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Egiptas visam pasauliui parodė, kad jis jau 
nėra toks beginklis ir bejėgis

• Kalba
yEri- ... Tr^5»

SYRIA

Al Harmal
JfNoh

JERŲZAlS, Izraelis. — Izraelio diploma-ų delegacija, vado
vaujama gen. Moišė Dajano, sekmadienį išskrido į Washington^, 
kad galėtu pailsėti antradienį prasidedančioms deryboms. Izraeli
tai atskrido į Washįngtoną, nes ministeris Dajanas pirmadienį 
nor susitikti su Amerikos prezidentu ir aptarti, kokios prasmės 
bus pasirašoma taikos sutartis.

Be r rus

Ghazir

David stovykloje visas nuo-,:
laidas darė izraelitai, o dabar, Graikai prašo gerbti 
izraelitai nori žinoti, ką egiptie
čiai su taikos sutartinus darys.
Dajanas nori, kad tuojau būtų 
užmegsti diplomatiniai santy--- bažnyčios vadovybė kreipėsi į 
kiai ir pradėta prekyba tarp abie ! Romos katalikų Bažnyčios vado 
jų valstybių Dajanas pabrėžė, j yybę, prašydama romėnus ger- 
kad Washingtone bus svarstomi į bti graikų šventuosius. 1971 me- 
tktai Egiptą ir Izraelį liečian-įf^’s Romos katalikų vadovybė 
tieji klausimai. } išbraukė iš šventųjų sąrašo šv.

Egipto atstovai 
skris pjrmadienį

Kairas. -Egipto atstovai rengia 
si išskristr į’Wąshingtoną prma-į 
dieni. Egiptas yra pasiryžęs pa-» 
sirašyti taikos sutaęjpsu-' Izrae-

jy šventuosius
ATĖNAI, Graikija. — Graikų

•Jurgį, šv. Barborą ir šv. Nikalo- 
jų. šie šventieji buvo abiejų 
.Bažnyčių pripažinti ir šventai- 
sais. šv. Jurgis yra graikų karo 
.jėgų šventasis, Šv. Barbora yra 
(graikų artilerijos šventoji, o šv.
Nkalojus yra \ /Pietų Graikijos 
vaikų šventasis. Graikų sentikių 
Bažnyčios vadovybė prašo Ro
mos katalikus vėlįU^uk/i į šVėn 

. tųjų -sąrašą, ir jupsgęrbti,. nes 
jie tebeskaitomi graikų šyental- 

■ sįąis. Graikai .šešėris metus svars 
ouuaui.' gaii<x reikalą, kuris paskaityta di

įspūdinga. Egipte kariuomenes* . •- x.z/ . : x, .. įdėliu graiku izeioimu. ir nutar-paradą Kasasmcrniestelyie, esant.- . T. , s • _K• ha w 4 . i ta viešai prasyti, kad atitaisytu ciame apie.20 myliu nuo Kairo.: , . ,, . , . .. ...r- -nA--. X- 1 • padala klaidą ir įžeidimą. Parade dalyvavo Egipto tankai,! r .

• r t>ir išsfvež visus Sinajaus -pusią. 
salyje apgyvendintus kolonistus? 
Praeitą .penkiadienį Egipto prė* 
zidentas. o Sadatas • priėmė gana' 
įspūdingą. Egipto _ kariuomenės^

kurioms pervežti sunkvežimiai 
& lėktuvai. Be to, buvo didokas 
skaičius priešlėktuvinių- patran- 
kų. Sovietų Sąjunga ‘ privežė] Washington Maisto produktu 
daug visokių ginklų l Egiptą, kainos, per pilnus du mė 
bet plentas Sadatas tuo tar^^ ^gp^) išbuvo
pu atsisakė uz tuos nenaudotus f ragsėjo mėnesį
kinkius mokėti. .įstaiga pakilo pastūmėjo ir did-

IzraeHo kariuomenei;įsejus is. menom}s (urnu) pan3uodamu 
Sinajaus, Egipto kariams teks į prekiu kainas> pranešama val_ 
užimti dabar laikomas Izraelio džios kėliausiame raporte. Tai 

buvo didžiausias kainų pakili
mas nuo pavasario, žiauriai pa
sunkinęs kovą su infliacija.

Kainos po balandžio mėnesio

Maisto kainu kėlimas 
kelia ir kitas kainas

pozicijas. Egipto kariai dėvi nau 
jas uniformas ir yra pasiruošę 
mandagiai su išeinančiais izrae
litais* atsisveikinti. Kariai dėkin ■ 
gi prezidentui Sadatu kad jis] pabaigoje
pajėgė išprašyti visas Izraelio* 
karo jėgas iš Egipto.

— Piety Karolinoje, Keowej 
ežero pakraštyje sprogo lai 5 
kinoji užtvanka ir ] 
statybos darbams. Nelaimės; 
metų žuvo 7 statybos darbi-j 
ninkai.

buvo nukritusios 1.5 nuošimčio, 
bet po Darbo Dienos per rugsė 
ji vėl pakilo net 1.7 nuošimčio.

pakenkei Automobiliu trenkė
į lėktuvą

CHICAGO, III. — Nespėjr 
j prekinis lėktuvas nusileisti O’ 
J Hare aerodrome, kai’ prie j<

— Sveikatos departamento; priartėjo maistą atvežęs trokc 
atstovai nustatė, kad vaikai, 11 js ;r kįrto į vidurį lėktuvo mo 
kuriųaųotinos vartoja vaistą* |ora Smūgis buvo toks stip —x _  • r • . • v • • *"DĖS, greičiau gauna vėžį, ne-i 
gu to vaisto nevartojusių mo
tinų vaikai, šitas reikalas įsa 
kyta ištirti.

