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IZRAELIO VALDŽIA PATVIRTINO BEGINO VUTARIMĄ ATŠAUKTI KOLONISTUS
Premjeras yra tikras, kad parlamentas leis 

valdžiai atšaukti visus kolonistus
JERUZALĖ, Izraelis. — Britų vyriusybe, oatyrusi apie 

premjero Begino, karo minįsterio Weizmano ir užsienio ministe- 
rio Dajan padarytus susitarimus Washingtone, pilniausiai juos 
patvirtino ir prašys parlamento, kad. leistų juos vygdyti, Prem
jeras Beginąs pareiškė pilniausią įsitikinimą, kad Izraelio par
lamentas dviejų savaičių laikotarpyj e 'patvirtins ^padarytus susi- 

- tarimus ir leis vyriausybei pradėti taikos derybas, kurios turi 
būti pasirašytos 60 dienų laikotarpyje.

Premjeras Begin dar keliomsjną, Dajaną ir karo vadus, kurie 
dienoms buvo pasilikęs Ameri- j rengiasi pasitraukti iš Sinajaus 
koje, kad galėtų informuoti Ame1 ir kairiojo Jordano kranto. Gus
rikos žydus apie padarytus susi- Emunim grupės jaunuoliai ir

VIETOJ PENKIŲ VALANDŲ, VANCE TESITARĖ TIKTAI KETURIAS
Libijos Alžirijos, Jemeno ir kity kračty 
arabu vadai smerkia Egipto prezidentą

WASHINGTON. D. C. — Valstybės sekretorius Cyrus K. Van 
c€, informavęs Sinjos prezidentą Asadą apie David vasarvietėje 
pasitarimus ir susitarimus taikai siekti Artimuose Rytuose, pasi- 

t keitė aštriais žodžiais su prezidentu Asadu ir išskrido į Washm- 
gtoną. Sekretorius atidėjo 24 valandoms susitikimą su Sirijos pre 
zidentu, bet ir tas nieko nepagelbėjo.

Paaiškėjo, kd Libijos. Alžiri- 
jos, Jemeno prezidentai buvo 
suskridę į Siriją, kad galėtų vie 
toje aptarti Egipto ir Izraelio

tarimus, o ministeris Dajanas jaunuolės, -kurios jau keli me. 
ir Weizmanas nuskubėjo Izra- tai dirba Jordanijos ir Sinajaus
ein paruosti dirvą taikos dery
boms. ' ‘ ,

Dajanas patarė priimti ‘taikos 
sutartį su Egiptu, ją pasirašyti 
ir vykdyti Jis įrodinėjo savo 
artimiesiems, kad niekad Izrae- 
lis' ųeturės.tokių gerų sąlygų tai 
kai su -Egiptu, kaip šį kartą. Ka 
ro mmisteri^^Weiznanas ne tik 
kariams,, bet'ir'paša 
kojo, kad reikia pasirašyti' tal- 

.kos.su tartįr- jeigu, norime^taikos 
$u arabais., Wazmanas, yra' įsi- 

. .tyrinęs/* kad^ _ reikės į. pasirašyti 
._ taikos sutartį, su Jordanija, o ta 

y da . kiti./reįkajai savaime išsily-

’ Arabai organizuojasi 
priec SaHaftą

Ne tik Libijos diktatorius. Cha 
daf i; hėf ir.’luti; arabų' vadai pra 
dėjo organizuoti šmeižtų kam
paniją ’prieš’Egipto prezidentą 
Anwar Sadat Jie planuoja nu
traukti * dipomatinius santykius 
su Eiptu, ir, neplėsti jkios pre- 
kyvos Tvirtinama, kad ptezi- 
denas Sadatas nekreips jokio 
dėmesio į arabų vastybes. Pra
eitais metais jis apramino Libi 
jos diktatorių, sunaikindamas 
Libijos karo ėktuvus ir tankus. 
Atrodo, kad Libijos diktatorius 
niekad daugiau nebandys kištis 
į Egipto vidaus reikalus. Be to, 
Izraelis visai, nesirūpina tarpu
savinis arabų santykiais. Kai bus 
pasirašyta taika su Egiptu, tai 
Izraelio karo jėgos galės persior 
ganizuoti į vieną frontą ir pa
dėti Egiptui sustiprėti ekono
miškai.

žemę/ Jnenori palikti derlingų 
dirvonų ir naujai pasistatytų na 
mų. Tokių yra 12,000. Dajanas 
pasakė, kad. visi turės grįžti į 
Izraelį,, ten plėšti naujus dirvo 
nūs ir pasistatyti naujus namus, 
.jeigu nenori naujo karo.

Daugiausia aukų 
surijęs drebėjimas

TABAS. Iranas.-— Specialis 
tai apskaičiavo, kad’ Irarie, Ta- 
bas apylinkėj įvyko pats žiau
riausias žemės drebėjimas šiame 
šimtmetyje, šimtmečio pradžio
je įvy^ę žemės,.drebėjimai suri- 
o Jabai-daug,"žmonių, aukų, bet 
tiek,f kiek* surijo oTąbas :.apylin- 
kėje ^įvykęs žemes- drebėjimas, 
dar nebuvo.’ Tabas'- srityje žemė 
drebėjo vos 60 sekundžių, bet jis 
nusinešė lt' tūkstančių aukų. 
Dabar nustatyta; kad pusės mi 
nutės laikotarpyje Tabas mies.. 
telis buvo iškeltas į viršų, su 
gatvėmis, namais, maldyklomis, 
policijos 'stotimi ir kitais pasta
tais, o kitą pusę minutės visa iš 
kelta žemė buv mesta į padary
tą prarają

Tabas (mieste gyveno 13,000 
turkų. Liko gyvi ir sužeisti tik 
tai 2,000. Jų namai, šeimos, vi
sas turtas nugrimzdo ir buvo už 
verstas. Panašiai atsitiko ir su 
40 kaimų ir miestelių, kurie bu 
vo pastatyti Tabas kalnuose ir 
pakalnėse. Pirmadienį paskelbti 
daviniai sako, kad vien tik Ta
bas apylinkėse tikrai žuvo 26,- 
000 turkų. Vietomis užmuštuo
sius bando atkasti, bet niekas 
nesitiki jų atgaivinti Nugrimzdu

Egiptas, Jordanija ir Saudi Arabija nori^aikiis Afrikoje, tuo iarpu Jemenas ir Libija kupra
nugariais Sacharos dykymoinis slaptai gabena ginklus į Afriką, kad tarpusavės arabų kovos 
būtų tęsiamos.MIRĖ RAŠYTOJAS JU^ASBALČIŪNAS - ŠVAISTAS naikina 

centrus

Opozicija prieš 
taikos sutartį

Pačiame Izraelyje patys deši
nieji elementai protestuoja prieš 
Washingtone pasirašytą sutartį 
ir pradėjo agituoti krašto gyven 
tojus prieš Begino užsienio po
litiką Gus Emunim nacionalis
tų grupė protestuoja prieš Begi
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Vakar buyo palaidotas Los Angeles kapinėse
x LOS ANGELES, Cal. Ketvirtadienio vakare mirė rašyto

jas, Juozą s Balčiūnas —  ..Švaistas, paskutinį..įjįęsimtmetį g3rve> 
nęs Los Angeles mieste. Čarmelina gatvėje. 'Vakar,. pirmadienį 
jis buvo palaidotas vietos kapinėse. Paliko nuliūdusią žmoną AIek 
sandrą Balčiūnienę,, dantų gydytoją.

Balčiūnas 1891 ' metaisbuvo-' - - • r >s=-= —
gimęs Rokiškyje. Mokės Panevė 
žio mokytojų seminrijoje, 1916 
metais buvo mobilizuotas ir pa 
siųstas į rusų karo mokyklą, ku 
rią baigė iMaskvoje 1917 metais. 
Jis tuojau buvo pasiųstas į Gali 
cijos frontą, o 1918 metais grį 
žo į Lietuvą ir Rokiškio aps. 
pradėjo organizuoti miliciją. Ko 
vos toje apylinkėje buvo labai 
žiaurios, nes ten buvo pasieku. 
si raudonoji ’-armija, pradėjusi 
steigti savo organizacijas.

1919 metais įstojo į Lietuvos 
karuomenę. Kurį laiką buvo 
karo mokyklos lektorius, reda 
gavo Karį, ilgesnį laiką vadova 
vo kariuomenės švietimo sky
riui Laiku pasitraukė į vakarus, 
gyveno Augsburge, o 1949 me-1 
tais pasiekė Auneriką. Kelis me 
tus dirbo Naujienose, buvo pir
mo puslapio redaktorius, raši
nėjo straipsnius literatūros klau 
simais ir paruošė kelias knygas. 
Dvi jo knygos buvo atspausdin 
tos nepriklausomoje Lietuvoje, 
o kitos — Amerikoje. Paskuti
nius metus jis rašė atsiminimus 
iš 1918-1919 metų. Nežinome, ar 
jis spėjo juos baigti

Rodezija.
Rodezijos ka-

Padėjo: .japonams 
skandinti laivus

MADRID, Ispanija. — Ispani
jos diplomatas Angel Alcazar de 
Velasco atspausdino knygą, ku
rioje aprašo, kaip karo metu jo 
sudaryta šnipų grupė padėjo ja 
ponams skandinti britų ir Ame 

(rikos laivus. Ispanai patyrė, kad 
du britų karo laivai — “Prince 
of Wales” ir “Repulse” išplaukė 
į Malajų vandenis, kad galėtų 
pulti japonų transporto laivus. 
Japonų narai padėjo galingą 
bombą prie “Wales” luobo ir jį 
nuskandino, o karo laivai nus
kandino “Repulse.” Ta pati šni 
pų grupė pranešinėjo į Tokijo 
apie Amerikos transporto laivus, 
einančius į Tolimuosius Rytus. 
Pusę tų laivų japonų karo lai
vai ir aviacija nuskandino. Ka
rui einant prie pabaigos, šią šni
pų grupę išaiškino Kanados kont 
ražvalgyba iš Vancouverio su
čiupusi siunčiamus pranešimus 
į Tokijo. Vėliau ta pati Alczar 
de Velaso vaovaujama grupė 
teikė žinias amerikiečiams.

įsiveržėliu
SALISBURY, 

Gerai ginkluotos 
ro jėgos, įsiveržusios apie 40 my
lių į Mozambik teritoriją, išnai
kino 25 partizanų centrrc ~ is- 
kutiniu pusmečių vs dažniau ru 
šų ginklais ginkluoti juodžiai, 
vietomis rusų samdytų panda
nų vadovaujami, iŠ Mozambiko 
Rodezijoje ^naikindavo baltao
džius, degindavo ūkius, o kar
tais iššaudydavo štisus juodao 
džių kaimus, šiomis dienomis 
Mozambiko maištininkai priža
dėjo dar dažniau įsiveržti i Rode 
ziją ir kenkti dabartinei vyriau 
sybei.

Naik’no apsuptos 
partizanus

Rodezijos kariai, helikopte
riais nuleisti netoli esamų parti 
zanų centrų, apsupdavo kareivi 
nes iš visų pusių, vėliau juos pul 
davo. Apskaičiuojama, kad Ro
dezijos pasienyje rusų apmokyų 
partzanų galėjo būti keturių tūk į 
stančių. Dauguma apsuptų par 
tizanų žuvo, nes neturėjo kaip 
ir kur bėgti Rodezijos kro mi 
nisteris paskelbė, kari šios misi
jos gerai pavyko nes priešas jų 
nelaukė ir nepajėgė gintis. So
vietų instruktoriai manė,, kad 
dažnėjančiais užpuldinėjimais 
ji pajėgs nuverti Bodezijos vy
riausybe bet pas*^'"°‘,i ėmėsi ap 
saugos priemonių. Karo minis
teris mano( kad partizanai ne
greit norės naujai ekspediijai 
ruoštis į Rodezijos pasienį.

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 26: Kozmasi ir Da
mijonas, Gražina, Vydenis, Bar 
taitis.

Saulė teka 6:41, leižias 6;43
Oras šiltesnis.

siu jau nėra Nustatyta, kad ir 
sovietų pavergtoje Armėni
joje buvo žuvusių, bet sovietų 
valdžia aukų dar nepaskelbė.

