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JAUSUS FIRST FEDERAL TAUPYMO 
BENDROVĖS SKYRIAUS ATIDARYMAS
Visą dieną Brighton Parko žmonės ėjo apžiūrėti 

naujos jstaigos, susipažinti su tarnautojais
CHICAGO, Ill. — Praeitą ketvirtadienį Brighton Parke First 

Federal Savings & Loan Association atidarė savo skyrių. First Fe
deral yra didelė taupymo bendrovė, pagrindinis josios centras 
yra pačiame Chicagos centre, tarp Dearborn ir Madison gatvių, 
bet ši taupymo bendrovė pačioje Chicagoge ir josios priemiesčiouo 
se turi 25 taupymo bendrovės skyrius. Brighton Parke įsteigtas 
skyrius yra 26-tasis. - i ’

Pasirodo, kad First Federal { bendraujantį; didelės taupymo 
taupymo bendrovės naujo sky
riaus vedėja yra graži, judri ir 
greitai ’besiorientuojanti Norma .
Eminger. Ji turi skonį ne tik ap buvo lietuvių įsteigta ir išau-

bendrovės skyriaus tvarkytoją
Martineką tokį klausimą:

— šioje vietoje ilgus metus

sirengti; bet moka užvesti kalbąj ginta Brigton taupymo bendro- 
su atvykusiais svečiais ir nau-j v^- Lietuviai pasitikėjo leku, 
jais taupytojais. Pasirodo, kad j o vėliau ir Žaku, kurie įdėjo 
pirmą skyriaus atidarymo dieną I daug darbo bendrovei išaugint, 
žmonės atidarė naujų taupymo \ įstaigai pertvarkyti ir paskoloms 
sąskaitų. Trys tarnautojos-visą įduoti. Daugelis lietuvių pasista- 
laiką ėmė adresus ir užrašinėjo 
reikalingus . duomenis taupymo 
sąskaitoms.. atidaryti. Kitos at
vykusioms siūlė obuolių girą ir 
baronkėlįų išplautus ir skaniai lietuvių išaugintą taupymo 
išvirtus vidurius. Dar kitos -tar! bendrovę? :
nautojos dalino atvykusioms vai 
kams pripūstus ųr tuščius balio
nus, maselius prekėms ir do va

tė namus iš Brghton. taupymo 
bendrovės paskolintais pinigais. 
Lietuviams rūpi patirti, kas ąt-- 
sitiko, kad First Federal perė-

— Mielu noru atsakysiu ne 
tik Jums, bet per Jus ir visiems 
lietuviams kad First Federal 
bendrovė-neberiemė .Bihton Sa

"IRDIES SMU

»n

Vasarą ir žiemą Washington^ lanko šimtai žmonių. Visi norėtų pamatyti Baltuosius Rūmus, 
ne kiekvienas gauna leidimą įkelti į juos.ko ją. Atakavusios ekskursijos, neturinčios teisės 

Paveiksle matome atvažia-
bet 
įžengti įvidų. dažnai bent pasižūri, kaip tie Baltieji Rūmai atrodo, 
vusią ekskursiją, apžiūrėnėjancią Baltuosius ,Rū mus iš tolo.

KARDINOLAI RUOŠIASI KELIONĖN 
NAUJAM POPIEŽIUI RINKTI

Penktadienio rytą popiežius Jonas Paulius 
Pirmasis rastas lovoje nebegyvas

ROMA, Italija. — Popiežius Jonas Paulius Pirmasis. 37 die
nas valdęs Romos katalikų Bažnyčią, staiga mirė nuo širdies smū 
gio. Popiežiaus asmeninis sekretorius, pastebėjęs, kad penktą va
landą popiežius nesirengė ankstyvoms mišioms, užėjo į pipie- 
žiaus miegamąjį. Jis nustebo radęs 'popiežių lovoje ir prie lovos 
degančią šviesą.

AuHteshęBendrovės. iHJeV 
baigus Zuzana Arthur- tvarkoTaip žmėtaes sako, repor 
visus -naujai''atidaryto'^^ynausr1®1^5 pridėjo.^ ? f- .... -
garsnimo. reikalus. WrGpi' irf Tai-netiksli, sąvoka, - ais 
visuomeniniai santykiai. Ji nori,!1^ tolau P: ’Martinek. Fe- 
kad- galimai didesnis žinbniu! deral 'Savings-, neperėmė -Brigh- 
skaičius-atvyktu į skyriaus Įstai- ton tapymo bendrovės, bet dvi 
.^su^pažmtu.su.Eirst Federal taupymo bendrovės susijungė, 
bendrove ir josios skyrais ir tap 
tu šios didelės taupymo ir pas-1

kolų bendrovės nariu. Ji nori, j neperėme First Federal, 
kad Brigton- Parko“ gyventojai Į bendroves susųunge,
įsitikintu BrightonjWo sky- S™ aptarnauti
riaus -riaudfegumū^Vienam Bnghtos Parko ir kitų apylm. 
gwen&: Skvrius isteirtas gyventojus^ Brighton ben;
dėti .kiekvienam First'Federal;drow buvo nedidele. Ji negale 
Savings kaimynui. Ji pridėjo, į0.. modermų atakaitomy- 
kad ne ji viena moka atėjusiam Pnemomų ir negalėjo teikti) 
lietuviui pasakyti “Labas, bet ^geidaujamu patartayimų. Da 
First Federal naujai atidaryta- Brighton. Parko taupytojų 
me skyriuje yra trys lietuvės, atskaitomybe jjun^i pačią mo 
kurios kalba gražiai lietuviškai demiskiausią First Federa, ats- 
ir gali aotamauti kiekvieną at-Į^^į- Dabar ;aUpyto- 
vvkuri brightonparkieti ar to- lai l Pac^ naujausią ti- 

x- ksliausia ir greiciausa atskaito-f?on rt"rrrrt*V"k on+i TaimXHTVia. °

mybę. Mažos bendrovės negali

: CARTER IS ŠAUKIA TARPTAUTINĮ
i PASITARIMĄ LIBANO TAIKAI
' ■ Taikos ©rižiūre+ojai neprivalo-apšaudyti ~ 

Libano vyrausyvės pastatę zca ..

Nei First Federal neperėmė Bri 
ghton Savings nei Brghton Ša

Algirdas Ankus prmame 
’ žurnalo puslapyje

CHICAGO,. I1IL tols. — A. An 
ktis, didelės “Baltic” kepyklos 

; Aukaus srjms,
pateko į Wall Street Journal 
dienraščio pirmąjį puslapį.: Mi-

. WASHINGTON.:*.D. C. — Prezidentas Carterio šaukia platų , nėt’ame finansininkų ir ekono-
• tarptautinį pasitarimą Libano taikos reikalu. Jis kviečia visas vals *. minių informacijų puslapyje pa 

tybes. kurios vienokiu ar ktokiu būdu įsikiša į Libano vidaus ar t čioje žymioje vietoje įdėtas duort 
užsienio reikalus. Jis taip pat kviečia rišu Libano politinių grupių j kėpio A. Ankaus platus paaiški 
atstovus į minėtą pasitarimą, kad rastų bendrą kalbą ir baigtų jauį nimas, kodėl vis didesnis amerl 
keturis metus besitęsiančias žudynes.

Prezidentas negali pakęsti, 
kad visi kalba apie taiką, bet 
kiekvieną mėnesį ris gausėja 
nužudytų ir sunaikintų žmonių 
skaičius. Taikos saugotojai tiek 
toli nuėjo, kad vakar jau pradė
jo artilerjos sūriais apšaudyti

JAV dalyvaus pasitarme
Prezidentas informavo Siri

ja, Sudaną, Egiptą. Kuwaitą ir 
Saudi Arabiją, kad JAV daly-

Taikos sutartis 
greit pasirašyta

..TELAVIVAS, Izraelis. — Egip 
to prezidentas Sadatas spaudos 
atstovams pareiškė, kad jis bū
tu labai patenkintas, jeigu tai
kos sutartis būtų pasirašyta 
prieš Kalėdas. Tuo tarpu Izrae 
lio premjeras Beginąs, aiškinda 
mas Rotary klubo nariams su
sidariusią tarptautinę padėtį, pa

kiečių
j. ! ruginę

I aiškiai
daug sveikesne, nes joje

vaus prezidento kviečiamame ,r!iškė' bad taikos sutartis gali

liau gyvenanti musu taupytoja.
Bet įdomiausią pareiškimą na

- darė Otto C, Martinek, First Fe e ektrontkos
' dera! skvriu- prmininkas. Jis ži kun“ pasatasku grer
į no taupymo’ reikalus, p^^ e™ apsteuctuo,, ir užrašo, 

taupynu. bendrovių pyvenim,. iBe duot!
, , J. z . . paskolų namams pirkti ar taisy-labargerai susipažinęs su dide-PT x •• n t,. . . -v. . X iti, nes neturėjo pakankamu šulėmis ir maziomis taupymo ben ’ J f - ., •. . - ... v. . . 4. , mu, tuo tarpu didele bendrove,drovemis. veikiančiais istaty- \ r „ ., . . . kokia First Federal Savings gamais ir galimybėmis-tuos istaty. v . .v. .

l , ‘ 1 |h didesniam žmonių skaičiuirrhis taikyt pratiskame gyve.-» - .v-L. duot! paskolas. Mes norime, kad
j First Federal 26-tar skyrius nie 
•ku nesiskirtu nuo buvusios tau
pymo bendrovės. Mes turime lie 
tuviškai kalbančias tarnautojas. 
Ponas Žakas kuris, paskutiniu 
metu tvarkė~Brichton Savings ir 
kurį Jūs norėjote susitikti, šian 
dien visą dieną dirbo šioje įstai 
poįe. Jis privargo ir neseniai 
išėjo namo. Bet mes turime jam 
kambarp kuriame jis atlieka sa 
vo darbą ir priima klijentus. Aš

dera! skyrių: prmininkas. Jis ži

nime. Jūsų reporteris paklausė 
santūrų, bet reikalus gera su
pranti fr su žtnonėmis noriai

, K ALENTX)RftLIS
Rugsėjo 30: Sofija,-'Jeronimas, 

Inga, Uponė, Žymantas, Eidmi- • Jums daugiau pasakysiu. Šioje
nas. Spalio 1: Teresė K J., Re
migijus, Levinija, Gedainis.

Saulė teka 6;45, leidžias 6;36
Orai vėsesnis* gali lyti*

pasitarime. Prezidentas yra įsi 
tikinės, kad turi būti rastas pa
grindas. kuris baigtų taip ilgai 
besitęsiančias ..žudynes. ..Dabar 
susidaro įspūdis, kad visa eilė 
valstybių yra pasryėusios visai 
išnaikinti Libano krikščionis ma 
ronitus, kurie ilgus šimtmečius 
gyveno Libane ir daug prisidėjo 
prie karšto gerbūvio. Prancū
zai abejoja, kad tokia konferen
cija būtų naudinga, bet jie vyks 
į Carterio šaukiamą pasitarimą.

būti pasirašyta dviejų savaičių 
laikotarpyje. Jis tvirtina, kad 
Izraelio delegacijos nariai yra 
gavę instrukcijas ,vįską trum
pai ir aiškiai formuluoti, kad ne 
kiltų bereikalingų nesusipratimų 
ir aiškinimų. Į Kairą jau pasiųs 
tos dvi Izraelio delegacijos tai
kos deryboms paruošt. Derybos 
prasidės kai atvyks Izraelio ka
ro ministeris Waizman ir kelių 
valandų laikotarpyje aptars pa 
čius pagrindinius taikos klausi
mus.

skaičius pradeda vartoti1 
juodą duoną, šiandien 
nustatyta, kad ji yra 

_ > nėra' 
primaišyta chemikalų, kurie ki
taip veikia žmogų, negu pačios 
ruginės duonos pasidaręs natų 
ralus mišinys. Chicagon atvažia 
vusieji lietuviai mėgsta vadina
mą juodą duoną, nes ji organiz 
mui yra sveikesnė. Jaunimas yra 
pripratęs prie baltos duonos, bet 
kai paauga, tai įsitikina, kad 
juoda duona yra sveikesnė Lie
tuviai buvo sveiki žmonės, nes 
jie valgė natūralią juorą duo
ną. be jokių cheminių priemai
šų. Lietuviu kaimiečiu kepama 
duona iškyla dar gražiau, negu 
baltoji. Jaunasis Ankus pareiškė, 
kad biznis gerai eina, nes visą lai 
ką reikia vis daugiau ji’.odos duo

Popiežiaus sekretorius, paste-, 
bėies, kad popiežius nerodo gy-l 
vvbės žymiu, tuojau iškvietęs į 
Vatikano gydytoją į popiežiaus Į 
kambarius. Gydytojas, patikri-' 
nęs pulsą, konstatavo, kad nau 
jai išrinktas popiežius yra mi
ręs. Patikrinęs lavoną, jis pareis 
kė. kad popiežius staigiai mirė 
nuo širdies smūgio. Gydytojas 
žinojo, kad popiežius jokiomis 
ligomis nesiskundė ir buvb svei 
kas. Jam taip pat buvo žinoma, 
kad jaunatvėje popiežius turė
jo rūpesčių su plaučiais, bet 
plaučiai atsigavo ir visą gyveni 
mą jis4 atrodė sveikąs. Gydyto
jas konstatavo, kad popiežius 
galėjo mirti* apie vienuoliktą 
valandą vakaro, bet tiktarpenk-- 
tadienio ryte išaiškinta, kad po
piežius j'atū> neteko gyvybės.

Vatikano sekretorius kardino-, 
las Jan Villot, tįkrai nustatys 
popiežiaus mirti, Išsiuntinėjo yr 
siems kardinolams ^liūdną žinią 
ir patarė jiems ruoštis’kelionėn 
naujam popiežiui rinkti, šių me 
tų rugpiūčio 8 dieną jis pranešė 
kardinolams apie popiežiaus 
Pauliaus šeštojo mirtį Castel 
Gondolfo vasarvietėje, o vakar 
jis jau turėjo informuoti tuos 
pačius kardinolus naujai išrink
to popiežiaus Jono Pauliaus Pir 
mojo netikėtą mirtį.

Kardinolai, gavę pranešimą 
apie popiežiaus staigią mirtį, 
pirmiausia pasimeldė, pranešė 
apie netekimą Bažnyčios vado
vo ir pradėjo ruoštis eklionėn į 
Romą naujo popiežiaus rinkti. 
Laikinai katalikų Bažnyčią val
dys kardinolas Villot, kaip jis tai 
darė popiežiui Pauliui šeštajam 
mirus.

Rusai nesirengia 
skrieti į erdvę

BERLYNAS, Sovietų zona.— 
Sovietu valdžia nesiruošia jo
kių naujų skriejimų į erdves, 
pareškė Rytų Berlvne Vladi
miras šatalovas, kuriam svietų, 
valdžia yra pavedusi paruošti 
naujus kosmonautus. Jis tvirti
na, kad ateinančiais dešimtme
čiais sovietu valdžia planuoja 
apgyvendinti dabar turimas ir 
kaimynystėje esančias žemes, 
bet nesirengia skrieti į erdves ir 
ieškoti naujų pasaulių.

Vokiečiai atkreipė dėmesį į 
šį . Šataloyo pareiškimą, nes 
Jfęms atrodo,C kad gali atsiųsti 
dąr ^daugiau rusiškų šeimų ne 
tikįj^ytų Vokietiją, bet ir^kitas 
rušų^a grobta s šalis, ?Plaų^oto- 

. jai Cį^kąigiavo. T kad -.^pejimas 
įx erdy^brangiai įpiųuoja. Tas 
surįąš-^jie paųaudos' apgyyendin 
♦ti rusais.-naUįj|j; užgrobtose, že- 
hiėse įt *

Brežnevas tylėjo/ 
tris mėnesius 75*

MASKVA, Rusija. — “So&ėtų . 
Sąjungos*aukščiausios “tarkos” 
pirmininkas Leonidas Brdfcne- 
vas Baku mieste įteikė' Lenino 
ordeną visam žibalą -iš’‘žemės 
siurbiančiam miestui. Jis pareis 
kė, kad rusams žibalas kiekvie
ną dieną darosi reikalingesnis 
ir Baku mieste dirbančių 'ir^gj; 
venančių žmonių darbas darosi 
vis svarbesnis. Jis viešai pasakė, 
kad David vasarvietėje buvo ne 
kas kitas, kaip arabų apgaudinė 
jimas. Be to, jis labai blogai pa
vaizdavo Rusijos ir Amerikos 
dabartinius santykius.

— 27-ji šachmatų partija,’ 
einanti tarp Karpovo ir Korč- 
noiaus. buvo atidgta. nes Korč 
no jus jaučiasi pervargęs.

įstaigoje mes turime ir p. Zeko 
kambarį ir stalą, kur jis kartais 
užeina ir pasikalba su senais 
savo pažįstamais. Mes jų nepe- 
rėmėme, bet mes su jais gražinoj 
Ju susitirėma, kaip geriau tvar

kyti taupymo ir paskolų klausi
mus. Be to. mes galime teikti žy 
miai daugiau patarnavimu žmo 
nėms, negu iuos galėjo teikti ma 
ža bendrovė. Mes susijungėm, 
kad galėtume teikti daugiau ir 
skubesnius patarnavimus ne tik 
taupytojams, bet ir visai pla
čiai Brighton Parko apylinkei, 
pareiškė Otto MC. Martinek.

Reporteris

— Kalifomijoe, San Diego 
mieste yra keli aerodromai ir 
kiekvienas turi savo bokštelį. 
Vieną gauna Linbergo aerodro
mo žinias, o kitas bokštelis gauna 
netoi esančio kariško aerodromo 
žinias. Pranešimą apie nelaimę 
gavo kariško aerodromo bokšte
lis ir nieko nepranešė skręsdan- 
ties lėktuvams

— Henry Kisingeris ir Austri 
jos kancleris Bruno Kreisky 
pasiuntė Nobelio premijos komi 
tetui laiškus, patardami šių me
tu taikos Nobelio premiją pas
kirti Egipto- prezidentui Sada-

VYSKUPAI GAVO KVIETIMĄ
Antros konferencijos moterų 

ordinavimo į katalikų kunigus 
klausimui išspręsti planuotojai 
pakvietė visus Amerkos katali
kų vyskupus dalyvauti. Ta kon 
ferencija įvyks lapkričio mėnesį 
Baltimorėje. Pastebėta, kad ta 
Ordinacijų Konferencija šaukia 
ma lapkr. 10 -12 dienomis Bal
timorėje kadangi sekančias tris 
dienas lapričio 13-16 dienomis 
Washingtone įvyksta metinė 
Amerikos vyskupų konferenci
ja.

— Senatas priėmė įstatymą, 
• kuris liepia panaikinti geso nau 

dojimą tvarkančius nuostatus.

— Izraelio gyventojai praeitą 
sekmadienį pirmą kartą pama
tė filmą/‘Holocaust”.

Popiežius Jonas Paulius I, Ita 
lijos sociallisto demokrato sū
nus, pažino žmonių vargus ir la 
bai gerai suprato Romos kata
likų Bažnyčios tikslus ir visą’ 
bažnytinę organizaciją. Jis lai
kėsi pagrindinių katalikų Baž
nyčios dorovinių dėsnių ir prie 
šinosi įvairioms naujovėms, ve
dančioms tikinčiuosius klaidin
gais keliais. Jis suprato, kad jam 
teks spręsti kelias labai svarbias 
problemas, bet pati svarbiausio 
ji buvo pačios Bažnyčios kunigų 
nesusigaudymas ir nesusivaldy
mas. Jie patys nesilaiko pagrin 
dinių Bažnyčios skelbtų dorovės 
dėsnių, neseka popiežių encikli 
kų, o dažnai patys pradeda kal
bėti prieš popiežius ir bažnyti
nę administraciją.

Popiežius paliko veik visus 
aukštuosus katalikų Bažnyčios 
pareigūnus, padarė kelis svar
bius pareiškimus ir rengėsi pa
mažu daryti reikalingas re
formas, aptartas pasuktiniuose 
katalikų Bažnyčios atstovų su
važiavimuose. Kardinolas Albi-imas būdas įtikino kardinolus 
no Luciam, .buvęs Venecijos pat’rinkti popiežium jį.

L. Brežnevas

riarhas, nesiveržė į popiežius, 
bet kietas jo charakteris ir links



JONAS VAiCH.NASPRIEDAS PRIE "DEIMANČIUKO”
Ir žodis tapo kūnu.
L. Gal. “Draugo” rugsėjo 19 

-ios laidoje aprašo Tautos šven 
tės minėjimą Cicero j e.

Jis rašo ir taip: Pagrindiniu 
šventės minėjimo kalbėtoju pak 
viestas red Bronius Kviklys pir 

yrė *<ic’ J. V.) ren 
. parinko kul 

- or kalbėt i apie 
Litį, tuo būdu lyg 
tradiciją tą dieną 

: apie istorinės Lie- 
bės didybę ir apie

įvyk- 
nusi- 
atsa-

Bet šio įvykio man gautinai 
klausimas paaiškėjo. Jokio pasi 
teisinimo ir pateisinimo nėra ir 
.legali būti.

Teisiniu požiūriu, karią 
dytas nusikalimas, - visi to 
kaitimo bendrininkai yra 
Kingi.

Tikiu L. Gal. pasakymu, kad 
susirinkusiems patiko. Bet visą 
toną privalo duoti vadovai. Jie 
davė toki toną. Ir jais buvo, dau 
giau ar mažiau, patikėta.

štai, kur mus veda Bendruo
menės žmonės...

O gal atsiras kas iš lietuvių, 
paduos į Garbės teismą visus 
šio įvykio bendrininkus?

Ko bijoti? Ko bijoti pasakyti 
teisybės žodį?

Štai, aš dar kartą įrodau Re
organizacijos būtinumą.

Daug kas pasako, kad Vaičiū
no rašiniai kultūringi, neužgau 
lioanjtielj Teisybsė pasakymas 
su išvadomis.

Tai gal Gerbiamas Skaityto
jas ir sutiks su manim, kada aš 
viešai pasakysiu aš kaltinu!

Kaltinu savo asmenišku . var- 
du. Ir tikrai, niekad nebuvau ieš

tuvo 
didž kunigaikščius“...

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo dvi Tautos šventės: 
viena Vasario šešioliktoji, Ne
priklausomybės paskalbimo, o 
antroji, paskelbta, kaip buvau 
rašęs. 1930 metais, Vytauto Di
džiojo Lietuvos karaliumi vaini 
kavimo proga. Abi šventės ir 
Lietuvoje ir už jos ribų, trem 
tyje ar išeivijoje, visur ir visuo
met iškilmingai minimos. 
Reportažo autorius rašo apie 
tradicijos sulaužymą. Vienaip 
žiūrint, tradicija tikrai sulaužy
ta, o visi puikiai žinome, kad 
lietuvybės išlikimas pagrįstas sa
vo kalbos ir savų tradicijų išlai ^ojęs iš Skaitytojo paramos. Šį 
kymu. Kitaip žiūrint, visai pa- kartą prašau atsiliepti. Prašau 
neigta paskelbtosios Tautos šven paremti neužgineinamą tiesą,
tės prasmė. Lygiai, pav., jeigu dėl savęs, bet dėl bendro lie 
Vasario 16 proga ruošėjai būtu Ltiviško reikalo. Man pačiam 
kalbėję apie Maironį ar kitą tau dar iki šiol nereikėjo ir dabar 
tos genijų, užmiršdami Vasario nereikia jokios pagalbos.
16 aktą. i Pagalbos reikia lietuvių vi

suomenei, kad ji nenuklystų nuo

A. Rukšlelė Prieplauka

JONAS JASAITISVAJUS IR SEULAS

ZIGMAS I. GURA

L&zspos mintys

Tenka prisiminti 194^ uie 
tais pasiKaibejiuią su- Husijos

j hų Karininkais, kai Duvu išsiai

Kviklys kalbėjo apie Vydūną, pagrindinių tautos reikalavimu. 
Kviklys išstatė jo darbų parodą. Inspiruoti visuomenę kad ji ne 
Kviklys parodė savo “genijų”. pasiduotų “darbams” nesideri- 
Jis, redaktorius, tikrai turėjo su > nantiems nei su tautiškumu, nei 
prasti Tautos šventės minėjimo su valstybingumu.
tikslą. Jis privalėjo atsisakyti
nuo ruošėjų pasiūlymo. j Nepasiduotų tokiems autorite

Nes jis redaktorius, ir jo ben, tams (“autoritetams'" — tarp ka 
dras išsilavinimas ir reikalų su Į bučių J. V.), kurie, sąmoningai 
pratimas turėjo būti aukštesnis į ar ne> žudo lietuviškąją visuo- 
už ruošėjų siūlymą. j menę-, mėgna ją kreipti keliu,

Tikėkite manimi. Mielas Skai ’Visai nepriimtinu tautai, pasinio 
tytojau, ne visuomet patikėda-; šiušiai išlikti ir kovojančiai dėl 
vau, kas rašoma ar. kalbama apie ' savo Nepriklausomybės atstaty- 
Kviklį. Ir dažnai teisindavau jį. ■ mo.

Lengviau yra duoti, negu pra dvejopas: prašymas sau ir pra 
syti ir laukti, kad kas duotų. 
Tačiau ir prašymas gali būti

Kiek puikių lietuvių, tikrų 
patriotų suklaidinta.
Aš manau, kad Gerbiamas Skai 

tytojas tai supras, ar ne?
Dar yra labai svarbus klausi

mas: ar “Draugo” vadovybė pri 
taria jo redakcijos nario išpuo
liui?

Baigdamas noriu pridurti, kad 
netikiu, jog Draugas” man at
sakytų į mano paskutinius raši
nius. O ti kdėl to, kad tikrai ne 
turi kaip atsakyti. Neturi atsa
kymo, nes mano buvo pasakyta 

.visiška tiesa.
Prisipažinti suklydus?

J f’ ■
Peikia labai kultūringo ir be 

šališko asmeris. ' ?•

šymas kitam padėti. Balfo or
ganizacija prašo paramos, kad 
galėtų kitiems padėti, kad galė
tų padėti į nelaimę patekusiam 
lietuviui.

Balfo veikėjams kas metai 
pasikarttoja uždavinys lėšų su 
telkimo vajaus pravedimas. Bet 
šiais metais iškyla ir kitas uždą Į 
vinys, reikšmingas ir svarbus 
Balfo organizacijai, tai kas tre 
ji metai rengiamas Balfo seimas.

