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BEGINĄS NUSTEBINO IZRAELITUS 
IR ARABU VALSTYBIŲ VADUS

Tvirtinkite susitarimus arba užmirškite apie 
taiką, premjeras Begin pranešė parlamentui

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio premjeras Begin įteikė vy
riausybės paruoštą rezoliuciją, kuri pataria parlamentui patvir
tinti Washingtone pasirašytą taikos sutartį su Egiptu. ----- Tvir
tinkite Washingtone Izraelio vyriausybės susitarimus su Egiptu 
arba užmirškite apie taiką, — parlamentui pareiškė premjeras. 
Begin.

SEKRETORIUS INFORMAVO JORDANIJĄ, 
SAUDI ARABIJĄ IR SIRIJĄ

Vance žino šūkaujančių arabų kritikas, bet 
jis nerado rimto pasipriešinimo deryboms

WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance. grį
žęs iš penkių dienu kelionės Artimuose Rytuose, pirmiausia in
formavo prezidentą Cąrterį apie pasitarimus su Saudi Arabijos 
karalių Chalidu, uknigaikščiu Fuadu, Jordanijos karaiu Huse- 
jinu ir Sirijos prezidentų Asą du.

Rezoliuciją vienbalsiai priėmė 
vias ‘Izraelio ‘kabinetas. Visi ste 
bisi, kad Izraelio premjeras Be
gin būtų pasakęs tokią kalbą, 
kuri yra priešinga jo rinkimi
nėms kalbom. Darbieciai buvo 
linkę pradėti taikos pasitarimus, 
o Begino vadovaujama partija 
griežčiausiai pasisakė prieš bet 
kokias nuolaidas.

Beginąs patarė 
atšaukti kolonistus

Parlamentui sakytoje kalboje 
premjeras Begin reikalavo, kad 
Izraelio parlamentas leistu at
šaukti visus Izraelio kolonistus 
kurie nuo 1967 metų buvo ap- 

: gyvendinti Sinajaus jtemėse. 
t Prieš porą mėnesių pats Begf- 

— - nas kolo
- rūstų atšaukimą, o dabar jis 

pats prašo parlamentą patvfr. 
’ tintiri sutirt," kuri leis vyriau
sybei išvežti višus kolonistus.

Patyskolonistai, labai griežti. 
Izraelio nacionalistai, * griežtesni 
negu paties' Begino.'partijos na 
riai; -yra? pasiryžę pasilikti Sina 
aus kolonijose.'Jie važiuoja į Je 
ruzalę ir Telayivą, sako kalbas 
prieš geginą ir vyriausybę. Gen. 
Dajanas, anksčiau grįžęs į Izrae 
lį, pirmas pranešė, kad visi kolo 
ništai iš Sinajaus turės išsikraus 
tyti 90 dienų laikotarpyje. Kolo 
nistu grupės, gavusios paramą 
iš Izraelio vyriausybės, plėšė drr 
vonus, arė žemę, sodino daržo
ves, miegojo laukuose, statė na
mus ir pradėjo auginti seimas, o 
dabar patys izraelitai verčia juos 
viską palikti ir keliauti į kitus 
Palestinos dirvonus ir pradėti 
gyvennimą.

Izraelis neturi kito 
pasirinkimo

Beginąs įspėjo parlamentą, 
kad izraelitams nėra trecio pasi 
rinkimo. Jie privalo vykdyti 
Washingtone pasirašytus susita 
rimus arba tuojau ruoštis nau
jam karui prieš kelias arabų 
valstybes. Premjeras žino, kad 
krašto gyventojų dauguma jau 
karo nebenori. Karo metu izrae 
litai laimėjo, bet jie daug ir nu 
kentėjo.

Izraelio karo vadai taip pat 
naujo karo nenori, nes jie jau-

čia, kad kraštas jau yra privar
gęs ir nori taikos. — Aš pasira
šiau Washington© sutartis su 
skaudančia širdimi, bet su labai 
'ramia ąžne, — parlamentui pa
reiškė premjeras Begin. Jis bu 
vo įsitiknę, kad Izraeliui kito 
kelio nebeliko. Jis pareiškė įsi 
tikinimą, kad jam pavyks susi
tarti su Jordanijos karalium ir 
Sirijos prezidentu. Jis nei vienu 
žodžiu neužsiminė apie Libaną, 
kur nuotaika yra labai įtempta 
ir gali prasidėti naujas pilieti
nis karas.

Rugsėjo 28: Kozmas r Dam- 
jonas, Gražina, Vydenis, Bar- 
taitis.

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

Šuo apgynė žmogų 
nuo kengūros

Perth, Australija. — 24 metų 
arn^ąiįs^Dayid McGinley buvo 
mažo -šuniuko.apgintas nuo įpik 
tos - kengūros./ Qąmf t̂ mėgėjas. 

;praęitąc^ii^nadjęni, rišyy£p ųz 
miesto; ir pradėjo, vąikštinėti po 
tankios ir didelės . žolės, laukus. 
Jis nustebo, kad. , didelė 270 sva 
rų kengūra pradėo pulti. Pa
prasta kengūros žmonių nepuo 
la, bet S priešakinėm kojom jam 
kirto kelis smūgius, kurie jį ge 
rokai apdaužė. Poros smūgių iš
vengė, kai'staigiai pasitraukda
vo į čalį jaosios kertamų smū 
gių. McGnley išgelbėjo nedide 
lis jo šuo, kuris vienu momentu 
priartėjo prie kengūros ir įkan 
do 'jai į uodegą, šuo laiką lojo ir 
apgynė savo drąsa.

Vokietija pralenkė 
Ameriką

~ U. S. News & Word Report 
žiniomi Vak. Vokietija per pir
mąjį šių metų pusmetį pardavė 
įvairių prekių užseniui už 67. 1 
bilijonus dolerių ir tapo pirmau 
anviu eksporteriu. Amerika per 
ta pati laiką pardavė truputį 
mažiau — už 66.9 bilijonus do
lerių.

Ekonomikos Institutas Colog 
ne mieste apskaiiavo, kad Vokie 
tija šiemet aprūpins pasaulinę 
rinką 10.8% visų prekių, Ameri 
ka pristatys pardavimu 10.5%, 
o Japonija pajės pristatyti 7.5% 
visos pasaulnės prekybos pre
kių. Paaiškėjo r paslaptis: vo
kiečių pramonininkai ir pirkliai 
sumaino 2% eksportuojamoms 
prekėms kanas, gi importuoja
mų prekių kainos nukrito 5%.

— Mokslinnkai turi vilties 
ateityje laiku atspėti žemė, 
drebėjimus, bet neturi tokn 
jautrių instrumentų. Jie jai 
turi duomenis, nepranešančiu. 
apie artėjantį drebėjimą. In 
trumentai turi būti labai jai* 
trūs ir gerai koordinuoti.

— Sinajaus ir Jordanijos žy
dai kaltina Beginą dėl padary
tų didelių nuolaidų.

Buvusieji Lietuvos Teisingume ministerijos rūmai, ant kuriy buvo užrašau 
-< -> J "Teisingumas yra valstybės pagrindas"

SAN DIEGO PADANGĖSE SUSIDŪRĖ
DU AMERIKOS LĖKTUVAI

“^oltfnu’ovarfūd|amaš lelctuvelrs Te irto ;į keleivin i 
.j Boeing .72/,.užmušė visus, keleivius ir lakūnus ..

4SANi ‘DIEGO?’ GaL^-Mokinio vairuojamas  ̂ir instruktoriaus
prižiūrimas nedidelis esna .dvivietis lėktuvėlis San Diego padan lėktuvą, krintantį į rezidencinį 
gėse kruto į leisti besirengiantį milžinišką goeing '727, vežusį 136 San Diego distriktą.
keleivius į San Diego, jį numušė ir prvertė kristi žemėn. Keleivi-j ---------------- -— ’;
nis lėktuvas, likęs be vldomo sparno, pasisuko ant šono ir pradė
jo nelaimės vi etoje' kristi. Lėktuvo kapitonas dar suspėjo praneš
ti aerodromo bokštui, kad sužeis 
do lėktuvo ir krenta žemėn.

Lėktuvas artėjo 
prie aerdromo

Didysis lėktuvas, vežęs kelei
vius iš Sacramento į San Die
go, artėjo prie San Diego Lind 
bergo aerdromo. Nelaimė įvyko 
visai netoli San Diego centro, 
pietinėje miesto pusėje, rezi
dencinėje miesto dalyje. Nukri 
tęs lėktuvas sukėlė smarkų tren 
ksmą ir nepaprastai didelį gais
rą. Mokėsi skraidyti marinas 
David Boswell, kuris jau buvo 
atlikęs kelis skridimus. Mažas 
lėktuvėlis kilo aukštyn, tuo tar
pu kai didysis lėktuvas leidosi 
žemyn. Abem lakūnams buvo 
pranešta, kad toje sityje yra ki 
tas lėktuvas. Boilng kapitonas 
pranešė, kad jis mato kitą lėk
tuvą ir Česna 127 lakūnas prane 
šė bokštui, kad jis mato kitą lėk 
tuvą. Kaip jiedu neišvengė susi 
dūrimo, specialistai bando aiškin 
ti.

Sudegino daug 
gyvenamų namų

Boeing 727 nukrito į žmonių 
apgyventą distriktą, sukėlė di 
delius gaisrus ir padegė kelis 
namus. Apskaičiuojama, kad 
kad nelaimės metu buvo užmuš 
ta 20 žmonių, kurių namai bu
vo sutriuškinti ir sudeginti. Gre 
ta gyvenusieji bandė gesinti 
gaisrus, joet labai sunku benziną 
užgesinti. Nelaimė įvyko 3,000 
pėdų aukštumoje. Mažas lėktu
vėlis nukrito 8 blokų atstumoje. 
Ne tik lakūnas, bet instruktorius 
buvo vietoje užmušti. Instruk 
torium buvo žmogus, praskrai- 
dęs 25 metus ir išvengęs oro ne 

as jo sparnas, kad jis jau neval- 

laimės. Daugelis žmonių matė 
nelaimę padangėse ir stebėjo 
krintančius lėktuvus. Nelaimės 
metu žuvo 125 keleiviai ir įgu
los nariai. Pridėjus namuose už
muštus žmones, iš viso nelaimė
je žuvo 151 žmogus. Federalinė 
vyriausybę tyrinėja nelaimės 
priežastį.

Nesutaria dėl 
kolonijų Samarijoje

WASHINGTON, D. C.— Vas 
tybės Departamentas pasiuntė 
Izraeiui laišką, kuriame sako, 
kad premjeras Beginąs aiškin
damas, kad jis sustabdys Izrae
lio kolonijų stiprinimą kairiaja 
me Jordano upės krante laike tik 
90 dienų, neatitinka tikrovei. De 
vyniasdešimt dienų buvo pažy 
mėta tik pasitarimų eigos metui, 
bet jis privalės as sustabdyti, 
kai susitarimas bus tęsiamas. 
Begin tvirtina, kad jis, pasita
ręs su kitais savo delgacijos na 
riais, supratęs, jog kalba ėjo tik 
apie 90 dienų, ne daugiau. Pre
zidentas Sadatas tvirtina, kad 
šis kausimas neturi jokios svar
bos. Klausimas bus svarstomas, 
kai keturių valstybių komisijos 
susės prie bendro stalo ir ap
tars taikos galimybes.