Moiše Dajan

Japonai padėjo ameri
kiečiams Normandjoje

WASHINGTON, D. C. — Ja
ponijos ambasadorius Hiroši 
Ošima, šešiais mėnesiais prieš 
Normandijos invaziją, karo spe
cialistų lydimas aplankė vokie
čių jginamą visą prancūzų Nor
mandijos pakraštį. Jis kalbėjosi 
su vokiečių generolais, kūrė jam 
noriai parodė visas apsaugas. Vo 
kiečiu kariai, gavę įsakymą man 
dagiai egtis sau draugais japo 
naią noriai jiems atsakinėjo į 
karo atstovu klausimus.

Ambasadorius Ošima, grįžęs 
į Berlyną paruošė platų 30 pus 
lapų pranešimą apie matytas Nor

mandie pakraščių apsaugas. Jas 
skaitė japonų karo vadai, važinė 
ję kartu su ambasadorium. Vi
sas tas pranešimas buvo pasiųs 
tas į Tokijo. Japonai nežinojo, 
kad jie, apžiūrinėdami Norman 
dijos apaugas ir kariuomenės 
dalinius, amerikiečiams padarė 
didelį patarnavimą. Amerikie
čiai skaitė visą japonų ambasa
doriaus pranešimą ir juo pasi-, 
naudojo. Niekas tokių tikslių ži
nių apie Normandijs fortifikaci 
jas jiems nedavė, kiek jų davė 
Ošimos pranešimas. Tos vietos 
pirmiausiai buvo bombarduotos. 
JAV krašto apsaugos departa
mentas vakar paskelbė japonų 
ambasadoriaus Ošimos siųstą ir 
amerikiečių iššifruotą telegramą.

Manevru metu 
žuvo 13 žmonių

BONA, Vokitija. ■ 
metu Vakarų Vokietijoje žuvo 
13 žmonių, jų tarpe du Ameri
kos kariai. Viena vokietė norė
jo perbėgti skersai kelio, bet ji 
nespėjo. Keliu šliaužęs tankas 
ją visai sutriuškino, šiaurės At 
lanto Sąjungos manevrų metu 
norėta nustatyti, kaip greitai są 
angininkai galės pristaytiti ka- ■ 
rius į nurodytas vietas sovietų 
puolimo metu. Manevrų metu 
žuvo 4 vokiečių kareiviai, vie
nas kanadietis ir vienas britas. 
Manevruose dalyvavo 13,000 Tea 
reivių ir 50 naujausių.karo lėkimus chadafi pareiškė, kad Li- 
tuyų. Į manevru vietą kariai bu- biją nutraukianti-'diplomatinius 

atgabenti didėliais transpor- santykius su Egiptū';1cai jis pra I w 4- w ▼ v i ■v*. ti i * ' * • i ‘ ♦ A !• «

Manevrų Į sutartį ir jai pasipriešinti. Pa-
aiškėjo, kad Libijos prezidentas 
buvo nuskridęs į Jordaniją ir 
patarė karaliui Husejinui nepra
dėti jokių pasitarimų su Egiptu, 
kol nebus aiškiai nusakytos Pa
lestinos >ienos ir palestiniečių 
teisės. Kartu su arabų valstybių 
vadais į Damas.ką buvo atskri
dęs ir Jasir Arafatas, palestinie 
čių teroristų vadas. Visi jie nu
tarė priešintis Washingtone pasi 
rašytai Izraelio ir Egipto sutar
čiai.

Libijos prezidentas, diktato-

vo 
to lėktuvais ir helikopteriais. dės taikos sutarties pasitarimus 

su Izraeliu. Čhadafi tvirtina, kad 
panašiai pasielgs jembho'ur Al 

i žinijos vyriausybės. Chadafi ban 
idė įtikinti. Jordanijoj, karalių, 

SAN Francisco. Cal. '— Kino , kad jis nepradėtų pasitarimų su 
artistas Ronald Beagan negali ap į Egiptu, bet pastarasis pasakęs 
sispręsti, ar jis kandidatuos pre Libijos liktatorui, kad pasilie. 
zidento pareigoms, ar visai ne- kąs sau teisę nuspręsti, ar jis 
kandidatuos. Praeitą mėnesį pa t pradės pasitarimus ar nepradės, 
reiškė,' kad jis nesirengia kandi J Jis priminė, kad Izraelis yra pa 
datuoti, nes visa rinkiminė kam siruošęs tartis ir daryti nuolai- 
panija, jam brangiai kainuosimas. Jam svarbu patirti, ar Iz- 
Praeitos. savaites pradžioje jis^raelis atiduos Jordanijai 1967 
spaudai /! pareiškė, kad norėtų; metais pagrobtas Jordanijos že- 
draugingai sugyventi su buvu-Įmes. Libijos diktatorius neįtiki 
siu prezidentu Gerald Fordu, 
šeštadienį jis vėl pastebėjo, kad 
jis kandidatuotų prezidento pa 
reigoms, jeigu atsirastų grupė 
žmonių, narinčių pritarti jo kan 
didatūrai.

Ronald Reagan 
negali apsispręsti

no Jordanijos karaliaus.
Sekretorius Vance priminė Si 

rijos prezidentui, kad jis padė
siąs taikos pastangoms Artimuo 
se Rytuose. Egipto ir Izraelio 

. susitarimas yra pirmas žingsnis
Prezidentas Fordas nėra suinj šia kryptimi, nes jokie kiti pasi 

teresuotas Reagano pageidavi-.’ tarimai ir sus tarimai iki šio me 
mais. Fordas vra jsitikinęs, kadį nebuvo galimu Sinjos prezr 
Reaganas nebetinka prezidento J lentas prižadėjo laikytis savo 
pareigoms, nes visa eilė klausi Pa^o ir nekenkti taikos paši
nui jam nežinomi. Jam būtų la tarimams, bet jis pare.ske kad 
bai sunku padaryti sprendimus. Egipto prezidentas yra padaręs 
Fordas yra teisininkas, o Rea- j blogs žingsnį.
gan yra tiktai buvęs kino artis- Egipto prezidentas, patyręs 

1 apie Saudi Arabijos karaiaus is tas. i , . . t •

Vatikano bankais
TOMA, Italija. — šiomis die

nomis Vatikano bankuose yra 
apie du bilijonai Amerikos do
lerių. Nustatyta, kad tiktai ma 
ža dalis tų pinigų priklauso Vati 
kanu! Didelė dauguma padėta 
i Vatikane esančius bankus, nes 
žmonės yra įsitikinę, kad Vati
kano bankai yra saugesni, ne
gu kiti Romos bankai. Vatika
no bankai gali invesuoti 120 mi 
lijonų dolerių, o už kitus dole 
rius turi mokėti nuošimčius. Di 
dėlė pinigų dalis priklauso reli
ginėms organizacijoms, kurios i 
bet kada gali pareikalauti pini
gų- R. Reagan

Įvykimą į Šveicariją, pasiuntė į 
j Ženevą artimą savo patarėją, kad 
Į galėtų paaiškinti karaliui Chale 
jbui Egipto poziciją. Egiptas no- 
i ri iš*'’’kinti, ar Izraelis iš tkrų- 
jų apšauks savo karo jėgas ir ko 
lonistus iš Sinajaus, kaip Wa
shingtone pasižadėjo tai padary 
ti. Pasirodo, kad Saudi Arabi
jos karaliaus širdis silpna. Jis 
jau 1974 metais buvo Ameriko
je kur jam buvo padaryta šrdies 
operaija. Dabar jis ir vėĮ iš Že 
nevos skris į Ameriką, kad toje 
pačioje ligoninėje jam būtų pa 
tikrinta sveikata. Egipt pasiun 

įtinys nori įtikinti Saudi Arabi- 
j jos karalių, kad leistų jam atsi- 
i imti Sinajaus pusiasalį.

— Irano šachas išvengė nau
jų demonstracijų karo stovio 
paskelbimu.

kos.su
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Susivienijime stiprėja savišalpa
(Tęsinys) tik tokie, kuriems nėra arti

Susivienijimo tikslai nusta- draugijos ar kuopos. | vietinių 
tyti: “Apšvietimas, dora*, tau- draugijų kuopų \idaus reikalus 
tystė ir materiališka pagalba”. Susiviend^mas nesikiša. I^ra* 
Primuosius tris Susivienijimas* šy t i į Susivienijimą gali draugi- 
sieksiąs šiomis priemonėmis:

1. Per laikraštį — savo orga-i
ną. ‘Talpinti jame Susivieniji-«
mo reikalai ir šiaip visokiosįa . . . ................ ..\ . V>1 * šiai nėra priešingi musųgan. žinios, taip, pat moksliski,\ , .. ... .; . . .. . . . ‘ .... . .. .. . i tvstei, dorai ir krikščioni beletnstiski ir ooetiski veikalai?. ...w. . . . / . .. . tikėjimui .\ įsi pilnai užsimokantieji Susi- . \ ..... . A1 i kurti is trijų nanų, bet ne is

pačios šeimos.
išsi- 
čar-

jos “Bažnytinės, kraįviškos, 
moksliškos, politiškos, klubai, 

i teatrališkos, giedorių, ir kitos, 
I bile tik jų konstitucijos ir tik- 

į tau- 
, dorai ir krikščioniškam 

Kuopos gali susi-

v’enijimo nariai tą laikraštį gau
na dykai (nemokamai)”.

2. Per knygas, nors kada ne 
kada išleistas suprantama žmo
nėms kalba, šias knygas nariai 
gauna nemokamai.

. Per įsteigimą vietos, kur 
randasi didesnis skaičius Susi
vienijimo narių, lietuviškų kny
gynėly.

4. Per uždėjimą, dėl naudos 
visų Amerikos lietuvių, Centri
nio knygyno, kuris telktų lietu
viškas knygas, išėjusias Ame
rikoje ir užrubežyje, lietuviš
kus laikraščius, šiaip raštus a- 
pie Lietuvą ir lietuvius.

5. Per paskyrimą nors neka- 
da teratškų konkursų.

6. Per parengima, paruoši
mą ir protegavimą (globojimą) 
parengti tautiškas prakalbas ir 
teatrus, kur galima ir kada ga
lima, o ypatingai laike Susivie
nijimo seimo.

Konstitucija uždėjo “Susivie
nijimui, jo Centrakiškam Komi
tetui ir visiems nariams parei
gą rūpintis ir prižiūrėti, kad lie- 
tuvų tarpe būtų sutikimas, bro
lystė ir vienybė, todėl Susivie
nijimo organas neprivalo ki
štis į jokius vaidus, vien ginti 
reikalus tautos ir Susivienijimo.

Pomirtinė nustatyta $150, o 
metinis mokestis §2.00, sumo
kant iš anksto, visą, arba tp 50 
centų pirm kiekvieno metų ke
tvirčio. Susivienijimas, sakė, 
Susideda iš lietuviškų draugijų 

r ir kuopų”. Pavieniais priimami

vienos ir
Kucpos privalo iš Centro 
imti valystybės autorizuotą

Ed-Raštu įnešimus pateikė 
vvardsvillės ir Plymoutho drau
gijos ir šios kuopos: Detroito, 
Elizobethu, Hazletono, North- 
amptono (Mass.) ir Scrantono. 
Reikalauta išleisti mokslo kny
gelių lietuvių kalba, parūpinti 
etnografinį Lietuvos žemėlapį, 
pavesti išimtinai seimams pas
kirti kitų seimų vietą bei laiką, 
ir skelbti Susivienijimo apy
skaitas kas trys menesiai. Be 
to, reikalauta parūpinti nari
ams tam tikrus liudymus, kitą 
seimą paskelbti jubiliejiniu ir 
išleisti Susivienijimo istorią, 
įsteigti Prieglaudos Namą pa
bėgusiems Susivienijimo nari
ams ir pasirūpinti, kad seimų 
protokolai būtų surašomi Į “drū
tą” knygą.

Pavienių įnešimai norėjo įs
teigti lietuviams ateiviams Glo
bos Namą (kun. jTf Kaulakio į- 
nešimas iš Philadelpliios) ir 
įkurti savo laikraštį — organą, 
kurį redaguotų Susivienijimo 
prezidentas ir kuris būtų lei
džiamas kartą per mėnesį Nuo
šimčius už Susivienijimo ban
kuose laikomus pinigus seimas 
pavedė iždininkui pasinaudoti.

