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Debesuotas, vėsus.
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atšaukti karius iš Sinajaus ir 
laikyti Izraelio pasienyje.

niekas nenuėjo patikmtf'ar vis 
kas tvarkoje? Visos tos aplinky 
bes mums atrodo laba keistai, 
baigė Anti co.

Šimtai lanko 
popiežiaus grota 

VATIKANAS, Italija. —

_ Arafatas rengiasi skristi 
į Maskvą ir prašyti Brežnevo 
paramos kdvai prieš Izraelį.

Banditai Prancūzijoj
Paryžius. — Marseille mieste 

trys ginkluoti užsimaskavę

.-■...v - rv- -•>rmejimus.
Italų kardinolas Silvio Oddi 

pasakė, khd kardinolų kolegija,

— šį metą sojos pupelų derlius 
nepaprastai geras. Jis sieks 177 
milijonus bušelių. Farmerai 
džiaugiasi geru derliumi, nes ga 
Ii viską parduoti.

Dalia Kolbaitė dėsto mena Balzeko moiicjuje. Paveiksle matome Dalios piešinį ir greta 
storinti Kazį Baltramaitį, muziejaus pareigūną.

pasirodyti -------------
iri DailVj — Amerikos smulkmenų pra- — Ruth Rosenfeld mirė Mi- 
unijomsis monė tarpsta, parduoda žymiai charl Reese ligoninėje, palikda 

| daugiau negu praeitais metais. ma vaikams ištisą mill, dolerių
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AUDĖ BEIRUTĄ
WASHINGTONE TARTIS TIK IZRAELIO 

EGIPTO TAIKOS REIKALAIS
Dajanas nori pirma pasikalbėti su sekr. Vance 

apie visas Artimyjy Ryty taikos sąlygas
JERUZALĖ, Izraelis. — Užsienio reikalų ministeris Daja

nas laikraštininkams pareiškė, kad antradienį Washingtone pra
sidės Izraelio irEgipto taikos derybos. Gen. Dajanas pirma iš
skrenda į Washingtoną, kad pirmadienį galėtų pasitarti su sek
retorium Cyrus R. Vance apie visas kitas Artimųjų Rytų taikos 
sąlygas. Dajanas mano, kad taikos sutartis su Egiptu bus aptar
ta ir pasirašyta, nes pagrindiniais klausimais jau susitarta. Mi
nisteris Dajanas nori pasimatyti su kitais JAV pareigūnais, kad 
išsiderėtu Izraeliui reikalingos paramos ir ginkų.

Dajanas nesitenkina 
karių atšaukimu

Ministris Dajana nori išsiaiš
kinti, , kokia ta taikos sutartis 
bus su Egiptu. Izraelis sutiko 
atšaukti savo karo jėgas iš Sina 
jaus ir pripažino su vernines 
Egipto teises visoms buvusioms 
Egipto teritorijoms, Bet Izrae
lis dar nežino, ar Egiptas tuojau 
užmegs diplomatinius santykius, 
ar atnaujins prekybos ryšius ir 
sutvarkys susiekimą. Dajanas, 
prieš pasirašydamas taikos su
tartį, noripatirtf,feda ^Egiptas « v e* « - i ♦ ~ ‘ >• . » • 1

Popiežių palaidojus 
prasideda įtarimai

VATIKANAS: — UPI skelbia, 
kad grupė katalikų konservaty 
vių iškėlė reikalavimą ryšium su 
popiežiaus mirim legaliai pra
vesti ko smulkiausią tyrinėjimą 
ir tardymus.- Toks tyrinėjimas 
sukeltų abejonę, dėl Vatikano 
paskelbtos ‘versijos patikėtinu- 
mo. '. T1 ‘

Prancūzų arkivyskupo Marcei 
Letevbre organizacija Civita 
Cristina iškėlė formalų reikalą 

užmegs- dviejų kaimyninių vals frimą, knd Vatikano miesto jaro-

Baigiama srrateginių 
ginklų sutartis

WASHINGTON. D. C. — At
rodo kad netolimoje ateityje bus 
pasirašyta strateginių atomo 
ginklų sutartis tarp Sovietų Są
jungos ir Amerikos. Abiejų vals 
tybiųpask irtos 'komisijos .nega
lėjo-susitarti, nes jų turimos j tuolis buvo; pasiūlęs- 11 dolerių 
instrukcijos ^negalėjo kebų reidai šora, bet savininkai nenorėjo

KARO LAIVAI IŠGRIOVĖ PAJŪRIO 
KANUOLES, PALESTINOS CENTRĄ

Izraelis keršija už palestiniečių Telavive 
pravestus sproginėjimus rinkoje

lELAVIVAS. Izraelis. — Keli Izraelio karo laivai pirmiau
sia priplaukė prie Libano pakraščių ir taikliais šūviais išgriovė 
Sirijos karo jėgų pastatytas kanuoles, o vėliau labai smarkiai 
apšaudė palestiniečių patį didžiausią centrą Beirute. Palesti
niečiai buvo įsikūrę nebaigtame statyti dideliame mūriniame 
name.Apačioje, buvo Arafato svarbiausias centras ir ginklų san 
dėliai, o patys viršutiniai aukštai buvo dar nebaigti ir buvo 
tušti. Pelestiniečiai apskaičiavo, kad nebaigti plieno ir cemen
to butai gali juos apsaugoti apačioje.

Izraelio kanuolių ugnis turėjo 
pataikyti į palestiniečių centrą, 

[ nes artilerijos ugnis sukėlė daug 
I gaisrų ir didelių sproginėjimų.

•----Arafatas
gyveno tame name, bet jau ke:

popiežiui mirus, • atlieka'*1 popie- 
. žiaus "pareigas ‘ kol ’1 išrenkamas 

naujas popiežius Kolegija ne tik 
nebepradėš investingacijoš, bet 
neleis to klausimo net diskutuo
ti Tačiau į organizacijos Civita 
Cristoana Cattolica general sek 
retorius Eranco Antico pasakė, 
kad kardinolams imtis tokios pa 

[reigos būtų ir nemoralu ir neetiš

Netiki planu 
pagrobti narfaivį

STJ LGUIS, III —- šiomis 
dienomis- ' laikraščiai: paskelbė, 
kad FBI suėmusi du asmenis, 
kurie planavo pagrobti'JAV nar 
laivį, nuplaukyt į New Yorką 
ir susprogdinta svarbų ir didelį L 
pastatą. Penktadienį vieni lai
kraščiai tvirtina, kad FBI jau 
suėmusi tris asmenis, surištus 
su tariamu nariai vi o pagrobimu. 
Geriau informuoti asmenys ta
čiau tvirtina, kad planas labai 
jau dletantškas. Niekas nebū
tų galėjęs narleivio pagrobti, nes 
narlaivis jūreivių yra stropiai;

j dės smūgio rugsėjo 28 d. yra
1 nepakankamas.

Nebuvo jokių abejonių 
Pauliaus VI, Jono XXIII ir 
jaus XII mirties, o dabar “viso-

Po- se pakopose sklinda kalbos vien 
piežius Jonas Paulius Pirmasis apie popiežiaus mirtį. Antico 
buvo palaidotas praeito trečia-į patvirtino, kad Civita Cristiana 
dienio popietę, bet šimtai žmo-Į reikalauja daugiau nevien tik 
nių lanko laidojimo vietą. Praei j palaikų skrodimo. Organizacijo 
tą ketvirtadienį ir penktanienį I klausia visu pirm, kur yra miri- 
šrmtai žmonių praėjo pro grotą' mo paliudijomas? Kodėl ir ko- 
ir meldėsi už mirusį popiežių, kiu būdu per visą naktį ęopie- 
Visi apgailestauja, kad jis netu;ž.įaus kambaryje degė šviesos ir 
rėjęs laiko pravesti reformas, 
kurias jis planavo pravesti.

Wietnamas planuoja 
Kambodžos vai. nuversti
KONG Kong. — Autoritetingi 

padėties žinovai Hong Konge ir 
Bangkoke, Tailande, praneša, 
kad Vietnamo karinome7\ ku 
ri per visą vasalų buvo užimta 

didesniamer'nneste. 'Arabas turi su Kambodijos>kariuomesię 
L ni kitu -naikinimci karu,i dl*.

.---- ėrą, bet savininkai nenorėjo Į ruošiasi:: masinei ofenzyva
• parduoti. Dabar jis pasiūlė po 13' versti - Phnom Penh -4., 
dolerių už šėrą. tai savininkai 10fenzyvą pradėti planuojama 
-pradėjo svarstyt pasiūlymą. Iš tuojau kai tik baigsis monsuno 
viso turtingas Phatoan pasiūlė lietu, periodas dar šį mėnesį.

Arabas perka 
Hyat korporaciją

CHICAGO; Ill. — Turtingas 
arabas-GaitK R. Phatoan ryžosi 
pirkti gana jlačiai biznį vedan- 
čą Hyatt korporacją. Hyatt ben 
drove turi bote Ii ų kiekviename

kaų' spręsti. Jau antrai .savaitė 1 
šios'sutarties reikalu tariasi so-, 
vietų užsienio ministeris.Gromy 
ka ir valstybės sekretorius Cy
rus R. Vance. Jiems pavyko iš- sumokėti 29 milijonus dolerų. j Svarbiausas ofenzyvos tikslas 
. - - } ■ Jeigu jis susitars, tai jis gaus . yra kaip spėjama, sunaikinti jau

44% Hyatt bendrovės. Pats di- j dabar gerokai aplamdytą ir nu
džiausiąs šėrininkas yra Jay A.1 silpnintą Kambodijbs armiją, o 
Pritzker, kuris dabar valdo 56% j ne užiminėt pavienius kaimus 
Hyatt šėrų. Pritzker ir Pharoan į arba okupuoti Kambodi jos teri- 
valdytų visus šios bendrovės ho toriją. 
telius.

“Jei Prezidentas mirtų pana
šiomis aplinkybėmis, galite būti 
tikri, kad Amerikos gyventojai 
tuojau pareikalautų tikslios ir 
nuodugnos informacijos”, pa
reiškė Antico. Jis pareiškė, kad 
oficialus aiškinimas jog popie
žius Jonas Paulus mirė nuo šir

spręsti keli užsilikę klausimai,' 
bet dėl kelių klausimų Gromyka 
turėjo atsiklausti sovietų val
džios atomo specialistų. Atrodo, 
kad Brežnevas yra pasiryžęs 
juos greičiau išspręsti, negu so
vietų maršalai norėtų. Brežne
vas taip pat norėtų atvykti į Wa 
shingtoną, kad galėtų kartu SU 
Carteriu pasirašyti minėtą sutar 
tį.

— Saudi Arabijos 
greitai stiprėja. Jam CJevelan 
do ligoninėje buvo 
sunki operacija, bet jis jau ga
li atsisėsti. Jis labai patenkin
tas gydytojais.

i
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j — Washingtone kongreso ko- 
I misija nustatė, kad tarp porno
grafijos ir nusikaltimų yra glau 
dus ryšys, šis ryšys pastebėtas

KALENDOReLIS
Spalio 7: Laurencija, Augu 

stas, Eivenė, Butrimas.
Spalio 8: Reparata, Simeo 

nas, Galva, Lindę, Daugas.
Saulė teka: — 6:52, leidžia-prieš8 metus, kai tuometinis pre 

zdentas paskyrė komisiją neš
vankumams ir pornografijai iš
tirti

Vietnamas matyt tikisi, kad 
Phnom Penh karinės jėgos su
griovimas užminuos premjero 
Pol Pot režimą ir, jam sugruvus, 
bus pakeistas kita — Hanojaus 
šalinikų pupetine valdžia Kita 
komunistinės Indokinijos vals
tybė — Laos jau yra padarytai 
Vietnamo satelite.