• KALENDORfiLIS
Spalio 10: Eulampiją, Pranciš

rus, kad keleiviai paskubomis 
turėjo iš lėktuvo išeiti.

Paaiškėjo, kad iš Tu’os ats
kridęs lėktuvas nusileido i 
atsistojo savo vietoje, bet prie 
jo privažiavęs trokelis kirto į 
dešinįjį lėktuvo sparną. O'Ha 
re aerodrome šiais metais bu 
vo sužaloti keturi lėktuvai 
Vadovybe imsis priemonių 
kad automobilių šoferiai bū-

j (y atsargesni.

kus, Auksė, Vęjonė, Gilvydas, 
Butautas.

Saulė teka 6:53, leidžias 6:23.
• * t

Vėsus, vėjuotas.

— Izraelis sutraukė galin
gas jėgas ties Libanu. Striji 
bijo, kafd Izraelio kariai neat
skirtų Libane esančių Sirijos 
karių nuo pačios Sirijos.
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— Prezidentas Smith nori, kad 
JAV pritartų jo paruoštam val
džios perdavimui negrams Ro- 
dezijoje. Jeigu nepritartų, tai 
jis valdžios neperduos.

— Isaac Bašsvis Singer gavo 
Nobelio literatūros premiją už 
Amerikos žydų gyvenimo ap
rašymus.

— Fedeialir.ės valdžios atsto
vai tyrinėja kelias bendroves, 
kurios yra nusistačiusios keliose 

| Chicagos zonose neskolinti pini
gų namams pirkti.

— Chicago aldermonas Ed
ward Vdolyak bijo, kad kroatai 
jo nepagrobtų, prašo policijos 
apsaugos.

— Marquetparkietis Ray Gu
daitis užsispyrė miesto mokes
čių nemokėti, bet šią savaitę bu 
vo iškviestas pasiaiškinti, kodėl 
jis nemoka. Marquette Parko 
namų savininkai mokesčius lai 
ku sumoka.

— Beginąs norėjo, kad Egntas
-Aiironuou

SIRIJOS ARTILERIJA SUŽEIDĖDU AMERIKOS MARINUS
Sekretorius Vance reikalauja saugumo taryba 

priversti paskelbti paliaubas
BEIRUTAS, Libanas. — Keli Sirijos artilerijos šoviniai spro 

go .Amerikos ambasados kieme, ičvertė gėles, išstūmė priešaki
nių ambasados durų sliklvs ir sužeidė namą saugojančius du 
Amerikos marinus. Tuo metu ambasadoje buvo gana daug žmo 
mų. Sirijos artileristams pavyko sužeisti 13 ambasadoje buvu
sių asmenų

, Libanas tapo viso, pasaulio dėmesio centru. Sirijos karino-j teistų izraelitam® 
. r^eųt^ furėįuąį Libane riveąfi^taiką, kariai apšaudo] . ^^iasalyje^pastabus
Libano prezidentūrą, žudoUrbaniečius ir* apšaudė- Amerikos 
ambasadą. Izraelio karo laivaic apšaudė palestiniečių Libane 
Jąikpmjjs centęūsJr Arafato.samiėlitts ^Jzrclis įspėjo Sirija, 
kad suvaldytų savo karius. jei nenori Izraelio intervencijos 
Beirute ir visame Libane.ITAI.l; POLICIJA ATIDŽIAI IEŠKO32 METŲ TERORISTO MORRETI

Atrodo, kad Milahe suimtas Corrado Alumni 
policijai noriai daug išplepėjo

ROMA, Italija. — policija labai atidžiai ieško 32 metų amžiaus 
teroristo Moneti, priklausančio raudonojai brigadai ir su
planavusio premjero Aldo Moro pagrobimą. Atrodo, kad Morre- 
ti buvo ir tebėra labai apdairus, moka planuoti ir gali duoti trum 
pus ir aiškius įsakymus kiekvienam teroristui. Policija ir anks
čiau buvo informuota apie Morreti judrumą bet neturėjo pakan
kamai įrodymų apie jo vadovavimą Aldo Moro pagrobimo metu.

Jis paruošė pagrobimo planą, 
turėjo paruošęs visas smulkme
nas pagrobimui pravesti. Kad pa
grobimas būtų efektingas; jis įsa 
kė nušauti visus penkis policiniu 
kus, visą laiką lydėjusius prem
jerą Moro.

Italu policija gerai 
informuota

Niekam ne paslaptis, kad ita
lų policija labai gerai informuo 
ta apie raudonųjų brigadų su
organizavimą ir jų veiklą. Susi
daro įspūds, kad Corrado Alum
na prieš mėnesį suimtas Milane, 
gerokai policijos specialistų pa
klausinėtas, išplepėjo tokių da
lykų, kurių policija visai nežino 
jo. Ankščiau suimtieji policijai 
davė neaiškias informacijas, bet 
Corrado žinojo žymiai daugiau. 
Mario Morreti paruošė planą Al 
do Moro pagrobti, jis rūpinosi jo 
apsaugojimu, paruošė saugojimo 
vietas netoli Napolio, ir iki šio 
meto nepateko į policijos ran
kas. Suimtas Alumni kelias die 
nas pabuvo visai izoliuotas, o 
vėlau pradėjo agiedoti.”