— Meksikiečiai nepatenkin
ti savo vyriausybe, k art o jau
čią žinią apie dideles aliejaus 
atsargas, bet nieko nedaran 
čia tam aliejui ištraukti į vir 
šų ir naudoti. Meksikos vai 
džia nenori leisti Amerikos 
bendrovėms -gręžti skyles alie 
jui pasiekti.

Išmušti dantys 
gali prigyti

CHICAGO, Ill. — Dr. Terry 
Slaughter, ilgus metus gydęs ir 
prižiūrėjęs tūkstančių dantis, 
tvirtina, kad išmuštas dantys, 
jeigu jis ir vėl įdėtas į savo liz 
dą po 20 minučių, gali vėl prigy 
ti ir būti naudingas. Jis tvirtina, 
kad apie 90 nuošimčių dantų,

• idė^u tucau 70 išmušimo, pĮrigi 
jo ir padėjo jaunuoliams valgy 
ti ir sveikai augti.

Vaikas išmuštą dantį turėtų 
laikyti burnoje, po liežuviu, kad | pasitikėjimą 
''isą laiką jį plautų seilės. Vė-
liau vaikas turėtų būti nuvežtas 
pas gydytoją specialistą, kuris 
žino, kaip išmuštą dantį reikia 
įdėti į buvusį savo lizdą.

Nufotografavo 
krintantį lėktuvą

SAN DIEGO, Cal. — Vienas 
pastabus fotografas, pamatęs 
dviejų lėktuvų susidūrimą 3,000 
pėdų aukštumoje, pajėgė išsineš 
ti savo foto kamerą ir nutraukti 
krintantį Boeing 727 lėktuvą. 
Lėktuvas, gavęs smūgį į dešinį 
jį sparną, tuojau apvirta 
tyn kojom ir nepajege išsitiesti.

pajjega lėktuvo ištiesinu ir hūd 
jis krinta. Fotografuipavyok nut 
raukti aukštyn- kojorn apvirtusį

— Izraelio premjeras, kalbė
damas New Yorko žydąms, pa
reiškė, kad Izraelio karo j ė 
Ljos nepasitrauks iš Gazos skly. 
po ir kairiojo Jordano kranto 
net ir tuo atveju, kai taika bus 
pasirašyta. Jis pareiškė, kad 
karių atšaukimas iš minėtų) 
sričių sudalytų pavojų Izrae
liui. .

šitas Begino pareiškimas 
sukėlė didelio sūfeirūpinimo 
Egipto sluoksniuose. Prezidei 
tas Sadatas mano.kad Beginąs 
ir vėl rengiasi pasityčioti it 
taikos siekiančių žmonių.

Izraelio premjeras Begin pa 
reiškė, kad jis yra pasiruošęs 
pradėti derybas su Jordanija 
ii Sirija, bet jis negalės pasi- 
lasyti taikos be garantijos Iz
raeliui.

NJjraskcs policija suė 
niė Eya n s tono teologinės sc 
minarijos 2 8metų amžiaus 
mokinį J ohn R. Elllis.kuris 
turės teisme aiškintis dėl De- 
bros Forycki nužudymo 1971

— Chicagoje STA atleido 
kondutorių Darell Eastei 
kuris šių metų spalio 1 dieną 
įvažiavo į Dan Ryan stotyje 
stove j usį t rauki n į.

—First Federal atidaro nau
ją savo skyrių Archer gatvėje, 
kur anksčiau buvo lietuvių įs
teigta Rrigton Savings.

—Chicago* savivaldybė svar
sto įstahiiio projektą, kuris 
tvarkys automobilių vilkimo 
bendrovių darbą. Dabar labai 
dažnai mašinų savininkai be 
reikalo nuskriaudžiami.

Vance patyrė apie šūkaujan
čių arabų nepasitenkinimą ir ne 

Izraeliu, bet tuo 
pačiu metu arabai pripažįsta, 
kad David vasarvietėje aptarti 
planai taikai ir WTashingtone pa 
sirašytos sutartys padėjo pagrin 
dą toilimesniems pasitarimams. 
Sekretorius Vance turėjo progos 
išsikalbėti su visa eile valdovų, 
niekur jis nerado rimtos kriti
kos pasirašytoms Egipto ir Iz
raelio taikos sutartims.

Triukšmingiausias pasitarimas 
buvo su Sirijos prezidentu Asą 
du, bet ir j s nenurodė nė vienos 
rimtos kritikos pagrindo. Pasi
tarimų metu jis pripažino, kad 
David vasarvietėje pradėti pa
sitarimai gali būti pagrindas to 
limesniems taikos pasitarimams. 
Izraelis yra pasiruošęs tokiu pa 
čfu pagrindu tartis su Sirija.'kaip 
jis tarėsi su Egiptu. Pasitarimų 
metu prezidentas Asadas pareis 
kęs, kad Artimųjų Rytų taikai: 
Washingtone pasirašyti susitari 
mai gali būti naudingi.

. Sekretorius Vance, informa
vęs prezidentą, pareiškė, kad jo 
keionės tikslas buvo informuo
ti Jordaniją, Saudi Arabiją ir 
Siriją apie padarytus susitari
mus. Jam rūpėjo išaiškinti, ką 
tie susitarimai reiškė, ir ko juo 
se nebuvo.. Kaip Jordanijos ka 
raliu, taip-ir Saudi Arabijos ka
ralius, išklausę sekretoriaus su 
teiktų informacijų, nepasiprie
šino padarytiems nutarimams. 
Jie buvo įsitikinę, kad Washing 
tone buvo padaryta pradžia Ar
timųjų Rytų taikai. Kiekvienam 
buvo aišku, kad dar teks vesti 
ilgus pasitarimus ir padaryti ke 
lis svarbius kompromisus, bet 
pradžia buvo gera.

Paaiškėjo, kad Sirijos prezi-
dentas, Atidėjęs pasitarimą su. ro vadai mato, kad kalbų gau- 
sekretorium Vance. suruošė pasi sumas gali pakenkti gerai Eii- 
tarimą su įtakingesniais arabų-ropos organizacijai.
valstybių vadais. Į Damaską! 
buvo atskridęs Libijos prezi
dentas Chadafi. Jis buvo vienin 
telis, kuris pasipriešino Washin 
gtono susitarimams. Jis pasiū-j 
lė Sirijai nutraukti su Washing] 
tonu ir prisidėti prie sovietinės i 
pozicijos.

Sirijos prezidentas ten atme
tė Libijos diktatoriaus pasiūly- 
mąą Ir tuo pasibaigė visos kalbos 
su diktatorium Chadafi. Tas pats 
Libijos diktatorius pasiūlė Arą 
fatui nutraukti ryšius su reak
ciniais arabais ir prisidėti prie so 
viltrito bloko, bet pastarojo 
sprendimas dar nežinomas. Jei 
gu jis nebus pripažintas pales-gu jis neous pripažinus pmeo , 
tiniecių vadu, tai iš jo visko dar j 
galima laukti. j Tie arabai laisvu rinkimų metu

Izraelis sutiko pripažinti pa-[išrinks savo atstovus, o šie tarsis 
lestmiečius, bet tiktai tuos, ku ’su Izraelio, Jordanijos ir Egipto 
rie dabartiniu metu gyvena Iz- atstovais. Vance yra įsitikinęs, 
raelio karo jėgų kontroliuojamo‘kad pradėti pasitarimai atneš 
se Jordanijos ir Egipto ^onėse. taiką Artimiesiems Rytams,

Diktatorius prėmė 
Amerikos pasiūlymą

■MANAGUA, Nigaragua. — 
Nikarkaguos prezidentas Anasta 
šio Somoza priėmė JAV pasiū
lymą leisti Amerikai tarpinin
kauti krašto vidaus konfliktui 
išspręst. JAV vyriavcvbė yra 
pasiruošusi pasiųsti į Nikaragua 
specialių ambasadorių William 
Johmson, kuris išklausys abi 
kovojančias puses ir bandys su* 
rasti kompromisą tarpusavėms 
kovoms baigti. Nikaragvos vys 
kupai patarė diktatorui tartis 
su opozicija, bet jis atmetė vys
kupų prašymą. Valstybės Depar 
tamentu pasiūlius baigti kovas, 
Somoza sutiko priimti specialų 
ambasadorių ir ieškoti išeities 
iš nemalonios padėties.

—- - - t

ĮULBOS KENKIA EUROPOS
■_ ž. .. APSAUGAI
. BONA, V. Vokietija.— Ga< 
His-įh skirtingas Europos , kal
bų sliačiiis labai kenkia Euro
pos susivienijimui prieš bai- 

priešą ir sūdanti vieningą
j jėgą Europai apsaugoti. Euro

poje yra į stati gų, kurių tar
nautojai priversti kalbėti še- 

? šiomis kalbomis. Visi europie- 
.čiai jaučia, kad gaingi sovie 
tų maršalai gali įtikinti Brež
nevą užimti visą Vakarų Eu
ropą.

Kiekvienam aišku, kad Va
karų puropia, nesulariusi stip’ 
rios sąjungos, nepajėgs pasi
priešinti sovietų karo jėgoms.

• Jeigu Europoje būtų sudaryta 
j stipri visų valstybių sąjunga 
į.ir būtų nutarta naudoti visus 
turtus, tai Europa gaktų rim
tai pasipriešinti Maskvai. Ka-

CYRUS VANCE 
Secretary of
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Valandos: pirm, ir antr. nuo 9 iki 4:30.
Ketvirt. ir penk. nuo 9 iki 8. šešt. nuo 9 iki vidudienio.

Trečiadieniais uždaryta.
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Mūsų naujoji Brighton Parko Įstaiga yra 26-tasis 
CHICAGOS FIRST FEDERAL skyrius. Kad galėtume 
paminėti jo atidarymą^ mes siūlome jums progą gauti 
26 vienetų vaisių išvaizdos punčio indą setą. Arba, jeigu 
jums geriau patinka, 34 gerai atrodančių gėrimų stiklų 
setą. Bet kurs jų duodamas Jums veltui; kai Jūs pada
rysite S250 dolerių indėli į FIRST FEDERAL taupymo 
skyrių nuo 1978 metų rugsėjo 28 dierios iki spalio 14-

Taigi, užeikite. Esame paruošę daug Įvairių dalykų 
didžiojo atidarymo proga. Kad Jums kartais kas nors 
nepaspruktų, štai yra visas planas, kuri galite sekti:

Ketvirtadienį, rugsėjo 28 dieną. Užeikite tarp 5 ir 
8 vai. vakaro. Ernie Miceli Jums pagros savo akordeonu. 
Roger — Balionų vyras, bus ten, kad galėtų prajuokinti 
vaikus. Gaivinantieji gėrimai bus Jums pasiūlyti.