Sirijos ir krikščionių 
konfliktas virto karu

Beitutas, Libanas. — Smar-| Keliu mėnesius p; 
klausias artilerijos duelis tęsėsi 
visą trečiadienį vis labiau Bei- Imtas mėnuo jis pasirinko žy- 
ruto miestą paverčiant laužų ir miai saugesnį namą. Šis palesti- 
pelenų dykuma. Sirijoje prisibi 
joma Izraelio;: infervacijos kri
kščionis ginti. .Kiek atsinauji
nęs karas kaštuos nepaskelbta, 
bet dešiniųjų * falangistų radijo 
pranešė, kad per vieną parą už
mušta ar sužeista apie650 žmo-

niečių centras buvo visai netoli 
kovos zonos. Apšaudydami pa
lestiniečių centrą, Izraelio karo 
laivai pataikė kelis šuvius ir į 
Sirijos karių pozicijos.

Pranešimai iš Libano 
kad Sirijos

sako, 
geriausieji kariai, 

nių. Beirutas yra kaip -kokia--kariuomenės ir laivyno smogi
kai, labai atkakliai puoė krikš- 
čionių pozicijas, bet nepajėgė jų 
paimti. Paskutinėmis'' 'dienomis

Švedai nesusitaria 
dėl atomo

STOCKHOLM, Švedija. — 
Švedų premjeras Thorbom Fal- 
Idin pranešė paramentui, kad jo 
kabinetas atsistatydina, nes ne
pajėgia susitarti dėl atomo ener 
gijos naudojimo. Švedijos so
cialistai valdė kraštą 40 metų, 
bet paskutinių rinkmų metu bu 
vo išvystyta tokia didelė propa
ganda prieš socialistus demokra 
tus, kad jie nepajėgė sudaryti 

f daugumos parlamente. Konser
vatorių partijos atstovas Falldin 
sudarė konservatorių kabinetą, 
tikėdamas parodyti visam kraš 
tui, kaip reikia tvarkyti valsty
bės reikalus. Buvo sudaryta įvai 
rių koservatorių grupių koalici
nė vyriausybė, kurios dalis pasi 
sakė prieš atomo energijos nau
dojimą. Ginčas dėl atomo jiems 
atrodė toks svarbus, kad kabi
netas jokiu būdu negalėjo susi-j 
tarti ciici t arti nmm '

Galėsim apsisaugo! 
nuo širdies priepuolio

BOSTON, Mass. — širdies 
gomis besidomintie j i gydytoj ai
ieško būdų, kaip įspėti žmones 
apie artėjantį širdies priepuolį 
Gydytojų grupė naudoja nestip 
rią elektros srovę. Eektros srovė 
paleidžiama į krūtinę. Specialūs 
instrumentą pasako širdies at- 
parumą. Netikėtas tos srovės 
impulsas paliečia ir venas. Ins
trumentą parodo širdies pajėgu banditai įpuolė į barą Le Telep- 
mą ir galimą pavojų. Dabartiniu j hone i 
metu nuo širadies smūgio kiek
vieną metą Amerikoje miršta 
apie pusė milijono žmonių. Balti 
morėje Hopkins medeinos mo
kykla išbandė šį bostoniečių iš
galvotą priemonę ir pripažino, 
kad ji gali būti naudinga gydy
tojams.

— Gen. De Gaulle pirmas pa
reikalavo aukso už turimus Ame 
rikos dolerius, o dabar prancūzai 
neturi nei aukso, nei dolerių. Jie 
kreipiasi į Amerikos bankus, 
kad investuotų dolerius į Pran- 

tartį. Nepavykus susitarti, prem1 cūzijos pramonę 
jeras įteikė karaliui atsistatydiĮ 
nimą Galimas daiktas, kad teks 
skebti rinkimus.

— Saudi Arabija patarė sek 
retoriui Vance tęsti pasitari
mus su arabais. Jis veik užtik
rino, kad Jordanijos karalius 
tarsis su Izraeliu. Arabai taip 
pat nori taikos. *

u<irĮnimo. izoliuotas, be vandens, be 
•' \ ce medicines ir* b 3

*-^jmais;o, pranešė radijo Libano 
Krikščionių Balsas. Pranešė, kad 
Beiruto miestas dvokia nuo gat 
vėse ‘gulinčių nepąlaidotų lavo
nų, kurių dėl nebaigiamų šaudy 
mų negalima surinki ir palaido- 
i. Ketlios ligoninės mieste visds 
kiek telpa, pilnos sužeistų ir 
daugiau nebegali priimti.

Raudonojo Kryžiaus pareigū
nų pranešimu, mirimai iš bado 
ir dar labiau iš troškulio dažnėja, 
kadangi visi įvažiavimai į mies 
tą atkirsti.

Izraelįo min. pirm. Menachem
Begin pasakė, kad Izraelis labai 
akylai, seka padėtį ir perspėjo 
Sirijos valdovus jog Izraelis ne 
les sirams nakinti krikčšionių.

ir pradėjo papiupomis 
(šaudyti į bare buvusius asmenis 
devynis užmušdami vietoje ir 
dvyliką sužeisdami. Policija aiš 
kiną, kad tai buvo vienas epizo 
das iš gengsterių tarpusavio ka
ro dėl kriminalo kontrolės pieti
nėje Prancūzijoje. Nuo 1977 me 
tų pradžios, tame kare žuvo ma 
žiausiai 42 asmenys, iš jų 25 pa 
čiame Marselyje. Prancūzai tą 
skerdynę Le Telephone bare ly 
gina su skerdyne 1929 m. šv. Va
lentino Dieną Chicagoje, kur Al 
Caponės gaujos ekzekutoriai iš 
automatinių šautuvų sušaudė 
viename garaže 7 Bugs Morano 
gaujos narius.

— New York Post ledėjai su 
sitarė su streikuojančių unijų 
darbininkais. Dienraštis netru 
kus pradės vėl 
New York Times 
News leidėjai Su 
dar nesusitarė.

vežtos fotografijos rodę Siri
jos transporto automobiliai išve 
žė į, Damaską, kelis didelius sunk 
vežimiųs su karo metu žuvu
siais kariais. Sužeistų skaičius 
dar ’didesnis. Sirijos karo vado
vybė sužeistiems kariams šutei 
kia pirmąją pagalbą ir siunčia 
į Sirijos ligonines.

Chicagos Sun—Times repor
teris Jay Buchinsky praneša of i 
cialų Izraeio vadovybės praneši
mą, kuris sako, kad Izraelis ker
šija palestiniečiams už praeitą 
savaitę Telavivio rinkoje pada
rytus sproginėjimus ir nekaltų 
žmonių žudynes. Niekam ne 
paslaptis, kad karo laivų paleis 
ti šoviniai palietė ir Sirijos karo 
jėgų laikomas pozicijas, bet Iz
raelis vengia atviro konflikto su 
Siriją. Oficialus pranešimas mi 
ni tiktai palestiniečių centro iš- 
griovimą. bet neužsimena sirijie 
čių.

Galinga Izraelio karo laivų 
artierija, naikindama pajūrio 
baterijas, pataikė į arabų apgy

Jurgutienei neleis 
išvažiuoti

CHICAGA, III. - Muzikas A. 
Jurgutis praneša, kad sovietų 
vyriausybe nutarusi jo žmonai 
Marijai ir dukrai Dainai neleisti 
išvažiuoti iš tarybinės Lietuvos.F ventas pajūrio vietas, bet prane 
Rugsėjo 11d. ponia Jurgutienė gįrnas VqSai neužsimena apie mu 
buvo pašaukta į KGB įstaigą ir^ sulmonus jįems padarytą ža

lą. Izraelis tvirtina, kad jie ne 
gali leisti Libane išžudyti visų 
krikščionių, bet Beiruto kovoto
jai klausia. k:da ta Izraelio pa
gali eis. ar kai neliks nei vie 
no krikščionio Beirute? Atro
do, kad Sirijos kariai falangistų 
nelaisvėn neima, juos nušauna 
vietoje, jeigu kuris per neapsi
žiūrėjimą patenka į jų rankas.

Betirutas jau antra savaitė sto 
vi be šviesos ir vandens. Šri- 
jos karo jėgų paskebtas praneši 
mas sako, kad Izraeio karo aivai 
apšaudė palestiniečių strateginį 
centrą. Sirijos prezidentas Asa- 
das išskrido į Maskvą prašyti 
skubios pagalbos ginklais ir pini 
gaiš.

jai pasakyta, kad ji niekad ne
kalėsianti išvykti į užsienį. Tuo 
pačiu metu pranešta, kad josios 
duktė Daina, baigusi 9 klases, ne 
bus priimta į muzikos ar dainos 
mokyklą. Jį galės mokytis pa
prastoje gimnazijoje

— .Jordanijos karalius, prieš 
sekertoriaus Vance atskridi 
mą, paskelbė, kad Jordanija 
nėra nei legaliai, nei moraliai 
atsakinga del Washing tone pa 
darvtu susitarimu. Dabar jis 
iau pranešė, kad pradės pasi
tarimus su Izraeliu. Huseirfės 
tikisi gauti tokias geias sąly 
gas iš Izraelio, kokias gavo 
Egiptas.
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Mūsų naujoji Brighton Parko ištaiga vra 26-tasis 
CHICAGOS FIRST FEDERAL skyrius. Kad galėtume 
paminėti jo atidarymą, mes siūlome jums progą gauti 
26 vienetų vaisių išvaizdos punčio indą setą. Arba, jeigu 

, jums geriau patinką, 34. gerai atrodančių gėrimų stiklų 
setą. Bet kurs jų duodamas Jums veltui, kai Jūs pada
rysite $250 dolerių indėli į FIRST FEDERAL taupymo 
skyrių nuo 1978 metų rugsėjo 28 dienos iki soalio 14' 
tos.*) - .

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

šeštadieni, spalio 7 dieną. Nuo 9 valandos ryto iki 
vidurdienio. Nemokami pasivažinėjimai First Federal 
dviejų aukštų busu, Viba — gerso polkos grupė suruoš 
koncertą, o magiškas klounas Martinė sudarys labai jau 
Įspūdingą rytą. Bus pasiūlytos baronkėlės h' obuolių 
kvasas.

*) Atsargos yra aprėžtos. Mes pasiliekame sau teise ptrkeisi’

šeštadieni, spalio 14 dieną. Pats geriausias vieno 
vyro koncertas rišame krašte, — Sam Pepperoni gros 
nuo 10:30 valandos ryto iki vidudienio. Veltui pasirin' 
kimas užkandžių. .

Kol Jūs būsite ten. neužmirškite Įsirašyti Į specialų 
laimės traukimą. Jūs tmrite progos laimėti vieną iš šių 
gerų prizų:

dovanas kitomis, jeigu atsirasiu reikalo

26 pirmieji prizai. — $26,90 First Federal sąskaita;
26 antrieji prizai. Pora Zip’Z. Zonkerių, paties pasi

gaminta Super ledų mišrainė. ■
26 tretieji prizai, šeimos dydžio Falco pizza~ •

. Ir neužmirškite pasiimti Jums priklausomą dovaną. 
Mes turėsime nemokamų First Federal jd-jo, raktams 
grandinėlių, piggy banks, pirkimui maišų ir balionų..