Spalio mėnuo

Rugsėjis prasmingai skirtas1 Šv. Mergelės 
Bendruomenei. Aleksio metų pra 
džia lietuviškose mokyklose ir 
visos veiklos atatgijimas po vasa 
ros pertraukos rodo tautinį gy-

’vumą.,Spalis skirtas šalpai. Jau 
•yrą įsisenėjusi tradicija, kad 

' spalio^ mėnesį daugumoje lietu 
Lvių kolonijų renkamos aukos 
BalfuL ' “

Great
rica

ream 
chine

' ' JKeičiantis laikui* : . gali, kilti 
/klausimas, ar. Balfas reikalin
gas?, Atsakymą galime rasti Bal 
fo rąštinėję.. Peržiūrėjus prašy
mus šalpos, perskaičius pluoštus 
-gaunamų laiškų-su padėka už 
paramos suteikimą, pamačius su 
.pakuotus siuntimus skirtus Len
kijoje gyvenantiems lietuviams, 
nekyla abejonė, kad Balfas yra 
reikalingas. Neįmanoma išvar
dinti visų Baltom atliekamų pa
galbos artimui darbų, bet reikia 
pasidžiaugti, kad.tokia, organi
zacija yra kad yra beveik kiek 
vienoje lietuvių kolonijoje asme 
nu, norinčių padėti artimui.

Vajaus metu sutelktos lėšos 
yra pagrindinės Balfo pajamos. 
Be jų Balfas negalėtų veikti, 
be jų nebūtų kas ištiesia pagal 
bos ranką į nelaimę patekusiam 
lietuviui Lenkijos valdžioje, už 
geležinės uždangos, ar ir laisva
jame pasauly gyvenančiam. Va 
jaus pravedimo darbo ir rūpes
čių našta krinta ant skyrių vai 
dybų pečių. Skyrių valdybos 

i nusprendžia vajaus pravedimo

ASMENIŠKUMAS
gurno ,tėvynės meilės ir - pat
trio lizmo...”

Ir sekančiame 136 ps.: — 
“Prieš Jaunimo Centrą demop 
straijas surengė komunistų,

i reorganizuotos bendruomenės
i bKima, kad rusų išeiviai lavai nacių elementai ” Arba Sta- 
I susiskaldę ir jų nuolatiniai sys Barzdotas: ‘‘Visokių dpir 
' ginčai vyno spaudoje bei vi“, kihotiškos manijos avantiris- 
! suumeneje ir naikime naikino tų, rodančių bevaisį, bergž- 
rusiškąją emigraciją Paryžiuj j džią ir niekam nereikalingą

Advokatas J. Našliūnas pa
klausė, — sakykite, kodėl jūs
čia taip riejatės, pešatės, skir-
stotes, juk visi esaie tos pačios 
rusų tautos sūnūs ir įdukros?

j Tuomet rusų karininkai atsa-

* metų skaldysiiės ir pasimesite 
nepaliaujamuose ginčiuose, 
vieni kitų niekinimuose bend
ro tautinio darbo trukdymuo
se! Ir iš tikro, praėjo 30 metų 
pripuolama pranašystė lietu
vių išeivijoje su kaupu pasi
tvirtino.

būdus ir susiranda reikiamus tai 
kininkus. Tai atsakingas, sunkus < 
ir svarbus darbas. Kai ateis lai
kas, turime visi padėti Balfo sky 
rių valdyboms darbu ir auko
mis Baltui.

Praėjusiais metais Balfo lė
šų telkimo vajus buvo sėkmin
gas. Tai rodo, kad mūsų tautie
čiai Baltą remia, supranta ir tei 
giamai vertina jo vykdomus už
davinius.

BALF’o seimas Chicagoje

Direktorių suvažiavime New 
Yorke buvo nutarta Balto seimą 
rengti Chicago j e. Seimas įvyks 
1978 m. spalio mėn. 28 d. Pra-Į

Štai ir 1977 m. “Varpe” vi
sas lietuvių erzelis, išprana- 

l šautas rusų emigrantų, paro
dytas kaip veidrodyje. Tik pa 
skaitykime 135 puslapį: “O la
biausiai įgeliantis žodinis gin
klas yra bolševiko ar agento- 
vardas. Ir. segioja tą vardą 
kas tik nori: ir pasauliečiai, ir 
kunigai, ir intelektualai, ir vi
suomenės vadai...

štai ’’Draugo” vedamojo, 
pasirašyto Pr. Gr., žodžiai: 
‘'Slapti kurstytojai nėra neži 
nomi... Išeivijoje išdrįsta ne 
tautos išdavikai mokyti teisiu

1978 m. spalio mėn. 28 d. Pra- j Balfo įsteigimo. Per tą laiką kei 
džia 9 vai. ryte. Seimas vyks j tesi Balfo veikėjai, keitėsi šal- 

Marijos Gimimo pos reikalingieji, keitėsi veiklos
parapijos salėje, Marquette Par 
ke. Seimas yra aukščiausia ins
tancija Balfo organizacinėje sant 
varkoje. Todėl Balfo organiza
cijai seimas yra reikšmingas ir 
svarbus įvykis. Tuo * pačiu jis 
yra svarbus ir reikšmingas įvy
kis visai lietuvių visuomenei.

Seimo pasisekimas priklauso 
ne vien nuo darbotvarkės susta
tymo ir praveaimo, bet ir nuo 
dalyvių. Seimo atstovus paren
ka skyrių valdybos. Todėl sky 
rių valdyboms šiais metais teks 
atlikti, be vajaus pravedimo, ki 
tą svarbų uždavinį — parinkti! 
atstovus ir pasirūpinti, kad jie! 
seime dalyvautų. Tai svarbus) 
uždavinys, nes nuo dalyvių pri

Balfo veikėjų žymią daugumą 
sudaro vyresnio amžiaus asme 
nys, bet į seimo atstovus, gal ir 
į rengimo darbus, reikėtų įjung 
ti ir jaunesnės kartos asmenų. 
Dalyvavimas seime ar rengimo 
darbuose, būtų paskatinimu da 
lyvauti kasdieninėje Balfo veik 
loję.

Seimas įvyks Chicagoje, bet 
ne vien Chicagos* ir apylinkių 
skyrių atstovai turi užpildyti 
seimo salę. Visi veikiantys sky
riai turi pasirūpinti, akd jų ats 
tovai seime 
būdu seimas 
sėkmingas.

Jau praėjo

dalyvautų. Tokiu 
bus naudingas ir

daug metų nuo

J. Blukaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
visiems lengvai sapraritamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina S8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina S5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
vienas gerųjų ir kįtas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
su persiuntimu US $1350, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA

savo “didvyriškumą’*. Be to. 
šia proga prisiimintina kaip 
“Draugas” Naujienas niekina 
įtarinėja, o prieš jų redakto
rių vykdo terorizmą šulei ž 
tais. Ir dar daug vis panašiai 
ar ir ‘dar šlykščiau.

(Bus daugiau)

RODEZIJA planuoja vėl grį 
žti prie Anglijos, nuo kurios glo 
bos kaip kolonija buvo atsisky
rusi ir pasiskelbusi nepriklauso 
ma. Tokia galimybė dar tebėra, 
pasakė premjeras- Tan Smith sa 
vo kalboje Industrijos Federaci 
jos konferencjoje Pietų Afriko- - 
je. Smith dar pasakė, kad karls 
prieš teroristus bus tęsiantis •r- 
tol, kol komunistai -nesiliaūs 
juos rėmę. ‘ *

Abudu sekmadienius bažrfy- 
čia buvusi žmonių sausakimšai 
perpildyta 5vyskupo kapcėliati- 
ja gavusi visą au elta, protestų.

Feministė1 Steinem savo pa- : 
moksluose laikėsi temos kad mo 
terys niekados neturės galios, 
jei neprisivers kontroliuoti savo 
kūnus. Aiškinama, kad1 tai neiš

•\menca is the place that is made 
out of dreams. And, ILS, Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by jcm the Payroll 
Sdvfa-73 Pirn where you work, or the 
Scttd-e-Montk plan where you bank,

Be'vmyou know it, your American
will be a reality.

Take stock in America.
Now Bgpja .mature in less than idx ytar&

E Bonds pay l’» 5& hiterMt »hm held to 
maturity ef 5 ymre, 10 nMcthe (4*J the Sret ' 
jeer). Booth are replaced it ka*» etoUrx, a • £ 
d*«trayed. When nested they cen be ceetod ♦

Inipurtuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai ' 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam paštu ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininku Eslkus šeinius vedamas biznis)PATR1A CO.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tai 247-5081

sąlygos, bet nepasikeitė Balfo 
tikslas — šelpti pagalbos reika 
lingus lietuvius. Kilnaus tikslo 
siekiant reikia tuo* siekimu už 
sidegusių asmenų in organizaci 
jos. Daugelyje lietuvių kolonijų • 
veikia Balfo skyriai, bet-dar yra- 
kolonijų, kūr Balfo skyriai tii-; 
retu’isi steigti:

;Taigi ’siąi^nįętąis^^jau^ai^j 
nioje ateityje 'Balfo”'čėhffd7 aps
krities ir skyrių valdybmhs^fekž 
atlikti du' svarbus* UzdaVynla?. < 
pravesti lėšų telkimo<vaj^ir -su ’ 
rengti seimą. Neabejotina,* kad - 
sū lietuvių visuomenės" paraffin ~ 
šie du uždaviniai bus sėkmingai 
išspręsti. ’ *

abortus. ' - y ;• ’ •? ?* > v
MAISTO IR Vaištų’Adinnlis- ’ 

tracija (FDA) >atsąuke kelis 
tūkstančius dolerių’ pala
mino B-15, kurį gamintojai rėk 
Tarnavo kaip gerą gyduolę nuo 
įvairių negerovių, bet moksliu < 

. kai ir mediciniškai dar nebuvo .

•nją* cafciwn ‘pangąmąta ix pąM 
struktut^

^WAutamina:; ‘

Dentistry Rews l i '2
Putting More Light On The Subject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
you*H think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of trsnsmiUjng 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiece (drill) 
called the “Quiet-Air In-Sight * 
that features a built-in “bead
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historicallyt dentil

two bundles of thousands rf 
strands of glass bring light to 
the area being worked on 
a dentist usmg the handpiece, 
or drill, pictured here. j
worked alternately amonę 
shadows and bright spots be
cause of the hnpossibĮHty ’ 
of getting existing fight 
sources into the mouth with
out restricting^ the dentist'< 
ability to work — not to! 
mention discomfort -to. the . 
patient. ’

In'Sight bring* fte-figbti 
right into the mouthy, from <a • ' 
light smut* at the dentist's, 
console, through two bundles > 
of thousands of strands

the light 
electrical source 
dentist ‘i console, 
the patient's mouth.

less fatjgDC

' • T1 *UUJ,BW°*i <W*ca«o t, )U. Saturday, September 30, tori
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IT’S AMAZING’

Krei

SKAMBINKITE DABAR

MICHAELS
d Tautos

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Martinique Restorane
2WW.94thSt Evergreen Park, Illinois

DAINOS

nuo įdėto*

UNIV
Chicago, III. 606081800 So. Maistai St,

TURINTI DIDELES ATSARGAS

S3.0C 
sznc

♦ SVEIKINIMAI
♦ VAKARIENE
♦ IR ŠOKIAI

fu Zli ttįrjZl JSSjį si*
dideliu darbu. Pirma, ji*

d*4a Juru pasiekti asmeniiku Jūrę 
uiaimojimua. Antra, jie padeda su
kurti geresnf apylinkė! bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams Įsigyti.

ENERGY 
WISE r"

Buy ižar no larger or 
norą powerful than yoa 
eeedL

palūkanų, priklausomai 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
'leša

INOlAMS OF Mexico 
BEffT O RUMS VJRILE IftElR CoWS 
BElMG MILKED’ ’THEY Tte 
SOUND PLEASES TUB Animals />nD 
INDUCES TREM TO Give MORE MILK1.

Labai daug darbo yra įdėję 
p. p. Serapinai. T. Serapinienė 
suorganizavo dainininkų būrelį 
(ji yra valdybos narė kultūri
niams reikalams), kuris yra pa
sirodęs jau ne tik Marquette 
Parko apylinkėje. Būrelio akoin- 
ponuotoja, mokytoja yra jau
nosios kartos atstovė Kr. Grini
ūtė, jau žinoma ir amerikoniš
kos visuomenės tarpe. Jai val-

Rugsėjo 8 minėjimui vadova
vo pirmininkas J. Vainiūnas ir 
vykdomasis vicepirmininkas J. 
B’agdžius, visur ir visuomet pa
rodęs daug energijos apylinkės 
reikaluose.

movies* Eggs
THROWN AT
'ACTbRS art s

FIRST EMPTIED 4

CFTHErR CoNTgųTSŽ/
RLLEO With u

V/hich sticks BETrrie, 
A3D Gives mors' j 
RHPUSTic RESULT'S.' I

• < : 5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

4637 So. Archer Avė, 
(Prie 47-ios)

ah OYSTER grew j 

Y tAroumo 4$ Nfi/LSĮ ’ 
erotojo AT FLEEYOM.Vfl)

MARQUETTE PARKO LB (R.) STIPRIAI JUDA
iadu;is perziųrėti Seimui, 
i Sužiyienijimo lėšomis

vis
su vi

jos

prezidentas: kun. Jonas ži- 
^inakąs (AH. Carmel, Pa.)
4 Vincas žu-
Raustąs (Northampton, Mass.) 

se^rę (orius: Jurgis Kazake
vičius (IfezįętoiĮ, Pa.)

N < . /- - .r

/ VYTaVTAS SIRVYDAS

OW1 SUKAKTIS - GIMSTA TĖVYNĖ

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

arba telefonu HA 1 - 6100 ’JftUW

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos, prie! 10 mėne
sio dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmo* dienos.

Išduodami Certifikatai, 
ša iki

Juozapo draugijas. Jie gyvavo 
iki IS'Jlm.

atsilankytų
Ir ką pasakysite? Visus, jos 

pakviestos, atėjo, ir eisenos įs
pūdis buvo pasigėrėtinas.

Valdyba dėkoja visoms po. 
nioms ir panelėms, tikėdama 
kad ir ateityje jos nepamirš: jot 
ateis, kur valdyba kviečia, žino, 
ma, ne sau, bet bendram lietu 
viskam reikalui.

lovį to met New 
apylinkės lietuviuose. 
Kazakevičius aiškino 
lietuvybės reikalus, o 
Staskevičius iš Ply- 

Pa. nusiskundė kai ku- 
lietuvių “nesusipratimu”, 

enijimo seimų de-

MADRIDAS. — Septyni gele
žinkeliečiai žuvo prie Oviedo 

; Ispanijoje kai tuneliu važiuojant 
• 60 tonų degalų traukinys spro- 
I go. Koks tunelyje buvo gaisras 
1 galima spręsti iš to. kad 15 va- 
| landų vėliau iš tunelio tebesi- 
I veržė iki 125 pėdų aukštumo 
| liespsnos fontanai. Tuo pačiu 
, metu į Pajares upę tekėjo nespė 

jęs sudegti /dyzelinis kuras ir 
gyventoj ai perspėti nevartoti 

į užkrėsto upės vandens. Trauki 
nys iš 13 vagonų buvo elektra 

tuo varomas ir spėjama kad sprogo 
dar nuo kibirkšties.

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

vaidinimu ir choro dainomis, i
Vietinių Susivienijimo kuopų 
pirmininkų, J. Moliušio ir Gieg- 
žnos rūpesčiu, neisvardinti mė
gėjai suvaidino vieno akto len
ko St. Dobržansko komediją 
Aukso Versis, kurią lietuvių 
kalbon išvertė kun. A. Burba 
(slapyvarde L.), o išspausdino 
Juozas Paukštis, Rašliaviškos 
draugijos lėšomis, šią draugi
ją A. Milukas suorgnaizavo, ta
pęs Vienybės Lietuvninko re
daktorių 1890 m., tikslu sukel
ti lėšų apmokėti laikraščio ben
dradarbiams Lietuvoje ir Ame
rikoje. Po vaidinimo vietinis 
mišrus choras Milda davė dainų 
programą, kurią paruošė cho
ro organizatorius Leonas Er. | 
minas. Choras susiorganizavo! 
1894 m. ir gyvavo iki 1898 m.

(Bus daugiau)

Vietinis brooklynietis P. Ab 
raitis nušvietė lietuvybės šamo 
ningumo 
York o 
Jurgis 
bendrus 
Paulius 
mouth 
rių 
Keleto Susi 
legatas. Nikodemas Olšinskas iš 
Cleveland, Ohio, kalbėjo vien 
apie Susivienijimą ir jo naudą. 
Bene pirmą kartą Amerikos lie
tuvių istorijoj kaip kalbėtoja 
pasirodė ir lietuvė moteris — 
Ona Jankauskienė iš Waterbu
ry, Conn., kuri kalbėjo apie mo
terų teises ir reikalą apsišviesti.

Kalbų programą apvaininka- 
vo Susivienijimo prezidentas 
kun. J. Žilinskas, kalbėdamas 
viena mėgiamiausių jam temų 
— apie lietuvių kalbos gražumą 
ir senumą.

Antrąjį vakarą seimo rengė
jai atžymėjo kita to meto Ame
rikos lietuviams retenybe —

ipie ap_ 
švietą. Susivienijimo Garbės 
Narys, Juozas Paukštis kėlė rei
kalą lietuviams vienytis į Susi
vienijimą. Bostoniškis delega
tas Pranas Mockaitis nušvietė 
lietuvybės ir Susivienijimo san
tykį, o Susivienijimo Garbės 
Narys, kun. J. Žebrys skatino 
Amerikos lietuvius į ekonomi
nę dirvą, būtent steigti kopcra- 
tyvus, kokius jis, pavydžiu!, į- 
teigė Waterburyje, pasitelkęs 
vietines Šv. Kazimiero ir šv.

Kadangi kultūriniai 
n;ai reikalai susiduria 
domis o dėl jų valdyba bai
gia išsemti savo kasą ruošia
ma spalio 7 dieną Šaulių namuo
se rudeninis pobūvis — balius. 
Jau nežiūrint to, kad valdyba ti
kisi vieną kitą dolerį pelnyti ei
namiesiems reikalams, bus gra
ži proga Reorganizacijai prita
riantiems pabendrauti ir išsiš
nekėti. Na, ir išgirsti T. Serapi
nienės dainininkų grupės spe
cialiai tam pobūviui paruoštą 
programa.

Ir pasveikinti jaunąją K. Gri
niūtę. neatitrūkstančią nuo lie
tu viščų reikalų.

Gaila, bet yra ir nemalonių 
reiškinių. Jau žinome, kad vy
ksta byla dėl Bendruomenės 
vardo. LB Centre Valdybi 
rūpinasi. Dabar atsirado

W ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

, VISUOMENES VEl^^JO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MtHTYS IR DARBAI, 259 pat, liečiančius 1905 
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dyba ta 
dek s ži

Valdybos pirmininkas J. V:r. 
čiūnas šaukia p:rsėdžius maž
daug kartą per mėnesį. Valdv 
bos nariai mie’ai daly vau j 
bai retai vienas kitas 
neapsilanko.

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

t . 7 (Tęsinys)o ■ ■<
< Geutro ąekretorini nutarė pa
didinti jąu įvesta atlyginimą iki 
^70. j metus. Ir vėl buvo nu
bartą įsigyti "drūtą” knygą, bei 

‘^on sutraukti visų buvusiųjų 
Seimų protokolus, šiam darbui 
išrinkti į komisiją: kun. A. Kau
nas, -kun. A? Burįia, Povilas 
Stankevičius (Plymouth, Pa.) 
'ir Jurgis Kazakevičius.

Juozas Paukštis, savo atsto
vautos Vysk. Valančiaus Skai- 
^ynyėios draugijos vardu gavo: 
•Seimo pritarimą įnešimui “rin
kti senus ^lietuviškus raštus”. 
^Šeimas darbą pavedė Centro 
/Valdybai,-kuri surinktus raštus, 
įsakė, padų^į peržiųrėti Seimui, 
įįr fgda Smžiyienijimo lėšomis 

a<spaus4ii)ti, jei seimas pri-į 
'.pažnig juos’'vėrtpįs’ spausdinti. !

p ^čtyirtąs ir pąskutinis Seimo į Pirmiausia kun. A. Burba k; 
buvo pašvęstas išimti- bėjo tuomet populiaria Ame 

Tėvynės Mylėtojų kos lietuviams tema 
^Draugijos reikalus. Ji, kaip ži
noma, buvo įkurta Susivieniji- 

Centro-sekretoriaus, J. Ka- 
ząkevičiaųę inįeiatyva, kovoti 
į>rię|. sjįąiidds“ draudimą;
\ InaųjąT Centro valdybą išrin-

A* *•. ją priežiūra, sveilau ir grebia
ririęn<J4, rletoje $4.00 dabar tik_________

Z-r }“VirtrlUli tik . J_________ *____________
K0P&S r^AUMTĄ KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 

'š- - r W1®»L Dabar tik '__________ ____
pąitv, atsiuntus čskĮ arba mon«y orderi, pris 

50c. psrsiuntims HUalaoms.

Visi valdybos nariai: 
čiūnas, J. Bagdžius, J. 
nas (S’bro tremtinys), 
trauskas. S. Kaulėnienė, 
rapinknė, N. Abromas, 
basti jonas. K. Bružienė 
Mališauskas — visi stengiasi pa
daryti. ką gali, apylinkei ir ben
drai Reorganizacijai.
it va e ta į J > rdl u cm f w y s h r<k u p 

Kontr lės komisijoje yra: Dr. 
V. Šimaitis, K. Povilaitis ir A. 
Balčvtis.

j Lietuvių Bendruomenės Mar- čia labai daug pasidarbavo D 
quette Parko Apylinkės Valdy-j Tridienė, net laiškais įtaigojusi 
ba šiais metais jau yra atlikusiikad jos pažįstan 
daug ir reikšmingų darbų. Abie
jų Tautos švenčių (Vasario 16- 
os ir Rugsėjo 8-ios minėjimas 
išstatyta Genocido paroda, Ka

lantos ir kitų susideginusių pa
minėjimas, dalyvavimas Paver
gtų Tautų minėjime didmiesty
je, — tai gal būtų ir pagrindas, 
neskaitant kitų mažesnių pasi-j 
rodymų. j

Kaip matome, visi pagrindi
niai apylinkės darbai atsirėmę 
i tautini reikalą.

Nebūtų buvę įmanoma tai pa-| 
daryti, jeigu valdyba nebūtų tu
rėjusi nuolatinės talkos. Pati 
didžiausia talka atėjo iš ponių 
ir panelių, kurios noriai daly 

; vaudavo, tautiniais drabužiais 
pasipuošusios, 'visur, kur tik 
valdyba jas buvo kvietusi. Ypač 
Rugsėjo 8 proga 
šventė buvo surišta su šv. Mer
gelės Marijos Šiluvos atlaidais 
— iškilmėsna susirinko apie 30.

TIENA 8TIPRLAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įgtetrte 1923 mttebL TaL 421-3070

Įitelgot pietuos kiemo potetytL

Teisman patraukli: J. Vaičiū
nas, K. Januška ir A. Cse’is. 
Pirmą mokėjim i advokatui pa
rūpino Centro Valdyba.

Apylinkės Valdyba stebisi, 
kaip tokios bylos ėmėsi lietuvis 
advokatas. Panašaus pavyzdžio 
dar nėra buvę Amerikos lietu
vių v isuomenėje.

Valdyba tiki, kad visuomenė 
morališkai ir finansiškai pa
rems šios bylos eigą.

Apylinkės metinis susirinki- 
n>as bus gruodžio 3 dieną šv. 
Mergelės Gimimo lietuvių para
pijos salėje tuojau p-> pamaldų. 
\ aldyba mėgins išsiaiškinti ir 
išaiškinti visus svarbiausius rei
kalus.2-Xv^ Will floaū 

eZlSAHDIS W\-n4

knygius: kun. A. Burba (Ply
mouth, Pa.)

iždo globėjai: kun. Juozas 
Jtanlakis (Philadelphia, Pa.)

V. Chmieliauskas (Shenan
doah, Pa.)

Tai buvo pirmi iždo globėjų 
išrinkimai Susivienijimo gyve
nine. Matyti, iždas jau toks at
rodė didelis, kad seimininkai 
rado reikalingu greta iždininko 
turėti ir globėjus. Vėliau, jie 
būdavo išrenkami kartu 
sa Centro valdyba ir tapo 
pastoviais nariais.

Jubiliejinis Seimas ir tuo 
atmintinas, kad įgyvendino 
diciją seimus vis paįvairinti 
kiomis nors iškilmėmis. Todėl 
po šio seimo posėdžių vieną va
karą buvo prakalbos, kitą — 
vaidinimas ir dainų koncertas. 
Kalbėtojų būta net vienuolika.

tikrai nuoširdų pa- viena byla. Marquette Parko a- 
pylinkės buvę (ir kai kure 
šiandien esą) nariai paduoti į 
teismą, kad neteisėtai naudoja 
Bendruomenės vardą, tu > tar
pu, kada Marquette Parko apy
linke tun ėarterį, o jie . . . n.eko.
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Visi ieško-kur-geriau, o Mizarienė,
- kur blogiau

. Kiekvienas žmogus stengiasi gyventi ten, kur jam 
geriaUi Vieni ieško geresnio klimato, antrieji nori ge
resnio uždarbio, o tretieji stengiasi gyventi ten, kur tu
ri geresnių draugų. Esame tikri, kad daugelis nori pa
tekti į'Ameriką, nes visi yra girdėję, kad Amerikoje 
geriau gyventi, negu kituose kraštuose. Yra viena kita 
valstybė, kur gyvenimo standartas yra aukštesnis, ne
gu Amerikoj, bet vis;dėlto Amerika šiandien vilioja dau
gelį žmonių, jį žmones vilioja ne nuo šios dienos, bet

Amerika gerokai patraukė B^tūvius. Dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą Amerikoje įair. gyveno ir įsikūrė di
dokas lietuvių skaičius. Pirmieji' lietuviai čia atsirado 
praeito šimtmečio pabaigoje. Vieni Čia' važiavo geresnių 
gyvenimo sąlygų ieškoti. Rusų pavergtoje Lietuvoje 
jiems buvo sunku gyventi. Kiti čia bėgo, nes tikėjosi čia 
rasti daugiau laisvės.-Tretiems labiau-patiko*Amerikoje 
veikiantieji, .įsįatymąų, t. kųrie^ sudaro^ ^lnnybge „kįgkvie- 
nam. žmogui siekti geresnio, jr ; laimingesnio _;^yvenimo. 
Ki^kgifenas vykesnio ką&žiatis- li‘etų^^gal^Utegražių? is; 
tolėjų papasakoti, kodėl jį traukė Amerika, Tilfip jis’čiū 
susii-atlo darbo ir kaip jis, pagyvėti Wetą ritėtų, apsi
stojo ant kojų. Tų istorijų čia nepasakosime, nes kiek
vienam jos yra žinomos. Antrojo Pąsaulinio karo pabai
goje Amerikon atvažiavo didokas pabėgėlių skaičius, 
nes jie buvo įsitikinę, kad Amerikoje vis kaip nors jie 
galės Įsikurti ir pradėti gyvenimą iš naujo.

