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RYBAS SU IZRAELIU
VANCE TRIS VALANDAS KALBĖJOSI

‘ SU KUNIGAIKŠČIU FUADU
ŠIANDIEN VANCE TARSIS SU SIRIJOS PREZIDENTU 

ASADU. IŠKLAUSYS ^GRASINIM Ų

RIJADAS, Saudi Arabija.— Saudi Arabija labai manda- 
Valstybės sekretorius'£yrus K. giai ir gražiai priėmė sekreto- 
Vance dvi dienas tarėsi su rių Vance ir kartu atvykusius 
Saudi Arabijos karalium) ChaJ patarėjus. Sekretorių pasiekė 
ledu ir ilgiau tarėsi su kuni-< žinios, kad nepatenkintos vals 
gaikšeiu Fuedu, kuris dabar- tybės rengiasi keršyti ameri-gaikšeiu Fuedu, kuris 
tiniu metu yra tikrasis Saudi-kiečiams už David vasarvietėje 
Arabijos užsienio reikalų h’ari padarytus susitarimus. Arabu 

t rengiasi išsprogdinti amenkic 
j čių aliejaus vamzdžius.

Sekretorius Vance šeštadie

kytojas. ' /
Saudi Arabijos karaliuj turi 

silpną širdį. Prieš penkeris me 
tus jis buvo operuotas .vieno
je Clevelendo klinikoje, o už 
poros savaičių jis <ir vėl, skris 
į Ameriką, kad speeratistai pa
tikrintų jo širdį. Sekretorius 
Vance praleido pųsypiaųdj su 
karlium Chalebu/ o vėliau išti
sas tris valandas kąlįųjpsi su 
Fuądu. - -

jau paties prezidento Asado bu
vo .priimtas. Vance prašys Si
rijos prezidentą pritarti pasiek
tiems Izraelio ir Egipto nuta
rimams, bet abejoja, ar prezi
dentas Asadas pritars. Save 
laiku prezidentas Asadas pri 
žadėjo prezidentui Carteritii

Saudi Arabija atidžiai seks|jdirbti taikai.bet jo vadovau- 
David vasarvietės pasitarimus 
Artimųjų Rytų - .taikai./Kuni
gaikštis padėkojo , už sekreto-
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jamos radiju,stotys kritikuo 
ja prezidenią':£arterį už David 
vasarvietėje; pasiektus susitar 
mus. Sirijos prezidentas mano,

J>use, fcad padaryti susitarimai gal?
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Prezidentas karteris,” kongresui kalbėdamas apie- Izraelio
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ir
Egipto pasirašytas sutartis, nurodė.kad sekantis.žingsnis, teks

kalios silpnosjsį^tarųnįb yiė-

fati silpniausioji yra 'Pales-1;
; jjpglesljnieėįįy ktausi-l. WAgmffGT'0K-; d; c/dgo. 

iį4p.an(i-.-^ftstin0sl "10? "Z"
-X J Park pareiškė kongreso komi-bet David vasarvietes pasitarri. , . 7 ... . . j u- ..i . t • ■»-; . itetui, kad jis pinigus davinėjęsnuo metu Izraelis vts dėlto vie-* 4 - - - * -

šai-'•■pareiškė, ‘kad jie leiš pa- 
Įestiniėciams tvarkyti savo fei 
kalus ne tik Gazos srityje, bet 
ir Izraelio laikomose Jordano

. kairiojo/kranto žemėse/ .
Sekretorius Vance norėjo įti

kinti Saudi Arabijos valdovus^ 
kad jie pripažintų David pa-Į 
sitarimų metu padarytus nuta-| 
rimus ir padėtų pasiekti tai-: ___ __ __ _
kos Artimuose Rytuose. &mi-| kad“ atstovas Mc-
gaikštis Fuad pareiškė, kad^ gavo dolerfu artėjan 
Saudi Arabija žiūrės j susitari.^ rinkiminei kampan”^ 
mu rezultatus. ; niekam šios gautos sumos ne-

Atrodo, kad Saudi Arabija;pranešė. Park tvirtina,kad 1969 
patars Jordanijos karaliui pra-]rnetais jis 25 kartus buvo užsu- 

1 dėti pasitarimus dėl Izraelio* kęs į kongresą ir prašęs balsuo- 
pagrobtų ir laikomų žemių. 1^ valstybės prašomas sumas 
Jordanija gali tartis ne tik suj Korėjai.
Izraeliu, bet ir s« Egiptu, jeigu Visai eilei įstatymų leidėjų 
kils reikalas. įsprausdavo į rankas stam-

Pats Jordanijos karalius dar j ^us kyšius. Dabar jis kitiems 
nieko nepareiškė, bet Fu a dol atstovams pasakoja,
sutikimas pradėti pasitari- j j-am jis kyšius davinėjo ir ko
mos su Izraeliu jau reiškia Itiksių jis siekė, 
kad tie pasitarirnsfi betrukus 
prasidės. ė

■ r ;fnl/f>l::j
PINIGUSj-DĄVĖi :GEW \

-i BALSAVUSIEMS:; i' ’

Ko.

tiems įstatymų leidėjams, ku
rie balsavo už paskyrimą dide
snių sumų Korėjos pagalbai.

Kongreso ’Etikos komitetui 
jis papasakojo, kaip davė $4,000 
gyvais pinigais buvusiam de
mokratų partijos pirm. John 

’tD. Mitchell, kaip užmokėjo vie- 
inos didelės partijos išlaidas ir 

[a“jkaip nupirko už $500 dolerių 
11 {jam labai gražų kristalinį setą.

l kad atstovas Mc-

Etiopams gręsia 
badas

KALENDORmS

Rugsėjo 23: Teklė, Linas, Ta- 
ga. Ramunė, Galintas.

Rugsėjo 24: Ema, Gerardas,

NAIROBI, Kenija.—Tūkstan
čiams žmonių šiaurinės Etiopi
joje gręsia naujas badas, kadan 
gi neapsakomas lietaus liūtys 
ne tik aptvindė dvi provinci
jas ir purvu sumaišė laukų der
lius, bet ir kelius pavertė giliu

šan4, Veliona, Meldeika. GedJPuJ^nu’ idWe P3' 
r j galbos vežimai negali pava-

vinas. » j žinoti. Liūtys, kokių per 50
Saulė teka 6:38, leidžias’metM niekada nebuvo, dabarti

es t
Saulėtas, šiltesnis.

BUENOS AIRES, Argentina. 
Ča prasidėjusią JTO (Jungti
nių Tautų Organizacijos)TCDC 
“besivystančių tautų” techni
kinio bendradarbiavimo) konfe 
renciją pats Jungtinių Tautų ge, 
neralinis sekre orius Kurt Wald 
heim pavadino “istorine Jung
tinių Tautų konferencija, kuri 
išsi vytymo procese, gali pradėti 
naują erą”.

Konferencijoj dalyvauja dau 
giau kaip 1.000 delegatų iš 
kraštų. Konferencijos tikslas ir 
darbo programa pavadinta. 
“Skubiausių problemų sprendi
mas mūsų vieni nuo kitų pri
klausomame pasaulyje”.

Argentinos valsybės galva Ra 
fael Videla savo įžanginėje kal
boje posėdžius pradedant “Tai
ką ir Saugumą"’ pavadino būti
niausia sąlyga žmonijos pažan
gai.

BAUSMĖS DOVANOJIMAS
■ PAKENKĖ FORDUI

SADATAS LAUKS IZRAELIO NUTARIMO
panaikinti Kolonijas Sinajuje

NUOSTOLINGAS ŽEMĖS 
šeimos narių lydimas.' DREBĖJIMAS VOKIETIJOJE 

atskrido į, STUTTGART _ prane_ 
Šimu, praėjusį savatgalį (9. 3) 
pietinėje Vokietijoje įvyko nuo 
1943 metų stipriausias žemės 
drebėjimas, kuris pagal Rich- 
terio skalę siekė tarp 4 ir 5 
smarkumo ir truko keletą va-

Ketvirtądiemo vakarą, pre
zidentui Sadatui pailsėjus, jis 
nuvyko pas Maroko karalių Ha landų, 
saną, kuris Egipto prezidentui 
buvo suruošęs puikų balių. 
?»Iaroko karalius yra pasiryžęs 
glaudžiai bendradarbiauti su 
Egiptu. Galimas daiktas, kad 
Marokas suteiks ekonomine pa / ' 1 j b-
rainą Egiptui atstatyti ūkiui.

ĮSAKĖ REPORTER 1IT DUOTI DUOMENIS
TEISMAS ĮSAKĖ ANTRADIENĮ ŽURNALISTU 

FARBERĮ VĖL PADĖTI KAL£JIM^g^yc - ■

Trenton, N. J. — New Jersey 
valstijos aukščiausias teismas, 
svarstęs New York. Times re
porterio bylą, penkių teisėjų, 
prieš dviejų nuomonę, įsakė 
žurnalistui Myron Farberiui at 
nešti į teisiną duomenis, pagal 
kuriuos buvo nužudytas teisė
jas Jascelevič. Už atsisakymą 
duoti žemesnės instancijos teis
mui šių duomenų, Farberis jau 
praleido 27 dienas Trenton ka
lėjime. Teisėjas reikalavo paro
dyti jam notas, pagal kurias jis 
surinko duomenis ir paskelbė 
kelis straipsnius New York Ti
mes dienraštyje.
Auksčiaitsias teismas pritaria 

teisėjui
Myron Farber ir New York 

Times advokatai kreipėsi į auk
ščiausią teismą, prašydami pa
naikinti žemesnės instancijos 
teisėjo nutarimą laikyti Myron 
Farberį kalėjime, jeigu jis teis
mui neduos savo pastabų ir už
rašų, kuriais jis rašė New Yor- 
ko dienraščiui savo straipsnius. 
Aukščiausias valstijos teismas 
perėmė bylą iš žemesnės instan 
ei jos, paleido Farberį iš kalėji
mo ir sustabdė uždėtą 35.000 
dolerių baudą už kiekvieną die 
ną, kol bus teismui parodyti* 
duomenys apie ligoninėje įvy
kusias mirtis, žurnalistas Far
ber turės antradienį eiti į kalė
jimą, bet jis taip pat eis į aukš
čiausią valstybės teismą.

Rusams bolševizmas 
ir masiniai žudymai 
natūralus reiškinys

nei Etiopijos karininkų mark- (
* sistų valdžiai gręsia tapti la- — Karpovas sutiko baigti ly 

bal rimta problema. j giomTs 21-tą šachmatų partiją.

Eks-bolševikas apie Katt/ną

LONDONAS.—Dziennik Pol- 
ski talpina kažkokio Pivovar- 
čiko laišką, kuriame - rašoma 
apie knygą, kur be kitų mini
ma kaip sovietai sunaikino len
kų karininkų korpusą Katyno 
miške prie Smolensko Knygoje, 
išleistoje anglų kalba antrašte 
“Night are longer there — 
Smerch from the insde”, para
šytoje “A. L. Romanovo” pavar 
de besislepiančio bolševiko, pa
aiškinta, kad ją į anglų kalbą iš 
vertė Gerald Brooks, kuris tūlą 
laiką praleido bolševikų kalėji
muose ir lageriuose. Toje kny
goje 136 puslapyje yra skyrelis 
apie nusikaltimą Katyne. štai 
pažodžiui ką jis rašo:

“Tipinga kariuomenės atlik
ta operacija lenkų karininkų 
likvidacija Katyne. netoli Smo
lensko, prieš pat karą. Sakau 
“tipinga”, kadangi visa opera
cija. kuri Vakaruose sukėlė to
kią aistringą kontroversiją. So
vietų Rusijoje buvo skaitoma 
paprasčiausia ir nieku neišsiski 
riančia...

“Tos skerdynės metu netar
navau valstybės saugumo sis
temoje, bet mano tarnybos me
tu valstybės saugumo skyriuje 
GUKR-Smarš* ypač, kai dirbau

NEW YORK, N Y. - Betty 
Ford pareiškė, kad josios vyro, 
buvusio prezidento nutnriiiiūs 
dovanoti hąusmę bus usiam pre 
zidentui Niksonui labiausiai pa
penite rinkimams.' pre^iJen 
tas ’Fbėdas ’Suvanojo bausmę 
Niksonui, jo populiarumas 
-pęądėjo L risti. - —
- Daugelis. gyventojų. žiųpj6.kad 
J iksonas 'nusikaltos neį kiek nėr • 
jnąžįąu, negu itakingiausieji pa< 
tarėjai. t Kalėjiman* buvo padė
tas prokuroras. Baltųjų Rūmų 
štabo viršininkas ir visa eilė- 
Niksonui tarnavusių teisininkų,- 
tuo tarpu pats vyriausias įsa
kinėtojas buvo atleistas nuo' 
bausmės.