šeštadieni, spalio 7 dieną. Nuo 9 valandos ryto iki 
vidurdienio. Nemokami pasivažinėjimai First Federal 
dviejų aukštų busu, Viba — gerso polkos grupė suruoš 

7 Atsargos yra aprėžtos. Mes pasiliekame sau teise pa-keisi'

VISIT FIRST FEDERAL’S GRAND OPENING CELEBRATION 
SEPTEMBER 28-OCTOBER14

First Federal of Chicago.
Illinois’Largest Savings and Loan, 

Brighton Park Branch/4071 S. Archer Avenue/254-6P01 
Main Office; Dearborn & Madison, 977-5000.

koncertą, o magiškas klounas-Martinė sudarys labai jau 
Įspūdingą rytą. Bus pasiūlytos--baronkėlės ir obuolių 
kvasas. .

šeštadienį^ spalio 14 dieną. Pats • geriausias vieno 
vyro koncertas visame krašte, :■—• Sam Pepperoni gros 
nuo 10:30 valandos ryto iki vidudienio. Veltui pasirim 
kimas užkandžių.

dovanas kitomis, jeigu atsiraslųreikalo
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Kol Jūs būsite ten, neužmirškite Įsirašyti Į specialų 

laimės traukimą. Jūs turite progos laimėti vieną iš šių 
gerų prizų: . . .,

26 pirmieji prizai. — $26,90 First Federal sąskaita.
26 antrieji prizai.- Pora Zip’Z. Žonkerių, patiespa

gaminta Super ledų mišrainė. ’ Ž -. - --
26 tretieji prizai, šeimos dydžio Falgo įižžd. ’ '
Ir neužmirškite pasiimti Jums priklaušdmą dovaną. 

Mes turėsime nemokamų First Federal jo-jOį raktams 
grandinėlių, piggy banks, pirkimui maišų-ir balionų;

Mes norėtume pakviesti kiekvieną šios apylinkės 
gyventoją Į Chicagos First Federal Brighton Parito sky
rių. Aplankykite m^s mūsų didžiojo atidatymo iškilmių 
metu ir Jūs pamatysite, kodėl smagu turėti First Fede
ral greta savęs.
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(Tęsinys) Joną Naujoką, B. I*rapuolenį, 

.Joną Raulinaitį, V. šlekį (kuris 
j 1899 Shenandoahyje įkūrė Vil
tį), Joną Vileišį, kun. J. žebrį ir 
kun. J. Žilinską.

Kuklus Susivienijimo orga-. 
nas Tėvynė galvą iškišo gana 
margoje to laiko Amerikos lie
tuvių spaudoje ir pasiskelbė bū- 

_ į “Literatūras, mokslo ir
gimė dar keturi. (politikos mėnesiniu laikraščiu’’.

Sepieųsią buvo Vienybė Lie- Pirmais metais išleistuose 192- 
kun °uo 1886 metųpuoee puslapiuose daugiausia 

tarnavo organu be finansinio raštų paties redaktoriaus kun. 
ątlyginimo leidėjui, nes dauge-j J. Žilinsko (dažnai Jr. Jono sla- 

), bet bendradarbiavo

MWUA rki/icriKUS lietuvių 
Spaudos laukas nebuvo toks tu- 
(ščiąs kaip kuomet ėjo pirmieji 
Susivienijimo organai: Šliupo 
Lietuviškas Balsas (1885) ir 
Juozp Paukščio Vienybė Lietu- 
vninicu (1886). Tėvynė rado 
pepkiųs senus to lauko arėjus, t 
o po Tėvynės, vienąs po kitam, sianti

. ' V* -kv—

^lią nąrįy nesumokėdavo net su-,pyvarde)
įtartos $1 pęenumeratos. Jos re- kun. A. Burba ir Jurgis Kaza- 
idaktoriusl tada buvo Jonas Kau- kevičius. Sekančių metų Tė\y- 
feąs (1878-1953), kuris 1891 m. nė jau sudarė 386 puslapių to- 
•baigė mokytojų seminariją Vei-Įnią ir paskelbė raštų dr. J. Ba- 
tyeriūoše įr .Amerikon atvyko sanavičiaus, K. Bukavecko (A- 

m., Bet siigmio Uetuvon | <!<>nio Mickevičiaus ver į :nų), 
-J897 ip. Jo redagavimo, metu, Į A. Dubinsko, klieriko Antano 
vViefiybė Lietuvniiikų per savo'KauP0, Juozo Saurusaičio, ii ki- 

į perleido, Daukanto Lie-j tu.
• ^Tvps.fethrijos antrą tomą ir dr. j 
J. Muipo Mytbąi; pasakos ir lę-[ 
.įepdos žemaįčių, kurie vėliau 

išteisti atskiromis knygo-
■

■ gėį^rįidėriiiais turėjo: Astra- 
msįąV. Dilionį (\ęfiau pagarsė-

> jįsį' ^n^rigč&ningą^ kunigą), 
Gįėgžria, Ą. Druijinską (rodos, 

iįūsijcį Sęnąte dirbusį .pareigū-
; Gi^tvąiilį; A. Grinevi- 

dčią,’ įl Grif&į (vėliau Lietuvos 
- jį^įeįtą), Kamditį, klieriką 
•&iįfa£ną l^ipą, P. Lizdeiką, Pe- 
Jtrą M^otaįnį, Antaną. Miluką,

Bronius Murinas Kanados kalvos (Akvarelė)

maitis-šernas, Tarnas Astram- {Konrado Valenrod?, Gražinos ir/projektą’ 
Sekančiais dviem metais', "kas’ kuu’ A‘ KauPas- J‘ Mačiu-j Vėlinių II dalį.

lis-Maironis, St. Dulskis, Jonas
Grinius, J: ana Želvienė (vėliau leisti organą Tėvynę 1908 m.
dr. Baltrušaitienė), Žemaitė sausio 28, pirnia Bostone, po to / ^_ .. . . .  ... --

(1898 ir 1899) Tėvynė pasiek
davo inteligentus Lietuvoje, nes 
buvo duodama priedu prie Til- 

'žėje ir Ragainėje ėjusio Varpo, 
kurio 1898 metų n r. 6 buvo iš
spausdinta dr. V. Kudirkos 
“Tautiška Giesmė”, tapusia mū
sų tautos himnu 
vyne 
davo 
rikos 
1888
nėj dabar bendradarbavo: dr. 
Jr. Basanavičius, Juozas Ado-

Susivienijimas vėl pradėjo

Klaipėdiečiai . ka pakankamai vokiškai. Kai jį 
j paklausi, kokios esi tautybės.

I „ . , , .. latako — klaipėdiškis. Kai tuo
, pasakai, kad toKio.s tautybes

, tas prie Lietuves Klaipėdos i -i pasaulyj is viso nėra, jis trupu : klastas turėjo apie tiek 140 ii- • . , . x J rt . . v \ t 4 numvKia. truput paraustagio ir 20 km. ploco teritorijų Jau, ‘ . . . . . „ .j . \ k . (drovesnis) ir galop nutvla. Reisudarė 2.4ol kv. kilometras.*.. ,; kia pp^akvh. kad tokios issigal 
1925 m. padarius gyventojų su-l^ ,tautvbės- m pasisa. 
rašymą paaiškėjo, kad tame pi o ke gana 2,; vi
te gvveno 59.300 vokiečiu ir keli ’ , }- sų krašto gyventoju. Palyginus
♦ūkiančiai kitu tautvbiu bei... , . * ,nnr; . - *■ j šio surašymo davimus su 1905
s\ct ntsjlu. O Letuvių gy\eno surašymo daviniais aiba su 
72.000. iš kurių 34.300 vadino 1912 ' b,inv!in;y almanacho
save klaipėdiečiais Tai {domu statistika aiįkiai paairociOi kad 
k?da ir kas sugalvojo tok neais _ “kaipedieėiai” atsirado iš lietu 
ku. lyg tai būtų, naujos ^c’'^"jviu tarpo. Pagaliau tuo nieks ir 
bės pavadnimą? Jo atsiradimai neabeoja”. (“Naujoji Romuva”, 
A. Benderius aiškina taip: m Xr 1-2)

“...Palietus tautinas reikalus.
apie kuriuos čia plačiau nesiimu ^ar 
kalbėti, iškyla kaip orignalus sa J 
vumas "klaipėdiečio” tipas. An
kščiau, prieš Didįjį karą, šis ter 

Į minas buvo nežnomas. Gyveno

1 neabeoja”
1938 m. N

Toks pavadinimas yra ir da- 
• vartojamas, bet kartais jis 

skirtingą reikšmę.
V. Vytenietis

Lietuva, tė- 
inūsų”, vietoje to “naro- 
imno”, kurį norėjo Anie- 

lietuviams priskiepyti 
metų.SLA seimas. Tėvy-j

(Žymantienė), A. Vilkutaitis, P. 
Matulionis, ir kiti.

1900 metais kun. J. Žilinskas, 
sakoma, dėl nesveikatos pasi
traukė iš Susivienijimo prezi
dento ir Tėvynės redaktoriaus 
vietų. Organą paėmė redaguoti f 1899-1914) Amerikos imigraci- 
famas Astramskas ir kuru A. jos statistika rodo 70,019 lietu- 
Kaupas, kurie (daugiausia ku- vių vyko apsigyventi Pennsyl-

New Yorke, kur ir šiandien ei
na. Nors ne kartą mainė išvai
zdą ir dažnumą, turinys pasili
ko tvirtai tas pat: Lietuvos ir 
Susivienijimo reikalai.

Oficiali penkiolikos m e t ų

ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
«ALM\a 0AUT1 NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO 

' "' jfr. VHMCkHENM..-VtflU&O IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

MINTYS ir DAR&Ai, 259 yoL, liečiančius 19C5 
Jtblodskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

- U , ■ . ______________________________$3.00
X jų ?nea

- yfrieiiaU, vietoje $4.00 
. :. virtelliU tik __

bę-A. {.Oėaatn — AUKtTA KULTŪRA 
Kfflęąėį. Anopą fcpudfiet

jų priežiūra, sveikata ir ^rc^Ls 
vietoje $4.00 dabar tik---------------

— ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Dabar tik _____ _____

$3.00 
nno

$2.oe 
atsiimtus 6»kt arba money orderi, prift 

50c. parsiuntimo Klaidoms,

J I E N O S, 
CHICAGO, ILL. S8C08

nigas) redagavo ir 1901 metais. 
Bendradarbiais buvo: M. Davai-i 
nis-Silvestradinius, K. Stiklink 
ir V. Sabonis, Atskilę nuo Su
sivienijimo katalikai Tėvynę 
dar leido !902 metais, iki jų sei 
mas gegužės 28-29 nutarė su
stabdyti, jos vieton pasisamdant 
kun. A. Miluko žvaigždę.

Kun. J. Žilinskas Tėvynėje iš
spausdino pirmąją Amerikos lie
tuvių istoriją Lietuviai Ameri
koje, kuri išėjo atskira knygu
te 1899 m. Paraše ir istorinį vei
kalą Gudai ir Lietuviai, kuris, 
taip pat, išėjo atskira knygele

šalpa — vis gausiau ateidinėda- 
vo ne iš Pennsyivanyos, bet kitų 
valstijų lietuviu Jau dešimtam 
seimui pusė 6 kuopų įnešimu 
buvo ne iš Pėniisylvanios.

