, Kipro sala. — 

Šiaurės Jemeno radijas paskel 
Be, kad šiandien ryte buvo su
šaudyti septyni asmenys, kurie 
ruošė perversmą. Manoma, kad 
suimtieji turėjo ryšių su buvu
sio šiaurės Jemeno preziden 
to Ahmen ai Gašami nužudy
mu. Prezidentas buvo įtikintas 
pasimatyti su naujai akredituo 
jamu diplomatu, kuris be jo
kių kalbu išsitraukė revolverį 
ir nušovė prezidentą, šiaurės 
Jemenas tuo reikalu pasikeitė 
aštriomis notomos su Pietų Je 
menu. Dabar aiškėja, kad pa
čiame šiaurės Jemene bu ve 
prezidento nužudymo šaliniu 
kų.

Santykiai tarp šiaurės ii 
Pietų Jemeno ir dabar labai 
įtempti, šiaurės Jemenas ne
pritaria komunistinei užsienio 
politikos linijai, kurią vykdo 
Pietų Jemeno valdovai.

i

— Kongreso atstovas Danei 
Flood apkaltintas kreiva prie
saika. Jis turės aiškintis teisme. — Vok ečiai nustatė, kad Prū 

sijoje Gerdauen, (Gerkainiai) 
miestelis buvo įsteigtas 
metais. Jame * stovi sena 
dainių pili.

1350
Gar-

Nikaraguos kalėjimai pilni
MANAGUA, Nikaragua. — 

Nacionalinė gvardija, atsigavusi 
nuo naktinų pareigų, pradėjo 
areštus visame krašte. Gvardija 
suima kiekvieną žmogų, prieš 
kurį ateina skundas kad jis ra
ginęs kitus stre’kuoti. Nacionali 
nė gvardija laimėjo mūšį, bet 
prezidento Somozos klauimas 
dar neišspręstas. Visa eilė Ni
karaguos įstaigų pasisekė prieš 
dabartinį prezidentą. Jiems la
bai nepatiko, kad jis atidavė 
maištininkams paskutinius tris 
milijonus dolerių iš valstybės 
iždo. Suimtų skaičius buvo toks 
didelis, kad nebuvo kur jų dė
ti Nacionalinės gvardijos kariai 
pradėjo protestuoti, jie nenori 
pripildyti'kalėjimus. Jie reika
lauja, kad suimtieji būtų apklau 
sinėti ir paleisti, jeigu skundai 
buvo be pagrindo.

Sudėtingoji skleroze 
gali būti nugalėta

Veteranų Administracijos 
joninės Denvar. Colo, ligoni 
tyrinėtojui Dr. Jack Burks p 
sekė izoliuoti virusą, kurį C< 
rado universiteto Medical C 
ter mokslininkai randa esant 
dėtingosios (multiple) skb 

;zės sukėlėju, o multiple skl< 
ze vien 'JAV serga apie 500, 
žmonių. Jei bus galutinai ] 
virtinta, tuomet iš tų virusu 
pagaminti skiepai.

Disciplinuos kunigus
Popiežius Jonas Paulius I 

virtadienį kalbėdamas 2,000 
mos kunigams ir vyskupų au 
liarams reikalavo daugiau ČL 
plinos kunigams, pareikšdarr 
kad Jie turi “teikti patamavi: 
?savo parapijoms ir panau 
savo ofisų galią. Vyskupai t 
.valdyti patarimais. įtikinim 
ir. pavyzdžiu, kartu ir savo šv 
ftos galios autoritetu”.

— BoBstonas uždraudė pr 
čioms mašinoms įvažiuoti į m 
to centrą.

— Rumunijos viceprezidentas 
lon Pacepa, vaduodamas į vaka 
rus pranešė, kad vienas vokie
čių parlamento narys dirba Ry
tų Vokietijai. CTA, gavusi slap

S. D.), siūlydamas Kongresui 
sudaryti komisiją tai problemai 
spręsti. JAV esą mažų mažiau
siai pora milijonų visais atžvil- 

dentai Britanijoje, Japonijoje ir ogiais normalių žmonių, kuriuos 
Vakarų Vokietijoje, pasakė se- praktikoje tenka skaityti *illi- dar ten puola miestelius ir kar tą jo vardą, tuojau išaiškino, kas 
batonus George McGovern (D-1 terptais”.

— Rodezijoje partizanai 'ris

mu& jis toks buvo.
riusiems žmonėms kištis į Ira 
vidaus ir užsienio politiką.



JONAS JASAITIS

PRADEDANT 20-TUOSIUS
MOKSLO METUS

skaičiumi ir stiprėjo mokslo at
žvilgiu. Pradinės mokyklos ne
užteko, įsteigta ir aukšt
Tuo pačiu Kr. Donelaičio mokyk 
los vardu vadinamos dabar vei

Chicagoje ir apylinkėse veikia 
kuleias lietuviškų mokyklų. Pra 
dirie^ mokyklos reuliarių pamo 
ką metu ve'kia Maiquette Par 
ko. Brighton Parko ir Cicero
lietuviu parapijų mokyklose.‘ kia pradinė ir aukštesnioji mo- 
Pradinės šeštadieninės yra: Kr. tkyklos. Jos yra skūrusios Fran 
Dontia-Lo, Dariaus-Girėno, Mai’ces McKay valdiškos mokyklos 
lOHzo (Ltinonie), Malrose Par- patalpose Marquette Parke, už 

■ kurias mokama per 800 dol. mė- 
neiui.

Dvi mokyklos
Mokinių skaičiui augant pra

dinė Kr. Donelaičio mokykla 
buvo perorganizuota ir įsteigta, 
pradinę mokyklą baigusiems, 
aukštesnioji mokykla. Kaip pra 
dinėje taip ir aukštesniojoje lai 
komasi JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo tarybos nustaty 
tų mokslo programų, bet nenau 
dojamai, kai kurie, švietimo ta
rybos išleisti vadovėliai.

Prieš pradinės mokyklos pir 
mąjį skyrių veikia parengiama 
sis skyrius arba, taip vadinamas 
vaikų darželis, šis skyrius paren 
gia vaikus pirmajam skyriui. Iš 
parengiamojo į pirmąjį skyrių 
atėję vaikai jau pažįsta raides 
ir paskaito lengvus žodžius.

Pradinėje mokykloje mokslas 
tęsiasi šešis metus, čia išeina
mas visas pradinei mokyklai skir 
tas kursas. Į pradinę įstojant, ne 
būtina lankyti parengiamąjį sky 
rių. Galima įstoti ir jo nelan
kius. Bet patartina, kad moki
niai kurie lankys Kr. Donelaičio 
pradinę mokyklą, ją pradėtų pa 
rengiamuoju skyrium.

Pradinėje mokykloje kiekvie
name skyriuje dėsto vienas mo
kytojas, išskiriant dainavimą 
ir tautinius šokius, šiuos daly
kus mokina atskiri mokytojai. 
Pradinę mokyklą baigiantieji

mas MUiąva. /
Būrelis Mahanoy Pla«, Pa-, 

lietuvių, supratę Ijetuyių Moks 
1q draugijos naudą lietuvybei ir 
apšvietai, tarėsi įstoti nariais į 
kuopą Shenandoaiiyje, bet r dr. 
šliupas juos atlankęs birželio 7 

1 jiems patarė organizuoti vietinę 
kuopą. Dalykas buvo aptartas 

i privačiame susirinki zne pas Jur 
Jgį Naujūną ir septyni vietos lie

k u ir Gary. Aukštesniosios šeš
tadieninės: Kr. Donelaičio, Chi 
cagos Aukštesnioji, Maironio 
(uemonte) ir Cicero.

Mokslo metų pradžia jau čia 
pat. šį šeštadienį ir visose 
Šeštadieninėse mokyklose vyks 
mokinių registracija. MokyKlų 
yra, rėkia, kad jos būtų pripil
dytos mokiniais. Tai priklauso 
nuo tėvų, kurie apsisprendžia už 
tautinį išlikimą, už tautiniai gy 
vą savoje žemėje gyvenančią 
tautos dalį.

Mokslo metų pradžiai artė
jant pravartu susipažinti sų mo 
kykla, kuri išaugo mokinių skai 
čiumi ir tapo didžiausiu lietu
vių mokinių telkiniu laisvajame 
pasaulyje.

20-trejį mokslolo metai
19 mokslo metų jau praėjo 

nuo to laiko, kai lietuvių liute
ronų evangelikų Tėviškės para
pijos salėje susirinkusieji įstei
gė šeštadieninę pradinę lietuvių 
mokyklą, ši mokykla vėliau bu
vo pavadinta Kr. Donelaičio var 
du. Manau, kad tuo laiku ne
daug kas tikėjo, kad ši su apie 
30 mokinių pradėta mokykla iš
augs į diaziausią lietuvių mo
kyklą laisvajame pasaulyje.

Laiko tėkmėje keitėsi moki
nių veidai, keitėsi tėvai, keitėsi 
mokytojai ir {keitėsi patalpos. 
Tačiau mokyklos tikslas nepasi
keitė ir mokykla augo mokmių

Moneiaičio Lituaniastikos mokyklos mokiniai su direktoriumi viduryje

t ImpurtuuU Kristalai, porcelianiniai servizai,. gintaro Karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
- : (Prekybininko EsLkos šeimos vedamas biznis)

P AIRI A CO. i
■** ' v- h

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramentu;
Tek 247-5081

io-u- ai gaminus, juos iš- nia aukštesnį mokslu lygį., 
j 2, ^S^ma pradinės mokyk Aukštesniojo mokykloje dės

gimo pažymėjimą. Pažym tomą: lietuvių? kalbą Ema i 
Jimą gavusieji gali lankyti, be eg 
ėzammų, aukštesniąją mokyklą.

Aukštesniojoje mokykloje mo
kslas tęsiasi Keturis metus, čia 

, dėstoma dalykiškai. Kiekvienam 
dėstomam dalykui yra mokyto
jas, nors kai kurie mokytojai dės 
co ir po du dalykus.

Iki šiol dar pirmoji aukštes
niosios mokyklos klasė vadina- 
ma penktąja. Tai arcaiška, bet 
švietimo taryba to laikosi. Su
darant programas buvo sekama 
amerikiečių mokyklų pavyzdžiu 
(8 metai pradine ir 4 aukštesnio 
ji). Taigi, kodėl nagalima aukš
tesniosios mokyklos klases skai 
čiuoti nuo pirmos ir baigti ket 
virtąja? Del šventos ramybės 
klasių skaičiavimo nepakaitė ir 
Kr Donelaičio mokykla, nes už 
naujų kelių ieškojimą Kr. Done
laičio mokykla nekartą švieti
mo vodovyoės buvo pabarta.