Išprievartavo devynias, 
teisiamas tik už viena

Chicago. — Tūlas “sautsaidie 
tis” Michael Guyon. 36 gyvena 
gyvenantis 432 W. 60th Plase, 
nuo 1965 metų spėjęs atsėdėti 3 
kalėjimo bausmes, policijos ap 
kaltntas 9 moterų išprievartavi 
mais, dabar Cook apskrities 
grand jury už vieną pradedamas 
teisti. Pirmiej trys nuteksimai 
buvo už pasikėsinimą nužudy- 
vienas už pasikėsinimą nužudy
ti.

keturis aerodromus, bet fcaij pre 
žid|p’fas Carterjs prižad%ri pas- 

aerodromus pačiame Iz- 
rą|lyfe, tai Beginąs atsisakė nuo 
šiį Tjąkalavimo.
^B^jinui nebaigus skaityti pra 

koncesijų Sinajaus pusiau 
, prezidentas Sadatas prM 
Carteriui, k<fd jis važiuos 

natno. nes nėra prasmės toliau 
tartis. šis;Sšdato pranešimas pri 
vettė Beniną, atsisakyti nuo bet 
kokių koncesijų Sinajaus pusia
salyje

— David stovykloje premjeras 
Begin sukvietę įtakingesnius Iz 
raelio atstovUš ir išdėstė apie 
Izraeliui reikalingų koncesijų 
Sinajaus pusiasalyje. Karo mi- 
nisteris Weizman išklausė prem 

i jero ir pareiškė: — Nuo viso to 
man skauda pilvą. Mes negalime 
vesti dar vieno karo. Mums rei
kalinga taika”. Šie Izraelio ka
ro ministerio žodžiai privertė Be 
giną sutikti pasitraukti iš Si
najaus ir atšaukti Izraelio kolo
nistus. Po šios nuolaidos desim
tą derybų dieną Vance pradėjo 
ruošti susitarimo paragrafus.

— Amerikoje vyrauja įsitiki- 
nirnas, kad kiekvieną dieną ke
liamas vis stipresnis balsas už 
nerūkymą viešose vietose, kur 
paleistus dūmus privalo kvėpuo 
ti nerūkantieji Plaučių vėžys 
verčia vis didesnius sluoksnius 
imtis priemonių prieš rūkymą.

— FBI ir prisiekusiųjų teis
mas nutarė ištirti Chicagoje ir 
kitose vietose veikiančių £anS 
sterių grasinimus ir užpuldi
nėjimus ant kroatų.

— Naujo popiežiaus 
mhi Vatikanui brangiai 
ndoja. Apskaičiuojama, kad 
visas išlaidas sudėjus, popie
žiaus rinkimai kainuoja apie 
penkis milijonus dolerių.

— Penktadienio vakare A 
merijos laivyno lėktuvas mig-

H. Gray Ch. Universiteto 
pirmininkė

CHICAGO. Illinois. — Dr. 
Hanna Holborm Gray, viduram 
žiu istorijos profesorė, Chicagos 
Universiteto administratorė, pra 
eitą penktadienį buvo prisaik
dinta Chicagos Universiteto pir 
mininkės pareigoms, šis uni
versitetas turėjo kelis garsius 
prezidentus, bet Dr. Gray yra 
pirmoji moteris, kuri turės eiti 
prezidentės pareigas. Dr. Gray 
prisaikdinimas vyko labai iškil
mingai. Susirinko veik visas
mokslo personalas ir daugelis’loję palietė kalną netoli Čilės 
studentų, kurie klausė naujos, sostinės ir Sudužo. Lėktuve bu 
pirmininkės pasakytos kalbos, j vUsieji 16 žmonių žuvo.

rinki
kai

Pirmadienį, spalio 9, Colum
bus dieną, Naujenos neišėjo 

V. Administracija.

Laimė, kad dauguma Sirijos 
artilerijos šovinių pataikė į 
ambasados kiemą. Sprogusieji 
šoviniai sužeista keletas žmonių 
stovėjusių prie langų, buvusius 
žmones.

Jeigu šoviniai būtų pataikę 
į sienas ir sugriovę namą, tai 
sužeistųjų skaičius būtų buvęs 
žymiai didesnis, nes šaudymo1 
metu ambasadoje buvo daug 
žmonių.

Sirijos karo vadovybė buvo 
labai pasipiktinusi Izraelio ka
ro laivais, kurie, apšaudydami 
pajūryje įrengtus artilerijos liz
dus, kelis šovinius paleido į mu 
sulmonų gana tankiai apgyven
tą priemiestį.
• AtnėrikcŠ'ambasada negalėjo 
anksčiau pranešt abie artilerijos 
apšaudymą, nes Beifute ' ’ nėra 
eiros ir nuir^ukti telefonai. 
Mieštas paliktas be vandens ir 
be švarai palaikyti savivaldybės 
organizacijos. Amerikos amba- 
s$da yra pačiank jūros pakraš
tyje, ’šiaumėje uosto dalyje. 
Lhimė, kad ambasada turi di
doką žemės plotą, tai šoviniai 
daugiausia sukrito į pieveles ir 
darželius.