Mes norėtume pakviesti kiekvieną, šios apylinkės 
gyventoją Į Chicagos First Federal Brighton. Parko sky
rių. Aplankykite m«s mūsų didžiojo atidarymo iškilmių 
metu ir Jūs pamatysite, kodėl smagu turėti- First Fede«- 
ral greta savęs.

Valandos: pirm, ir antr. nuo 9 iki 4:301
Ketrirt. ir penk. nuo 9 iki 8. šešt.. nuo 9 iki vidudieniu: 

Trečiadieniais uždaryta.

t

Šis pasiūlymas tinka tiktai First Federal Brighton 
skyriuje. , i

VISIT FIRST FEDERAL’S GRAND OPENING CELEBRATION
TEMBER 28-OCTOBER14*

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

Brighton Park Branch/4071S. Archer Avenue/254-6101. 
Main Office; Dearborn & Madison, 977-5000.

C13 74.1 iiAi federal Sa\ xejs and Lean. AMeslaUon of Chicago, Clambers federalHoax Lean Bank and federal Savings axd Lean Insuraace Corperat*ex



I IS PRAEITIES I ATEITĮ

I Žmogui prigimtimi yra suteik- das Šimutis,
'ta savybė, jog jis ateitį kuria te 
turėdamas prieš akis grožį ir gė
rį, užmiršdamas praeityje jį ly
dėjusį blogį. Bet lietuvis, jo tau- 
ta/tięlę dąug kentėjęs praeityje 
ir dabar tebekenčiąs žiaurią mas 
kviskių primestą komunistinę 
priespaudą, negali paneigti praei
tį žvelgdamas į atęitį. Ta lietuvio 
įjūdo ypatybė ryškiai pasireiškia 
-gyvenime, kurią dr. Vincas Ku
dirka rado reikalo pabrėžti lietu 
vii| tautos himne — “Iš praeities 

žTavo sūnūs te stiprybę semia”... 
xTąd kalbant apie Balfą ir jo rin
kliavą, pravartu siek bei tiek pri

Sunkūs be galo laikai Lietuvą brangią suspaudė 
Žūstįi Vergijoj vaikai. Daugel Įų priešas iččaudė...

Maironis
Amerikos Lietu

vių Taryba”. 55 psl.). Juo la
biau, kad kaip anais laikais, 
taip ir dabar bolševikai skundė 
JAV vyriausybei bendrojo šal- : 
pos fondo iniciatorius (Lietuvos 
ministerio P. Žadeikio telegra
ma iš Vašingtono, 57 psl.). Tuo 
met ‘komunistai išsijuosę nuolat 
intrigavo, skundė ir imeižė JAV 
vyriausybei šalpos fondo steigė
jus. Skundų ir intrigų pasėkoje, 
nekartą vidaus žvalgybos FBI 
žmonės lankėsi pas L. Šimutį ir 
smulkiai išklausinėjo apie stei
giamąjį Balfą ir jo organizato
rius. Net tuometinio JAV prezi-

A* orange 
ft COMPLETE orrnse 
^Į0e...WR& Found 
ui Oklahoma cny,

AMAZING!

įsiminti jo įsikūrimo pradžią, var- dento tarybos kaikurie nariai,

* Mintis Steigti bendrą lietu
viams ir Lietuvai šelpti visų pa 
-žiūrų- lietuvių bendrą šalpos 
• fondą iškilo 1943 m. Pittsburghe 
; visuotiname Lietuvių Kongrese, 
: kurio t^-nutarimą, steigti vi- 
-sięms lietuviams vieną bendrą 
.lietuvių-šalpos fondą, energin- 
. gar ėmė vykdyti Amerikos Lie- 
tįuyįų’Tarybos Vykdomasis Ko- 
5mitetas Uždavinys buvo neleen 
-gvas, nes “lietuvių visuomeninis 
c gyvenimas tais laikais (ir da- 
r partiniais"— VP) buvo kampuo 
-iaš,' kadangi lietuvių grupių tar 
-‘peĮjųvo. skirtingumų ir užsispy- 
/rijrno neišeiti iš: savo įprasto nu
sistatymo nepasiduoti” (Leonar

kaip prosovietinės knygos “Mis 
sion to Moscow” autorius Joseph 
Davis ir kiti, buvo priešingi Bal! 
f o įsisteigimui. Jie net drįso siū, 
lyti lietuviams dirbti bendrai su į 
Sovietų Rusijos šalpos organiza I 
ui ja čia Amerikoje, nes, ų 
Lietuva yra “įsijungusi” į Sovie 
tų Sąjungą, kuri Lietuvos žmo 
nes ir aprūpins (59. 63 psl.).

Ir tap,’ nežiūrint atskirų lietu
vių “nepasiduoti” bendro šalpos 
fondo reikalams, neatsižvelgiant 
komunistu ir Maskvos diktatorių 
pastangų, visų lietuvių bendras 
šalpos fondas buvo įsteigtas ir 
priimtas į Amerikos tautinį ka

ralės. Littutuvių ta utį kaip gi
liai sąžininga ir religinga neti
kėjo, kad tuo keliu nueis ir Va
tikanas, tą smurtą pripažinda
mas teisėtu Lietuviai tikėjo, kad 
Dcpiežius, kaip Kristaus vietiniu nenori kad ir 
kas y. a aukščiausias teisybės ir primestų. Jis g< 
moralės simbolis. Deja taip ne.eitį 
buvo — ir jis nuėjo pasauliečių < langas karūnuok 
poitikų keliu. Tiesa, buvo aiški- > gintų šią dieną — kaip tautos 
narna, kad Šv. Sostas nesikiša į šventę. Bet jis netiki į Mariją to- 
oolitiką ir žiūri lik į faktinę pa- ■ kią.. kokia jam pristatoma, ar
dė'į. Bet dabartiniu metu fakti > ba visai jos nelaiko Dievo moti 
ncji padėtis yra tokia, kad jau : na. o čia per tautos šventę jis

Į priverčiamas ją garbinti kaip 
lietuvišką tautiškumą. Ir tik 
prieš šią prievartą kyla reakcija 

Neužtenka to, išeivijos lietu
viai pasuko dar toliau — vietoj

1 Marijos gimimo, jau skelbiama 
taip: .“Tautos ir Šiluvos Marijos 
Šventė”. Iš kurgi atsirado toji 
Šiluvos Marija? Agi paprastai, 
lenkams nepatinka, kodėl lietu-

tos švente nelaikydavo. Ir ne dėl 
to, kad jie būt ėję prieš Marijos 
kultą, bet prieš prievartavimą. 
Jei žmogus savo dvasinių isti- 
kimmų neprimeta kitam, tai jis 

ir jam kas tekius 
bia tautos pra 

šiuo atveja ir Vytauto pas

ImE EgypTiAMS 
EVEN WJMmiFTEO

T-^fc-v CQ*ųSioeRE£>

LONDON BAnKFR 
BOUGHT AN INSURANT 
Polio/ RGAinst oomrgf 
To HIS TOMBSTONE !

Mose h.ooo
OlFFgRfMY PRODUCT'S USED ikj 
AIL MAK£S OF MFF ftRg 
MRDF FRom THf COTTON f

MRS.OtčftRSS 
CovJ DIO NOT 
SfoizT-fte'ŠIš 
CHICAGO Flfcč 
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VJRS A 
MNTH RNDTf# 

se or -me
DISASTER IS 
UNKNOWN ’

' Končiaus ir jo bendradarbių pasctiiiz-d i - -'Z r'—’

girdi, I tan§lJ lbuvo Pasiekta tai, ko sie-
kta daugelį mėnesių” (64 psl): 
“žodis tapo kūnu” ir bendras 
Amerikos Letuvių šalpos Fon-i

MINTYS PRALEIDUSREIKŠMINGAS SUKAKTIS
ro fondą, Į NWF, teisėtu nariu, tik jo dosni ranka gali pasiekti: 
T v- 1--- J- A .Ir taip, “po daugybės kun. dr.

ž"v; D& ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJHlNOSg OALiA'A GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDVTO- 

J€Į,-YlSUOMENtS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMIrdMUS
&T. — MINTYS IR DARBAI. 259 liečiančius 1905
': ' aiėtij įvykius. j*bloo*Uc ir lotoralčio jaunas. dienas ir susi-

■ •• • ' _________ :________________ $*.00
>r. A. Z 'ŠfcrUn — DANTYS, jų priežiūra, sveiiau ir

ririeUaU. Uętoje $4.00 dabar tik-----------
- * • - yiriellah Įtik 

— AUMTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
e’' “BMfonė* įo- Ruropą JspūdžM. Dabar tik ------------

ptftu, aHhmtus Sek} arba money prie
kainos *ridadant 50c. parsiuntimo

S3.M 
nno

$we

das (Balfas) berods 1944 m. lie- j Rugsėjo 8'toji ir Spalio 9-toji 
pos 31 d. teisėtai ir savistoviai j abi šios datos Lietuvoje buvo 
pradėjo darbą, pradėjo rūpintis I prisimenamos. Viena kaip Tau- 
į vargą patekusiais lietuviais.
Nuo to laiko beveik jau 40 me 
tų kaip Balfas sėkmingai šelpia 
tautiečius •— visur ten, kur tik 
lietuviai reikalingi šalpos, kur

kalbis. Ot, mes būsim geri ir ka 
runą siųsim, o jūs pagrobkit ją- 
O už grobiko vardą galėsit pri- 
sijungt visą valstybę. Vėliau 
taip ir buvo, šiame reikale aiš
ku, autoritetngą žodį galėtų pa 
sakyti tik gilūs ir neutralūs isto 
rikai. Eiliniam žmogui tenk 
tk spėlioti. Nors ir spėliojimai,

čia Amerikoje, okupuotoje Lie
tuvoje, Suvalkų trikampyje ir 
net tolimame šiaurės Sibire. Vi
sur jis yra reikalingas ir visur 
laukiamas.

Kai minint Lietuvos nepriklau I 
somybę vasario 16 d. visos au
kos skiriamos Amerikos Lietu
vių Tarybai, kurs rūpinasi Lie
tuvos okupacija ir jos nepriklau 
somybės atstatymu, kai visų mo 
kyklų durims atsidarant rugsėjo _
mėnesyje visos aukos surinktos Į Karaliaus tftu 
tą mėnesį atiduodamos Lietuvių*-—------
Bendromenei, kurios tikslas yra 
ir turi būti rūpintis lietuvių tau 
tos kultūra ir lietuviško jauni
mo švietimu ir auklėjimu, tai vi

tos šventė, antra kaip smurto 
ir klastos diena. Betgi jos la
bai giminingos, nes abi surištos 
su klasta ir-smurtu. Rugsėjo 8 
d. tautos švente pavadinta 1930 
m., nes prieš 500 metų, tai yra
1430 m. rugsėjo 8 d. Vytautasjbet jie gali būt apytikriai arba 
Didysis turėjo karūnuotis Lie’net ir tikri, tuo labiau, kad vi- 
tuvos karaliumi. Jam buvo net sai tokie pat įvykiai reiškiasi ir 
ir karūna siunčiama, bet lenkai ] dabar.
ją pagrobė, kad Lietuva nebūt] 
atskirta nuo Lenkijos.