Niksonas buvo labai dėkingas* 
prezidentui Fordui, bet šitas ak 
tas labai pakenkė pačiam For
dui.

Betty Fordienei gydytojai pa 
tempė truputį veido odą, kad 
nesimatytų raukšlių. Ji dar la
bai gražiai atrodo ir rengiasi 
padėti savo vyrui vesti rinki
minę kampaniją. Gerald Ford 
pareiškė, kad jis dar nori būti 
krašto prezidentu.

— Prancūzų sočia lįstų laikraš 
lis Pa p ui a i re įdėjo savo red a k 
loriaus, buvusio Berlyne, strni 
psnį, kuriame pasakyta, kai 
“juo greičiau Vokietija bus su 
jungta, tuo visiems bus geriau’.

— Vokietijos social demokra
tų partijos vadai pareiškė, kad 
jie yra linkę sudaryti koalici
ją Su Europos krikščionimis de 
mokratais.

— Vokiečiai siūlo prancūzams 
sudaryti banku direktorių ir; 
bankų tary'bų nuolatinius pasi 
tarimus. Tie pasitarimai bus 
naudingi abiem valstybėm it 
visai Europai.

—- Čikagos universitetas nauju 
teises dekanu paskyrė prof. 
Norval R. Morris.

treciajame adminstracijos sky
riuje, sutikdavau žmonių, kurie 
dalyvaudavo ir padėdavo orga
nizuoti tas masines žudynes”.

I Baden - Wuertenberge pris- 
kaičiuota apie 120 sukrėtimu, 
kurie buvo tiek rimti ir pavojin 
gi, kad mažiausiai 15 žmonių 
sužeisti ir dar nesuskaičiuotas 
kiekis namų apgriauta ir apar
dyta. Drebėjimo buvo apimta 

Laikraštininkai apsupo lapie 400 ketvirtainių kilometrų 
sritis.

Marokan ir karaliaus ban-) Drebėjimas buvo gyvai jau- 
ketan atvykusi Egipto preziden čiamas Bavarijoje, Šveicarijoje, 
tą Sadatą apsupo Maroko h Elzase, Reinlande ir net komu- 
ten veikiantieji Europos iaik1 nistinėje rytų Vokietijos daly- 
raštininkai. Jie prašė Sadatą-pa’ je. Pavojingiausi buvo vėlesni 
sakyki, kadi prasidės pąsiUr!įrebejimų pasikartojimai, kai 
rmim su Izraeliu M ikrai abiejiužmonės, įsitikinę, kad drebėji- 
valstybių taikai. — Aš lauksiu: 
Izraelio V parlamento ’Yiu tarime 
atšaukti Izraelio kolonistus iš 
okupuoto. Sinajaus, . atsakė 
prezidentas Sadalas. — Kol par 
lamentąs neatšauks kolonistų 
tai Sadalas nesirengia pradėti 
jokių pasitarimų, nes tai esąs 
bergždžias darbas.

Sad a tas nepasitiki premjeru 
Beginu

Egipto prezidentas jau yra 
pareiškęs, kad jis nepasitiki; 
Izraelio premjeru Beginu. Be- 
gino atstovai sutiko su pasira 
šytais po susitarimo paragra
fais ,tuo tarpu pats Beginąs 
per Amerikos radiją kartojo 
kitokias mintis. Susidaro įspū
dis, kad Beginąs ir šį kartą 
rengiasi dviguba nutarimų in
terpretacija sutrukdyti dery
bas.

Sadatą

Beginas reikalavo įrašyti 
susitarimą Izraelio pai Lemento 
leidimą atšaukti iš Sinajaus 
kolonistus. Tai reiškia, kad jis 
neturėjo reikalingų įgaliojimų 
taikos deryboms vesti. Jeigu Iz 
raelio parlamentas nesutiktų 
atšaukti kolonistų, tai tada visi 
Dax$d vasarvietės susitarimai 
neturėtų galio ir vertės.

Dajanas gali pradėti 
pasitarimus

TĖLAVIVAS, Izraelis. - 
raelio užsienio reikalų 
toris
kad Izraelis už poros savaičių 
yra pasiruošęs pradėti taikos 
pasitarimus su palesti r. iečia is 
Jordanija ir Egiptu kuirojo Jor 
dano kranto administracijos 
reikalu. Izraelis pirmon vieton 
išdėstys savo planą. ( vėliau 
tarsis su kitu valstvbia atsto
vais.

Iž
du nis- 

MoišėDa j anas pareiškė

mas praėjo, įriedėjo savo ap
griautus pasalius tvarkyti;

U979 m. leidimu
■ r, lentelės "

Automobiliams gauti- naujas 
'leidimo lenteles (plates) reikia 
.peticijas paduoti, kad'šio rug
sėjo gale jau būtų Illinois valst. 
sekretoriaus Dixono įstaigoje 
Springfielde.

Nuo šių metu tos metalinės 
lentelės išduodamos nebe vie
niems metams, o penkiems me
tams. Dėlto norinteji pakeikti 
savo automobiliui numerį, turi 
atlikti dabar, o siunčiant petL 
ciją. nes per 5 metus nebebus 
progos.

statybos

merijoje Izraelis jau buvo pra
dėję^ stalyti kelias kolonijas, 
bet vakar jau buvo sustabdyti 
visi naujų kolonijų
darbai. Suvežtoji statybos me
džiaga bus vežama vėl į Izra
elį. Izraelis yra pasiryžęs ne
įsileisti Jasir Arafato vadovai) 
iamų teroristų į buvusias .lor
dai

Dajanas pareiškė, kad jis 
mielu noru susitiks su Jorda
nijos atstovais ir su jais svars
tys apie tolimesnį Jordanijoj 
žemių ir žmonių likimą, Sa- A. SadaU«

—mtr
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k was bad enough we bad to fight the British 
fat our freedom. But on top of that, we bad to fight 
de weather, too.

raidėm, torwa 
Wefcas gerųjų ir* hUas I 
su persiuntimu US $13-5 

StWvX W RAW

nes. PLB Valdyba sudarys 
misiją, kuri vaikų-mokinių 
jinėjimo į Lietuvą reikalą 
tirs ir tars save žodį.

Vovietijos Bendruomenės 
I’fttyrmaeijos

Importuoti kristalai, porceKaainiai servizai* gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rošėtftfral it kitos dovanos.

BOSTON, MASS.
Mielos sesės ir broliai 

lietuviai

kiekivenas 
prie geraširdiškos pagalbos* Ąr 
timo meilė telydi mus.."' Jy-

' c' 'Jortais ValadsfeaX,. 
‘ — $k. pirmininkas'’

AbMiRAL tv uždaro 
DIRBTUVES

but short on money.
And then the m. tlcv came. 

Some $27.000,00C from die 
pockets of new Americans.

Thati bow people cook stock

4297 S. Sa ertmei to (kampas A/cher tr Sactamentoj 
Tel. 247-5081

makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammurdtion. _j

Yorke. Jos grindi) plotas yra 
462 akrai, o 11,000 tarnauto
jų aptarnauja gausius pirkėjus, 
kurie gali pasirinkti ii 
krautuvėje laikomų įvairių ru 
šių prekių. Krautuvė buvo a‘.i- 
daryta 1858 m. spalio 27 d. ir 
pirmąją dieną pardavė tik už 
$ 11,06.

įmausią 
širdžiai 
tuviams 
ta a Va?

WASHINGTON, D C. — Ad
miral TV korporacija uždaro 
savo operacijas Amerikoje, nes 
jai neapsimoka gaminti televi
zijos aparatus. Šis nutarimas 
palies 2,000 darbininkų, ilgus 
metus dirbusius Admiral TV 
dirbtuvėse. Tuo tarpu pati ben
drovė 
000 
riams

Aukas prašome įsiusti Batfo 
kasininkui, kūn. A.BaKirtšūtei, 
št.Petėrš parish, 50 Otioft—Ma 
rotta Wa'y, Šo. BostoYi 
$Ž1Ž7.

vis didėja, atėjo reikalas rinrl 
tai apgalvoti, apsvarstyti ir kei
sti Kuratorijos statutą. Ir mes 
Vokietijoje, ir Jūs čia Ameriko
je, visi puikiai suprantame, kad 
norint išlaikyti šį lietuvių mok
slo simbolį, šią Vasario 16 gim
naziją, galima tik didinant mo
kinių skaičių iš užjūrio. Ir ti
kriausiai mokinių skaičius iš 
užjūrio greit pasieks pusę, o gali 
ir daugiau mokinių visos ginr’ 
nazijos. Į Kuratoriją turėtų įei
ti bent trečdalis lietuvių iš JAV- 
bių ir Kanados.

Panaši problema ir su Peda
gogine komisija. Dabartiniu 
metu ją sudaro trys nariai iš 
Vokietijos. Jie apie JAV-bių bei 
Kanados mokslo reikalavįmtųs 
neturi jokio supratimo. Taigi 
mūsų nuomone būtinai reiktų j 
gimnazijos pedagoginę komisiją 
įtraukti ir atstovus iš JAV-bių 
bei Kanados. ?

Vokietijos lietuvių bendruo
menės valdyba- -turi dar- vieną

ST. PETERSBURG, HA.
Balfč 143 skyt. St. Peterstur- 

ge vykdo vigą eilę rudens va- 
farifc ‘džartni.

Vajaus atrdatyrnas jyyksta š. 
m. spalio mėYi. 11 dieną, tre~ 

išvyka į gamtą, Se-

LAST rSAR tJMCQ KMOOfc. ■ 
AOE 0t1ftūruB< MTWME 
THE AOM CR f AME 
WERE KJLLIP 9Y MOTOR 
VEHICLES Bt THE UŽL 
Charles m. may^l <

CF *TK 
UCTOR CUlŠk A*O PV*«e 
TO B® r*picuMxY h4ja(r 
*0R CMfLDRSH NOW THAT 
SCHOOL IS IM EESSIOM*

J. Biirkaus dvi naujos knygos: 
“du dvasinių Būtybių pasauliai”- 
vir'tmk feftgvii yaįjtMi tartos Ir kiekvienam tikrai nairdinzos. Abi 
*C»rta • /

“KONNEKŠKEUTHO TERESE” 
(NtuMANNAITM,
SS.60. Abi knygos yra labai įdomios, 
aguį. angelu ir flwsnin pasanttn, 444 psL 
(Sakant ii:

<E ST , ROT SPRINGS. AR 71901, USA

Perkain pirito ženklas bei moneta kolekcijas. 
(Prekybininko. Eslkos šeimos Vedamas biznis)

PATRIA CO.

• šešių metų japoniukas Osa- 
n»u Minagawa> būdamas 6 me
tų 1969 m. įdainavo Juodosios 
katės tango į plokštelę, kuri tu 
įėjo didžiausią pasisekimą n 
buvo parpuola virš milijono 
plokštelių. Jis yra jauniausias 
auksinės plokštelės, savinin

• Visuose alfabetv.es? “A” 
raidė yra pirmoji ,tik senovės 
germanai ją laikė ketvirtąja. 6 
etiopiečiai arba abisina] ją te
belaiko tryliktąja alfšfreTo ra i

rengiasi priimti apie 1, 
darbininkų refrigerato 
gaminti. ’

1 Lietuvos partizžL**ę kraūjuje. Ir 
jeigu mūsų jaunuoliai, tevažia
vę į Vilnių per ^Tėviškės” drau
giją, matomai jam spaudžia 
ranką, fotografuojami ir ke
lis “Gūnioj o krašto*’ nitaerius 
pasakoja kokia gre^i tapo Ta
rybinė Lietuva,- visai ne tokia, 
apie kurią buvo girdėję iš sa
vo tėvų, tai sukelia pasipiktini
mą ne tik tarp liėtuvių, gyve
nančių laisvajame pasaulyje, 
bet ir tarp lietuvių pafioję Lie-- 
tuvoje. Vokietijos LB Valdyba 
tuo reikalu kreipėsi ir į Vokie
tijos LB Tarjbą, tačite negavo 
pritariiūo. Taigi dabar aš krei
piuosi į Jūs tarti tuo reikalu sa
vo žodį Dėkui ūž dėmesį

Diskiisfjds. fcfk dieną per 
įdSskusijas vienas Šeinio atsto
vas, teisino tas ekskursijas per 
“Tėviškės” draugiją. Jis pažy
mėjo, kad gimnazijaAų ekskur
sijų neorganizuoja ir kad vai
kai atostogų meta gali daryti ką 
tik nori. Jis pabrėžė, kad Svitas, 
pats praleidęs kelis metus so- 
vietihiuse 'negabi
atsipalaiduoti WQ praėjau

BE ’ l

Jau ilga metų eilė, kai Balfas, 
kiek jo ištekliai ir surinktos au 
kos leidžia, stengiasi padėti į 
vargą, ligas ar kitokias nelai
mes patekusiems tautiečiams. 
Tokių vargdienių, ligų ir senat
vės prislėgtų, netekusių laisvo 
žmogaus teisių, alkstančių,1 ^TaŠ-
sukretančių ir mūsų pagalbos; 
laukiančių, dar nemažai yra 
Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vo
kietijoje. Lenkijoje ir ktūose 
pasaulio kraštuose. *

Šiam reikalui Bostono Balto- 
valdyba, skelbia rudens pinigi-į 
nį vajų nuo spalio 1 d. iki griio.! 
džio 31 d., 1978 m. Kadangi spa 
lio 28 d. įvyks Balto Seimas • 
Čhicagoje, būtų gražu, kad mū- 
šų Balfč direktoriai nuvežtų di 
desnę auką, Bostono lietuvių 
vardu. t

ki Amenca back then, and you know hc^ 
turned out

Nowadays, people are srifi helping Amerfaa 
MTOng and self-sufficient. And they’re helping the» 
•elves to safe, dependable savings. By taking Eock im 

America with the Payroll Stringi PW.
United States Savings Bond*, 

They won't leave you out m 
thecnld.

viškės” draugija komunistų ne- 
, teklėja fe- AWa^a-

vęs ten tik tautiškai sustiprėja.
’ Vėliau Sv&as paaštrino? kad j iš 

čėYa #ūšfštat£š prieš kefroirėš į 
UetiiVą,' o yra - už JasT Tačiau, 
yra garbingesnių būdų teVažr* 
uoti į Lietuvą: pąy. “su jškvieti- 
fte* arba f>ef icėfiO’iYių biurą.