Į penktąją (pirmąją) aukšles 
niosios moKyklos klasę mokiniai 
priimami baigę pradinę lietuvis 
ką mokyklą (nebūtinai Kr. Do
nelaičio) ir-pristatę, baigimo pą 
žymėjimą. Norintieji į aukštes 
niąją mokyklą įstofr’ir neturį 
pradinės mokyklos baigimo pa
žymėjimo, turi išlaikyti egzami 
nūs. Taip pat egzaminus turi iš
laikyti mokiniai, norintys įstoti 
į aukštesnę klasę ar skyrių, šios 
procedūros Kr. Donelaišio mo
kyklose griežtai laikomasi, nes 
stengiamasi išlaikyti kiek gali-

e dės- 
ir 

(šeštoje klasėje) 11-ra, lietuvių 
literatūra, Lietuvos istoriją, Lie 
tuvos geografija (V-je klasėje), 
Lietuvių bendruomenės moks
las (VII— VIII k.asėse), daina
vimas ir tautiniai šokiai. Kaip 
kiti dėstomi dalykai, taip daina 
virnas ir tautiniai- šokiai privalo
ma visiems mokiniams . Kurie 
negali dainuoti, turi išmokti dai

RAŠO A'YTAUTAS SIRVYDAS ‘

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS
TALKA SUSIVIENIJIMUI

(Tęsinys)
Juozui Paukščiui Susivieniji 

mo katalikiškąjį dvynį organizuo 
jaut, Zlotožinskas iš seminarijos 
parašė trijų skilčių straipsnį Vie 
nybei Lietuvninkų (1886 m, nr.

ti — turi susipažinti su šokiu.
Mokykloje taip pat sėkmingai 

veikia lietuviškai nekalbantiems 
skyrius ir, nors, tikybos, nuolat! 
nių pamokų nėra, vaikai, kurie 
noi% paruošiami lietuviškai pir
majai komunijai.

Vadovybė- ir tvarka

Mokyklų vadovybę, sudaro: 
direktorius Julius širka^ vicedi- 
rektorė Danutę-. Bindokienė, di
rektoriaus pavaduotoja pradinei 
mokyklai Irena Bukaveckienė, 
inspektorius Jonas Bagdonas; 
ir renginių vadovas Vytautas 
Gutauskas. Mokyklos vadovybė 
artimai bendradarbiauja su tė- 
Vų ,komitetu. Tėvų k-to pirmi- 
rtirikas kviečiamas. į mokytojų 
tarybos posėdžiu d mokyklų di i 
rektorius į tėvų k-to posėdžius, 
šįs artimas bendradarbiavimas 
užtikrina sėkmjųgą veiklą. Tė
vų k-to pirmininku, jau trečia 
kadencija, yra inž. Jonas Varia- 
kojis.

Mokyklų išlaikytojai yra mo 
kinių tėvai.

geidaujama, kad. mergaitės dė
vėtų sijonėlius ar sukneles, bet 
ne kelnes. Taip pat pageidauja
ma, kad nebūtų dėvima “blue 
Jeans”. Tenka apgailestauti, 
kad tėvai išleisdami vaiką į mo 
kyklą, mažai dėmesio kreipia^ 
kaip vaikas apsirengęs. Pradi
nėje mokykloje gerai, bet aukš 
tesniojoje apsirengimo petvarka 
pasireiškia.

Mokyklos patalpose kramtyti 
gumą. draudžiama Dėl gumos, 
kurią vaikai išmeta ar kur prili 

Įpina , su mokyklos administra 
ei j a turėta nemalonumų. Ir šiuo 
atveju turėtų talkininkauti tė
vai — prižiūrėti, kad vaikai 4gu 
mos į mokyklą nesipeštų.

į - ^Pabaigai . . .

Gyvenant ne savo tautos že-’ 
mėje, tautinės gyvybės išlaiky 
mo klausimas sprendžiamas sun
kiai. Tačiau jį išspręsti galima, 
išliekant lietuvių, nebojant ku
riame krašte begyventume. Lie 
tuviška mokykla yra tautinės

. 30), kuriame ragino lietuvius 
‘ mesti girtuokliauti ir kortas bei 

jungtis į broliškos savišalpos 
draugijas, kurių naudą įtikinan 
čiai dėstė.

Kun. Zlotožinskas Pittstone 
įkūrė pirmąją lietuvišką para
pinę mokyklą, kurią jo įpėdi
nis, kun. M. šedvydis panaikino 
1896 m. Suorganizavo ir Pittsto 
no lietuviams Amerikos lietuvių 
piliečių draugiją (1891).

šiandien sunku nuosekliai nuš 
viesti smulkmenas, kurios pri
vertė amerikietiškos kultūros 
mokyklose /ngJRusijos gimnazi 
jose) išaugusį, tautiniai beį vi
suomeniškai nusiteikusį veiklų 
kun. Juozą Zlotožinską -išeiti 
prieš kun. A. Burbos if dr. J? 
Šliupo gana darnią tautinę vęik 
lą Susivienijime f 
Mokslo Draugijoj. Pagrindine 
priežastis,, rodos., buvo priešku-. 
ųiginis dr. šliupo ir; Juozcm-A^- 
dziulaičio^^usistąty^ ;̂
jie,; (ypaę^ Andziulaitis^ nemokė’

. jo 

. ,tL

tuviai sutiko įstoti nariais. S ei 
giamasis susirinkimas buvo su
šauktas birželio 21, kuriame įs 

Į tojo penki nauji nariai. Kuopos 
. sektorius ^inkl^Vinęąs Dau 
1 kšys, vėliau ištikimas Susivieni 
jimo narys ir organizacijos, vete 
ranas, priklausęs iki mįrt cs 
Centro Jcuopai New Y^rke.

Vincas . Daųkšys. (1868-1942) 
buvo marijampolieti^ išėjęs dvi 
klasę Kalvarijoj ir įstojęs gim- 
nazion bet jos nebaigęs, 1887 m. 
atvyko Amerikon. Jau Lietuvo
je skaitė ^Šliupo Lietuviškąjį.Bal 
są. Susivienijimas išrenka jį sa
vo seimo sekretorių 1891 m. ir 
organizacijos knygių 1301-1002 
m. Jis buvo .ir. Lietuvių Mokslo 
draugijos, sekretąrius, kol organi 
zacija gyvavo (1391-1896). Ame 
rikos lietuvių literatūrą, pratur
tino išversdamas., garsiąją ame
rikiečio Upton Sinclair apysaką 
The Jungle (Raistas),- kuriame 
veikėjai turi lietuviškus vardus 
(vyriausias Jurgis Rutkus, jo * 
žmona Ona) n ir kur, pasakojimas - 
pradedamas populiarią,liaudies 
daina pasi dariusiu kun. Antaro 
Vienažmskio.. (184J-Į892) eilė
raščiu, “Sudiev^.-(kvietkęli> .tu

mą, išleido Antanas Olšauskas * 
Chicagoje 1908. Pasakojama, k^d ; 
autorių,- jauną amerikieti. soęia- ;

džiagos .skerdyklą ^rajone Chica * 
goję,. į ;
čiamoįe nusivedęs JĖįę^A.. L.

. . ^-iciūrias (1870-1^52)/ vėliau
• • e‘ \ 'gyvenimą veikli ''Susivienijimo

narys, ca Tstaęs savą • 7
Būda-/

•mąs^įidpv^ Mokslo JįrąųgįjosĮ >
DąųkJ

JEI JŪS NORITE SlŲSTi
SIUNTINI - DOVANĄ į UElUVĄ IK USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATAKAAV1A1U REALIAI 
ŽINOMOS BIRMOS

PACKAGE EXPRESS. & TRAVEL AGENCY.. INC;
’ - - ■■ - J * -1- ' • *-

t (LICENSED BY VN ESPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGĄ

1776 Broadway, New. York, N, Y. 10019 — Tek: 581-6590-—581-77Ž9
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vieta pasiekia UujŲpjaųsįu. lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami musų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaru, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MCSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street______________
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street-------------------------------
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McOonald Avenue ____ _
BUFFALO-12, N. Y. — 701 Fillmore Aveniu© ___ —ę—.......... .
CH1CAUO 22, HL — 1241 Nę. Ashland Avenue_______ ____
CdiGAGO, ILL. 60629 — 2ou8 West 69 Street ........... ...........
CHICAGO, ILL. 60609 — los$ West 47 Street ____________
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenuo-....... ......—
DETROIT 12, Mjch. — ll&Ol Jos Campau Avenue.......... .....—
HAMTRAMCK, Mich. — 11339' Jos Catnpuu Avenue * -------
LAKEWOOD, N. J. 0870i — 234 Second St—.... —--------- --------
LOS ANGhLES 4, Calit. — 159 So. Vermont Avenue ..........
HERKIMER, N. Y. MCLENNAN RD. ____ ____ ___ —..................
7*»aMI BEACH, ria. 33139 1201-17 St. ----------------
ueW YORK 3, N. Y. 78 Second Avenue ------- -..................
NEW YORK 3, N. Y. 374 E. 9 S1U—............ ........ —--------------—
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal Si. 

PHOENIX, Ariz. 85027* — 22047 N. Black Cannon Hwy
N. J. — 47 East Mi I ton Avenue _______ - —

SOUTH River, N. j. _ 41 Whitehead Avenue^____________
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. ... .......... ...........
SYRACUSE, N. Y. 1321)4 — 515 Marcellus S tri eV   — 

WOODHAVEN, Queer*. N.. Y. 11421 — B0-14 Jarneiea Ave.

v- *
— 435-1654
— 3«U*4Z40.
— 633-0090
— &y>U/Q0
—. 400-2818
— 725-2787
— 3/64755-
— 2/, 1-0696
— 365-6780
— 365-6740

— 363-0494...
— 385-6550

— 315-8663939
— ovd-p/w-6240

— 4/S-/430 
215-WA;5-8878 
. 602-942-8770

— 381-8800
— 25>4320
— 589-4464
— 475-9746

— 2943250

(1892-18^3). Pp.; dąrbšęį9ą.-vęįk4šiaip ar taip, Pittstono Lietu
vių Mokslo Draugijos ISopa,’ 
pradėjusi gegužyjė-su vienuoli
ka narių ir $5* pajš(mų, nedrįso 
šauki birželio ir liepos\jsu$irin-_ 
kimų, bet rugpiūtje sušaukė 
net du Pirmame. įstojo du nauji 
nariai ir pajamų būta $4. Ant
rame įstojo keturi nauji nariai^ 
pajamų turėta $5.50.- Rugsėjo su

Tėvįffe.MyJ

kinių tėvai. Esęoįnės’ pajamos gyvybės išlaikymo laidas. Pasis 
mokyklų išlaikyp^ūį yrą mokę^ tenlame. kad lietuviškos mokyk 
tis už mokslą.. Yra ir. šalutinių los būtu pripildytos mokiniais, 
pąjamųį aukos ir renginiai. Pasistenkime, kad nebūtų lietu

Pamokos vykgta^ šešUdieniąis . viuko nelankančio šeštadieninę brinkime pajamų būta $4.50 o. 
nuo 9 ikį 1 vai. Grįeątai reikalau ar4kasdienę lietu viską mokyklą.
jama, kad mokiniai į pamokas] Tauta yra vertybė ne medžiagi 
nesivėlintų ir pamokų nepralei- nė, bet dvasinė, žmogaus asme .■ 
dinėtų. Praleistos pamokos turi nybę^s ugdyme tauta t yra. svar- 
būti. tėvų raštų; patęisįiamps.

Mokyklose stengiamasi išlaL1 . -. f ' j yra esmine.dalis,
kyti tvarkingunyL drausmę, j/ "
Nusižengusiems' mokiniams ma i Mokslo * metai prasideda, le- 
žin imas drai į sminguTino^pažymys Į gul nelieka nei . vieno lietuviu- 
Surantama^ kad;išlaikyti draus J , . . - -

pąjamm aukos ir ręngintai Pasistenkime, kad nebūtų lietu.

bus veiksnys. Tautinės gyvybės 
išlaikymui lietuviška mokykla

ko, kuris nelankytų lietuvišką
mingumą ir tvarką_ yi3 labai mokyklą. Kr. Donelaičio mokyk 
svarbu, nes kitojęįu i atveju, ne- lose mokinių regis tračia vyks 
būtų galima gaufc. mokyklai pa nuo 9 vaL- iki 1 vai ateinantį 

šeštadienį. Bus galima įsiregis- 
į Reikalaujama, ksd mokiniai truoti ir vėiau. Mokykloje vie 
būtų tvarkingai apsirengę. Pa- tos yra visiems — ateikite.