Sirijos smogikams buvo įsa
kyta užimti krikščionių apgy
ventas apylinkes pietinėje ir va
karinėje Beiruto dalyje, bet iki 
šio meto jiems nepavyko tai pa
daryti. Krikščionių karo jėgos 
laba atkakliai ginasi nuo sirijie 
čių. Jie prisileidžia Sirijos ka
rius visai arti, o tada iš kulkos
vaidžių juos iškloja. Sirijos pre 
zidenta manė, kad Sirijos kariai 
nuginkluos visus krikščionis ir 
baigs mūšius, bet taip sirijiečiai 
nepajėgė padaryti. Sirijiečius la 
bai smarkiai supykino, kada 
krikščionių ginkluotas būrys kai 
nuošė užpuolė į Libaną šliau
žiantį tanką, jį sudegino, o tan
kistus išžudė.

Sekretorius Vance tariasi su 
saugumo tarybos nariais dėl 
priemonių Libano žudynėms su
stabdyti. Iš vienos pusės prancū 
zų diplomatai rengiasi siekti pa 
liaubų, bet kol jie susitars, tai 
Beiruto apylinkėse krikščionių 
gali gyvų nebelikti. Sekretorius 
Vance nori, kad saugumo tary
ba svarstytų Libano klausimą ir 
priverstų abi puses nustoti ka
riavus, o vėliau ramiu būdu tar 
tis dėl kylančių nuomonių skir
tumų.

Pasakojama, kad prezidentas 
Carteris telefonu susižinojo su 
Brežnevu. Ką juodu aptarė ofi
cialiai nepaskelbta. Spaudos sek 
retorius Pofell pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga turi įtakos į 
tam tikrus Libano sluoksnius, 
todėl svarbu ir su ja pasitarti 
Saugumo tarybos įsakymas turi 
būti tarybos nariij daugumos.

Nenori derėtis su 
Anastasio Somoza

' MANAGUA, ; Nikaragua. — 
f Nikaraguos opozicijos grupės, 
vedusios kovą prieš diktatorių 
Somozą, nenori vesti su juo jo
kių pasitarimų, nes jie y”n įsi
tikinę, kad pažadų jis nepildys. 
Somozos vadovaujamos karo jė 
gos labai žiauriai elgėsi su maiš 
tin inkais. Jis pajėgė artilerija 
ir helikopteriais užimti Masajos, 
Leono, činandagos ir Etseli mies 
telius. Lamėjęs mūšį, jis suėmė 
visus tų miestelių vyrus ir be 
teismo ar tardymo visus sušau
dė, Vietomis nužudyti vaši maiš 
tininkų vadovai, todėl nėra kam 
su juo vesti derybas. Be to, jis 
neleido šėmoms • atpažnt lavonų. 
Daugels nežino, ar suimtieji su 
šaudyti, ar jiems kuriuo-’ nors 
būdu pavyko pabėgti

1 Sveiki šelpiamieji 
privalo imtis darbo

Tinkami vyrai ir tinkamos 
moterys darbui, bet gyveną iš 
Welfare šalpos, turėtų būti ska 
tinami dirbti darbą net jei reik 
tų įsteigti jiems viešųjų darbų 
įstaigą, pasakė demokratų kan 
didatas į Illinois gubernatorius 
Mchael Bakalis. Kurie atsisako 
imtis darbo, tokių vardai turėtų 
būti išbraukti iš šelpiamųjų są
rašų. *'

“Dabar, nuostatai reikalauja, 
kad visi kas paduoda prašymą 
gauti viešąją pašalpą, kurie dėl 
įvairių priežasčių sakosi negalį 
dirbti, privalo registruotis Dar 
bui Skatinimo Programoje Zlr 
priimti jiems siūlomus darbus” 
— pareiškė Bakalis spaudos kon 
ferencijoje.

“Gubernatorius Thomson ig
noruoja valstybės įstatymus, ku 
rie reikalauja darbo mainais už 
viešosios šalpos teikiamą naudą. 
Aš manau, kad tas Įstatymas 
yra geras ir neturėtų būti igno
ruojamas, kaip Mr. Thompson 
daro” — pareiškė Bakalis.

“D r vien Cook apskrityje 
mes turime apie 60,000 bendrai 
šalpą gaunančių žmonių”, kal
bėjo Bakalis. “Kadangi statutas 
yra ignoruojamas,, dėlto vos 
2,000 asmenų kasmet eina į dar
bą” — paminėjo Bakalis.