Į Centro valdybą išrinkti: 
prezidentu — kun. Jonas Žil- 

linskas (Mt. Carmel, Pa.)
viceprezidentu — Nikodemas 

Olišinskas (Cleveland, Ohio)4
sekretorių — • Jurgis *Kazakc-

TEISMASJONO HUSO

Programiniu straipsniu reda
ktorius pareiškė: “Ameriką my

lėsime, kaip antrą pasirinktą 
motiną, bet labiausia mylėsime 
ir didsenio labo trokšime tikra
jai motinai Lietuvai. Amerikie
čiais būsime, kad valgome Ame
rikos duoną, o lietuviais, kad e- 
same Lietuvoje kilę. Amerikoje 
kurkime tokią Lietuvą, kad ji 
padėtų atstatyti tikrąją ir vie
nintelę mūsų tėvynę Nemuno 
pakraščiais”. Toliau pareiškė: 
“Susivienijimo nariai yra dori 
lietuviai, o Susivienijimo dva
sia yra tėvynės meilė, sujung
ta su meile Dievo’:.

(Bus daugiau)

doriniuose Rytuose, bet kritika
vo, kad nevaldoma infliacija 
Amerikos ekonomijai eidęs su-

KARAL1ENNĖ ELŽ1ETA IF 
BUVO APIPILTA

vičius (Hazleton, Pa.)
Iždininku — Juozas Miliaus

kas (Shenandoah, Pa.)
knygių — kun. Aleksandras 

Burba (Plymouth, Pa.).
Šis Seimas paliko įspūdį, kad 

Susivienijimas, prezidento kun. 
Žilinsko žodžiais, pasidarė ne 
tik “Visų Amerikos lietuvių 
bendra organizacija”, bet vyri
škai subrendo. Tiesa, narius 
šiek tiek varžė “katalikiški” su- 
mentimai, bet organizacijoj, it 
Gibraltaro uola, įsitvirtino šliu
po iniciatyva Lietuvos mylėto
jų New Yorke susirinkime su
manyto Susivienijimo griežtoji 
tautinė dvasia, kuriai visų pir
miausiai rūpėjo Lietuva, jos is
torija ir jos reikalai, nors jau į 
prišakį veržėsi ir antras pagrin
dinis Susivienijimo pagrindas: 
broliška savišalpa. Iš Pėnnsyl- 
vanios kasyklų organizacija, 
kaip attrodo, plito į tolimesnius 
Amerikos lietuvių užkampius: 
Elizabeth. N. J., Northampton, 
Mass., Cleveland; Ohio, nekal
bant apie Philadelphia, Jr Bab 
tirnorę. Prieš per siauras, “kaia-

Great 
American 

Dream 
ichine

likiškas” nuotaikas, Susivieni- 
me palaipsniai telkėsi “tautie
čiais” praminti Amerikos lietu
viai, kurių branduolį sudarė per 
šliupo Lietuvių Mokslo Drau
giją į Susivienijimą įėję, ir, ne
žiūrint kovų^ pasilikę.

Buvęs Susivienijimo prezi
dentas kun. A. Burba, nors py
ko ant naujo prezidento kun. J. 
Žilinsko už nukrypimą iš “lie
tuvybės tvirtovės” į “pomirtinių 
įstaigą”, bet jau negalėjo saky
ti, kad Susivienijimas neturi 
“aiškaus ir stataus’* kelio, ku
rio, sakė, neturėjęs, kada jam 
1889 m. atvykus į Ameriką ir 
patekus į Susivienijimo viršū
nes, jis buvo priverstas tokį ke
lią tiesti. Susivienijime jau aiš
kiai įsigyveno- du principai: rū
pintis Lietuva ir jo$ reikalais 
ir iš vidaus patobulinti admi
nistruojamą brolišką savišalpa. 
Teikės Susivienijime ir žmonių, 
kurie . bendru- “tautiečių vardu 
praminlip pradėjo ružtingai ko- 
kiek galima* daugiau Amerikos 
lietuvių, bet Jjutų laisva nuo baž
nytinių ar politinių varžtų.

Jei Amerikos lietuvių gyvė^S- 
* miras “virė,; kunkuliavo, šprage- 

<• jo” Amerikoje jo gyventuoju, 
4906-51914 metų laikotarpiu, 
kaip savo atsiminimuose pasa
koja Susivienijimo Garbės Na
rys Bronius' K. Balutis, neina- Seimas 1910 priėmė kitą kon

stituciją, kurios turinys SLA Is
torijoj (p. 522-547).

9. PIRMOJI St KARTIS — 
GIMSTA ‘TĖVYNĖ’

Sekančiais metais J uozas 
Paukštis} išspausdino kun. M.

Carterio populiarumas 
pašoko Tl

Princeton, N. 
viešoji nuomonė 
zidentas Carteris 
darė, kad Camp David buvo pa 
siekta taikingo susitarimo tarp 
Izraelio ir Egipto ir jo populia
rumas padidėjo 11 nuošimčių. 
Gallup Poll nustatė, kad Camp

nuošimčių
J. Amerikos 

yra, kad Pre- 
daugiausia pa

NEW YORKAS, N.Y.—Liuk
susinis keleivinis britų laivas 
‘'Karalienė Elzbieta ii” praei
to penktadienio vakarą, be
plaukdama iš Anglijos į New 
Yorką, pateko į tokią didelę 
audrą, kuri sukėlė 22 metrų 
bangas. Vejas blaškė laivą, o 
milžiniškos bangos kelis kai
tas užliejo ne tik didžiulio lai 
vo denį, bet ir patį kapitono 
tiltą.

Keleiviai manė, kad jie jau 
nepajėgs pasiekti Aiuėrikos; 
nes niekad tokios audros jie 
nebuvo matę. Tiktai šeštadie
nio rytą dangus kiek prablai
vėjo ir keleiviai pradėjo atsi
gauti. Jis aprimo, kai laivas 
įplaukė į Amerikos vandeni: 
ir pastebėjo pakraščius.

• London Brick Co., Stevvar- 
dby, Anglijoje, yra didžiausia 

Del Draugu. Susywienijimo A-|pakįo jį 45^ o kai taikos

Juodišiaus parūpintą konstitu-J David konferencijai pra 
ciją, pavadinimu Konstitucija) įdėjus, jo populiarumas iš 39% 
Del Draugu Susywienijimo A-ipakilo iki 45%> - -
merykie. Diena 30 ir 1 Spaluj^^g buvo sudaryta, ir pasirašy 
1888 . Ji turėjo 12 puslapių.;^ nuošimtis pašoko iki 58.
Dviem metam praslinkus Juo
zas Paukštys išspausdina kun. 
A. Burbus parašytą “Konstitu
cija Susivienijimo Lietuvių Ka
talikų Amerikoje. Plymouth,, 
Pa. 1890”. Joje buvo 13 pusia.

visame pasaulyje. Ji įsteigta 
1898 metais, dabar užima 221 
akro plotą, pagamina iki 17/ 
600,000 plytų per savaitę.

Fordas Carterį 
giria ir peikia

Washington. — Buvęs prezi
dentas Gerai Ford ketvirtadie-

pių. Kitas kun. A. Burbos proJnį komplimentavo Prezidentą! 
jektas buvo Juozo Paukščio iš- Carterį už taikos pastangas VL^ tojų, 
spausdintas 1892 melais pavaj 
dinimu “Konstitucija Tautisz- 
ko Susivienijimo Lietuvių Ka
talikų Amerikoje. Priimta ant 
7-to metinio Susi v. seimo Mt.| 

: Carmel, Pa., 29. d. Lapkriczioj 
1892 metuose”, ši turėjo 21 pu-į 
slapį. Jos turinys SLA Istorijoj 
(pusi. 504-509). Antra laida iš
leista 1893 metais. ;

s Didžiasia pasaulyje lėktų 
vų gamykla yra Boeing bend
rovė, Seattle, Wash. 1972 m 
ji pardavė lėktuvų už §2.370.- 

į 000.000 ir turėjo 58.600 tarnai

B/NKING
IS EVERYBODY’S II 
BUSINESS

Kun. J. Žilinsko suprojektuo
tą ir dešimtojo Seimo priimtąją 
konstituciją, spausdino Garsas! 
Amerikos Lietuvių (V. J. Sta
garo spaustuvė), Shenandoah, 
Pa. Po jos kitą konstituciją pri
ėmė 1902 metų seimas ir ji bu
vo Vienybės Lietuvninkų iš
spausdinta 1904 metai Plymou- 
the. Jos turinys SLA Istorijoj 
(p. 516-522). Jubiliejinis SLAį

Bank Trust SenicBS^CfliiIi'/Oie^e^fHTT
By Willis W. Alexander 

Executive Vice President
American Bankers Associate  _______________ __________ __ t

Determined to make 1078 any .oifter teeMrtA JW' jf 
the year in which you get fi- - 
nances tinder control? Maybe ' 
what you need is some expert 
helFk

J MU. »uwM<r>qnx» Vi ^s, aVCOJLTVr «

Americans found that it was * As&rtance 
to their advantageto tnaKeV Hįį 
use of the asset management. * - •
and financial planning capa
bilities provided by., some 
4,000 foil service banks offers 
ing trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americana 
enjoy, more and more people 
are rinding professional assist
ance valuable in providing for 
their own personal financial 
security and asset protection.

If your property value 
(including your home, other 
real estate, savings, business 
interests, stocks, bonds, secu
rities, stamps, coins, antiques 
and life insurance) totals more 
than $100,000, it Bright be 
worth your while to investi
gate the.benefits offered by 
these bank services. Fees 
charged are based on the type 
and level of service required. 
Usually they are calculated aš 
a percentage o£ tbewssets in
volved.

i

•ITT-3

g

1

other valuables.
* Investments

trust account.

žiau virė, kunkuliavo ir spra
gėjo pirmuoju Susivienijimo 
dešimtmečiu^ 1886*1896. Viena 
pasėkų buvo dažfias Susivieni
jimo konstitucija-, keitimas, ku
ris, atrodo, nariams bebuvo ma
lonus,- nes vienas /-to seimo 
(1892) atstovai dvi kottsfitūci- 
W viena po kitai štrprojekfavu- 
siarn kuri. A. Burbai, organe 
prikišo Centro* valdybos riepa 
stovumą ir liuotatinf konstitu
cijų keitimą. Girdi, nartai nesu
spėja apsiprasti su vienomis 
sąhgumis, kaip pakišamoj nalr 
jos. ’ ' 1 - *’ -

Iki dešimtojo’ Seimo priimtoj Ptrniris 
stos, kun. J. žrfrnško' suprojekJ1896 m. sausyje, mažo, 16-kos 
t&otos konsftftfcijos; 
įimas jau tūrėjo sekančias. Pir
moji buvo steFgramofd Seimo,, 
Shenandoah, Pa\ 1886 m. rugpi- 
ūčio 15* priimtoji, kurioš turinį 
Astramskas atpasakoja SLA 
Istorijoje (p. 9), bet,* galia, ne
pateikia pričios kohšfifuciijos.
Antrą parašė kuri. Ar. Varnagi- 
ris. Ją Juozas Pa’ulšfis išspaus
dino 1887 m. pavadinimu “Kon
stitucija Suwienyjimo Lietrivi- 
szku Draugyszciu Katalikiszku 
PTymotitbe, Luž. Co., Pa. Abel- 
na Tvarka Snvrcnyjimo”. Tu
rėjo 7 puslapius.