Esame tikri, kad daugelis lietuvių, jeigu galėtų iš
trūkti iš rusų okupuotos ir komunistų išnaudojamos Lie
tuvos, viską mestų ir važiuotų Amerikon. Čia jie susira
stų giminių, pažįstamų, rastų darbo ir pradėtų tvarky
ti asmeninį savo gyvenimą taip, kaip jiems patiktų. Jie 
ne tik patys čia važiuotų, bet ir savo gimines bandytų 
atsigabenti į šį kraštą, nes jie žino,, kad čia būtų geriau.

Bet lietuvių tarpe atsiranda ir tokių, kuriems Ame’

|rika nepatinka. Jie Amerikoje gimę, čia. visą savo 
penimą praleidę, iš Amerikos išvažiuoti nenori, bet kai 
kalbasi su žmonėmis, kurie Amerikoje niekad negyveno 
ir jos nematę, tai jiems pradeda įvairius niekus pa
sakoti. Turime galvoje Ievą Mizerienę, kuri gimė. Ame
rikoje, New Yorko valstijoje, Mespethe. Josios tėvai bu
vo Tamulynai, ji vadinosi Tamulynaitė. Jauna būdama 
ji priklausė socialdemokratiniam jaunimui. Bet kai už’ 
ėjo komunistinis pamišimas, Kapsukas atvažiavo į Ame
riką ir socialistų eilėse įvyko skilimas, tai 1906 metais 
gimusi Tamulynaitė persirito pas vadinamus “pažan
giuosius”. Ji pirmiausia priklausė Amerikos lietuvių pro
gresyviai draugijai, bet kai šios organizacijos vadovybė 
persirito pas komunistus, tai ir ji su jais nuėjo. Vėliau 
ištekėjo «ž komunisto Rojaus Mizaro, tai visai nustojo 
savarankiškai galvoti. 0 dabar, kai jau gerokai senste* 
Įėjo, tad dažnai niekus nušneka.

Dabar Mizerienė, greičiausiai susitarusi su žvalgy
bos generolu Petroniu, organizuoja ekskursijas į Lietu
vą. Ten jai niekas nekainuoja, viską apmoka rusų išnau
dojami lietuviai kolchozininkai. Iš jų atimamas visas už
darbis ir mokamos tokiems tipams, kaip Mizerienė, ne 
tik kelionės, bet viešbučiai, maistas ir kitoki pasismagi
nimai. Ji jau kelias vasaras yra praleidusi rusų paverg
toje Lietuvoje. Ten ji buvo nuvykusi ir Sos,vasaros pa
baigoje. Išvažiuodama iš Vilniaus, Gimtojo/Krašto ko
respondentui Leonardui Aleksiūnųi ji Štokias mintis 
išdrožė: . ui./-' /'

“—čia, Lietuvoje, aš visada jaučiuosi/labiau na' 
j muose, negu ten, kur gyvenu ir gimiau —^Ameriko

je. Kiekvienas apsilankymas Lietuvpjė.mąri; kaip 
nauja brangi dovana, kaip koks eleksyras,-gaivinan
tis sielą ir kūną, teikiantis jėglį ir pasitikėjimo Ir 
vis nauji atradimai. Kiek čia, atrodo; gali' pasikeis
ti per dvejus metus... 0 pasikeitė!: Būdama-druski
ninkuose, vėl gėrėjausi šiuo puikiu kurortu, .-pama
čiau ne vieną naują išdygusį pastatą. Tikrai-toks įs- 

__ pūdis — sanatorijos, poilsio namai, gydyklos, buiti
nio aptarnavimo, kultūros pastatai-čia taip dygsta, 
kaip grybai, kurių turtingi Dzūkijos pušynai. Ku
rortas plečiamas labai kryptingai, išmintingai, ysu 
didele pagarba gamtai, skrupulingai ją saugojąnt 
Užtat ir oras čia, kvėpuoji ir neatsikvėpuoji.” (Gim
tasis Kraštas, 1978 m. rugs. 28 d., 4 psl).
Nei Ieva Mizarienė, nei josios “rašytojas“ Mizaras 

tokio sakinio .nebūtų sulipdęs. Reikia manyti, kad jai pa
dėjo'korespondentas Aleksiejūnas, bet sutikime, kad tai 
josios kalba i-r josios pačios žodžiai. Jeigu jau viskas ten 
auka, kaip grybai, jeigu oras ten toks gražus ir sveikas, 
jeigu, pagaliau, taip gražu ir gera gyventi, tai kodėl Mi
zarienė ten nepasilieka? Kitiems, pasilikti'reikėtų atlik
ti šiokius tokius formalumus, bet Mizerienei nuvežusiai 
į Dzūkiją savo vyro palaikus, ta nori nenori kyla klausi
mas, kodėl ta moteriškė nepasilieka, kur viskas taip gra
žu ir gera? ’• v

Mizerienė kalba apie eleksyrą, kuris dažniausiai 
reikalingas vyresnio amžiaus moterims, mini Druski
ninkų kurortą, į kurį patenka tiktai privilegijuoti ir už
sitarnavę komunistų partijos nariai, tai kodėl Mizarie
nė nepasinaudoja geriausia proga? Amerikoje, vietoje 
eleksyro, kartais reikia traukti Kanados klubo paga
mintus vaistus, o komunistų pavergtoje Lietuvoje tokiai 
aukštai damai užtektų paimti skaidriosios, įleisti lašelį 
druskininkų eleksyro, ir galėtų būti rojus ant žemės.

Sunku suprasti, kodėl Mizarienė, vietoje Druskinin-

šiandien akiai yra patrauklusVilnius dar iš

L. VENCKUS —-------

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

I. R. O.
THE FARINQL COMPANY.

Tokio pavadinimo buvo pirmoji darbovietė po 
karšyklos.Ten gamindavau mišinį, kurį įvairios dirb
tuvės ir fabrikai naudodavo grindims valyti. Maišy- 
davom smėlį su pjuvenomis ir pušimis kvepiančiu 
chemikalu. Darbas buvo labai nesudėtingas, bet fi
ziniai gana sunkus. Smėlį reikėdavo semti šiupelėmis 
ir mesti į apvalų kubilą, kuris panašus į tokį, kokį 
statybininkai naudoja cementui maišyti. Katilui besi
sukant, smėlis piūvėnos ir cheminis skystis susimai
šydavo. Maždaug po 10 minučių sukimo kubilas su
stabdomas. Mišinys supilamas į maišus po vieno cent
nerio (50 kilogramų) svorio.

Toks mišinys, išbarstytas ant aliejuoto ar pur
vino grindinio, greit sugerdavo bet kokią drėgmę į 
piūvėnas. Smėlis gerai valo, tad panaudojus šluotą, 
fabriko grindys gerai išsivalydavo, suteikiant gryną, 
malonų pušų kvapą.

THE CARBORUNDUM COMPANY.

X šitame fabrike jau prieš mane dirbo keli lietir 
vjai.\Tarp jų Aleksas Mikalauskas ir Vincas Lipke- 
vičius^JŠ kurių ir sužinojau apie darbo galimybes 
tšme fabrike.

% *d°vbas buvo žymiai geriau apmokamas, ta
čiau iWdur-tK. 'buvo daug sunkesnis. Gamindavome 
Icn fckėhM. in». malūnų girnos didumo iki mažiau
sio. kokį naudoja dantistai snvo pacijentų dantims 
vpJvti. Darbas, nors sunkus, bet įdomus. Kiekvienas

kuriuos nuims, prie presų, pristatydavo me
sta tinėse. Gavęs užsakymą, turėjau susirasti 
atatinkamą formą, ją gerai išvalyti nuo dul- 
rūdžių, ištepti grafitu arba kitu, jos sudėčiai

kai koja paspausdavau 
kaire ranka reikėdavo 

stovio nenuslįstų, tuo 
leikant vie’inį grėbliuką, 
jį sulygindavome taip,

tekėlas buvo skirtingos sudėties, skirtingo svorio ir 
dydžio, taip pat ir daromas iš skirtingos medžiagos 
mišinio. Reikėjo išmokti atskirti ir atpažinti tuos mi
šinius, 
dinėse 
tekėlo 
kių ir
nekenkiančiu chemikalu. Tada, svarstyklių pagalba, 
ahnieravęs tikslų kiekį, mišinį supildavau į išvalytą 
formą. Ją pastatydavome ant avalaus, metalinio sto
vio, kuris pradėdavo suktis, 
pedalą. Formai besisukant, 
prilaikyti formą, kad ji nuo 
pačiu laiku dešinėje rankoje 
jį suleisdavomc į mišinįį ir
kad visur būtų vienodo stoninio, taip, kati vėliau te
kėlas besisukdamas, nelinguotų, šią procedūrą užbai
gus, gerai išteptą dangtį atsargiai uždėdavau ant 
formos, kurią nuėmus nuo stovio, savo rankų jėga pa
kibdavome po presu. Paspaudus rankeną leikčda- 
vo atydžiai sekti spaudimo matuoklį, nes buvo ga
lima duoti tik tokį spaudimą, koks apskaičiuotas 
kiekvieno dydžiui ir jo mišinio sudėčiai. Iš preso 
išimti tekėlai keliaudavo į krosnį, 
narni, panašiai, kaip plytos, iš 
kad sukietėtų.

kur buvo degi- 
molio padalytos,

Darbas buvo pamaininis ir 
work). Tad blogiau tam. kuris 
mažais skaičiais, kur reikia padaryti tik 6 ar 10 vie-’ 
noes rūšies tekėlų. .Tuos padarius, naujam užsaky
mui vė! reikia ieškoti skirtingo dydžio formas, jas 
valyti ir ištepti, 
sakymą šimtinei 
siruožus, darbas 
po presu vieną

akordinis (piece 
gauna užsakymus

Tas užima laiką. Bepigu gavus uŽ‘ 
ar daugiau tekėlų. Rūpestingai pa- 
tada eina kaip iš pypkės. Tik kiši 
po kitos, stengiesi tik, kad antrojo

generaliniam daktarui ištirti 
ar tokios operacijos privalo bū 
ti apmokamos iš federalihių 
Jėšų. ./ ..

6 Čikagiečius, dirbančius įvai
riose valstybinėse pašalpos įs
taigose. Minėtų įstaigų tarnau

I tojai aprūpindavo sukčius

KAS TURI TOYOTĄ 
1971—73 MODELI?

WASHINGTON. — Kas
1971-73 Toyota Carola ir Co-į -r-r— ——k U.,. iėnn I kortomis žmonių, kurie bei rana automobilius su ,1600 ce kada davo valst^inę pa- 
motons (engines), gali ;turėti . °

įstMgančiu e
- taigos , viršininkas, išaiškinęs 

jo -Įstaigoje daromą apgaulę 
valstybei ir miestui, kainavu- 

_ šią apie pusę milijono dolemj,
/ _ . - , surašė nusikaltėlių vardus^ jgavusi astuoniu tokią , . . ..r s i. _ ® i padarytas nusikaltimus ir atr

davė prokuratūrai.
Vastvbės kontrolieriai tik 

riną išleistas sumas, kurios ga 
lį ^siekti iki dviejų milijonų do

turi

bėdos su 
toriu (thottle), nes - reguMato-b 
riui staiga įstrigus, vairuotojas 
gali netekti kontrolės.

Administracija (NHTS) pra- _■ 
neša i 
modelių savininkų praneši
mus apie reguliatorių įštrigi' 
mus, kurie, Jaunei, apsiėjo be 
sužeidimo ar medžiaginio nuo 
stolio. Reguliatoriaus (thrott
le) įstrigimai — įkliuvimai pą fSĮriij. Prie šios apgaulės dau- 
sitąiko staiga, visiškai netike
tai ir dėl to gali įvykti neJai'Hęjįąigoje tarnaujantieji čika

gausia prisidėjo federalinėje

rolės. Hoyota su 1600cc moto-- -------------
rais JAV pardavimui prieš, MOKESSIŲ MOKĖTOJAI .
1973. metų kovo mėnesį buvo 
importuota 270,000. '

NHTSA pataria, kad visi, 
kas turėjo kokią problemą , su 
reguliatoriaus įstrigsimi, rašy
tų tos įstaigos Defektų Tyri-; 
mo Ofisui, 400 > Seventh r Sk, 
SW, Washington, D.G .,20590

PATRAUKĖ TEISMAN -
68 SUKČIUS . ; . į

CHICAGO, Ill. Cook County 
prokuroras patraukė teisman

NESISEKA SU SALT
WASHINGTON.D.C — Dar I 

daug ir sunkiai teks, derėtis 
dėl SALT sutarties, ko.1-ją g a-, I 
lės pasirašyti JAV-bių Valst. 
sekretorius Cyrus R. Vanee ir 
Sovietų uužs. reik?, ministens 
Andrei A.Grovyko, Lurie Jung 
tinėse Tautose^ New Yorke, 4 
valandas trukusias derybas 
•baigę be galutinių rezultatų 
Dėlto\viHys pradegta išblėsti, 
kad naujos sutarties. dėl stra
teginių ginklų apribojimo bū
tų giam dar šįmet sulaukti.

SUMOKA UŽ GRAŽUOLES
Sveikatos, švietiriio 'ir Geroį- 

vės Departamento sekretorius: 
Joseph A] ‘ Čalifdno’ savopra- 
rieširhe Kongreso’ Prekybos iJr 
vyno ir žvejyboj komitetui pal 
šakė, kad mokesčių mokė tojuj 
prnigaiš "yra apmokama1 šim
tai fcąškhittį 8 ’igomnėms už to 
kilis pagražinimus, kaiį veidų 
bdoš ir krūtų pakėlimai ir ki
tokias kosmetikos ' operacijas. 

’ ” Galifano ' 1 pasisakė pavedęs

Kvies Izraelio Į 
valstybės atstovą

ris pareikalaus' Sinią'atšaukti

tissako, 
Ljažįąlo

te, be|tšiandiėn Reįuto gyven-

jus, negu anksčiau^ Izraelio Vy
riausybė yra įsitikinusi, kad ĮSI 
rijos karo jėgos privalo .tuojau 
būti atšauktos .iš Libano.. .. > _

kų eleksyro, grįžta i Ameriką, kur ji nesijaučia, kaip 
namuose. Ar ją sąžinė graužia, kad ji, gyvendama Ame
rikoj, dirba prieš Amerikos santvarką? 0 gal jai reikia 
eleksyro, kad ji pavergtiems lietuviams pasakoja, kad 
vargas, nelaisvė ir išnudojimas yra geresnis, negu esan
tis maisto, apavo ir aprėdalų1 didžiausias perviršis. Bū
tų gera, kad ji laisvoje Amerikoje spaudoje atsakytų Į 
šiuos-klausimus. ’ ’ ’ Į’

— Devon, Pą, Gyventojas 
Charles Penrose šyeicarijoje, 
Bazelyje, nusipirko Krstoforo ko 
lumbo kelionės į Ameriką rapk

rankraščius. Jis turi didoką se
nu rankraščių kolefcciją, kurią 
seniai pradėjo rinkti jo tėvas. 
Rankraščiai kainuoja tūkstan-

pusėje preso dirbąs partneris tavęs neaplenktų. Ta- sėdę-pasika&arne, papolitikuojame, cigaretėmis pasi- w « - » ■ i • 1 • • 1 • » • • . • 1 T • • ’I . t _ « . ■ *. *- -* i • —1 * T X -_ i. 1L-— f —.— v. -čiau ir skubant reikėjo dirbti tiksliai bei atydžiai. 
Atlikus užsakymą, nauji tekėlai, sudėti ant lenty
nų, būdavo nustumti į krosnį. Jeigu jie ten sutrūki
nėdavo ar aptrupėdavo, tai už tokius gaminius 
mums nemokėdavo, reiškia, tavo darbas ir prakai
tas buvo veltui. Todėd dirbdami turėjome būti labai 
atydūs, viską gerai ištepti, nusverti ir presuoti.

Garborundum fabrike išdirbau virš diejų me
tų. Būčiau gal ir ilgiau dirbęs, bet prieš tai tokį sun
kų darbą nedirbęs, suvargau, nusilpau. Pertraukos 
metu naktį negalėdavau valgyti, nors tokiam 
niai sunkiam darbui reikėjo nemažai energijos, 
nos melu vėl negalėdavau miegoti, 
kėjo permainos, tad vėl pradėjau

tikėdamasis geresnio.
RUBBER REGENERATING

Tame gumos fabrike svarbiausioji žaliava
senos automobilių ir traktorių padangos. Suprau

stytos į smulkins gabalus, šios liekanos buvo tirpi
namos. pridedant į tą mišinį iš Burmos ir Indijos at
vežtos neapdirbtos gumos žaliavą. įkaitintas. miši- 
hys patekdavo vamzdžiais tarp plačių, sunkių volų, 
iš po kurią išeidavo suspausti, juodi rėžiai. Juos hm* 
plaudavome maždaug staltiesės ilgumo ir siųadavcr 
me į sandėlius, fš kur jie buvo vėžami į lit lis fabri
kus, kurie tą atnaujintą gumą panaudodavo \įvil- 
riems gumos gaminiams formuoti.

Man ten bedirbant, panašų,darbą, dii^ra tėvą* ir 
sūnus Antanai Parėsciui, Varta
Paulauskas, Juozas Verfcyia. "Alfonsas lAjkautkhs. ir] 
kili lietuviai, kurių pavardžių nebeprisimenu. Su 
savo tautiečiais, tarp • daugybės anglų ir airtų bei 'Ja
maikos-juodžių, lyg ir-smagiau.-Pertraukosymetu su-.

Būtinai man 
ieškoti kilo

fizr 
Die- 
rei-
dar

bo,

vo

COMPANY
bu

daliname: Dažniausiai šū tais pačiais autobusais at- 
vykdavome į darbą ir kartu namo grįždvome?

ASBESTO FABRIKAS. • -
čia taip pat dirbo nemažas skaičius lietuviu 

iš Eccles, \ renus pažinojau iš pripuolamu susitiki
mų lietuvių klube, kitus, Manchesteryje " gyvenan
čius, geriau pažinojau. Taip jų buvo ir Vladas* Kap
stys. Jis niekoumet darbą neapleisdavo, tad ten hu- 
Vb laikomas vienu iš patikimiausių darbininkų, iš
dirbusį daugelį metų.

Darbas Asbesto fabrike man patiko. Nesunkus, 
bet reikėju būti akylam. Man teko šlifuoti asbesto’ 
plokštumas iki tam tikro storumo, matuojant net iki 
tūkstantinės colio (inčo) tikslumo, čia žmones dirbo 
dieną ir naktį trimis pamainomis, nesustojant net 
sekmadieniais. Prisimenu vieną sekmadienio vakaro 
įtuolykj U imu Jafką: liTJRSBD

Vladas Kupstys vieną sekmadienio popiet^bū- 
dantas lietuvių klube, turėjo dalyvauti net kelių or
ganizacijų valdybų posėdžiuose. Daug kur dayvau- 
jant, daug visokių reikalų, o Vladas dalyvavo vi
sur. Po kiekvieno posėdžio reikia kokią bonkę alaus 
išgertu Pasibaigus paskutiniam posėdžiui ir su drau
sta begurkšnojant gerą antišką alų, Vladas staiga 
prfrintihė, kad jam lį vakarą reikia dirbti. Iki pa
maino* paaikeftinio betiko mažiau kaip pusvalan-maino* pagikeftimo betiko tnažtau kaip pusvalan
dis. Tad nebegrįš Į namon persirengti. Vladas is 
ktabo pakvietė taxi ir nudūmė į fabriką. Kaip tik 
jillkū. : ‘L V . r

Rytmetį isėjęs is fabriko, V|nda% Jo
taxi tebestovį ibfčriš paslaugai alMard jam’-duris 
it klaWily*: J . *

(Bus daugiau)
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Oft K G RAUKAS 
AMuiibua ir moyihų urnos 

0INSKOLCXMNS CMMUftGUA

Mf0a| MMtaRX Tel. LU 5-4444 
PptmA-MCRaia pacaTsurttarimt 
i«i neai*M«M, BrtmbmU 374-8U&4.
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MOTŲ « SLAPUMO TAKŲ 
*> j. CHIRURGIJA 
ž ' : y«»t. m-0533

UR. PAUL V. UARG1S 
0YOYTOJAS 4R CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos oirwferwm

iJM Hėnhtim fcd.» Weitchester, IU 
^ALA? lX>o. b—k darbo dienomis ir 

antrą iesudiexų b—3 vu.
/ T>U art* 162^’2b

M. IVANAUSKAS Liepsnos tapyba

•A e«U — Bfc 4-S893

DK A. K GUL v ECKAS.
* *YBYT(X>AS ir chirurgas

SPSCIALYbl AKIŲ LIGOS 
J Wwt lO3rd StfH j

V.sUatioB ?«£&. suMUnm^.

DK FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA UKTUV1SKA1
24žt W. M St. TeL 737-SM5

Tikrina akis Pntaiko akinius ir
“contact lenses”'

ViL s£ai susitariau.uidtryta treč
~ r- - ‘ . , ■ _ _ _ _

UkLeGNAS SEIBUTIS gėralais;.laiky'
' —* i voSVn KvArvVla irpnati trail-

Si EPAS VARAN K A

16 amžiaus vidutyje pastalė pi
lies prievaizdas Hozijus. Kad 
statytojo pajamos būtų užtikrin
tos, kunigaikščio rašte buvo už
drausta nuo Kernavos iki 
stricos per Nerį statyti kitą 
tą.

Bi- 
til-

mi, gy veno usienyje ir tuo pa- general business offices of the publi- 
a;., iL’L.. ; 1 ■ shers — 1739 S. Halsted Street, Chi-čiu laiku buvo renkamas į Lie-cag0 Illinois 60608.

6. Publisher — The Lithuanian 
News Publishing Co., 1739 S. Halsted

Editor — Martin Gudelis. 1739 So.
i Halsted Street. Chicago, Illinois 60608.
i Emeritus Managing editor —.Juo-

Chicago. Illinois 60608.
i. vwner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Juozas Šmo
telis, Martin Gudelis, K. M. August, M. 
Šileikis. Ch. Austin, Emma Petraitis. 
V. Galskis, 1739 So. Halsted St. 
Chicago. Hl. 60608.

8. Known Bondholders, mortga-
- . gees, and other security holders ow-

sių prancūzų okupacija \ ihnui nine or holding 1 percent or more of 
buvo naujas smūgis. Lietuva ir1 t0!a^ amount of bonds, mortgages or 
T 1 .. Z 1 . , .. . . . other securities — None
Lenkija Napoleonui turėjo būti 9. For complection by nonprofit 
aru das jo armijai. Vilnius bu-iorgan‘?utions aj»U«>n«<i w maa at 

A . 3 x T< ,. i special rates. (Section 132, 122, Postal
vo tarsi mažas Paryžius. Čia su-4 Manual).
važiavo Napoleono ministerial J The Purpose, function and the ex- 
..... f . ... e*npi status tor Federal Income tax

aukštieji pareigūnai, Uzs.enio’purposes.
valstybių atstovai ir masė <le- S riave, “ot ch“8ed during preced- 
zertyrų, kurie plėšdavo ir prie- □ Have changed during preceding 
variavo gyventojus. Vilniaus ZA2 I?onthf ur u _

. J J (U changed, publisher must submit
komendantu buvo Hogend r- explanation of change with this state- 
pas. Gruodžio 6 d.. 7 v. rvto pro '“16^ ^ ♦ j c 1. v. 1 1 10. Extent and Nature of Circula-
vilnlų pravažiavo Napoleonas, tion.
palikęs sužalotą armija inar-E£ ^įsN^Pi“printe,d: Avera«e 
šalui Miuratui ... --

Po 1812 metų karo buvo pra
dėta svarstyti, kaip gre.šiau ga- 
lirvirt -1 • iers’ or omerwise. Average no. copieslima atstatyti sugriautą ūkį* each issue during preceding 12 
Atleisti valstiečius nuo baudžia- months 11,150; single issue nearest

tuvos seimą. Tokių pavyzdžių
i • / i « ruuuNoing vo., ibuvo šimtai. Priėjo prie to, kad su Chicago, Ill 60608. 
Lietuvos-Lenkijos valstybė 1795 
metais buV'j padalyta tarp Ru
sijos, Prūsijos ir Austrijos. Vril- Pron&us, 1739 So. Halsted St., _ . . t Chiraffo Illinn‘« KOBOR
mus Lietuvos sostinė su didžią
ją Lietuvos dalimi buvo prijun
gta prie Rusijos.

Pranzuzų okupacija.

1812 metu karas ir 6 menc-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

M Aš pritraukiau Juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryilah.* Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo sunUnkiuni- 
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teiiingn- 
mas, urilė ir galybė visada veikla tvarkingai ir sutrartinaL Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauki Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visu patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

<V. KAITO TYXINrrOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 16303

Mažeika & Evans

i issue during pre
ceding 12 months; 1&.950, s.ngle 
issue nearest ti liling date: 20,150.

B. Paid circulation
1. Sales through Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies 
issue during preceding 12

(Tęsinys)

Vilnius augo ir garsėjo. 14 
šimtmetyje, pabaigoje Vilniui 
buvo suteiktos savivladybinės 
teisės. Vilniaus Pirkliams buvo 
duotą teisė prekiauti visoje Lie- 

i tuvoje, nemokant kelių ir tiltų
Į mokesčio. Miesto savivaldybė j Vilnius unijos šešėlyje, 
tgavo pelningą, teisę prekiauti- 

t ti vaško sviryklą, įrengti krau-.
j tuves Rotušės .pasieniais ir ini- j 
į ti mokesti už turguje parduoda- 
■ mas prekes. Panašiai kaip šian- 
j diena pas mus Kanadoje, pirki- 
{mo mokestis.

Po Liublino unijos, kuri 1569 
metais Lietuvą sujungė su Len-

■ kija, Vilniaus reikšmė kaipo 
i Lietuvos sostinė ėmė smukti.
Lenkijos karaliai, kurie vadin
davosi Lietuvos didžiaisiais ku
nigaikščiais,

Lietuvoje labai retai kada bū- 
Gausėjant totorių plūdinėj i-' davo ir Vilniuje negyveno. Lie- 

mams, 1503 pradėta statyti gy-1 tavos bajorų seiinai iširo ir Vii- 
. nybinė sostinės siena. Ji buvo niuje nebesusirinkdavo.
Įstatoma bemaž 26 metų. Sienai Rusų-lenkų karo laikotarpiu 
j buvo apie 3-jų kilometrų ilgioj 1654-1667 ni., Vilniuje ištisus 
į 12-14 aukščio ir vietomis 2-3-metus siautė maro epidemija. 
I metrų storio. Tuo metu Vilnių- Tuomet išmirė beveik pusė Vii-

. x u INKSTU, f'USLRS f®. ’
, Prostatos chirurgija

iirtO WEST fcSrd STREET
■*. .VtL JUUTfcu. 1-—» poplft

kelvino, h —7 v«L vak ■i' 
j vtite .rtiet^ J70-TMO _ 

■ iftbaenciio, liuta

‘ Uit. V1T. TAUHAS
l*''Rytojas, ik c^jruRuas

jieex.
'-2m2 torh-ši K--ET

V rtįu - pirm.. anUicL, treėud. I _
'ft cy-ft_■ jU-ir 1^'VĮ.I’ nĮ je buvo apie 25.000 gyventojų, niaus įmesto gyventojų nuo ba- 

vai. popiet ir kitu laiku Europos atlasuose Vilnius bu- do ir ligų. 18 amžiaus pradžio- 
pagal susitarus*. vo priskaitomas prie ^didžiųjų je Vilnius dar labiau nukentėjo

------ -  " -----—------------- ; miestų.- • ,nuo švedu užpuolimo, nuo Karo- 
ŠILEIKIS. O. P. r Miesto valdžią - sudarė,: magi- lio XII grobikiškos'kąriaupme- 

ta*> nės. į-- ’ į r »? * j '

to filing-date 11,350.
2. To term subscribers by Mail, carvos. Vykdyta Lietuvoje caro ____________________ ____

tautinė/’priespauda lietuviuose rier delivery or by other means. ’Ave- 
r ...• i • w: rage No- Copies each issue duringt-Tmavo laisves siekimus. Vii- preceding 12 months 8,725. Single 
niuje pradėjo dvgti slaptos or- lssHe J?ear,est filID§, date 8,725. 
ganizaeijos. Vilniaus universi
tete pradėjo Veikti filomatų — 
mokslo mylėtojų draugija, ku
riai priklausė' poetas Adomas 
Mickivičiug ir kiti žymūs asnie- 
nys. ~ VėJiatjį. prasidėjo veikėjų 
suėminfai/Jt trėmimai j Sibirą..