Praeitą mėnesį Plinois 
valstijoje bedarbių skaičius 
sumažėjo iki 5.5G . Illinois vai 
stijoje yra 5.353.O()O darbingi 
vyrai ir moterys. Iš jų 293,000 
neturėjo darbo. 

r — „ 1 .r." -~-x

Prezidntas norėtų, kad ir So vie 
tų Sąjungą pritartų baigti savi
tarpines žudynes.
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KEIČIAS RŪBAI MARGO SVIETO
(Tęsinys) . turi būt išrinkti į valdybą. O

..... . 1 kadangi tokie >usirinkiamai bū-
sukiai atrodė abai gražus ir, ... . , . . ..i na dažniausiai klebonijose, tai visiems pnimtim. Tačiau privaL . . .. . . . . .. . ..‘ . kltUmo valiai kasgi priešinsis?ciose di^kusnose atsirado ir ki . . . . ,. ,. .i A va pries kelis metus lorontetaip galvojančių su tokiais sam-L ... . .., i buvo išrinkta apylinkes valdy- pcouvimas. Nesąmone, kad fa- L ,. ’ ♦ i L » : i | ha, bet išrinktasis vbos p-kasnatisKas katalikas laiKytu sau Iv . ęi • , - .-t i • 1 klebono akimis, buvo netinka-giu Kitokios tiKvbos letuvį. arba .

i,; , ‘ T„riImas, tai šiam nespėjus nė apsivijai netiKinti — ateistą, luol , .
•i nprpp/n’nhl^i^l. atsirado Kitas pirnunin- 

ne/iūrint Įkas* Dabartiniu metu didesnėj 
ihiti-! lietuvių kolonijų rinkimų

• į kleri p1 visai nebėra. Paskiriamas ar 
linkiu valdv pakviečiamas vienas asmuo ir 
rupiniais ko-Įjani pavedama pasirinkt pade
juos galima į jėjus ir tokias \uldybas vadina

pavadint ir kitaip: “Komitetai‘ rinktomis ir teisėtomis, ir jie 
pasaulietiškiems reikalams”. £tai kalba visų lietuvių vardu. Net 
pavyzdžiai’ 1954 metai. Viena ir tokie skirti valdybų pirm i nin- 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Valdyba organizuoja šešta
dieninę mokyklą: suranda pa
talpas. mokytojus ir kitokius 
darbininkus, suregistruoja visus, 
kolonijoj esamus mokykinio 
amžiaus lietuvių vaikus ir pra
sideda mokslo darbas. Bet va, 
vietos klebonas apžiūri, kad vai 
kų yra ir nekatalikų. tai juos 
lauk iš mokyklos. Apžiūri, kad 
organizuojantis vaikų su vežimą 
į mokyklą asmuo nepraktikuojan 
t>s katalikas tai ir tas lauk iš 
pareigu. Pagaliau ir kam čia ta

va’n

b

kai vadinamoj bendruomeninėj 
veikloj mažai dalyvauja. Prieš 
pora metų Montrealyje buvo 
šauktas Jjendruomenės tarybos 
suvažiavimas, užregistruota 90 
atstovų, o atvažiavo tik truputį 
virš 30, taigi trečdalis. Tas pa
rodė, kad Kanados lietuviai ap
vilti iš bendruomenės kompak
tiniai pasitraukia, o “Keleiviui” 
vistiek sapnuojasi, kad bendru
omenė turi dešimtis tūkstančių 
rėmėjų.

O kaip su kitomis organizaei-

Burlaivis Cutty Sark

sirodė jaunimas domėjos, gau- domiausi buvo paskutiniai ren- organus. Tik žiūrėkit, kaip To-

mokykla Ją užrakino ir su rak j jomis ir jų tolerancija? Taip 
tu pats išvažiavo.
nių vaikai dar susi
kvka užrakinta ir

Pora šeštadielpat tik pūgai klebonų nurody- 
rinko. bet mo | nią. Geriausia ir remtiniausia 
tuo viskas pa ateitininkai. Neblogi ir skautai, 

sfbaigė. Bet kai šis reikaas iš-/Pakenčiamos ir visos kitos, ku- 
kilo spaudoje, tai bendruomenės Irių veikla prasideda ir baigiasi 

iškilmių metu su vėliavomis pa- 
stovėt bažnyčiose.
žiūrima tas, kurios bando lie
tuviškam jaunimui skiepyt lie
tuvišką dvasią. Visų ir visur

Krašto Tarybos atstovai atva
žiavę į šią koloniją susišaukė net 
keliolika žmonių, atseit organi
zacijų atstovus, padaužė kumš
čiais klebonijos stalą ir surašė
korespondentui, kaip provokato1, graudenama lietuviško — jau- 
riui, pasmerkimo aktą. Bet arįnimo ne sidomėjimu lietuvybe, 
tiesa, ar melas buvo parašyta 
visai nesiteiravo.

svėo Kovos su VokieŽių Riterių greitis ir nuotolis, gylio matavf- 
Ordinu (Čikaga, Mažosios Lie- j mas, plaukiojimas pakrantėse — 

lejja, atkirtimai, jūrlapiai, ma
gnetinis kompasas, deviacijos 
nustatymas, kurso aspkaičiavi- 
mas, srovėj ir vėjo įtaka kursui, 
laivo vietos patikrinimas, švy
turiai ir šviesos, plaukiamo ke
lio apstatymas, tarptautiniai 
nuostatai susidūrimams išveng
tų prasilenkimas, laivų šviesos, 
garso signalai esant blogam ma 
tonumui. Astronominė naviga
cija, koordinatės, suvienodintas 
laikas, sekstantas ir jo naudoji 
mas, vidudienio saulė duoda ge 
ografinį platumą jo nustatymas 
su šiaurės žvaigžde, navigacinės 
lentelės, laivo vietos nustaty
mas ir Fllektrcninė navigacja, 
kryptinis radijas, radaras, radi 
jo telefonas, konsolės radimosi 
linijos, Hiperbolinės navigacijos 
sistemos. Potvyniai, atoslūgiai 
ir srovės laivyba, irklavimas, 
virvės, mazgai, supynimai, inka- 
ravimasis, pasriuošimas žiemoji 
mul ir plaukiojimui, tolimi plau 
klojimai, papročiai, oro atmai
nos, slidinėjimas ant vandens, 
valtys ant priekabų ir įvairūs 
leidiniai.