38 me tai kai Vilnius priskirtas 
prie Lietuvos, kad ir tarybinės 
(ir visa Lenkija tarybų kontro
lėj), o šv. 'Sostas vis dar nesus
pėja tos faktinos padėties įtei
sinti ir vistiek Vilnių tebepripa 
žįsta lenkams. Vokiečių valdy
tos sritys po II-jo pasaulinio ka
ro pavestos lenkams, popiežių 
Įteisintos ir ten įsteigtos lenkis-< 
kos vyskupijos. Todėl tas į 
galėjo būt ir su Vytautui siųs
tąja karūna. O jei buvo kitaip, 
tegu istorikai įrodo.

Taip į Lietuvos reikalus žiū- 
r ir juos traktuoja svetimieji. O 
kaip patys lietuviai? Lietuviai^ 
dažniausiai seka įsikibę svetimo 
sijono ir dar nepatenkinti, jei 
atsiranda kas pasuka savistoviu 
keliu. Aišku daug kas įsižeis, sa 
kys šmeižtas ir, kaip įprasta, re 
ligijos įžeidimas ir paskutinis ar 
gumentas — komunistas ar net 
nacis.

Grįžkim dar keliais žodžiais
prie rugsėjo 8 — Tautos Šven- sako kokie buvo tolimesnėje ir 
tės. Ji sujungta su Dievo Moti- artimfesnėje praeityje, o dabar- 
nos Marijos gimimu, nes ta die. tiniai jų veiksmai rodo, kad ir 
na yra jos gimtadienis. Dėl šios ateityje bus tokie patys, todėl 
religininkų politikos ir Lietuvo- lietuvių tauta tur budėti ir drau 
je ne visi buvo patenkinti ir at gų ieškot kitur ir kitokių, 
sirasdavo, kurie šios datos tau- p* jd.

pats! viai mini ir meldžiasi į Vilniuje
esamą “Aušros Varių“ Marijos 
paveikslą, jį laiko stebuklingu 
ir “Aušros Vartų” Mariją Lie
tuvos globėja. Taigi per Mariją 

J Vilnius surišamas su visa Lietu
va. Todėl jie įsakė pasirinkti k i 
tą, Šiluvos Mariją. Tik neaiš

ku, ar įsakymas tiesioginis ar 
per Roma? Greičiausia per ją.

Su šiom dviem valstybėm Lie 
tuvos istorija glaudėjiai surišta 
ir tik per jas susilaukė dabarti
nės tokios tragiškos padėties. To 
dėl lietuviams prisimenant rug
sėjo 8-tą ir spaio 9-tą jie aškiai

4 17» HALSTED STW CHICAGO, ILL. f0008

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Sekmadienį š. m. spalio 29 dienaNAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

į Čia jau prieinam ir prie Spa
lio 9-tosios. 1920 m. spalio 7 d.

Čia tektų sustoti gilesniam lenkai su lietuviais nustatė abie 
įvykio nagrinėjimui. Tik jeigu J1! valstybių sienas ir pasirašė 
karūnos siuntėjai tikrai būt no 
rėję Vytautą. Doidyjį laikyt ka
raliumi, tai vistiek jį toliau ir būt 
laikę nors karūna ir pagrobta.

Ją suteikia ne tas 
negyvas metalas 
ta karūna, bet pats kitų žmonių 
bei didikų pripažinimas ir pri- 
pažnimo uždokumentavimas. Ir 
antra tuo metu ir popežius ir 
imperatorius buvo Europos au
toritetai ir galybė, tai kodėlgi 
nei piršto nepajudino iš lenkų 
pagrobtos karūnos grąžinimui? 
čia ir peršasi išvada, kad galėjo 
būt su karūnos pagrobėjais šuo

~ . v s - ■

taikos sutartį, o spalio 9 d. iš nau 
jo puolė Lietuvą. Pasirodė, kad 
lenkai tas derybas , vedė ir net 
sutartį pasirašė tik laiko užtę
simui kol Lietuvos puolimui su- 

iš kurio padaryl grupuos savo kariuomenę, na-ir

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS

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

>•

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

kad lietuviai būt užpulti iš paša 
lų nepasiruošusių letngviau nuga 
lėt. Įvykdė šlykštų smurtą.

Kad tokiam smurtui nepasi 
priešino tuometiniai pasaulio 
tvarkytojai, tai jų alresu dažnai 
pasiunčiama, kad pas poitikus 
neieškotina nei teisybės, nei mo

siškai natūralu, logiška ir teisin- 
ga, kad spalio mėnesyje visas 
lietuvių dėmesys ir aukos nu
kreipiamos į'Balfo bendrą iž
dą visų į vargą patekusių lietu
vių šalpos reikalams. Spalis — 
Balfo vajaus mėnuo. Todėl te- 
nelieka nei vieno lietuvio, kuris} 
šiame spalio mėnesyje nepaau-| 
kuotų Balfui savo kuklios pensi 
jos dešimtuką bei vienos dienos 1 
uždarbį. Lietuvi, jei į Tavo du- | 
ris pasibels Balfo aukų rinkėjas, 
neužtrenki jam durų, bet su- 
minkštinki širdį ir papildyki jo | 
aukų lapą, įvertinki jo pasiauko , 
jimą, Balfas juk yra grynai Į’ 
visų lietuvių, visų pakraipų ! 
nepolitinė šalpos organizacija. ,

V. Prūsas

i pas mus

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-ios)

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
nter-City Relocation Service

------------

ENERGY
WISE f~-

i

Buy * 6*rno larcer or 
mor* powerful thmyou

Don’t b« a Bom LoeM

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

daba

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

1928 T*L 421-8070
l*t*lco« pletuoM M«mA* *trfi>TioblK*m* potitytL

J — MAUJia*NMU cska«o a, IUL Saturday, October 7, 1978

UNIV
SAVINGS ft LOAN ASSOCIATION

s&as Uujjomx jlsf aU 
L<<ta didelius darbiu. Pirmi, jk pa
degs Jums pasiekti omeniikus jūrą 
uisimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresni apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dieną, neia nuoiim&ua nuo mė
nesio pirmoa dieno*.

Iįduodami Certifikatai, kurie ne- 
£a iki >

73/4%
palakant}, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* išskaito*
■težą
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Ln Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other ’USA localities $30.00 per year, 
$18100 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų ----- ------------------ $16.00
trims mėnesiams _ ____  $ 9.00
vienam menesiui _ __ K $.00

Kanadoje: ■
metams________________ $33.00
pusei metu---------------------- $13X»
vienam mėnesiui _____ ... | 3JO

2pv cents per copy. Užsieniuose:
metams ______________ — $34.00
pusei metų - _ _• $18.00
vienam- mėnesiui • $4.00

'Nuo gruodžio pirmos dT'* 
Dienraščio katnosr *

•Chicago j e ir priemiesčiuose:
. metams '-=—r ♦»*» $33.00

pusei metu ____________ $18.00
’ trims mėnesiams ~ - $10.00
- vienam* mėnesiui —_ $įX50

. Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben* 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Tekt 01-6100.

Kitose JAV vietoje: 
"metamai '

Pinigui reikU nuxti. Plito Money 
$50.00 Orderiu ’kurtu /u cxsakynu.

NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien. išskyrai sekmadienius, nuo 
“ 9, VtL’ryto Iki 5 YaU vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Garbina, mirusį Sniečkų
Antanas Sniečkus^ buvęs Lietuvos komunistų parti

jos pirmasis sekretorjus, dabar skaitomas veikliausiu 
^Rusijos ir Lietuvos komunistų partijos nariu, 'jis buvo 
i toks energingas ir judrus, kad iki šios dienos Lietuvoje 
•nebuvo kito tokio veiklaus komunistą. Buvo už jį protin
gesnių, turėjusių ■ daugiau kantrybės studijuoti kylan- 
iėįus^g^eniiūojldąusimus, bet veiklesnių komunistų Lie- 
Jtųvpje'nebuvo. Petras Griškevičius tai tvirtina. Griške 
:vičiustųrj daugiau žinoti, apie Spiečkų, nes rusai jį įsta- 
:te Sniečkaus batus. Partijos eilėse Šiandien yra gabes
nių ir apdairesnių komunistų, bet rusai-pasirinko Griš- 
'^vičių;vtbdel jis ir turi .teisę pasakyti tikriausią tiesą' 
•apie komunistus. ( ' •’ ..'

Komunistų partijos eilėse Sniečkus praleido veik 50 
metų. . Partijon jis Įstojo eidamas septynioliktus. metus, 
o darbą baigė 1974 metais, kai jam įsakymus davinėjęs 
rusas parašė straipsnį, kritikuojantį Lietuvos komuni

stus už. nesugebėjimą geriau sutvąrkyti ūkio reikalų, ar 
1 nuo nuodų. Sniečkus pajuto, kad jo darbas Maskvoje nė- 
’ įvertinamas. Jis žinojo, kad-jo viso gyvenimo-pasišveii- 
timaš eina . niekais, kaip\nųėjp_ kiĮ^ .pą§įšyentųsįij Ję2tnu- 
nistų. Čekos metodai jam buvo^ žinomi. Pirmus kaltini’ 

cmus mesdavo čękoj dirb^ntiejTJjmrnaiĮsįįįi, vėliau prasi- 
;dėdavojęomžijij-klausinėjimai,’o dar vėliau sekę karje- 
ri’os^ pabaiga. Prie Stalino ji baigdavosi kulka Į‘pakaušį, 
•o prie Brežnevo ji baigdavosi išsiuntimu į tolimiausią 
; užkampį elektros stoties prižiūrėti.

■ 'Sniečkus buvo pervargęs ir pasiėmė kelias dienas 
;poilsid,' Perskaitęs Sovietskoj Litvoj straipsnį, liečiantį 
: jį — pąbąlo, pasiskundė skausmais viduriuose, sudribo 
t ir mirė. Mirtis jį ištiko po pietų. Jį galėjo paveikti mai- 
‘stan.įlę.istį,keli lašai nuodų, kurie suspaudė vidurius ir 
; užmerkė veikliausio sekretoriaus akis, Sovietų Sąjum 
’gai Sniečkus "jau nebuvo reikalingas. Ne visuomet jis 
Z su atsiųstais, rusais sugyveno, kartais su jais drįsdavo 
■pasiginčyti ir nurodyti silpnas naujo įsakymo vietas.

| vo Sniečkus. Jis rusams pradėjo dįrbtj <įgr 
ketvirtoje, gimnazijos, klasėje. Pradžioje, ter. 
prie “Bešalių” organizacijos, kiek vėliau j jis 
“visuomenininkus”, o kai prasidėjo “revoliucija’, tai 
Sniečkus simpatizavo bolševikams. Jis ėjo i balševikų 
šaukiamus susirinkimus ir pritardavo jų pasiūlytoms 
rezoliucijoms.'

1918.metais, kartų, su tėvais ir kitais lietuviais trem
tiniais jis grįžo į Lietuvą, šakių apskrities ^Bubelius, ’kur 
jo tėvas turėjo stambų ūkį. Sniečkus būtų galėjęs, djrbti 
tėvo ūkyje ir būti ūkininku, bet jis su tėvais nęsugyve- 
no. Ginčas su tėvais buvo toks stiprus, kad jis, eidamas 
18-tus metus, išėjo iš namų ir niekad. į-juos daugiau ne-; 
begrįžo. Jis niekad tėvams neparašė laiško, nieko jų ne; 
prašė’ ir nepriminė, kad jis policijos nuo,vadoje, kalėji
me ar Sovietų Rusijoje.