--(Bds daugiau)

tage No. Copies each issue during

C. Total , paid circulation: Average 
No. copies each issuė during prece
ding 12 months 19,875. Single issue 
nearest to- fging date 20,075.

D. Fręę ; distribution (including 
samples) oy 'Mail, carrier delivery, or 
by. other means. Average No. copies 
each issue . during preceding 12 
months 50. Single isoie nearest to 
filing date-50.

E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No., copies each issue during prece
ding 12 months 19,925. Single issue 
nearest to filing date 20,125.

? F. Office use, left-over, unaccounted. 
i spoiled after printing. Average No. 
j copies each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 

I filing date 25.
k v I G. Total Average No. copies each

kyaus siūlančius kreivus politi j issue during preceding 12 months 
Vhq : 19,950. Single issue nearest to filing
KUS* . • 3 • J date 20,150.

-—:----- ------  11. I certify that the statement made
by me above are correct and complete.

Ch. Austin,
Business manager

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
— Atstovu rūmų Etikos komi 

tetas nutarė atiduoti teismui du 
atstovus. Jie turėjo kyšių neim 
ti ir pranešti vyriausybei apie

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

; ; uKT£kiPSUAN^RųT)^iSTAS zs.tratas? Kurmistrai, vdilas,
? Aparatai - ProtetaLM-fri: ban- ■ ryini ;ir kitus. įnstitucįjęs. Mie-į švedai su/20.0(X) kariuomene pa, 

:cv. -'Wsi* cML^niSįluniJai. sa: atkaklių kovussu lieiuviąis ūžė-,
yiu.:. #—iPir 4UĄ ji.-.cnldja. gavo bąjpfų, telpąs, Mięu niėiVilhhj:lzO2.4.5.darėliau už . .fWnen

WteF43rt ŠK, CMei»,’/vL 60629; stieėiai. irį tĄę'. v^Sa’<sukįlinEį.i daug vilniečių t.pakorė ^except Sunday^
Įj£vUkĖj PRaėĮnet 8-50^4^ y ' buvo, pa tenkintu miesto., N'aLurt susą udėjvVibiiiLs.k a rojne tais

STATEMEN. OWNERSHIP,
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION 
(Act of October 23, 1962: 

Section 4369. Title 39, 
- United States Code)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* - ' z ,US1RINK1M U1. Title of publication — Nau jie- c

:’. nos^ - r . • . J
2. Dąt^of filing — Sept. 30, 19731 i.:Frėcfuriiuy issueEvery day,!

— V . v r ■
A. No. of isstįes. published annually 

t-* * . ..»vr. .-..w. a «•»*-,« ,. - - * - 303 ■ r ’ t :
įįdyba, kartais.: lįel Mgriebdav6sizdažnaLėjo iš^ėnkU’fi^dnkas ir. g. Annual subscription rate S26. 
i - ginklo,. JĮjddė , uąštą.. yihuauš; ’Visada' bu vo ‘deginamas ir 'api- n

gyventojais.buvorbutų.ų>riev°- plešiamasrPo karų ir nuniokėl Chicago, il. 60608. ‘ iO *
’ lė. Miestieęiaį: ? turėjo .aprūpinti j imį’''Lietuvos'* valstybėj ė augo u P.- Location o£ the headquarters or1 

pastoge- didžioje . kunigail^šeio pakrikimas. • bidikai ir bajorai 
pasiuntinius, palyd vus ir, bajo-^nebesitenkinp- savo -padėtimi, 
rus atvykstančius 1 Vilnių 1 sei- Boguslavas. Radvila Branden- 

'I mo ar tribunolo posėdžius. t burgo valdi vo buvo paskirtas
Žaliąjį Vilniaus tiltą per Nerį Prūsijoj general-gubernatoriu-

Maple Applesauce Muffins

KABUO HMM VALANDOS 
Virta Xe*r«met B WOP A

V»d*h Aldora - Ww 
j>M.: Mtmteck 4-M13

WRKRAWSTYMAl

MUVING^/
L»ldrm*l — ®lln* ipanud*

ŽEMA KAINA
/į#. iERRNAE -■

?•!. WA 5-8063

M0YING
Apdraustai ^ericrauriymat 

U įvairi y aHtvmę.
' ANTANAS VILIAUS

T«L 374-1381 «rte

> rt

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

t
I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GEORGE F. RUDMINAS
M? So. LITUANICA AVE. TeL: TArir 7-11S8-11H

Convenient! Break fast-on-the-run is a delicious hot muffin 
that, tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
batch on the' weekend for Sunday’s breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple —it takes about the 
same time'as whipping up a side order of bacon.

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend fc^ sweet roll during coffee break.

Nutritious! MaplexApplesauce Muffins have a nalurM 
swmtvner of maple syrup'for a quick nutritious start m the 
morning. Enriched Hour h ar the essential B rita mins plus the 
mineral, iron. Another bonus is theJruiL Add bacon or pork 
sausage. » -* _ " T' ,

AMBULANCE 
PATARNAVS 
MAS &IINĄ 

IR NAKTL

mH'1 .

Lietuviu Brighton Parko Motery 
klubo poatostoginis nariu susirinki: 
mas įvyks ketvirtadienį.»spalio 5 d.; 
2 vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Talman. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra daug svarbiu reikalu aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast. TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

JONUI ŠERNUI

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

Telef. 476-2345

mirus, jo broliui Petrui su šeima ir kitiems giminėms

bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

ROCKFORDO ŠAULIŲ S-GOS

5to BŪRIO VADOVYBĖ IR NARIAI

Ltetvriy kelte: teediee nuo pir- 
madiwto iki penktadienio 3:00 

------  
ir sek

CWtCAGD, M.L.

Dužiausias kailių 
poiirinkimas

Ra

ChtoMQD

S77MŠ

—r~~— -------■
Įl j<i Hmu atea»nfa, kurie 

fMlMų insnakytr-Ntujienas, pra- 
lutbe atshįsli adresus. Mes

n2
1

(18 muffirw)
rup< enriched flowt* ’A cup shortening
tablespoon baking U cup sugar
powder cup maple lyrup

teaspoon salt 2 eggs
teaspoon ground ’A cup applesauce
cinnamon

1
U

Stir together flour, baking powder, salt and ritmam on. 
Cream shortening and sugar until fluffy. Add map!* syrup. Stir 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in floor 
mixture. Fill greased muffin cupa 2/3 fait Bake in*preheated 
373^ F. oven 20 minutes.

•Spoon float into-dry"measuring -cap;-Uvel.Or-follow 
directions on bag. ____ . . 71---------

t

NARIAI:
Ckiexcot
Lietuviu
Laidotuvių
Dirtktorii
Associacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

307 So. LTTUAM1CA AVENUE. Phone: YArdt 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė* Cicero, AL Phone: OLympic Z-1003

The home pictured above 
. doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But ft incorporates en
ergy-saving feature* in de
sign* materials, and appli
ances ^hlch can cut energy 
needs by up U 541 percent. It 
has two heat-eirculatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the healed air back into the
IWOflL

The more effective of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up H one half the cost of 
beating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of theae 
Improve menu was tpproxi- 
jnatMy M.000 ... projected to 
be amortized within 4 to A 

through reduced «x*

sulatloo within walls andoefl-i 
Ing as well as in earthen berms I 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes, energy-saving <ppU-. 
ances and fireplaces.

The two Heatllator Fire
places re-circulate heated air 
back Into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loos characteristic of moat 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy .

The fireplaces were nxppZierf 
by Home Crafts, Zne„ Floral 
Park, Nev York, HeaMLalcr 
Fireplace, A DtoMtm o/ Veg* 
Industries, Ine^ located te JfL, 
Pleasant, Iowa, vutnufacturer.

STEPONAS C. LACK IR SONŪS
(LACKAWICl)

2424 WEST 69th STRETT RX-piUk 7-1XU
2314 WEST 23rd PLACX Vh.ttah 74471
11024 SOUTHWEST HIGHWAY, Pxloe Hiita, UI 174-U19

motoUrt ^njiacet

3354 80. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-lfl)

« — MMWIVKX, CMKAGO 4, ILL. Saturday Sepftmbtr 30,’fWS
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RALFAS APLANKYS IR MUS
Dar buvo

Balfo m?nt‘>
keHos dienos pr’tš 1 
o pradžią, (r ugsėjo jo.

21 dieną) Chicag je, šaulių na
muose įvyko Balio piniginiu va-j 

Susirinko virsi 
liavos
• spaudos žino-Į 

ir į va i-j

jaus atidarymas.
šimto Balfo rink 
kų. darbuotojų i, 
nlų. Nemažai dalyvav
rių organizacju utstovų.

Savo atsilank\mu ir pasakę

Rinkėjams linkėtina gero vė- 
auk tojams, pagal 

būti duosniems.
P. Venclova

o 
išgales.

savo

.taikiniu- ' — . _ ^

TRUMPAI I
♦-

i 
♦u žodžiu susirinkimą pagerbi 
Lietuvos (iencrtilinė Konsule Ju-i 
zė Daužvaudienė ir Balfo Cen
tro Valdybos pirmininkė Mari-t 
ja Rudienė. Susirinkimą atida 
rė Apskrities 
ninkas Valerijon

itida 
Valdybos pirmi- 

šimkus. Dar 
trumpai kalbėjo Alt s Chicagos 
skyriaus pirmininkas Algirdas 
Jasaitis ir kiti. Vadovavo Jonas 
Jasaitis. Padaryti Valdybos pra
nešimai ir paskelbti pirmieji 
stambesni aukotojai. Susirinki
mas užbaigtas Lietuvos Himnu. 
Po susirinkimo

!•?

ka.

A’or//s Šimulis iš \laiquet- 
. apmokėdamas laažą 
atsiuntė 11,aU dol. au 

Tos apylinke
k ė Naujienas vieneriems me 

bet pavardės prašė* ne- 
Dėkui už auką ir už

Parko, 
kaita. :

I

tautietė užsi

*c»■■■ <^;-- tpš^į*8sa

- 'U.3—<

B

savo

O1 * % 
M

i —Dėl visų rūšių stogy dengi-
m© bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

! — SPECIALI 20% NUOLAIDA f 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunu liains ir silp
nai angliškai kalbantiems vy
resnio amžiaus lietuviams ir MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Pret'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Namai Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE.
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ MM 

ŪS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, Žemė — Pardavlnmį 
REAL ESTATE FOR SALK

LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ
i

Chicago II!. — Pirmadieni r*'' v* IVGL.LXIV Price 20 <~ * Monday, October 2, 1978

"^afcGi
■tr:9>on,

j f-'. Gr. —„ — , „ ~ ’■.. — ~ .... - , ,

HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Dn
D.

-isioj]
C.

«... 'Ai?

The First and Greatest 
y Lithuanian P4dy in America X

The Lithuanian Daily Nrw» 
ytėhsbed by The Lithuanian New* Pubb&bin< Co., Inc.

1739 So. Halsled Street, Chicago, Ill. 60608
H Ay market 1-6100 

<U6<64o»«o«ė««oooooaooooooao
K Qcer One Million Lithuanian /y

, In The United States ff

Ir—L—__ :..L L1
* lietuvėms pradėjo veikti Lietu 
vos Dukterų draugijos namuo
se,2735 W.71 St čia kviečiami 
registruotis darbo ieškantieji 
ir darbų turintieji. Registraci
ja veikia kasdien nuo 9:30 v. 
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš-

į

225

. %.

■

GTINES TAUTAVANCE INFO - ptau: 
skelbti.
dėmesį Naujienoms ir j u pla
tinimo vajui.

— V. Žeberlaviciu^. 
darbutojas iš Detroito, 
damas 
j ienų 
apylinkės 
Naujienas

joje. Ji atliks praktiką 
rašy- vyro, 1

; reikalais parėmė Nau- Kenneth, priežiūroje.
leidimą $5

scenos

auka.

-

butai, 4 

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

ŠBIA1TIS REALTY
Notary Publie 

Insurance, Income Tax
i951 W. 63rd St TeL 436-7878

NAMAS — SVAJONĖ: 3 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy-

_ ~_ __ ;__ *___  -1-
lių garažas, du balkonai, patio. Mar-

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2, auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas. 
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 SKL YPAS ir garažas Mar-

11tad. ir sekmad. Lietuvos Duk
terų draugijos telefonas:

apsauga— Kosto Venckaus orkestras 
laidotuvių direktoriaus^ grojo Naujienų piknike, 

Varpininkų
/ Fondo, o spalio 8 (L Vyčių sa-

uat ir
taip 

Leidiniu
I

925:3211. (Pr.) PALESTINIEČIAMS PROGA SVARSTYTI
SAVIVALDYBĖS KLAUSIMUS

PASAULIS LIŪDI DĖL NETIKĖTOS 
POPIEŽIAUS J. PAULIAUS MIRTIES

— Priimsiu ir gobosiu paga1-
’ėje gros Sandaros gegužinėj, bos reikalingą asmenų:

Tos 
užsisuki 

tinkanies-

— Lietuvių Gydytojų Korp! 
Fralernitas Lithuanian narių 
suvažiavime išrinko naują vai 
dybą: V. Tauras, M. Vygantas,

tautietis 
3 mėn.

šinami dar šnekučiavosi, dau-J niain susipažinimui, todėl pa
prašė neskelbti. I ą Garūnas, E. Giedraitienė,P.

— Illinois valstijos loterijoj Jakušonienė, A. Paulius ir A 
J rugsėjo 2X d. Big Pav Dav loši Maėiuikienė.

visi skaniai vai-

giausia ateinančio Balfo mėne-j 
šio reikalais. Visas susidariusias;

Balfo Globė-1išlaidas padengė 
jas E. Zogas.

Tuoj, Spalio pradžioje šis

vardės

^Kostas Venckus yra ne tik ga-i 
bus muzikantas, bet ir instru-j 
mentų meisteris. Jis dirbo vie! 

muzikos instrumentų

i
Tel. 436-6294. (Pr.)

Revizijos komi-
me
Touchdown lošime laimėjo 

gražus Balfo talkininkų ~ būrysį Minneapolis 39, 02, 41 ir 16. j
> namus ir papra-Į

laimėjo 914, 94, 5 ir 5594. Jon išrinkti: V. Raslavičius, A
Taurienė ir J. Kriaučiūnas.

pakriks po mūs 
šys aukos vargstantiems, 
nelaimę pakliuvusieins 
broliams. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet tikimasi į jų atsilanky
mą nuLŠirdaus tautiečių atsilie
pimo. Juk visi žinome, kad dar 
daug tautiečių laukia ištiestos 
mūs pagalbos rankos. Ypač daug 
pagalbos reikalingų yra mūs pa-

S i biro vergi-vergtoj tėvynėj i 
joj.

Prašo pinigy 
aerodromams statyti

WASHINGTON, D. C. —.Prė 
zidento Carterio administracija 
yra pasiruošusi prašyti kongre
są. kad įkirtų reikalingas sumas 
pinigu dviem aerodromams pas 
taty i Izraelyje. Pasirašyta tai 

- sutari i * verčia Izraelį atiduo 
ti Egiptui abu aerodromus. Pre 
ridentas Carieris.. norėdamas, 
kad šie aerodromai nebūtų tai_ 
koę kliūtimi, derybų metu pa
siūlė Izraeliui pastatyti du mo 
dėmius aerodromus Negevo dy
kumoje. Bet tie aerodromai kai
nuos apie bilijoną dolerių, aps
kaičiavo karo sekretorius Bro
wn.

auette Parke. ' %
NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 

kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
353,500. f

Sekretorius papasakojo apie David stovykloje 
aptartus Įvairus taikos klausimus

NEW YORK. N. Y. Sekretorius Cyrus R. Vance praeitą penk 
tadienį labai plačiai informavo Jungtines Tautas apie David va
sarvietėje vykusius Izraelio ir Egipto taikos pasitarimus. Jis nu
rodė svarbiausius dėsnius, kuriais paremta Izraelio ir Egipto tai
kos sutartis, c vėliau plačiai papasakojo apie palestiniečių rūpes
čius ir galimybes jų problemoms taikiai išspręsti. /

Sekretorius Vance aiškiai pa
brėžė. kad David vasarvietėje 
padaryti nutarimai duoda pro
gos palestiniečiams pirmą kar
tą savo problemas kelti su tomis 
valstybėmis, su kuriomis tos pro 
blemos yra surištos. Izraelis nie

Kardinolai apgailestauja, kad gražy ir geraVYSKUPUI NEPATIKO 
MOTERS PAMOKSLAI
*

St. Paul, vyskupas John R. 
i įvertinimą. Jo didelis nuopel- Roach išbarė parapijos kleboną 
j nas, kad į savo orkestrą jis į- Harvey Eganą kad leido Mine- 

j apolio šventos Joanos Arkietės 
1 katalikų bažny čios j e du sekma
dienius pamokslus pamaldų me 
tu per mišias sakyti moteriai fe

(penktadienį), 7:00 vai. vak:.Į rįms lygių teisių kovotojai ir . 
Tautinių Namij salėje, 6422 S.į «Ms» žurnai0 leidėjai. Vysku- 
Kedzie Avenue. Organziacijos, pas Roach pasirodymą pava 

norėtų prisidėti “skandalu”, o kleboną Ega

name muzikos instrumentų1 
fabrike ir ten už padarytą ori' 
ginalią gitarą gavo <didžiausią5

pavyzdį parodęs popiežius staigiai mirė
.ROMA, Vatikanas. — Iš viso pasaulio — tikinčiųjų ir neti

kinčiųjų plaukia į Vatikaną užuojautos telegramos dėl staigios 
ir visai netikėtos popiežiaus Jono Pauliaus Pirmojo mirties. Te-, 
legramose pabrėžia, kad popiežiaus mirtis yra didelis smūgis ne 
tik'Romos katalikų bažnyčiai, bet ir visai žmonijai. j

Viri žmonės jautė, kad naujai 
išrinktas popiežius galėjo labai 
daug, padaryti bažnytinei orga
nizacijai sustiprinti - ir - padėti 
.žmonijai išspręsti visą eilę- sun
kiai sprendžiamų problemų. 
Prezdentas Cąrteris buvo vienas 
pįrmųjų, kuris atsiuntė Bažny- w •> • ‘ • t .‘n

■1VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street ’
Tel. 737-7200 arba 737-8534

t ■A.

i

I

— Field Gamtos muzlejus\ traukia jaunimą.
-Elizabeth Vušilailės-Oper Pradės vakarinius kursus su-! _ Slmtamečiuį prof A Var 

nui Pagerbti Komiteto posėdis 
įvyks š. m. spalio men. 6 d.. Gloria Steinem, mote
/------- ------------------ *\ r-.nn _ ___ i_ i

su-
ar į| sėdėk baigė Worsham kolegi- augusiems spalio 10 d. Suinte- 

laidotu- resuoti
vių ir balzamavimo kursą. Jis Adu’d Educat. Program, Field

mus ją, kurioje studijavo prašomi teirautis:—

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.

I J ridentas Carieris.

aI 'Spėliojimai apie 
naujq popiežių

Romoje dvasiškiai ir paprasti 
gyventojai spėlioja, kas bus iš
rinktas nauju Romos katalikų 
Bažnyčios popiežiumi. Visi atsi
mena, kad prieš’pusantro mė
nesio, kai buvo renkamas popie
žius Jonas Paulius, buvo daug 
kandidatų, norėjusių tapti po
piežiais, bęt buvo išrinktas toks, 
kuris visai nelaukė ir nesitikė
jo. Dabar visi kalba, kad nauju 
popiežiumi ir vėl bus išrinktas 
italas. Praeiti rinkimai juos įti 
kino, kad tuo tarpu užsienietis 
negali būti išrinktas popiežiumi.

«<.'* Pabaltiešiy forumas 
šios savaitės gale

Bendras Baltų Amerikiečių 
Nacionalinis Komitetas (JBA- 
NC) praneša, kad Baltų Forume

7 II ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

r Turiu Chlcigos miesto leidlirą, 
. Dirbu Ir užmiesčiuose gmit, ga- 

!( rantuotai Ir sąžiningą!
KLAUDIJOS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

i
biznieriu Museum of Natural
Roberto Roosevelt Rd., at Lake Shore 

Viršilų, kurie turi Ridge Fune Drive, Chicago, IL. 60605. Tel.
Archer 922-0110, Ext. 362. |

; — Lietuvių Moterų ..Klubų 
Federacijos narių bei atstovių 
suvažiavimas bus spalio 7 ir 8

x d. Brooklvno ’ Lietuviu Kultu 
los židinyje.

— Bostono Balfo skyriau^ 
valdyba, skelbia piniginį vajų 
nuo spalio 1 dienos.

yra duktė žinomų
Bridgeporte Nelės ir

ral namus, 6620 W.
Avė. Elzbieta yra baigusi šv. 
Jurgio parap. mokyklą, Mari
jos aukšt. mokyklą ir 2 metus 
studijavo Mundelein kolegi-

History.

kurios dar

“Ms” žurnalo leidėjai. Vysku-
t

prie prof. Varno pagerbimo, “nepaprastai nusilpusios gal 
vosenos”.prašomos atsiųsti savo 

MIS.
atsto-j

v Į
— Spalio 7 dieną, 7 vai. vak.i 

visus kviečiame į RUDENINĮ,

ii^

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
. Aukas

prašo siųsti Balfo kasininkui:

su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-^ ppfA-rc Pnrinh (MnnAhrn- 
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos; \ ;; A ;
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis’ ta Way, So. Boston, MA 02127..

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaTi 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau-Į 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, |

t .----------------- _ n.tuxu v»jk~ -

štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos Idestėjimuį bet ir visos ’Išeivijos

siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel_l • 
kalų renesanso.

ytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau-

kalų renesanso.

Rev. A. Baltrašūnas, c/o St.

KAIP SUDAROMI
POBŪVĮ — BALIŲ šaulių na-l. TESTAMENTAI 
muose. Pritaikytos dainos, at“į reikalu Jums gali datų

padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisė jo Alphonse Welb 

išleista

liekamos daininikų ratelio, * or
ganizuoto T. Serapinienės. A- 
komponuoja K. Griniūtė, šilta 
gera vakarienė. Baleškos orke
stras šekiams. Kvietimai gau_! 
narni pas valdybos narius: Vai-

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą 
apie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma- 
r 
savaitgaliais visą dieną.

Tel. 778-8039

£3

D t K I S I O 
61—M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

------ -- ---------• "H***1 pušniui automobili* 
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., uUbillty apdraudimas ponalnlnkams

Tlktdl pusmečiui automobilis
į

- Direktorė Elzbieta Pau* 
razįenė nutiko < vadovauti Bak 
f o piniginei rinkliavai Detroi
te. bei Michigan 'valstijoje. Spą 
lio mėn. pirmąsias dvi sąvai- 

i/<5ou atuii uiVQ., st. HeTersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė * rinkliavos bus prie visu tri 
trijų dienu ^atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti; . _. • v ' V. -

• i - z * I
čiūną, Bagdžiu, Mališauską, Ab-

peržiūrėta, /•Sūduvos”
knyga —

Su legališkomis . formomis
veKuyga su , fprmpmiA gauna

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI , -

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pl£- ----- i-!--------------- * - - - ............v * - ------------------- AAA^V^AAUUIĄ, AXUAA^ £

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.
Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSG. 

— — - —r\ _ TM  m —» • —— — — - — - . ■» •17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė

sveciais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu,i jų parapijų bažnvciu._ r-------------------------- -----------J/V4V ^ujUAAVy 11QUUV110 ^llVaCAU

žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.
Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus* * -nA tu mr:xv4«-u.x--- t------* «*«-«------------* • • * • - - .

. x____ -------- ____________________ <AG labiau

mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
n4«,4M_-. "AT------z:-------

autore M. Miškinyte paskyrė $50 premija. Be abejo, atrirgs ir daugiau mpr'onohi ViTr?,, j___ i_____  _ _____ . °,
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

f_Prenumeratos pratesimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reikliam*
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601

1 anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir
ašarindamas susirašinėjimo išlaidas Priede

Pavardė ir vardas
, doL

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _
? ’ ‘ J-J doLyra naujas skaitytojas. Priede

Pavardė ir vardas

Adresas 
I

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

romą; f ( ,
" :Paremkite 1LB veiklą ir jos
darbus ir*4paro<hTkitė solidaru

’ 'Jūsų;iB;Marquettė'‘l^arko <f 
Apylinkės’ Valdyba (r) ( 
Astrologija ir-kortų

tymas, Ėlinor Jakšto, kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No.|* 
State St., tel. 782-3777. Mes kai-

tiria: (Pu).

~ t *i. A'ukast. 
galima siųsti! Mrs. Ė. Paura; ; 
žienė. 17403 Quincy Ave., Det
roit. IMT 482211 čekius rašyti 
United Lithuanian Relief Fund 
yardū. _ . : Ibame lietuviškai. -(Pr.)

I Ml'-liLUD V 1 a OUL loivo, LZ.1QULLO 

pasakyti kalbą mielai sutiko Pe kad nesutiko svarstyti palestinie
čios . vadovybei užuojautos tele
gramą.