Knygos gale pridėtas trum
pas žodynėlis lietuviškai, anglis 
kai, vokiškai, ii’ ispaniškai,* o 
taip pat ir tarptautinis vėliavų 
signalizacijos raidynas su skait

tuvos Lietuvių Draugija 1968): 
Žymios Lietuvės Moterys Pada
vimuose ir Istorijoje, kartu su 
žmona Valerija (Toronto Lietu- 

jvių Skautų Sąjungos Kanados 
Rajonas 1970). Jo disertacija a- 

! pie Vilniaus byla Tautų Sąjun
goje jau išversta į anglų kalbą 
ir jos išleidimu autorius dar 
prieš savo mirtį 1974. L 29 d. 
tarėsi su Vilniečių Sąjunga. Au
torius rankraštyje paliko stam
bią studiją apie Vytautą Didįjį, 
kuri laukia redaktoriaus ir lei
dėjo .

Dr. M. Anyso atsiminimai at
spausdinti Morkūno spaustuvėje 
Chicago j e. Leidimą finansiniai 
rėmė garbės prenumeratoriai ir 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugija.

Knyga 420 psl. ilustruota tų 
metų gubernatorių ir veikėjų 
fotografijomis, kaina $10.00, 
platinama “Naujienų” ir “Drau- 

- go’’ administracijose ir lietuviš
kuose knygynuose. Bus gauna
ma ir Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugijoje, c/o 2901 
So. Dr. M. L. King Dr. Apt. 801 
Chicago 60616.

ronte rinko P.L.B.V-ba. Pirma 
įstatė kandidatų sąrašus, vėliau 
apsigalvojo, kad geriau rinkt ne 
grupės, bet pavienius asmenis. 
O jau prieš rinkimus buvo žino
mas p-kas ir net nevalia klaust 
kodėl taip? (Tą patvirtina di-

lankėsi ir kiekvienais me- gimo metai. Savaitę prieš šį pa- 
tsirado jauni- rengimą išėjo bendromis jė- 

net su konkursiniais rasi- gomis parapija ir bendruomenė 
s taip kad penktais rengimoi su savu parėngimu toj pačioj 

metais tą maža kolonijėlė pajė- salėj; o salės administraciją in- 
čiurlionio” ansam- formavo, kad kitą savaitę bū- 

iš či- siąs lietuvių komunistų paren
gimas. Ir kągi, pas ardytojus a- džiausiąs b-nės rėmėjas “Aki- 
lėjo tik 63 žmonės (tiek bilietų 
pardavė), o kitą šeštadienį pas 
“komunistus” apie 600. Vėliau 
salės administratorius — an
glas labai nusistebėjo, kad lie
tuvių nekomunistų tik tokia 
maža dalelytė.

šiame vyksme išryškėjo du 
aspektai.

1. Bendruomeninkai labai 
greit užmiršo, ka nesenai kai- 
bėjo, kad jie nesikėsins į kitas

šiai
tais vis gausėjo, 
mo 
niai

gė iškviesti
blį. vėliau “Grandinėlę, 
kagos baletą su “Užburta Flei
ta” ir New York o Rūtos” cho
rų-

Burės ir varikliairačiai”). Taigi lašas lašan kaip!
okupuotoje Lietuvoje. Tai prie! Tokiu pavadinimu pasirodė

menų gairėmis.
Knygoje labai daug iliustraci

Buvo turima mintyje ir Bos
tono Gaidelio choras, bet ren
gėjai buvo priversti kapituiuot, 
nes atsirado tą' pačią dieną ir 

Visai kitaip Į kitų parengimų ir kiekvienais 
metais jų vis daugėjo ir pasku
tiniais rengimo melais trijų sa
vaitgalių laikotarpyje buvo net 
penki parengimai, taip kad net

Vienoj Kanados lietuvių ne- j 
didutej kolonijėlėj atsirado ke- 

Buvo atsitikimų bendruome-pietas entuziastų, kurie pabandė 
nės susirinkimuose, renkant a-(lietuvišką jaunimą kviesti į lie- 
pylinkės valdybas, kad klebonas1 tuvių organizuojamus šokius ir 

. susirinkime nedalyvauja, bet’lietuvių išipildomas programas 
palieka sąrašėlį, kokie asmenys — vaidinimus ir koncertus. Pa-

kanadiška visuomenė atkreipė] organizacijas, o tik stengsis tar- 
demėsi kas čia su lietuviais at-, porganizacinę veiklą derinti.
sitiko? O atsitiko tas, kad toj 
kolonijoj klebonaujanču.m 
pranciškonui nepatiko, kodėl 
tas didelis parengimas vyksta be 
jo kontrolės ir ne Jo naudai.