Kol sovietų yaldžia buvo patenkinta. Antanu Snięč- 
kum,’jisai didžiavosi tokiu drąsiu, energingų ir tikrai 
rusišku bolševiku. Jis baigė tiktąi keturias Voronežo 
gimnazijos klases, bet lankė ir baigė visų eilę komunis
tų partijos suruoštų kursų. Jis mokėsi, ir baigė sovieti
nius saugumo kursus. Jis, kaip vėliau ir Guzevičius, bu
vo gerai susipažinęs su visa sovietinio saugumo organi
zacija. Guzevičius buvo pakeltas į saugumo organizaci
jos pulkininkus. Lietuvoje jis norėjo pagarsėti rašyto
ju, bet sovietinio saugumo eilėse jis gavo pulkininko 
laipsnį. Apie tarnybą sovietų, saugume jis vengė-kalbė
ti, bet jis stengėsi sudaryti rašytojo įspūdį. Jeigu Guze
vičius tapo sovietų policijos pulkininku, • tai Sniečkkaus 
laipsnis turėjo būti, aukštesnis, bet jis nebuvo skelbia
mas.

Praėjus keturiems metams po Sniečkaus staigios 
mirties, paruošti ir išleisti du jo? kalbų-ir pranešimų to
mai. Snięčkųs nebuvo rašytojas, tokių laurų jis nepre
tendavo, kaip tai darė Guzevičius. Betturėjo ambi
ciją būti veikliausiu komunistu Lietuvoje. Tą veiktą jis 
parodė nepriklausomoje Lietuvoje. Tų.yęiklą jis paro
dė nepriklausomoje Liėtuvoje, dar veiklesnis jis buvo, 
kai sovietų karo jėgos? užėmė Lietuvą ir ' panaikino - nė-‘ 
priklausomybę. Sniečkus kelis kartus bųvc suimtas ir 
laikytas kalėjime. Kiekvieną kartą, iš: kalėjimo jį išlais
vindavo.. rųsąi. ’ Jis du kartu buvo iškeistas su Rusijoje 
laikytais suimtais žmonėmis, o. tremą Jįartą jis. buvo, nuy 
vėstąs į Lietuvos vidabs reikalų ministerijos Valstybės 
saugumo departamentą ir paskelbtas departamento di
rektorium. šiame departamente buvo keli'skyriai, tu
rintieji^ šąyo viršininkus. Sniečkūs atleido visų skyrių 
viršininkus, išskyrus; vieną. Tani skyriaus viršininkui 
Sniečkus,pasakė, kąd, jis. gąlĮ’bųti reikajįųgas' ir įsakė 
pasilikti minėto: skyriaus pri^ąkyjej Tas d^p^rta^nto 
direktoriaus padėjėjas.galėtų, daug. įdomaus, ąRiOtyiŽ; 
kiį papasakoti, nes abiem kurį-laiką teko kartu dirbti*

Lietuviai komunistai mėgdavo pasigirti,- kad- jie yra 
Lietuvos^ komunistų partijos. ųąrįai, Antanas^jSnįeOdis^ 
žinodamas daugiau, negu paprasti ęį|iniaęnąriąt7 pas
kelbė, kad Lietuvos komunistų partija yra.ltjl^jį.Kuri
jos komunistų partijos skyrius. Bet jis dar dąugįau pa
darė. Kai buvo sušauktas “liaudies seimas”, tai- Auta; 
nas Sniečkus tam seimui pasiūlė įjungti Lietuvą į S07. 
vietų Sąjungą. Niekas minėtam seimui tokio. įgaliojimo, 
nedavė, bet Sniečkus Įtikino seimo narius tbk^- ’ nūtaijj 
mą priimti. Vėliau jis vadovavo del^ga^ąi,.lairi 
Maskva, susirado Staliną, irjąm, pąsąRe’ ■apię''‘'iliail4|ęs

KlUtl- Stftllr fnft* įm iį
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Gebos

■ ' REIC1AS RŪBA1 MARGO SVIETO
t Pasikeitė ir “Keleivis”, Kadąijgystė, bet dabartinis “Keleivis’ 
se buvau jo prenumeratorium, j išsišiepęs p—v- ~ —
bet po Michelsono mirties jo v ei į Tai kas* čia dabar įvyko?
das pradėjo keistis,, tai jis man - - - ' - -
nebebuvo reikalingas. Ne. dėlto, 
kad būčiau nusistatęs prieš kle
rikalizmą, bet kad tos mintie 
laikraščių ir taip diduma, tai 
kam dar vienu balastu daugiau.

Po tiekos metų ant stalo pluoš 
te kitų laikraščių, iūriu, ir “Ke
leivis”. stabtelėjęs trumpam po 
ilsiui. A, jurgųtėlį koks jo su- 
vargimas, belikę tik pusė jo, net 
ątpažint nebegalima. Iš buvu- do. Sūnus palaidūnas sugrįžo 
šio ryžtingo irrtvirto keleivio, pas tėvą bet “Keleivis” nebetu 
pasidaręs v’tik sulinkęs elgeta, rėš kur sugrįžti, nes jo gimdyto 
Bet vistiek verčiu pasižiūrėt,! jas yra iškeliavęs amžinybėn, o 
kaip laikosi Maikis~šu Tėvu, arbuvę draugai nebus toki gailės 

tingi, todėl. “Keleiviui” priseis, 
kur nors kapelyje,.niekieno ne: 
matomam, užmerkti suvargusias 
akeles.

Štai “Keleivio” sofistikos. Bara 
‘l^aųjįe^^ kodėl josnepritaria

kimba f “Naujienų”
► ' ' '

O įvyko, kaip biblijoj sūnaus 
palaidūnas paliko tėvą ir besi- 
bastydamas po svietą prašvais
tę gautąją turtą ir nuskuręs grį 
žo atgal prašyt tėvo prieglobs
čio. Tėvas sūnaus pasigailėjo.
• Taip ir “Keleivis”, palikęs, sa- 

>vo tradicinius draugus, nukolo- 
boravo į kitą srovę, prarasda
mas didžiausį turtą — skaityto
jus — rėmėjus, todėl ir nuskur-

kaip laikosi Maikis~šu Tėvu, ar 
§fe dar"begyvi? Taip,' dar gyvi 
-ir uniforma" ta patŲ 41k'šnektą 
tai jauldta ’prferiavfmas/O 
prie poterių, kaip' taisyklė,'‘neis 
vengiamas ragubfas^plaukuotas 
iį Jr™* “ * 1 *

________ _ Itįems.^ <
'tTarjT “Naujienų* ir “KėWvio~ ]

: Rusai, jeigu neskaityti Kapsuko (Vinco Mickęvi- svirno” nutarimą ir prašė tąrp;r^^ną pąĮęgjajyįįį SWi
Z čiaus), vargu, turėję, kitą tokį ištikimą lietuvį, koks bu?iįo vadovaujamos sovietų karo, jėgps.primętė Lię^yoę.!^.

Ai 3 H **X - - _ _ _____ -U
i į į ? ■
tnunistams sekretorių SnieČkiį o ^astąfasis prašė. Stąlį; 
iią priimti visą Lietuvą. Sniečkui pritarė Antanas Venc
lova“ Petras Cvirka, Salomėja Neris* ir'keli kiti.

Sniečkaus jau seniai nėra, bet šitas sovietų planuo
tojų sugalvotas ir pačių lietuvių komunistų pravestas 
nutarimas lietuviams dar ilgai atsirūgs. Sovietų diplo
matai kiekviena prpgą. primeną, kad liętųviąi patj^. pra
šė juos prijungti prįe Sovietų"Sąjungoj Sovietų ’diplo
matai tiki,' kad lietimai patyla, prašė prijungimo. Kai 
adv. Arthūri’Goldbergąs jiems priminė šią apgaulę, ir pa
sakė, kad Amerika tokių “rinkinių” ir “prijungiamų” 
nepripažįsta, tai sovietų diplomatai stebėjosi. Jiems tai 
buvusi naujięną. - - . • .■

A * * V

/Nr. 122 vedamąjį, kuriame esą 
skirstomi lietuviai'į senuosius ir 
naujuosius Jateivius ir prideda 

’savo neva “svarų” argumentą:: 
“Ar buvo t yra negalingas daly
kas? (atseit įkurt bendruome
nę). Ar pasaulio ir J. A. V. Lie
tuvių Bendruomenė neįsikūrė, 
ar ji neturi dešimtis tūkstančių 
rėmėjų ir per '25 metus“ sėkmin
gai neveikia? Ar šią Bendruome 
nę kūrė ir jai vadovavo tik'“nau 
jai atvažiavę ambicingi’keli lie- 
lietuviškf politikai”?....” * (^Ke
leivis” Birželio 27 d’ 1978 m. Nr. 
26.) i........ “ . < / *

Paviršutiniškai žiūrint, atrody 
tų lyg ir taip, bet tikrovė pasi
rodė visai kitokia. Lietuvių bėn 
druomenė anksčiausia atsirado 
Kanadoje ir dabar kai 'kurie 
kraštai ją laiko pavyzdingiau

sia, todėl'kaip pavyzdinę, pažiū 
rėkim į ją. Bendruomenės' įdė- 
ją pirmą syk išgirdau dkr būda
mas Lietuvoje, kažkuriame laik 
ra^yjė._ Labai; gį^rsiai įfą buvo 
kalbama Vokietijoj, P. latgė- 
liuose^į:;, praktiškai ją organi
zuojant atvykus į žią įulsę Atlan 
(to. Kanadoje • ją*bronzuojant 
buvo mesti tokie^-Tpą^rįndtntai 
šūkiai: “BBendfudmenę' sudaro

4 visi lietuviai. Ar tii mėlt, ar ne- 
’norį jei esi ^Ifefuvis, rtar‘ir pri
klausai bendruomenei. Bendru o 
menė yra nepartinė ir ji jungia

> visus, nežiūrint nei politinių, 
. nei religinių įsitikinimų ir jo

je, nežiūrint asmens įsitikinimų, 
visi yra lygiateisiai bendruome
nės nariai. Bendruomenė nesi
kėsins į esamas; organizacijas ir 
tik stengsis jų veįklą derint ir 
imsis "tik to darbo? kuris ikišiol 
nebuvo dirbamas, bet jis reikaį- 
lingas atlikti.
------ (Bus daugiau)

u

Z L. VENCKUS

į Artimoji Anglija
(Tęsinys)

- . . i

L R. O.
Z “LIETUVIŲ TAUTA, užsigrūdinusi amžių kovo- 
’ se d£l teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo 
1 tėvų žemėje, vieninga valia siekia savo gyvybę, kaLbą, 
Z tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir 
1 ugdyti, kad. savo tautine kultūra visuotinei žmonių 
; giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visa- 
' galio valia ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių Tan-
- tos amžinųjų siekimų vardan skelbiama šią
3 LIETUVIŲ CHARTA

1. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. 
Z Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį

su tautine bendruomene nutraukti. Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio • 

; Lietuvių I|endruoinenę. <

Z 2. Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti 
ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu 
visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 
Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kar
toms, kad amžinai gyventume

J 3. Kalba yra stipriausias tautinės bendroumenės 
ryšys. Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė gar
be.

I. šeima yra ’autos gyvybė. Lietuvis "kuria lietu-j 

viską šeimą.