Kardinolai skuba 
keliaut į Romą:

‘ žinia . apie popiežiaus mirtį 
buvo, kardinolams pranešta tik
tai penktadienio rytą, tuo tarpu

ter Osnos buvęs Washington ’ *• problemos, tuo tarpu Wa° j- CIU 
Post korespondentas Maskvoje,! 
kuris priėmė kvietimą dalyvauti -

°^j/S,.r??U/JibUlT * niį žemėje/ izralitų okJpūo- 
b 
vykti į Pabaltijo valstybes ir la 
bai gerai pažįsta Pabaltijo reika 
lūs.

cių 
shingtone pasirašytoje sufartyje

j Izraelis sutiko susėsti su Jorda- 

SSSR, Osnos turėjo prosu nu-. . J Ji ■ -n u i*-- ’ i 4.FuSv- ? ’ t°se, gyvenančiais arabais. Da
I bartiniu metu tose srityse gy
vena apie milijonas arabų, ku 
rie galėtų vadintis palestinie- 

Jis kalbės apie savo patyri-į čiais. Kiti du milijonai arabų, 
mus Pabaltojoje, apie

Sadat apie Carterį
WASHINGTON. — Dery

boms Camp David sėkmingai 
pasibaigus, patenkintas Egipto 
prezidentas Anwar Sadat spau
dos konferencijoje pasakė:

“Egiptas yra raktas į karą ir 
taiką. Mes esame 40 milijonų! 
Istoriškai, mūsų yra pareiga kai 
bžti už A^abų pasaulį Paimk 
mūsų 40 milijonų, pridėk 4?’ 
tautas, kurios mu: parems —Ma

Sekretorius Vanceį nespėjęs sugrįžti * 
tų, pastudijavo strateginių ginklų sutarties kausimus ir 
vyko į New Yorką deryboms vesti su Gnųh'ka dėl strategi
nių atomo ginklų antrosios sutarties.

js
L-?

Artimųjų Ry 
ausinius i s"

Kreiptis
A. LAUKAITIS 

4M5 ASHLAND AVI.
5JM775

1

tLABAI ŽEMA KAINA

Labai gražus patrauklus naujas- 
nis 3 butų mūrinis turi du tikrai di
delius 5 % kambarių butus su 3 labai 
patraukliais miegamaisiais ir gara
žų 4 kamb. butą angliškame bei- 

’smante. Didelis 40’pėdų skypas, pui-

vonios^ '3 “ mašinų ’garažas; gera- vieta 
ir apylinkė prie 59-tos ir Kostner. 
Prašome skambinti stebuklingu tele
fonu 254-8500.
z 2' i ~ v r

žų 4^ kamb. butą angliškame bei-
_______   X - _ J — 1/ _ / X Z. ^3^.- r* i irvr ’ • » j ’• '• . ' - — - smante. viaeus ‘tv ptuų pm-atiniiiųstracijO] Iki šildymo sistema, Holywood stiliaus

Saygoš $3.. ^^Įegalijiko

tais -.formomis S3p0.
ns  __________ .. ______________

]riu-siwi:Š^Jauįį^Įoę7į 
j f"-.L - i- - j

pžsakynuis>Mbpfy orde
J 1arxT__ ii 'S* ' c*

skai- RENTING IN GENERAL
*” N u « m o i

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
“4 kambariu,'būtas. 

Skambinti 523-7153.
4 kambariu. butas.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-Į'
Įbo valandomis informacijų prašome kreiptis te-
lefonu:

HA 1-6100.

_ kuris SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA N0REIKIEN1

IMS Weft ink SU Chloro, m W62> • Tel. WA M7CT
DWls jMsIrtrikfmM rOikt bnlrių

MAISTAS H ĮUROPOf SAMMLIU.

WIZIIMi

A

T

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
------  —..------’_______________________ . doLpastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus

Pavardė Ir Tardai -----------------------------------------
| «. 4—g » To - ■ •*-. - — « ' -■ "M

Adresas -----------------------------------------------------— -------------------------- -------------------------------- m — ■>
• Platinimo vajaur proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites snsipa. --- 1----- : -----

■f

žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

kdreszs

Pavardė Ir vardas

Adresas

Fi’/ardė ir vardas

/ Kretai

3 BUTAf Už $54,900. ^
Geriausioje Brighton ’Parko vieto-- L-L . ■ l

oriem klasiškais bungalow stiliaus 6

I A. T V E R A S | 
| LAIKKOMIAl ir BRANOINTBaS j 

' Pirdavhnat Ir TaKysut 
WIST4M xajn I

..........  ■

Siuntiniai į Lietuvą I

didelė kardinolų dauguma jau 
suskrido į Romą ir meldžiasi už 
mirusiojo sielą. Chicagos kardi-

4 uolas John Cody, pįpnas :atskri 
y 4- » • <• “ *> ’ v j • • 4 ’yTNdęs į Bomą,'Jaikfaštininkams pa

Didelį Iqiskq 
pasiuntė prezidentui

I

reiškė, kad. popiežius Jonas £ąu . oj^i jL
pahkpla 

paveikslą.

SAUDI ARABIJOS KARALIUS ŠIRDĮ
SPECU LISTAMS TEKS OPERUOTI

L. i. - ’ * - a . . . .

hizrdėlfo premjeras Begin.-pagofclyias iž:;n

mūsų 40 milijonų,

Vakarų kartais besivadinančių palesti- 
žumalistų veiklą ir vaidmenį. niečiais, vėliau galėtų prie jų

£ UTLldUOlUJC JUl L£,l-l wru. i ax AU 

iie labai puošnus 2 aukštu mūras su 
w į— — —— 1-1 zvvtt

{kambarių butais po 3 mįegamuisiusi 
I s a formaliais valgomaisiais, pilnas 
beismantas ir dvieju kambarių butu 
jame, 2 mašinų garažas. Skambinkite 

. stebuklingu telefonu: 254-8500.

IŠNUOMOJAMAS butelis prie pat 
Marquette parko, negirtuiliui ir ne
rūkančiam vyresnio amžiaus asme
niui. - Tel. 471-0895.

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reiki*

REIKALINGI DALIŲ 
SURINKĖJAI
(Assemblers)

Nuolatinės pozicijos yra siū 
lirbinių ga- 

assemb-
lomos garsinimo^ 
mintojo “Cardbord 
ly’’ ir pakavimo skyriuje.

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

Turi suprasti ir kalbėti ang
liškai.

I

POSTER PRODUCTS, Ine.
3401 W. Division

beismantas ir dvieju kambariu butu . _ v. v , • 1'1-

ir kitus kraštus '
P. NEDZINSKAS, 4065 Ajchtr Ar.;

ir kitus kraštus

įChieago, III. 60632.

t

PENSININKŲ ROJUS

' Union Pier, Mich., naujas žieminis

’žius, šaldytuvas ir patio. Didelis skly— 
uas, geroj vietoje — blokas nuo eže
ro. $37.000. Chgo. tel. 425-6451. Taip 
pat atskiras sklypas 100x135’.

e Kaina $4,750.

namas su 3 miegamais. Kilimai, pe-’ 
_ *• _ , j i—-   •_ T\4J^.14— _ 

uas, geroj vietoje — blokas nuo eie- 
pat atskiras sklypas 100x135’.

• 0,4 T c n

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

DRAFTSMAN—ENGINEER

Suburban based engineering group 
of a major corporation seeks persons 
with mechanical drafting experience 
with good math background to de
sign tools, dies and molds for the 
Plaster Container Division. Must have 
knowledge of tool shop machining

DESIGN

MiUWieu^e VI LUUl oliup mavnimiib ( 
practicies, neatdrafting and speak.
English. Excellent w-ages, outstanding 
benefits including dental care.

APPLY IN PERSON
CONTINENTAL PLASTIC

I

M. ilMKUi 
Notary Public v’

INCOME ’
4259 S. Maplewood. Tok 2ŽI
Taip pat daromi vertimai, jį 
iškvietimai, pildomi pilietytt# 

šymai ir kitokį hlašklj

TAX SfHVfŽį

iškvietimai, pildomi pilietyl

ti

•■4

jį^

REST things in life
Call Frank Zapolls 
POltt W.JSfh St.

GA 4-1654

run vma

A
TMfŲLMKl

ll State Farm Life insurance Company

I REPAIRS ON HOMES Jį FLATS 1
• SIDING • * DOWN

• CEMENT WORK 
KINDS • PORCHES •

ROOMS •

AND APT. BLDGS.
ROOFING < ------
SPOUTS <
OF ALL KINDS _•

DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES

KITCHENS • REC.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKOUrrTi SIFT FARC11J S(RVKI 
I3«1 W. CMc**., III. W4M. — T*L WA 5-1777

XXXJ fa. HaKfad «L. CMcm», IIL — T^. X5449W 
V. YALANTINAf

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais .9:00—9:3(t vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629

Penktadieniais 9:30—10 vaj. vak.
, 1 J — _ • Y A

T»W. - 778-5374

I

1

Skambinti E. A. Henericks 
angliškai.

Tel. 252-0107.

CONTAINERS

2425 Touhy
Elk Grove Village, 11. 60007.

E. O. E.(M)F.
i

i
FORKLIFT MECHANIC

Must have electric, gas L.P. experi
ence. Full co. ben. Paid vac., o.t. 
available. Specialized factory training. 

496-0400 
Ask for GENE i

APŽIŪROS INŽINIERIUS 
SU PATIRTIMI 

IR MECHANIŠKAIS GABUMAIS

dirbti Northsides slaugymo namuo
se. Reikia kalbėti ir rašyti angliškai. 
Teirautis angliškai.

Tel. 478-8860

AUTOMATINĖS VARŽTŲ 
MAŠINOS OPERATORIAI

Reikalingi patyrę vyrai nusistatyti 
ir operuoti B & S automatišką maši
ną. Nūolatinis darbas viršlaikis, visi 
priedai. Reikia susikalbėti angliškai. 
Teirautis angliškai.

DURITE SCREW CORP. 
1817 N. Long. . 622-3410

1

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM’ Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s PiHs tor 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
1 . r 
dose to relieve backache

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets lake only as Orected.

gives you 50% more pam reliever per
i ftncfs tn rOiitK/a

No. 79

I

f

I 
i 
i

I

IOR & EXTERIOR WORK.
FREE ESTIMATES 

BY OWNER NO SALESMAN
CALL ANYTIME

878-5682 ©r 769-0514

IJETUVLS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Towr. ot Lake) 

Dalo namus B la»rka Fr H 
Darbai garantuotai. 

Skambinti YA 7-910?
STASYS ŠAKINIS

V

HELP WANTED — FEMALt 
D.rblnlnkly R»l>cUI

WOMAN WANTED TO LOVE AND 
<HELP CARE FOR TWO YOUNG 
(CHILDREN IN OUR NEAR SOUTH 

SIDE HOME, 5 DAYS/WEEK CALL 
MRS. STRAUS. EVENINGS AFTER 
6 P. M. - 666-2339.

i YVvrwAni vvAre i cv iv /vrivz
;HELP CARE FOR TWO YOUNG

DAYS/WEEK CALL
EVENINGS AFTtR

. — naujienos, CHICAGO «, IU, Saturday, September 30,:197S'

Rus žmonių atmintyje
-•? bai gražų popiežiaus
vUTJis pasakydavo karčia- tiesą< bet!

mokejb tai pasakoti su^ gracija, j vasarvietėje padarytus; sušįta-

las Rosaįes bųyo paskutinis dval
jam buvo:iabai nesmagu, kai

Paiiliūs ketvirtadienį vakare ii-, prezidentas nutarė' nestatyti
gai kalbėjosi. Penktadienio ry- aviaejos bazių' Nėgevo.dykumo  ------- r—— -------------
tą arkivyskupas patyre apie po:. je Jam* teko rašyti plain's pasi- tojais* specialistais ir leidžia 
piežiaūs mirtį. . . . aiškinimas.** Kai-išsiuntė’ šį laiš

-jką, tai Beginasvisai sunegalavo.

patiko- paties prezidentų Carte
rio laiškas, smerkiąs y jęr pastarP 
gas j kitaip, • ^jtęrprętuoti3David

Manilos- arkivyskupas kardino-! rimus./Jeįgu. Beginąs‘taip grer.
. - . - . ■ -u: _

giežius J°nas į tai jam buvoaąbd- nfe^l^u, kai 

gai kalbėjosi. Penktadienio ry-

piežiaus mirtį.

- Leido žmonėms 
atsisveikinti-mirusįjį

Staigi ir netikėta 'popiežiaus 
Jono Pauliaus Pirmojo mirtis

. ;, " įgėridusioh Jeruzalės ligoninėn
“ tfivfiAkD. o:f _. : 1 - * f * r - U . r 7 *- <

e o ipvrfco; ’ ^Tunisia./1 Omanas, Emiru-

(Saudi Arabijos-karalius Ghaleb pagul
dytas Clevėlando ligoninėje, širdies- specialistai jau -turėjo pro-

Igos patikilnti jo sveikatą ir priėjo.išvados, kad. būtų geriausia 
i operuoti jo širdį. Atrodo, ‘kad klausimas jau galutinai aptartas., - T . ^j: vpciuuw on ui. .Tuuuu, Fkcr.j ru-duoiiiici^ jau 5a.11

tai kaitąiioja. $avo;.^ninius,^^ .jau4ninjmas Dn Loop operacijai daiyti

aviacjos bazių' Nėgevo*. dykumo

Piety Afrikoje
Johannes burg. — Buvęs iki 

ši^l Pietų Afrikos ministerisnustebino visą aukštąją Bažny
čios Vadovybę. Iš popiežiaus pa
reiškimų buvo pagrindo many-Jnį didžiausia parlamento atsto
ti, kad naujai išrinktas popie-jvų balsų dauguma išrinktas Pie 
žius imsis didelių reformų Baž
nyčios administracijoje, bet kai! Pa valdęs Pietų Afriką 12 metų 
jis veik visus aukštus pareigu-! Vorsteris ketvirtadienį savo pa
nūs patvirtno, tai nuotaikos pa-1 reigas perleido Pieteriui Botha, 
sikeitė. " I o sekančią dieną buvo išrinktas

Pirmiausia suvažiavusieji kar| prezidento kėdės, kuri buvo tuš 
dinolai pasimeldė, už popk- j viii pu pri cAldeuiv NlvvLvs Dicu 
Saus sielą, o vėliau jis buvo] richs mirties praėjusį mėnesį, 
popiežius nuneštas į Vatikano ba 
zūiką, kad galėtų jį atsisveikin 
ti ir tikintieji. Vien tik penkta-į 
dienio vakarą tvarkingai pro po j 
piežiaus karstą praėjo 30,000* 
italų, ’šeštadienio ryta prie bazij

John Vorster praėjusį penktadie

tų Afrikos valstybės prezidentu.

Saudi Arabijos karalius pil-' 
niausiai pasitiki Amerikos gydy«

*1

patvirtno, tai nuotaikos pa- j reigas perleido Pieteriui Botha,
«- • __ . - I

>o sekančią dieną buvo išrinktas

dinolai * pasimeldė, popie-įčia po prezidento Nicolas Diede

likos susirinko žymiai didesnės! 
minios, kurios tvarkingai žings
niavo nurodytais takais atsisvei-| 
kinti mirusį ir mėgiamą popie-į 
žiu.

KALENDORfiLIS

Spalio 2: Mena, Angelai Sar-| 
gai, Pavandė, Giriutis, ButeikaJ 
Eidvilis.

Saulė teka — 6:46, leidžiasi 
—

Debesuotas, gali lyti;

I jiems nutarti, kas būtinai reikia 
’ padaryti. Karalius Chaleb skai
tomas turtingiausiu ir galingiau 
siu arabų valdovu. Jįs kontro
liuoja dideles žibalo versmes, 
kurios jam kiekvieną metą neša 
dideles pajamas.

Karalius Chaleb pilniausiai 
pasitiki kunigaikščiu Fuadu, 
kuris turi visus įgaliojimus kraš 

, tui valdyti. Reikia manyti, kad 
karalius Chaleb pasimatys su 
prezidentu Carteriu prieš išvyk
damas iš Amerikos. Kunigaikš
tis Fuad paskirs Saudi Arabijos 
atstovus į prezidento Carterio 
planuojamą Libano taikos kon
ferenciją.

Premjeras Begin 
pateko ligoninėn

JERUZALĖ.

1 Oro.tragedijos
veda iš proto

WASHINGTON. — Kaliforni
jos universiteto Los Angeles 
mokslininkas Edwin. Sheidman 
perspėjo,, kad tokios katastrofos 
kaip viršum San Diego dviejų 
lėktuvų susidūdimas, užsidegi
mas ir degančių žmonių padan 
gių kritimas savo akimis tą šiur 
pūlingą sceną mačiusiems pa
liks visam amžiui nebeužgydo- 
mas psichines žaizdas. “Galime 
būti tikri, kad padidėjęs skai
čius nervų ligomis segančiųjų 
per eilę metų, ieškos ligoninėse 
psichiatrų pagalbos. Tokių šur- 
pių nelaimių įpūdžių padarytos 
psichinės žaizdos negi ja, o daž
nai ir po 10 metų tebepūliuoja: 
padidės savižudybės , divorsai, 
nervingumas ir tt.

Izraelis. — Iz
raelio premjeras Menachem Be
gin, vadovavęs Izraelio delega
cijai David vasarvietėje, o vė
liau pravedęs svarbų Izraelio 
parlamento nutarimą, pats ture 
jo atsigulti Jeruzalės ligoninėn. 
Beginąs jau seniai tingėjo labai

Patraukė teisman
18 sukčiy

BALTIMORE, Md. — Proku
roras Russell T. Baker Jr. pat 
raukė teisman 18 General Servi 
ce Administration pareigūnų ir

JL>eKXU<lO act deniai lutviu įauai . , . . .A j- v ’ pašaliniu sukciu, kūne susitarę nervuota sirdp menkiausias su,p .
si jaudinimas jam sudarydavo pa 
vojų, bet šį kartą jis blogai pasi 
juto, kai pats svarbiausias dar
bas jau buvo atlktas. Jį labai 
erzino prezidento Carterio prane 
Šimas, kad jis beginiškai pradė
jęs interpretuoti Washingtone 
pasirašytas sutartis. Jis bando 

i pravesti Egiptą Rečiausią su- I . ...... . _ -Tt-t’ ____•_tartį, bet jis ieško priekabių prie 
susitarimo, tvarkančio»kairiojo 
Jordano upės kranto -žemes.

Vyriausias prokuroras Grif-I 
fin Bell dažnai tariasi su pre- 
zidentif Carteriu įvairių ga/i-’ ja sumažinti valstybinius
mą bylų reikalu.

r

tąįofiąu^į-Ą^bija. Sudanas 
įnalija — tai yra .jaugiau kaip 
|^c£viso Arabų pasaulio!

< L • S.- įS^Sat sykį tiek įpyko. ■ kadlie; 
•"^įpakuoti jo /ėemoidąoUs-^ir 

raukti JielikopterĮ ųes,Plejfeia Camp David k’skrendi- 
IT4i n 1 noruly

traukti derybas Vienas * <zmo^ 
guĮ” atsakė Egipto Ipre^įdęh^as/ 
“JūĮSų prezidėntą§ ^Carteris^Z^j 
jaučiu širdyje3 didelę ' simpatiją1 
tam žmogui Carteriui, draugui; 
Carteriui, valstybės vyrui Car5 
teriui”.

p^iSo. Kas jį. pefckalbėjoVnenu? 
tradkti derybas Vienas '<zmo^ 
eul” atsakė Egipto. pre^idęh^as/

jaučiu širdyje’ didelę/'’simpatijų!

Somoza nori derėtis, 
bet nenori trauktis

MANAGUA, ‘Nikaragva. — 
Prezidentas Anastasio Somoza 
penktadienio naktį paskelbė, 
kad jis priėmė Jungtinių Vals
tybių, Guatemalos ir Dominifn 
konų respublikos pasiūlymą ta r 
pininkauti deryboms tarp Somo 
zos režimo ir ginkluotos opozi
cijos.

Opozicijos griežtą ryžtą nusi
kratyti Somczos šeimos ištisą 
gentkart;
galima spręsti kad ir iš to, kad 
pėr pusę valandos trukusį tele- 
onu pasikalbėjmą sprogo 3 bom 
bos.

trunkančios valdžios,

SSSR ir apie dabartinius -JAV į prisidėt i. 
ir SSSR santykius.
■*'Baltų ’Forumą {Baltic Forum);
organizuoja ir išlaiko Estų' Pa-

^Turės būti vedami taikos pasi 
-įtarimai tarp Izraelio, kuris da-

saulinė Taryba, Laisvų Latvių 
'Pasaulynė Federacija ir Vyriau 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas.

bartiniu metu laiko užimtas Jor 
danijos -žemes, Jo^dąnjps .vyriau 
sybės atstovų.ir Egipto atątovu. 
Washingtone pasirašytos sutar
tys sako, kad į pasitarimus, lie
čiančius. vietos gyventojų reika
lus, galės būti pakviesti ir pa
lestiniečiai. pačių arabų išrinkti 
ir turintieji teisę juos atstovati-

Forumas įvyks ateinantį sa
vaitgalį spalio 7 ir 8 dienomis 
Latvių Bendruomenės Centre, 
Rockville. Md. :įti. Vance pataria palestiniečiams

Kitas buvęs korespondentas 
SSSR, latvis Emils Sveilis, taip; 
pat dalyvaus Forumo veikloje.- 
Sveilis seniau buvo UPI kores
pondentas Leningrade.

Prisibijo Sovietu šflipy
New York. Amerikos saugu- 

masmas prisibijo, kad Sovietų 
Sąjunga gali turėti savo šnipą: 
Jungtinių Valstybių valdžios ek 
zekutyvinės dalies ar ČIA kokio 
se nors aukštose pareigose, rašo 
New York žurnale Wachingtono 
rašėjas Michael Ledeen.

šnipui sekti buvo sugalvota 
“svarbi slapta žinia”, kurios So 
vietų Sąjunga negalėtų žinoti, o 
jei sužinotų tai tik per savo agen 
tą. Tą “dokumentą” labai slap

pasinaudoti Washingtone pasi
rašytomis sutartimis ir sudary
ti teisinį pagrindą kitiems susi
tarimams.

Sovietų' ministeris Gromyka, 
kalbėdamas Jungtinėms Tau
toms, pakartojo Brežnevo paleis 
ta propagandą, kad David sto
vyklos nutarimai yra nukreipti 
prieš arabus. Paskaitęs šį neteį 
singą vertinimą, Gromyka str- 
dribo. Reikėjo šaukti gydytoju 
pagalbos, kad jis atsigautų ir ga 
lėtų baigti pranešimą. Tuo tar
pu sekretorius Vance Jungti
nėms Tautoms įrodė, kad Was
hingtone pasirašyta sutartis pir; 
mą kartą duoda arabams teisinį 
bazę tolimesnei kovai už savival 
dybes ir kitus reikalavimus.

Vance turėjo būti išvargęs, nes
tčį. X uurvuintuw - ----

tai padalinus patikimų pareigu jam teko vesti intensyvias dery
nų tarpe, neilgai trukus paaiš-l bas su Artimųjų Rytų valstybių
kėjo, kad sovietai jau žino. j valdovais, o vėliau vesti intensy

pavogė iš valstybės iždo apie 6 
milijonus dolerių. Atsakingi pa 
reigunai priimdavo šios įstaigos 
sąskaitas už patarnavimus, ku
rių niekas neatlikdavo. Valsty
bės kontrolieriai apskaičiuoja, 
kad vogimas iš šios įstaigos iž
do-gali pasiekti keliolika milijo
nų dolerių. Prokuroras yra pa
siryžęs traukti teisman už nedi
delius. bet žinomus sukčiavi
mus. Teismas gali paskirti po 
penkis metus kalėjimo ir po

■a

— Kongreso atstovai-planuo-110.000 doleriu baudos. Prokuro
ja sumažinti valstybinius mo 

j kesčius, bet vargu jiems pavyks.

I ’ , ‘|ra yra pasiryžęs atgauti pavog
tus sumas.

I w-

ARAFATAS

Potvyniu nuostoliai 
Azijoje ir Amerikoj

Banko, Tailandas. Dėl mon- 
suno lietaus periodo sukeltų ne 
paprastų liūčių ir tvanų visoje 
Pietryčių Azijoje šimtai žmonių 
žuvo be skaičiaus ir milijonai 
žmonių tiko be namų ar pasto
gės. Potvyniai sunaikino milijo 
nūs akrų ūkininkų žemės ir iš
gaišo milijonai gyvulių. Sunkiau 
šiai nukentėjo Vietnamas, Kam 
bodija, Laos ir Tailandas.

Meksikos Miestas. Uragano 
Oliva ^sukeltos smarkios liūtys 
Meksikos pietinėse Oaxaca ir 
Chicapas valstijose daugiau kaip 
50,000 žmonių pavertė bena- 
Chiapas valstijose daugiau kaip 
liūs.F t įjf

vias derybas su sovietais strategi 
nių atomo ginklų sutarčiai pa
ruošti. Vrk-r jam teko padary 

vinėms Tautoms praneši 
mą apie tarptautinius klausimus 
ir paminėti faktus, kurie leidžia 
palestiniečiams savo kovą pasta 
tyti ant teisinio pagrindo. Iki 
šio meto niekas Arafato neįleis 
d a vo į tarptautinius pasitarimus, 
tuo tarpu kairiojo Jordano kran 
to arabai turės teisę išrinkti sa 
vo atstovus ir kalbėti palestinie 
čių vardu. Sekretorius Vance iš 
blaškė Brežnevo propagandą ir 
patarė palestiniečiams pasinau
doti šia proga.

ti J

— Popiežius Jonas Paulius I 
buvo labai pareigingas ir neno
rėjo padaryti klaidos, todėl visą 
laiką rūpinosi.
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Tilžės vaizdas is Panemunės žiūrint

AT OUR LOW RATES

see us for 
financing

audrų daug nukentėjęs.
Mielas Vilnius.
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skveced atoaoBdiu 
toasted cocetrot and

Juokas juokais. Vilnius nėra 
Vilniaus 

ateitis, subyrėjus Tarybų Sąjun
gos imperijai, bus dideliame pa
vojuje. Dabartinėje okupuotoje

not nearly enough food, and short on 
jKxxnunition.

k was an army long on courage. 
bcC short on money.

And then the money i 
Some $27,000,000 frvm du 
pockets of new Americans.

That’s how people took stock

bažnyčiomis, 
savo paslaptinga 
romantika. 
Lietuvos lopšys, 

garbė ir didybė.

Pavyzdžiui^ atradę .Afrikos 
įstatymuose kokį, pįreelį, skubi 
na per jį patys pralysti' arba sa- 
vo tikslus prastumti. -

Naujausiai patirta, kad suktu 
aplinkiniu. keliu, per Virginijos 
salas, kurių■>gaminiai • į JAV ’ į 
leidžiami be muito, e sovietai .pi
giausiomis kainomis >; pusveltui 
aptvindė, visą, Amerikos laikro
džių rinką, dėLto.JAV laikro
džių pramonėje prasidėjo rimta 
krizė. Tie kontrabandiniai soyie 
tų laikrodėliai.niektunepa^ymė 
ti, kurioje ^^ė^rį^okiųifirŽų 
gamybos. Gaminti ji ę. yra Sovie

kuose taikos sutartis tarp Len- karinius veiksmus 
kijos ir Lietuv 
demarkacijos siena buvo pripa- 
žina Kerzono linija 1919.12.8.
d. Derbų metu Pilsudskis su 
Antantės imperialistų žinia ir 
jiems pritariant įsakė gen. Že- 
likovski’ui pradėti puolimą prieš 
Lietuva ... ir užėmė Vilnių spa
lio 9- d. 1920 m. Knygos auto
riai prikiša Lietuvos vyriausy
bei, kad ji nesipriešimo ir klau
sė Antantės misijos atstovų kal
boms — nurodymams.