Labiausiai tas iršylkėjo' ir į-

i ' i

ko priveda partiniai fanatikai. Lurų skautininko Broniaus Stun 3^ brėžinių ir praktiškų žinių. 
Labai teisingai Naujienos pa--, dzios parašyta, 266 puslapiu kny 3 1_
rašė, kad keli ambicingi politi-, ga? prisiųsdamas j. sk. B.
kai bendruomenine mintimi tik j Stundžia tarp kitko man rašo: 
akis muilino.

MARTYNO ANYSODR.
KLAIPĖDOS ATSIMINIMAI

d was

Jei jie būtų tikėųję tuo ką tada 
kalbėjo, tai čia aprašytame at
vejyje būt darę kitiems inter
venciją, kad netrukdytų vieni 
kitiems. Kenkėjai gal ir .nebūt 
paklausoj bet bendruomenės ge
ra valia būt gasima tikėt. Da
ba rgi ji pati aktyviai n tįsėjo su 
kenkėjais.

2. Ji parodę, kiek turi pase
kėjų, taigi iš dešimties lik vie
ną. Rimtesni žmones, matyda
mi tokį pavyzdį, atsiprašytų ir 
pasitrauktų iš kelio, bet šie vi
stiek rėkia, kad jie visus atsto
vauja. Negana kad rėkauja su 
visų atstovavimu, bet jų labai 
mėgiamas darbas kitus nuže
mint ir apšmeižt. Parengimo

Kultūrai remti Draugija Či
kagoje išleido prieš 4 metus To
ronte mirusio visuomenininko, 
rašytojo ir diplomato dr. Mar

“Ją ruošdamas 10 metų pralei
dau....” Bet užtat knyga išėjo la 
L*ai vertinga ir būtina mūsų jū
rininkystės mylėtojams.

Knygos turiny: Sportinių ir 
pramoginių paštaių rūšys, dalių 
pavadinimai, valčių bei laivų 
statyba ir savybės, stovingumas 
Jąchtų klasės h, lenktyninis bu- 
x i avimas, apie ‘ bures,' stiebaiir

tyno Anyso atsiminimus, pava- -apranga, burės Jrkvė j as, 
dintus “Kova dėl Klaipėdos, pasiruošimasMinavimui, pūria- 
1927-1939. "Knygą spaudai pa-Į™s PHe vėF>> ėjimas, šoniniu,: 
ruošė dr. Marija Gražina Sla-i* 
vėnienė, talkinama istorikų dr.? ^-tiltelio, buria.
Juozo Jakšto ir dr. Juliaus Sla
vėno. Dr. Jakštas knygai para
šė ilgą įvadą, apžvelgiantį atsi
minimų turinį ii interpretaci* 
jas, o prof. dr. Musteikis lygi
no veikalo kalbą.

Dr. jur. Martynas Anysas, 
tuometinis Lietuvos konsulas 
Hamburge, 1934m. buvo pa- ‘ namų variklių gedimas, .yąrijdių 
kviestas į Klaipėdą kaip vietinis paruošimas žiemai ir plaukioji 
gubernaturos patarėjas ir tas ma*- Navigacijos uždaviniai ir 
pareigas ėjo iki 1939 m. Klaipė- P~iemonės, apytikris plaukimas,

Vadovėlis labai naudingas lie 
tuviams buriuotojams, motor
laivių jūrininkystės ir mėgė
jams ir įpatingai jūrų šaulių ir 
jūrų- skautų padaliniams. n

Kaina$6 kietais viršeliais $9 
knyga -gaunama Kanadoje pas 
autorių: Br Stundžia, 53 York- 
leigh Ave., Weston, Ont., M 9 P 
1Y 3, o JAV iūįų skautų-čių 
vienetuose ir pas gėri 't. Daukan 
to Jūrų^ša'iĮių kuopos-pirminin
ką Edm’ Vėngfanšką, Z * 3931 So. 
Talmati "Ave, * Chicago, Ik; 60632

erdviu vėjmir pavėjui* esjimas^• *•-**• .1927:m. kiekvienam airie- 
....... ‘ . <^kie(^F^ėko^l<J92s^arų cukrąus 

v.'mas ėk^rif^štiSliiM'vė^U^^irėiM? 'Kpfeį’lb ^y®^^saldiihSų, jgi 
čro- šiekibznv. Vidutis dėgimo va-------
Hkliif Tušy?1"Oo^WlcciJar§rai’ 95??J 
gtai. bofto variklių ’’Itaišymašf svarų salcfai: 
variklio pasirinkijnas, ^Sliųfuš<10(k sVarų
priežiūra/ vairias, sraigte - vė#svhfc? ’’ efeibaf&o4 iiėi šuriau^o-

o

ir nuėjimas, gedimų priežastys; 
prikabinami varikliai; prikabi-

fa sin^l^omas,

• New Yorko mieste yra virš 
5,922,000 telefonų. Tai yra tan
kiausias telefonų tinklas visa
me pasaulyje.

fci Amenca back then, and you know how Ux 
turned ouc

Nowadays, people are štili helping Amerfcx sewp 
- strccig and self-suffidcnt. And they re helping them* 

•elves to safe, dependable savings. By taking stock M
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings BotmJk 
They won’t leave you out ia 

thecnldL

No» E Bcrvk 6% frurmw •Am KrM to rww^r 
ci 5 jean (4K% me t« job} Lxm. or 
Bonds can be repUoed / rearda are provided.
needed. Benda can be cashed x four bank enr-r-sr to 
not sublet to ataee or local favrme taxes. at»dii bW 
•kx x>aqr ba decreed xantM redrvtpckA,

k was bad enough we had to fight the British 
fix our freedom. But on top of that, we bad to fight 
she weather, too.