5. Tautinė kultūra yra kelias į tąrptautinį pripa
žinimą ir bendravimą. Apreikšdamas "tautos^ 
genijų, tautinė kultūra įneša savaimingu indė“. 
lį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus. 
Kiekvieno lietuvio pareiga sudąrytį sąlygas 
tautinei kultūrai.

6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruo
menės organizacija. Valstybinė nepriklauso
mybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išliki
mo būtinoji sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir 
pasiaukojimu lietuvis kovoja^ kad apgintų ir 
išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

7. Mokykla vra tautinės dvasios židinvs. Kiek- 
vieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietu
vių mokyklos rėmėju.

8. Draugija yra tautinės kultūros veiksminga tal
kininkė, Lietuvis kuria ir palaiko religines, 
kultūrines, jaunimo, savišalpos, profesines ir 
kitas lietuvių draugijas.

9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos kny
gos yra testamentiniu įpareigojimas visoms 
Lietuvių Tautos kartoms. Lietuvis organizuo- 
ja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.

10. Tautos istorija yra geriausia tautos mokyto
ja. Lietuvis brangina savo tautos praeiti ir 
tautinius papročius. Lietuvis stengiasi būti 
vertas savo protėvių, kad paliktų* pagarbu pa
sididžiavimą savo palikuonims.

11. Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautL 
nė dorybė. Lieuvis ugdo tautinį solidarumų

Visi lietuviai vra lygūs tos pačios tautos.. vai-
K A. ~ l U < * t

kai, tarp savęs broliai. Tautinio susipratimo ir 
lietuviu ^vienybės ženklan kiekvenas lietuvis 
moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.

12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona-žalia;rau-
į h ' ’it įe n -

dona. Lietuviu tautinė šventė — Vasario 16-to- 
ji iĮesa.

Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame mes gim?> 
lietuviais turime ir būt!”.

~ H . .
13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamam kraštui.

Lietuvio santykius su nelietuviu nustato arti- I H
mo meilė ir pagarba kiekvienam žmogaus lai
svei. garbei, gyvybei, sveikatai ip turtui.”

pirkti ir išlaikyti ^vienintelę lietuvių bažnyčią visoię 
Anglijoje, būtent Kazimiero bažnyčią, 21, The 
Oval, Hackney Road, London. Nors senieji išeiviai, 
turėjo keletą organizacijų, svarbiausią vaidmenį- ša
lia parapijos, atliko Lietuviu Sporto ir Socialiais Kili
kas, kuųis, taip^ pat randasi rytinėje^ Londono dąlyjd 
Tas klubas turi 'pakankamai didelę salę susirinki
mams. Be to ten veikia baras ir valgykla.

Naujieji ateiviai 1950 metais įsteigė Lietuyių* Na
mų Bendrovę ir, nupirko, didelius namus vakarinėje 
miesto pusėje. Po kelių metų tuos namus pardavė ir 
nupirko geresnius, didesnius. Jų adresas: Lithuanian 
House, 1—2 Ladbroke QardenSj London, W. 11. Ten, 
kaip ir senajame^ Įdubę rytinėje Londono dalyje, vei
kia kjubas, baras, valgykla ir svečių kambariai. Iš 
provincijos^ar kitų kraštų atvykę lietuviai dažnai ap- 
sustoja Lietuvių Namuose pavalgyti, pernakvoti ir 
paatostogauta Pagal veikiančius ten angliškus įstaty
mus. visiems lankytojams privalu būti klubo nariais.

. • * '**T2*“^*" I* z’* *
Tad vos tik atvy kęs į Londono Lietuvių Namus, sve? 
čias privalo užsiregistruoti ir tapti klubo nariu. Mo- 

čiiis ar panašius principas, tuąę.tąin pm^iai apteriil^si^ laj^j nedidelis.
T r* k v* n f/kC cr» n/'Ki'irit Ar tf ji n 1i rt c i

Mes, po karo Didž. Britanijon atvykę naujieji 
ateiviai, jau radome nemažą skaičių lietuvių iš ank- T 4 4
styvesnės imigracijos laikų. Jų atvykimo laikais dar 
neegzistavo nei Vlikas nei Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Tačiau senieji ateiviai jau tuomet pajuto 
reikalą organizuotis. Tad jie veikė ir vykdė tuos pa-

Lietuvių Char|pjc. šalia to tos senoms ojgamzaęijps 
law. pat rūpinosi savo narių i^edžia-
giniais reikalais.

LONDONO UTUVIAI t ...,

Sgflojj lietųrių ^įyij^ apsiftfjvji 
s įgyveno rytinėje mieste dilyje, tik-, vienas kitas 
se miesto dalyse. Būdami gana skajl’ingi (spėjama, 
kad jų bijvo ap}ie keli tūkstančiaį). jje ,nrpi;

Lietuvių Nfcnuose savo centrus turi Didž. Bri
tanijos Lietuvių Sųjunga (pBLŠ), Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė (PL.B). Tautos Fondas ir kiti lietuviški

"l8*8 *4
rin atstovu suvažiavimai, konf ...........

paskaitos ir' sUsirtnkhnai.

(Bus daugiau)

uai.
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gydytojas ir chirurgas 
Westchesttr Con*mtmity klinikos. 

Medicinos direktorius

VALANDOS:' 3—8 darbo dlenomii ir 
Mar antra šeštadieni 8—B vai

Irtt C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ILAPDMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TaJet. 695-0533

Mt K G. B/iUTKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 $<u Pu<«ki Rd. (Crowford 
Modlcor BuildlhgL Tol. LU 5-4446 

Priims ligooms pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8^4.

kokyl>ės

IMS S. H«nH«im Rd., Wertchwur. IL Muose arba dfdeiiilose gabaluo-Į galima sutaupyti virš. 1,500 do
se.

ž*nomiaus:as 
du Feta, yra

DR P VIII V D ARCTQ ^os •
kurį (aip pat eksportuoja. I taupymų naudojant elektrines 

• • - - • i - . *danų sūris, var-1 kaldras. Northern Electric Co. 
vieno svaro inde-į apskaičiavimu jas naudojant

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomus dafyken

Danai gamiha ne t:k auk-s > Consumer Repoit spalio 
mėsą, bet ir sūJ numeryje rašo apie energijos

tVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAA1SKINIMA'
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KR!K5C1ONIU»

1

i F 
■ t

>
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"Tiesius darykite tikus savo kojoms, kad kas iiubuodam** 
klystų". — Ebr. 12:13. .
0 ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: ‘•Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

f V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

[Jenų per septynerius metus ar-
> Iki šiol iš vynuogių ga-(ba *15 nuo *“ekrieno $100, iš

mindavo wną ir šampaną, taip] ’*rdSa™ šildymui. Jas naudo- 
įpat konjaką ir degtinę, ynom^iJdnt kai’lbariU temperatūrą na- 

ly vardu. Vokie-|-kč.iai y3151113 sumažinti iki 55 
č:ai pagal 1-jo PneauBniti karoPa*Psn’'l' 
taikos sutartį su Prancūzija pa-r 
sižadėjo savo gaminamą iš vy-į 
nuogių degtinę nevadinti konja
ku. Jie ją vadina Weinbrand 
VerschnitL Cribart Winery bei 
Guild bendrovė pradėjo gamin
ti iš vynuogių skaidriąją-vod- 
ką. Pirmosios '20,000 dėžių po 
vieną penktadalį galiono bonko- 
mia yra jau pafdiivinėjanios kai . . * - f • •

;eu_ be 3^9893 }pat konjaką ir deginę,'^Oi4p3nt kahibarių temperatūrą ną;
Ą R GLAVECKAS Į beadriniu brandy vardu. Vokie-|^.'a’ iJaLina sumažinti iki 5;>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
"SPECIALYBĖ AKIO LIGOS 

3907 WeU 103rd Strae) 
Valandos pagal suMtartmą.

DR. FRANK PIuECKAS 
OPTOMETRIŠTA6 

KALBA LIETUVIŠKAI , 
2618 W. 71 SE Tai. 737-5144* 

*'ikrina akif Pritaiko akinius ir 
“contact lewis’”

• Poiy-Commod’ty Corp; 
New Yorke pagamino naują 
produktą — Vacuum pump, ku-‘ 
ri isputnpuoja orą iš ledaunėn 
paruoštų dėti mėsos ar kitų už
šaldomų produktų paketų. Nors 
ta pompa kainuoja tik apie du 
dolerius, tačiau Consumer Re
port tyrinėtojai nepataria jos 

(pirkti. Vieton jos geriau pirkti
_ 1 ims yra jau paruavinejamos Kai

tęsi amilariin. uždr-į-u —j kuriose KaliforUiJos vielose po .... . . , .
■vnxr A 0 0^^.55.45 buteli. NoimlnU vodka18'"5"1. .W™“ P°P‘'ri

. - BUNAS SEIBl oHS| pllstoml j ueHjOvjanėio plieno laksl"s- ? °™
j statines, todėl pasalinio skonio_ _______ ___ .
negauna, gi brandy būna ąžuc- 
Phėse statinėse ir iš jų gąuna 

J skonį. Naujoji vodka yra pava
idinta Silverado-vardru i .

aluminijaus lakštus, gi oras iš-

7

NKSTU. PŪSLtS g 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd STREET 
Vai. antr&u. 1—4 popiet 
ketvirtd. * —7 vai. vak 
Ofiso JiUf-r ?76-?880 . 

Rozidencijot 44S- >545
' r • * *

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR “31RURUAS 

Bendra praktika, sp*- MOTE R J Uger- 
. Ofiso 2452 WEST Svth SI ROET 

T6l. FR 8-1223
bHsCt V AL.; pirmu kriti ai, trečltu., 

ir perikt. 2-4 ir vak. &^Udie
S4 všL popiet Ir lutai laiku 

‘ Busitirūną.
—————

L

- ApktitU - Protezai .MM. ban- 
-ft/. (Arch Suojwrt., .įr. t, #. 
.Vai: B- -4 lt į—8 - ^‘’adienisis 
tiso W»it 63ra Ui ««9

PR*w*«t 8-5OM.; v
f TERkRAUSTYMAl ’

: MOVING
Laidiniai — ^iina^ aporauda . < 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

v Tft WA £9053 
k. >- - - •

’ MOVING
; Apdrttih, perĖHtrttym., 

* įnirty

AN“ ANA’S VILIMAS
:.r 13^ 37S1BE2 irtu 17M9T6

—

RADIJO flRNKJS VALANDOS 

Vito, pregnnw U WOPA,

Ltoftrvfy’ kalba: kasdien nuo pir- 
madienio iki: 'penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniau- nuo &30 iki. 9:30 
vai. ryto.

Vadi|t Aldona Davkut 
Talifu HBmleek

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausiai kailiu 
pasirinki mos t

TW tiREMIT ■

NORMANĄ

186 North Whboh Ame*

(pCufod? ir 
877-8489

Jei’ tinote awracrtfn, kurie 
Rnlėtų-ttHiseky ti' Naujienas, pra* 
fibtnt atriųsti jq'a<fl4aus. Me« 
Jifemi siusime Naujienas dvi sa
vaite* mtnokamW:■■■■'■'
"c .r.T -z'.ŽO

i pakuojant if nepaliekant oro 
l pūslių.