Po sėkmingų kovų lapkričio 
19 d. ties širvintais ir lapkričio1 
21 ties Giedraičiais, kur Želi" 
gowskio daliniai buvo sumušti, 
Lietuvos kariuomenė turėjo su
organizuoti žygį Vilnių išvaduo-:

Minimą knygą autoriai 
baigia šiais žodžiais:

Ateities Vilniuje bus išsaugo
tas per šimtmečius susiklostęs 
savitas miesto architektūrinis 
veidas, bet miestas įgis ir visai 
naujų bruožų Naujieji pastatai 
ii įrengimai taps centriniais, 
dominojančiais. Jie bus pamin
klas tiems, kurie šiame mieste 
gyveno ir kovojo už savo ir už 
busimųjų kartų ateitį.

meti žvilgsni, į Lietuvos

Turkey Tomorrow
■ ■ ■ -   hy -

in Amenca back then, and you know how 
turned cut

Nowadays, people are still helping America ittąr 
strong and self-sufficient. And they're helping tfaenr 
•elves to safe, dependable savings. By taking stock is

America with the Payroll Savings Kan.
M United States Savings Boodk 

Jį J —J They won't leave you out m
the cnld.

jį suniekino uomenės, kuri, pasikeitus poli- 
isos mokslo tinėm sąlygom, galėtų ginti su
naikinamos. vo krašto sienas nuo priešų, 

visa

Kai 
valstybės istoriją ir jos sostinę 
Vilnių, matai joje tiek daug net 
laimių, Vilnių ir jo gyventojus 
naikino gaisrai,, karai, marai; 
plėšiniai, okupacijos ir kitos ne
laimės. Nežiūrint to, Vilnius 
šypsosi, liūdi, džiaugiasi, ver
kia, spindi savo aukšta kultūra, 
mokslo židiniais 
architektūra, 
pritraukiančia

Vilnius, lai 
tai Lietuvos 
Čia gvveno mūsų tautos kuni
gaikščiai, didvyriai, kankiniai, 
poetai, rašytojai, aukštieji dva
siškiai ir pilkieji nežinomi di
dvyriai ir kankiniai. Vilniuje 
buvo net visame pasaulyje įgar
si" vagių “akademija”, ir neto
li- nuo Vilniaus-incškų “moky
kla”. Be žymių ir nusipelniusių 
mūsų tautai žmonių, Vilniuje 
lankėsi ir Lietuvos priešai, jų 
tarpe Leninas, ir baisios komu
nistų saugumo policijos “išra
dėjas”, F. Deržinskis, kurių 
šmėkla ir šiandieną spaudžia 
mūsų tautiečius tėvynėje. ;

Vilnius šiandiena vra oficia-

čiau dėl Vilniaus ateities pri
klausomumo lenkuose be per
traukos vyksta nepailstama ko
va jį vėl paglemžti ir prijungti 
prie būsimos nepriklausomos 
Lenkijos. Lenkai sako, “Mile 
miasto Pilsudskiego muši wro- 
cic do Polski” — Mielas Pilsud
skio miestas turi grįžti prie Len
kijos. Net jų žinomas Monte 
Casino didvyris, gen. Wlady 
slaw Anders pasikalbėjime bu
vusiam prezidentui Kennedy 
pasakė, kad be Vilniaus ir Lvo
vo negali būti laisva Lenkija. 
Taip pat ir kiti žymūs politikai, 
kariškiai ir dvasiškiai nerimsta 
dėl Vilniaus. Yra net tokių fa
natikų, kurie savinasi visą Lie
tuvą, kadangi ji buvo unijos 
‘Virve” surišta su Lenkija.

Savo laiku ir kitos tautos, vie
nu ar kitu būdu buvo surištos, 
kaip Austrija ir Vengrija. Ten 
nėra jokių ginčų kam priklau
so Viena ar Budapeštas. Mato
mai ten politikai ir nepolitikai 
gerai supranta kas kam priklau
so. Lebai juokingai atrodytų 
Vengrijos politikas ar genero
las, kurie skelbtų, kad mielas 
“valsų” miestas Viena priklau
so Vengrijai. Juoktųsi visas pa
saulis.

Soviety priemonės 
kenkti JAV pramonei
Jungtinio Amerikos Baltų 

Komiteto pranešimu, Sovietai 
įsitikinę kad jų ambicingi paža
dai “pasivyti ir pralenkti Jung 
tines Valstybes” nebuvo ir ne
bus pasiekta, pakeitė taktiką nuo 
antro galo: jei negalima pakel
ti sovietus iki aukščiausio ame
rikiečių gyvenimo standarto, rei 
kia amerikiečius nusmukdyti 
iki žemiausio sovietinio gyveni
mo standarto, ir ta kryptimi jau. 
paspartintai veikiamą- panau
dojus . visokias; nepadorias, r prie- 
mones. 7.. .' .

(Tęsinys)
Lenkijoje vykstant sukilimui. 

Lietuvoje, Vilniuje rusai turė
jo imtis atsargumo priemonių. 
Nežiūrint to, sukilimui buvo 
ru šiamasi. Sukilimui vadovau
ti buvo sudarytas slaptas komi
tetas. kuris palaikė ryšius su 
Lt i' iioA sukilėlis. Sukilėlių 
eilėse buvo įvairio luomo žmo
nių. Studentai rinkosi Rūdinin
kų girioje ir sudarė atskirą aka
deminį būrį. Mūšis dėl Vilniaus 
įvyko birželio 19 dieną. Pane
rių rajone. Mūšį dėl Vilniaus 
sukilėliai pralaimėjo netekę a- 
pie 600 žmonių užmuštais. Bu
vo uždarytas dėl to ir Vilniaus 
universitetas. Nepaisant to ne
pasisekimo neužilgo vėl prade-, 
ta ruoštis kitam sukilimui, ku
ris 1863m. apėmė bemaž visą, 
Lietuvą. Sukilimo vadais buvo 
Kalinauskas. Sierakauskas. Ma
ckevičius ir kili, kurie siekė iš
sivaduoti iš ruso jungo. Sukili
mo centras buvo Vilnius.

ani 
Compounded 

Quarterl

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

earn up to 7%%

PASSBOOK 
SAVINGS...

the best way to savjregulartyI

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm SowuctKAi, PrnUau

BOCSS« Jton.TiK.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

6.22. d. pradėtas karas, kuris 
po metų NKVD siautėjimo lie
tuviams atnešė truputį vilties, 
kuri vėliau mažai kuo skyrėsi Viena ar Budapešta 
nuo raudonosios beisybės.

Taip, nacių okupantai griovė 
ir naikino senos sostinės is tai 
gas 1943. 317. d. užpuolė Vii- Lietuvoje nėra lietuviškos kari 
niaus universitetą 
ir apiplėšė. Kitos 

buvo
ne tik institucijos bet ir Lietu- Lietuviai yra išsklaidyti po
vos patrijotai. Abudu okupan- Sovietų Sąjungą po išvarius da- 
tai-raudonas ir rudas Lietuvai ' linius. Jiems net yra draudžia- 
buvo baisūs ir žalingi. Nuo 1944. ma tarp savęs lietuviškai kalbė_ 
7.13. d. išvaduotas Vilnius pri-ti. Lenkija nors skaitosi rusų 
klauso LTSR ir yra jos sostinė, satelitas, ji turi savo lenkiškas 
Vilnius per daugeli metų buvo karines pajėgas krašto viduje, 
karo

Turkey is traditional at holiday time, and. the dishes, that 
are made with what’s left of the roasted turkey are often ar 
enjoyable as the turkey itself. Turkey Curry 0n Klee, fee 
example, is perfect for a special family meal ar a H dinrw* 
party. I

Diced cooked turkey is added to a white sauce se^enedT 
with ground ginger and curry powder. Chopped eetery 
unpared apple are added for flavor, texture and color. The 
creamed turkey curry is served on hot fluffy rice with a variety* 
of toppings to choose from such as slivered touted 
toasted coconut, crisp crumbled bacon and chutney* ___

Turkey Curry On Rise ‘ ;•
Yield: 6 serving z

2 cups diced, cooked
Butterball Swift’s
Premium Turkey

stick (1/4 cup) butter 
or margarine

Vk cup chopped onioa
U cup flour

teaspoon salt
teaspoon ground

ginger

Melt butter m saucepan. Add union and saute"abouT5 
minutes. Blend tn flour and seasonings. Remove rfrom heaK 
Gradually add milk. Stirring constantly, cook until vmixtuve 
thickens. Add turkey, celery and apple. Cuok about Snimifcnu. 
Sene over rice with toasted almanAų* coconut and

.IL —....... ................ .. ■ J—

pradėti 
Pagal sutartį byla Tautų Sąjungoje dėl Vil

niaus atgavimo . . .V akarų val
stybės siūle ir kitą Hymanso 
planą, pagal kurį Vilnius būtų 
pripažintas Lietuvai, užtikrinant 
miestui ir Vilniaus sričiai pla
čias autonomines teises, o Lie
tuva sujungiama su Lenkija ka
riniais, ekom miniais ir politi
niais ryšiais. Be to, visoje Lieri institucijos 
tuvoje greta lietuvių kalbos len
kų kalba įvedama kaip valsty
binė . . . Tam Hymanso projek
tui pasipriešino liaudis nes ma
tė jame pavojų Lietuvai. Turiu 
pridėti, tam planui pasiprieši
no ne tik liaudis bet visi tikrie
ji lietuviai . . . Knygos autoriai, 
greičiausiai spaudžiami paver
gėjo-prideda: “Vien tik Tarybų 
Sąjungą, gynusį mažąsias tau
tas nuo didžiųjų pavergimo, 
buvo vienintelė valstybė, kuri 
tvirtai pripažino Vilnių Lietu

-vos sostine”. Taip ji pripažino,, 
tačiau jos planuose jau buvo 
numatyta, “Vilnius jūsų o Lie
tuva rusų”.

, Nacių Vokietijai 1939 me
tais užpuolus Lenkiją, susidarė 
ten gyvenančioms tautinėms 
mažumom pavojus. Tarybų Są
junga rūpindamasi apsaugoti 
buvusius Lenkijos okupacijoje 
ukrainiečius, baltarusius ir lie
tuvius, nutarė tas žemes įvesti 
į Tarybine Rusiją. Tas buvo pa
daryta 1*939. 9.17. d. Senoji Lie
tuvos sostinė vėl buvo grąžinta 
lietuvių tautai. Taip ji buvo grą
žinta lietuvių tautai, bet deja 
toji tauta neturi savo laisvės ir 
nepriklausomybės. Džiaugsmo 
ir padėkos bangos apėmė visą 
Lietuvą. Tikinusiai lai nebuvo 
džiaugsmo ir padėkos banga.

Tai buvo baimės ir neišpasa
kyto liūdesio demonstracija, 
kurią pavergėjas savaip supra
to. Tą didingą “džiaugsmą nu
traukė Hitlerio Vokietijos 1941.

monstrantai ir daugybė sužei
stų. Neramumai, streikai ir su- 
sirėmiuai su policija, ir kariuo
mene tęsėsi Pirmojo Pasaulinio 
karo metu. Vilnius trejus su pu
se metų išbuvo Vokietijos oku
pacijoje. Įraukiantis vokieči
ams miestas buvo apiplėštas. 
Vilniui ir vėl atėjo vargo dienos. 
Trūko duonos siautė nedarbas 
ii ligos.

Pagal pradžioje minimos kny
gos, aut riai rašo: “Vokietijos 
imperialistai, matydami, kad 
karą jiems laimėti nebėra vil
ties, ėmė rūpintis, kad išsaugoti 
bent tai, kas pavyko užgrobti. 
Šiems sumanymams Lietuvoje 
įvykdyti vokiečiai sudarė san
dėrį su lietuviškaisiais buržua
ziniais nacionalistais, kurie pa
skelbė uniją su kaizerine Vo- 
kietija. o Kaizerio giminaitį iš
rinko Lietuvos karaliumi . . .

Tarybų valdžios paskelbimą 
Vilniuje, vakrų valstybės suti
ko su neapykanta. Tik viena 
Tarybų Rusija rėmė ją nuo pra
džios. Aišku, kitaip ir negalėjo 
būti. Rusai patys valdžią statė 
ir ją rėmė su durtuvais ir ka
lėjimu. “Lietuvos” komunisti
nė valdžia Vilniuje ilgai neišsi
laikė. Lenkų imperialistinė ka
riuomenė užėmė Vilnių. “Val
džia” pabėgo.

Kiek vėliau Raudonosios Ar
mijos laimėjimai Lenkijoje gąs
dino Antantę Anglija — lor
das Kerzonas gąsdindamas Ta
rybų Rusijos vyriausybe siūlė 
sustabdyti karą ir paskelbti pa
liaubas Lenkijai. Nusilpę lenkai 
paprašė taikos. Vykstant rusų- 
lenkų taikos deryboms, rusai 
reikalavo kad Lenkija pripa- 

nusta lytas 
rusu-lietuvių sienas, arba jas 
sureguliuotų atskira sutartimi.

Šio reikalavimo pasekmė bu- ti. Be reikalo buvo paklusta An- 
vo spalio 7 d. pasirašyta Suval-tantės nurodymui sustabdyti

liai Sovietinės Lietuvos sostinė,*/ -- -__  - -
kuriam žada puikią ateitį, taikau, su lietuviais?

j Atėjus laukiamam laisvės mo-/ 
. mentui, lenkai ją gali panaudo- - 
' ti savo tikslams pasiekti CLtfkį ; 
slas jų yra labai aiškus. “Be Vii-* ž 
niaus iĄyLyovį>-.^ęįįijĮ 
syos Lenkijos^ .

’ Kol ’btfsftų^e
joje neatsiras protinga^ £Qliti- 
kas ir supras, ka3 be tfraūgį 
kos Lietuvos Tr laisvos' Ukrai
nos nebus Vidurio" Eiiropojė 
ramybės. Atrodo, kaff lenkai pa
galiau suprato, kad jie vedė la
bai klaidingą, politiką' ukrainie
čių atžvilgiu. Lenkai jau pra
deda su ukrainiečiais flirtą-dia- 
logą. Yra jau paskelbę bendra-

Kai kurie luomai nepritarė 
sukilimui, buvo grupė bajorų 
ir aukštų dvasiškių, kuri para
šė carui ištikimybės raštą. Pre
latas Nemeiksa suorganizavo 
bažnytines iškilmes Vilniuje su
kilimo malšintojų garbei. Suki
limo malšinti į Vilnių caras at
siuntė generolą M. N. Murav- 
jovą-Koriką. Jo įsakymu Luki
škių aikštėje buvo pastatytos 
kartuvės. Ten buvo kariami lie
tuviai sukilėliai. Toji aikštė da
bar vadinasi Lenino vardu. To
je aikštėje buvo pakarti Siera
kauskas, Kalinauskas ir kiti su
kilėliai ir kovotojai dėl laisvės 
ir nepriklausomybės.

Visos Rusijos visuotiniame 
politiniame streike dalyvavo žintų 1920.7.12. d. 
Vilniaus ir kitų Lietuvos mie. 
stų darbininkai. Laike demon 
stracijų, rusų kariuomenė šau 
dė į žnvones. Buvo nušauti 3 de.

Mutual Fedrai 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME



įĮj^l.4WA

ASMENIŠKUMAS
(TęsinyB) kio pavojaus — ir, tur būt, di

delio pavojaus—esama.”
Ir Vladislovas PJlius, ps. 61: 

fcfcNesutarinias, berods, dažnai 
Gira esminiai, tik gal bereika
lingai paaštrinami organizaci
jų atstovų asmeniškomis am 
bicijomis, (ietuvoje šis faktas 
nėra žinomas, o jeigu būtų ži
nomas, tai jie iš ten nuošir
džiausiai !inkėtn, kad tu nesu- 

nes

5 Juk atrodo vienas bendras 
Vreikan^^tfęk* diįžiąi svarbu? 
j lietuviams, — kova už bo.’še- 
viky pavergtos Lietuvos lai- 

:iSyę. įr nepriklausomybę, turė- 
<Įty viehytL visus, deja, karto- 
^jasi nifoląt tas pats * sunkumas 
"visais laibais.
ė Juk jąu Lietuvos atgimimo 
.vadas Dr. Vinas kudirka pir-i
^mas tuvo pasiūlęs kunigams! larim,i bū,lJ bu° uiažau> 
'bendradarbiauti ’-Varpe”. De ‘iais lik Pne»as džiaugiasi)”.
»ja, kunigai, kaip vispumet vi-i T.'Venclopa, ps. 70: ...krin- 
,-s.ur, norėjo eiti .atskiru keliu.Į!a_!,a\*s dideli ir .nelabai svei- 
} atsisakį nuo 1___
L pradėjo spąuzdmti 
?Sargą” ir prastėjo ginčus ir 

Jr,pataikavimą ca- 
yald^aL g J.....

j Ginčai, kąip atskira kitokia* metų ir jau anksčiau 
f-nuptnbrie ypą&dipga ir bend-' Vokietijoj ir Lietuvoje gaunu 

/darbe,..yįęnčk ginčai tu-’patirti
-^rėty- įūti tolerantingi, neapsi-; dėmių 
jrįenįiąnt su teisingumu, be už-įjausti 
^gauĮIpjinių į- pasirėmus nea-

- faktais. De
laip-heral

pačiam 1977 ari. “Var-
Jrp.e” patalpinti iš bolševikų 

okųpliotps 'Lietuvos neseniai 
j atvykusių lietuvių pasisaky 

kurie. . teisingai- nustatė
V tikrą plušų/ visuomenės veik- 
Tldš. ligos diagnozę.

Ąleksaidras šlro-

O? Buy
mik FROZEN.

ALLOWING n -to fiBouf
A sfcK.vimcn forms r 
<0 CARRV rf 0y.

HEM OM A MtftR 
BERKS ,SWiTzeRlPiMO, VAIO 
SEVERAL STR/PFO EGGS'

. QS'JKK ANO' VJurfE)
V CW4l)

i vyre 3 90 DM, pusryčiai 2,50 — ter dėl didelio nuovargio n silp 
3.20 DM, pietūs ir vakarienė po nėjančios sveikatos nepajėgė 
4,70 DM. Užsiregistruoti reikia! toliau premjero pareigų eiti ir 
prieš 3.4 savaites pas savo gi u-: atsistatydino. Buvo keli tos pa 
piu vadovus arba pas M. Kiu- čios partijos nariai, kurie būtų

, žau'ką — Zehnthofstr. 46 a; norėję t:»pti premjerais, bet par 
<5000 Koln 91, telef. 022L891285.; tijes vadovybė premjero parei- 
Grupiu vadovai iš anksto suren < goms pasirinko karo ministerį, 
ka pinigus ir persiunčia 
žauskui. Keliaujantieji
niui, nakvynę ir maistą užsisa
ko betarpiai pas Kiužauską. Lai nemanė, kad premjero pareigos 
ku neužsakytos patalpos bus iš J atitektų jo karo ministerial, bet 
nuomotos kitoms turistinėms gru jis patenkintas, kad taip įvyko, 
oėms. j nes naujais premjeras taip leng

• vai nepasiduoda svetimoms 
kems, supranta susidariusią 
dėtį ir moka gerai tvarkyti 
rius.

M. Kiu| kuris visą laikėsi įstatymų ir 
pavie* j tinkamai gynė Pieta Afrikos tei 

sės. Buvęs premjeras Vosteris

bendro darbo išeivijos politikų nesutari 
“Tėvvnės*niai- Lietuvai jie negali duoti 

jokos naudos”.

Ar reikia dar aiškiau?
. Pavyzdžiui, iraš čia JAV 3!) 

i ne fik

‘‘pipiru” ir jvarm “nuo i 
’ prikaišiojimo ii tenka! 
šalto karo išdaigas jau į

L F antlers, in combat
LOCK GO €ECZJREL?/THAT THEY / 

terr release themselves/ 
rr always costs 3oth/ 

'THElC UVESS

AN PuE FARM
is a /g/9CCOOAl

That i<=> Ann Expect . ,į
Roller skater!.! J

Vėl demonstruošim

• nuo I karo pabaigos, taigi iš 
įviso 60 metų, nes nulo’ati nuo 
r ateitininkų, čia jau vertė re 

ligiją praktikuoti du kunigą: 
grasinimais, o vienas — gra 
žinoju,— tuomet, aišku, vis 
kas būtų tvarkoj. Persekioria 
mi neatsižvelgia, kad bolševi 

.kai buvo numatę pirmam są
raše išgabenti mane su žmona 
į Sibirą, o nacių laikais su ar

šu n kės-

KUN. V. ŠARKA PAKVIESTAS LANKYTIS LIETUVOJE
. psi.. “DfJ .ideologinio^ tijnaisiais turėta dar 

jis-yrą.'sveikas irj nių pergy venimų.
‘ bū(įnas piktas, ko> neišvirs- Taigi ar neaiškūs irgi vien 
’.tąfj|iiS^pniis.xiętenoniis. O to- asmeniškumai?

pagalbininkas vysk. dr. Cl. Diek 
su lietuvių vyskupu dr. Ant. L. 
Deksniu ir kitais kunigais. Per 
pamaldas giedos ‘katedros cho 
ras, vadovaujamas prof. dr. 

šarka kiek- šv. Kazimiero bažnyčią tikintie1 March, įsiterpiant vokiečių Ni 
jolės Sadūnaitės vardo ir lie
tuvių moksleivių grupėms. Pa
maldų tvarkaraštį gaus kiekvie 
nas pamaldų dalyvis Koelno ka
tedroje. Mašinas galima, pasista 
tyti Parkhaus am Dom (stebėti 
rodykles).

Didžioji maldininkų dalis bus 
turbūt vokiečiai ir užsieniečiai.

J.GUSENO KAŠTAI 
ibALIKJi GAUTI NEPAPRASTAI jDOMIUS CYO*TO- 

t ;7r-.->n;:a'iąLrQMBNt5 vaica'jo ir rąžytojo atsiminimus 
' ęr- A.’J..—MINTYS IR DARBAI, 259 yaL, Liejančius 1905 

'■ toeSq- Ivtfius. Jeblonekic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
•„;: • ■; Mputfnaą.’ ■___J_________________________________ $*.00

’ '■>. •iį Z OANTYS. Ju priežiūra, sveikata ir jrečis
S. vietoje dabar tik---------------$3.00

ak ___ ______________________ nno
AUKŠTA KULTŪRA — ŽtAUROS ŽMONOS.

įilrtSi’ rĄįlįįi'jš UpoaieL Dabar tik __________ $2.00
P**h»» eMvntu* Seki «rb« money ordo.-j. prie 

'■ ■'50c. persiuntimo Štatam,
' . N A U J I E N O S, 

y;??. 2 irai halSwd st, Chicago, ill. mcbs 
j/, i . ———

Kun. dekanas
vienais metais pasiunčia po ke- ■ siems, transliuoti per televziją.- 
letą laiškų komunistų vadams, ir radiją pamaldas ir religinius! 
Sov. Sąjungos komunistų par^ j koncertus, .sumažinti muitą į J 
tijos gener. sekretoriui L. Brež 
nievui ir Lietuvos ^komunistų 
partijos didikams, bet jie lieka 
be atgarsio. Tik į š. m. gegužės' 
1 laišką L. Brežnevui jo lanky
mosi V. Vokietijoje proga so vie 
tai savaip reagavo. Savo laiške 
kun. V. Šarka buvo patiekęs 6 
klausimus ir 10 prašymų. Jis 
prašė | suteikti Lietuvos tikin
tiesiems įstatymais garantuotą 
žodžio ir spaudos laisvę, nesek 
ti jų ir neišdavinėti, leisti švęsti 
religines šventes, sugrąžint iš 
tremties vyskupus J. Stepona
vičių ir V. Sladkevičių, paleisti 
V. Petkų, B.-Gajauską, S. Ko
valiovą, P. Paulaitį, S. žukaus.
ką, P. Plumpą, P. Petronį, N. Sai _ .. „ „ ,
dūnaite, A. Sakalauską, V La-I TTRugsejo 17 d' 11 val 
pienį, J. Gražį, A. Terlecką ir kil Heimat (SchĮosstr. 92) 
tas, nekaltai kalinamus, neper
sekioti religinę spaudą, grąžinti

Lietuvą siunčiamoms dovanoms, 
leisti Lietuvos meno ansamb
liams koncertuot užsieny.

Vieną dieną kun. V. šarkai pas 
kambino sovietų konsulas Ham
burge, padėkojo už laišką ir pa 
siūlė trijų mėnesių viza į Lietu kad nepaskęstame jų jūroje, rei 
va. Kai jis savo akimis pamaty- i ktų kuo gausiau ir mums daly
siąs, tai įsitikinsiąs, jog padėtis] vauti. Kai vokiečiai ir kitų tau 
ten esanti geresnė, negu jis ma‘tų žmonės rodo susirūpinimą ti 
nąs. Kun. V. šarka konsului at kinčiųjų parsekiojimup Lietuvo 
sakė, kad jis jokių privilegijų je, būtų nedovanotinas apsileidi 
sau nesiekia. Kai visiems užsie-j mas mums toje akcijoje nedaly- . . . . * . w« I

Žmogaus teisių deklarocijos 
30-ųjų metinių proga žmogaus 
‘eisėms ginti draugija numačiu
si š. m. gruodžio 9 (šeštadienį) 
Bonn oje suruošti didelę demons 
traciją-protestą prieš žmogaus 
turi teisių negerbimą Sovietų 
Sąjungoje ir kituose kraštuose, 
ši demonstracija suteikia mums 
gerą progą atkreipti plačios vi- j 
suomenės dėmesį į žmogaus tei
sių trypimą okup. Lietuvoje ir 
reikalauti paleisti sovietų nuteis 
tus už žmogaus teises kovojusius 
asmenis: Viktorą Petkų, Balį Ga 
jauską, Petrą Paulaitį, Šarūną1 
Žukauską, Nijolę Sadūnaitę, Pet 
ra Plumpą ir kitus politinius 
kalinius. Visos LB apylinkės bei 
Moterų klubai kviečiami jau da 
bar pradėti ruoštis šiai demons 
tracijai.