J. Bnrkaus dvi- naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vis'ems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
, . (NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm," kaina $5.00. Abi knygos yrA Ubai įdomios, 
vienas gerųjų^ir kitas blogųjų angelu ir žmonių pasauliai, 444 p$L 
su persiuntimu US_S1350t užsakant isi

SŪDUVA, 809 GAMBLE ST., ROTSPRINGS. AR 71901, USA.

B “LIETUVOS AIDAI” 
g, KAZE: BRAZDZIONYTI, įZ PROGRAMOS VEDftJA-
VJ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9^—10. vaL vak. 
Visu* laidos iš WOPĄ stoties, banga 1490 AM.

2646 W. Chicago, lllinoit 60629
: TeM. -.778^374

W -
tyj e' ir' čia dirbo, 'iki mirties^ .. . ' 

r. Rugpiūčio,M^happy Pląpėjtųo;
os. susiriaĮaznas .vienbalsiai. nu- $

nariams išdalinta dar Šliupo ir 
kun. A; ‘Burbos anglų kalba kny 
ga ‘Bestiality’. Centrui į Balti- 
morę pasiųsta $18.50. 'Susirinki
mų vėl nešaukta trys mėnesiai, 
todėl kuopa nepasiuntė delega
tų nei į savo draugijos seimą nei. 
įstojo nariu į Susivienijimą, kaip 
kitos darė. Tačiau gruodžio 13 
susirinkimui dr. šliupas prisiun
tė ilgą laišką — pranešimą apie 
abiejų organizacijų seimų dar
bus. Du nariai įstojo pavieniais 
į Susivienijimą: Motiejus Kasų

mą- ir.i^o^ę^Vji^OaiįĮ^de;

HUA- 'J /
. Lietuvl^^ksl^Ri^u^oftkuo ;
pa Pbuįaęį^oj^uprga^vpjęa-

(189LrugpiučĮ9>23j.<Įs:ratė.,15- 
na^ ir, sųip^^i^Į^/lĮap

Masionį delegatu į seimą^o^gęuo . 
džio s-mas pritarė Mahandy PĮą': 
ne kpopos sumąnymut jkuęti*va;- 
karinrus kursus Jaunipmi, ; arba į 
paskaitas sekmadieniais/' kokias

(Nwkeya„i<>:ū'. |

L»«3.»eMc«u

TXA^JI OJAM9 1*. 
wsstr Kiunp rr moto*. 

’̂-MCLf > '*? TM< U> S. * 
^MA^vJTS M.dKAYM/'

^CTO^ CLUB. AS^ WU^Į 
to še r?Web<iur >cwr 
^o^CMiu»Uk4 *cMf T»«r 
T-^OQ-l IS sisj^



Detroito naujienos i
Gėtinamem “Naujienų“ Re- mo atsakymo. Su uanalba.f Gerbiamam “Naujienų” Re- 

i cįiktriiai. Siunčiu Lietuvių Ben 
druomenės Detroito Apylinkės 
pirmininko Algio Rugienis us

mo atsakymo. Su pagalba, 
Algfe Rugienius,pinnininkas.

D. E Organizacijų Centro
► Šakio at"■liepos ^8 «L rašytą laišką Detroi pirm. adv. Rayinonto 

Lietuvį^ Organizacijų Cent- sakymas.
-yo pįftn. Raymdhdui šakiui, ku 
Crį prašau -akjiausdinli visą iš- 
įtisąi. /

pXj&.C;</{drmininkui adv. 
; = ‘< Raymondui Šakiui j 

Gėrįnaįnas Pirmininke,
ĮJėtuvių Bern! 

drtįaineriėį l^troito Apylin- 
: .susirinkimo nu- 

tąrhnąž Detroito Apylin- 
kėį'yuTdyJjps posėdžio, įvyku- 

mėn. 25 dienos 
įsi'pąįei^^a^ ’kiečiu Det
roito Lfęfu vių Organizaci  j ųr 
Centro Valdybą /dalyvauti pa | 
sifarimę dėl Vasario 16 Die-’ 
njį^ in i nfej irnų. Pad tarimą si ū 
lad 'įąi978 m. rugpiūčio 

'i T^eįią trešiadienį, ar-
1 Ę^'rugpračfo dieną, Dievo 
T Ajįvajzdqs. Lietuvių parapij os 
? įSiftufdjs ^Centro patalpose,
2 ruįš^o 7^0i vai. vakare. LB 
0 lįęhrrįų- valdybos asmenų,

ApyImke-> Muš ątstovaujama j • 
keturių asmenų!
kviečiuF ęat 'ptOK daly- i

‘ \>u^i-sul’iėturiąis 'valdybos 1 
namiš; Laukiu * greito teigia-!

•Ji

Ž

O

i:

Detroito Lietuvių 
menės Apylinkės 
kui Algiui Bugieniui, 

Gerbiamas Pirmininke;
Tamstos 1978 m. liepos jnėn. 
30 d. laišką gavau tik rug-

1 piūčio mėn. 9 diena. Laiškas 
klaidingai adresuotas. Iš to 
•buto jau treti metai kaip išsi
kėliau. Afano šeimininkė iš 
neapdairumo laišką priėmė 
ir tik užvakar man jį atvežė. 
Todėl Tamstos siūlomos pasi- 

[ tolimams datos atpuola. Man 
[ reikia sušaukti Valdybos po-[ 

sėdį. Dazar daugelis valdy-k 
bos narių atostogauja ir išvy 
kę, tad posėdžio sušaukimas 
užtruks. Savo smulkesnes pa 
stabas parašysiu vėliau ir ga
limai greičiau.

Reiškia pagarbą, pasirašė 
Raymondas S. Sakis, DLO( 
pirmininkas.

Bendruo 
pirminin-

D.L.B. Apylinkės pirminin
kui Algiui Bugieniui.

Gerbiamas Pirmininke, 
Papildydamas savo rugpiūčio

Antano j. guseno raštai
OAVX1 NEPAPRASTAI ĮDOMIUS CY0YTCX 

JNŪĮ, IR RAŠYTOJO ATSIMInIMUS
— MINTYS JR DARBAI, 259 pžd., liečiančius 1905 

UMfcutotiuk Jiblonskic ir Totoraičio jaunas dienas ii susi
-■ |3.00

h -PANTYS, jų priežiūra, sveiXaut ir grcčij
vietoje $4.00 dabar tik__________

tffr _ ___________-_______________

jUUKSTA KŪLTORA — ŽIAURUS ŽMONĖS.

S3.0C 
lino

BettWt po fefapą |apūdž5»t Dabar Uk__________ $2.00
paltu, etslontūs č*kĮ arba money ord^i, prie

. ■ Wfe. i

L ' * r —- r r — e.
D ST. CHICAGO,’iLL. 40608

II d. rašytame laiške paža r' 
šiuo reiškiu savo paaiškii 
mus bei pastabas, kaip Ta 
štai rašiau, susitik nias ne^. 
Įėjo įvykti jau grynai < 
techniškų kliūčių — Ta n 
tos kvietimas buvo labai f 
vėluotas. Ar jis būtinai r 
kalingas? Per praėjusius 
metus DLOC kasmet re 
gia Vasario 16 minėjim 
Tam minėjimui 1979 n 
tams paruošiamiji darbai 
pu>ėjo. Vaasrio mėn. 11 d. 
lė išnuomota, preelgeniai 
meninės programos dalies 
likėjai pakviesti. DLOG s 
daro 25 organizacijos, jų t* 
pe LB Detroito Apylinkė, 1 
rią atstovauja Dr. Algis E 
rauskas ir pastarasis yra 1) 
OK valdybos vicepirm. T 
Vasario 16 jninėjimą ren< 
beveik visi susiorganiza 
^Detroito lietuviai bendrai. 1 
imu tame skaičiuje mokyk 
ar jaunimo padalinių pž< 
rus minėjimus. Jei LB Dėti 
to * Apylinkė minėjimui ti 
kokių sugestijų- pasiūlyki 
bei sumanymu, ar nebūtų 
raukiau tą viską perduoti p 
savo atstovą,o ne specialiai: 
susirinkime, mažiau bereik 
lingos gaišaties. Vėl gi neaiš-j m. ŠILEIKIS Siuvėjas

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Lighten Parko Lietuvių Mo
terų klubo pusmetinis susiriu- 
kmits ivvko siu metu birže i o 
1 <Lt na Anelė salėje. 1569 Tai 
man Avė. 
pirmininkė 
pasveikino 
nare .

nesiūs atostogų — liepos rug- 
|piūc;o ir rugsėjo, visoms palin
kėjo laimingų aotostogų.

Į Susirink mui jiadbaigUj, su
dainuota Ilgiausių metų Jennie 

jClunston. jos g’mtad eni pro- 
i ga-

Klubo sekantis susirinkimą:
udrinkimą atdarė] 
Nellie Skinu lis h 
visas atsilankius i >!

Eugenija Strungys

Modernus komputeris
— Me^ išradome komputerįNutarimų raštininkė* Eugeni

ja Slrungy^ perskaitė nutari-j su žinog škoniis ypatybėmis, 
mus iš praeito susirink ino a j gyrėsi mokslininkas. savo drau- 
kitus užrašus. Visi priimti.

Viena nauja narė prisirašė į!
klubų — Anna L. Jenkin. Buvo! 
pri uita vienbalsiai.

Pranešta, kad serga klubo na i 
rė Anastazija Miliams. KTibasĮ 
pa] akėjo jai greit pasveikti, o 
nares, kurios gab paj 
galižių aplankyti.

Pirinin nkė Nellie 
pranešė, kad turėsime

1 gui. Draugas klausė:
Ar jis tikrai gali galvoti?

— Ne. Bet jei jis jjadaro klai
dą, ta apkaltina kitą, kompu
terį.

ku kodėl susitikimas turi bū-
t. su viena iš 25 organizacijų, kiek tų ašarų jam reikėtų Bendruomeninkai
o ne visų 25 organizacijų at
stovų? Kokie klausimai, su
manymai ar sugestijos svar
stytini. Kokia tvarka toks su 
sirinkimas bus reguliuoja
mas To viso Tamstos laiške 
neužsimenama ir nieko aiš- 
keus. Prašau patikslinimo ir 
atitinkamo laiko, kad Tams
tos pasiūlymus galėčiau pa
tiekti DLOC Valdybai apsvar

styti. Reiškiu pagarbš.
l^asirašė Ravmondas S. **
kis, DLOC pirmininkas.

★
Dėl pasitarimų su DLOC, LB 

ieško priekabių ir (nenori tartis 
V. Kutkus “Drauge” rugpiū

čio 31 d: vėl ašarojusi. Žūt ar

flO| d., sėkma'd
POLONIA SODE

Sa-

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

žūs būt vis 
išlieti besistengiant Vasario 16- ką, kas buvo stengiasi sugriauti 
ją perkelti pas beidruomeninin ir statyti iš naujo.
kus. LB pirmininkas Algis Ru
gienius dienos metu su žiburiu 
ieško DLOC pirmininko ir nie
kaip negali surasti. Pagaliau V. 
Kutkus šv. Antano parapijoje 
paskelbė paieškojimą, bet. se
kančią dieną gavo iš DLOC 
laišką, nustojo verkęs ir apsiš
luostė ašaras. V.Kutkus yra LB 
kalendoriaus vedėjas, jo netik
tai nesurandi, bet suradęs gauni 
plaidinančias parengimų kalen
dorines žinias. Gaunamos da
tos, kurios jau užimtos, gauna 
si painiava, štai vėl išsisukinė
jimas, ,nebepripažįsta savo pas
kirto atstovo į Detroito Lietu
vių organizacijų Centrą.