Massachussetifckuopa kita sei- 
r?" (1896) siūlė pavadinti ju.1900 m. salia to, per Ievyne L * ... . . \ • .. -

, , at- i ^bdiejmiu ir ta proga išleisti Su-perleido Adomo Mickevičiaus- 
grožinės literatūros vertimų,

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENĄ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį š. m. spalio 29 dieną

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol,

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIEM
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100 ■trss

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

apie kurį autorius 
pranešė Susivienijimo Centro 
Valdybai, o redaktorius be ko
mentarų žinią paskelbė organe 
Tėvynėje. Astramskas pasako
ja, kad dėl projekto Amerikos 
lietuvių laikraščiuose užvirė 
karšta polemika, į kurią “bu
vo įtraukta visuomenė”. Tos 
visuomenės Astramskas nepa
ryškina, bet pasakoja: “Visuo
menė pareiškė mintis ir nu
sprendė, pas carą jokių petici
jų nesiųsti, nes nebūtų jokios 
naudos, o lietuvius net paže
mintų”. Ilgi karštos polemikos 
straipsniai, Astramsko nuoino.

aiškiai apsisprendę lietuviai ir j Priaugo 35 milijonai lenku 
vokiečiai. Bet jau 1925 gyventoj 
jų surašymo publikoje išdygsta 
šalia lietuviu ir vokiečių “klai 
pėdiečiai”.

Trumpai tariant, tai yra lie
tuvei, kurie dėl tam tikrų su-‘ ko, kad dabartinė Lenkija yra
metimų bijosi pasisakyti esą lie 
tuviais, betgi dar neišdrįsta už 
sirašyti r vokiečiais nes nemo-

Draugija”. Knygelės turinys ai
škinta kaip “Grafo Lelivos pa
rašyta sociologinė apybraiža”.

VARŠUVA. Lenkija. — Ofi- 
ciai paskelbti duomenys sako, 
kad dabartimu metu Lenkijo
je jau yra 35 milijonai gyven
tojų. Oficialus pranešimas sa-

jaunų žmonių 
sios gyventojų 
greitai auga.

Vyriausybė 
kad dabartiniu
vis dėl to dar yra toks 
nedirbančių
Lenkijos vyriausybė nepajėgia

tauta, tcdėl jo- 
skaiciiis taip

apgalestauja. 
metu Lenkijoj 

didelis 
žmonių skaičius

vanion, 185,475 — į kitas val
stijas. Be abejojimo, ir pirm o 
ficialios statistikos, du iš trijų, 
lietuvių ateiviui važiuodavo ne'ne. buvo “balsas visos tautos, 
Pennsylvanijon,- bet kitur apsi-|višų Amerikos lietuvių” ir pa
gyventi. Todėl Jnestebėtina, jei1 rodė, kad “ypatingai amerikie- 
naujų sumanymų abejiems Su- čiai labai užimti (jaudinasi) 
sivienijimo varikliams — Lie- spaudos atgavimo klausimu”, 
tiįvos reikalai ir broliška savi-} palinko, išklausyti visuomenės 

balsą ir gaminti bei siųsti peti
cijos visai nesiruošė. Polemikų 
dėl peticijos įkarštyje ukrainų 
Sobodos spaustuvėj (Shamo
kin, Pa.) buvo išspausdinta 1000 
egz. rusų kalba Jkpygelių (128 
pusi, storio), pavadintų ^Lietu
vių padėtis rusų valdžioje* (Po- 
loženije Litovškago Naroda v 
Ruskoin Gosudarstve). šios 
knygelės leidėju skelbėsi “į Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoje 
įeinanti Lietuvių Literatūros

rr- 1 • I- -I- T ? • T "71 X i UCI1KIJOS VVl I?!ll>\ UV Iicpaiv^Ta leidineii lietuvių kalbon tuo- .v , 4. ‘ . ... v .v .. ,___ a r-._____ išnaudoti visų lenkų darbo jc-
j gos. Lenkai galėtų žymiai dau 
gi a u pagaminti maisto ir ang
lies, jeigu būtų sudarytos ge
resnės darbo sąlygos i\ būtų 
geresnė valstvbinė organize- 
cija. 4

jau išvertė kun. A. Kaupas, o jo 
1(KX) egz. atspausdino kun. A. 
Milukas savo spuastuvėje Gar
sas Amerikos Lietuvių (She
nandoah, Pa.)

(Bus daugiau)

-------- —--------

sivienijimo istoriją. Matyti 
“Paukščių Vienybės” išgyven
tas dešimtmetis padarė stiprų 
įspūdį jaunutei kuopai (arba 
jos buvusiam plymouthiškiuiį 
Žukauskui), kad panoro ture-j 
ti organizacijos istoriją. Deja, Į

no ką nors atlikti ir SLA Istori
ja tepasirodė tik po 20 metų.

Vieną northamptonięčių įne
šimą. Astramskas sako, seimas 
“ne su dideliu noru”, bet, visgi, 
priėmė, protokolan įtraukė ir 
išrinko komisiją, kuri likos nei
švardinta. Siūlyta pasiųsti carui 
Nikalajui II, jo vainikavimo 
metu, peticiją ir Susivienijimo 
vardu prašyti, kad duotų “pa
lengvinimų” jo valdžioje esan
tiems lietuviams, būtent, leistų 
jiems spausdinti knygas sava 
kalba.

Susivienijimo prezidento,! 
kun. J. Žilinsko ir kun. P. Abro-1 
maičio leidžiamas Garsas Ame
rikos Lietuvių kaip tai paskelbė 
tūlo “Didinsko carui peticijos

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jauninai, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150, psl. Kaina $230.

Or. Juciai S. Končlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Lrtorijoi 
sutrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
>sL, kainuoja $2.00. -

Dr. Juozm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vytauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijį 
211 psi. Kains $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangums Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
dtas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oinigLnę perlaida.

17 SS Seith Hilfted Street, Chlexae, Ui 66683

S3M0
pas mus

Buy a 6ar no larger or 
mora powerful than you 
need. * r

Don't be a Bom Loeeri

rsa ritė unyornl JIsįį lt 1 
L<«ts dideliai darbu. Pirma, ji« pa- ;

Juma pasiekti asmeniilciu jū*ų < 
niiimojimu*. Antra, jie padeda ra- ’ 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę | 
(r parūpina fondus namams įsigyti. ;

Taupykite dabar. ]

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne- i 
do dienę, nei* nuoiim&ua nuo mė- j 
nėšio pirmos dienos. - «

lidvodami Certifikatsį kurie ne- s
*a M į

ENERGY 
WISE r"

į

t
> ii.Į^ffĮffįįlijĮIIHJIui J.iįueo I <>iiOidhm
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtoi' 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
^eša

UNIVERSAL
SAVINGS ft LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Clvcago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

pĮtAlft* 1928 metei*. T*L 421-8070
Iataifoc pletuoM tiem** *ūtomoMll*in* p*rt*tytt.

9 — MAiuiAMOi, coicaoo 1, ILL. Wednesday, September 27, 1978
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pusei metu ________ $16.00
trims mėnesiams - $ 9.00
vienam menesiui .... t X00

Kanadoje:
metams _____________  $33.00
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vienam mėnesiui ________ $ 3JJ0

20 cents per copy. Užsieniuose: 
metams _______ - $34.00
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vienam mėnesiui .... $ 4.00

Nuo gruodžio pirmos d. 
D io nr *ičio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams___ ;______________ $33.00
pusei metų______________$18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų 
drovė, 1739 So. Halstad St., Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikli kiurti pašto Money 
Orderiu karto /u užsakymu.

iitose JAV vietose: 
metams---------------------$30.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdie-r, išskyrų* xekmudSowing, nuo
S vai. ryto iki 3 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

kams bendro darbo sąlygas. Tuo metu ALTo pirminin* 
kas kalbėjo ne savo vieno vardu, bet kalbėjo visos ALTo 
vadovybės vardu. Klausimas posėdyje buvo apsvarsty
tas ir leista pirmininkui ALTo nusistatymą paskelbti, 
jeigu jam atrodytų, kad bus reikalo. Pirmininkas pata
rė JAV LB įstoti į ALTą, kaip savo laiku į ALTą įstojo 
visa eilė lietuviškų organizacijų, gausenių už Gfčio va* 
dovaujamą Bendruomenę, ir geriau suorganizuoti. Ge
čio vadovaujama Bendruomenė nenorėjo įstoti į ALTą; 
tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis ALTe veikia vi
sos kitos politinės ir fraternalinė sorganizacijos. Ji no-' 
rėjo specialių privilegijų, kurių neturi nei viena kita lie
tuvišką draugija ar klubas.

Tuo tarpu "vadovaujamoje Bendruomenėje įvyko 
dar viena nelaimė. Nesutikimas duoti Bendruomenei 
specialių privilegijų jau buvo didelis smūgis, bet pati jų. 
Bendruomenė suskilo. Prezidentas Carteris pasikvietė į 
David vasarvietę Egipto ir Izraelio valdovus, uždarė 
juos, apstatė marinais ir nesutiko išleisti, kol jie nešusi* 
tarė. 20 metų kovojęs Egiptas su Izraeliu nutaiė siekti 
taikos. Beginąs ne tik pasirašė taikos sutartį, bet jiedu 
viešai apsikabino ir vienas apie kitą pasakė kelis gra
žius žodžius. Panašus dalykas turėtų įvykti ir tarp abie
jų Bendruomenių. Dr. P. Dargio vadovaujama JAV LB

Sovietų kosmonautai virš to valstybės — NATO spėtų, penktadienio ryto. Nugabenta 
! sukelti savo karines jėgas, pa] Į ligoninę visi 6 naujagimiai 

ir motina jaučiasi “gerai”.Svarsto svarbius klausimus
•Organizuoti Amerikos lietuviai šiomis dienomis 

svarsto svarbius politinius klausimus. Jie žino, kad ne- 
T trukus įvyks Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija, 

kurioje teks pasisakyti pačiais svarbiausiais klau
simais.