Vokietijos LB Biuletenis

Karo ministeris 
tapo premjeru

CAPETOWN, Pietų Afrika.— 
Paskutinius 12 metų krašto ap
saugos ministerio pareigas ėjęs 
Pieter W. Botha išrinktas Pie
tų Afrikos premjeru. John Vos-

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ
NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadienį š. m. spalio 29 dieną

Martinique Restorane
2500 W. 94 th St

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų 
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

HALU D E
4 ’ ■ Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

i : - arba telefonu HA 1 - 6100

/ Vtel UETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKHTE

įta- 
pa- 
ka-

Pane;qe žinias apie 
Kenedžio nužudymą

WASHINGTON. D. C. — ČIA 
agentas Santo Traficante panei 
gė kubiečio Jose Aleman ketvir 
tadienį kongreso komitetui pa
sakytą tvirtinimą esą mafija bu 
vo pasiryžusi nužudyti preziden 
tą Kennedy. Traficante pareiš
kė kad buvo ruošiama nužudy 
ti diktatodrių Castro, bet niekas 
nesiruošė nužudyti prezidentą 
Kennedy. Jis tvirtina, kad jis 
1963 metais ar vėlau niekam ne 
sakęs kad prezidentas Kenne- 
dv bus nužudvtas. Jis niekad nie 
•kur negirdėjo, kad kiti Jpūtų 
kalbėję apie prezidento Kenne 
dy nužudymą. Jis komitetui pa 
reiškė, kad Jose Aleman padary 
tais pareiškimais negalima pasiti 
keti. Komitetui jis pareiškė, kad 
Chicagos mafijos 1960 metų va
das Sam Giancana buvo pasiža
dėjęs nužudyti Castro.

PIRKITE ]AV TAUPYMO BONUS

nio lietuviams bus leidžiama 
tris mėnesius lankytis Lietuvoje, 
tada ir ta teise pasinaudos.

Lietuvių diena Stuttgarte 
i

Rugsėjo 17 d. 11 vai. Haus der
I mažojoje 

salėje įvyks VLB Stuttgarto apy 
linkės visuotinis narių susirin
kimas, kuriame bus renkama ir 
nauja vadovybė.

14 vaL didžiojoje namų salė
je ruošiama Lietuvių diena. Ona; 
Laage supažindins su stebuklin 
gu minetralų pasauliu, aktorė 
Danutė Krištopaitytė-Hermann 
skaitys poeziją, bus šokiai, skam 
bės dainos, veiks bufetas, kurio 
pelnas skiriamas IV PLJ Kon
gresui ruošti. Laukiama daug 
svečių.

Iškilmingos pamaldos 
Koelno Katedroje

B

Vokietijos-Austrijos Nijolės) 
Sadūnaitės komiteto iniciatyva 
š. m. spalio 7 d 16,30 vai. Koelno 
katedroj e ren giamos iškilmin
gos pamaldos už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią ir už Lietu 
voje paneigtų žmogaus teisių 
grąžinimą.
Liturginę pamaldų dalį Koelno] 

katedros kapitalą pąvedfe pa- 
ruošt Vokietijos lietuvių sielova 
dat šv. mišias aukos kardinolo

vauti.

Po pamaldų, kurios truks apie 
pusantros valandos, 19 vai. įvyks 
bendra vakarienė ir meninė pro 
grama—folkloro vakaras Deuts 
che ugendherberge, Konrad-Ade 
nauJer-Ufer 11 — apie 1,5 km 
nuo katedros. Pobūvis tęsis iki 
24 vai.

Pernakvoti bus galima tuose 
pačuose namuose. Kambariai po 
8 ir daugiau lovų. Kainos: nak- 

i

KNYGOS ANGLŲ KALBA
. J. Jumhm, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvisiu nnvtykiu 

išrašymai. paimti iž gyvenimo. Lengvai rtilius, gyva kalba. gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juoki S. Kon&ut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
atatranka nuo nat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato.
isL. kainuoja $2.00. , L —

Dr. Juozu B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma fcių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knygas galinu įsigyt? atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

2755 Sesth Halsted Street, Chlesęe, HL S9S8S

pas mus

Evergreen Park, Illinois

1800 So. Hoisted St

/aa m* teapomi jl*g
dldtUut Ptanx, jie p&-

(Wi Juru pxxiekti xsmeniikui jūrą 
ūisimojimai* Antra, jie padedi vi* 
kurti geresnę apylinkėi bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš JO mėne
sio diena, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
u iki .

ENERGY 
WISE

7%%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės t^skaitoe
^eša

UNIVERSAL
Chicago, III. 60608

Buy a Mr no larger or 
more powarM than you 
need.
Doni ba a Bom Loeerf

4

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Iftelft* 1928 m’tilr. T«L 421-3070
Įft&lcoe pletooM Memx» automobUUffis jpart&tytt

I _ MADJiBHCt, CSICAOO t. ill, Monday, October 2, 1978



Money
$30.00

Balandis3

■lū&bet nemanonfej;^$>ėsesriisiras turėtų tokios: dide

DUNFORD BRIDGE CAMP.

$33.00
$18.00 
jiooe 
$ 3.50

atlei-
visa

tūtose JAV rieteec 
metams _____

PROPAGANDA DUODA 
PRIEŠINGUS REZULTATUS

kie beraščiai turėtu pasirašyti! 
Jei taip kada ir pasitaiko, apie 
tai .bent iš mandagumo neskel
biama. Ir koks to rasto svarbu
mas, jei nuorašo negali rasti vai 
džios įstaigose?

Ir kur tai viskas atsitiko? O 
gi per kuklias vaišes konferen 
cijos dalyvių miniai. Toji konfe 
rencija buvo sušaukta suorgani 
zuoti "grass root supert’ prezi
dento gynybos sąmatos veto. Ma 
lonu, kad ir mūsiškiai' buvo pa 
kviesti, ar patys save "pasikvieti 
no’ prezidentui į talką, kiek blo

rimčiau pasidarbuoti. Nespėjus 
“pavaldiniams* papasakoti, ką

Praeitą pavasarį ir vasarą kelį politiniai gastrolie
riai norėjo padaryti, bereikšmę politinių grupių organi
zaciją. Į ALTą įsibrovė keli nariai, kurie norėjo ALTą 
paversti frdhtininkų marionete, bet jie greitai įsitiki-

Praeitą vasarą buvo šilu # lietuviu nuotaikos buvo 
gerokai įtemptos. Reikia ';kąd rtidtie tas nuotai
kas gerokai apraminę ir AiiteriifetUviai galės ir vėl 
fasti bendrą kalbą darbams atlikti. Ame-

WASHINGTON. D. £Lį— Pre 
zidento Carterįo administracija

— Where do we go from here, Sir?—
Beskubėdamas Vladas' iš vakaro pamiršo 

sti šoferį, tad tas ir laukė jo prie fabriko per 
naktele...

kaip Įgeltas
neras-

Ruduo padės išspręsti svarbesnius 
klaiisiinus

darbo žymės., 
ibiai vamzdHtfl 

i utMlipę vyra# 
Dar gily

papigina, kad 
fifaų prfe sielius, 
it. Gptjh. pamč*

šaulio Dienas nenuvažiavus ir nesugaukus nominacijų 
komisijos posėdžio. Pasaulio Lietuvių Dienų pirininin- 
kas, žinodamas visos organizacijos struktūrą, galėjo 
drąsiai dar prieš Pasaulio Lietuvių Dienas paskelbti sa
vo darbų programą. Jis labai pasipiktino, kai Naujienos 
paseklbė, kad nederėtų jaustis nominuotu ir iirinktiijca- 
da nominacijų komisija nebuvo sušaukta posėdžio ir ne
galėjo klausimo apsvarstyti. Vėlesni frykiai parodė, kad 
pirmininkas buvo teisus, jis žinojo, ko jis norėjo ir galė
jo būti tikras, kad bus taip, o ne kitaip. Reikia manyti, 
kad jis buvo vienas tų Pasaulio Lietuvių Dienų organi
zatorius. Ne pats svarbiausias, bet vienaa iš jų.

Pirmininku jis buvo išrinktas, kaip iš anksto savo 
pareiškimuose jis pats pranašavo, bet tuo pačiu meti! ne 
tik jis, bet visi Amerikos lietuviai pamatė, kaip Pasau
lio Lietuvių Dienos buvo organizuojamos ir. koki jose 
buvo “rinkimai”. Vienas juokus mėgstantis juokdarys 
patarė visą Toronto suvažiavimą ne Pasaulio Lietuvių 
Dienomis, bet Lietuvių Pasaulio Dienomis. Tiksliau būtų 
b«vę pavadinti Lietuviškojo Pasaulio Dienomis.. Lietu
viškas pasaulis labai įvairus, čia galima visko rasti. Nė
ra ko stebėtis, kad turime ir panašiais pagrindais grįš’ 
tų organizacijų. Kada toki “rinkimų” metodai paaiškė’ 
jo, tai ir tie, kurie norėjo rasti bendrą kalbą, jau šian
dien keičia savo nuomonę ir stengiasi užmiršti apie tu
rėtus užsimojimus. Kaip sako, nėra to blogo, kas neišei
tų į gerą. [

Kiekvienas ALTo suvažiavimas .Amerikos lietu’ 
viams yra naudingas. Kiekvieną šią organizaciją suda
ranti politinė grupė turi progos iŠ naujo apsvarstyti 
svarbius politinius klausimus, patikrinti savo jėgas ir 
parinkti apdairiausius žmonės į ALTo suvažiavimus. 
Suvažiavimai duoda progos dar labiau sustiprinti pačią 
organizaciją ir geriau aptarti ateities pląnus. ■ Kiekvie
na organizacija pasiunčia į ALTą pačius gabiausius. Jei
gu kuris suseno, susirgo ar iš viso iškeliavo amžinybėn, 
tai jo vieton trenkamas jaunesnis, rodantis susidomėji
mo visuomeniniais mūsų reikalais ir sugebantis būti naut 
dingas ALTo užsimojimuose. . ,

Be ALTo, savo’galvas turės pakrapštyti ir Vyriau- ; 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Kiekvieną metą 
šaukiamas VLIKą sudarančių organizaciją suvažiavi
mas, kuriame aptariami..patys svarbiausieji šios lorgani-' 
zacijos reikalai; Kiekvienam aišku, kad ręiksllin^s nauv 
jo kraujo.. Paskutinis VLIKo seimas ir VLIKo! infor
macijos ne tokios, kokios turėtų būti. Kiekvienas mato, 
kad VLIKas nėra toks, koks jis buvo. Šiandien y VLIKo 
leidžiamos ELTos biuletenio negalima lyginti sti Anks
čiau teikiamomis informacijomis. Anksčiau buvb gyvos, 
visiems lietuviams įdomios žinios, tuo tarpu dabar daž
nai paskelbia vienos grupelės žinias, kurios dažniausiai 
yra vien tik burbulais paremtos, šiuos reikalus pats VLl- 
Kas turėtų aptvarkyti, bet jeigu jis nepajėgs, tai turės 
darbo imtis šaukiamas seimas. ■

Poros ar trejeto mėnesio laikotarpyjė šife klausimai 
turės būti ne tik visiškai aptarti, bet ir išspręsti. Gyvas 
organizmas negali vietoje stovėti Jis negali leisti, kad 
kas nors jam kuolus į ratus kaišiotų. Kaisiotojai tdrės 
pasitraukti į šalį ir nekliudyti.

(Visos gyvos, stiprios, gyventi norinčios organizači’

NAUJIENŲ rištinė atdari Jmdiet, Išakyrua teiznadieniua, nuo
V vih ryto iki 5 raL nkaro. SešUdieaiaU — iki U vaL

mosi metodus ir propagandai leidžiamas sumas. SLA 
yra konservatyvi organizacija, be reikalo pinigu nemė
to, o turimas sumas investuoja be nuostolių. Bereikalin
goms kelionėms piiligų nemetė, bet kai reikia, tai visuo
met priremia savo petį prie lietuviško darbo. SLA padė- 
yra turi tris savo atstovus. SLA vadovybė atidžiai seka 
yra turi tris savo atstovus. SLA vadobybe atidžiai seka 
ALTo ir VLIKo veiklą.. Svarbu, kad jos neužmirštų pa
grindinio savo tikslo.- • • •-

Vienas iš niūsŲ nuomininkų. Vincas Sedlickas, 
pas mus grįždavo tik savaitgaliais. Per savaitę nak- 
vadavo savo darbovietės stovykloje Dunford Bridge 
Gamp, netoli Sheffield’o. Jiš parvažiavęs visados gir
davosi turįs labai gerai apmokamą darbą. Girdi, nš per 
savaitę tiek uždirbu, kaip kiti per visą mėnesį fabrike 
dirbdami . V

L. VENCKUS

Artimoji Anglija 
(Tęsinys) ; .

I. R. O.

tikrai gsdčįd būti pavojinga.
Tūrinio viduryje ištiestos dvi linijos siaurų ge- 

iežliikeikL bėgių, ant kurių vyrai stumdė vagonėlius. 
Akihėris. škaUtia prikrautus vagonus stūmė laukan, sū 
kiŠCitHuis vagoriHkiJiniš giįždaVe į kur vėl
jūbš prikraudavo.

Ragaliad prieiname tunelio galą 
keli vyrai pakeičia ten dirbančius 
(Driller). Grąžtai elektriniai, dideli 
kulkosvaidžius 
galas ddr pakankamai aštrus, parodo man 
fibiėihis rankomis suėmus laikyti grąžtą prie 
prispaustą toje vietoje, kur jis ketina i 
Grąžtas maždaug trijų, gal keturių pėdų 
keliu jį kaip rodyta ir laikau įrėmęs į 
kas iškėlęs, kaki nenuslystų iš nurodytos

— Ar gatavas? — sušunka Vincas.
— Gatavas, gali spaust.
Vintas paspaudžia gaiduką. Grąžtas 

šokinėja iš vienos vietos į kitą, lyg ramybės 
damas, nors aš visomis jėgomis stengiuosi jį laikyti 
vifenoje vietoje. Tačiau už kelių sekundžių prasigrę- 
tiamc, hebešokinčja. Triukšmas ir ūžesys neapsako
mas. Mes ne vieni gręžiaine. Kaltėje it dešinėje pu- 
Itėje kiti vytai su savo padėjėjais taip pat gtęžia. Už 
tnikiitės skylė jau piršto gilumo. Bet reikia; kad p 
būtų 12—15 colių gilumo. Su Moresąlais grąftaiš dar 
giHau gfręžiania. ;'

Pirmą skylę užbaigus, ' Vincas 
pradedant man nereiki^; "spauBp gfį 
ttk oerdkia leisti jam fekihHfr

kiauras. » Išilgai tuo plonu vamzdžiu purškiamas 
vanduo grąžto galūnei aušinti. Vanduo, atsimušęs į 
sieną, ten ir nuteka. -Tačiau gera dalis to purvino 
skysčio grįžta vamzdžiu atgal, patenka a>t mano iš
keliu, rąnį^* teka žemyn, iki pažasty iollMu plečiasi

^nezpdis teisingai 
salto, ^kaSpa^ču-guedas niekuo 
’met nebūna;

I ė ‘vK* Petfokaitis

tik. nesurinko, reikaligų 2/3 b ai 
su veto panaikinimui, bet fakti 
nai
206 balsais prieš 1^1. žodžiu, bu 
vo ę pavaišinta ’’Įnoįesęj^mokėto 
jų pinigais* rČikįlo. Gal

gali dubti stipresni itnpuisą &avo .uųjomunėms -ginti ar ki’ 
tiems primesti, bet -ąė kąrštiš ai* vešus oras ryta . spren
džiamieji veiksniai.-Lietu
vių Tarybos- kb$ferericij£y kuri nuštątys tuną visai eilei 
organizacijų:5 -^ali mūsų pplitacąi kalbėti ,kaip jiė nori, 
bet kiekvienas žino, kad ALTas vis dėlto yra pats gtakin- 
giausis veiksnys- -Amerikos lietuvių. =gyXiriime^lt Ikt šio 
meto ALTas atliko daugiau naudingų darb^ negu bet 
kuri kita lietuvių "politinė ‘ rorgamžacYfa.'I''Pasiriiošimąs 
ALTo-konfereneijai ir’AžTo rezoįfucij^^asakyf visai. 
Čilei organizacijų, kokie privalėsTbūti artiiniausieji* svar-

Aš pradėjau domėtis. Kas nchorėtų gerai uždirb
ti? Man tuomet buvo tik apie 40 metų amžiaus, dar 
pajėgus ir darbo nesibaidąs. Vincas ragino mane 
važiuoti kartu sti jud kai, kai jis pirtnadfeHiO rytą 
grįš į storyką. Artot jo, lėti darbitiirtkŲ visuomet trūk
sta, tad mane priims, lik jis nian bepasakė, kodėl 
ten darbininkų vis trūksta. Man nerūpėjo paklausti,

Iš Manchestherid išvykome autobusu. Nebeatsi- 
meniK artimiausio miegelio, bet dar geroką galą te
ko pėstiems eiti, kot medinių barakij sto-
n;ylri7;^panašią į Vokietijoje buvusias stovyklas.
\ Aplinkui riogsojo aukšti, statūs kalnai su men- 
ka\*nfghtenijir h* daugybe akmenų. Pati stovykla pa
tupdyta slėnyje. Vieno kalno Jkme juodavo* didelė, 
ianisix^ky!ė Tąi Vinco darbovietė/Ten buvo kasamas

tuneJis, per kurį buvo numatyta pravesti naują gėlė"- pSžLškėjb ir kam tą šamą išdavė- Be jo dirbti 
žinkelio liniją.

Vincas mane pristatė savo fornižuiul, tas iiusiė§= 
dė į raštinę. Tarnautojas užsirašė vardą, pavardc, rta- 
mų adresą ir paklausė ar galiu šimfiėfi pradėti dar
bą. Aš tam dar nebuvau pasiruošęs-, ties turėjau at
sakyti turimą darbą pagal nustatytas taisykles. Su
tariau pradėti darbą tunelyje po poros savaičių.

Sutartą rytą atvykau su Vincu. Tik šį karią su sa
vim turėjau nedidelį lagaminą. Pasiėmiau iš namų 
kelias poras baltinių, kojinių ir nosinių. Tik tiek, kad 
per savaitę užtektų.

Stovykloje iki pietų atlikau įvairius forma FU’- 
mus raštinėje. Po to Jcaip kareiviui ,maii išdavė šal‘ 
mą, čiužinį, paklodę ,ilgus guminius batus, antklodę 
ir skardinį puokiuką arbatai semti. Po to nuvedė X 
baraką, parodė tuščią lovą ir valgyklą. Patarė su pO* 
pietine pamaina prisistatyti prie tunelio angos. Pus
ryčiai ir pietus buvo duodami toje pačioje sfovyk* 
loję, atskirame valgyklos barake. Už maistą iš anksto 
mokėti nereikėjo. Atskaitydavo iš uždarbio ai-

Mane, kaip naujoką, pristatė prie Vinco, jau pa
tyrusio kalnagriovio. Prie tunelio angos dūzgia dy
žė! i n is generatorius, gaminąs elektrą. Laidai švie* 
soms ir įrankiams prijungti išvedžioti į tunelio gil
iną. Jau užbaigtoje tunelio dalyje, arčiau angos, ga
na švaru. Išcementuotos sienos, apvaliai sueinančios’ 
lubos. Tik apatinė dalis, kur reikia vaikščioti. Lai 
tikras dumblynas, be aulinių batu neįhtrstum. Gilyn į 
tunelį įėj*|s<dar matėsi cementavJfiRO 
Pasienyje ir prie lubų sujungti metai i 
sudaro stelažus (scaffolding). Ant jų 
dirbo prie gelžbetoninių sienų. Dar gilyn nuėjus? 
tunelio sienos dar buvo plika uola ir nelygL Dabar

niai srapi? jaučiu, Kaip drėgmė sunkiasi ir pro diržą, 
teka šlaunimis žemyn ir sustoja guminiuose batuose, 
kur pamažu apšyla. .-s L ‘

Gręžimas baigėsi, Visa galinė siena pilna dides
niu ir mažesnių skylių. Nulipame nuo stalažų, užleis
dami vietas sprogdintojams. Man įdomu kaip jie dir
ba. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, inžinerijos 
batalijbtie, dar\-<favdnie sprogdinimus prie Gudeliu 
ežero netoli Šiaulių arba per manevrus Gaižiūnų po
ligone.

Kai visos skylės prikimštos sprogstamos medžia
gos laidelėmis, pasigirstą aštrus švilpukas ir ko- 
inands: »

' ’ Everybody out! - f
Paitraukiame su vagonėliais gerokai link tune

lio angos, -taip, ■ kart (Mnaniitu užtaisytąją sieną rtet 
nebematome. Sustojame pasieniais ir laukiame.

Staiga baisus sprogimo trenksmas sudrbina orą. 
Maao dkieite ša totas Vos n Po gaivtos nenulėkė. Iš f>. 
t*ūo gi’uirtos pamažu atslenka Srutų, geltonų dūmų 
debesys. pM*«ko bei dina m i to kvapu atsiduodamas. 
Vie#i dengta htfrnaš riltika, Vincas išsitraukia 
nosinę. Aš pardefcfu kosėti.

. , : 'i r (Iftfe dstifrfau)

ir nugarkaulio neturinčių muzikų batutą.. AITas apgy
nė savo teises, . apsaugojo, veikiančius statutus be ma
žiausio vargo. Važinėta, skraidytą, tartasi, laiškais kei’ 
staši, bet iš Visų pastangų nieko- neišėjo, šiandien tie pa
tys ALTo “reformatoriai” priėjo įsitikinimo, kad vis 
dėlto ALTas stovi ant stipriausių pagrindų ir dirba patį 
naudingiausią darbą. ,

Pasaulio Lietuvių Dienos parodė, kad silpnai jos yra jos apsitvarko ir dirba naudingą darbai Mūši vieni j irias

Vincas ir dar 
uolos gręžėjus 
ir stiukus ir į 

pariašūs. Vincas patikrina ar grąžto 
kaip 

sienos 
gręžti skylę.

ilgumo. Pa- 
sieną, ran- 
vielos.

Benclruomenininkai ’ tikėjosi, štabo virsinmkui Richard Moa 
kad savo visai nereikalingomis! pageidaujamo pareiškimo .pavyz 
kelionėmis labai dideliais bū-j dį.” 
riais į Baltuosius Rūmus huste: 
bins - Ąmerikos ir išeivijos lietu- 
vius. Tačiau apie tuos propagan 
dinius važinėjimus girdėti tft 
priešingos reakcijos.

Dirvos 38 nr. vm savo skilty- 
je/€Iš kitps puses”, pacitavęs pa 
negyzikos komunikatą”, taip 
komentuoja:

“Buvo paprašyta, kad prezi
dentas Carteįis ar vicepreziden 
tas Mondale viešai’ paskelbtų 
savo nusistatymą Pabaltijo kras 
tu klausimu, panašiai kaip yra 
padažę kiti ankstyvesnieji pre
zidentai ar viceprezidentai. PLB 
ptrm. inž. Vytautas' .įKahaahtas, 
įtėikfe <- viceprezidento i Mūhdale tas ar pats prezidentas kaip ko-.
-- - -'____ _ ________ ;___ ■ • ter
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ja organizacijai, ir nutarė šaukti seimus, kas trys metai. 
Vadovybė jau pradėjo pasiruošimus ateinančiam-; sei
mui, kuris prasidės birežlio B0 dieną. Tuo tarpu Šios di
dėlės organižacijes vadovybė atidžiai seka lietuvišką 
gyvenimą ir vertina kiekvieno vedamus darbus, tvarkylnutarė Parduotl Jugoslavijai lėk 

:tuvų motorus. Jugoslavai pajėJ 
gia pasigaminti' lėktuvus, bet 
jiems veik neįmanoma pasiga
minti nauji ir įabai sudėtingi 
ir lėktuvų motorai. Principi 
nis motorų pardavimo klausi-f 
mas jau aptiirta. b^t dėl smulk 
meilų dar tėkš susitarti JAV ka 
ro sekretorius Brown tuo reika 
lu tariasi, su, Jugosalavijos pul 
kininku Nicola Liubicc.

■ Aa •* D^cMnbM* L 1T77 
SubMrijrti^n MIm:

in Chicane $33.00 per year, B18J» 
iix moni ..
other USA įocslitie, $30.00 per year, 
$16.00 per si* raootbs. $8.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.06 per year.

■ 1—-.'y- — ■ —

20 cents per copy.

Mug gruodžio pirmos d, 
DitnraiČio ksines:

Chic<goje ir pnpmip.sčiii(Wti 
metams 
pusei metų — 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

l Tokių-eilučių skaitytojui kilo 
•klausimas: jei anksčiau jau bu 
vo išprašyti tokie pareiškimai, 
kodėl tuo pačiu keliu nepasinau 
dotą dabar? Jei ALTa išrūpin
davo kodėl nepalikti tos parei
gos jai ir dabar? Bendruomenės 
skelbiasi turinti Washingtone 
kažkokį savo ryšininką, Jei jau kad jiems neteko už tai 
nepasitikima ALTa, tai tas ry
šininkas turėtų atlikti visus ga
ru oši arm i ori u s darbus, o <4vai-i'J^e ten girdęj o, atstovų rūmai nė 
džia’ nuvažiuotų tikį iškilmin
gam tokio pareiškimo išklaurii- 
ntui Dabar, atrodo, f prasidėjo 
kita gadynė. Pats pirminfokas 
įteikia raštą, š kurį; vicepreziden

Naujienos eina fcasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1T39 So. Halted St,, Chicago, 
UL S0608. Telet 421-8100.

pusei meuj ----------------
iriais mėnesiams __
vienam menesiui ____

____ >18.00
____ S 9.00
____ X X00

Kanadoje: 
metams ______ ____
pusei metu -
vienam mėneriui ____

----- >33.00
___  >18.00
----- 1 SJW

Užsieniuose:
metams --------------------
pusei metu ____________
vienam mėnesiui __ __

___ $34.00
___  $13.00 
U__  | 4.00

Pinigus reikia siųsti. pakto
Orderiu karta ru ožsakyzau.
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PETER P. RĖKUS, SR.
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OR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W*ftch«*ter Community klinikoj 
Medicina* ctireXToriM 

im feUDhtim fcc, W*fchwfw, IU * 
V ALA, DOS: 3—b darbu dienomis ir

lift K G, Ba.AIKAS . 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
OINMOLOGIM CHIRURGU A 

MAS tą PmJmM Rt (Crewed 
MAdtcaT Suikfin^ Tok LU 5-6444 

Priima ■figontua pagal susitarimą. 
J0 rWHiftgi, gkambmti 374-8004.

Į čių skalauti, o po t» išplauti 
drungnu vandeniu. Prieš var
tojant žvakes, reikia jas palak 
kyti šaldytuve, nes geriau išlak

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI Bt PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

ŪR. C. K. BOBELIS 
lHKSIŲ> Mi iLAfMJMO TAKŲ 

•T į * CHIRURGIJA 
t«m«. Ms-osas

p

_  Sekmadienį žydai pradeda 
5739 metus, šeštadienį jie švęs 
paskutinę 5738 metų dieną ir už 
trimio tuos Naujus Metus. Žy- 

i ko formą hr nevarva. Peilis ge- diskai ši šventę vadinasi Ros
; riau ir gražiau atrieks š’ltą duo- Hašana.
Jn'L jei jo griežlę truputį pakai* 
j tysite ant Eepsnus. Jei negalite 
•atsukti dangtį, bandykite s rikli- 
Inj indą apversti jr dangtį palai- 
! kyti karštame vandenyje. t

— Pamokslininkas Billy Gra
ham sak||tikybines kalbas ir ren 
ka pinigus Lenkijoje.