Be naujos konstitucijos pri
ėmimo, kurioje pabrėžta abidvi 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje pagrindinės idėjos — taur 
Tumo* apsijungimo ir broliškos 
savišalpos — dešimtojo Seimo 
kitu našiuoju nuosprendžiu bu
vo įkurti savas laikraštis — or
ganas, nes to' reikalavo ir fofi- 
mtesnis Susivienijirrto ūgis bei 
vifiojaftti ateitis.

numeris pasirodė

jroar jaeea IQT l

sudt service, people wttb Mr f

generally break down into

Now E Bonda pky Ft% inters rhtt Eeld to

CWCAW, , »*, Tu^tay, ŽTm,”

pTrstephi žtftnaliu^o pavidalu. 
Ftecfegavo (“gafia rimtai ir ne 
pet daug vienpusiškai — dvel
kė rimtumu, tėvynės meile ir 
atsidavimu Susivienijimo rei
kalams”. sprendė Astrarnskas) 
Susivienijimo prezidentas ktfn. 
J. Žilinskas, būdamas 511. Car
mel, Pa. lietuvių parapijos kle
bonu. Spausdino Vienybės Lie
tuvninkų leidėjas ir vienas Su
sivienijimo pradininkų, Juozas 
Paukštis, Plymouth, Pa. Orga
nas buvo pakrikštytas Ameri
kos lietuviams amžinai brangiu 
ir prasrinngu žodžiu — Tėvnvė.

Araenca U the place that Is made 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bond* have been helping to make 
happy dreams come true for year®.

Now, Bonds mature in less than 
six year®. That means your dreams 
can come true fast er than ever before.

You can buy shares in your parti- 
euŪY dream by joining the Payroll 
*<avmv8 Plan where you work, or the 
iond-a-Month plan where you bank.

before you know it, your American

Take stock in America.



MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvdr:uma$ (Akvarelė)

pro

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PANUNĖTI Dievo

Sekmadienį š. m. spalio 29 diena

Restorane
Evergreen Park, Illinois

DAINOS

UNIVERSAI

CHICAGO a, ill Tuesday, September 26, 1978

pro 
sek

$3.00
$ZOO

SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

ras am tanjoml įbtffal ai- 
dideliu darbu. Firma, JI« pa- 

d«f* Janu pulekti asmeniikru jūnj 
uijtimojimu*. Antra, ji® padeda ia- 
torti geresnf apylinkė® bendruomenę 
ir parūpina fondus namam* įsigyti.

ENERGY 
WISE/

Taupykite dabar,,
Santaupom, padėtom prieš 10 mėne

sio dieną., neU nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoi dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
fa iki • >* «1^71

Buy a 6ar no larger ar 
more powerful than you 
need.

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaitos 
^eša

Detroito menininkių paroda

Skautai, minėdami 60 metų 
sukaktį spalio 21-22 d Kultūros

— Jrdanijos žemėse, Snajuje 
ir Golndo aukštumose gyvena 
12,000 izraelitų. Valdžia jiems 
pranešė, kad turės kraustytis iš 
tu vietovių.

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

pilietis, daž 
tuosius Rū- 
valdiškomis

dovė Angelė Šukienė ir šias ei 
lutes rašantis. Atsisveikinusieji 
palinkėjo laimingos kelionės ir 
sugiedojo ilgiausių metų. Oficia 
liai daliai pasibaigus vienas iš 
išvykstančiųjų M. Kuncė padė
kojo atsilankiusiems už atsisvei 
kinimo gražius žodžius, o ypač 
sesėms šaulėms už suruošimą 
vaišių. Po atsisveikinimo kalbų 
ir vaišių prie nuotaikingos mu
zikos kaikas ir polkutę sušoko. 
Besilinksminant sutemo ir skirs 
tėmės į namus.

Martinių
2500 W. 94 th St

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J«min«, A KISS IN THE DARK. PikentiškĘ lr intvsis novtyWn 

tpražymai, paimti Iž gyvenimo. Lengva® stilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kains S2JX).

Dr. Juozas 8. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
>sl., kainuoja $2.00. ■ ’

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kailis S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
titis knygas gali m t įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
ofrrginę perlaidą. ‘

Kas yra auksakalis?
Dzien. Zwiazkowy šiomis die

nomis talpino 27 eilučių archeo- 
‘ loginę žinią iš Lenkijos “Na 
Bursztynowym Szlaku” (Gin
taro Keliu), kuri ir mums lietu
viams kaip Gintaro Krašto trem 
tiniams savaimi idomi, bet dėl 
vieno žodžio verčia visą tą ži
nią perpausdinti. Tas žodis yra 
Auksakalys, tik atspaustas su ne 
pataisyta korektūros klaida, deja 
neturiu galimybės ar to dienraš 

| čio linotipininkas klaidingai su 
į rinko ir korektoriui anksčiau 
lietuviškai atrodė tvarkoje: žo- 
ds “Auksakalys” atspausdintas 
“Askauskalis”, arba Ptolemėjas 
savo žemėlapyje klaidingai pa
rašė,, ,ko negalėjo būti, nes Pto
lemėjas suminėdamas Pabaltijo 
tautas ir lietuvių gentis teisin 
gai užrašė.

Dz. Zw. skaitome:

Archeologinė ekspedicija, vei 
kianti doc. dr. A. Kofta Bronie. 
wskai vadovaujant, tyrinėdama 
Kujavijos teritorijoje Notečės 
paupių sritis atrado vėlybojo 
lateninės kultūros gyvenviečių 
liekanų Ino-Vroclavo (Breslau) 
apylinkėse.

skaitymas daugiau pinigų įšpe- Centre ruošia ir Detroito meni 
ša iš aukotojų, bet kaž kas kur ninku, buvusių skautininkių Rin 
netvarkoje, reikia ieškoti išei- gailės Zotuvienės ir Danguolės 
ties, kad nereikėtų ištisų pa- Jurgutienės meno kūrinių paro 
vardžių sarašo skaityti. Tos is-jdą. Ant Sukauskas
cities turėtų ieškoti abi radijo 
valandos. Prie gerų norų ta iš
eitis gal ir bus surasta.

Spalio mėnuo Balfo mėnuo

Detroito Balfo 76 Skyriaus 
Valdyba ruošiasi rinkliavai. Au 
kų rinkliavai vadovaus visuo
menininke, Balfo direktorė Elz

, bieta Paurazienė. Jai talkinin
kaus visi skyriaus valdybos na
riai ir aukų rinkėjai prie visų 
trijų parapijų: Šv. Antano, Die
vo Apvaizdos ir 'Šv. Petro. Au
kotojai nelaukite, kol prieis priei 
jūsų ir paprašys aukos, pasiū 
lykite jūs patys auką, paleng
vinsite rinkėjams darbą. Arba 
pasiųskite savo auką tiesiai E. 
Paurazienei, 1403 Quincy St.: 
Detroit, Mich. 48221, Telef. 
UN 2-3298. Didelė ar maža jūsų 
auka bus įvertinta..
Zuzanos Arlkiukaites-MilknėnėS 

j4 «p - '
5 metų mirties sukaktis

Buvę Detroito Dramos sambų 
rio aktoriai: Karolis Balys, Da
nutė Jankienė ir Vinccas žebar 
tavičius gruodžio 3 d. 5 vaL va
karo Kultūros Centre ruošia Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės mirimo 
sukaties paminėjimą. Po pami
nėjimo. bus pasirūpinta jos pele 
nu perkėlimus į Tautines kapi
nes Chicagoje. Taip pat bus rū 
pinamasi paminklo pastatymų 
D. L. O. C. ir L. B. Valdybos 
tam kilniam sumanymui pasky 
rė po 50 dol. Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro Valdyba pri 
sidės ir 
Pranešė

Draugas ar ne draugas 
o investiguoti reikia

Washington. — Baltieji Rū
mai ketvirtadienį pradėjo inves 
tigaciją apie Prezidento draugą 
Bill Milliken, kuris pats prisi
pažino padaręs “nekaltą klaidą” 
prašydamas federalinės val
džios pagalbos vienam kontrak
toriui. kuris už tai davė $10,- 
000 Millikeno labdaringoms 
gramoms.

Spaudos sekretorius Jody 
well pranešė, kad Baltųjų 
mų patarėjas Robert Lipshutz

Keletą žodžių dėl 
radijų programų

Detroite veikia dvi radijo 
gramos: ALB Radijo Klubo 
madieniais nuo 8:20 vaL iš 
to ir privati Lietuvių Melodijų, 
vedama Algio Zaparacko tris 
kartus savaitėje — pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 8 vai. iki 9 vai. va
karo. Abi radijo valandos duoda 
ilgesnius ir trumpas žinias iš 
Detroito ir apylinkės lietuvių 
gyvenimo. Viskas atliekama ko 
puikiausiai, bet ko toliau vis 
daugiau skaitomi ištisi sąrašai 
pobūvių dalyvių vardai ir pa
vardės. Kartais ir su pertrauko
mis bet vis tiktai nusibosta klam 
sytis. Reikia manyti, kad tas

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ® TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įateirta 1928 mrtalx. 421-8070
pf«tooM Item** potatytt

Akvarele paišybos 
pamokos

Lietuvių Kultūras Balzeko 
Muziejuje. 4012 Archer Avenue, 
Čikagoje, nuo ateinančio spalio 
(October) mėn. 17 d. pradeda
mos akvarele paišybos pamokos 
vaikams, paaugliams ir suaugu- 
dems. Kursui vadovauja Dalia 
Kclbaitė (Kolba) studijavusi 
meną Čhikagos Meno Institute, 
Colorado universitete, ir Pary
žiuje, Prancūzijoje.

Pamokos prasidės antradienį 
spalio 17 d. ir tęsis per 6 savai
tes kiekvieną antradienį tuo pa
čiu laiku: vaikams (7 iki 15 me 
tų) nuo 4:30 iki 6:30 vai. po
piet; paaugliams ir suaugu
siems nuo 7:00 iki 9:00 vakaro. 
Norintieji gaus supratimą kaip 
išsireikšti akvereiės spalvomis. 
Norintieji iš anksto užsiregist
ruoti ar daugiau informacijų, 
prašomi skambinti 523-5523 taip 
8:30 rvto ir 3:30 vai. popiet.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

dimui amerikiečių tarpe Po mi
nėjimo buvo paidavinėjama S. 
Kudirkos anglų kalba knyga 
For Those Still 2X1 sea. Parašė! 
Simas Kudirka ir Larry Eichel. 
Kaž kodėl mes minėjome ap- 
seita. jokios meninės progrmė- 
lės. Po oficialios minėjimo dalies 
sugiedotas Lietuvos Himnas. Kol 
atvažiavau iš šv. Antano para
pijos kelioliką minučių pavėla
vau, pradžios taip ir neišgirdau. 
Akademinės dalies rengėjai — 
L.B. Apylinkės Valdyba.

Atsisveikinimas su draugais 
saulietis švyturieč:ais

Šaulių stovykloje “Pilėnuose” 
rugsėjo 16 d. susirinko gražus 
būrys šaulių švyturiečių ir drau 
gų Adelės ir Mykolo Kuncių, 
Angelės irHenriko Dūdų atsis
veikinti su išvykstančiais iš Dėt 
roito į Hot Springs pasimaudyti 
karštose voniose. Po skanių vai 
šių, pagamintų sesių švyturie
čių, atsisveikinimo žodį tarė 
švyturio Jūrų šaulių kuopos 
pirm. Alfonsas Šukys. Išvykstan 
tiems į šiltą kraštų A. ir M. Kun 
nams ir A. ir H. Dudams palin 
kėjo laimingos kelionės ir sėk
mės įsikurti naujoje vietoje. 
Taip pat sugestavo nuvykus 
įkurti Jūrų šaulių naują kuopą. 
Atsisveikinimo žodi tarė ir ki
ti. Ponia Rūkštelienė, P. Umo- 
ras, Šaulių Moterų sekcijos va-

prie ruošiamų darbų. 
DLOC Valdyba.
Apvaizdos parapijos 

penkmetis

Penkmetis ruošiamas rugsėjo 
30 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Baliuje meninę dali 
atliks solistė Gina čepkauskie- 
nė. šia proga bus išleistas leidi
nėlis. Ruošia bažnyčios komite-

mus, ir naudojasi 
patalpomis savo programų įeika 
lams

j Šventės minėjimas rugsėjo 17 dienq

J Tęutos Šventės minėjimas pra tai leidžiamas brošiūras pasklei 
įadęja iš pąt ryto 8:20 vai. per 
.ĄLB Radijo Klubo valandą. Re 
' daktorius ir pranešėjas, puikus 
i deklamatorius gražiai perdavė 
l Petroito ir apyinkių lietuviams

Tautos Šventės įstoriją kaip 
prięš 548 rųetus rugsėjo 8 dieną

'Vytautas Ecdysis buvo numaty- 
* tas apvainikuoti Lietuvos kara- 
’-Ijuiru, be| lenkai sutrukdė. Ta 
/datą ir yra oficialiai minima ir 
/švenčiama Tautos šventė.