’-Jfe toliau p^a-iš^i^fOfk^d koniu- 
ftistai Lietuvoje' yra suskurstę 
Vakaruose gyvenančius lieVa- 
vi«š į 3 gr<Ą>es :’ 1< jų žargonū 
vadmaifeieji “paže<¥gieėiai” — 
jie ftgia« rrcgn kiti beTwka<fiai 
'‘Tėriškės^ th'’am$jo^ y'ra Vėžio- čiadienį

that his Whig opponent. William. 
Harrison, stood oo chance.

A small Democratic newspaper <d 
K? Trim ore wrote jeeringty, V 
erai Harrison was given s peršioc 
of $2,000 he would be content to 
spend the rest ert his days in a log 
cabin drinking hard cider.”

‘ The Whigs seized upon this ob- 
adure fittle paragraph and' turned 
įtinto a mighty tribute. Harrison 
berime the “log-cabin, hard-cjdei. 
candidate,” his military exploit 
were acclaimed and the .enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the ragged frontier hero.

ActnaHy, Harrison had an ih*. 
‘come of $12,000 a year and never 
Bved in a log cabin, but these facts 
did not change the, country’s con
ception of him. < The Whig eIetuon 
was a hearty one, and the log-cabin 
and h^rd-cider became symbols v>f 
their candidate.- On one <jceasičĖ, 
when Daniel Webstar^ was ,waU 
ing-al a rally in Harrison s behalf.

became so edited tt^be -acM-. 
ally apologized because he, mmsefi, 
wasootbomin* te 'ėabin -V 
t Thą ^loR-calrin. hard-cider” eaur- pasgn b^pe so popular Har- 
risem was swept mto office. The

U» Demęcza& editor had 
sėtyj n r boesnersng and had 
cdneM oppotit* at iff toe*

)>hicfr WOT

Kita aktuali problema gimna
zijoje, tai yra jos vadovaujan
čio organo Kuratorjips ir Pe
dagoginės komisijos problemos. 
K u ra t o rija yra Įkurta prieš de
šimt metų: Ji buvo įkurta tuo
met, kai beveik visi gimnazijos 
mokiniai buvo iš Vokietijos. 
Dabartiniu metu ją sudaro 13 
narių, ir apie du trečdaliai josJ 
narių yra pastovūs, t.y. nuo pat 
įsikūrimo pradžios. Amerikos 
lietuviai ja pasitikėjo ir nesikiru 
Į j"s reikalus. Dargi ir paskuti
niais metais, kai mokinių skai
čius ir Amerikos smarkiai pa
didėjo, PLB laikėsi to- pačio 
principo, kad negalima kištis 
į Kuratorijos vidaus reikalus. 
Dėl to ir mokytojai, rr bendra- 

yra geri. Tačiau kiek-Į bučių vedėjai ir mokiniai iš A- 
progai pasitaikius jos vislmerikos neprabūdavo Įgimnazi- 

> į joje ilgiaū, su retom • išimtim, 
100 m kinių, norint išlai-įkaip vienerius metus.

Taigi, mūsų manymu/kadan-

Vasario 16 gimnazijoje mo
koma pagal Vokietijos švietimo 
ministerijos reikalavimus bei 
jų programą, tačiau padidėjus 
mokinių skaičiui iš užjūrio, pa- 

nokinių integravimo 
Taigbnuo ateinančių 

mokslo metų Mokytojų taryba 
nusprendė sudaryti specialią 
klasę tiems mokiniams, kurie 
yra atvykę iš Amerikos. Joje 
Amerikos lietuviai galės moky
tis pagal savo krašto mokslo 
reikalavimus. Kadangi tie rei
kalavimai tiek JAV-bėse, tiek 
Kanadoje yra skirtingi, kadan
gi atskirose Jungt. Amerikos 
Valstijose jie irgi nevienodi, bū
tų labai gerai, kad mokiniai, 
vykstantieji į gimnaziją, pasi
imtų ne tik mokslo baigimo pa
žymėjimus, bet ir išeito kurso 
programą. Tuomet mums bū
tų daug lengviau juos integruo
ti, nepraleidžiant be reikalo lai-

teigta 1902 m. Wyoming vals
tijoje. Gi didžiausia krautuve 

neduoda jiems įvažia-<-ra Co. New
ir aštresnių ‘

Tėviškės” į menole Parke Nr. 9. paviljone'.
—---- ; karšti pietūs, turtinga lo

terija, šokiai ir žaidimai.
Po išvykos į gamtą bus vyk-

Santykiai su Vokietijos mi 
nisterijomis, remiančiomis gi
mnaziją, yra geri 
vienai 
primena, kad reikėtų turėti bent 
apie 
kyti ją ir toliau.

• Didžiausia namų rpv’vokos 
reikmenų centralė yra J. C. 
Penny bendrovė, . operuojanti 

jami po visą Lietuvą; 2. lietu- virš krautuvių JAV, Bel- 
.Viai, ktrrie turi teisę tik penkias ‘^oie ir Italijoje. Ji buvo įs- 
dienas praleisti įr tik Vilniuje 
3. lietuviai, tūrių visai neįsilei 
džia 
vftno avižos. Buvo 
pasisakymų apie tas 
draugijos organizuojamas keli-‘ Bus 
ones.

Seimas pasisakė, kad ne jo 
reikale spręsti apie šias kelio-^doma vajaus rinkliava, lankant 

ko-(St. Petersburg© .lietuvius po 
namus. - ■ -

Sudarytos * keturios grupės 
rinkėjai: 1)ponai Vaškiai lanko 
Belle vietovėje gyvenančius lie j 
tuvius, „2) P. A. Miliauskienė su } 
P. O. Kinderiene -— Gulfport! 
lietuvius,3) P.O. Galvydienė su j 
J. Valausku lankosi St. Peters
burg Beačh, ^Treasure Island, 
Gardeira Beach r kitur, 4) Ro
žė Plepienė — Vina del Maro. Į

Taigi balfininkai neslgaPėda- } 
mi savo laiko‘ .ir išlaidų ferika 
aukas, eidami namas is namo^ 
bėlzdami į duris, nes r tikslas, 
yra kilnus — padėti 
liafhs* ir - sesėms; vargę esan/ 

nūšfi 'čisū 'Šv^nį 
agi .kviečiamas.

per? ę

gi mokinių skaičius iš užjūrio problemą — tai slaptai organi
zuojamos ekskursijos į Lietuvą 
per komunistinį ‘'Tėviškės*’ 
draugija. Kas ta “Tėviškės” 
draugiją, manau, daugumai čia 
esančių yra žinoma. Tai KGB 
filialas, kuriami vadovauja pri
tyręs žvalgybiaSakas, buvęs 16 
divizijos žvalgybos viršininkas, 
pokariniais mėtais karinis ko- 

įmisaras Lietuvoje, gener. Pe-

Gerb. prezidiume, gerbiami 
seimo atstovai ir svečiai. Apie 
VLB Valdybos veiklą per pra
ėjusius 5 metus yra smulkiai 
aprašyta specialiame leidinyje, 
taigi to nekartosiu. 0 dabar pir-1 didėjo tų 

norėčiau šia proga nuo- problema, 
padėkoti Amerikos lie- 
iiž visą nuteiktą para- 

aro 16 vardo gimnazi- 
vTarias Amerikos lie* -**• 

turiu galvoje tiek1 
i Amerikos Valstijų, 

tiek Karau s, liek Pietų Anieri-' 
kus lietuvius. Amerikos lietu
viai mūsų visų gimnaziją jau 
remia nuo pat jos įsikūrimo. 
Pradžioje jie ją rėmė tik mate
rialiai. rinkdami aukas gimna
zijos išlaikymui, surinkdami 
milžiniškas sumas gimnazijos 
pastato bei bendrabučio staty
boms. Dūbar atėjo laikas remti 
vienintelę lietuvišką gimnaziją 
i<e tik pinigais, bet ir moki 
niais. Mokinių skaičius Vokie
tijoje vis mažėja ir yra pavojus, 
kad Vokietijos vyriausybė, su
mažėjus mokinių skaičiui, gali 
nutraukti pašalpą gimnazijos 
išlaikymui. Jungtinių Valstijų, 
Kanados lietuviai su entuziaz
mu atsiliepė ir į ši kvietimą: jau 
kelinti metai siunčia savo atža
lyną į šią vienintelę laisvąją lie
tuvišką gimnaziją laisvajame 
pasaulyje. Į šį kvietimą atsilie
pė ir lietuviai iš Kolumbijos bei 
\ enecuelos. Dabar jau beveik 
trečdalis visti gimnazijos moki
nių sudar > mokiniai iš užjūrio. 
Praėjusiais mokslo metais iš 69 
mokinių buvo 19 mokinių iš 
JAV-bių. Kanados, Venecuelos.

TRSMINDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

*A PRESIDENT!
Many Presidents have been 

elected with the help of a slogas 
that fright the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal ” 
But it was * slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harris into the White House.
. This is the story* Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840. backed by a Democratic

alfabetv.es


JjONAŠ VAIČIŪNAS 

i a 4 DAR VIENAS ‘DEIMANČIUKAS”
įlės reikaluose, skelbė netiesą 
LB rinkimų metu, skelbė netie
są apie kai kurias LB apylinkes, 
ir Lt., ir L, b

Kunige daktare, ar Jus ma
not, kad visuomenė t onežiuo? 
Gal dauguma tyli, bet ta tyla 
nereiškia pritarimo “Draugui’*.

N nu būtinai pasakyti ir tai.

\ (Tęsinys)
/ Jeigu Jūs r tvirtinate, kad 
“Draugas”gyvuoja kartu su 
patriotine lietuvių * visuomene, 
tai neužmirškite ir to, kad pa- 
triotfnė visuomenė yra ir su ki- 
Jaią |iętih<šką|s laikraščiais. Ir 
|a lįetūvišįoji. visuomenė, juo 
toliau juo daugiau, pastebi( .. _____  . ____  __
^Draugo” laikyseną, prodėda- Rimšelis sako, kad didelė pro- 
Jįna kreipti savo kelią nepalan- paganda varoma prieš “Drau- 
]kia “Drąūgul” prasme. ’gą”. Tai netiesa: Kalbama apie 

šfobs žodžius ilgą lai. redakciją, kuri .prasilenkia su
ką buvo “Draugo” bendradar-1 

Norėta irj šiandien tokiu 
būtį,* bet,' ’deią “Draugas” ne
priimtu jo-rašinių. Ir daug kas 
jltkritoj-Ir skaitytojai ir bendra- 
dai'hiai, šV^rslydąmi šių dienų 
^Draugo” laikyseną, dažnai ste- 
įisi; KąŪĮįfcų žmonės, kaip ir 
aš. Įr,. ‘‘praugasr reikalin- 
gaę pagaj*

faktais ir su tiesa.
Laikraštis privalo rašyti, ar 

jam patinka ar ne, tikrą tiesą. 
Jeigu jis jos nerašo, savaime 
krinta žemyn.