Seni Amerikos lietuviai, -kuriems politinės kovos 
yra pažįstamos, galvos dėl ateinančios konferencijos ne
laužys, nes šiandien keliami klausimai jiems jau seniai 
pažįstami. Bet naujai į politines grupes Įstojusieji vy
rai ir moterys turi giliai pagalvoti, kurią poziciją užim
ti. Anksčau politinėmis kovomis ‘ ir rūpinosi didesnis 
žmonių skaičius,“ tuo tarpu šiandien vis mažesnis žmo- 

■_ nių skaičius gilinasi politiniais ir'Lietuvos laisvės klau
simas. Daugelis įsivaizduoja, kad reikalus išspręs Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, o kitiems at
rodo, kad tą galės padaryti Amerikos Lietuvių Ta- 

: ryba.
'Lietuviško jaunimo tarpe paskleista'mintas, kad po

litiniais. klausimais neverta galvos, ląiĮzytĮ.,,^Amęrilš)je 
pietiniai - -klausimai neturi -tokos - -didelės - svarbos, 
’kokią jie tūrėjo nepriklausomoje*’ Lietuvėje.1 ’’Amerikoje 

; svarbiausius klausimus-sprendžia ęfviV- didžiules politi- 
t nės- partijos, kurios veda atkaklią politinę kovą ir sten- 

giašrJjūti naudingesnės šiam kraštui.'-- ‘
Be Amerikos Lietuvių Tarybos, besirūpinančios tei- 

: siniais ir visuomeniniais pavergtos Lietuvos reikalais, ^į 
1 politinę areną veržiasi ir JAV Lietuvių Bendruomenė.
- Pradžioje jie skelbė, kad Amerikos Lietuvių Taryba-ne-
■ leidžia jiems dalyvauti politiniame gyvenime, o dabar 
: jau jau tvirtina, kad Amerikos Lietuvių Taryba su Ge* 
L čio vadovaujama Bendruomene nenori visai bendradar-
■ biauti. Bendruomenė kelis kartus kreipėsi į ALTą, pra- 
: šydama pasitarimų, bet kai ALTas paprašydavo, ku- 
Z riuos klausimus Gečys nori aptarti, tai nieko konkre-
- taus nepranešdavo.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Cleveland 
de įvykusiame mitinge aiškiai išdėstė bendruomeninin-

yra pasiruošusi susėsti prie vieno stalo įt išsiaiškinti 
abiejų organizacijų skirtumus. Tuo tarpu“. Gečio vado
vaujama Bendruomenė apie jokius pasitarimus nenori 
ir girdėti. . : . į ‘

Nenori girdėti todėl, kad prie to bendro .stalo iškel
tas ir bendradarbiavimo su rusų pavergtą Lietuva klau
simas. Dr. Dargio vadovaujama Bendruomenė laikosi 
seno lietuvių nusistatymo ir su okupantu Ar‘jo .pastaty
tais agentais nenori bendradarbiauti. Apie -nenorą ben
dradarbiauti kartais prasitaria ir -Gečio -vadovaujama 
grupė, bet ji niekad viešai nepasisako prieš susitikimą 
su Maskvos agentais, prieš vaikų siuntimą į propagam 
dinius Kapsuko kursus, o pačioje Amerikoj,išleidimą ir 
komunistinių knygų. Anksčiau komunistines knygas A- 
merikoje leisdavo Bimbos vadovaujama “Barbimnkų 
Literatūros Draugija”, o dabar tas knygas, leidžia Gečio 
vadovaujamos organizacijos įtakingi pareigūnais.

Negalima siekti Lietuvai laisvės, jeigu ištiesi ran
ką didžiausiam lietuvių tautos priešui. Negalima spausti 
Petroniui ranką, kai žinai, kad jis daugelį lietuvių jau
nuolių pasiuntė į pačias pavojingiausias fronto vietas 
tikrai mirčiai, o tuo pačiu metu rankiojo komunistuo
jančius ir siuntė į Įvairius kursus, kad Jie pasiliktų ir 
būtų naudingi okunpantui. ' Turizmo, bendrovės privalo 
prisilaikyti sovietų valdžios, turizmo taisyklių, tuo tar
pu Petronis gali tas taisykles laužyti ir ieškoti, sovietą 
priespaudai. palankių vizitorių. Liūdna, kad su Petroniu 
susidraugauji Vilniun nuvažiavusieji >mūąų ^daktarai ir - gretr^wwes-AsaaB^
inžinieriai, tuo tarpu, kai -paprasti žmoneliai Petroniin ■i^*^***^^^

už Geležines Uždangos
Maskva. Sekmadienį du Sovie 

tų kosmonautai išbuvo jau virš

mę. Sovietų daktaras pranešė, 
kad šešių savaičių vidurvasario 
nepatogumams praėjus, Vladimi 
ro Kovąalenko ir Aleksandro Iva 
černko sveikata išsilygino ir 
“mes esame -patenkinti jų svei
katos būkle”.

( skelbus aliarmą apie priešo 
pradedamą staigų puolimą.

Vokiečių žinių agentūra dar 
pranešė, kad žuyo ir panki ci
viliai žmonės. Viena moteris • 
buvo sutraiškyta bandydama, 
prabėgti skersai gatvę, pro, 
pravažiuojančius tankus. i

6 GIMĖ PO RATAIS
GUATEMALA CITY. Miesto 

ligoninės personalo žiniomis 
, viena jauna Quinci genties in- 
: dėnė skubiai vežama į. miesto 
, ligoninę nebeišlaikė ir pake- 
Į Irai pagimdė net šešis vaikus. 
I Gimdymas įvyko po automo
bilio ratais.
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KARINTAI MANEVRAI 
SU ŽMOIŲ AUKOMIS _ 
BONA, Vakarų Vokietijoje 

įvykę NATO kariniai manev-i 
rm -neapsiėjo be aukų.

JAV autoritetų žiniomis, 13 
žmonių- neteko gyvybių, du jų j 
:buve -amerikiečiai. Vienas iš! 
jų užsimušė helikopteriui nu-1 laipsniai, pagal F. ir važiuo- 
kritus, antras žuvo Vokietijos’ 
šiaurėje, kai pravažiuodamas 
-civilinis . automobilis užgavo 
-traką, -o trakas, netekęs kon
trolės pervažiavo kareivį.

Vokietijos žuvo 6 žmonės 
Kanados ! ir Britu 1.

Manevrų tikslas buvo p-a tik-

NORI PALESTI HEARSI
WASHINGTON. Kongreso 

J atstovas Leo Ryan (D. Calif.) 
' ir 47 kiti Atstovų Rūmų nariai 
i įteikė Vyriausiam JAV proku 
torui raštą, prašant paleisti iš 

“kalėjimo Patriciją Heerst, ku
ri prieš pora metų Sail Fran
cisco mieste buvo-pagrobta, ra 
dikalų naujos ir priversta da
lyvauti banko apiplėšime, .pa
skui buvo nuteista kalėjimo 
bausme ir jau sėdi IK mėne
sių. . '/j.

“Ji kalėjime sėdėjo ilgiau, 
negu kai kurie Jdti bankų už
puolimų ir apiplėšimų . daly
viai, turėjusieji “reikalu” su 
teismais ir kalėjimais iš ank- 
stybesnių laikų”, .rašoma raš
te teismui, . .I

jant per saulės išdegintą plo 
tą nesimatė nieko — nei ine- 
džiiį, nei 'pastato ,kųr būtų 
nors koks šešėlis nuo saulės, 
todėl paruošė gimdyvei guolį 
po automobiliu tarp ratų. -

Ketvirtadienį — nepasaky
ta kurią valandą, gitn<iyin^^fpieziU'priimtrjp3^i'^^^^B^&ta 
prasidėjęs/-iriiko beveik ikij i&u bažnyčią. Jų yra 17 milfjo-

— Vadinamieji RytiniaUšęn- 
-fekiai, atsiskyrę nn'o’ B'dnfos pieš 
penkiollkąšimtų’mefę prašo_po

rankos nenori paduoti. s “ A
Lietuvos laisvei-labai reikalinga JAV administraci

jos, atsakingų politikų ir kongreso atstovų parama. Jie 
noriai išklauso lietuvių skundų ir yra pasiruošę lietu
viams padėti, kol jie yra Įsitikinę, kad lietuviai kovoja 
prieš okupantą, kol jie su juo nebendradarbiauja, kod in
žinieriai nepasakoja apie labai aukštą kultūrą “tarybi
nėje” Lietuvoje. Jeigu ten pasiekti toki dideli -rezultatai, 
pagalvos, tai ar verta dėl okupanto kelti balsą?

Visos Amerikos beturiu politinės grupes, besiruoš- 
damos Amerikos Lietuvių Tarybos konferencijai, pri
valo daboti, kad į konferenciją nebūtų sinneiami atsto

vai, kurie turi tendencijos bendradarbiauti au okupan
tais, kuriems vaikų siuntimas į Kapsuko kursus nesuda 
ro pavojaus, kurie mano, kad “komunistai pasikeitę”, ir 
dabar nėra tie patys, kokie buvo karo metu ir tuojau 
po karo.

Iki šio meto Amerikos Lietuvių Taryba geriausiai 
mokėjo gintis nuo ‘okupantams naudingų Įtakų. Kiek
viena politinė grupė privalo daboti, kad ALTas ir atei
tyje būtų krištolinis ’kovotojas už pavergtos Lietuvos 
laisvę, kad josios nariai nepatektų rusų Įtakon w ne
pakenktų Amerikos lietuviams ginti pavergtos Lietuvos 
teises.

— Specialistai tvirtina, kad 
asbestas sukelia plaučių v^žį. 
Šiuo reikalu imamasi priemo
nių, kad asbesto darbininiai 
būtų apsaugoti nuo pavojin
gos -ligos pavojaus.

— Asbestas-Qabai geras izo
liuoti namų ^vidaus sienoms, 
jis nedega, bet jis sudaro pa
vojų plaučių AsbeS-o
dulkės pavojingos iūsyse> kur 
•perd^iūsta •karštų vamzdžių 
apraišiojimai.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Kun. Valentnas, išklausęs mane, apgailestavo, 
kad taip įvyko, bet draugiškai patarė, neiti į konflik
tą su Bažnyčia, kuri draudžianti vaikus auklėti ne- 
katalikų mokyklose. Jeigu kilos išeities nėra, tai ne- 
katalikų mokyklos lankymui reikia gauti Vyskupo 
su tikimą.

M ach esterio miestas ir plačios Lanchashire apylin
kės priklausė prie Salfordo Diocezijos, kurią valdė 
vyskupas Dr. V. H. Marshall. Nors tiksliai nebeatsi
menu, bet greičiausiai, kad kunigui Katilaičiui tarpi
ninkaujant, gavau “a]Ę)oiniinent’ą vyskupijoje. Reiš
kia. vykau prašyti leidimo mūsų dukrai lankyti neka
talikišką gimnaziją.

Mane priėmė vyskupijos generalinis vikaras 
monsinjoras Cunningham. Vos tik pamatęs jis mane 
atpažino, nes jau kartą čia buvau buvęs ir su juo kal- 
l>ėjęs, kai su kunigu J. Steponavičium kažkokiu rei
kalu lankėmės pas vyskupą. Tuomet buvau atvykęs, 
kaip Manchester^ lietuvių atstovus.

Kadangi vyskupas buvn svarbioje konferencijoj, 
monsijoras pasisiūlė pamėginti pats man padėti. Pa
sakiau kokiu reikalu atvykęs ir parodžiau Elytės mo
kyklos pažymėjimą. Tik akį užmetęs, Msgr. Cunning
ham pareiškė:

— Su tokiais pažymiais mokinys gali stoti į bet 
kokią mokyklą. Palikite man šį reikalą su tvarkyti. 
Mes M?.:?chesteęyje turime dar vienų kaląjikų mer
ga iri ii gimnaziją, gal dar geresnę už NotreJDame. Tai 
Loreto High School <& College. Ji ir didesnė, tad gal 
dar vietos atrasii e.

Po trijų dienų monsinjoras laišku pranešė, kad

Elytė principiniai priimta į Loreto gimnaziją, tik rei-. 
kia nuvykt ir asmenškai susitarti. Sėkančių dieną ten 
prisistatau.

Mokyklos vedėja, seselė Philomena, išvykusi ato- 
sh>gu į pajūrį. Jos vietininkė man aprodė patalpas, 
klases, koplyčią, sporto salę ir mokyklos kiemą. Vis- 
kai labai gražiai atrodė, edrvu ir jauku. Koridoriais 
einant saugokis nepaslysti, ten viskas blizga kaip 
ledas.