Tautos šventės minėjimas bu
vo tęsiamas šv. Antano parapi

jos bažnyčioje 10:30 vai. pamal 
įlomis. Pamaldos dalyvavo su vė 
liavomis, kūrėjai savanoriai, ra 
movėnai, švyturio Jūrų ir St. 
Butkaus šauliai, Dąriaus ir Gi-

/rėno KJufro nariai. Iškilmingų 
pajnaldų mętu parapijos klebo 
’nas jkun. Kazimieras Simaitis 
pasakė tai dienai pritaikintą pa 
moksą, apibūdino šios šventės 

. reikšmę. Pamadoms pasibaigus 
-sugiedota. Marija Marija.

'" LB minėjimas-akadameja bu
vo tęsiama Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje prie kavutės. Kai 
bėtojas buvo Sibiro kankinys, iš 

/garsinęs Lietuviu tautą, Simas 
-Kųdif’ka. Kvietė visus kovoti 
1 prieš azijatus su plunksna ir be 
-phihksnos, melstis kol tgausime
> Lietuvai laisvę.
a - Po S. Kudirkos kalbos P. Bi- 
. ropienė įpaąiškino apie kokias
.. '*iAi*r^ą^i^Ą^>W“********w*^*‘

Pi leidžiama, kad čia būta vie gavo įsakymą, pačiam Preziden 
nes satelitinių gintaro apdirbimo tui pritariant, išaiškinti ir nus- 
faktoiijos. Ptclemėjaus žemė- pręsti “ar Millikeno poelgiuose 
kpyje pažymėtos kaip Auksą- būta nusikali ramumo ar pana- 
kalys (mano pabr.) j šumo į nusikalstamumą”. Pats

Naujojo archeloginio radinio2 Millokr n pripažino, kad tai “at 
vietose p ie Notečės rasta buvu rado blogai", bet t vii tina, kad 
cios ūkinės statybos fragmentų. t “visa tai buvo nekalta klaida ir 
ke “a rnikos .. ir daug papuošal ų daugiau ne tepasi ka~ tos".
š bronzos ir kaulo su ornamen

tais. Išskirtinas radinys tai Faus 
tino laiku Romos moneta.

Sensacingi yra tyrinėjimų 
vaisiai Vroclavko rajone, kur 
darbuojasi Lodzės archeologai. 
Didžiausia retenybė tai gintari
nė figūrėlė iš prieš 5 tūkstančus 
metu, rasta senovinio Smetovo 
-žfo plote.

Gintaras ir auksas jau žile j 
^enovėi buvo dvi brangenybės, 
abidvi tinkamos bingtiems pa
puošalams ir prieš 2.000 metų 
°uksak?lių “satelitinės aukso 
»r gintaro dirbtuvės — juveleri- 
ics prie didžiojo kelio ar kelių 
iš pabaltijo į Viduržemio pajū
rius iškabingai sako, kas buvo 
Gintaro Kranto savininkai.

Būtų gera, kad istorikai apie 
tuos lietuviškų auksakalių lai
kus daugiau škastų! J. Pn

t/ 'PJL ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
fiALlĄtA GAUTI NEPAPRASTAI į DOMIUS C¥OvTO 

VEIKtJO IR RAŠYTOJO A ĮSIMINIMUS
MINTYS IR D A Ro Ai. 259 piL, liečiančius 1905 

ilftbĮonskic ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi- 
. . — ----------- ;— __________________
PANTYS, Jų. priežiūra, sveikata ir zrečis
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Antanas Tamošaitis Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)

Lietuva kelia rūpesčių rusams

A. SVILONIS

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sodeM. ŠILEIKIS

mūsų tautai TrSl&llij-’tfisą laiką 
kaip kadaise -Čičinskas šaukė

Kitose JAV vietose 
metanu _

kad tokiu šūkavimu 
as ctaro didelę niO-

NAVJIKNŲ raštine atdaa kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 v*L ryto iki 5 vai vakaro, Šeštadieniui* — iki 12 vxL

pusei metų--------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

SKONINGI LIETUVIAI TURĖTŲ PASMERKTI J. NAVAKA
Draugas

IX 12)’ J. Navako laišką įvardin
tą: “Organizacijų uždaviniai’7. 
Keista, kad jame nekalbama a- 
pie uždavinius, o rašomas tik 
Naujienų ir jų redaktoriaus su- 
niekinimas. Suniekinamos se- 
senosios lietuvių išseivijos įkur
tos organizacijos ir labiausiai 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Sunku pasakyti, ar jis pats 
tokį laišką surašė savo galvo, ar 
jam kas iš šalies padėjo. Bet jį 
skaitant, pasidaro aišku, kokiais 
“šaltiniais” jį rašapt buvo pasi
naudota.

Rašo, kad LB-nė nėra pasiry
žusi sunaikinti Alt. Toks jai 
metamas kaltiniams plaukia tik 
iš Altos silpnumo, baimės; ypač tokią

Naujienos eina kasdien, lakinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hi. 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikli ilųttl pašto Money 

Orderiu kirnj /u užsakymu.

J. Navakas įtarinėja, kad šios 
griaunančios jėgos, tartum bū
tų kieno nors iš patamsių diri- 
guojams, užsitarnauja sąmonin
gų lietuvių pasmerkimo. Tikrai^ 
sąmoningi lietuviai, turėtų pat 
smerkti J. Navaką, kuris, gy£ 
ven<feunas skutus mylių nuo 
Chicagos, senosts kartos lietir 
vių organizacijas, ir jų veiklą 
atrado be gilesnio žvilgsnio, ku
ris pranašauja laidotuves Altai- 
Pravardžiuoja ekstremistais ir 
įtarinėja dirigavimu iš patamsių 
tuos, kurie rezistuoja prieš tuos, 
kurie tiesia ranką tiems okuj 
panto samdiniams, kurių ran
kos yra suteptos mūsų paverg
tųjų brolių kraujifr' - *

miausia, kas liečia pasitarimą, 
J. Navakas turėtų visuomenei 
paskelbti, ką LB-nė siūlo, ir ko 
ji iš Altos reikalauja. Atrodo, 
kad J. Navakas ne tik nėra 
skaitęs, bet ir net negirdėjęs, 
kad penki mūsų neeiliniai visuo- 
meninkai bandė išlyginti Altos 
su B-ne santykius. Kuo jų pa
stangos beigėsi? Bendruomenės 
vadai atmetė ir dar juos apkal
tino, išskaičiuodami jų padary
tas “nuodėmes”.' Ir iš viso, Al
ta negali tartis su Bendruome
ne, kai ji JAV yra suskilusi. J. 
Navakas R LĘ-nės veikėjus iš
vadina ekstreniisUhiai nudri
kusiais žmonėmis. Toks jo šū
ktelėjimas ^ddo, kad jis yra vi
siškoje ignorancijoje? R LB-nė 
yra legali organizacija,1 turinti 
Amerikos valdžios. lai, duotą 
šarterį. Jo toks iššokįs parodo, 
kad jis yra ^nusiaubtas neapy-

$33.00
$18.00
$10.00
$3-50

Juk ne kas kitas, kaip Ameri
kos lietuviai, nepaisant jų įsisa
vintų skirtingų pasaulėžvalgą, 
jų įkurtų organizacijų tikslų, 
įsteigė Altą, gelbėti okupanto 
naguosna patekusią Lietuvą. 
Bet ar jie tai padarė be gilesnio 
ir platesnio žvilgsnio? Kokį gi
lesnį žvilgsnį parodė naujieji 
lietuviai ateiviai? Ar jų veiklos 
lygis, žvilgsnis ir plotis yra di- 

I dėsnis už tą, kokį parodė seno
sios kartos lietuviai? Je, paly
ginant, šiandien yra kur kas 
turtingesni ir pajėgesni už se
nąją kartą. Kiek jie sukūrė pa
rapijų, centrų, spaudos? Tat 
kam pliurpti ir niekinti seno
sios kartos lietuviai? Jie, paly- 
būt buvę be gilesnio žvilgsnio.

Juk ir tas pats Draugas, ku
riame šiandien prirašoma, tokių 
ir panašių laiškų, kokį jame at
spausdino J. Navakas yra seno
sios kartos lietuvių įsteigta^ 
Patys marijonai buvo išlaikomi 
tik senosios kartos, aukomis. 
Keista, kad jokia kita etninė 
grupė savo seniau atvykusių 
tautiečių nežemina, J. Navakas 
rado reikalo juos pažeminti, 
būk jie neturėję gilesnio žvilg
snio į uždavinius.

Ciniškai J. Navakas atsiliepia 
apie Amerikos Lietuvių“ Tary
bos vadovai Buk debartiniai jos 
bos vadovus. Būk debartiniai 
jos vadovai yra neapdairus ir 
nepakantūs veikėjai, tcdel jie 
esą kalti del trinties. Toks me
tamas kaltinimas Alfos veikė
jams yra piktai užgaulus, saky
čiau tai šmeižtas, šmeižtas, ka
dangi kaltinimas be faktų. Kur 

:ir kada, jie buvo neapdairus ir 
nepakantūs? Gal jis laiko jų 
neapdairumu, kad jie Altos ne
įjungė į Bendrųonjenę? , Toks 
jo Altai priekaištas yf£ pasisa
vintas iš “Pasaulio lietuvio”, 
kuriame dažnai skelbiamas plet- 
kelis, būk Altą nenori tartis su

RLB-ne. '*•
/ JisTnet nežmo^']^d^JA|7 barz 
Arkinės B-fTės^ ya^^.G^čys vei
ksnių. . konfęrenc^j.aj e, kurioj e

Nuo gruodžio pirmos d.
Dionraičio kainos:

Chicagoje Ir priemiesčiuose: 
metams ________________

pusei metų J___ _  . t
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui _________

tai jis turėtų lietuviškai visu oi 
menei atskleisti, kurio krašto 
teismo sprendimu jo taip nieki
namas redaktorius buvo paskelb
tas nusikaltėliu. Kolioti, niekiu. 
t? žmogų, tikslu pakenkti jo re
daguojamam dienraščiui, pad > 
riam ir sąžiningam žmogui taip 
elgtis nedera.

Juk pats St. šarauskas pri
pažįsta, kad redaktorius jokio 
teisino nėra nuteistas, nes jis 
raikalauja jį atduoti teisto uį. 
Maft n 
iSt. Ša
Falinę niekšybę. Kas kas, bet jis 
turėtų žinoti, kad plėšikas yra 

isuomene jf išmesti iš ir tas, kuris nuplėšia kitam jo 
j asmens garbę. Teks St. šarius- 
to el^esvs rodo, kadL jis alsųjį

(spausdino (1978. neigiamo nusistatymo prieš 
LB-nę. Ji Alfos nesiruošia laido
ti. Kadangi organizacijos pasen
sta, jos pačios sutrumpina am
žių. Reiškia, jos pačios pasifei- 
dos, taigi ir Mta kaip pasenusi 
pati’ be LB-nės pagalbos pasilai
dos. Tokia “pranašystė” nėra 
jo sugalvota, ji seniai skelbia
ma B-nės oficioze “Pasaulio lie
tuvyje” ir kitoje B-nės užgožto
je spaudoje. Tai ir J. Navakas 
ją kartoja prisiskaitęs vieno bė
gio spaudos.. Todėl netenka juo 
ir stebėtis, kad jo akirati^ lyg 
būtų trumparegio žmogaus. O 
vis tik, kas liečia Altos laidoji
mą, tenka jam priminti; kad turėjo gilesnį it platesnį žvilg- 
būtų atsargesnis, skelbdamas snį į savo uždavinius bei veiklos 

pranašystę\ Prieš kiek sritį. Deja, tai yra ne kas kitą

As vt 1, 1*77
Subscription lutos:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. S9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.60 per year.

metų, Kruščiovas žadėjo palai- kaip tuščių pagyrų plepalas. LB-ne. Tai gryna netiesa. Pir 
doti Ameriką. Deja įvyko prie
šingai, jis pats jau kelinti me
tai palaidotas, o Amerika gyva. 
Taip pat. J. Navakui vertėtų pa
galvoti, kad ir jis nebūtų ank
sčiau palaidotas, negu Altą.