Nenoriu kliudyti “Draugai** 
gyventi, nežiūrint to, kad ir a- 
pie mane “Draugas” rašė netie
są visuomeniniame
Kada buvo siūloma “Draugą” 
piketuoti, aš buvau tas, kuris 
pasakiau ne. Nors “Draugas” 
mane ir neteisėtai buvo sunie
kinęs.

Nencriu būti blogu pranašu. 
Bet, peržvelgus šiųdienį mūsų 
gyvenimą, «visai objektyviškai

il r s dė^i to ir lek- 
i laikui atsižadėti sa- 
škumą. Tik ūkmiai ir 

\ JAV yra ga-
\ A.i j u pačių gerovei 

bet ir \isam tikusiam 
nuo kurio ir jos rėni 

riamos. Gi komuniz- 
gtums trutems vien ją

ii stiprina viltį js-

iiui iš užmestos ver

KAUNO PRiSIKELIMO BAŽNYČIA

o 
tais

JONAS KAIRYS

IRANO ŽEMĖ - 
NERIMSTA

Irano šachas Mohammed Re
za Pahlavi apsilankė su žeme 
^ulyg’rVo T’hbas mirUo vietoje, 
kur smarkiame žemes drebėji
me sužeista

l G UOO ž rr od i u ir 5,000 
žmonių žuvo to miesto apylin
kėse.

Sachas pažadėjo atstatyti Ta- 
rriestą, prisipažindamas, 

:ad nebebus teks gražus,
I buvo senasis Tabas.

koks

me

veikime.
dažni streikai, kurie ir iki dabar Į lė) yra ten.

į, jeigu “Draugas” 
nėra kūjtė nei škai- 

Sfytbj^. nei . bendradarbių: tai 
yra kaltę pačio “Draugo”. Jei- 
gu _ ‘Draugas” butų- skelbęs tei
singai Rusimus, tokio dalyko

- .aidiutų buvę,’ ir Rinjšeliui nebū
nu reikėję, rašyt i tokio vedamo
jo: ? :-C

- -- - , . - - A » 1 ■ f - .

“Draugas” butų lengvai lai- 
kęsis, jis būtų tapęs lietūviško- 
rios kdtenįjdš tremtyje ar išei- 
jyijdje - ~ vedamuoju- laikraščiu. 
W btjvo įejęs-į tai. Bet, de
ga, nęįšląikę savęs savo netei- 
^inga įųfdrTnaeija Behdruome- menė nori turėti faktus ir įvy-

AR PAVYKS PRIKELTI JAV KRITUSĮ

Kaip yra žinoma, savo me’u 
JAV d leris buvo karalium vi
sos pasaulio valiutos, jos vyri-

*

ROMA. — Popiežius Jonas 
Paulius I savo pinrame perspė
jime nebendradarbiauti su ko- ■ 
munistais trečiadienį pasakė, 
kad Romos katalikai turėtų ne-: 
tkėti, kad “išganymas (Jeruza- ‘ 

kur yra Leninas“. 
Savo kalboje bendrai ^audienci
jai jis sveikino Camp David pa

auksiniu

kiniam

irdu.

z rudų a ūks 
•igi!>h ins mo 
L’tiu <l:mgelis 
□ keičia į to
rn k.lcgijos

nenustoja, ir kurie nusmukdino 
kraštą.

Japonijai: dar pakelti savo 
ūkio prieauglį ir padidinti im
portą iš pasitarime dalyvavusių 
kraštų.

Kanadai: sumažinti infliaciją 
ir bedarbę, padidinti prekybą 
su JAV ir su 
Bendruomene.

Prancūzijai:

sirašytą sutartį tarp Egipto ir j 
Izraelio.

© Miegant arba ilsint L suau
gęs asmuo kvėpuoja 1 » 20 kar
tų per minutę.

SKAMBINKITE DABARst taip dalykams esant ir ky
la klausimas, ar bus prikeltas 
kritęs doleris ir ar bus jis grą
žintas į kadaise turėtas pozici
jas pasaulio ūkio ir finansų gy
venime. Toks klausimas kyla giau į pramonę 
dar ir tcdėl, kadangi minėtų ne- fliaciją. 
galaviinų pašalinimui buvo jau 
kelis kartus tartasi seniau (1975

Europos Ūkinesvarstant, neatrodo, kad “Drau-^aus^u matu tarptautinėje prek’y- 
gas” kjltų aukštyn. Kunige dak-l boję ir pan. Bet į galą krito. Jo 

^kritimas prasidėjo ypač 1970 m.
Šitojo dėlei smuko bei nusmu
ko ir po antro pasaulinio karo 
atsistatęs JAV ir kito laisvojo 
pasaulio ūkis, atsirado jo stag- 

į nacija, infliacija, bedarbė, ir ki-jm. Rambouillet, 1976 m. Puerto 
j ti plačiai paplitę negalavimai. Rico, 1977 m. Londone) ir šiais 

metais (Bonnoje). Bet iki šių 
metų buvę pasitarimai nedavė t 
apčiuopiamų vaisių. Dar nieko Į 
naujo ir po šių metų pasitari-! 
mo, viršūnių pasitarimu vadi
namo, kur dalyvavo .^eptynių 
svarbiausių laisvojo pasaulio: 
pramonės kraštų galvos; bei jų 
vainotojai (du.yalsL preziden
tai-— Carter. ir Discard. d’Es- 
taing—ir penki ministerių .pir
mininkai — Andreotti, . Calla
ghan, Fukuda,.Sįchmidt ir Tru
deau). Bet vis dėlto reikią tikė
tis, kad šis, pasitarimas' neliks 

f ’ i ■ i ’ * * /-P ’ ♦ • ♦ > V-L? 1

• vien pasitarimu. Atrodo, šį kar
tą visi pasitarimo dalyviai priė
jo išvados, jog atėjo laikas vi
siems bendrai veikti ir pagal 
bendrą liniją. Tam tikslui bu-

tarė, “Draugo” kilimą aukštyn 
sustąbdėt jūs patys, neatsi
žvelgdami nei į tiesą, nei į ben
drą lietuviškų reikalų aiškini
mą. Nes tas aiškinimas buvo 
netaisingas ir šališkas. 0 visuo-

ti plačiai paplitę negalavimai.

investuoti dau- 
ir sumažinti in-

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

"7". '’ W-:AKtAN0 j. GUSENO RAŠTAI
.ęAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYOVTO- 

VEIKĖJO !R RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
,R DARŠAi. 259 ?SL, UedianSus 19C5 

Jahfohifac ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

J
kius, nurodytus, kaip yra.

Ar Jūs žinot, kiek katalikų 
grupių žmonių nuo Jūsų atkri
to?. Jeigu nežinot, pažiūrėkit 
giliau. Ir tą klausimą nesvar? 
stykit siaurai.

Baigiu su mintimi: kova už 
Lietuvos laisvę ir už lietuvišką 
išlikimą yra taip svarbi, kad 
asmenys, kliudantieji vienybės 
reikelui, skelbia netiesa ir me
lą, turi susiprasti ir eiti bendru 
tautos keliu. .

(Pabaiga)

JAV: pirmoje eilėje sumažin
ti degalų importą, kuris yra di
džiausia priežastimi ūkio nu- 
smukimui bei dolerio kritimui.

Pasitarimų šeimininkei, V.
I Vokietijai: skirti daugiau pini
gų ūkio kėlimui, sumažniti mo
kesčius įmoninkams bei darb
daviams, sumažinti bedarbę.

Taigi, kaip matom, pasveiki
mui pasaulinio ūkio ir pašalini
mui jo sukeltų paseku, reika
linga visiems minėtiems kraš
tams .vienaip, ar. kitaip .pasitem
pti.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ros) 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESCIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO
—-

MEMBER MES TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS 
nter-City Relocation Service

rletoje $4.00 dabar tik

: -"Naujienos,

S3.CC

* tam Hi — AUKŽTA KULTŪRA - ŽIAURŪS ŽMONĖS.
. > Jitopt įipfidžJ.L Dabar tik

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

Kas liečia JAV dolerio prikė
limą, tai čia daugiausiai inicia
tyvos turėtų parodyti jo tėviš
kė, JAV bei, geriau pasakius, 
pastarųjų piliečiai. Pasirodo, 
jie turėtų visais įmanomais bū- 
daisremti savo prezidento Car

vo peržvelgti kiekvieno krašto tero sveikas pastangas taupymo 
ūko svarbiausi atvejai, kurie 
sukelia jo negalvimus, ir pasi
ūlytos atatinkamos korektūros. 
Iš tokiu korektūrų svarbiausios 
yra šios:

Didž. Britanijai: sumažinti 
išpūstus uždarbius, sutrumpin
ti laiką arbatos gėrimui darbo
vietėse, baigti per dažnus strei
kus.

I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JttmlnM, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotyMn 

įprašymai, paimti iž gyvenimo. Lengvas stilius, gyva Laiba, gražiai išleista. 
.150 pBb . Kaina $2.50,.

Dr. Juczžs B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
sutrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario met g. Vidutinio formato. 
jsL, kainuoja S2.00. ' 4

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuves valstybes ir jos kaimynų iftorijt- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
oiniginę perlaidu 1

17SS Boath Halited Street, CMez-Zo, St «3S38

pas mus
NAUJIENŲ 64 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį š. m. spalio 29 diena

Evergreen Park, Illinois
• DAINOS

Taupykite dabar.
Bsntaupot, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatal, kurie n<-

J

UNIVE
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St.

Doni b< a Bom LViSt LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

tllllrt

saujom! jtsg JLzljiI 11- 
didelius darbiu, Pirm*, jlt pa- 
Jums pasiekti xsmeniikru jūrę 

ūiiiinojimuA. Antrs, jie padeda. ru- 
lurti geresni apylinkėm bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
{/teigta 1928 mrUl*.

IrUIgot pletuoM Memo automoMlUms potatytL

Martinique Restorane
2500 W. 9 4 th St.

Italijai: ūkininkauti taip, kad 
ūkis duotų pelną, kurio dabar 
nėra, ir išsiversti be miliardinių 
kreditų.

Kad šio meto Italijos ūkis ne
duoda pelno, atrodo, pirmoje 
eilėje bene bus kalti dirbančių
jų streikai. Kaip daug kas turė
tų dar atsiminti, po karo šis 
kraštas buvo gana greit, iškilęs 
ūkiniai, bet tuoj, lyg pagal kie
no diktatą iš šalies, prasidėjo

K

• VAKARIENĖ
* IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto 
lt» SP- HALSTED STREET, CHICAGC
-c- ?- 7- ' arba telefonu HA 1 - 6100

ENERGY
WISE f",

Buy a ear no larger or 
more powerful ton you

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaltoa 
icša

turinti dideles atsargas
T«L 421-5070
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dy ir kad komisija neturėjo jo
kių duomenų, jog nužudymas 
būtų užsieniečių ar kitų orga-
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Al of December 1, 1T77 
SubecdpHoc Rcfes:

tn Chicago ^33.00 per year, $18.00 per 
BIX months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 .per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu . 116.00
trims mėnesiams . $ 9.00
vienam menesiui x X00

Kanadoje: 
metams __________ ___ $33.00
pusei metu . $lkOG
vienam mėnesiui ________ | &50

20 cents per ęopy. Užsieniuose;
metams — , . . - $34.00
pusei metu ____ _____ $18.00
vienam mėnesiui ________ | 4.00

Nuo gruodžio pirmo* et 
Dienraščio Kilnot:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams —___________  $33.00
pusei metu____________$18.00
trinu mėnesiams ________ $10.00
vienaip mėnesiui ________ | &50

Naujienos eina kasdien, ižsk^iant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Qi. 80608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia Mqsti pašto Mon^y 
Orderiu kartu m ninkpau.

Kitpie JAV rietas ’ 
jąeUmf ___ :_________  3OIX)

kėdė fiąyp nuonxa>ės. Jis mano, 
kad Wąnęn komisijos pąruoš-

1 r*

Telšių miestas fotografuotas

^Taiwne DįdkmJp pranešimo

Planingai griauna išeivių ideologiją
Lietuvos okupantas stengiasi išnaikinti brutalia jė

ga, bet pam nepasisekė. Sovietų valdžia buvo pasiutusi j 
Vakarus — į Amerikos, britų ir prancūzų išlaisvintas 
Vakarų Europos zonasgerai organizuotus sovietų karo 
žvalgybos būrius, kad sektų vakarus pasiekusius tremti
nius, juos suimtų ir jėga priverstų grįžti Į rusų pavergtą 
Lietuvą. Dalį pabėgusių lietuvių rusams ir jiems tarnau
jantiems lietuviams pavyko suimti ir išsivežti į ‘-namus”. 
:• : Amerikos lietuviai, pajutę sovietų valdžios planus ir 
rusų užsimojimus, ėmėsi žingsnių, kad pabėgusių lietu
vių gaudymas ir vežimas > į Rytus būtų sustabdytas. Spe* 
ciali Amerikos Lietuvių Tarybos komisija asmeniškai pa
simatė su tuometiniu prezidentu Trumanu ir gavo iš jo 
pažadą sustabdyti šias lietuvių medžioklės Vakarų Euro 
pos zonose. Aš .šiandien pat pasiųsiu įsakymą, kad ne
leistų sovietų čekistams Vakarų zonose suiminėti lietu
sius, nes lietuviai nėra Sovietų Sąjungos piliečiai, — jie-* 
his pasakė prezidentas Trumanas. Jis savo žod^. išpildė ir 
medžiokles sustabdė _ .