Baigusi aprodyti viską, seselė klausia, kaip man 
patinka. Paaiškina, kad šitaip užlaikomoj mokykloj 
reikia laikytis tvarkos ir disciplinos.Pakhisnumas reika 
laujamas iš visų mokinių, be išimties. Neklaužados 
mokykloje nepageidaujamos. Dėl to nesirūpinu, nea 
Elytė tvarkinga mergaitė.

Paaiškėja, kad šios mokyklos mokinės privalo 
dėvėti vienodas uniformas, pradedant nuo batukų ir 
baigiant šaliku. Vieni batukai reikalingi atvykstant p 
mokyklą, kiti reikalingi pačioje mokykloje vaikštant, 
dar kitokia avalynė reikalinga sporte salėje. Seselė 
nurodo, kad unrfomos, avalynė, teniso raketės, rank-- 
šluošciai, servetėlės ir šalikai bei kepurės pėrkamo?\ 
lik vienoje, specialioje, gana dxraixangiojc krautuvėje-' 
Visi rūbai ir daiktai, kuriuos mokiniai atsineša į mer 
kyklą, turi būti pažymėti mokinės vardu ir pavarde.* 
Neužtenka užsakyti specialius siaurus, baltos me-į 
džiagos kaspinėlių, ant kurių raudonais siūlais gružai 
išsiuvinėtas mokinės vardas ir pavardė.

Sutinku su viskuo. Tada dar pasako, kad už mtdc-; 
slą ir maistą mokykloje taip pat peikia mokėti. Vlcr* 
gailės negali tik sumuštinių atsinešti,* valgo prie tvar
kingai pakloti] stalų su servetėlėmis, kaip priimta, 
aukštesnio luomo anglų šeimose. Pagaliau, seselė at
rodo, išpasakoju viską ir aš su visomis sąlygomis su
tikau. Turėjau jai palikti Elytės pažymėjimą, kurį ža*

dėjo pasiųsti mokyklos viršininkei.
'Nepraėjo nei savaitė, kai gauname iš LJa'ndudno 

(Valijoje esančio kurorto, kur buvo Loretos vienuo
lyno vyriausioji būstinė — Motherhouse) laišką.
tina Philomena, mokyklos viršimukė praneša, kad 
susipažinusi su Elytės mokyktos duomenimis, sutin
ka .mūsų <iukrą priimti savo mokyklon. Pataria netei
kiant pasirūpinti uniforma ir nurodo mokslo metų 
pradžią, kuri vos tik už kelių savaičių.

Kad skaitančiam šiuos mano prisiminimus ne-, 
kiltų įtarimas, jog aš per daug juodai nupasakojau 
sunkumus dėl mūsų dukters patekimo į anglų gim
naziją, manau, kad man reikia šį-tą paaiškinti:

’Esu tikras, kad visi Europos savanoriai darbi- 
nhikai (EVM>, kurie Didž, Britanijon atvyko 1947 me
lais su mokyklinio amžiaus vaikais, kuriuos norėjo 
leisti gimnazijon, turėjo panašius sunkumus. Skirtu 
mas galėtų būti įvairaus laipsnio. Juk daug priklauso 
nuo pačhi mdkyklos vedėjų. Aišku, vaikų pažymiai 
h gabumai turėjo tam tikro lygio, bet tas vienas f*-- 
tas dar neini lėmė jo patekimą gimnazijon. Man atro
dė ir tebeatrodo, kad priežastis tame, kad anglai, 
kaip ir naciai, iki tam tikro laipsnio svetimšatius ne
laikė sau lygiais. Nors anglai džentelmeniškesni, to 
viešai nepasakydavo, bet šimtmečiais gairinu
sias kolonijas, jie jautėsi valdovais, ksralmkats yenp- 
^švietusių žmonių, ir jeigu taip galima butų išsireik
šti, jie buvo ‘-durnių karaliai”.

Šitokia padėtis pradėjo keistis po antrojo pasau
linio karo. Oficialiuose anglų sluoksniuose <as^ pasi
keitimas vyko greičiai c* privačiame gx venime si tra-' 
dicijo išsilaikė ilgam. - tok kad aatv'ykasiįi
dypūkai. kol nebuvo gavę britų pilietybės, negauda
vo leidimo savarankiškam bizniui pradėti. Turėjo jri 
dirbti 'darbą, paskirtą jiems ii Darbo Ministerijos,

nesvarbu #r jis buvo kunigas, profesorius ar genero
las. Visi buvo tapę eiliniais darbininkais.

Dar labiau pasikeitė padėtis po 5 ar 6 metų, po 
mano čia atpasakotų sunkumų. Vaikai, nors ir sve- 
timšalių 4ėvų bu anglui sunkiai ištariamcttnįs pavar
dėmis^ jau nebeturėjo sunkumų stoti norimon mo
kyki om'Kolei? Ogi todėl, kad jie buvo gimę Didž. Bri
tanijos žemėje, suvienytoje karalystėje ir kaip tokie 
buvo pilnateisiai britų piliečiai — British Subjects. 
Iš tegalimo taško žiūrint tokie jauni vaikai turėjo 
šiame krašte daugiau teisių už savo svetimšalį tėvą 
ar motiną.

teitas Taktas, po kelių metų vėliau, nebebuvo tok* 
jau svarbus. \ aikams duiys atsivėrė visur, pagal jn 
sugebėjimus bei noras. Todėl šiandien ir Anglijoje 
lietuviško jaunimo tarpe turime ne tik baigusių ginr 
nadiją, bet ir kolegijas bei universitetus.

Tik mums, pirmiesiems ateiviams po karo, teko 
pralaužti ledTuš ir įrodyti, kad lietuviai ne kokie tai 
lamšūs, britų kolonijos pavaldiniai, bet liktai laiki
nai laisvės netekę žmonės. Toks įrodymas mums bū
davo nelengvas.

V1LBORAS GRĮŽTA.

Nuo sūnaus išvykimo pas saleziečius praėjo dau
giau k «p dveji metai Jo laikai iš pradžių buvo gana 
šviesūs. Tačiau laikui bėgant pradėjome iš jų supra
sti. kad entuziazmus, kurį jis išsfcežė Italijon vykda- 
msa. ima atvėsti Iš laiškų turinio piršosi išvada, kati 
vaikas rašė ne vien iš savo galvos. Kartais atrodyda
vo lyg IsO&ai bčtų Tadtkhrmi’. * Jeigu; ne. . tai atro
dė stebėtina; <unp Vttborts, kuris -anksčiau nfckait 
laiškų neraiė, dabar taip sklandžiai išmoko savo 
ramtis dėstytu

(Bus daugiau)
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DR. K G. RIJIKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 Sa. Pul«*ki Rd. (Crowford 
Modlul Buildlnt). Tol. LU 5-8446

Priima Hgonidš pagal smitarimu 
Jei neatifliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
ANKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TtteL 6*5-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Wtstchcstfr Community klinikos 
AWdicinof dfrėtTdhut

l$38 S, Htfnfoim Rd., Westchester,
V ALA? 'DOS: S—£ darbo dienomis ir 

kai antra šeštadieni 8—3 yal. KURSANTAI VILNIUJE
• fct. — BE 3-5893

Dtt A* IL GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

specIalybi Akly ligos 
5907 We»f 103rd ŠtraaJ 

Valandos pasai anam rung

Š. m. rugpjūčio 31 d. pro į ra- matę ‘'dokumentinius” filmus 
. gandiniamė “(iimtajame kra- ir net filmą “Velfifo riu laka” 
šte” Algis Kusta, rašo apie lan-’Mnno, kad kursantai grįžę į gy- 
kusius 6 savaites “LituanisH- • venamas vietoves papasakos d- 

t kos” kursus bk. Lietuvi je —Į pie dabartinę Lietuvą.
----  ---- Vilniuje. Jis rašo, kad tokius j iš kursantų pasisakė Jolanta 

DR. FRANK PLECKAS’ kursus yra jau lankę per 100| Vaičaitytė. “Mes. čia jautėmės
kursantų. Kursuose kasdien mo-< namie, daugelis galbūt, geriau 
koma dvi-keturios valandos lie- negu tose šalyse,, iš kurių atvy- 

; tuvių kalbos. Be to dėstoma is- ko” Įdomu, 
Į torija, <

OPTOMETRIST AS 
KALBA LIETUVIŠKA!

2618 W. 71 St. Tel. 737-5W 
Tikrina akis Pritaiko n kiniui Jj 

Mcontact lenses”’
‘Vai. agal susitarimą, uždaryta treč* ‘ -{ •»
• - - —— Ja» filosofijos paskaitos. _
hP I pAnt a a čctdb 1 ivrcr Teigia: “Vienį- ką tik. piiadė-, esą a įkalbinėjami - nevažiuoti į 

Ję studijas dar vakar šeštadie< tuos kūrs^: ’ * >
J ninėse mokyklose girdėję apie? “Petras Kisielius iš JAV ru- 

Lietuvą ir jos istoriją, kažkodėl denį pradėsiąs medicinos studi- 
, besiekiančią 1940 m. ribą” Gali jas” Foto, nuotraukoje šypso- 
- būti ir tokių šeštadieninių mo-‘damasis su mikrofonu rankoje 
{kyklų? Bet daugumoje šešta- porino: “Patiko paskaitos, geri 
•dieninių mokyklų pamokose dėstytojai, su mumis, taip pa- 

- lietuviukams aiškinama sieki J garbiai elgėsi, taip mus priėmė, 
ančią ne tik 1940, m., bet ir iki kad aš būdamas studentas jau
siu dienų. Jiems aiškinama si-|čiausi, kaip ministras.” Įdomu Kalifornijos angelą 

> ministerijos ministru 
iriais traukiniais dešimtims tūk-1 jautėsi Petras Kisielius, 
staričių, niekuo rusams nenu-jKGB ministru!?

j Ir taip musų jaunimas

, kodėl Vaičaitytė 
dialekto!: gija, laulosa- dar iš “namų” grįžo atgal? Ga-

■ ka, literatūra, Lietuvos istori- Įėjo gi ten pasfliktt Kažkas Ru
ja, filosofijos paskaitos. štai skundiesi, kad kursantai

JjNKSfU, PŪSLtS R 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
Vai- antinu. 1—4 popiet 
kėtvirtd. 5 vai. rak

Ofi$o telaL; 776-mc . 
Reridericifos tai^ 448-5545

Agron. V. Jalinskas 
80 m. gimimo sukaktis)

Lietuvos dirvonų purentojas, čią Bostocką sužeidė mirtinai, 
būsimasis žemės ūkio specialis Tumėnai liko nekludyti. 
tas V. Šalinskas šio pasaulio švie Išaiškinta, kad Mrs. Smith
są išvyko 1898 m. Gimė Kūme- prieš mėnesį laiko buvo teismo
lionių k. Kvietiškio vis., Mari- paprašiusi perskyrų nuo pavy- 
jampoiės aps. 1920 m. pradžioj dulingo vyro Leonardo Smith,,
įstoųjo savanoriu į Lietuvos ka kuris, matyt sekė savo žmoną
riuomenę ir ten tarnavo iki 1923 tokiu būdu keršijo. Smith su 
m. liepos mėnesio. Tarnavo Kau imtas. Tai atsitiko juodžių šei- 
na, tai vakarais mokėsi suaugu mose. 
šiųjų gimnazijoj. Išėjęs iš ka
riuomenės mokėsi žemės ūkio* 
technikume ir 1927 m. baigė ag 
ronomijos skyrių. Tuomet buvo 
priimtas Žemės ūkio rūmų tar
nybon ir pasikrtas Kalvarijos 
rajono agronomu. Po dviejų me ti šią savaitę, bet Lygių Teisių 
tų buvo perkeltas į Zarasus. Ėjo : Amendment© ZKERA) terminas 
to apskrities agronomo ir žiemos lieka neaiškus, Natural, dujų bi 
žemės ūkio mokyklos vedėjo 
pareigas. O nuo 1933 m. paskir 
tas Šeirių apskrities agronomu. 
Tarnybos pareigas visuomet at 
likdavo stropiai ir sąžiningai. 
Nors pareigose buvo griežtas, 
bet teisingas. Aktingai reiškėsi 
ir visuomeninių organizacijų 
veikloje.