’ 3 Jei norite, kad jūsų kepi-
f mo krosnis greičiau atvėstų. į-

J. Bnrkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINTU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
Yl«‘emR lengvai saprantamos Ir kiekvienam tikrai naudingos. 
Kaina S8.5& ,

“KONNERSREUTHO TERESE”
l (NeumannaiTšl

dičkėm raidėm, kaina S5.0Q. Abi knygos yra labai įdomios, 
h rienas. gerųjų ir „kitas hleguiu angelu ir žmotaių pasauliai, 444 psl. 

parsiuntimu' US SI 3.50. . užsakant iš:-
SŪDUVA, 809 RAMBLE; STJ ROT SPRINGS,' AR 71901r USA

Abi

dėkite į ją salto vandens skar pinę. Tai turėtų rūpėti mums 
dinę; karšto vandens skardinė visiems.
padeda atšildyti šaldytuvą jį 
valant* -Maišymui bei plakimui 
patariama naudoti medinį šau
kštą, nes ji$ geriau atlieka dar
bą ir nebraižo indų. Jei ėda pie
muo, bandyk smaigyti gabalėlį 
žalios bulvės. Atliekant purviną 
darbą įtrinti į panage" trupu
tį muilo. Žibalas ne tik gražiai 
nuvalo langus be: j u sietelius, 
bet ir kuriam laikui apsaugoja 
nuo uodų ir musių. Citrinos žie
vė vartojama išimti rūdžių dė
mes iš linoleumo.

M. Miškinytė

Mažeika & Evans

i Lietuvių Šalpos 
Draugija Labdara

f

ICOSMOS PARCEIS IXPMSS
Į CORPORATION I

Licensed by VNESHPOSYLTORG

(i'erar pažįstama firma, kuri per daugelį metų škufijąi 
ir tikslini aptarnauju sUvo skaitlingu klijfenttirą, siunčiant

DOVANAS - SlUNpNlUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ; IR T. T

GA-VBTAŠ NIEKO NEMOKA.
TŪRSTANčl/H KU1.JIŠ5TV PA-TENKINTI:
VIM- SIUNTINIAI APDRAUSTI'.
GAUA'NTI’OTA^. SKUBUS IR TIKSI.US

? PRISTATYMAS;

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį* įvairių aukš
tos kokybės- prekių prieinamomis kainomis:

Ihformacijų inemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCEIS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mast. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, 111. 60622 
Chicago, III. 60629 
Clavelsnd, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Ihrington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 04701 
Lexington, N. Y. 12452 
Los Angela, CaHf 90022 
New Haren. Conn. 06511 
Newark. N. J. 07106 
New York, N Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Passaic, N. J. 0705$ 
PMIbdelphii, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
PlttstorgR, Pa. 15203 
WappfngerR Palik; N. Y 12590 
Waterbvry, Conw 06710 
Worchesfer, Ma*. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 w. įso st. 
389 Wett Broadway 
1880 Seavisw 
2222 West Chicago Averrge 
2501 W»sr«9 Street 
5879 Stote Road 
1807 Beineiee R<nd 
634-38 Bridge St. N. W. 
112 Main St. 
1082 SprlngRtld’ Ave. 
518 Park St.
241 Fourth Street 
Route 13A 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanfbrd Ave.
45 SeeurtU Av*. 
135 Weal 14 St.
42 Mfcnr** St 
121*m 5Hr Street 
4915 Old York Rd. 
1307 E. Carton Street 
Hidden Halt** ApH 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. FWerel Street

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2363 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9816 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
518-989-6742 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8983 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

i GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
MU 1-2750 

914-297-0261 
756-1668 

SW 8-2868 
Rl 3-0<43

Jau prasidėjo nauji 1978 79 
4 mokslo metai. Padaugėjo rūpes

čių -tė^ahis ir globėjams. Tai 
liečia nr <<Labd?v*os‘’ Draugiją, 
kurios įstatai įpareigoja be kitų 

• šalpos .darbų ’“ypač teikti para
mą besimokančiam lietuvių jau 

■ nimui”. . .
, ’ ’ Šių metų pirmame pusmety
je; dėk ° Draugjos narių ir rė
mėjų dosnumo, Draugijos Val- 
d-yba galėjo išleisti besimokan
čio j audimo paramai apie penkis 

‘ tūkstančius'markių. Per šį ant-Į 
j' *Tąji pūsmetį tenka parūjinti apie < 

’ 'keturis tūksartčius markių. i
■< * -<•. < - -1

Tenka priminti Suvalkijbs Tri 
į kampio lietuvių moksleivijos pa 

dėtp'Prie Punsko licėjaus (gim 
;inazijos) įsteigtas mokiniams 

bendrabutis, tai iš platesnės a py 
linkės lietuviai gaiės atsiųsti į 
licėjų savo vaikus, šis licėjus — j 
vienintelė Lenkijos abitūros tei| 

? sės suteikianti riiokykla su lietu i 
vių kalbos persvara. Istorijos bė 
gyje vyraujanti Suvalkų Tri
kampyje lietuvių kalbos terito
rija siaurėja ir tuo reiškinių te 
nykščiai lietuviai abai 'susirū-

Suvalkų Trikampis apgyven
tas mažažemių ūkininkų indivi
dualiai besitvarkančių savo smė
lėtuose ūkeliuose, ir jiems nėra 
lengva mokslinti savo vaikus, 
bet visgi Punsko licėjus išlei
džia kasmet 22-27 abiturientus.

Tai veržliai moksleivijai rei
kalinga mūsų parama tiek pini
gais ir tiek vartotų rūbų siunti
niais.

Galime pasidžiaugti, kad nors 
šelpiamųjų skaičius nuolat au
ga. bet, dėka Jūsų didelio supra
timo reikalo, Mielosios ir Mielie 
ji Draugijos Nariai ir Rėmėjai, 
iki šiol Valdybai pasisekė bent 
reikalingiausius atvejus parem 
ti.

Dėkodama už tai. Valdyba ti
ki, kad Tamstos ir toliau Drau
gijos veiklą bendrai remsite ir 
stiprinsite, ir moksleivijos at
veju padėsite mūsų atžalynui.

Su nuoširdžiais sveikinimais 
ir linkėjimais “Labdaros” Drau 
gijos Valdyba.

— Janiskiecių lAibdarybėt 
ir KuUūras klubo pcatoslogi- 
nis narių susirinkimas įvyks 
antradienį,' spalio 10 d., šau
lių namuose, 2117 W. 43rd St. 
* vaj. popiet. Nariai kvicciunii 
kviečiami atsi/ankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti 
?o susirinkimo bus vaišės.

A. Ralys, rast.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SEMAUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440,

' MODERNIŠKOS AIR-CONDITiONED KOPLYČIOS

2 Dr. John S. Pemberton iš- Į 
rado Coca-Cola Atlantos mieste i 
18XGm. šio gėralo bendrovė bu
vo įsteigta 1892 m. ir tapo pa
čia didžiausia, pardavinėjau- . 
čia savo produktus virš 130 kra- ! 
štuose.

17 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SOPHIE BARČUS
Pagal tėvus Laurinavičiūte
Sophie Barčus radio šeimos vedėja

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

* *

Mūsų mylima motina ir senelė 
airė 1961 metu spalio mėn. 
::50 vai. ryto, sulaukusi 63 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Ki]o iš 
ru apskr. Užvenčio miesto.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko giliai nuliūdusius: duk- 

eri Aldoną Daukus, anūkę Sophia, 
anūkus “ 
Chester 
5eth ir 
William 
ce ir jos šeima, brolvaikius — 
Anthony Steepls su šeima, Va
leriją Sebastian su šeima ir velio

9 d., 
metų

Siau-

Terry ir Michael, broli 
Lawrence broliene Eliza- 
iu šeimą, mirusio brolio 
Lawrence žmoną Constan-

^5***^C^*^ 3 3 Susan Lytic šeima, kjtus
gimines, draugus ir pažįstamus.

Lietuvoje liko pusbrolis Tomas
■ Laurinavičius su šeima.

Velionė priklausė SLA 208-tai Moterų kuopai. Amerikos Legiono 
271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam vienetui, Čikagos 
Lictuyių Moterų Klubui ir Baliui.

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti pirmadieni, spaha 9 
d. 8:30 vai. ryto Bus atnašaujamos šv.- gedulo mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje

Mes Tavęs. Mūsų Brangioji niekuomet neužmiršmie. Tu pas mus 
įau nebcsugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te
būnie Tau lengvą ši šventa žemelė.

šią 17 metų mirties sukaktij liūdnai pamini
DUKTĖ, ANfKKb BROLIS IR KITI GIBINĖS

s

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
\i/^ 2533 W. 71st Street
| J 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345£

Į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI;
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direatorią
Assoeiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVV .
MAS DIENA

Gt NAKTt

TU lt IMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

'307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArde 7-44*1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, AL Phone: OLympic Z-1UO3

4343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
8319 So. LITUANICA AVE. T*L: YAHe 7-1188-1181

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACXAWIOJ

2424 WEST- SSta STRKTT RJCpnbUe 7-1111
MU WEST 23rd PLAC1 ¥119^ 7-4Š71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palot Hilk, PL *74-441 • :

3354 So. HALSTKD STREET TArši Tilfn J

XAUJIRMCX, CHOOO a, ILL Saturday, “October’ *7.’ 197X



Paieškojimai r j u m p »i
Bl I.ATAVi; SEIMĄ, kilusi 

Stanaičių kaimo. V ilka viskio

DŽERMEIKAITĖ 
jaus <luktė, gimusi

Pi- 
. VU 
vals-

A nelė,

kariškio aps.„ Gražiškių ’ 
č.ujc, Duokiškiu kaime.

JANCIAI Antanas ir Juozas 
iš šakių apskr., Pirmėi 
s.-iaus, lekėčių Kaimo, 
kę į JAV prieš 2-jį karą.

PAPARTIS Algis. gim«> Vil
niuje 192 L26 m., g y \ e n e - 
Frankfurt am Main ir Schwein
furt ar Bambergo stovyklo-e, 
ir, gali būt, tarnavęs JAV dali
niuose Vokietijoje. Jo žmona 
buvo Emma Kohacaitė. Jūrėj o 
dukrą Ritą Mariją gimusią 
1947 in. Wurzburge.

STANKEVIČIAI Rndrius 
Juozas, Monikos ir Antano 
nūs, iš Mutrimonių valsč 
Paliepių kaimo (Salos), 
taus apskr. Atvyk 
prieš 1-jj karą, anksčiau gyve
nę Indiana valstijoje.

WEINSCHREIDER Walter, 
gyvenęs 18 ir So. f laks ted gt. 
Palikimo reikalais. Ieškomieji, 
arba apie juos ką-nors žinantie
ji labai maloniai prašomi atsi
liepti. Būsime dėkingi.

Atvv-

inc 
bill

_ Ponia Anna Gaushas iš Le- 
, prisiųsdama penkinę už 

> liūs, tarp kita taip rašo: 
. u Naujienoms, kad jos 

ir stiprėtų, kad jas skal
vis! lietuviai. Aš manau, 
žmonės greitai įvertins 

ienas ir jas vis: geri lielu- 
už*čsaky<’. Dėkui už laiš-

r už paramą. Ponia A. Gau- 
s šiomis dienomis išvyko į 
Springs, Ark,

Senasis lietuviu liaudies menas

vakarienė, šokiams gros Ra-’ 
mono orkestras. Dė? rezervą * 
cijos skambinti telef. 927-866) 
arba 434-7174. Nariams ?5 as
meniui, svečiams 88. Visi na 
riai ir svečiai-kviečiami bank- 
te dalyvauti. Va’dyba, (Pr.)