’ JeTgif TbjDRJGrigaitis,’ Leonarda's'šiihlttfštirTtfriiaŠ

“gerbūviu”, nešamu visai žmonijai, bet pasiekiamu tiktai nys, A- Balsys, A. ^kfys,A- Aničas ir kiti. Niekad Ame- 
komunistų partijos vadomams ir sovietų maršalams. Ke' rikoje jie :nėra buvę, Amerikos gyvenimo jie nepažįsta, 

jie vadovaujasi Lietuvon nugabentais kelių skaičiusių 
knygas komunistų archyvuose, čia leistais žurnalais, laik 
naščiais ir knygomis. Naujai išleistą knygą jie garsina 
pasimetusio kun. F. 'Jucevičiaus pastabomis apie 1939- 
metais vakarus pasiekusių lietuvių nuomonėmis apie įvai 
rius klausimus. Kun. Jucevičių jie cituoja taip:

- “Kaip lietuvis yra pasikeitęs širdyje, tai galima

lių jaunimo organizacijų narius pradėjo vilioti kitokiais 
sumetimais. Išaiškino jų silpnybes Ir pradėjo jas naudoti 
saviems tikslams. Bet ir šita taktika nedavė jiems reika
lingų vaisių. Jau kelintas metas jie važinėja, lanko, ta
riasi, bet apčiuopiamų rezultatų nepasiekia. .Jie pakišo 
“Striptyzą”, tikėdamiesi palaužti vienos jaunimo grupės 
moralę, bet ir šitas reikalas jiems nepavyko. “Striptyzas” 
tikintįjį jaunimą dar labiau sustiprino.jr atstūmė nuo1 spręsti ir atvykusiu į Vakarus. Jie turi vieną galvoseną, 
pornografinių rašinių. Katalikų tarpe Striptyzas” su--mes — kita; juos domina „vieni dalykai, mus kiti. Kas jie- 
kėlė protestų ir pasipiktinimo, kad jų globoje esantis jau ms savaime suprantama, mums jau nebeaišku”.
nimas buvo maitinamas komunistinės-propagandos lite- Ku,n.’ .^Udeviciui galėjo būti neaišku, bet nies turime 

. J turėti galvoje, kad okupantas nori mums tuos neaišku
mus į galvą įkalti. Šia knyga jis nori parodyti, koks kvai
las yrą išeivių galvojimas ir koks:geras yra rusų lietu* 
viams primestas galvojimas. : ■

Visuomet .turime turėti galvoje, kad lietuvių ^galvoji 
mas yra daug geresnis,.negu rusų Lietuvon atneštas gal
vojimas. Vakarus pasiekusių lietuvių išeivių galvojimas 
yra dar geresnis, nes lietuviai išeiviai turėjo progos , pa-

ratūra. z . •
Okupastas įsitikino, kad visos priemonės lietuviams 

palaužti nedavė pageidaujamų ir lauktų rezultatų. Jie 
pakeitė buvusius ardomo darbo vadus, ir priešakiu pade* 
jo Praną Petronį, raudonojoje armijoje ėjusį vyriausio 
žvalgybininko pareigas. Petronis savo žiniojd'^fiėjo di
delę grupę tardytojų, klausinėtojų ir;.sekėjų^'kmiiK^ jis 
galės panaudoti laisvus vakarus pasiekusiems lietuviams 
sekti, šmeižti ir savo tikslams panaudota. Dkupantęis Pet- simokyti iš Jaisvojo pasaulio daugelio dalykų, kol Lietu-, 
roniui davė stambias sumas pinigų artinam Aresj voj diktatūrinio režimo laikotarpio nebuvo. Imdami į 
ti. Bet ir Petronis daug okupastui nėp.ądėjo. Viej^^tą rankas šią knygą, turime turėti galvije, kad ją paruošė 
tremtinį jis įtraukė į savo tinklą, bet ..naudos okupantui parsidavę mūsų tautiečiai, kurie nori muš vi-

-- s sus padaryti sovietinės jmperįjpš Vergais.

šių metų rugs. T9, d. mirtis 
prnaešime 'buvo praneštam, 
kad jis gyveno Biehu>oud gat- 
vęje, bet jis gyveno 4044 D. 
Bockw< įis suląuke $4 metų 
amžiaus ir ^imę Skapiškio spd., 
Kupiškio vis. Neviu kaime pa
liko nuliųdųsig Amelia Bliuienę 
ii Ona Marcinkevičienę su šei- 
moi, ir sūnėną Algimantų Ku&~ 
erų.

Virintas vanduo
NEW YORK —PąTis JMjųnhą- 

tąn gyventojų buvo priversti 
gaunamą iš krano vandenį vąr,- 
toti tik payirįntą, kadangi įsų- 
vo rastas žymus bakterijų pa
daugėjimas, kuris liečia ’ apie 
28,000 gyventojų, 60 blokų sri
tyje, bet vanduo netrukus žy
miai apsivalė ir sveikatos de-

Juonių,, t^j didelę, pabėgusių lietuvių daugumą nišą! būtų 
jšgaudę=4r susidoroję. Rusams nepavydi;pabegųšių liet 
tuvių 'išnaikinti,. %et jie nfepakeite savo, t&slų. Jį||nepa| 
jėgė jėga jų suimti, pradėjo juos vilioti. Siuntė Amerikon 
geriausius dainininkus ir dainininkes, siuntė šokėjus i? 
komikus, siuntė vadovėlius, o literatūros čia tiek privek 
Žė, kad didžiausio namo Chicagoje balkiai linko nuo svo? 
rio. Buvo susidaręs pavojus dideliam mūro namui. Atvež 
■tą literatūrą jie bandė pardavinėti, o kai labai mažai jos 
^pardavė, tai veltui dalino. Keli gudragalviai, veltui duo' 
.damą literatūrą susivežė ir pardavinėjo. Jie tapo turtin
gais žmonėmis, bet rusams iš to naudos nebuvo, lietuvių 
suvilioti jiems nepavyko.

- Negalėję paveikti vyresnio amžiaus lietuvių, jie at
kreipė dėmėsi Į jaunimą. Jiems pradėjo organizuoti “lie-

lės-nebuvo. ’ -į j.--1--.
Be- Petronio, okupantas įtraukė pačias geriausias/ 

galvas Amerikos ir kitų kraštų lietuvių ideologijai kriti-’ 
kuptr; griauti ir viską sū^pelenais maišytį, -kad jos yief .■ 
ton galėtų pakišti brežnęvjnį leninizmą.'Jie manų, kadi . .........................
leninizmas^ bus stipresnis, negu laisvojo pašąuĖo žmonių 
pasirinktos filosofinės sistemos, .padėlios' pagrindatt

jis išrašydavo, receptus• JiarkoJ 
atikams gauti, Prokuroras prisie 
kusiemslteįsejams įrodinėjo^kad 

jo^s -gydytojas neturi-'teisės* 
4uoti narkotikų,. TSek ’jų paruoš 
davė dr. Wilbur Thain, - ■ •

Prokuroras perskaitė tųisė- 
ams dr. Thain. laišką, kuriame 

.jis.aiškina Howard Hughes, kad

kiau gauti jo Jįgai- reikalingų 
narkotikų. Ijr.s 'Thain ąžkino 
geismui,’ kad iętžįnieriaus. $uri-

IŠTEISINO HOWARD mus. Prisiekusieji teisėjai ;gydy 
toją Thaiii išteisfnel' ' "7 \
.'' L-l/J < v t. 5 ’ ’k • jTS; r

dėl ip -buyo ątriradęs toks -bak- 
terijų padaugėjimas.

x Boksininkas Mohamed Alį, 
laimėjęs paskutines rungtynes 
ir tapęs vėl pasaulio čęnipipnu 
viešai iškoliojo • italus teisėjus, 
o netrukus viešai jų atsiprašė.

» ' '■ - - - ' *' ■ . •

—i First‘federal Savings Auri 
^paruošusi didelį planą paško- 
loms.Nuo. spalio X dienos jie 
bus pasiruošę, priimti, prašymus 
tofds paskoloms,

: J~rr- ari -vi

ja^-pasirodč

niai. šiefe metais ^6 žmones
minties laisvę, pagrindines žmogaus teises ir toleranciją? 
Jie suorganizavo pačias geriausias jėgas, kurias galėjo, 
rasti pavergtoje Lietuvoje, privertė juos parųąšti jr išleis 
ti knygą, pavadintą “Ideologinės srovės lietuvių išeivijo
je”. Knyga yra 424 psl., išleista Vilniuje.. Ąmėrikps ji .dar' 
nepasiekė, bet netrukus ji bus kamšiojama' ikiekvienam 
jaunuoliui, kuris rūpinasi pagrįsti savo įtikinimus kuria 
nors filosofine sistema. 1 -----------t---- --  g» r

Knygą apie ideologines sroves paruošė ne paprasti.įkiekvieną kartą darosi vis aųn- 
propagandistai, bet įvairiaus mokslo- laipsniais apkabi; 
nėti sovietinės Lietuvos profesoriai, daktarai, ir mokslo* 
įstaigoms vadovaujantieji rūsaį. Knygą paruošė sovie
tinės Lietuvos mokslo akademijos soęialogijps., fflosotijos

Ima vėžio ligą ar vėžio ^uke-
Jiami nepaprastai dideli skaus
mai vertė jį išrašyti jam nar-

WASHINGTON,. .HC^Buvęs 
prezidentas; Gerald Ford parei
škė. kad teisėjo Warren vado
vaujamos komisijos sprendimas' 
prezidento Kennedy nužudymo’

— Chicagosadvokatu "'sąjung^ 
yra įsitikinusi, kad keli -teisė- 
jai, kandidatuojantieji šį rude 
n j, visai netinka teisėjo parei
goms. * ' ' •

ren komisijos narys. Jis tvirti
na, kad niekas nedarė jokio 
sp^idmo'į WarrenkomisijoB nu 
tarimus. . • . '

Prezidentas Jphnsonas 
rė aukščiausio geismo pirminiu-! 
ką Earl Warren komisijai pir- 
minkikauti. Jis taip pat pa£ky-' 
rė Gerald Fordą, kaip respubli-

— Erdvėje ilgiau skriejančių 
pelių kaulai nukęnęįa pirmiau 
šia. Juos paveikią .erdvėje ėsan 
ti įvafa»us' gaUvgtUno radia
cija. .

• A st pcm omų *fep6kaičia vim o 
Paukščių tako žvaigždyne yratuvių kalbos kursus”, keliones į Palangą, o šių kursų pa-i ir teisių instituto kolektyvas, baugiausią piję kios kny^oą

galba norėjo juos .apkrėsti leninizmu ir sovietų imperijos prisidėjo Vytautas Kazakevičius, L. Kapočius, B. Deks- skotikus, mažinančius, skaus-konų. atstovą minėtoje komiah ape 100 Hibjobų žvaigždžių.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija

-----------------------------------------------------—===-U . ■ .■ ■■SIMU

reikalas surimtėjo, nes dainelės žodžiai, buvo tarka- lų •viąUnįus anglus. Tad pradėjo skirti yįlbor.ui bok- 
nri Anglijos mažajam princui Charles.

Praėjo .dar metai ir mūsų vaikai jau laisvai susi-
so p a H nerįųs iš ąukštesnių klasių mokinių taupo. To** 
kįe ir ąinžiųuii ir bokso patyrime buvo žymiai prana-

(Tęsinys)

Suaugusiems veikdavo įvairūs vakariniai kursai. 
’Už nedidelį mokestį buvo galima lankyti svetimų kal
bų pamokas, siuvimo, virimo, dailės, keramikos ir ki
tokius kursus įvairiose kolegijose. Manchester Colie- 

-ge or Commmerse kasmet lankydavo šimtai studen
tų iš įvairių pasaulio kraštų. 1956-57 metais, jau dirb* 

-danias pardavėju New l>ay Furniture Store kompani
joje, tarp juodų, rudų ir baltų sveti m tautiečių studen
tų aš buvau vienintelis lietuvis studentas svetimša
lis. Kili nors ir spalvoti, bet atvykę iš britų kolonijų, 
rbuvo britų piliečiai — British Subjects.