Šiais metais LB Apylinkės V- 
bos- pirm. Alfonsas Juška užpil 
dė DLOC specialų mandatų pa
reiškimą įrašydamas LB atsto
vauti Dr. Alg. Barauską ir štai 
V. Kutkus rašo, kad jis, tai yra 
Dr. A. Barauskas nėra įgaliotas 

j ir neatstovauja LB. V. K. muša- 
Jsi į krūtinę ir trokšta susitari- 
jmo. Jei taip, tegerbiami oficia
lius paskyrimai, vargiai ar ilgai 
jbūtų tesėjami. DLOC 
J Apylinkės susitarimai. LB ne
skiria pasiūlijimo nuo susitari
mo ir skaito nutarimu. PLB 
pirmininką jau neberenka, bet 
paskyrė, Taip nesenai vyko To
ronte.

Daug Europos valstybių pa
sirašė susitarimus su Sovietų 
Sąjunga, ar ilgai tas susitari
mas buvo pildomas?

Lygiai taip pat elgiasi ir mū
sų Lietuvių Bendruomenė, Gal 
ir būtų šiokia tokia viltis pa
stovesniam susitarimui, jei su
tartų DLOC su LB aukas rink
ti į vieną bendrą kasą ir pasida
lintų trys veiksniai po lygiai: 
DLOC, LB Apylinkė ir Vilkas.

Gerbiami Detroito lietuviai!

ir LB

Plačiau apie jubiliejų, 
karta.

Amerikiečiai kalnuose

Du amerikiečiai — Jim Wi
ckwire ir Lou Richard praėjusį 

7‘..... ,b! trečiadienį pasiekė antrąją aukš
... čiausią 28,250 pėdų viršūnę HL 

malajų kainuose. Amerikiečiai 
sekantįl tą pergalę pasiekė tik po 40 me 

! tu bandvmu. Anksčiau ta viršū- 
Ant. Sukauxkas nę K2 pasiekė japonai ir italai.

Skin ui is 
tris rnė

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: 
—---- American Travel Service Bureau

9727'S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643 
Telef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;

Trumpos žinios

š. m. spalio mėn. 15 d. 12:15 ®____ -_________
vai. Dievo Apvaizdos parapijos, Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
patalpose vyks simpoziumas. 
E^askaitas skaitys Amerikos Lie 
tuvių Tarybos atstovai: Altos 
pirmisinkas Dr. Kazys Bobelis, 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Dr. 
Kazys Šidlauskas ir Teodoras 
Blinstrubas. Duos plačią ap
žvalgą iš politinės veiklos įdo
mių, naujausių žinių. Kviečia
me Detroito ir apylinkių bei 
Windsoro lietuvius paklausyti 
ko dar nesate girdėję.

Jubiliejinis balius
š. m. lapkričio mėn. 11 d. 

Bronze Wheel restorano gra
žioje salėje įvyks Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro Ju
biliejinis 35 metų sukaktuvinis 
balius su kokteliu ir vaišėmis. 
Bus meninė programa, muzika 
ir šokiai. Pradžia 7 vai. vakaru

tnacijas visais kelionių reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKia rezervuou vietas 

iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave,

(Prie 47-ios) 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

MEMBER MES TAIP PAT

p £ L.OSIJS chicagos
nter-City Relocation Service

pas mus

Ą t? Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
5— * ■ ■* I

5^**^r*f f" . •

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.

jtfifešjams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos .
Buy 4 Č»r no larger ar 
rcra powerful than you 
need.

Don't be a Bom Loeerf

- i 1.hi. , 1 >

UNIVE

xis Uujomi JIxj lt* 
ttol* didelio darbui. Pirma, Jlt pa- 

Jumx paniekti xsmeniikru jūsų 
niiimojimui. Antra, jie padeda m- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams Įsigyti,

Taupykite dabar,
Santaupos, padėtos prfei 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie na
ša iki

ENERGY 
WISE f"

7%% t 
palūkanų, priklausomai nuo įdėtoa 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* ^skaitot 
^eša

5%%

SAL
SAVINGS I LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
1928 mrtali. T*L 421-3070

Įctalcoc pletuoM kkmaa »nt-omobUl>m» psrtatytt.

I — MAUJIB-O*, CUKAOO I, ILL, Saturday, September* 9’ 1978
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Draugas rugpi&cio men. 28

moo

Švelnus kardinolas ir grubus vienuolis

SOFIJA PALAUSK1ENĖ Šventadienis

$34.00 
$18-00 
$ 4.00

$33.00 
$18.00 
$ 3JJ0

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ X50

$16.00 
$ 9.00 
t 3.00

atsiminti tą faktą, kai -Maskvos 
agentas Vyt. Alseika įsirikiavo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsxed St, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia įimti pašto Money 
Orderiu kartų ru naakymu.

to salėje, gastroliavo okupanto 
atsiųsti lengvo žanro daininin
kai. Dalyvių pilnutėlė salė, iri 
kurių tarpe buvo, mūsų nuste
bimui, įr net 'tokių, kurie reiš-

NAUJIENŲ raštinė atdara. kasdien, išskyros sekmadienius, nuo
9 vsl ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadienmk — iki 12 vxL

kiasi visuomenės veikloje-nip 
neeiliBiai veikėjai.

Tenka pantoti fL’ Vk., kad
Sovieų agentams pavyksta įsi- 

. -darbūrti -net-kataiikįkiĮ Jaikraš

pusei metu -------
tmns mėnesiams 
vienam menesiui

1 Kanadoje:
metams _______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

(Jžsiennm&e;
metams _______
pusei metu_____
vienam mėnesiui

im >o. FUlrtxl strwt, Chicago, ML WOt. 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

dieną, atspausdino vedamąjį pa durti ir gerai išprusintus men^ 
vadintą: "'žodžio terorisniasn. kijjninkus. Jų visų uždavinys,-suik 

veįninu 1 išeivijos nuotaikas* •
prieš tautos pavergėją. Ypač,

As Dvcvmb^r 1, 1977 
fubtcripHon IUfw

In Chicago $38.00 per year,-$18.00 per 
mx months, $10.00 per 3 months. In 
<chcr USA localities $30.00 per year, 
$iexx) per six months. $9.00 per 
three monm. Canada $33.00 per year; 
other couatnei $3400 per year.

20 cents per copy.

Moo gruodžio pirmos d. 
OteeraiŽio -kainos:

Ctnarroje to pnemiesčmo&e: 
metams____
pusei metu ___

” trims mėnesiams
" .vienam ’menesiui

i*tcse4AV rieteac 
‘ ketams _____

rio pasėjas yra R. Vk Reikia.
spėti, kad tai bus kunigas, ma
rijonas Rimšelis Viktoras. Jei koncertais jiems sekasi privi- 
šis mano spėjimas būtų kiaidin -fcntus dalyvių pvz., nese- 
gas, jo iš anksto atsiprašau.

Teisingai jis rašo, kad Sovie
tų propaganda daro -daug įta
kos į žmogaus auklėjimą ir pa
saulėžiūrą. Teisingai, kad Sovie 
tai siunčia gerai apmokytus šni

■Visa.Italija žinojo, kad. kardinolas Albino Luciani, Ve 
, necijos patnarenas, nemego Maskvos agentų n- savo ti- 
’ kimiesiems patarė nesueiti su komunistais į bet kokius 
* konsactitus. Jis rėmėsi Katalikų bažnyčios doktrina, tu- 
; rėjo galvoje ilgų metų patirti ir buvo labai gerai infor- 
> muotas apie komunistų elgesį su Romos Katalikų Bažny- 
» čia ne tik pačioje Rusijoje, bet ir rusų užimtuose kraštuo 
; se. Jam taip pat būva žinoma, kad Italijos krikščionių de 
: mokratų partijos vadai buvo linkę ieškoti bendros kainos 
; su Italijos komunistais, nes jie pajėgia surinkti tiek daug 

•baisų^-su ^ais; reikia skaitytis.
Kardinolas Luciani riša tai žinojo, bet jis žinojo ir 

kitą dalyką: jis buvo didelės bažnytinės-organizac-ijos ne- 
« eilinis narys, jis galėjo turėti savo asmenišką''nuomonę, 

bet jis-žinojo, kad popiežius Paulius šeštasis nepnešta- 
'■ ravo Italijos knkščionių demokratų partijos vadams, ku

rie ieškojo --bendros kalbos su komunistais, bet jis nujau-

negavo Romoje to, ko tikėjosi, bet kaip ten bebūtų, jam. 
nereikėjo tulžies išlieti prieš katalikų bažnyčios riršinin-. 
kus, nes jie vis dėlto -buvo jo viršininkai Jeigu jis būtų pa 
čiam marijonų generolui savo širdies skausmą išpasako
jęs, tai būtų buvę kitas dalykas, bet jis, pykčio apimtas, 
savo širdgėlą išpasakojo mažai pažjscantiems žmonėms, 
o šie tą nenmą išnešiojo po visą Chicagą.,’Vienuolis buvo1 
labai grubus,-didelės organizacijos veiklos nesuprato ir 
neturėjo pakankamai kantrybės susipažinti su organiza
cija, kuriai buvo visą savo gyvenimą paskyręs.

Popiežiaus Pauliaus 6-tojo vienuolis Rimšelis nemė
go. Jis pasakojo apie jo daromas skriaudas ne tik pa
vergtoje Lietuvoje likusiems katalikams, bet ir laisva- 
jan pasaulin patekusiems lietuviams vienuoliams. Miru
sio popiežiaus jis neužkalbino ir savo -skriaudų jam ne
išpasakojo. Jis, matyti, jaučiasi, klaidą padargs. Miru
siojo geru žodžiu jis nepaminėjo, bet užtat naująjį jis 
mandagiai pasveikno. Vienuolis Rimšelis labai būtų nore 
jęs tapti generolu. Jis buvo įsitikinęs, kad. atiduotas lie
tuvių milijonas jam būtinai padės, bet nepadėjo. Tuo tar
pu Venecijos patriarchas visai nesitikėjo tapti popiežium. 
Jis net italų spaudoje nesigarsino. Visa eilė kardinolų 
spaudoje pasigyrė, ką jie yra padarę ir ką jie padalys, 
kai užims popiežiaus sostą, tuo tarpu kardinolas Lucia- 
ni nieko spaudai nepasakojo. Jis .žinojo, kąd.. jo „daromi 
ir daryti darbai garsiau už jį kalba, negu pagyros italų 
spaudoje. Jeigu vienas popiežius, : kunigui neprašant, 
kun. Luciani’ Venecijos patriarchu paskyrė, o antras po-

kai jis savo vedamas ame -isdės 
tė naivią, nekritišką, visuomenę 
mulkinančią maišalynę.