Jis laiške kaltina Alfos veikė
jus, būk jie naujuosius ateivius 
grūdo į senąsias organizacijas, 
kiubus, net į šv. Antano drau
giją. Iki šiam laikui tokio Altos 
veikėjų “nusikaltimo” niekas] 
neskelbė. Bet iš kitos pusės, jo 
daromas toks priekaištas, pri
mena jau susenusio žmogaus 
kliedėjimą. Pagaliau jei taip ir 
būt buvę, ar tai reiktų Altos vei
kėjams daryti priekaištą? J-ei 
jie ir būt raginę, tai. tik tam, 
kad sustiprintų esamų organi- 
zavijų veiklą, sustiprintų jų tik
slų . siekimą naujomis jėgomis. 
Ir iš viso, ar būtų gėda joms 
priklausti’. Juk.jos nebuvo su
sikompromitavusios. Jų nuopel
nai didėli- lietuvybės išlaikyrihui 
bei lietuviškos kultūros veiklo
je; Jų veikla, dar ir šiandien nė
ra pasenusi. Pagaliau^ ar šv. 
Antano draugija, jei tokia yra 
buvusį kurią cituoja jis, ver
ta pasityčiojimo? Kodėl J. Na
vakas randa reikalo pasišaipyti 
iš Altos būk ji save laikanti ne
klystančia. Ar gi jos veikėjai 
nėra užsitarnavę lietuviškos vi
suomenės pagarbos? Ji aukoja 
ilgas valandas, net dienas, sa
vo pinigus, ne kam- kitam, kaip 
kovai del paverktosios tautos 
laisvės. Ar ne gėda Ju Navakui 
įsijungti į okupanto> samdytų 
bernų gretas ir niekinti laisvi
nimo veiksnį?

Jis rašo, kad naujieji ateiviai

Kiekvieną metą sovietų propagandos agentūros su
ruošia užsienio žurnalistams progą aplankyti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją^ bet vis dar neleidžia užsieniečiams pa
sikalbėti šu vietos gyventojais ir parašyti • savo ispū 
džius. Sovietų propagandos agentūros lėktuvais nuveža 
korespondentus į. Vilnių, iš ten basais nugabena į Tra' 
kus ar kitas vietas, kaip Kaunas ir Druskininkai, kad 
užsienio- korespondentai galėtų pamatyti kraštą ir pasi
kalbėti šu valdžios pareigūnais.

Sovietų valdžia leidžia dideles ęumas pinigų šioms 
kelionėms... Ji noriK kad nuvežti žurnalistai pasikalbėtų 
su sovietų valdžias .paskirtais Lietuvai ministeriais, o 
vėliau' tuos pasikalbėjimus aprašytų. Bet užsienio žur
nalistai pakankamai informuoti apie sovietų valdžios 
metodus. Jie nekreipia dėmesio į oficialius pranešimus 
ir nesiekia pasikalbėjimų su Lietuvos valdžios atstovais 
arba komunistų partijos paskirtais valdininkais.

News and World Report” pasiuntė i Vilnių 
savo atstovą, o gal net kelis atstovus, kurie paruošė sa
vo' žūfnalūi' pranešiftią,' pavadintą “Kaip'Baltijos Vai- 

:sXyb^tėbekankipa„ nišui’Lšio .rašinio, .r^^^^ilniuje, 
antrasis^payądiniųiąs šitaip, skamjjąį “Maskvos morkų 
ir?ifedo4 pūtiką rusifikuoti tris tarines/Pabaltijo val
stybės rusams neapsimoka.. Pabaltiečiai iki šios dienos 
labai atkakliai priešinasi integracijai?’

Nuvykusiems korespondentams uždrausta susitikti 
su vietos-gyventojais. Juos visą laiką sekioja didžiausi* 
palydovų būriai, kurie bando rusiškai interpretuoti visą! 
sovietinės Lietuvos gyvenimą. Tenka pripažinti, kai šio 
žurnalo reporteriai vis dėlto sugebėjo patirti labai daug 
dalykų apie lietuvių, latvių ir estų nuotaikas okupanto 
atžvilgiu,. Jie patyrė apie Vilniuje įvykusias riaušiės, 
kurias sovietų teisėjai išprovokavo. Jie pasyrė premijas 
iš Minsku atvykusioms silpniems žaidėjams, o gabius 
sportininkus lietuvius nuskriaudė. Toks sporto teisėjų 
elgesys tiek suerzino žiūrovus, kad šie pradėjo šūkauti 
pirmiausia prieš, teisėjus^ o vėliau ir prieš visus rusus. 
Jie sukėlė riaušes pačiame stadijone, o vėliau daužė so
vietų įstaigas kitose Vilniaus srityse.

Korespondentai pastebėjo ir Amerikos lietuvių, nu
vykusių į pavergtą Lietuvą,, didelį pasipiktinimą. Lietu
viai sumokėjo turizmo agentams po 1,250 dolerių, kar
tais ir daugiau, už kelionę į pavergtą Lietuvą, o ten lei
džia prabūti tik penkias dienas. Nuvažiavę turistai ne- 
turi teisės aplankyti gimtinio krašto, nuvažiuoti į kai-j 
mą, bet turi laukti viešbutyje, į kurį suvažiuoja gimi
nės.

Amerikos žurnalistai klausė rusų, kodėl atvykusioms 
Amerikos lietuviams leidžia tik penkias dienas pabūti 
Lietuvoj, o kitas dienas verčia praleisti kitose Sovietii 
Sąjungos vietose? Oficialūs sovietų valdžios pareigūnai 
tvirtina, kad Vilniuje ir kituose miestuose nėra pakan
kamai viešbučių, kad galėtų aptarnauti atvykusius 
svečius.

Korespondentas iš Trakų savo savaitiniam žurna
lui šiuo reikalu šitaip rašo:

“Sovietų pareigūnas pripažįsta, kad atvyktų žy
miai didesnis tremtinių skaičius, jei nebūtų tos chro' 
inikihės kambarių viešbučiuose stokos. Vilniuje, pa
vyzdžiui, yra tik keturi nedideli viešbučiai, atidari 

užsieniečiams. Kitas 700 kambarių viešbutis jau 
statomas penkiolika metų, bet jis nebus atidarytas 
prieš 1980-tuosius metus”. (U.S. News & World Re
port, 1978 m. rugs. 25 d.) žuralistas rašinį pavadino 
taip“ Tik už dešimtmečių vakarų turistai galės lais
vai važiuoti?
Verta’ati reipti dėmesį į tai, kad jis sako ne nešinr 

ties mėtų.bet «ž dešimtmečių.Tai reiškia, kad sovietų val
džia nebus reikalingų viešbučių pastačiusi, bet ji nebus

Pastaruoju' laiku Draugas fe
me spausdinti ištisą eilę laiškų, 
kurių tikslas pakefikti Naujie
nų dienraščiui, suniekihant it 
apžmeižiant jų redaktorių. To
kį laišką parašė ir St. Baraus
kas, kuris buvo atspausdintas 
1978 m. rugsėjo meni. 18 dienos 
laidoje. Jo laiškas yra skirtas. 
Naujienų redaktoriui suniekin
ti. tuo pakenkti io. redaguoji*, 
moms Naujiehotns.

Jis šmeižtų pamazgas pila 
ant redaktoriai», it kad patrio
tism o sąskaitoj Naujienos su
niekina visus. Jis, kiek beįma
nydamas, kolioja redaktorių ir 
įtaigoja 
visų lietuviškų, ougąnizasijų.

Reikia lik sUbėlis*. kad 
savo šmeižtu repartnda f 
tais. Jei St. šarauskas save lai-į laiško turinys rtalo, kad jis b|- 
kytų bent šiek tiek padnriti tų laimingas, jei galėtų mateli, 
žmogumi ir dar krikščionimi, (Nukalta į,(i ps*j

dLT *r Paver8’t4 kraštų gyventojų paruošusi susitikti su tu-
ristais ir laisvai pasikeisti su jais savo nuomonėmis. 

X— <x ~~ Žurnalistas, matyti, labai gerai pažįsta sovietinį gyveni-
thb Lithuanian daily news (žino, kaip eina statyba ir jam aišku, kodėl Vilniuje

Daily Exepi Sunday by rhe Lithuanian Newi Pub. Co, inc. paprastas viešbutis, pradėtas statyti prieš penkiolika 
$0. Haisud sfrwt, eMew, m. 60608. T.i^hao. 421-6100 # metų, nebus baigtas ateinančiame dešimtmetyje. Pačio

je Rusijoje statybos darbai vietomis greičiau baigiami, 
i bet Vilniuje ir kituose Pabaltijo kraštuose sovietų val
džia neskuba viešbučių statyti. Valdžios planuotojai Ma_ 
skvoje gana greitai planus paruošia, pagrindan paima 
šabloninius sovietų planus. Netruka ir vietos vyriausy 
bei tuos planus patvirtinti, bet kai reikia pradėti pir
muosius darbus, tai reikalas užkliūva. Pamatus namams 
rusai specialistai gana greitai iškasa, bet kai ateina lai
kas tuos pamatus paruošti didesniems namams išlaikyti, 
tai prasideda nelaimės. I

Pirmiausia, tie patys statytojai, įsipareigoję saugo
ti namams reikalingas plytas, cementą ir akmenis, pra
deda vogti. Jokia policija jų nepajėgia pagauti, nes na
mus jie stato ne tik sau, bet ir savo viršininkams. Nie
kas vagilių sustabdyti negali, nes medžiagos išvežamos 
tais pačiais sunkvežimiais, kuriais jas atvežė.

Vilniuje, kaip ir kitose vietose, veiki vadinami 
“liaudies kontrolieriai”. Jie gali dirbti toje pačioje sta
tybos srityje, bet dažnai ir jie gali nepastebėti arba ne
norėti pastebėti vagiamų plytų, cemento arba lentų. 
Kartais nuo karto, kai statomas namas kelis kartus 
brangiau kainuoja, negu planuotojai buvo apskaičiavę; 
tai tada pradeda ieškoti nusikaltėlių. Juos, aišku, suran
da iš centro atvažiavę saugumiečiai, o ne vietos polici
ninkai arba kontrolieriai. Prieš tris metus Armėnijoje 
ir Gruzijoje buvo išaiškintos tokių vagiliui grupės. Jie 
greičiau pastatė mokyklą, bet kai centro atstovai atvy
ko, tai tos mokyklos visai nerado. Galimas^ daiktas, kad 
po kito dešimtmečio, tai Vilniuje neras penkiolika metų 
statomo viešbučio, nes “meistrai” gali ne tik plytas iš
vežti, bet gali ir sienas nuleisti ir iššivežioti naujoms pir
tims ir kitiems pastatams. ‘ .

Sovietų valdžios atstovams-kančia-yra dar didesnė, 
nes jie žino, kad lietuviai yra- patys ’.padoriausi darbo 
žmonės. Jie nevagia ir pastatytų sienų nenuleidžia.. Daž
niausiai statybos medžiagą vagia rusai, iš Maskvos at
siųsti specialistai.

NAUJIENOS, CHICAGO 8> DL Tuesday, September 26į 1978

$16.00
$ 9.00
« 3.00

Kanadoje:
metams _________ ___
pusei metu _________
vienam mėnesiui .