Agron. Vincas šainskas mirė 
1936 m. balandžio 12 d. Tų me
tų Velykų šventėms parvažiavo 
pasisvečiuoti į savo tėviškę ir 
pirmąją švenčių dieną ten mirė. 
Jį negailestinga mirtis pasitiko 
einantį 38 savo amžiaus metus. 
Nuliūdime tiko velionies žmo
na, jaunutž dukrele ir gausi Lie 
tūvos agronomų šeima. 

"V. Vytenietis

mais sustojo kitas automobilis, 
I iš kurio paleistas šūvis šratais 
’ sužeidė Mrs. Smith veidą, o sve
? • • A 1 * • M • • A •

Delsia su ERA biliumi

Washingtonas. Ilgai lauktas 
Senato sprendimas dėl natūrali 
nių dujų kainų prižadėtas atlik

liaus balsavimas nustatytas šį 
trečiadienį, bet kas dėl Senato 
daugumos lyderio Robert C. 
Byrd (D-W. V.) siekiamo rati- 
ffikacijos termino nukėlimo iš 
1979 m. kovo 22 d. į 1982 m. bir 
želio 30 d. Kongreso narių dau
gumas abejoja, ar tas klausimas 
bus (judinamas iki Kongreso pa 
leidimo šio spalių mėn. 14 die
nos.

PUSbUNKIMU

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

^Turėdami didį Kunigą Dievo namams, arti n kimi s tikra ii rd imi, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21. 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas ji ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: as darau visa norėdamas pa* 
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą UŽ 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne"

tv. RASTO TYRIN6TOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Įį» Trys Modemiškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta

STel. 737- 8600
Tel. 737-8601

I

Lietuvos Pensininku Sąjungos val
dyba, kviečia Sąjungos narius ir no
rinčius įstoti naujais snariais, i susi
rinkimą, kuris įvyks rugsėjo (Sep
tember) 27 d., 2 vai. p. p. Gage Field
house, prie S Western ir 55 gatvės.

JOSEPH SKEIVYS.

EUDEIKIS
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Balers praktika, sper MOTER J Ilfic^. ’S-Ubingi 194t m. kuomet prekr f kokios
Ofisas 2652 WEST SVth S'tRC-ET ]?/“ ' ’ j

. Tol; PR S-1223 L____ '______________________ ______ ‘
OFISO VAL: pirm.. antiadM trečiad. įkaitusių lietuti^ ir net seneliu i
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Š^tadie- vaikų^ baisiausiose sąlygo- kursų grįžta su išplautais 
ūais 2 4 vaL popiet ir kitu laiku - eo frATn~rrid i <siKi,rn fsicfbc Ai_ Opnimic Palonclrima-

pagal susitarimą.

Dėl žmonos nušovė GAIDAS DAIMID
Bene

iš tų 
sme- 

se trėmimą . į Sibiro taigas. Ai- genimis. Palauskime. Galgi Po
škinama rusų surežisuotas lai- tras Kisielius ir čia Amerikoje 
svos-Lietuvos įjungimas į R u- apie tuos kursus papasakos, nc- 

: sijos Imperiją. įd mu kokią gi‘, tik savo vicnminciams, bet ir 
Aparatai - Protezai. M4d. ban- —-r—- .----------- j;--- —j—-1

dažai. Special; pagilto l—(8mi. po 1940 m.? Aišku, kad to laikd galėtų būti’ dr. Kisieliaus iš Ci- 
u i Suppo^-<lr 1 -t istorija pagrista tik hiėlū ir he-^cero, ’Ateitininkų Federacijos

gailestingu. Kursaiitų smegenų vado supus? -
plpyimm -v/J,' < ‘ ' STASYS JUšKžNAS

Toliau rašo, kad laiįsanta.

P. ŠILEIKA, 0. p;
A AMratajF-Sp’i^t^;0istoriją išgirdo mūšų kursantai visiems lietuviams. Nejaugi tai

šeštadienį* Chicagoje Comis-j 
key parke įvyko beisbolo rung 
tynės tarp Chieagos White Sox 
ir California Angels ir greit po 
rungtynių buvo nušautas geriau 
sias “angelų”; žaidėjas Lyman 
Bostock Rungtynėms pasibaigus, 
tą vakarą vietinis * Gary gyven
tojas Thomas Turner, pas kurį 
buvo apsistojęs Kalifornijos 
svečias Bostock, supažindino jį 
su vietine Mrs: B. Smith, 26. 
ir su savo, žmona. Keturiese va
žiuojant, sustdjo Jackson St. 
prieš raudonas šviesas, kai šali-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMEKTUM- Weis are 

59% stronger than Doans.

Before you take Doan’s Pills for 
muscular backache, remember this

: MOMENTUM Tablets are 50% stronger : 
; than Doans That means MOMENTUM į 
, gives you 50% more pam rehever per t 
j dosfc to relieve backache
> Io reduce pam. soothe inflammation i 
i so mftsHes loosen-you Can move more! 
į freely m nvnutes1 There's no stronger ; 
' backache medication you can buy with-' 
!• out a-prescnption than MOMENTUM . * 
' Tattefc Take only as directed.
I f. • - -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

8OPHIE BARČUS 
radijo Išimos Valandos 
VMoi pro® ra mot Ii WOPA, 

l4« IciL Ą M;

filba: kasdien nuo pir- 
Penkt^ienio 3:00 

—3:3O_vaL popiet Šeštadieniais 
Ir, sekmadieniais nd6 8:30 iki 0:30

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

No. 79
_18$Q WMt 63rd St„ Chicaflc. V > fMW 

T«Uf.; PRotp>ct r-5084

Moving
Apdrausta, pėrkraustyma: 

Ii (Kirty Atstumi 

antaKas VILIMAS 
Tai. 8764882 arba i76-Ž996

— ■ ’ i Ii rr ; - - r

■j'

perkraustymai

moving
Leidimai — DHna aparauda

• ŽEMA KAINA
R. iERINAS
tai. wA 5-0063

a. a. VLADUI SELENIŲ! mirus,
Mielai žrilonai ir motinai

MARIJAI ABRAMAVIČIENEIBENDRAS AMERIKOS LIEtUVIŲ ŠALPOS FONDAS —

CĖNTfcU VALDYBA IR DIRĖKTOHiAt

ZSl

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

žmOną Bronę, sūnų Roberta, brolį ir seseris nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartfi liūdime

po ilgos ir sunkies ligos iškeliavus amžinybėn, jos vyrą 
Stasį, jų šeimą, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime

BALr’o Dtreklęriui ir ilgamečiai TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Vgtftfj Afdvm D»vko* 
tileh Hfcšltei 44415. 

ni9 Sd; MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, Itt.

DMŽiėuttaf kailiu 
paiinnkimai 

t rleMotelj

•77-S4A9

185 North WUwh Aww*

NORMANĄ
URŠTEINĄ

-—-   yr -------
— Jd ilrtote MMenis, kurie 

gal«t< WriMkyti'NtrajfeHM, pra
šome attdQAtf Jų adresus. Mes 
jiems ttystme Naujienas dvi sa
vaites nemokamai;

• Anything test than h 20-pound terkey -roold be aa tnsolt to 
’ year mother’! botidty feast, ^Tth tm farorfte ©copter erwninc 
tor dtaner this weekend, be grateful for her gift package of teCt- 

i awer turtey. Stove Top ehlctei flavor KtuOng mix forms a ring* 
Mid and creamy tartey a M king surrounds Ml Birds Kye I- 

f minute asreet green peas and i bottte of chUted Tilto am m2, you

r a

TUMJTT A LA KING WITH STUFFING KING 
X eope diced peeked terfcaj/ (««*) ehtekea

l

5-Mttewte cook fmeM

Prepare fttrfftnr mix m directed on package, wdx< eop« 
w>ier. Gently press Into a grAued 4-cxrp ring maM; top 'w-wfol

K. ir V. Skripkus Akvilina šiurnienė

S. ir V. Ripskiai

A. ir J. Samaičiai

P. F. Lukas-Lukoševičius

J. Meržvinskas

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOM AS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

.'A0 7 So. LITUAN1CA AVENUE. Pkon«: YArdi 7-1461

MARIJA ABRAMAVICIENE—
MOZURAITYTĖ

Anksčiau gyv. 5043 So. Western B]vd., Chicago, III.
Gimusi Lietuvoje, Patamošukių km., Griškabūdžio vis., šakiu apskr.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: 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 giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai ir šakiu Apskr. Klubui.
Kūnas bus pašarvotas rugsėjo 27 d. 12 vai. Eudcikio — Gaido 

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

plyčios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šy. Kazimiero Lietučiu kapinėse. * •

Visi a. a. Man jos Abramavlčienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
potarnavima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liėka:

vyras, duktė, sūnūs, broliai, seserys, giminės.
laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440

NARIAI:
Čkieagof
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

) AMBULANCE
Įl PATARNAV1

MAŠ DIĖNĄ 
S IR NAKTj.

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Aveį Cicero, AL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So, CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayeOe M571

GEORGE F. RUDMINAS
3’19 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Aria 7-11X8-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWK>1

2424 WEST 69tb STREET JUtpiMk 74111
2314 WEST 23rd PLAC1 Vlijinl* 7-«71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Hilk, UL 174-4411

S354 So. HALSTED STREET Pheoe: TArdi 74MI

< — maujibmo^ chkago «, ill Wcdnc~4ay~ September 27, 1978
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Ganykloje (Grafika)MAGDALENA STANKŪNIENĖ

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Siu

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Adresas LIETUVOS AIDAI
Ptvsrdė ir vardas

Adresas

NAUJI INOS, CHICAGO », IU, Wednesday, September 27, 1378

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

Don’t be a Bom Loser! jail Frank Zapolla 
Į2MVi W. ▼Sth St.