Jis. peikia Ameriką, kad jos 
komunikacijos priemonės pasi
tarnauja Rusijai ir jos sateli
tams, ir tai nekreipta prieš jos 
interesus. Jis puola ir lietuvių 
išeiviją, per kurią sovietai, sa
vo propaganda stengiasi sunai
kinti organizacijas. Gaila, kad 
jis tik dabar tepastebėjo, io so
vietai -siekia, žinoma, jei jis bū
tų- skaitęs ^Naujienas, būtų -jau 
seniai žinojęs, ko siekia jų agen 
tai- Deja, -Draugas dar ir šian
dien Naujienas niekina, įtarinė
ja, o prieš jų redaktorių vykdo 
terorizmą šmeižtais. Juk jo ir šis 
vedamasis yra aukščiausio -lai
psniu teroras prieš jį- nors jo 
vardo ar nemini Tačiau visuo
menė žino, prieš ką jis nukreip
tas. Jau senai prieš jį is Draugo 
rūmų yra skleidžiami tokie tero 
rištiniai šmeižtai. Užtenka tik 
pavartyti aną šmeižtais nuaus-

Už ką Draugo -redaktoriai, o 
dabar ir R. Vk. terorizuoja Nau 
jienų redaktorių? Ar ne todėl, 
kad jis Naujienose atskleidžia 
kaikurių mūsų kultūrininkų pa
simetimą ir bendradarbiavimą 
su okupanto samdiniais. Ir tai 
liūdnas faktas, kad ši prieš jį 
nešvari akcija daugiausiai iš
plaukia iš Draugo.

R. Vk. paskelbia' savo žodinį 
terorizmą, prieš'kaž kokią gru- 
pelę.žmonių, būk ji suniekino 
ištisą eilę organizacijų. Nors jis 
ir meįš viešina, kas gi ' sudaro tą 
niekadėjų grupelę. 'Bet nesunku

asmeniškai kreipėsi į Aldo Moro grobikus,- prašydamas 
t išgedėti jo.jgyvybę. Komunistų partijos samdyti grobi- 
? kaimeatkreipė-| tuometinį popiežiais prašylą -jokio dė- 
» mešio.. Aldo Moro buvo nužudytas ir atvežtas.^ Romos 

■ u-i:. :■ .'į“; Ustht r .
4 cen

Kordinolas -Luciani būtų galeję& šiuos klausimus keP 
ti Viešumonr{bet jis to nedarė. Būdamas organizacijos 
narys, jis. tylėjo ir kitiems savo nuomonės nereiškė. KP 
tiems nepasakojo ybet pačiam popiežiui jis buvo atviras ir 
nuoširdus. Taip jis elgėsi komunistinės politikos klausi
mu, toks jis buvo ir kitais klausimais. Kada Venecijos 
patriarchsa, besivaikščiodamas su popiežium Pauliu šeš
tuoju išdėstė savo nuomonę, skirtingų, negu oficiali Baž
nyčios politika, tai popiežius nusisupo savo kapą ir už
dėjo'Venm  jos patriarchui ant pečių. Popiežius pasakė, 
kad esi kardinolas. Jis kardinolu buvo nuo to momento, 
kai jiedu vakščiojo Vatikano aikštėje, bet oficiolūs kar

dinolo dokumentai atėjo kiek vėliau.
įAt -šitaip elgiasi vienuolis Vytautas Rimšelis? Jis 

kelis metus praleido Vatikone, turėjo progos pažinti 
Bažnyčios kunigaikščius, žinojo jų gyvenimą ir atlieka
mą darbą. Jis turėjo progos patirti, kaip elgiasi švelnūs, 
mandagūs, Įsitikinę Bažnyčios pareigūnai. Jam turėjo 
būti žinoma, kad niekas Bažnyčios pareigūnams nedrau
džia turėti skirtingą nuomonę, negu oficialioji, bet: jis. 
turėjo žinoti, kur tą, ir kam tą savo nuomonę pasakyti, 
švelnus Venecijos patriarchas gavo kardinolo titulą už 
mokėjimą susilaikyti, kur nereikia plepėti, ir nuoširdžiai 
savo nuomonę pasakyti, kam reikia.

Visa Chicaga plačiai komentavo, kai-vienuolis Rim
šelis, -grįžęs-iš Romos,- ir susitaręs su savo ionfratrais jė 
zuitais,- sukvietė'katalikiškus veikėjus,, kad galėtų, papa
sakoti savo nuomonę apie Rom^ Vatikan^. jėzuitiį^r ma 
rijonų vadovybes' Jis nesidro^vėje-savo-nadmESię ęasakytr 
ir priminti klausantiems, kad is?dabaTtinįų Tnarijonų ar 
■jėzuitu lietuviai nieko negali laukti. Žinoma, vienuolisRimį naujam popiežiui,

‘...." " ~ 1 ‘ '........ ..
< „ . , r , . r, y. - , . . ... - ,
nyčia jau kelintas šimtmetis visus ^honės skaito lygiais',1 labai -griežtai pasisakoma prieš

i-
tuo
7 *

Draugo pa^šąJ^rmų,rkad jis 

buis^ nes. tokia, zodmi įeronsti

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

As you know, -our chief concern up lil now has 
been to obtain lodgings for our families, at present 
eking our their existence in Germany, in order that we 
might be ableto bring theng over to England. We ha
ve at last succeeded, each of us having found two va
cant rooms near the Ordsail Mills, with the further 
prospect of more spacious accomodation, in which 
we coiild house both our families together. AVe ex
pect our people to arrive before Easter. But to live like 
human beings, we require more than two empty, un
furnished rooms. Ttc question, no less important a one 
than ffrat of accomodation is — how shall we obtain 
the necessary furniture?

You will certainly know better than we do, how 
hard it is for English worker, al present — day prices, 
to feed and clothe a family of two or three children 
out of his modest weekly wage. But it is even harder 
for us EVW’s, who "have not yet grown used to our new* 
life and who j>ossess practically no material goods; 
having lived for yeurs in DP camps, where we could 
neither feed nor clothe ourselves like human -beings. 
If we arc Io supply our families with enough clothing 
now. there rcallv wfll no monev left over for the 
purchase of fvrnitnre.

We are not the only EVW's who have come Io 
v*ork in English industrial Centers. We know, -for 
rxanydr, Hu:I in Oldham. Rochdale and’ other towns, 
many EVW's working in textile factories, arc spared 
<mr worries over h Agings, furniture, food etc., bccau- 
Sv the factories provide them with all necessities. The*

-sėlis, suvedęs savo artimuosius į salę, paprašė patikrinti,j 
kad durys būtu uždarytos ir kad niekas neturėtų magneJ 
tofono. Vienuolis užmiršo, kad jis kalbėjo ;Cbicagos jėzut 
tų centre, kuris yra daug apdairesnis, neg^ marijonai.

Vienuolis Rimšelis nuvežė marijonų vadovybei virš;

tyrimus, jis.rado reikalo jarmriešai priminti, ką jis tūri' 
daryti. Vienuolis ir -čia negalėjo apseiti fee grubumo. Baž

tų pasireiškėL^A'xT^U4j<j?ž3^ į
Daug-metų skaitau iiauji ends, 

neteko užtikti, kad. .'jose būtų 
puolamos xir ntekįnįffmos vienų© 
•lijos. Tiesa,- kądKkartais jose :ir

kaikuriuos pasimetusius vienu© 
liūs, arba reiškiamas nusistebė
jimas, kodėl tų vįenuolijų-vado-

o vienuolis turėjo iškelti viešumon, kad naujo popiežiaus 
tėvai buvo darbininkai, ir kad tėvas buvo socialistinių

Jsitikirnmij. ;-VienutŠs aiškiną itkd naujas- jjopfe^us ta-, v^bės ™ >n€Mtvaflc0. 
milijono dolerių, tikėdamasis tam tikra privilegijų, bet r^s spręsti ^celibatO'klausimą,'tuo tarpu na'ujas'popiežius 
taip neišėjo. Kol jis gyveno Romoje, tai ėjo generolo pa-? pirmoje ^savo spaudes konferenrijoje pasaką'fcad'^alaid^ 
dėjėjo pareigas. Pačių vienuolių jis buvo vadinamas pu& kunigų sudrausnnniniss svarbiai^oji rjo per&bs
generoliu. Bet kai laikas praėjo, tai jam -buvo pasakyta,: lema. Švelnus dvasiškis turės spręsti svarbiausias prob-generoliu. Bet kai laikas praėjo, tai Jam buvo pasakyta,;
kad jau laikas važiuoti į Chicagą, iš kur atvažiavai. Yira lemas, tuo tarpu grubus vienuolis nieko neišspręs, nes 
pagrindo manyti, kad vienuolis Rimšelis hūvo nusiminęs, niekas jo nekvies jų spręsti.

i se EVW,s are housed in hostels with good liwiug ro-i<salyga, kadfskdlą grąžinsime, mokėdami po vieną sva- 
1 oms, and amenities such as pianos, radios table ten-!
nis etc. Every thing is owned by the firm and .placed 
ai the disposal or every EVW working in the factory.- 
We also believe, that EVW,s employed on the .land 
and in metal factories have an easier time than-we do.v

<rą į savaitę. Turėjome pasirašyti pasižadėjimą, kad 
paskolą panaudosime savo seirues aįprūpinimiri.

‘Didžiojoje Britanijoje 'pa&as aftieka ir-laupo- 
Tnosios kasos ^funkcijas. Gavę pinigus, nuskubėjome į .i 

prrtimTaTTSiąjį pašto skyrių ir atidarėme -taupomas sąs-i 
e appreciate, that our chances of -enjoying snch bartas. Įinokcdannas paskolą, pridėjau ir savo sutaupy-

- appreciate also that kelis svarus. Nuo to laiko kiekviena savaitę eida- 
.-x-C O ri r» .rl ’/»)■» t L/l ) _ _ _ • >. vi • . « .

amenities here are slight and we ;
we two married men with families of-2 and 3
reai respectively represent a epecial case. But the. 
knowledge that such amenities exist else where, and 
our belief that with good will you can. nevertheless, 
helb us considerably, emboldens us to make the follo
wing suggestion:

Would you. as a firm, consider supplying us 
with essential furniture on repayment?

We would be able to pay you back at I he rale of,* 
say g — i0/< of our weekly wage per week — approxi
mately 10/ —. This system would be easier for us

vau į paštą, nunešdamas į taupomą knygutę po 10 ši
lingu; kartais ir vieną svarą, žmonai su vaikais atva
žiavus, savo knygutėje turėjau apie 70 svarų, įskaitant 
palūkanas, kurių nuošimtis anuomet buvo pusantro ar 
2'X. Fabriko buhalteris anųiws taip pat išdavė sąsiu- 
viniuką, kuriame kiekvieną savaitę pakvituodavo gau 
4ąjį'svarą. Penkiesdešimts'svarų paskola, rodos, nedi
delė. Tačiau tuo laiku, mintis nieko neturintiems, tai 
buvo kaip ramstis TnvaMdm./Ramstis apsistoti. Pasku- 
tinįjį paskolos svarą l/uhaMeriui atmokėjau jau kiek 
pavėluotai, jau žmonos uždirbtais luošini*

than a conMucrcial hire purchase sx’stein, in I ha I ft nereikalavo. Prisiminus puštų,, paminėsiu apie jį 
would spare us tnc necessity of a deposit and enable 
us to'rcpny the money over a lenghtier‘time. During 
all (hat period, we suggest, that (he furniture h< regar
ded as your property and treated as such.

As two home Hess DP's we would lie really gra-* 
teful for your help in this maftcr ami we^hidd enda*i 
vour to show ourselves worthy of it by hard Work.

As we expect our families to join us before Has“' 
ler, we should be grateful for on early consideration, 
of our request.3 t

^Ywnr obechenl servais./ Parašai,<
Nors rašydamas labai abejojau ar ne wttni Išlaikomas iš licensijų arba mo-

paxwko. Fabriko vadovybė musu prašymo neat-Į kcsėių. ^AhkscKu ir radijo wikėjo
Abienks paskolino po penkiasdešimts svarų su vakUškų leidimą. Už radijo ar televizijos leidimą nau*

kiek plačiau.