-------- $33.00
-------- $18.00
- ------ $ 3-30

Užsieniuose:
poetam g ________  .
pusei metu ____  ...
vienam mėnesiui ____

------- $34.00
____  $13.00
____  $ 4.00
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Mažeika 8/Evans
K a si tills Lietuvaitė

Telefonas 523-0440JONUI ŠERNUI
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KURATORIUI JONUI ŠERNUI

Liet. Ė v. Reformatu Kolegij; AMBULANCi 
pAtAMtav*
MAS DIENA 

IR NAK+t

12, pašė 
nuo 12 iki

NARIAI:

Ckiea^Of

Lktuvig
LiKotuvių

OtreKtoni
Awuriarijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

(j»taleo3) ir

S77-84A&
(Keto)

G, AY THE PINEAPPLE ON ITS
5IDE.WITH A LARGE, SHARP s-f 
KNIFE <UT LENGTHWISE FKCM T>- 
THE BOTTOM THROUGH THEČKD UM

5?0 REMOVE THE FPU IT, 

INSECT A CURVED KNIFE 
OLOSE TO TME SHELL AND 
CUT ALL TWE W»y AKUHCX

Pilno riebumo 8 uncijų stiklinė . Beach, Cab, darė bandymus tik- 
pieno turi 34 mg cholesterolio,! siu nustatyti ne tik rūkymo, bet 
šaukštelis sviesto - 
puoduk? varškės — 
21 mg. cholesterolio

MOVING
Apdr»«t« perkrantyma, 

ft ivatejy 4+stwwv.. L 

A^TA^AS VILIMAS 

Tit J75-T88T irKf S7M99S

Tauriam lietuviui

COoVŲ THAT A PLtAtP AND FRE5H- 

L0CK1N6 PINEAPPLE HAS FOUHt 
A HOME IN YOUR KTTCHEH,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELILACY.WELL.ITGXJLPHT 
BE EASIER.

— I«4 Žinote asinėmis, kurie 
gtrtėfŪ urafsaRyti Xaujieftas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Me 
jiems «fų«ime Slaujieaas dvi m
Vitea HemoktnMl

Nacių Sfuftliofo karėto kankiniui

..t. .... . . .

S0P1HE BARČUS 
iEIMOS VALANDOS 

W programoj ii W0PA,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS m LAURYNAS LABANAUSKAS

Sv. LITUAN1CA 4VENUE. Phone: YArdf 7-3401

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

OR. PAUL V* DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Weftch»it.r Community klinika* 

Medicinoj dlrokton^
IY38 s, Rd., WesRh>*f*r, lt.
^ALA?TX>S: 3—$ darbo dienomis ir 

kif antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tat .< 567-*T27 arEa 562 ?72S

TURIMI 
KOPLYČIĄ^ 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

Lietuvos Pensininku Sąjungos val
dyba, kviečia Sąjungos narius ir no- 
ilnč-us įstoti naujais snariais, i susi- 
imkimą. kuris įvyks rugsėjo (Sep. 
te.uberj 27 d„ 2 vai. p. p. Gage Field
house, prie S Western Ir 55 gatvės.

JOSEPH SKEIVYS.

• Balta duona jau nuo senai 
buvo simbolis turtingumo ir ge
ro gyvenimo. Kvietinę duoną 
pradėjo kasdien valgyti Romos 
ciesorius Julius Cezaris, o jį pa
sekė visa aristokratija — patri
cijai. Juoda duona, dargi su še* 
Ienomis buvo laikoma plebėjų 
ir vergų valgiu. Nieko tada ne
žinota apie vitąminus, kurie 
yra sėlenose ir sėklose. Tik at
letai ir imtininkai tai pastebėjo. 
Jie valgė rupią duomą palaiky
ti stiprybę savo kūne ir kojose.

• Veteranu ligoninė, Long

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pėlt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir ŠLAPUMO takų 

chirurgija 
Ttkf. 695-0533

Emfc THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELL! HALVE f 
FKDrT LENGTH WYSE. $UCE OFF CORE (TOP PORTIOM) 
OF EACH QUARTER. CHUNK FRUIT- PUT BACK M THE |

AH ATTCA4T1YE SGKVIH4 ©UH ra

staiga mirus, brolį Petra, jo šeimą ir gimines bei 

liiriubsftįs irabšfftižiai .užjaučia ir drauge liūdi

ir tabako dūmų kambariuose 
kenksmingumą. Jie tyrinėjo an
gina bei širdies ligomis sergan
čius ir nustatė, kad jiems paky
lu kraujo spaudimas ir padaž
nėja širdies mušimas, jei tokie 
mankštinasį bent kiek tabako 
dūmų esančiame kambaryje. 
Tai yra naujas įrodymas, kad 
rūkyti nesveika.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pvlaskj Rd. (Crowford 
Medical Auilding). Tai. LU 5-6446 

Priidla ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

PERKRAUSTYMJU

■ MOVING
Llfdhrial —. ®ttn, apaFiudt

L ŽEMA KAINA
- - ic mrriTAy—-

Trt, WA 5-W63

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-2572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWIC*'

2424 WE81 6SU STREET KAptMlc 7-121/

23H WEST 23rd PLACI VIijIdI* 7-«47>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hill*, DL 874-441•

AnRščiao gyv. 5043 So. Western Blvd., Chicago, III.
Gimusi Lietuvoje, Patamošukių km., Griškabūdžio vis., Šakiu apškr.
Amerikoje išgyveno 30 metų. v
Paliko ntdiūdę: vyras Stasys, duktė Gražina, sūnūs — Stanley, 

Vitas ir Bruno su šeimomis, broliai — Pranas ir Vincas su Šeimomis 
Amerikoje, brolis Petras ir seserys Ona ir Agota su šeimomis Lietu
voje, taip pat kiti gimines Lietuvoje ir Amerikoje. v

Priklausė Lietuvos Dukterų Draūgijai ir Sakių Apški._ Klubui.
Kūnas bus pašarvotas rugsėjo 26 d. 5 vai. vak. Eudėikio — Gardo 

— Daimid koptyčibje, 4330 So.. California Ave^
Ketvirtadienį, rugsėjo 28 diehą 9:30. vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios j Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus Taidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

V'si a; ą. Marijos Abramavičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nūoširdziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
potarnavinia atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, duktė, sūnūs, broliai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. Tel. tA 3-0440

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė^ Cicero, AL Phone: OLympic Z-10U3

TEKLA STUMBRIS
Pagal tėvus Kaupelis

Gyv. Roseland apylinkėje.
Mirė 1978 rugsėjo Ž4 d., 4:30 vai. popiet sulaukusi 88 metų am

žiaus. Gimusi .Lietuvoje, Rokiškio apskr., Panemunio m.
Amerikoje išgyveno 71 metus.
Panko hu^iūdę: duktė Alberta Steves, sūnus Adolph, marti Helen, 

3 anūkai -4 Niel Stumbris su žmona Dorothy, Denis Kwain su žmina 
Mary-Kay, ir George Kwain, 2 proanūkai — Dean Stumbris ir Damian 
ivwain oei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Roseiando Lietuvių Moterų klubui.
Kūnas bus pašarvotas antradienį 2 vaL popiet Mažeikos — Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Trečiadienį, rūgščio 27 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines. .
Visi a. a. Tekios Stum’brienes giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
: į duktė, sūnus, anūkai, giminės 

Informacijai tel. RE 7-8600

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sunkios 
ir ilgos ligos, sulaukusi 59 metų amžiaus, 1978 m', rugsėjo 24 d. 12 vai. 
naktį Harris Villa, Wis„-mirė mūsų mylima žmona, motina ir močiutė

1 į Marija ABRAMAtičiENE— 
AHA A MOZŪRAITYTE

tflftfžftifo iW tfetfktaff’ttrio 3:00 
Šeštadieniais 

ir sekrnadieuiaig nuo 8:30 iki 9:30
fį^9, ---------

V*fc^ *ld^u

ftimžoct 4-i4Ti
Hsf ši. tfArtftfoon 4V8. 

CH^Add; ILL. 40429

GEORGE F. RUDMINAS 
3U9 So. LITUANICA AYR T®L: YAHk 7-113^*1139

DR VYT. TAURAS 
į GYDYTOJAI lit 
bendra praktika, špe-:<Ą4OTĖR/, ligc?.

2652 WEST 5yth/SiRČET

. < PR M223
OFISO VAL:' pirm., antį ii/ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. &=Žtadie- 
įiaū 2*4- val/ popiet- i? kŽUFlaikv

> pagal susitarimą.

1978 m. rugsėj y 22- d. staigiai mirus, kuratorių brolį 

Pefrąf; šėffihaĮ, garbines ir artimuosriYš giliai užjaučia ir 

kartu fiūdi

kailiu 
jxwirink fenai
fHa turį latbalsia 
T*J 

į^aLHOKMANĄ

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
11 ‘ j.1 t (F- f ■*!

TeL 927-1741 —1742 ’f

r R ŠILEIKIS. O. P. ?
9RTHQPEDA^PH0TE23SiAS 

- Aparatai - Protezai. M4d. ban- 
71* dažai. Spacial! pagalba koloms 

'ArchSupporU; ir t t •
{f ą-1

7X50 W«i 63rrf Chfcagc,. 60629 
\: PRowcet 6-5084 |

Suaugę 
turėtų kasdien išgerti bent dvi 
stiklines pieno, iš kurio gauna
ma 75%' kalcijaus kaulų stipru
mui. 3 uncijos kepenų turi 372 
mg. cholesterolio, didelis kiau
šinis -—252, konservuoti šrimp- 
sai — 128, veršiena — 86, avie
na — 83, jautiena — 80, kiau
liena _ 76, vištiena — 74 mg.

'EL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 WMt 703rt StrM) 
Valandos pasai mm tarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2414 W. 71 St. TeL 737-5H9 

Tikrina akis Pritaiko .Vinino 

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. uždtTyta. treč

DR.LEONAS SEIBdTlSi
INKSTŲ, POSLiS 1®. < 

PROSTATOS CHIRURGIJA
WEST S3rd.STREET 

-. VaL anfrad. 1—4 popie t 
ketvirtdi i—vai vai ■'

Ofiso hdof.f 776-2880
RnĮdsnciįoi tsūfū 4W-5545

"Al gyvuli, ai buvau numiręs Ir Hal esu gyvas per amžių amžius*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų žir- 
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimojrytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus.

SUSlKlNKlNIŲ maldavimas už mūsų nuodėmes.
E ii (NEŠIMAI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Paskutiniuosius 25 metus įtinančioms motinoms, 

buvo įsigalėjusi mada peikti 
pieną ir jo produktus dėl juose 
tariamo aukšto cholesterolio 
kiekio. Maisto , ir maistingumo 
taryba pataria kasdien mažame
čiams duoti pa .tris- 8 uncijų sti
klines pieno, jaunuoliams ke
turias. Nemažiau reikia išgerti 
riaukiančioms. ir kūdikius mai-

lUIltIHIHi UlMUfl
nt"tunui «-fun lutu



Tautos šventė Lietuvio Sėdyboje
N eilinis sekmadienio pažmo- 

nys 1978 m. rugsėjo 10 d. šven
čiant iš rugsėjo 3-tos atkeltą tau 
tos šventę kai oro kaitra 
90 laipsnių i
viu skaičių, bet buvo atlikta de 
ramu rimtimi ir pagarba.

P i<š ur c gramą solistė Natali 
ja Aukštuolienė paskleidė sod
nelyje grržių dainelių. Minėji- 
r^a atidarė dr. J. Adomavičius, 
apžvelgdamas šios šventės svar 
ba lietuviu tautai. Alfonsas š.da 
pis ir Jonas Ramoška sugiedojo 
du posmus giesmės Sveika Mari 
ja Programos eigoje jie duetu 
dainav ir keletą dainų. Vincas 
Kulesius perteikė savo kūrinius: 
— Pro jūros šnokstirną girdime 
tėvinės šaltinį, Mano Lietuva ir 
Palikom toli savas tėviškes.

Lucia Tomacki deklamavo 
Brazdžionio “Šiaurės Pošvais
tė'" ir Maironio “Smuikui grie

biant. Protarpiais skaitymų ir 
deklamacijų Alf. šidagis daina 
vo: Nežinau kitos tokios. Yra 
šalis, kur upės teka... ir Leiskit 
į tėvynę. Jonas Ramoška — Par 
tizanų dainą. Minėjimas užbaig

tuva atgaus amžiams laisvę ir 
ne priklausomybę.

AI. dainavo: Kur sap- 
viTš nų grožybė. J. Ramoška — .Ant 

sumažino daly»marįų krantelio. Šį kartą sody
boje svečiavosi septyni asmenys 
iš Massachusetts valstijos, atos 
togavuskji Čikagoje. Vienas jų 
Julius Stembokas įsijungė į dai 
ną solo: Mane užaugino ir kt. 
Alf. šidagis ir J. Ramoška patei 
kė dar dangau damų. Užbaigai 
trise sugiedojo Marija., Marja. 
Pradėjus krapnoti lietui, atsis- ‘ 
veikinta su gėlynais apsuptu so 
dneliu.