GA 4-U54

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu. bei gallmq įkaitytoji} reliniams 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

• S anksto be raginimo pratęsiu saro prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________doL

ENERGY 
WISES

Idsurance, Income Tas
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

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

Park Ridge Phone 825-0011

— Prezidentas Sadatas pareis 
kė, kad jis nekreips jokio dėme 
šio į kitas arabų valstybes, bet 
sieks taikos su Izraeliu. Per 30 
metų Egiptas labiausiai nuken
tėjo nuo buvusių karų.

— Sinajuj namus pasistatę ii 
dirvonus išarę izraelitai gadi 
na kelius, kad Izraelio kariuo
menė negalėtų trauktis.; >

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Platinimo vajau* proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį 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 rel. 
kalų renesanso. - **

Namai, !•">« — Pardavlmol 
REAL ESTATE FOR SALS

KI ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chicago* miesto leidkr^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose irnlt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559

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

Pavardė ir vardas_______________—_____

LAUNDRY 
PERSONS 
Full Time

growing restaurant is in need

Namaį Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

LAIKRODŽIAI !r BKANGINYBES

Pardavimas ir Taisymai 
1646 WEST 49th STRIKI.

Teigti REw^bUe y-IMt 7

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Contact our manager at:
969-2500

BRANDING IRON 
RESTAURANT

3131 S. Finley Road 
Downers Grove, Illinois 

Equal Opportunity Employer M/F

M. i IM KUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE £ 
4259 S. Maplewood. ToL . 154-74M 
Taip pat daromi vertimai, ^ghnigfa 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blAMO. ;i

Vargingų kraštu šelpimą 
nufata* čĮrnet padidinti
Laisvojo pasaulio finansų ly

deriai praėjusį sekmadienį nu
tarė padidinti Pasaulinio Banko 
ir Intemacionalio Monetarinio 
Fondo

Tuo reikalu Jum* gali dau#. 
padėti teisininko Prano Šulo pa 
-uošta, teisėjo Alphonse Well? 
peržiūrėta, '•Sūduvos* išleisti 
knyga —

Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna 

na •Naujieną’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legalUko 
HaUted SU Chiour U) *0608 
mis formomis — B3J5O.

Užsakymus *u Money orde 
riu siusti: “Naujienos", 1739 S<

D 4 M I S I O
62—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai S9S pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptu
A. LAURAITIS 

4645 5*. ASHLAND AVĖ.
52M775 -

Marijos Kraučūnienės 
pagerbimas Čikagoje

Šį sekmadienį spalio 1 dieną 
Lietuvių Kultūros Balzeko Mu
ziejaus Moterų. Gildija ruošia 
tos gildijos 10 metų sukaktuves 
ir įsteigėjos bei pirmininkės .(įs 
torikės,’ paskaitinįnkęs,', mokyto 
jos, visuomenės veikėjos,: paro
dų ‘rengėjos ’ ir vertėjos) Mrs. 
Mary Krauchumas pagerbimą 
Beverly i Country Klube, 87 
Street ųt Western Avenųe>

Pradžia — kokteilis 5:30 vai.
pietūs 6:30 vaL vakaro. * ' ' ! Fondo , išteklius,. užtikrindami 

Programa. Gildia pristato 1 abidvi šias institucijas, kad jos
Mary Krauchunas. Dainuoja: iš įgali padirdinti finansinę pašal-

HĖLP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

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

Mvkolas 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, atsirąs ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

WANTED
; Hammerman, assistant hammerman, 
I heaters, trimmers & forge shop trai- 
jnees. On the job training available. 
Excellent starting salary. Company 
paid benefits, hospitalization & life 
insurance. Apply in person:

CORNALL FORGE
Route 72 North 1 mile on Walker Rd. 

Hampshire, Ill.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikyta mūr. namą 
apie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 karnb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visą diena.

Tel. 778-8039

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

RESTAURANT 
HELP

NEEDED IMEDIATELY
• COOKS—SALAD 

PREPARATION
• DISHWASHERS 

CHOICE DAY OR NIGHT
SHIFTS 

EXCELLENT BENEFITS 
WONDERFUL WORKING 

CONDITIONS 
GOOD WAGES 

VICTORIA STATION 
RESTAURANT

675 MALL DRIVE 
SHAUMBURG, ILLINOIS

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 užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

KAZE BRAZDZIONYTE, 
PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

— V. ir U. Civinskai po ilge
snių atostogų Floridoje grįžo 
Čikagon ir vėl dirba Terros pre
kyboje, 3235 W. 63 St.

SCHURZ HIGH SCHOOL AREA 
LARGE HOME OR IN-LAW

Widow must sell quickly Home & 
lot in top notch cond. 3 Bdrms. 2 
Baths. Bsmt. Garage. Fenced yard. 
Many Extras. In the $50’s. Call Bobbe 
Peak.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUITTl OI FT FARCBL1 SfRVKZB 
1M1 W. CMctfi, lit 10629. — T»L WA 5-2737
W3 K HaHHd IL, Cliteft**, HL 6O6M. — T*L 154-332T 

V. VALAMTIMAf i

DABAR — NE RYTOJ
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie S6.000 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
ei ue t te Parke.

NAUJAS 6 kambarių į vakarus, kur 
grynas oras ir art: Čikaga. Pigus, 
$53,500.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A N0REIKIEN1

IMS Wert IHk St, IH M62» • Tri. Wa 6-Z7R7
tvelrlv 

MAISTAS H tUKOPOf SAMULIU. .

MAŠINŲ OPERATORIAI 
Pageidaujamas odinių pirštinių 
siuvimo patyrimas. Nuolatinis 
darbas, geri priedai.

Teirautis angliškai 
Tel. 486-8780

Gildijos mokslui stipendijas laipą neturtingoms šalims per ke
rnojusios solistės Mary Frances lėtą ateinančių metų.
Kasprzyk (Alice Stephens mo
kinė) ir Alšra Baronaitis (I. 
Motiekaičio mokinė), akompo- 
nuoja Mongirdas Motiekaitis. 
Tikėtai $15.00 asmeniui arba 
$50.00 porai tikėtas ir įrašymas 
į geradarius rėmėjus.

Rezervacijoms skambinti tel. 
246-6511 arba C A 5-3016.

Komiteto narės: Aldona Olis, 
Ellie Katauskas, Liu Dargis, 
Phil Juška, Stella Kaulakis, Mar 
gie Mankus, Janina Marks, Eve 
lyn Norbut, Irene Norbut, Sil
via Wenskus ir Del Zunas.

Mrs. Mary Krauchunas Vikto 
ro Krauchuno, Chicago Tile & 
Trust Co. viceprezidento žmo
na yra baigusi Kauno Universi
tetą Lietuvoje ir Miunheno uni 
versitetą Vokietijoje ir Wright 
College Chicagoje: už pavyzdin 
gą tarnybą profesijoms vsuome 
nei ir kraštui Immigrant Servi
ce League apdovanota metine 
Pavyzdingos Moters Premija.

ji ypą'Moterų Gildijos (Wo- 
menš vGfuild) pirmoji organiza 
tore, steigėja'prezidentė, patarė 
ja ir dabartinės tarybos narė.

Skambinti E A. Henericks| PATYRę SUNKIŲ SIUVIMO 
angliškai.

Tel. 252-0107.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Ay. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5W

Tie lyderiai, susirinkę kaip 
minėtų institucijų Interim Ko
mitetas taip pat pareiškė susi
rūpinimą dėl sulėtėjusio ekono 
minio gerėjimo 1978 metais ir 
dėl nenumatomų žymesnio pa- 
gerėimo persektyvų 1979 me
tais.

Tie klausimai pradėti pirma 
denį keturių dienų bendroje 
Pasaulinio Banko ir IME (In 
temacionalinio Monetinio Fon
do) sesijoje.

REIKALINGI DALIŲ 
SURINKĖJAI 
(Assemblers)

Nuolatinės pozicijos yra 
lomos garsinimo lirbinių 
mintojo ^Cardbord assemb
ly’’ ir pakavimo skyriuje.

Labai geros darbo sąlygos 
ir kiti priedai pelnu dalini
mosi planą imtinai.

Turi suprasti ir kalbėti ang
liškai.

POSTER PRODUCTS, Ine. 
3401 W. Division

f---- - •------ -1 11 ■ * VJ*JI wuu
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

Pavardė ir vardas —________________________________ _ ________________

kos darbų 
rugsėjo 29 d 

! nimo centre. Ji
— Dail. Dalios Verbickais- veikslų. Parodą 

Ancevičienės tapybos ir grafi- įnikai skautai.

Our o____ ___________ _
of Laundry people to handle all as

pects of linen cleaning.
We offer TOP PAY, meals, hospita. 
lization insurance, and paid vaca 
tions.

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

paroda atidaroma 
7:30 vai. vak. Jau- 

išstatys 50 pa
globoja akade-

tanisau' veido vyro. Išplėšęs iš 
lankų rankinuką, palengva nu
žingsniavo į sekančią gatvę 
Rankinuke buvo keli doleriai »r 
namų raktai. Autobuso šoferis 
matė apipolėšimą, bet nesite kė 
susi ti.

J. Jesmantas, Spring Val
ley, Ill. kiekviena proga pa re
ni’.a Naujienų leidimą Dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra
te sinia r už ^5 auką.

— Algirdas PretkeJis, gyv. 
6743 So. Kolin St., baigęs Rose
welt universitetą, gavo muzikos 
mokytojo teises. Dabartiniu lai
ku mokytojauja Kelly aukštes
niojo mokykloje.

— Gailė Lucijonienė, gyv. 
Brighton Parko apylinkėje, pra
eitą antradieni ties 40 ir West
ern gatve buvo užpulta jauno

Marijonas Nareikėnas pa
I šakojo, kad praeitą pirmadienį, 
i grįžęs nakties net u iš darbo, 
pastebėjo rūsyje šviesą. Pasiro
do lūs d langą išėmę darbavosi 
kaimynystėje gyveną meksikie
čio du paaugeliai. Užgirdė du
ris darant spruko per langą, 

i nespėjo nieko išsinešti.i
Prof. dr. Jonas Boguta 

§2 pradės Video vakarones spalio 
13 d. 8 vai. vak. Don Varnas po
sto patalpose. Bus rodomi du 
filmai 
Teresė

Abramavičienė, 
mirusi rugsėjo 24 d. Harris'Vil
la, Wis., bus pašarvota šiandien, 
trečiadienį, rugsėjo 27 d. vidu
dienį Gaidas ir Daimid koply
čioje, 4330 So. California Ave., 
Čikagoje.

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

Tel. 434-5714. (Pr).

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

Ponia Grace Mitka iš Mil 
waukee, \\is„ piatęsdama pre 
numeratą savo sveikinomus ii 
gerus linkėjimu > atlydėjo < 
auką C. Barkauskas ir J. J. Le 
kas iš Čikag s pietvakarių ai. 
siuntė po $2. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene 
r'.ems metams ii atsiuntė 
auką, bet pavardės prašė 
skelbti. Dėkui visiems.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

r —_ — American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių, nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus: Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

° Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 -60 dienų.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prex'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Visos
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

a teitininkų veiklos.
Jonas Bogutai turi į- 

Video be: elektronikos 
studija.

HELP WANTED FEMALl 
_______ Darbininkių Reikia

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

Phone 477.8780 m English.

INGS

Slate Farm Life Insurance Comp.

MINIMI