Žinonai su vaikais atvykus Anglijon, mūšy vai
kai \Vilboras ir Elytė pirmuosius tris metus lankė ka
talikų^ Mount Cannel parapijos mokyklą Salfordc. 
Per dieną kito$ kalbos negirdedami, vaikai gana grei
tai pramoko angliškai.

T Prisimenant vaikų pinnuosius melus anglų mo
kykloje, atmintin grįžta ir juokingi atsitikimai. Ka*»p 
ir visose v mokyklose, vaikai pertraukos metu žaidžia 
jier virvutę šokinėdami ar ratelius sukdami, dainuo* 

įdanri. Viena iš tokių dainelių prasidėdavo:

•"y “Charlie is my darling, my darling, my darling...” 

j nr netyčia mūsų Elytė ip jos pusseserė Ire
na (Iwrt £^b(’ IM pačią’mokyklą, dainos žodžius iš- 
1 ardavo k tini p* * ’Charlie is bananas, bananas, bana
nus...” Iš (nkių <i?«nos žodžių kitiems vaikams būda- 
v< daug juoko. Mokytojai sužinojus juoko priežastį,

kalbėjo angliškai. Jie mokykloje gavo katalikų tiky- šesrri ^žA'iĮborą.Tačiau mūsų sūnus, kietas ir kantrus, 
bos painokas ir ten buvo paruošti pirmajai komuni
jai.

SPORTO PAMOKOS

dar ir tokius dažnai .nugalėdavo.

Vieųą jpopiątę ąj)Qido mstrjrkttorius nutari •‘•įrpdy- 
Įi” -vąįkams, kąd anglai vistik»pranašesni doksininkai 
už svetimšalius- ^Suporavo Vilborą sų šios mokyklos 
bokso čempionu, jau paskutinę klesę -lankančiu J5 ine*į 
tų berniuku. Kova buvo ilga ir .kietą. Vįlborąs .buvo 
lis kartus nutrenktas nuo kojų, bet vis atsikeldavo, ne
norėdamas pasiduoti. Kovojo iki paskutiniųjų jėgų. 
Pagaliau sporto (vadovas pakėlė “nugalėtojo” ranką, 
o yjlborąs yos bepajėgė atsikelti.

'Po U)k|o įvykio Vilborui nebeleidome bokse da- 
l^vautt

Anglų mokyklose mokiniai aktyviai dalyvauja 
įvairiose sporto šakose. Svarbiausioji iš jų. aišku, yra 
fudbolas (soccer) ir Cricker. Tenisas, krepšinis, plauki 
mds prieinamas vienodai berniukams ir mergaitėms. 
Berniukams atskirai dar buvo dėstomas boksas. Vil- 
borui ypatingai gerai sekėsi plaukime, greit išmoko ii* 
netrukus gavo kelis pažymėjimus. Neblogai sekėsi jam 
ir bokse, tačiau šioje srityje jis daug nukentėjo. Ir 
tai dėl to, kad nenorėdavo nusileisti anglams, nors tie 
būtų už jį vyresni ir didesni. Gal sūnų būtų ir pavo* 
jingai sužeidę, jei ne atsitikimas, apie kurį^nano žmo
na sužinojusi, atatinkamai reagavo. 

« . *
Ka-rią ii boras iš mokyklos grįžo užtinusiomis 

akimis, sukruvinta nosim ir labai sudaužytas. į moti
nos klausimus kas atsitiko, jis nenorčjo atsakyti, išsi
sukinėjo. Bet jai rūpėjo sužinoti teisybę, nes jeigu 1J 
metų vaikas iš mokyklos grįžta sudaužytas. Jai kaž
kas netvarkoje.

Už kelių durų nuo mūsų gyveno Jciti beruiukąi, 
kurie kartu su Vilboru lankė tą pačią |mqkyklą. 'Vie
nas jų, Dennis McGealey, mums papeaakajo visą Is
toriją. VilWasTdu iš mažens buvo nemotas ūįSu k angliško4
stambaus kūno sudėjimo. Savo klasėje jis lengvai Jin- \-^k4škųpavadinįmų. pavytdwkn 
boksuodavo vienmečius berniukus ir buvp laikomas —Pttter butter, warm — warm, ir t, t. 
savo klasės čempionu. Sporto vadovai, rąatyt, nepa- dojafitmanp patąrimą, žmonai, atrodo, neblogai sekM 
tiko, kad koks neseniai čia atvykęs svetknšulis Kartą Išėjo į Margolio krmdųvę maisto nulipink t i.

MOKINAMAS VISI

laikams iankant mokyklą, žmona ir aš taip pat tDc- 
norėjoinc npo jų atsilikti. Bet vaikams ^vėlimas kalbas 
išmoląli visuomet lengviau sekasi. Motina su vaikais 
dauginu kalbėdama, iš jų pramoko pirmuosius pagrin- 
(UnįUs žodžius ir sakinius. Be to, Juzefą su McGealey 
uyrrėia kasdien mėgindavo susikglbūii, ląągviųej 
Imlų fabrike, kur — nori ar nenorį reikėjo .aąpritsli 
^iškeri. !

* Jš 4)radžiu mėginau žmonai įrodyti, kad <inglų kat-į 
Imt/dažnai# ^atvejais panaši į vokiečių. Kadangi vokiš
ki gerai susikalbėdavo, tai jai patariau, neįdnaht $u*

P.ties pateigę, fląr Mukux parsinešti kopūsto galvą, 
tad ir sako:

— Kohl, please.
— What you want, goal? >
— Yes, please.

Margutis žydelis paslaugus, stengiasi ^v^ IdĮjjep- ? 
tams padėti. Pakratęs galvą, pasakė žmonai palaukti 
ir pats išėjo į kiemą. Už kelių minučių grįžtą su krep
šiu prikrautu akmens anglimis.

— 1 donorei! any coal, Madam, but 'hetb'Tmi 
out this time. f z

Tada W<H>a parodė (pkstu į kopūsto galvą ant 
lentynos. Margolis, susigriebęs už galvos, nes suprato 
ir vokiškai:*

— Kaip aš neaųeigaucUieu. Juk ir mes žydiškai 
kartais tai vadinome **kol”.

Nuo to laiko Žmona niekad nepamiršo, kad ko- 
pustas — iebidž.

BBC IB NAMŲ RUOŠA

SI cn ginusi aš neats Hi k4i nuo vaikų ir žmonos. 
Sunkioms gyvenimo sąlygoms reikėjo prisitaikyti, iš- 
m«Mi kv wnoki‘jap<xTad^iliiMHisi tik į anglų kal- 
bą,jbet iwcddausi ir barnų raošas<d^||s.

/.I0W1B3 dMjbas Moję pamaininis. Ai, 
a Kuomet žmona da'-b j : 

pradėdavo šeštą valandą iš ryto, aš kcjdavau sykiu »u

boksuodavo vienmečius berniukus ir buvp laikomas

pasakydavb ka valkams ir sau pusry 
icokiaks drabuiUMS Jut* apnuxgLi aJlcit 
4ą ir y^^JtfdvMkymus duodąvo .



inkstų m šlapumo takų 
CHIRURGIJA 

TM»f. 645-0532

DR. PAUL V. DARGIS 
ftyhYfojAs Ir chirurgas 

Wostch«st»r Community klinika* 
Medicinos airtkioriu*

S. HSnhowh ltd., Wostchtsrar, IL. 
^AluV'DOS: 3^—S darbo dienom i f u 

antra ^sudienj 8—8 vai.

OK.LEGNAS SEffidTIS’i
. tNKSTŲ. PUSLSS K į®.

D R, FRANK PLECKAS'
OPTOMETRIST AS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

444? So. Pvlaaiu R4. (Crawford 
ModlCil EwMiftf), T>L LU 5-6444 

Priima liffwaiug pagal susitarimą.
Jei neatStee^a, skttnbarti 374-8WL

2414 W. 71 St. Tai. 737-51*?
Tikrina aiis Primt-I, a Vining i,

• - “contact lenaed”’
Vai. »$al suauanmą. uždaryta treč

. EU _ BE 3-54?3

Dtt A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEGM4.Y4C AKIŲ LIGOS 

»?07 WW Ttord Strnj 
Vfilaiidbs p*gal taMtsnma.

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko ir

r ■ i

j Juozas Žebrys, slapyvardžiu A-apsilankymą Amerikoje 1912 m. 
kmenin’X parašė veikalų var i Antrą kartą tarp- Ameiįkos 
dienai *Kankimrnas katalikų lietuvių apsigyvenęs, parodė to- 
Lietuvoje abėbsak o ypatingai ^cią pat tautinę energiją kurią 
Kražių sė*. Veikalo paskirties parodė praėjusiu šimtmečio ga- 
būta: ‘Tžlalkamt teisybę išai-jle, kai derintas Seimas išrink > 
skinti maskolių pol.tiką, jų no- jį Susivienijimo prezidentu, šį 
rus žmogžudystes ir tam pana-įkartą pas'aukoju kitai Aineri- 
šiai —- dėl lietuviško teatro’’.jkos lietuviuose gimusiai idėjai 
To veikalo 750 egz. atspausdino — 
Juozas I^ukštis.

j Knygas peHtičh-ėjusi koBijsja 
raportavo, kad Suririeaijimas 

r jau turi 1173 narius, o pajmnų 
per metus turėj o $890.03^ šlai- 
dų $128.73. Ižde buvo *761.90 — 
daugiau negu bet kada nuo įsi
kūrimo.

Kun. A. BuH>a nebekandida- 
tavo į prezidentus. Pareiškė, 
kad organizacijai jau yra ištar
navęs ketverius metus, pirmu
tinius gana audringus, todėl jam 
užtekę (jis tada buvo 38 metų 
amžiaus). Į naują Centro Vai- 
dyby seimas išrinko prezidentu) kretoržus (1930-1961).

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 24S4 WEST iBol STREET

, VaL antrad., i—if- popiit 
_ r ketvirti- v«. fU 

W-t 77^i880 
taUU 448-5545

i
I

i

DR. VYT. TAURAS
(LYDYTOJAS T< iHfftUfeiĄŠ

Susivienijime stiprėja savišalpa
(Tęsinys) Vienas Įkūrėjų Motinėlės Drau

gijos, kuri rėmė mokslus einan
tį katalikų jaunimą stipendijo- 

testanferitu pa-

Seimas suprato, kad didėjan
čiai organizauijai vis sunkiau 

j bus rasti tinkama^ žmogus, ku-

■ OfiMt 2652 WEST 5>th ST R'JET
T»l. PR.8-1ŽK \-

OFISO VaL.: pirm_ aiitiad., trečiac

atkurti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę.

Katalikiškų organizacijų 1914 
nt f.hieagcjje sudarytoji Tautos 
taryba išrinko ji savo past v’u 
rtariu. Tautininkų Tautinei tary
bai pritarus, kun. J. žilius bu
vo paskirtas abiejų tarybų Eg- 
zekutyvio komiteto sekretorių 
Washingtone (1918). Komite
tas buvo, tartum, neoficialus 
atsikūrusios Lietuvos diploma
tinis atstovas Amerikai. Kun. 
J .Žilius sekretoriavo iki 1919 
m. vasario 19, kada jo vietą ir 
žėrnė Matas J. Vinikas (1884- 
1961), vėliau Susivienijimo se

"Virk* darykite »u merle*. — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Stentąjame Krirte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: uKas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėją tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja, ją sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda įjems sveiku proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pašauti 
sa^o viengimi Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9. 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

»V. RAKTO TYRWtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 1W3

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

• 1!<S9 rfi. Anginojė įniro įs 
teigta Favershain Oyster Fi
shery C.o. Ji laikoma seniausia 
bendrovė pasaulyje.

EUDEIKIS

kun. Joną Žilinską, sekretorių 
Pranų Naujokaitį, iždininku 
Andriu Tepilusį!