— Į LB Marquette Parko 
Apylinkės balių dar keletą bi-j 
lietų bus galima gauti prie 
įėjimo. (Pr.)
— SPECIALI 20% xSUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖIIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

— S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos Bunco ir kortų pobūvis į* 
vyks sekmadienį, spalio 8 <L, 2

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

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

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

— Vyt. Petrauskas iš Mar
quette Parko kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už paramą Naujienoms, at-
.^iunčiant bilietėlių šakneles ir Sve|jfnon)s kalboms ir tarpiau. Pildomoji vahlvba 
uz ta proga atsiųstą auką. (inėn)s sĮudijon]s

- Petras Jur^itis iš ^Ur-Į _ _ ^dle Rogers išrinkta 
Lietuvos Vyčių choro pirminin
ke, Jonas AukŠčiūnas — vice_ 
pirm., Juozas Juška — ižd., 
Leva Livcinaitė-sekr., Stasys 
Čepas ir Albertas Zakarka — 
revizijos komisijon, Petras Ga. 
gle ir Veronika Bilitavičiūtė — 
tvarkdariais, 

i

I — Illinois valstijos loterijoj 
spalio 5 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 631, 05, 0 ir 4479. 
Touchdown lošime laimėjo Cle
veland 31, 20, 25 ir 44.

- Aleksandra Mikl2LŠevlčie' 
gy’v. Marquette Parke, yra 

pasižymėjusi savo originaliais 
rankdarbiais. Daugelis iš pažį 

i štamų jos prašo įvairių rank- 
, darbių ne tik sau, bet dovano
jimui įvairiomis progomis. 
Taip pat ji padarė specialų 
rankdarį “Sandaros” geguži 

nės laimės šuliniui. Laiminga
sis Sandaros piknikeyšį sek
madienį, spalio 8 dž .Vyčių, sa
lėje laimėjęs tą dovaną_tikrai 
apsidžiaugs. /Paminėtina^ :kad 
Alekspndra 3Iiklašeyiči^nė,^4cu 
ri prieš mėhls~ atšventė savo 

žinomo visuomenės... veikčjc 
inž. Kęstučio Miklo motina.

T- r-.’ -• •<»

— Susivienijimo Ąmefikoj( 
< k 1 • t t' * 1 x S •

5 ir quette Parko, lankėsi Naujieno- 
► .-Q-ise, atsiskaitė už laimėjimų lape- 
L-iau, liūs, iš anksto be raginimo pra- 
Aly- tęsė prenumeratą ir įteikė $5 

Lietuvos auką. Dėkui. Taip Pat dėkui tos

LIETUVOS GENERALINIS

KONSULATAS

6147 So. Artesian Ave.
Chicago. Ill. 60629 

Telef. (312) 737-8334

paskyrė P P- Dariaus-Girėno salėj, 4416 
•?150 Prof. St. Kairio ir Kipro S. Western Ave. Įėjimas $1.25 
Biepnoi paminklų statymo rei — bus 
ka’anis. Aukos siunčiamos va-Įvaišės.

ti.

daug gražių dovanų ir 
Kviečiami visi dalyvau-

apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 3 įnėn. tikslų 
tinkamiau susipažinti, todėl pa
vardės prašė neskelbti.

— Chicagos pašto viršininkas 
Frank C. Goldie praneša, kad 
pirmadienį, spalio 9 d., yra fe
deralinė Kolumbo dienos šven
tė, todėl laiškai ir laikraščiai, 
nebus išnešiojami, taip pat vi-Į 
zos pašto įstaigos bus uždary, { 
tos.

— Dr. Eloma Marijošiūtė — 
Vaišnienė iš Ml. Carmel, Conn., 
pakviesta i specialia prez. Car- 
terio 21 asmens komisiją —NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį,' 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos *r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. - ’ •<- .

jaus komiteto pirmininko Juo 
zo Skorubsko adresu: 1634 So. 
50th Avė., Cicero, III. 60650 
ant čekių užrašant ‘4Prof. S 
Kairys and IC- Bielinis Memo
rial Committee”. Kas dar ne
aukojo, prašomi atsiliepti 
nes dar trūksta lėšų darbo už
baigimui.

— Sandaros^ gegužinė į vyles 
šį sekmadienį spalio 8d., Lie
tuvos Vyčių salėje, 2455 West 
47 St., Chicagoje. Pobūvis į- 
vyks nors ir blogam orui 
esant šiais metais Sandaros 
organizacijai siieina 61 veik
los melai ir 50 metų sukaktis, 
kai Sandaros laikraštis iš Bo- 
stno atsikėlė į Chicagų. Vis7 
kviečiami paremti Sandaros 
spaudą.

— Našlių klubas spalio 12 
d. 1 v. p. p. šankia narių susi
rinkimą šaulių ‘namuose, .2417 
W. 43 St. Nariai prašomi gau- 
šiąidalyvauti aptarimui svar
biu, klubo reikalų. Po susirin
kimo — vaišės.

Komisija (Pr.)

M. L. S.
Gausus narnų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Rudeniniame Naujienų pik- Įvairi apdrauda —INSURANCE 
nike, vykusiame šių metų- rug BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
sėjo 10 dieną, buvo suruoštas 
Polkos šokėjų kontestas. Ke
liautojas Walter Rask praye 
dė Polkos kontestą, kartu su. 
vertintojais Vincu Semaška ir; MARQUETTE PARKE savininkas 
Dr. Vytautu P. Dargiu. Iš kai- Parduoda gerai užlaikytą, mūr namą

- ” ’ spie 28 m. senumo prie 70-tos ir
rėš į dešinę matome: šokėjų Campbell. 2 butai-5 ii 4 kamb., 2 ma- 
vertintoją Walterį Rašką ii po 5 v‘ v”!
geriausius šokėjus Joan Dep- 
ser ir Peter šilinis.

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

savaitgaliais visą dieną.
Tel. 778-8039

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS J RENGIMĄ L 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* minto laid Urą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose grrft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

ToL 927-3559

O—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui •otomoblllo 

Liability apdraudimas pensl ninkami 
Kreiptis

4645 *•. ASHLAND AVI. 
52X775

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

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau

Fotografavo Al Vaitis 

— Priimsiu ir* gobesni pagal-- 
Bos reikalingą asmenų: 
iJ'! Tel. 436-6294. / (Pr;)

U i i * * I j f ' # į » ‘ J -- -* z J

IRAmCtNIS KRINT ANČIŲ 
1^ V-.. Lsp^Ui,14 ,A.,
Su turtingais gėrimais, Jaunimo Centro kavinėje: nuo-' 

----------- --- ------------  taikinga programa, puikios vai
sęs^ turtingas dovanų paskir
stymas ir šokiai Chiziko orke
strui grojant.' Pradžia 7.30 „
‘ i a i n j i i typing / skills. required. Benefits m-
Įrvakaro. Auka 9 dol. «eludes, optional, insurance & savings

Biletus įsigyti ir Stalus rezer- plan. Profit sharing after one year,
- - ' - - J valatiin after 9 months.

vyis spaįįo men. 15 . Durys
bis ’atdaros 2:30 v.*, yakąriene 
4 vUl. Bils programa, bufetas

. 1 y ' • -__ ■ - \

1J Reikalinga užvaizdą (Mainte
nance Man). Bendrovei reika- 

J jlingas asmuo prižiūrėtL-dirbtu- 
rTj vės-Hrankius. .Kreiptis asmeniš

kai. 9633 So; Cottage Grpve. 
Tarp 9 ryto^iri 3 vaL popiet.

LAIKROOKAJ h- »R**»RNYBM 
Paribirimat lr-9Khyiua , 

2646 WEST 499E fTJfJl

Naujienoms reikalingas .
LIN O TI PININ K A S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-

SECRETARY
To assist busy - executive. Minimum 
one year experience. Good steno &

Siuntiniai į Lietuvį

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. TeI. jęX 7-5950

mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- bū Valandomis infOTHiacijl] DržlŠOnie kreiptis fe- 5TU0^: J- Jokubka tel. 523-9084 
ūmame Naujienų piknike. - 4. lefonu: . . Chicagos Anglijos — Britanijos

Vtras ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų r kaityto j tj reiki lamu 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• H anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydatfias laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede______ -_doL

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAHDA N0REEIEN1 -

2M8 Wtri «9th St, Chidfo, HL W62» • TA WA S-27T7 
014*111 gores roller fralrtv

MAISTAS Iš EUROPOS SANOtLIU.

Chicagos Anglijos — Britanijos 
lietuviu klubas kviečia visus at- 
silankyti ir smagiai praleisti 
vakarą.

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

Loop location. Convenient 
to all transportation 
Call for appointment

Miss Wehner
AN 3-6500

Adresai

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

Pavardė ir vardas  -__

kuris

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTI GIFT FARCILZ ŠIRVIO .
1341 W. S9ttt Chlcaw. III. $0429. — Tai WA 5-1727 

SS25 S«. HaltHd *t_ Chic**., IIL 4MM. — T.l, JM-MM

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

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

——- ——2. ’ ”"»r T
Pavardė ir vardai_________________________________________

Adresai______________________________ _______________________ __

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

Fivardė ir vardai

/ irem

KAIP SUDAROMI

GENERAL SHOP 
HELP

Need machinist trainee, some 
experience. Also general shop 
work in assembly. $4.25 per 
Hour. Good working conditions. 
Should speak English. Call:

586-5800

m. i i m k ir i .:
Notary PvMIe V į 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplowood. Tat. 254-7450 
Taip pat daromi vertimi 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

best things in life
3*11 Z«poll«

GA 4-U54

run run

IMS01AHC1

t “LIETUVOS AIDAF
-i, KAZE BRAZDZ10NYTE,
^1 PROGRAMOS VEDĖJA

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

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

Tuo reikalu Jum*, gali daug 
padėti teisininko Prano šūIg pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Wei U 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma •Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaližko 
Ralsted SU Chicagr UI 60608. 
mis formomis — S3.50.

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

vak.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacrameoto) 

Tel 247-5081

e Didžiausias įvairių prekių 
pardavėjas yra Sears, Roebuck 
& Co., turinti virs 800 krautu
vių. Be to, bendrovė turi prekių j 
sandėlius, iš kurių pardavinėjaj 
įvairias prekes pagal katalogus.

’ Bendrovę įsteigė Richard W. 
Sears 1886 m. Minnesotoje.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai-
-Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė

j State Farm Life Insurance C ompany i|

IJETUVI3 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot

Dažo namui Iš Iviko Ir Iš vldau*- 
Darbas go rantuotos.

Skambinti YA 7-9107

• Didžiausia maisto produk
tų bendrovė yra The Great At
lantic and Pacific Tea Co., įs
teigta New Yorke. 1973 m. pra
džioje bendrovė turėjo 3,940 
krautuvių, žinomų A&P vardu, 
49 maisto apdirbimo įmones ir 
skalbyklas savo 124,000 tarnam 
tojų uniformoms plauti.

PJC-UE
RISIS

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCH1S • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 7694)514

■ ! I

RENTING IN GENERAL 
N u • m a •

Marquette Parke išnuomojamai 6 
kambariu butas be gyvuliukų. Teirau
tis tel. 778- 8623.

Marquette Parke išnuomojams 6 kam
barių butas suaugusiems be gyvuliu
ku. Nuoma $250.

Skambinti 778-0154.

. - NAUJIENOS, CHICAGO t, tu, Saturday, October 7, 1978