Lietuviu Br’ghton Parko Motery 
k ubo poatostoginis nariu susirinki
mas įvyks ketvrtad eni cpab*^ s 
- vai, popiet Anelės salėje. 4500 So. 

Talnran. Narės prašomos ats-iankycų 
nes yra daug svarbiu re kaly apiarti. 
Fo susirinkamo bus vaišės.

E. Strung y s, rast.

* Aš pritraukiau juos žmoniškomis vlrvomig, molio* nHŪaia.* — Ow. 11:4 
**BroU> išduot broiĮ mirti". — Mato KK21.

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpatie* pranašystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip ątŠals kai kurių Širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats Mi taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausijį priešą^ Aėtomą. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už ū garada- 

įvykti trumpai pirm savo karalystės ikūnmo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo bažr 
nyčioje.

<V. JUiTO TYRTHtTOJAI .
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

--------- ------- --------------------------------- ------------- ------—------------------------f

PU. A B. GLKV ECKAS 
(TYbYTOJAi IR CHIRURGA5 
SPECIAL.YĖ& AKIŲ LIGOS

WOT Wt» KUrd SYrw) •
Valandos pagu suMtsnzzią- |

or; frank pleckas
bPTQMETRJ4TAS-

KALBA UETUVI1KAI ’ 
Utt 71 St TtL 737-5LH 

Tikrina afcia- Pritaiko akinius ir 
^contact len*eibr

Vat xgri uždiTyti. treč*

MARIJAI ABRAMAVICIENEJ.

iškeliavus amžinybėn, jos brolį Praną Mozuraitį su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame.
---------- ►

A. Pėtrikonis
V. L.’ I’aketuris, V. Venclova A- E. Kuras, K. Povilaitis

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

VYTAUTAS SIRVYDAS

-PIRMOJI SUKAKTIS
DR.IJSONAS SEIBlITIS

INKSTŲ, FŪK.1S /»
PROSTATOS CHIRURGIJA 

’ '■ 26S4 WEST (3rd STREET 

» . Vai; mtriu. 1—4 popiet
’* į - ■ ketrirtd. 5—1 v>L vai,
;; r4* Ottee .4«i«G JTS^BW _ 

\'Rwi«4nciio» Misrfu ♦♦&554S

(Tęsinys)

metus Susivienijimas 
turėdamas 61 kuopą,

)1897 
‘ įžengė

1,155 narius ir §2,116.85 ižde.
• Per Jris mėnesius po seimo iž- 
dan.suplaukė $819.91. Organas 
Tėvypė- ėja padidinta ir pa tol)u- 
linta raštais. Centro valdyba vis 

ttYOYTOJA$ ir. IHIRURUAs : sumaniau tvarkė .broliškos, sa-

ČfiMs WEST fiyth SI f&ET nė visus Amerikos lietuvių rei- 
B-U23 .kalus. Pavyzdžiui,.pasiekė Wa-

OFŠO VAL.: pfrau aatiad^ trečiad. shingtoną su protestu prieš 
ir penkt, irb-ft vtk vak. SUtadie-: Kongreso kėslą suvaržyti atei- 
3iais.3&4rir Ktu laiku' - • j--
/ > r ’rpkgal susitarimą.

vių įleidimą Amerikon.
Vienintelis tamsus, debesėlis, 

l iš kurio vėliau netrukus kilo*žai- 
_ f bas, perkūnija ir audra buvo, 

Aparatai - FrotezaL 2£*ž.ban- Aštramsko žodžiais: -Nors Cen- 
53L***■ i tro valdvba -tvirtino/ k^ Susi- 

tArtft-Supports ir t< t r r \ . , . ? t .
VaU'iH-A te &-i. 4-**.«dieniite 9—1: vjemjrinar buvo vę-^ar grybai

Oil

likas lietuvis .galėjo rasti Susi 
vienijime, jei jo prezidentu te 
galėjo būti vien katalikų kuni 
gas?” ,

Apie 1897 . metų Amerikos j 
lietuvių nuotaikas Juozas Ado-' 
maitis-šernas Chicagos Lietu-/ 
voje rašė. ‘‘Kad mūsų tarpe nė
ra vienybės nei solidarumo, tą, 
rodos, gal kiekvienas mat'x Už-5 
tenka sueiti kur nedideliam lie- , 
tuvių pulkeliui, pirmiausią^'jie* 
pasiskirsto i dvi partijas? 
votų ir bedievių, neužkenčiančių •’ 
viena kitos. ., . ‘

Mes nemokame išvien dirbti, • 
skirstomės i mažus pulkelius, 
kurie būdami silpni,' hieko svar
besnio atlikti negali,' todėl nieS" 
niekad2 ' - begalime 'pakdĮtij' ■ Ms ■ 
■fekėsfA^ne5tamsybėse diį , riesUSii.

EUDEIKIS

gMntf ect'SrSW > | rių sąžinės dalykus.ųięsjkiša, ji
r;/ j-šitą nesikišimą suprato Raįp ne- 
1j kliudymą, vien kaWiko^aziries”. 

Bedieviams, d gaT ir tfetUviains 
protestantams buvo kita* kalba. 

T Astramskas klausia: “Kokią pa~ 
L garbą kitaip manąs, negu kata

mi n: ~ ~~ -

MOVING 
Laidiniai — Pilna aparauda 
t-r XEMA RAIMA - 

R- *E.R.rirA^.' 
vTak' WA 5-3663

— - ' -

tnHiių^jląbiąn suartėti į ir -pradėti 
darbuotis Įtas;
darbą .pradėtų! ’ * .

(Bus daugiau)'i ‘ ~ t

GAIDAS - DAIMID
SEMAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nutf-jnr wwiur-~j-.-r*» Tf

AMBULANCf 
PATABMAVJ 
MM

12. NAKTL

i
i

TURIMU 
KOPLYČIAS 

V+5GML A4KSTO 
DALYSI.

Tek 927-1741 — 1742

MAUJlhMPC. CHKA4O a, ILL, Mcndty OrfobTr*7, tW8*

Pham: TArdf T-LMĮ

^•4 Gyv. Chicago, Illinois
ln- rugsėju, 30 <L, 7:35 vai. ryto, sulaukęs 60 

amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.
Patiko^ nuliūdę: žmona feugėmja, pagal tėvus Kasper, 

r,įdukte Diana Kaufman, sūnūs — Dalo ir Peter Jr., proanū* 
į kė Deborah, motina Anna Martinka, seserys — Ann Brun- 
Į deminn ir Ruth Norman bei kili giminės, draugai ir pažį; 
| steink;’ . ' ’; ‘

Velionis buvo sūnus mirusio Velix.L ; -' ' -iv - ’ • * ' l

Kūnas pašarvotas Jaeger koplyčioj, 35'26 N.Gičer o A v. 
L - z Antradienį; spalio 3. dieną, 9:31) v&L ryto ;buv lydimas 
k iš koplyčibs į-St: Viafor parapijos bažriy’čiė, d po gėdulin- L *» a* • * t * . • f • • * T
rk’giy panržldtr'bus ia'kfojainas š<* Kdzimiero 1 ’Lietuviui: ka? 
r piirėše. ‘ . ,< . > Jr> l ;r, L

Vis? a/a. Peter P. Rėkus' Sr. gumriės;Mtaugar ip pažį
stami nuoširdžiai kviečiami 'daly vali Ii laidotuvėse’ fr su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir 'atsisveikinimą.
V Nuliūdę lieka: ....

žmona, duktėr sūnūs, proanūkė, motina,, seserys

Laidotuvių direktorius Jaeger. Tel. 545-1320.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

. , ____ ' , »

• Norint švariai išplauti Lun
kas, reikia j jas įdėti ^smulkiai. 
supiaustytos citrines/ užpilti, 
truputį vandens ir keletą minu-

A

M

U

.NOIMANĄ

RAmsa Kam valandos 
Vhor programos 1Ž WQPA,

Į MOVING
Apdraustas pwiidstymu 

& lyairiu afttumęu

AMTAKA&^VtU^
k "Sri., 334448% 3744996

’ AHfon* Q*vian

'&teL mbuocĮį «s4ll 
H5» S*’ MAKftfoGH- Ą.V*
- OKICAOO, tLu. OM29

UioRMu kalba: kasdien nuo pir- 
rmB&rnni-Uti penktadienio 3:00 
-StatT vat PMML MUdleniais 
r seJtmadleniak Uko 8:30 iki 9:30

a tiocas

M54 8®. HALriTKD STREET
au Cadillac with its distinctive blend of

po»irinkimcr>
rUatoteU

«E 20-5820

4 ' *1

TilMLWUS HULK
THE SNEER THAT ELECTED 

» PRESIDENT!

Many. Pteskfents havr bees 
elected with the help of « slogai 
tar catrghr the popular fancy. 
There, wax "Trppecaooe, and Tyler, 
too”* Harding’* “Back to Nor- 
tnakw*; Rooseveifs -New Deal" 
But it wa> a slogan coined from an 
insult' thar roiled William Henry 
HarriWi into the White House.

rhb » thr <tory: Martin Van 
Suren was- running for re-election 
in 1840. hacked bv • Democratic 
Party xo powerful and well-Organ
ized that it wa.* generally conceded 
tat bis Whig opponent. .William 
Henry Harrison, stood ao chance. 
A small Democratic newspaper in 
FUdtitnore wrote jeeringly. u (ren
etai Harrison was given a pension 
of S2.000 hr would be content to 
epend the rest of his days in * log 
cabin drinking hard dder "

The Whigs seized upon ta ob- 
feurr little paragraph and mimed 
it into t cmtbxy tribute Harrison 
became the ‘‘log-cibin. hard-cider 
candidate" his military exploits 
▼ere acclaimed and the enthusiasm 
of ta people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

AcJBSfly, ttrmxo had an in
come of S12JXX) a year and never 
gved ts a log <abia bm these facts 
did oo< change the couatrv’t co»- 
ceptai of him- The Whig election 
was a hearty one< and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one 'wcariou. 
vbe= Dum) Wtbee- »» «peį- 
ėi it I rally «• Harrison t behalf, 
he iwwww to tCČMad feat ha hear 

became h^

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

NARIAI:
CMeacoc
Lietuvių
Laidotuvių
Director^
Assoclacijob

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

*07 So. JJTUANICA AVENUE. Pkont: YArti 7-4W1

BUTKUS • VASAITIS
1446 So. 50th Ava^. Cicero, CLL Phoec OLymjne

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-X571

r/ —•—
- - •»

' DETROIT — Cadillac’s individuality for combinations, two-tone brown or black and 
197a is noticeable from all angles of the platinum, the Elegante exterior design is higb- 
iMto de ViBe (upper). As with all fulkdze . lighted by a fully-painted metal root, chrome 
Caddises for 1978, a new horizontal grille and 
laiaed Kript on the hoodface establish this 
year’* sew k>ok. De Ville models possess 
'distinctive series identification with a special 
mil panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Broogkanr owners wffl be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording further 
potsonatized luxury for *, this ,popular 1978 
Cadillac. "

The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower)

accent moldings, wire wheels and unique 
Elegante scripts. The interior is plush, even by* 
Seville standards, and features leatber/rinyl 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and snede-like accents. A center console 
inclodes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
saddle leather, matching the interior color 
combination, Cadillac plans to prodace about 
10,000 Seville Elegante model* during 1978. 
Cadillac wiH offer a total of seven standard 
and two “special edition” cm for 1978, » 
the toiilixr DeVille, Fleetwood, Eldorado 
and Seville modeli. — , - ' z

GEORGE F. RUDMINAS
U19 So. LITUANICA AVE. Tri.: YAHf 7-llitllM

STEPONAS C. LACK IR SŪNOS
, (LACKAWIO)

2424 WEST 69U STKEKT J. RAp^>Uc MM> ’ 

UK WEST 23rd PLACE Hixfaik 7-447| ,
Hm SOUTH WEST HIGHWAY. Paloo HUfa, 174-4411 :



Pivardė Ir vardai ------------------------------------------------------- -- --------- - -

Adresas --------------------------------------------------------------------------------------

Fivtrdė ir vardas .--------_

/ fretas ---------------------------------------------------------------- ---------- -- ----------------------------

PAVOJAI MŪSŲ LIETUVYBEI TREMTYJE

DABAR, NE RYTOJ!

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Ind.

Jurgis,

FORKLIFT MECHANICŠį Antradienį, spalio 4 dieną,

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

lefonuAdresas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Vanda 
Frances 

pietva-j 
piliety-i

nieko 
perka

ENERGY 
WISE w

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

Don't be a Bom Loser!

NAŪJI5NOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 6060*

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

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

Pavardė ir vardas__________________

3bII Frwk Zipolb 
W.TSfh St 

GA 4-8654

II ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose grntt, ga 
rantuotai Ir sąžiningą! K ?

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tol. 927-3559

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimą skaitytoju reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimu.

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

Pavardė ir vardas ___ ._______________________________ i____________

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą 
spie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visa dieną.

Tel. 778-8039

Reikalinga užvaizdą (Mainte
nance Man). Bendrovei reika
lingas asmuo prižiūrėti dirbtu
vės įrankius. Kreiptis asmeniš
kai. 9633 So. Cottage Grove, 
Tarp 9 ryto iri 3 vai. popiet.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
oa ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

RENTING IN GENERAL 
N u • » o i

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

Pavardė ir vardas ___ -______ —_____ ._______________________________

— Prof. dr. Romas Knystau- 
tas iš Montrealio dalyvavo mok 
slinėje konferencijoje Londono 
mieste, Anglijoj. Jo brolis prof, 
dr. Eugenijus dalyvavo tokioje 
pat konferencijoj Lijone, Pran
cūzijoje. Po konferencijų abu 
lankė vakarų Europos kai ku
rias valstybes. . . '

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. i I M KUS 
Notary Public į

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.____

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai‘ 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės-atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalą renesanso.

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

D t RIS1O
52—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9t pusmečiui automobllle 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

'HELP CARE FOR TWO YOUNG 
I CHILDREN IN OUR NEAR SOUTH 
I SIDE HOME, 5 DAYS/WEEK CALL 
I MRS. STRAUS, EVENINGS AFTER 
16 P. M. - 666-2339.

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

HELP WANTED — MALS 
Darbininką Reikia

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Siuntiniai i Lietuvą ;
ir kitus kraštus,rr- 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archir Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amatą. Dar

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Musį have electric^. gas. L.P.__experi
ence. Full co. ben. Paid vac., o.t 
available. Specialized factory training. 

496-0400 
c : ; -Ask for GENE

—Emilija'Morkūnienė iš Brigh 
ton Parko, vyresnės kartos vei-

DĘEVE, SAUGOK KARALIŲ
Viekas medicinos profesorius 

prie Londono universiteto gavo 
pakvietimą į garbės daktarus 
prie jo didenybės karaliaus Jur
gio dvaro, šis tuo labai didžiuo
damasis tuoj liepė kreida lento
je įrašyti, kad žinotų ir jo stu
dentai.

Kai jis norėjo išeiti po paskai
tos, žiūri, kažkas jau spėjo len
toje kreida pridėti prierašą — 
God save the king. (Saugok ka
ralių, Dieve).

ANDRIUS — ŽMONIŲ 
J-- , - ŽVEJYS r

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, 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 
triją dienu 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 mūsą namas” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamo? ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

SIUNTINIAI J LIETUVA " 
Cosmos Parcels Express Corp* 

MAKOUrrrg GIFT PAKCKLS flRVICI ' 
13*1 W. (M », CMcw.. Ill _ T«L WA MTO 

m3 I*. Haiewi Chlce*., IIL *0401. — T< 1S443M 
V. V A L A N T I M A I ’’

— Kiniečiai nenori 
skolintis Vakarine. Jie 
kai turi aukso.

guzmeje.
Ričardas Kondrat iš Brigh

laipsniu Purdue
West Lafayette,

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA N0REIKIEN1

IMS W«rt Itth SU Chicago, m W62> • Tri. WA 5-27TT 
Didelis eeelrtnklmas pėrės rOčJet brilriv prekių 

MAISTAS 11 IVROPOf lAN^LIŲ.

tuviabnš , kaip galite’, pažinti 
Jėžtį Asmeniškai irjialapti žriio 
niū ^Vėju. Raįijo badga ‘ 14S0 
j^M^’19^5 vai.’ ’vakare per Liėtuį 
voš'- AiW’/

Parašyki- ^^eika^aiidtamū 
knygelės }1“Kaip -atimtį zi& nau
jo.” Prisiusime dovanai. Mūsų 
.adresas: Lithuhian Ministries, 
P.O. Bozs32t, Oak Lawn, Ill., 
.60454. f (Pr.)

4) Mūsą jaunimas, be to, ma
ža besidomi ir mūsų tautiniu 
menu, ypač idėjinės minties. Tą

kad ir mūsų meno 
kurių tarpe 

tik retą matome iš jaunųjų.
5) Mūsų jaunieji, net ir reli

gingi, nevertina mūsų lietuviškų 
religinių tradicijų, susiklojusių 
Lietuvoje ir mūsų atsivežtų į 
užsienius, tremti. Daugis jų net 
neįsirašo į lietuviškąją parapi
ją, į tą lietuvybės židinį, taip rei 
kalingą visų mūsų paramos.

Tai tik keli ryškesnieji mūsų 
jaunimo nutautimo, jo lietuvy
bės stokos pavyzdžiai.

Yra rimtas pavojus mūsų jau 
nimui tremtyje visai nutautėti. 
Ir tas gali įvykti anksčiau, negu 
mums dabar atrodo.

Todėl ir reikia mums rimtai 
susirūpinti mūsų jaunimo lietu
vybės išlaikymu.

Iš P. Stravinsko knygos “IR 
ŠVIESA IR TIESA”. Knyga ga 
Įima gaut “NAUJIENOSE” ar
ba pas autorių šiuo adresu: 6648 
So. Albany Ave., Chicago Ill., 
60629. Knygos kaina $4.50, įs
kaitant ir persiuntimo išlaidas.

No English required on jobs. Vicinity 
— Lake View area.

Phon® 477.8780 in English.

REPAIRS ON HOMES A FLATS 
AND APT. BLDGS.

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

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

— Spalis yra paskelbtas pir
mosios pagalbos mėnesiu. Ta 
proga Amerikos Raudonasis 
Kryžius, 43 E.Ohio st.. 111.60611,

HELP WANTED — FEMALE
Dirblninkly Reik U____

N u važiavus, j Ai 1 n iu, daugelį ’^e- 
neleidžia, išvykii^igi- 

mini^^^viętes”, .j

— Kintas ii- Eljrtt
iš Mar<Įuęttę?,Parko su 12-me. 

į/ViĮJanjU . ir, 8-ij tečiu Juozuku i 
neseniai persikėlė .^vejarfr.diMi-

i Vinęas, kaip 
elektros i^nięrius, . išdirbęs vie 
n9.39.. a rchitek tų /fir-
Atoj. apie 20\metų, ydabar Grand. 
Rapids pagal savo r specialybę 
.surado kitą firm^^r naujoje 
vietoje^-pa tenkintas.

v
Kartu su Vincu .i&ikėlė ir jo 

brolis‘ Jonas Izokaįtis, mechani 
kos-inžinierius. Jono žmona Ni-

Danutė ir Ramu 
nas Vidžiūnai, Monika Etrazni. 
ckas, Juozas Bikneris, 
Vaitkus, Viktoras ir 
Lapčinskai iš Chicagos 
karių gavo Amerikos

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
mošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, "•Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
Halsted SU Chicasr UI 60608. ] 
mis formomis — 8350.

Užsakymus *u Money orde-i 
riu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 sJ

t “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAAAOS VEDĖJA
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak.
s—Penktadieniais 9:30—10 va], vak. 

Visos laidos is W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 «♦ Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

Vyresnioji lietuvių karta, gy retas kuris jų bcskaito liefuviš- 
venanti užsieniuose, atrodo, dar ką spaudą, kuri, šiaip ar taip, 
išliks lietuviška, nes ji gerai pri-Į gaivina ir palaiko mūsų lietuvy 
si mena Lietuvą ir gyvenimą tė
vynėje. o tas žadina ir palaiko 
josios lietuvybę, žinoma, turiu 
čia galvoje tik tremtinius, nes 
iš ‘‘senųjų ateivių” dabar jau Hindi ja. pvz 
daugelis yra išmirę, kiti slegia.į parodu lankytojai 
m i amžiaus naštos, jau beveik 
‘‘niekuo nesidomi”, o jų vaikai, 
didžiausia dalimi, vra nutautė.

LAlKJtOMlAL lr BRANGIMTBM

Pardavimai ir Talmas 
2646 WIST 6M STWFT
T^.j'RIwMJc y.wi

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

GRAŽUS SKL ZPAS ir garažas Mar- 
4uette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
S53,500.

VALDIS
re ruošia
kursus. Kursai bus taip pat šio. 
se vietose: Spalio 2 d. 6:30 v 
vak. McGuane Parke, 2901 So'sėkmės. Ji taip pat parėmė fan. 
Poplar St., taip pat Gage Parko, tais Laimės šulinį Naujienų ge- 
valdiniam name, 55-ta ir Wes
tern. Spalio 3 d. 6:30 vai. vak
St. Rita aukšt. mokykloj, 6310'ton Parko baigė chemijos mok 
So Claremont. Spalio 4 d. 6:30 sius daktaro 
v. v. Ford City Prekybos cent-!universitete, 
re, 7601 Cicero. Spalio 5 d. 6:30 
v. v. Sears prekyboje, 55-ta iir 
Archer Avė. Kursantai už prie 
mones sumoka po $3.20. Infor
macijoms tel. 440-2009.

jolė su 5-kiom dukrelėm tebe
gyvena Chicagoje, bet netrukus 
atsikels gyventi į baigiamą sta
tyti namą netoli Holand, Mich. 
Abi Izokaičių šeimos namuose 
kalba tik lietuviškai. Gyvenant 
Chfcagoje su lituanistiniu vai
kų auk^'hnn problemos ma
žesnes, nes vaikai, lankydami 
lietuvių parapijines mokyklas, 
kasdien turi ir lietuvių kalbos 
pamokas. Dabar to netekus, tė
vams dar labiau lėks saugoti 
vaikų kalbą ir patiems būti lie
tuvybės pavyzdžiu^ Jų rūpestis 
sumažėjo, nes Grand Rapids sa 
vaitgaliais veikia lituanistinė 
mokykla su pasišventusiais lie
tuviais mokytojais.

— Spalio 7 dieną, 7 vai. vak. 
visus kviečiame į RUDENINĮ 
POBŪVĮ — BALIŲ šaulių na
muose. Pritaikytos dainos, at
liekamos daininikų ratelio, or
ganizuoto T. Serapinienės. A- 
komponuoja K. Griniūtė, šilta 
gera vakarienė. Baleškos orke
stras šekiains. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius: Vai- 

1-sios pagalbos f kėja, pirmoji atsiliepė į laimėji-Įčiūną, Bagdžių, Mališauską, Ab- 
mų vajų ir įteikė Kristinai Au
stin penkinę, linkėdama gėręs

Susirūpinimą kelta ypač mūsų 
tremtinių vaikai, kurių lietuvy
bė yra, iš tikrųjų, dideliuose pa 
vojuose. Mūsų jaunieji, didele 
dalimi, jau dabar neturi dvasi
nių ryšių su sava tauta, vadi
nas, to, ką mes vadiname lietu
vybe.

1) Mūsų jaunimas nėra rei
kiamai susipažmęs su lietuvių 
tautos garbingąja praeitimi. To 
dėl jis ir neturi pagarbos bei mei 
lės savo tautos istorijai.

2) Jis nemoka, kaip reikiant, 
nei savo gimtosios (lietuvių) 
kalbos. Jaunieji kalba, dažniau 
šiai, su ekcentu, labai jau skur 
džiu leksikonu, kartais negebė
dami lietuviškai išreikšti net vi 
sai paprastos, nesudėtingos min 
ties. Jie nesidomi tėvų kalba: ne 
turi lietuvių kalbai meilės ir 
pagarbos, vadinas, to, kas mus 
daugiau ar mažiau riša su sava 
tauta.

3) Nemokėdami gerai lietuvių 
kalbos, mūsų jaunieji, dažniau
siai, neskaito nei lietuviškos^ kny 
gos. Mūsų grožinės literatūros 
veikalai (kūriniai) jiems, pasi
rodo, “neįkandami”... Nemokė
dami gerai gimtosios kalbos, mū 
sų jaunieji neskaito, arba tik kai kuriose Chicagos apylinkė-

Atsiminimų Skirsneliai) 
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ar-j 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur j Experienced sewing-machine operator 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are

romą.
Paremkite LB veiklą ir jos 

darbus ir parodykite solidaru
mą. (Pu).

Jūsų LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba (r)

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams ir 
lietuvėms pradėjo veikti Lietu 
vos Dukterų draugijos namuo
se,2735 W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš- 
tad. ir sekmad. Lietuvos Duk
terų draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

— Kanados LĖ -tarybos su
važiavimas bus spalio 14 d. Ana 
pilio ,sodybqjje..| .Nežinia- dėij ko 
simpoziumuose} pakylės ta$ da
lyvauti , JĄity.LB , pįrm?rA. Ge
čys,, dąųg^prįsidėįęs^prie <£B 4r 
visuomenes .skaldymo, j ' f r

— Vladas'"Katrie 4p'ąkviestaU^higj 
Toronto Lieturių namų knygy
no vedėju. Knygynas . atdaras 
ketvirtadieniais ‘ 4T5. fyal. * rpopįet 
ir sekmadieniais ; 12-1. ąL Knyr 
gyno kambarys ir” Gedimino 
pilies menė yra-dekoruojamos 
bei dažomos.

— Sandaros.9 nr. rašoma: 
‘‘šiais metais aplankę okup.> Lie 
tuvą pasakoja Įiūdnus faktus: 
bajmė, nedatekliai ir priespau
da. Rublių žmonės turi; bet nie

AUTOMATINĖS VARŽTŲ 
J MAŠINOS OPERATORIAI

Reikalingi patyrę vyrai nusistatyti 
i ir operuoti B & S automatišką maši- 
jną. Nuolatinis darbas viršlaikis, visi 
j priedai. Reikia susikalbėti - angliškai. 
{Teirautis angliškai.

DURITE SCREW CORP. 
1817 N. Long. - 622-3410

BEST THINGS IN LIFE

Stale Farm Lite Insurance Company

BRIGHTON PARKE išnuomojamas |
4 kambariu butas. |

Ska mbinti 523-7153. ________ ' ~ __
4 _ NAUJIENOS, CHICAGO IU, Monday, October 2, 1978