• Pašto skyrius Didžiojoje Tiržtanijoje gathna rasti 
*ie Mik miestuose ir miesteliuose, ket ir kM&viename 
kMiinc. Jų paskirtis, kaip ir visuose ’kraštą paštuose: 

.pašto ženklą pardavimas, laiškai ir siuntinių ekspedi- 
cįa, telegramą priėmimas ir jų ■pritfatynms ir Lt ša
tra šitą paminėtų patarnavimų Anglijoje paštas yra 
ir vaMiška infbrmacijos įstaiga. Jeigu nežinai į ko
kią įstaigą privalai kreiptis vienu ar kitu reikalu, į>a- 
■siteirauk pašte,1 ten tau pasakys. Paštas -iMue^a 4eūfi- 
rttws' teTevižijos aparatams laikyti. British, Broędčas- 
4«ng'<i0r]>oraįj<»n (BBC) savo programoje kranmeinin-

šau, 
metė

■ Kaunietis
XSus daugiau)

SKAITYK YATS IR PAFACTN/

KITUS SKAIXYIx
* i U 2 r £ N

■ dotojas gauna sklandų, be trukdymų priėmimą. Saky
sime, jęięi koks kaimynas įjungs kokį.jjetikusį moto- 
r^ telesv-iijosfir irad^o aparatai pradės braškėti, blyk- 
čioti ir aphnkin»®i kaimynai, kad ir su antenomis, tu- 

«<rės Mngą^riė^imą/Tokin stvejn^nžtenkft užeiti j paš
tą ir apie tai pranešti. Po kelią dieną kaltininkas bus 
surastas ir iperspčtas sutvarkyti motorą. Paprastai jas 
atliekama įtaisant į motorus, net automobilių, tdip 
vadinamą “suppressor”ių, kuris pašalina esančius 
trukdymus.

Registruotus laiškus negalima mesti i dėžutę, bet 
reikia nunešti į paštą, Tanraulojas išduoda pakvitavi
mą su adresatu 4r priėmimo ”4«k>m'is. Pagal Veikian
čias ten taisjkšc^ TQ^Wtrtititi’laiškai biri būti stipriuo
se vokuose uŽklijwtfti. T«» tikslui pašte pai*
duodami «p«%ailfis'įrašu *^egsitened”. De
šinėje, riršutinrame kampe jau .įspaustas paito Ciklas 
su kardiška kartūną. Fcfcie vwkai- flk^idius pusės tu
rėdavo šttpra, sičių taip, kad
viršutiniai nfca išoriniai wr/ko d^bm «ų»tyšns,,>voko 
turinys ueištaris,ket pasiiks dar tvirtai apsaugotas.

Pagal neikatfą, tokie vokai kravo ąvuvraus tdvdžio 
ir fonnataAAntspaudų vaškinių ar itildkkų -panašių 
(kaip pavJkJetravojV^ eat regištruoię lagkę Anglijoje 
nereikėjo. Visi M^istruetT Jaiškai bei patartai Britani
joje savaime apdramsti. ffetai Tekėdavo mokėti nusta
tytą mokestį. Aprhwida iki 5 svarų kainavo 3 pensai, 
iki 20 svarų —- keturi pensai. Toliau mokestis kildavo 
po vieną pensą (1d.) už kickvienąL 20. Aukščiausioji 
trpdraurtes rstwia Urvo tetarti išimtai svaru (L 400.0,0). 
Už tokį draudimą mokestis buvo vienas šilingas<ir,viė-

(m Bsą itL Cfd/teldą-’tuįrištas špaga
tu, mazgą reikalaudavo užklijuoti.

.j ; s • L
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nic. K. G. RATTTKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS J

GIN E KQLQ^NA, CH4RU R« UĄ
M S^PvItAI R< (Crvwford

LIETUVI U MOKSLAS

(Atkelta iš 2 r :
dn. Šliupas įveįLBaįUmorės kuo

vai Antanas Mockaitis ir J Vil-

. MAHĄNOY PLANE, PA: Lie 
Medical TeL LU 5 8116 P°ie- I tuvių Mokslo dx-jos kuopa, Ną-»

Priima susitarimu Trumpa IJeluyių Mpkslo Drau nų l3‘ Aulova^ Vincas Dąukšys.
Jei neaųUi«p^.skambinti 374^8004. gijos <kpopų vejklos ,ūj kai kurių

r.p T>z>DT?T j“ oyjuiaua iviura vęi- viu 1V1OKS10 OT- JOS KUOpa. IN art U
MK. U. K. KORELIS- tinti, kiek-ir kokių nujų, tauti-!21, Atstovas Pranas.Masionis

IR; itAPUMO TAKŲ 
’chirurgija 
W..6KJ53.3

PHILADELPHIA, PA.: Lietu 
j u nariu apybraiža leidž’a ver- viu Mokslo dr-jos kuopa. Nariu

niai sąmoningu bei pažangiu I „.Amerikos lietuvių įsijungė į’ /LYMOUTH’ PAi: Lįtuvių 
Sus’-venijim^ bei Uęfcuyų. Mo- Į ^cksl° dr-j°s .ie-

— j 11-——kslo .Draugiją, Nę, viąi organiza. i stcv5)s Juozai Andziulaitis, 
DR. PAUL . DAEGĮS ctją..apleįdO; kąda tarp Susivieni; Vleny^ Lietuvninkų redakto-

G*P.YT<mąs. ir .chirurgas 1 iimp, prezidento kun. A Bur-.nus'
WpstehwHr Community klinikos, bos ir Lietuvių Mokslo Draugi- ‘ SHENANDOAH. PA: Lietu- 

Medidnot dte>kton»«, jos. pirmininko, dr. J. Šliupo,f As \AU Mokslo dr-jos kuopa. Narių
We$f<^^,Strarnsko atsirado “ne . 11 Atstovas Tarnas Astramskas.

v ’ ^7? darbo dienomis ir sutikimu”, prasiveržusių “baisia wanamiu n a ■
k*. WANAMIE, PA: Gedimino

j bedievių ir kątahkų kova . ip3.^jDinė dr.ja Narių 15 Ato_
• 7. Tarpusavė kova, sitsivienijime vai P. Pamataitis ir Petras Sar

B. .GLEVtECKAS Seštasis Susivieniji m .Seimas 
buvo sušąuįĮas. 18211 nų, lapkri-!

' čio 23 Plymouthęf! kur^kįitajikte 
nis dvynukas .^mėcir-tųrėįofpir 
muos:us du savo seimus. Tai bu 
vo paskutinis šipj kolonijoj su
šauktas Susivienijimo seimas. 
Delegatų atvyko dvylika. Spren 
džiamasis balsas buvo suteiktas 
Juozui Paukščiui ię kun. P Ab
romaičiui. Seime dalyvavo' šių 
kolonijų draugijos:

antra šeštadieni 8—a vai

- 36-3-5893

GAr»YTOJASsJR, CHUUkSAS 
SPECĮALYBt AKIŲ LIGOS

OPTOMETUISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

: 2U1 71 St f>L 737-5P9
• Tikrina akis Pritaiko akinius ir

.* “contact lenses’”
VtL oal susitarimu uždaryta treč}
—- :----- —------------ ] BALTIMORE, DM.: Kopemi
UR.LE6NAS SEIBUTIS; ko pašalpinė dr-ja,: turėjusi . 18

I______1 OAA v*, , r-I Z,

I šiame * Susivienijimo Seime 
dalyvavo devynios Amerikos lie 
tuvių kolonijos, penkios pasal- 
pįnės,dxaųijos ir. 5-kios Lietuyių 
Mokslo draugijos kuopos. Viso 
pašalpinių draugijų per 20 me
tų (1871-1891) Amerikos lietu- 
viai suorganizavo 77, kurių da
lis jau buvo pairusios. Trys sei
me. dalyvavusios nešiojo šventų 
jų varus,- dviiauūmus.-Prie Susi 
vienijimo priklausanti Philadelp 
hios d‘Vainų lietuvių” pašalpinė 
draugija, turėjusi 18 narių ir Pit

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET y

; ketvirt<L^5^7.iraL. vąku 
776-233C .

teįu ?44a-5M57

didtlis skaičius, kurie įtikėjo,"Viešpaties ranka buvo su jars Ir 
gręžėsi j Viešpatį".

Ap. Dari. UąU 
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Mažeika S/Evans
zimiero Draugijoje jau veikė len 
kininkų boikotas prie J. Paukš
tį, kurs, kun. Burbos paveiktas, 
visa siela pasuko lietuvybės pu
sėm

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, Ui turime * 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti. kad mūsų darbai būtu vaisingi ir kad bųtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntimais. Todėl reikia prašyti A aukš* 
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokau 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

IV. RAITO TYRINtĮOJĄI
Mr. J. Muzikantę 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

— Tai priklauso nua to, ką 
tu laikai savo skiepe...

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Pas gydytoją

— Sakyk, daktare, kas gali 
būU? Kai aš einu žemyn į skie
pą, tai viskas yra gerai. Bet kai 
emu į viršų, tai jaučiuosi ap
svaigęs, — guodėsi gydytojui 
vyras< Gydytojas jam atsa
kė:

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms VietaAstramskas pasakoja, kad de

legatai jš kitų kolonijų atvyko 
į Piymouthą seimo išvakarėse, 
o rytojaus dieną “senu papročiu 
visi, susirinko lietuvių bažnyčion 
pamaldoms”. Kun. A. Burba at 

tstono Lietuvių Mokslo draugi- našavęs Mišias ir pasakęs.trum-. 
jos kuopa su 4 nariais, seiman P3. pamokslą.
atstovų ■ neprisiuntė, Nedalyva-- Semto pirmininku išrinktas 
vo Plymoutho šy. Kazimiero Juozą? Paukštis, sekretorių Vin 
draugijos, dalyvės praeitų, dvie- cas Dąukšys,. padėjėju Antanas 
jų seimų ir Shenandoahio šv. ‘ Mockaitis. Knygoms peržiūrėti 
Jurgio bei- Šv.- Petro ir Povilo paskirti Tarnas Astramskas ir 
draugijos. Susivienijimo prezi- Juozas.Andziulaitis. Iš raportų 
dentas kun. A. Burba mandatą paaiškėjo,, kad prie Susivieniji- 
gavo ne iš Plymouth© W- priklauso, Jęšios. pašalpinės
iš Šv, Jurgio Forest Cityįo .foto' draugijos ir penkios Lietuvių 
žas .Paukštys, kuris suorgaijiza- Mpkslo. draugijos kuopos, su 210.
vo. Šv. Kazimiero dr.ją Plymout . . - -------
he, buvo be mandato, tačau sei _ Vietnamas ir Tailandas su 

<riri Hr ra Nariu 24- Atstovas nt35.. suteikė... jam, sprendžiamąs;tarA .pasikeiat.i .nelaisvėj!, paini
-■ ’balsą. Be abejojimo,,tokiems.dą ląis kgrįąis.ri^poauie. ruošiasi' do i Rytų Berlyną Lėktuvo pa- 

lykams, buvo,, fam tikrų priežas kov^-sti, .Kinija,^Įai nori taikos t tarnautojas, ištraukęs revolverį,

ir Ppvilędr-ja.JN^rių.5Q.? A,UįP-- mos. Galį sbųtį mišrioj e,-Š v.-Ka~ ’

narių. Ją 1890 m. gruodyje suor- 
^ganizavo studentas-Jpnąsiz Šliu
pas. Atstovu buvo Jonas Šliu-

[ LĘTŲyiŲ. MOKSLO DRAU
GIJOS KUQPA. Narių. 22.. Ąts- 
tovas Jonas Šliupas.

; DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS: IR, ^MlRUąVĄS 

Šnairi pc*kfix«, mm-: MOTER J ttot.
OfiM$ 2652 WEST Sstii SNKJET

. . - T.l, PR i-TŽŪ - 
OFlSOįVAluį pint,; anttji, trečias. , 
ir penkt. 2-4 ir Č^raLIvak. štstadie- i 
siais 2-4» vai, popiet ir li'tn * laitu

EDWARDSVILLE, PA.: sv. 
Antano pašalpinė. Narių 21. Ats 
toyąį., Silvestras Paukštis, Susi
vienijimo. i^dįninkas ir Petras 
Lipayicius.;

FOREST CITYv RAi.: Šy6 Jui

— Praeitą savaitę vokiečių 
parlamentas, patyręs, kad vie
nas jų narys dirbo komunis
tams, susirinko, nutarė parla
mento narui U ve Holtz atimti 
visas teises, išmesti iš parlamen
to ir atiduoti teismui. Jis ten 
pat buvo suimtas ir policijos iš 
vestas. Pasiūlymą išmesti pa
darė socialdemokratai, nes jis 
priklausė jų partijai.

— Iš Dancigo, .įtakingas, sovie 
tų šnipas keleiviniu lėktuvu skri

1 EUDEIKISDAIMID
SE.XTAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

kum A< Burba.
^HAZLETON/jPĄn: Šv. _PeU>, ęių, kųrįos šiuo- metu,nęsuseką^ su Tailandu. įsakė lakūnui nusileisti Vakarų 

Vokietijos aerodrome, šnipas 
pateko- tiesiai į Vakarų Vokie
tijos ^policijos -rankas.

GAIDAS
4605-07 SO.- HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741—• 17422

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

susirinkimu.

t

X UKTHOFEDAa-PBOTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Mta. ban- 
dalai. Special; pagalba^mtu.

11

i

NARIAI:

IR NĄICTL

f

K

T

u

' *

Littsvi^
Laidotuvių
Direktorių
Awociacijos

i 
i 
j

AMBULANC1 
PAJARNAX1.

i

r4

20
J/4

full-sized marsh mallows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI'

TURIMI 
KOPLYČIAI 

. VlSOSBJAlASTOL. 
DALYSE.

13$-We*t 14 5t;
42 Monroe 
W4.M-5tK-Street 
4925 Old York Rd. 
130^ E. CarsoąrStre«t 
Hidden Hollow Apf^ 
S5Š Cook Street 
144 ^Ullbury Street, 
309 Federal Street ■

p^rarr»J& WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
fnadjBBiGr iki- penktadienio 3:00 
—3^vaL. popiėC ~ šeštadieniais

BUTKUS— VASAIHS;
1446 So. 50th Avė, Cicero, AL . Phone:. OCrmpIr 7-10(13

PETRAS BIELIŪNAS'
W48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayttte 3-3571

7626 <W. 150 St.
389 West Breadway 
1889f See view
2222* West Chicago Avenu« 
2501 'WeU 69-Street 
5879c State Read - 
w: Beineke~ Road - 
63648 Bridge Sk N. WX 
112 Main St.
108> Springfield Ave. 
518 >»rk St.
241 Fourth Street 
Raute 13A- 
960 $. Atlantic,Blvd... 
1329 Boulevard ■

2424 WEST 69th STREET KEp?Mk. 7,1313 .
2314 WEST 23rd PLACE Vhtinle 7-«7>~
1102S.SOUTHWEST HIGHWAY-,- Paine 974-441»~

ANTANAS. M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

LW7 ^>. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-3441

_— Je£ žinote aąmenis, kurie 

lurqe aMiųMi adresas. <Mes 
jiems sw-sHiMJwvjienaa dv^sa-, 
vulę^DCM^kąmai . \ ,

VtLIMĄ>= 
Tafc- 376-1382 erba 3266996

Phe-oe: YArtta T4W1 .
_ ___L ."“^*-1

GEORGE; E. RUDMINAS;
JI19 So. LITUANICA AVĖ. TeL: TArda 7-1138-1131

Desserti for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-toprepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie

Baked 9-inch Swift'ning/
Jewel Shortening pie 
shell

10 ounce package frozen 
cranberry-orange 
relish, thawed

• Combine relish, marsh ma Dows and sugar in heavy saucepan. 
’ Cover and heat slowly until marshmallows melt Stir occasion- 
' ally. Cod. Whip cream ofr milk in a chilled bowl until stiff 

jxaks form. Fold into rehstv mix ture. Four into cooled baked 
pie shell. Wrapper freezing. At serving time, remove pie from

! teezer and let stand 10 minutes before serving. ___  j

PERKRAUSTYMAI ♦

ŽEAAA KAINA .
R^MERtHAj <'■

- - Trt. WA 5-W63 ------*

R J: RIDIKAS
3354 80. HALSTKD STREET

INĄ
^•L.263-582* 

k
‘ 677-34S9

■ FI^eįsėd by VNESHPOSILZQBU
i •=' ' ; v • ?• :' •. • x • •.
.7 Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį.iMęt4.>$kuhiaįr;
jit’ijksUaįiapiariiąųjią^są’YV-Aaitlingą klijentūrą, siunčiam
< DOVANAS^. SaiNTlNĮŲSj Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
x ESTl^.UI&ĄJNĄ IR T; T.

C^'EJĄS^MEKO NĘNIOKĄi
TCKŠfĄNUAI KLIJ^TUPArpNlšI^ęrį,^ 
VISliSftiN^lNiAI APpRAUSTl.

SKUBUS IR,- TIKSLUS
■ " PRISTATYMAS.,

Vjsąpsę^mū^sljy  rįųp^ę rasite ai irięlf kiekį .įvairiu aakš-^ 
tosJtekYb«s pjekteprieinamomis kainomis.

Informąęijų-fi’j-nemokamu katalogų prašykite mūsų 
vyjiajis^je jį^įgoje ir visuosę^iųūsų skjriup^;.

HAVES 
SETTER SUMMER 
♦ WITHORiSTAR.

DRISTAN

Today’s Dristan relieves 
r .u. c hay fever miseries 

than Contac, Merest 
orft.R.M.

uomoared to the omers. only Dr.sian 
' .th, ^ofjie/eaKihdse
• Sneezing
• Watery eyes
• Runny nose

corq^oo

• M* jseanūeves
• Aieięy headacne
• Sinus pair.
- M»gci Įhroat 

imiaten

No. 107

Didžiomis* kailhi 
£aiirinluma*7ff
/kanfwtrJr^ y

COSMOS PARCELS: EXPRESS 
; COSPOBtrOH 

488 Madisontarp 51,U/52?gtvčs) 
FLQOR21SU 

NEW YORKį N. ¥. 10022; 
tel: (212) 758-1150/11 

S-K Y ą.13 I,:
App^VeLley,, Mina.. 55#4 
So. Bostcxv Mav , O2L27, 
Bridgeport. Conn. 06610' 
Chicago, UL 60622 
Chicago 11^, 60629 , 
CleyoGnd. Chip ,44134 
Fort Wayne. Ind. 46806- 
Grand Rxaidy Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
IrvirpgtMV N. J. 07414 - 
Hartford,, C omu 06106 
Lak ewoo J. N. J. 08701 
Leidfpėoar Nfr Yw- ■ 
Loiv Cey<> ^9022 /
Nevy Haven. Conn. 06511 
Newark^ hk J. WWd ? 
NewYork* N».YV 109021 
New York, N Y. 10011 
Passaic, N. J. 0WS> 
pHtedelphUr Pau.ItU2 . . 
Phi|adalpbU, Pe^l9MV 
PHtaberph. Pfc. ISM^ 

Palte, N^Yo 115i 
Waterbury. Conn. 06710 
Worcheem^ Mauk 01*10 

Ohia„44$02 y

612-432-7083 
263-0Q68 

203-367-2863 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738
*32-5402- 

GL fr-2256 
201-342-9816 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
518-989-6742 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-545* 
CH 3-2583 
GR 2-6387 
PO 3-4318 
GL 5-JM6 
HU 1-2750 

914-297-0261 
756 1668 

SW 8-2868 
Rl 3 0440

Lietuviu Moterų Draugija Apšvie
tei rengia nariu 25 metu pagerbimą 
sekmadieni, rugsėjo 10 d. Pradžia 
2:30 vai. popiet David’s valgykloje. 
3100 S. Halsted St. Narės ir svečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti. Bus 
skanūs pietūs ir maža... programėlė.. ‘ 
Kviečia rengimo komisija ir valdyba.

Rožė j Dįdžgajyis* rašte

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— S. L, A. 134-t©s Motery Kuopos 
susirinkimas Įvyks šeštadienį rugsė- 
jo Xd->. UM) vai. p. p„ Dariaus-Girė
no salėje, 4416 S. Western,.Aye.. Vu 
šos nares kviečiamos dalyvauti. *

Valdyba

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

Telef. 476-2345

Frosty Cranberry-Orange Relish .Pie- i
- - *r Martha Logan.

STEP ON ASX LACK-IR-SŪNŪS*
(LACKAWKS)



KAS VERTINGA

SERVICE OFFICE
EQUIPMENT REPAIR

tenisinin-

CONTINENTAL BANK

Illiois valstijos loterijoje

Mature

sekmląafehį; rųgs^&įlO įd. Po

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė
WOMENlefonu

OFFSET PRESSMEN

Adresas

jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pivardė ir vardas

NAUJIENOS, CHIOAGO t, ILL, Saturday, September 9, 1978

Exerienced.
Call 776*5888.

P. NEDZINSKAS, 4065.Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

CARPETS GALORE, INC.
6201 So. Pulaski 

CALL NOW 
284-6250 

JEFF

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
yž 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS 
Dąug jvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. P ATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

-—Dėl visų rusių stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Call Frank Zapolb 
j208Vi W.TSfti St.

GA 44654

lusurance, Income Tax
951 W. 63rd St TeL 436-7878

> Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
amžindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______dot

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

—Julius Verba iš Hot Springs, 
Ark., yra atvykęs Čikagon ir gy 
dosi Lofeto ligoninėje dr. Ki
sieliaus priežiūroje. Rugsėjo- 5 
d. jam padaryta sėkminga ope
racija. ‘

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

LuUOOŽIAl k BEAMGINYm

Pardavimas Ir; Taiaymai 
2646 WIST STRiri ;

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

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

siuntė penkinę dienraščio para j 
inai ir gerus linkėjirpus visiemsį 
■savo draugams ir pikniko daly
viams. Dėkui.

231 S. La Salle St. 
Chicago,. III. 60693
An Equ*| OpoorrurwtY Ernpky^r f-jn.

RENTING IN GENERAL 
N u *- m o .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJfll 
(B žemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto I.MlrrA, 
Dirbu Ir uimi«rfiuo»« grnft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tol. 927-3559

Naujienomsreikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VIS PLEČIANTIS 'SĄJŪDŽIŲ! .f„ U**
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

r* •

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio' viešbufto’ 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9753, paskyrė: 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turėsi progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio,.naudotis privačiu.paplūdimrcL,^ 
Žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais, r?

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų^nkmįs?' 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau" 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. *> \ ..ii-*;

Anelė Kozanauskas, Uriia- 
apmokėdmaa prenume- 

Nau

MATURE HOUSE MOTHER

Oak Park location. Begin Nov. 
1st Live with 5 handicaped 
adults who can function on 
their own. Housemother can 
work another jog Monday 
through Friday.