Viduje Marija Bosienė su tai 
kininkėmis Elzbieta Kleizicne ir 
Jone Bružiene vaišino' šviežiais 
šutintais grybais su bulvėmis, 
mėnynių uogų sriuba ir vaisių 
arbata. O. Algminienė

‘Balandis3Magdalena Stankūnienė

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

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

TRUMPAI
------------ -j _

Į atlyginimą. Jis pareiškė, dabar mont, III., gyvenanti savo žento
—Balys Rimkevičius iš Bri- negalima tenkintis vienu dien- ir dukters Misevičių Beaver

dgeporto apylinkės lankėsi Nau- rašeiu. Tie, kurie neskaito Nau- Valley Ranch sodyboje, pratęs
tas malda ir bendrai visų su gi e- j J ienose ir jas užsisakė viene- jienų, skriaudžią save ir naudo-
dotu Lietuvos himnu. Į riems metams. Anksčiau jis jas jasi tik dalina informacija. Dė-

1 pirkdavo paskirais numeriais, kui už vizitą ir už dėmesį Nau-
bet artėjant rudeniui bei žiemai, jienoms bei jų platinimo vajui,
o su jais blogiems orams, nuta-j 
rė užsisakvti, vienkart vaizdžiai’ 
palaikant Naujienas ir jų plati-: 
nimo vajų. Naujasis mūsų pre-i 
numeratorius p. B. Rimkevičius 
yra pastovaus charakterio ir de
mokratinio nusistatymo. Jis są
žiningai išdirbo 24 metus Na
tional Lead B-je, esančioje mū
sų kaimynystoje, nuolatos užsi
tarnaudamas geresnį darbą

. ------------- daug
platinimo. Dėkui už vizitą, ank
stybą prenumeratos pratęsimą 
ir už septyniolikos dolerių auką. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau-, 
j ienas iki šių metų pabaigos 
tinkamesniam-? p-susipažinimui; 
todėl pavardės prašiusiam ne
skelbti.

Avė. Cicero, III. 60650. Telefo
nas bus tas puts 652-8168.”

I Dievo Motinos apsireiškimų 
Necedah, Wis., spalio 7 d. šv. Ro
žančiaus šventėje, važiuoja mal
dininkų autobusas. Del informa
cijos skambinti:

Tel. 434-5714. (Pr).

NAMAS — SVAJONĖ: 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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

KAS VERTINGA
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.

REAL ESTATE

Zf525 West 71st Street

rugsėjo 
maldos

Seniausia lietuviu 8-tos rugsė 
jo tautinė šventė su pradmeniu 
istorijoje virš 500 metų, sodybo
je buvo pagerbta ir 
17-tos pažmonyje. Po
giesmės (A. šidagis), kalbėjo 
dr. Adomavičius tema 
nybės gerinimas”, kurią šklau- 
sius prašosi išvada, jog lietuvio 
dvasinio gyvastingumo branduo 
lys tebėra tvirtas, tai ir turi iš 
likti nepažeistas blogio iki Lie* •

“Asme*

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus skaT 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ru juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką..

dama prenumeratą, savo ir Mi
sevičių gerus linkėjimus atly
dėjo 10 dolerių auka. Dėkui.

— Dr. Saulius Naujokaitis is-
— Dita McGee iš Bridgeporto rinktas LB Washingtono apy- Į

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

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

— NORINTIEJI STUDIJUO
TI pijaniną arba akordeoną pas 
muz. A. Juęgutį, prašomi skam
binti rytais tek 471-0985. (Pr).

atsiuntė prenumeratą ir $7 auką 
i per savo aštuoniolikmetę duk
terų kuri labai gražiai kalba lie
tuviškai, nors augusi ne lietu
viškoje aplinkoje. Malonu buvo 
su ja pasikalbėti ir išreikšti jos 
motinai padėką.

— Antanas Gudaitis iš Cicero 
: lankėsi Naujienose. Jis yra

j prisidėjęs prie Naujienų

—-P. Kazirskis, Bad? Zwische- 
nalin, Vak. Vokietijoje, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė $4 
auką. Juozas Kazragis iš Brigh' 
ton Parko , atsiuntė S3, o Marta 
Naujoks atsiuntė $2. T(^ Apy
linkės tautietė užsisakė Naujie
nas 6 mėn. ir įteikė $2 auką, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
visiems.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaityto jų reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkariomis.

— Ponia Anna Putrimas, Le-

tel. 737-7200 arba 737-8334

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

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

Adresas______________________ __________________________________

• Ufetkaw Naujienas kaip dovaną savo______________________ kuriai
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas __________________ -______________________ _

Adresas ________________________________________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

—‘ " totui-

Pavardė ir vardas _________________________________________________
» ---- ---- - ’ -------
Adresas _________________________ _______ _ ____________

• Platinimo vajaur proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

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

Adresas............................................................    - .._________

Pavardė Ir vardas ------------- ------ - ----------------------------------------

Adresu — --------------------------------------------------------------------------------

Pavardė ir vardas ——-

i iresas —------ ------------------ -------------------------------- -_____________

linkės pirmininku, Dr. Jonas 
Genys, kun. Tomas žiūraitis ir 
Elena Bradūnaitė — vicepirm., 
Dr. Vitolis Vengris — ižd., Rus
nė Vaitkutė — sekr.

— Stasė ir Stepas Paulauskai 
nukentėjo nuo gaisro. Jie at
siuntė tokią padėką: “Verutei 
ir Alfonsui Gailiams, iš gaisro- 
vietės vidurnaktį mus pakvietu- 
siems į savo namus, kur vaišin
gai išbuvome penkias paras. 
Lietuvos kariuomenės savano
riams — kūrėjams: pulk, šve
dui, ir kpt. štangerbergui su.po- 
nįomis. pr. Bronėj. Motųšienei, 
poniouą^' šubpųienei ijr : .Sųvaį- 
zdienei už medžiaginę paramą 
poniui <Baltrūnųi,- Stasiui Va? 
bąląičįųį, Alfonsui t Gailiui,. Vid
mantui Daukšai, Alfonsui Kiz- 
Jaiciųi,Broniui . Grebliauskui, 
:Justinui, ir Viktorui. Jasmantams 
už talką persįkraustant į nau
ją butą, o,ypatingai Onutei ir 
Antanui Dumčiams, kurie mums 
užleido savo butą, patys laiki
nai susikraustydami, lyg pabė
gėliai, į vieną patalpą, reiškia
me visienr nuoširdžią padėką.

Dabar gyvename 1516 So. 49

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

&
9

SCHURZ HIGH SCHOOL AREA 
LARGE HOME OR IN-LAW

Widow must sell quickly Home 
lot in top notch cond. 3 Bdrms.
Baths. Bsmt. Garage. Fenced yard. 
Many Extras. In the S50’s. Call Bobbe 
Peak.

Mclennan co.
25 N Northwest Highway 
PARK RIDGE, ILLINOIS 
Chicago Phone 631-6400 

Park Ridge Phone 825-0011

ENERGY
WISE

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

W A -N T E D . ___ : :
Hammerman, . assistant hammerman, 
heaters, trimmers'& forge shop trai
nees. On the job training available. 
Excellent starting salary. Company 
paid benefits, hospitalization & life 
insurance. Apply in person:

CORNALL FORGE
I Route 72 North 1 mile on Walker Rd. 

Hampshire, 111.

BOBST MACHINE OPERATOR

For a die-cutting& mounting com
pany. Must be experienced. Days.

Call DICK VALES
826-5800

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAI5YMA!

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gmlt, ge 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tei. 927-3559

ši—48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $91 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4M5 ASHLAND AVĖ. 
32X775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES 
. • ■ - - jį

Pudirimu ir Taisymą
WEST 0th FTItii^

' t4UJČ WwMc

r——■■■■

Shm tūliai į Li etuyą

P. NEDZINSKAS, 4061 Ar J 

Chicago, III. 6063Z TtL tA Z-5980

M. ŠIMKUI y 
Notiry Public . .IN

INCOME TAX SERV1Cr;% 
4259 S. Maplewood. TcL 254-tMO 
Taip pat daromi vertimai* gfcfltaų 
iškvietirpai, pildomi pilietybėj 

symai ir kitokį hlankgLJe C

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
MARIJA NOK

ZM8 Wdt SU Chlexso, m 5062» * TH. WA S-Z7J7 
DIMls Mri rinkimais gėrėt rOšM Įvairi v gteklv, 

MAISTAS Iš IUROPOS SAMULIU.

Cosmos Parcels Express !;orp.
MAKOUrrri oipt RAXCBLS SVKVK*

L5*l W. Cklca«». IIL »04I». — T< WA 5-2737
J333 t*. M, Chle»t*. IIL — T<

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vaj. vak.

laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.Visos _ _ , _  ___ __
2646 W. 71 »t Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

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

Don’t be a Bom Loser!

Carson Ririe Scott & Co.
EDENS PLAZA 

WILMETTE
BUS BOY-DISHWASHER, 

ETC. TWO SHIFTS
10 A.M. to 6 P.M. & 12 Noon to 8:30 
P.M. Excellent working cond. Pleas
ant surroundings.

CALL AL 1-8689 
CARSON'S BUFFET

ST. BARAUSKAS ĮSIJUNGĖ....
Atkelta iš 4 psl.

kaip Naujienių redaktorius yra 
sušaudomas.

<St. Barauskui visai nerūpi tie
sa. Jei jis skaitytų Naujienų ve
damuosius ir jų straipsnius, jis 
kaip katalikas turėtų daug dau
giau padėkoti Naujienų redak
toriui, negu Draugo vedamųjįi 
rasėjams. Jis pamatytų, kad jos 
gina ne vien katalikiškas orga
nizacijas, kovoja prieš sklei
džiamą pomagrafiją,. bet ir šv. 
Tėvą gina nuo tokių kunigėlių, 
kurie pasimetę plųduriuoja mo
dernizmo baloje, niekina Baž
nyčią ir popiežių. Pagaliau ai
šku, kodėl SI. šarauskas taip; 
piktai įnirtęs puola redaktorių, 
nes tuo siekia pakenkti Naujie
noms ir tik del to, nes jos ai
škiai pasisako del pavergtosios 
Lietuvos ir turi aiškų antiko
munistinį veidą.

K. STR.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi aT«:
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisaky* 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
___________

KArp SUDAROMI
TES7’AjMENTAI

— Filipinų prezident Marcos 
žmona bandys kandidatuoti pre 
ridento paregoms. Konstitucija 
draudžia vyrui dar kartą kandi 
datuoti

BEST THINGS IN LIFE

G A 4-1654

nan xaaa

IMSUBAM

State Farm Life Insurance Company Įj

HBLP WANTED — FEMALI 
Darblnlnkly Reikli

OFFICE GlfcL FRIDAY

Must type. To work in Purchasing 
Department. Varied duties.

CALL BERNICE
826-5800

Experienced sewing-machine operator 
needed. Good salary and steady job. 
No English required on jobs. Vicinity 
— Lake View area. •

477-8780 in English.
Phone 477.8780 in English.

Tuo reikalu Jum* gali daug, 
padėti teisininko Prano šulo pa- į 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legaliikomls formomla
Knyga su formomis gauna- Į 

ma ‘Naujienų’ administracijoj < 
Knygos kaina S3„ Su legalifto- 
Halsted St, Chicaflr OI W608. 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus »u Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S.

. — NAUJIENOS, CHICAGO S. ILL,

, HELP WANTED — MALE-FEMALE
j Reikia Darbininku Ir Darbininkių 
i U

PART TIME BAKERY
į COUNTER HELP NEEDED

į 2 % day week Back room duties al-
• so. Bakery shop experience prefer- 
I red. Cashier register experience im

portant.
Call. 798-4747

CONSTIPATION 
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

Doctors !md a special laxative 
ingredient to be highly effective tn 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 

'constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available tn the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets - #
or Unflavored PiHs. EX-LAX

Tuesday, September 26, 1978