Ku-fl. Jonas Žilinskas- Žilius 
(1870-1932) buv? marijampo
lietis ir lankė gimnaziją Mari
jampolėje bei tenkų seminariją 
Plocke. Jį finansiniai šelpė dė
dė kun. Mykolas Pėža, kuris, 
nebenorėdamas toliau lenkams 
Plocko rėdyboje. tarnauti, pasu
ko 1892 m. Amerikon, pasiim
damas su savim ir giminaitį 
klieriką, kurį jstatė Overbrook, 
Pa. seminarijon. . Vyskupas jį 
įšventino Pittsbųrge 1894 m. 
Tuojau buvo paskirtas klebonu 
Mt. Carinei, Pa. (1894-1898). 
Po kun. A. Burbos mirties tapo 
paskirtas klebonu Plymouth, 
Pa. (1898-19(M>. Po to? penke
rius metus klebonavo aritrajak 
So. Batono lietuvių šy. Petro 
parapijai ir apramino vietinių 
lietuvių ginčus su pirmosios pa- 
n*apijos Įkūrėja, kun. Jtrazu frri- 
viu, ners'kuris dar išsilaikė de- 
Nynioliką metų :41895’-1914).;

L ■ Sakoma, sveikata:• privertė jį 
įvažiuoti į Europą gydytis 
' (1909’). Studijavo kiek ^veica- 
;pjoj,/Zuriąhg^bpt gątūtįpiąi ap-

’ šrgyvenj Berlyne, kur jį užtiko 
’ Pirmasis pasaulinis karas. Bū
damas Amerikos pffiėtfš, gavo 
leidimą pą\^žinėti fx) Lietuvos 
kaito • pabėgėlių kolonijas -Husr- 
jjoje.'iš Berlyno grįžo Amerikon 
4 91f> • Rifvo udlu« nnrvs' nn > iu3aien.|, rugsėjo ^4 d-, 1 vai. popiet, 1J1O. tfuvo uolus narys nu>lAndės Koiak ^..-c 4500
4912 melų dr. Basanavičiaus man Avė. Nariai Kviečiami atsilan- 

i Vilniuje įkurtos Lietuviu Mpk- svarbių dalykl’
Slo Vfau&'os. Padarė ir trūnTpą ’ Rožį Didigalvi rait

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TėL 737-860!

GAIDAS -- DAIMID
SENIAUSIA IR TULŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Rudeniniame Naujienų pik 
nike buvo suruoštas šokių ko- 
rrestaš. Paveiksle matome is 
kairės į dešinę, Vincą S aruos- 
ką, -tailgo verdnloją, ir geriau
sius tango šokėjus: Edv-ardą 
k Ann Jako s k as.

Fotografavo Al Nailis

mis. Tam tikslui 
liko $3,000.

J. Stuphickas 
inerikon atvyko

(1857-1945) A- 
1889 m., tnrė-~ 

M • ■ J- j®«-32 «w*«s arnikas'
^..*^ S^ir 6-8yaLL^nv-ninką per ^evy-;! gydyt jo d^Otoą. Pabuvęs pir- 

ro‘nerius jrfėtaS bfe ąftygįr&rrto bfiti’ sanirų mėty Amerikoje, jis gtj- 
— Susiviefii^THo organu, SeimasĮi® lAetuvtm, o Tietniktts, iš tėti 
. - Juozą P£trk§Q Crarbėš Amėrikoft'.’
_ Nariu. Garbės Nariu pakėlė 4evįulajnę^ft-

šivU’nijimd Sėinie.

it (Lietuvoje), kirttes įikslų* nesugalvoję, Kražių škėr-
Čhica^c - v L40629.«j-S1 ifinėjifiVuk erlk os

jštS? triitiifgai Vtro^ėYftr
^bėdiėvių
RW.‘?Jėri&s nŠ<dš;r Miktiri* 
JuiiiV koįrifteto Jiiriufninka'sz pa
rašė'" 77 ptistephį -kfixįelę pava- 
<Tininth "Kražių skerdynės ir jos 
pasekmės*, ka Antinas Olšaus
kas Chicagoj atspausdino 4000 
egz. tiražu. O garbės narys kun.

sekretoriaus darbą. Todėl nu
tarta Sekretoriui mokėti į me- 

1 tus -25 atlyginimą. Už leidimą TeL 927-1741 — 1742

W susitaria*. “

^IlSHUNKlMU

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

1

r*. Aparatai- Protezai. MM. ban-1P 
dažai. Speciali pagalba ,LJlofns.| 
(Afčh Supports; ir t t

VRfcc.feMl Yr^u-8.
4SQWdai3rd.«t^

* PERKRAUSTYMAi ' :

Liljimai — ®ilru ipcriud* 
' iEMAkAINA

gvykclė 300 kazokų 1893 m. lap- 
kfJČi'S 3< ^puiUtrii ^isln^nis 
Kražių bažnyčiųijė;.’ kurią'' YtfSal 
norėjo pa versti cerkve. Devyni 

i biiVo uifnnštk de^riils įaažaYrfų, 
. kėtnria'sYteširut keitei ’ s^aip ’ Su
žeisti ir per pn^antro SCnSlp šir 
imtų it išvežtų į kaiėJ&hns. Mi
luko įnešiinn ŠiKsfriė<ii^n‘to Sei
mas pasiuntė apHfefciją šv. Tė
vai Rorrrcm it paskyrė komisiją 

. raginimui AnrėYįitos lietuvių

>s
Lietuyos Pensininku Sąjungos vai* . ’ 

dyba,‘kviečią Sąjungos naritfs ir nb- j d 
ginčius i istoti naujais šnariais,: i susi i-' 
rinkimą, ktirjs įvyks rugsėjo (Sep- į 

’tember) 27 d., 2 vąl. p. p. Gage Field- I
bouse, prie Š Western ir 55 gatvės.

JOSEPH SKEIVYS.

Lietuvių Žagarės klubo poatosto- 
ginis nariu susirinkimas įvyks sek- j 

Į madienį, rugsėjo 24 d., I vai. popiet 
{ Anelės Koiak šalėf

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

W* 5-8063 . • ’

MOVING

✓

madiemo iki

CHICAGO, ILL <062$

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

,;f«t 5?UiŽ2 irb/ 37MW

,wL Ąrto,.

' VmMU -Atdoar D*elrv»

Tafaf.; H E m lock «4UhX'.

ir i n n r

^Pgl£ RARCUS
Ra6V61e*mos valandos

—

14^6 BO. 50th Avė, Cicero, ŪL Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Chicago. 1, ILL,;Saturday, September 23/1978 *

combinations, two-tone brown or black and 
platinum, the Elegante exterior design is high*

Ir

LaMotuviy
Direttorii į
Awociacijcs <

NARĮ AI:

CUcagor

AMBULANCE 
>KTa1NXY1
MAS DIENA

l R IMKIT

-2424 WE81 69tf> STREET ; KJCpubtlc t-ltU
2311 WEST 23rd PLACE Vii tini* 7-U7I

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, PL S74-441?

TUltTMl 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
ŠALYSE.

IMtvr) MJUMaka 
ChMR»B> 

biNOilMANĄ

< —i* .tidl lt hole kurie

GEORGE F. RUDMINAS
331? So. LITUANTCA AVE. T»L YAri»

3354 So. HALSTKD STRE45T Phew: YMt f.IMI
jiEtni siusime Naujiems dtl ift- 
vsites nematelta.- < ___ ;

a ' » ♦ • * _ • , W-* . S*< -.r- ’
-..vi --------,

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 5-3573

Siją -subarė kflft. ^dUtiš iSfertškaš, 
jIcTm. Šf 4r.- J

: KYrt. M. S-edvydis (1WW19) 
i mokėsi Dvasinėje Akademijoje
1 f*ėTėrbWge bė’t kunigo Yftofa&lš 
'beige Šiilpicijorių Senina rijoje 

N^alliTiTO'rėj'C. Amerik-on atvykęs 
J 1S91 mefjf's it Įštėn'fitiinnis ga- 
J vęs 1891 iifėtaHs. Jis kasmet

■ (lah vattdaS'o 'Šttšiviėriifi'rtl >
‘I nrtfoše if -Mt kuygros katalrki 

škos šakos-y(lWi-lSC&)\ 1898 
m. pradėjo leisti G&r^ą Amer^ 
kos Lietuvių ir l'įfOO m. buvo

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS JR LAURYNAS LABANAUSKAS 

<u. LTTUAN1CA AVENUE. Plona: YArdi 7-3401

Didilovrioi kolftu 
pasirinkimas / "

■ nr**

< DETROIT — Cadillac’s individuality for 
1978 is noticeable from all angles of the 
Sedan de Ville (upper). Ai with all full-size . lighted by a fully-painted metal roof, chrome 
Cadillacs Mr 1978, i new horizontal grille and 
friMd script on the hood face establish this 
year’s new look. De Vilte models possess 
'distinctive series identification with a special

panel crest and scripted nameplate. After 
pro^ectiot begins, De Ville and Fleetwood w 
Brougham owners will be offered an optional 
pictage featuring chrome accent moldings, 
rear dedt print stripes aAd color coordin
ated body side moldings, affording further 
penonaftzed luxury for this popular 1978 
Caftlte.

The 1878 CacMlac Sevilfe Elegante (lower) 
emphasizes the versatility ct this iktemational 
(ide Cadftac with its distinctive blend of*’

accent moldings, wire wheels and unique 
Elegante scripts. The interior is plush, even by 
Seville standards, and features lea th er/vinyl 
door and seat trim witi segments of perforated ) 
leather and suede-like accen ts. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 4 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone Installation. The 
steering wheel rim h entered in either gray or 
saddle leather, matching the interior color 
cdthbin/tion. Cadillac plans to produce about 
11,000 Seville Elegante models during 1978* > 
CadiNac will offer a total of seven standard 
and two “special edition* cars for 1978, ią t 
the familiar DeVille, Fleetwood, Eldorado < 
and Seville models, — - j



Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

REPAIRS ON HOMES & FLATS ) I
AND APT. BLDGS. |

ROOFING • SIDING • DOWN !‘ 
SPOUTS • CEMENT WORK i 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING « INTER. 
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

trumpa;

— Ponia Anna B mba iš New 
port Richey, Fla., tarp kita taip 
ra*'o: “Mano vyras a. a. Juozas 
vis sakydavo, kad reikia palai' 
kyti Naujienas.Jis jas palaikė ir 
nuolat rėmė. Jcs man taip pat 
patinka. Matydama, kad jau ar 
tinasi prenumeratos pabaiga, 
siunčiu $40. Dešimkė lai bus 
Naujeinų paramai. Linkiu vi
siems eeros sveikatos ir gero pa 
sisekimo. Dėkui už laišką ir už 
auką. Reiškiame užuojautą dėl 
vyro a. a. Juozo mirties.

— Januarrus^ R.eivytis iš Stay 
nėr, Ont., Canada, atsiuntė tokį 
laišką: “Nelaukdamas Jūsų pra 
nešimo siunčiu JAV dolerių 50 
Money orderį už prenumeratą 
ir auką, Linkiu sėkmingai ko
voti ir nugalėti vidaus ir išori
nius priešus. Gaila, kad dauge
lis tautiečių nežino ir nenori 
žinoti, dėl ko ta kova eina”. 
Dėkui už laišką ir auką.

— Vincas Kuliešius iš Mar
quette Parko, žinomas statybos 
ir namų remonto kontrakto- 
rius, prenumeruoja daugelį laik 
raščių ir remia juos aukomis. 
Dėkui už $7 auką, atsiųstą pra
tęsiant prenumeratą. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene 
riems metams ir parėmumiam 
jų leidimą, bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

“Tį mos V..... Lemonte. Dr. Julija 
i1 Moi a-įMenė iš San Francis

Cal. švyko į St Peterburg 
į Beach. Fla. Janina Monkutė- 

ęrižo iš atostogų New 
vasarvietės. Ponia K. 
s East Chicago vasarą

Buffalo 
Matuok 
pr?leido Knox, Ind. Marta Hoff 
man iš Brighton Parko apsigy
veno naujame bute.

— IU nos valstijas loterijoje 
rugsėjo 21 d. Big Pay Day loši
me lain ėjo 668. 68, 2 ir 0691. 
Touchdown lošime laimėjo 45, 
16 39 ir 20. Miestas—Čikaga.

i - '
i — Į Fra^emitas Lithuania- 
Pair a korv! naujas nariais pri
imti: dr. Mindaugas Griauzdė, 
dr. Dalia sulienė ir med. stud.
Kast y ils įžymantaą.’,Nepapras
tais nariais priimti: inž. Kazys 
Oželis ir dr. Domas Giedraitis. į 
Garbės teismą sudaro: dr. F.;
Kaunas,dr.J.J.Jučas, r dr.O.Mi- nam gydytoju sėkmės garbin-.

. • • r •• • , - , .ponaitė.

Atsiminimų Skirsneliai
aLs pa u odini i

Grašį, lengvai skaflnma ir 
picini 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašom) ar- 
tykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

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

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

apie 20d svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $8o,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu 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.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

— Prel. dr. J. Tadarauskas, 
lietuvių parapijos 

. muwnao, šįmet švenčia x 40 m. 
I kunigystės jr 30 m. šioje para- 
i pijoje sukaktis. Hamiltono lie
tuvių organizacijų atstovai nu
tarė jam suruošti atitinkamą

— Kanados šaulių rinktinė minėjimą spalio 22 d. Jaunimo 
minės veiklos deamtmetį spalio centre. Ruošos komitetan iš- 
7 ir 8 d. Montrealy. Ta proga (rinkti: K Mileris. - K. Gudins- 
bus Kanados šaulių sąskrydis. p. Masys/K. Baronas, K. 
Spalio 7 d. 6:30 vai. bus akade-; Meškauskas, G. Breichmanienė, 
mija ir banketas Aušros Vartų Kažemėkienė.