Must speak good English.
Room and board plus salary.

Call John Hartman 
in English.

524-1050

M. i I M K u i v v 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE ?

4259 S. Maplewood TaL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. - .

CALL FOR APPOINTMENT 
828-7374

Marquette * 'Park* 6 room 'apartment 
for rent, 3 large bedrooms, ..dining 
room,’ carpeting, drapes & garage.

Call 847-4319.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Applications being taken for 
full time factory 7 AM-3:30 PM. 
Apply in person.

JOHN V. LUCAS 
6464 W. 51st St

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

jas platinti, visi lietu
viai kviečiami su jomis susipa
žinti ir užsisakyti. Naujienos 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamus _______ dol.

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

OPENINGS FOR:
OFFICE: Secretary, Typist, 
CUSTOMER SERVICE CLERK
PRODUCTION:'Manager, Assistant
I Sėwing Operators
SALES: Man or Woman with car

Excellent safe neighborhood, park
ing or bus to door, benefits & profit 
sharing. Call anytime including 
weekends & evenings.

666-6580

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių ReHcU

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7741

STENOGRAPHER
Experience stenograph, typing and 
phone contact for President of Com
pany. Ability to' deal effectively with 
other. Salary, proft. sharing ana 
-other good benefits.

Call 733-1919 I. Snyder 
KRAFT CHEMICAL CORP. 
917 W. 18 St.

DE WEIIO
42-49 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai J91 pvvmačlul automobllk 
Ulbi ilty apdraudimas patui n inkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

M43 W. ASHLAND AVE.

TRUCK DRIVER,
FOR SAND ĄND GRAVEL 

839-8996

756-2980 į 5
- I IMMEDIATE PRODUCTION OPEN- 

* INGS, Good wages anl benefits. 
Working with nice people in a grow
ing. Co. Apply in person, or call Juas 
hita Werth.

BEE COMPANY 
2700 S/170th,
Lansing, IL. 60438 -----
474-7000

An equal opportunity employer

ko išsikėlė į Clearing apylinkę. 
Keičiant adresą, atsiuntė penki
nę Nau j ienų paramai. .Marta 
Kleinienė isTownof Lakė apy
linkės apsigyveną Brigton. Par-

SIUNTINIAI j LIETUVA
Cosmos pMceb ExpreM Corp.

MAtourrfft turn
IMI ♦** fa, CMm*. IIL MM9. — TH. WA 

on fa •»_ cmcbm. m. mm*,-— t< hmm
V; Y AL A N T INA t «♦-

45-ta ir California .
Geriausioje Brigton Parko vietoje, 

patrauklus 2 aukštų mūrinis su kla
sišku bungalow stogu. 2 dideli butai 
po 6 kambarius, kiekvienam yra po 
3 patogius miegamuosius ir origna- 
lius valgomuosius. Pilname beismon- 
te' yra 2 kambarių butas, 2 mašinų 
garažas. Laimė jums garantuota. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
,Te}. , 254-8500.

INDUSTRIAL MECHANIC
Various starting levels depending on 
experience. Duties include fabrica
tion, equipment repair and preventa
tive maintenance utilizing multiple 
craft skills. Second shift Excellent 
wages & beenfits.

Apply in person or call 
JUANITA WERTH 

474-7000.
BEE CHEMICAL CO . 

2700 — 170th 
Lansing, Hl.

An equal opportunity employer 
M/F

Experienced job shop machi-1 
nists Must have tools.

Top wages, benefits, profit- 
sharing. In modern air condi
tioned plant.
ACME TOOL & SPECIALITIES 
CO./ 55 East Bradrock Drive. 
Des Plainer. Phone: 296-3346

CARPET INSTALLERS 
$50 000

EARN THIS’AND MORE
Our top crew made over S50,000 last 
year. Our buttom crew made $25,000. 
Large volume retail carpet store 
looking for best installers. We are 
willing to pay the best.
Yardage including all metal. All car
pet is pre-cut and put in your van 
the day before
Every Monday is pay-day we don’t 
bold back 2 weeks. References need-

— Bridgeporte, 939 West 33 
St., išnuomojamas 5 kamaba- 
rių butas trečiam aukšte. TeL 
847-7815, skambinti nuo 7 ilČ 
2 vai. 30 min., o šeštadien. ir 
sekmad. visą dieną.

MARU A N0RBKIEN1 T
ms wttt Otfw, m

DMA MCHfEHAi roiUc fr»lrfr
MAJtfAJ n EOtOFOE tAMMLIV; \

■ "MĮMi mwiMN r JBr i, ||( I ■! 1 NtflMi

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasit r visus skal’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos, lietuvių dienrašty 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir-visosAšeiyijoff 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgnaris 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, ir yisuotino clietuviškųugjL. 
kalų renesanso. ’

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS-SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary PubDc

I fjejd, Vis.^uyg^^f^rąDeae Pąr 
;£o\LiT veikėjas irTĮįĄS or|ani- 
įzacijos^ paryš, * dĮ-:
Į4B Rim^

' CONCRETE CONTRACTORS

Experienced men only. Want’d 
uo'pour įgarage floors And dri
veways^ North &’west areas.

I ^ PIERCE BUILDERS 
.-'530-1900

ELECRO-MECHANICAL i 
TECHNICIAN

5 years experience. To build con
trol panel, circuit boards, solid 
state.

Assembly of machineiy. Must be 
able to read schematic and have 
own tools.

Apply in person.
GEO. STEVENS MFG. CO., INC.

6001 N. Keystone
Comer Peterson & Pulaski '

4 — Algis šėkas, Los Angeles, 
Cal., sėkmingai vadovavauja 
sporto klubui ‘‘Banga”. Klubo 
"varžybos įvairiose sporto sako-: 
.sejruosianios rugsėjo 23 ir 24 

, - Be jau 
esamų- sekcijų bei komandų, V.; 
Vidugiris organizuoja golfinin- 
kus, A. Polikaitis 
kus, R.:Dabšis it A. šėkas—ki- 

vtų šakų,- sportininkus.

— M; Stohie su žmona iš 
Eajwrence, Mass.r vasarą pralei
dę Hamton,: Naw Hamshire 

lyalstijoje, grįžo f namus. Dėkui 
{jiems- už ankstybą prenumera
tos pratęsimą Jr ta proga pri- 
Mųstą/$5?auką^ . .

mai praieiti >ekmadienio popie 
, tv, kaip visuomet, labai geroje 
[ir kultūringoje draugystėje. 
Dėkui už gražiąją lėlę ir už ge- 

i rus linkėjimus.
— Jnas Dalbokas iš Los An

geles, Cal. pratęsdamas prenu
meratą. savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $4 auka. Dėkui. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie- 
šiui, užsisakiusiam Naujienas 
vienerienis metams, bet pavar
dės prašiusiam neskelbti. Visi

ing equipment and general business and banking machines. TliisįSamulytė žaidžia Curie 
is a unique opportunity to join Continental Bank’s staff and re
ceive the benefits of large financial institution.
We offer an excellent salary and benefit package including pro
fit sharing, hospitalization, life and dental insurance, plus much 
more. ‘ \

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Jriau seksis, ko ir iš visos širdies 
įlinkiu.” ’

We need someone who has experience fixing typewriters, dictat-Į —Linda Jagminaitė ir-Paula 
Parko 

mergaičių Softball rinktinėjė, 
laimėjusios 1-mą vietą apylin- Lietuvių Dienos proga.

—Antanas Marma iš Brighton 
Parko, spaudo^ bendradarbis ir 
jos rėmėjas, veiklus 
ninėje ir lietuvybės 
pastangoje, atsiuntė 
noins $5., j 
siųsti dienraštį su>ipažinnnui 
tos apylinkės Zinai Mackevičie 
nei, tikėilamas, kad Naujienos skaitytojai prašcnii remti Nau 
jai patiks ir ji taps jų nuolatinė Jienas 
skaitytoja. Dėkui už Naujienų !vhri kviečiami su jomis 
rėmimą ir už dėmesį jų platini žinti ir užsisakyti 
mo vajui

Chief 15 operator. Bindery man 
experienced in folding & cut
ting. Nites. N. W. Suburbs. 
Good Company Benefits. Call ’.I 
BERNIE JOHNSON 766-3606®

visuoine* 
išlaikymo 

Na uj te
prašydamas už juosi

Ionia sode,prie 46-tOs ir Archer ■ 
Avė. Miesro busais galima pri

važiuoti prie pat pikniko var-. 
*tų. Automobilius pasistatyti ga Į 
Įima patvėse ir prie geležinke
lio vakarinėje sodo pusėje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Growing- company- now- hiring - experienced -machnrists Jo 
run engine lathes & vertical boring, mill.

Minimum \2-. years experience  /required.' Top pay, steady 
overtime,many_benefits.:PleasanLmorking-conditions. 

/ NAGLE PUMPS, INC.
1249 Center Ave. D
Chicago Heights, Ill. 60411 
(area. code 312) 754*2940 
Ask įor -D^niel ' Earth

skaityto jus,deja aš begaliu nie- 
■ ko padėti,nes čia lietuvių labai 
imažai. Tikiu, kad platinimo

— Ganioji lėlė ^Lietuvaitė” 
bus ir šį kartą Naujienų pikui-j 
ko Laimės šulinyje ir teks Nau 1 na, III 
jienų pikniko dalyviui, pareinu r ratą, atsiuntė tokį laišką 
šiam Naujienų leidimą. Ją vėl jienas skaitau virš ąO metų. La. 
padovanojo ponia S. B. iš Mar- bai prasigendu senųjų draugų, 
quette Parko, palinkėdama kurių dabar jau nėra: jie negrįž 
Naujienoms geros sėkmės, o vi*’taniai ikeliavo.Man labai sma* 
siems pikniko dalyviams—links gu skaityti žinutes apie naujus

•me laimėjo 793,'58, 2 ir 2290.
_ t j s 'h*'. > - r.~

^- šakig klubo /jęrųpamas 
piknikas sėk., rugsejQ ,10 Į 
d., 12i00 Vai. p. >p. Vyčių salėj I 
ir sodelyje. Veiks 5&tuv4?ba4^^? WĄNTEcT^ !MALE-FEMAt.t 

įrauSfc’.ir/iMis įvairių y /Paffininkty •
■ šokianįsigros-' AiįRamonio- ork'ė-į . ..vi/ / »’ « < m
fslrašyųĮejittite .'^ftO(fe-'’,Mhlbiilatp • SlSTANT /COOK. _ ______
ikyiečiaųri=^ Vište^

’ lĘ^^ng-hours.Apply^n-^ertort.
j Ipr—calh-^-“’ 
LiPRIANI’S

— Astrologija ir kortų skai
tymas, Elinor Jakšto, kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. (Pr.)

— Mes planuojame papildo
mą kelionę į Vilnių spalio mėn. 
Marius Klela — 737-1717.

(Pr.) ‘ 
tIKIKaiKKIBlllllIlll 
Prisiskinkite sau persikų ir obuolių

TWIN MAPLE ORCHARDS 
SODUOSE

3 mylios šiaure nuo Galien, MichJ 
prie Cleveland kelio.

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Medžio apdirbimo dirbtuvė ieško 

patyrusio mašinisto. Turi pats nusi
statyti mašiną ir skaityti braižinius.

Geras atlyginimas ir priedai.
Tel. 226-1768

LANDQUISET & SON 
1900 W. Hubbard

Skambinti YAT<-3ip7 
• STASYS?ŠAkmė-

1003 Halsted

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Lite Insurance Company