1 salėje Kalbės rinktinės vice- 
jpirm. Stp. Jakubickas, sveikini 
i mai ir vėliavos šventinimas.
j Programoje dalyvaus sol Gina 
i čapkauskienė ir parapijos cho
ro Vyrų oktetas. Debiutuos Jo-

goję profesijoje — padėti ser. Hamiltono 
gančiajam greičiau pasveikti, ‘klebonas,

— Vasario 16 gimnazijon Vo-{ 
Universiteto Medicinos mokyk-i kieti j on iš Toronto šiemet išvy- 
lą, dabar yra Mercy ligoninėje i ko mokytis penki mokiniai, 
chirurgijos rezidencijoj e. z Tai 
proga dr. Raimondo tėvelis dr. ’ 
V incas J ana vičhis, ‘ Shapiro
Development centro * drekto- 
rius su mamyte jų gražioje re
zidencijoje. Kankakee, 1111., su
rengė pobūvį, šiame, puikiame 
pobūvyje dalyvavo nemažas bū 
rys svečių ne tik iš vietos,bet ir 
iš Chicagos ir kt., būtent: dr. V. 
Tumašonis su žmona, dr. Mice- 
vičius su žmona, dr. Šukys su 
žmona, dr. šukytė,, dr. Kozlovr 
ski, dr. Dalia ir Leonas Šulais ir no Rimeikio orkestras. Sekma- 
kt Vaišėse dalyvavo nemažai irfdienį, 11 vaL ryto, bus iškilmin- 
amerikiečių gydytojų. Dr. Rai-Igos pamaldos Aušros Vartų 
mondas gavo įvairių dovanų.! bažnyčioje, o po pamaldų —

— Dr. Raimundas Janavičius
1978 m. pavasarį baigęs Illinois j

— Leonas Meilus iš Detroito 
išvyko į Warren, Mich. Dėkui 
už ta proga atsiųstą $10 auką. 
Ponia Susane Putris iš Mar
quette Parko išvyko į šv Šei- Pobūvio dalyviai palinkėjo jau- bendri pietūs.

— S Miniotienė ir P. Jurėnas 
•dirba Prisikėlimo parapijos bib 
liotekoje. Ja gali pasinaudoti 
visi sekmadieniais po 10 vai. 
pamaldų iki 1 vai. Spaudos kio
skui vadovauja .^ .P7 .Misevičius. 
Jis atdaras sekmadieniais nuo 9 
vai. ryto įki 1 popiet.-Yra įvai
rių T dovaninių - .prekių.

KAIP SUDAROMI
1 TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali dan,. 
oadėti teisininko Prano Šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Well 

oeržiūrėta, “Sūduvo?* išleist 
knyga —

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomi* gaunt 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
knygos kaina S3.. Su legališkr 
lalsted fl. Chicaur iji 6060 
uis formomis — £3.50.

Užsakymus *u Money orde 
riu siusti: ‘*Naujieros” 1739 >

lasurance, Income Tax
951 W. 63rd St TeL 436-787b

REAL estate
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8334

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto foidltrą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose grnft, ga
rantuotai Ir sąžiningą]

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559

— D. Tijūnėlis išrinktas Chi
cagos aukšt. lituanstinės mo-j 
kyklos Tėvų komiteto pirminin 
ku, N. Gaurilienė — sekr., V. 
Zalatorius — ižd.' J. Smilgienė
— parengimų vadovė, I. Pem- 
kienė — metraščio globėja, E. 
Lapėnienė — korespondentė.
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me §4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 SoJ 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Priimsiu ir globosiu;pagal
bos reikaligą asmenį. * ’

Tel. 436-6294 :Xpr)?; -
< ..j 

i r -

—Dėl visų rusių stogų dęngi- 
DĮo ; pąiaisgno, /kręip^it^ 
pas ARVYDĄ KIEL4,434v9655^

A -u i: >jn araV*: ųvoli'
— Astrologija ir kortų skai

tymas, Eliuęr . Jakšte, kamba
rys. 1717 Stevens. Bldg., 17 No. 
Štate Statei. 782-377,7^ Mes kal- 

cbame lietuviškai. (Pr.)

Taisome Dulkinto pranešimo 
klaidą

'Šių metų 
pranešime 
jis 'gyveno

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600. .2—36 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $91 pusmečiui automobili# 

-labuty apdraudimas pensininkams 
Kreipti ...

...
..

Visas ir visus kviečiame J didžiąja talka.

tariVi

HA 1-6100.
Adresas

Trauke Al Vail's
kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

P iv’rrdė ir vardas

/ Kretai

NAUJIENOS, CHICAGO 8> IU, Saturday, September 23, 197^

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Ml Frank Zapolii 
JZDtVi W.95th St 

GA 4-4454

RENTING IN GENERAL 
Ng t m oi

Prenumeratos pratęsimu, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikliau® 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkariomis.

P. NEDZINSKAS, 4065jfljį^Al.

Chicago, III. 60632. Teh

• Užsakam Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dot

Pavardė ir vardas_______________ _____

SIUNTINIAI J LIETUVĄ. .
Cosmos Parcels Express Corp.

MAUQU1TTI OIFT PAŠČIU IHVKI ' 
1M1 W. St. Otew». Ill- fBiXt. — T«L WA M71T 

M33 Sa. *tw Chteava, HL — T< I344TM

MARU A N0REIKIEN1 .. '
U0S West IWi St, CMetro, Hl W52» • Tet WA M7ST 

DMoIIi gMlrMrbnof geros rQtkf tvalrfg jprekfe.
MAISTAI <1 EUROPOS SAN^tLIŲ.

> Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol __ ___

Pavardė ir vardas___ ____—__________________ ____________________

4445 Se. ASHLAND AVI. 
5ŽM775

LAIKRODŽIAI !r BEANGINYBES

Pardavimu Ir Taisysaa 
2444 WEST 49th STREET
TtWj UwuMk MN]

fc:: ,! . ■. : ■■

Brighton Parke savininkas parduoda 
medini namą, 2 žbūtai po 5 kamba
rius.

Skambinti CL 4-3252. \

IJETUyiS, 
DAŽYTOJAS

4612 S.: Paulina, St 
(Town of Like)

Dažo namus Iš lauko Jr Ii vidau®.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

L.,, ,, —■

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

INDIANOJE

13 akeriu su senyvu mūriniu namu, J- ** ’ ” • --- ’•
nuo

WANTED
Hammerman, assistant hammerman, 
heaters, trimmers & forge shop trai
nees. On the job training available. 
Excellent starting salary. Company

insurance. Apply in person:
CORNALL FORGE 

Route 72 North 1 mile on Walker Rd. 
Hampshire, Hl-

State Farm Life Insurance Conni 'ny

FIGHT HEAPT DISEASE

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant ŠĮ seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. 4

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

TI pijaniną arba’ akordeoną pas 
muz. A. Jurgutį, prašomi skam
binti rytais tel. 471-0985. (Pr).

Naujienoms reikalingas <
LINOTIPININKAS

• f . -

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

• Platinimo jajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas,^prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

-^5u-3T m • p , 5-M j

Pavardė ir vardas _________ ._______________'_______
| ■'——- - — -  — - —. ... _ .2 'J*

Adresas -___ __________ ;________ __
r — ■ -------------------- ------------------ ----- ----------------, ... — LZT- - '

• Platinimo vajaur proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimų.

t “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZIONYTE,
|^I PROGRAMOS VEDtJA
V/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9 -JO vaL vak 

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

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

rugs. 49 d. mirties 
buvo pranešta, kad 
Richmond gatvėje, 

bet jis gyveno 4044 South Rock
well Jis sulaukė 84 'metu am
žiaus ir gimė Skapiškio apsk., 
Kupiškio visi, Kėvių kaime. Pa
liko nuliūdusios Adella Blinie-' 
nė ir Ona Marcinkevičienė su 
šeimomis! ir' .sūnėnas -Algman- 
tas Du&sniS.

. —

WeihenstephaiT ’^iaus da 
tykia-yra Freising miestelyje 
netoli-Miuncheno,- Vale Voki 
ti joj e,- yra seniausia. Jr Įsteigta 
1040 mėtais. A b ‘ :

daržine ir šilo apie 110 mylių 
Chicago’s prie 41 kelio. 

Tik $45,900.
OLSON REAL ESTATE

Teirautis angliškai
Tel. RO 3-1844 .

2-jų butu 1% aukšto 20 metu geras 
mūrinis namas prie 72 ir Richmond. 
Įruoštas skiepas. 2 auto garažas. Daug 
priedų. Galima tuoj užimti. Skambin- 

- Ikit -savininkui - - - --- •
776-2I9L ' . -

Į HALSTED ST near 34-th St. 
j 3 story brick, bldg. Large store 
IJnd 2-7 room modern dpts. Gas 
steam heat, full basement, 220 
elect., new roof, 2 car. garage. 

927-0525

Rudeniniame Naujienų pik* 
nike, vykusiame 1978 metų ru^ 
sėjo 10 dieną, buvo suruoštas 
valso kontestas. Paveiksle ma
tome Dr. Vytautą P. Dargi, šo
kėjų vertntoją, ir valso laimė
tojus: Juozą Kalėdą ir Brone 
Kivenas.

MECHANIC
Experienced in related field such as 
piping & tubing, electrical, welding, 
machine assembly, machine mainte
nance. Will train, permanent only 
need apply. Excellent benefits.Hours 
3 AM—4:30 PM.

SAUERMAN BROS.. INC. 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

EXPERIENCED ALUMINUM 
INSTALLERS.

Up to $100 a day.
Car & gas allowance.
Year round work.

Call 881-7120
Between 10 & 4 PM.

M. i I M K U t&:-
Notary Public T 

INCOME TAX SEWYI& 
4259 S. MapIrroocL TeL 1H-74W 
Taip pat daromi vertimįj&iiniu 
LŠkvi etiniai, pildomi pilietybėj pra* 

šymai ir kitokį blankai^11 BUTŲ

šios dekados geriausias bargenas, 
labai žema prašomoji kaina. 11 labai 
gražių ir labai patogių butu su dide
liais kambariais, 11 šildymo vienetų, 
11 oro vėsinimo vienetų, visai nerei
kalinga apžiūra. Labai gera aplinka 
ir apylinkė arti Lockwood Ave. ir 
St. Camilus bažnyčios, labai patogu 
keliauti miesto autobusais į vidur- 
niiestį. Tapkite turtingais labai grei
tai. Skambinkite stebuklingu telefo
nu 254-8500.

3509 SO. HARLEM

Labai puošnus beveik naujas 2 au
kštu mūrinis su 4 butais. 21 mašinų 
garažas. 5 Įmontuotos virimui ir ke
pimui krosnys, 5 šaldytuvai, spindu
liui! ančio oro šilima gazu. Laimę at
rasti lengva. Reikia tik paskambinti 
stebuklingu telefonu:

254-850G

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Brighton Parke. Pageidaujama 
moteris.

Tel. LA 3-3558.

HELP WANTED — FEMALE 
______ Derbinlnkjy R»lkh

OFFICE Glfct FRIDAY
^LdJL LUIJ' ^0LL<1A y • j \ >

paid benefits, hospitalization & life M . T ^ork in Purchasing 
----  4-------- ---  Depart^. Varied duties.

CALL BERNICE

826-5800

BOBST MACHINE OPERATOR
For a die-cutting& mounting com-Į 
pany. Must be exDorienced Days.

Call DICK VALES
826-5800

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 & benefits.

Apply in person or call 
474-7000.

BEE CHEMICAL CO.

2700 — 170th 
LANSING, ILL.

An equal opportunity employer 
M/F

SHOP WORK
I

Must be handy with tools. Aūtomo-: 
tive experience helpful. Full time 
uork. Over 21. Driving experience 
essential.

Call for appointment.
624-1113

PATYRĘ SUNKIŲ SIUVIMO 
š MAŠINŲ OPERATORIAI 
J Pageidaujamas odinių pirštinių 
Įsiuvimo patyrimas. Nuolatinis 
{darbas, geri priedai.

Teirautis angliškai 
Tel. 486-8780

PART TIME BAKERY
COUNTER HELP NEEDED

2 % day week. Back room duties al
so. Bakery shop experience prefer
red. Cashier register experience im
portant

Call. 798-4747