Because winter at Valley Rxge meant snow, ice, 
sad freezing temperatures. AH serious enemies to a 
zaakeshift army without proper clothing, 
net nearly enough food, and short on 
Mamunitioa.

It was an army long on courage, 
Ixx short on money.

And then the monev came. 
Some $27,000,COC fri r.i the 
pockets of new Americans.

Thau bow people tuok stock

entuziastus net po 16 metų ne
pamiršta pakpiit>L Paškūtiiiiš 
toks išpuolis buvo ‘^Tėviškes ži
buriuose” 5 Nr.3 teigi 16-tUs Va
sario proga. - - •

Negeresnė padėtis ir kiluošų 
kraštuose. Amerikoje jau dvi 
bendruomenės. Australijoje be
ne didesnė pusė lietuvių išviso į 
bendruomenę rafika ' numojo. 
Panašiai Anglijoje: Didžiosios 
Britanijos Lietuviu Sąjunga tu
rinti daugiau narių užbėhdruo- 
menę į ją jungtis ir negalvoja.

Pagaliau bendruomenė/- pasi
rodo. neturi net savo įsiūtų ir 
nežino kaip rinkti valdomuosius

dos nuo Lietuvos a (plėšinio. 
1935-1936m. jis taip pat buvo, 
paskirtas Jurgio Bruvelaičio di-; 
rektorijos nariu. Tokiu būdu
jis yra asmeniškai pergyvenęs 
įvykius, kuriuos jis aprašo sa.Į 
vo atsiminimuose. Autorius sa
vo atsiminus pirmą kartą užra-! 
šė 1947-1948. Vokietijoje, iš už J 
rašų, o 19731U. atspausdino kai 
kurias ištraukas mūsų periodi
nėj spaudoj, sukeldamas nema
žą kontroversiją.

Autorius yra išleidęs sekan
čias knygas: Klaipėdos Krašto 
Konvencija ir Statutas (Klaipė
da, Rytas, 1935); Senprūsių Lai-

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOB 

Prm Kazvuuskas, PmUaU Ptamet Virginia 7-7747

HOURS i mn.TU«.Frl.9-4 Thur. 9-8 Sat. £-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905—: ’ - .. . --Jj

BANKING
IS E/ERYBODYS !
BUSINESS - ,
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Bank Trust Services-CoBltf Ou Help Tn? <
By WiUig W. Alexmder 

Executive Vice President 
American Bankers Association 

Determined to make 1978 
the year in which you get fi
nances under control? Maybe 
what you need ii some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

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

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

The aesMeet provided by 
bank trust departments 
generally break down into 

(firthtci anaaa — each ot

si&MLted discretkm io iha 
nagement of asset*.

• Trust wrvieea —hi vMdb 
fee institution actually tabv 
tide to the property, woa^ 
mg it for fee benefit cf ttea i 
deored beneficiaries 1
to fee express direetfcaa at. j 
the person w±$fc< up fee c 
trust account. L

While $100,000 hl aaasfe / ] 
b i good rtde of fe—far 
determining your med far 
roch service, people wife hug 
have often decided that fe^ 
peed profaauoeai uwtfiaea i 
and have been ~irirraiFuBj 
M’jccer.arudated by thair faa^ 
full service bank. To find o«t i < 
if you could benefit faa, ( 
ebeck wife yew baakar to < 
find, out which fin anrinl 
stitaticc fa yoor oSasf I 
trust w?rv>ee^ Then, msks 
appototoent far profamšoml fJ 
financial advice. L

It just might yuni; w*

- NAUJIENOS, ČHICA&d «, ILL. Tuesday, Oetobtt 16, 1^8
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S. Paulauskas
(Bus daugiau)

21) atsirado n t 
bet viduryje, 
is nepyko ii

Jais.
tautinį šokį, kas visus 

liūs laba, malonei nuteikė.

O Greičiausiai išaugo Uoli 
1 dav Inn viešbučių bendrovė, is 
įteigta Charles, K. Wilsono 1951 
i in. Memphis, Tennessee. 1971

ko į Karibų salas, 
pasveikinu ir palinkė- 
jaunai. gražiai susipra

VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLA IT’S AMAZING!

Kun. B. žindžius (1863-1925) 
kunigo mokslus išėjo Romoje, 
pašelptas tūlo Veliuonos dvari
ninko, tačiau po įšventimo 1889 
m. krįžo ne į Lietuvą, o atva
žiavo į Ameriką Pradžioje, ne
radęs vietos pas lietuvius, mo
kė lenkų seminarijoj Detroite 
ir vikaravo lenkų parapijoj. 
1893 m. buvo pakviestas klebo
nu į Elizabetho lietuvių para
piją, kurią kun. J. Žebrys įkū
rė 1895 m. rugpjūčio 5. Kun. 
Žindžius pastatė medinę bažny
čią, kurią 1910 m. pakeitė šun
ta tūkstantine mūrine — viena 
gražiausių bažnyčių mieste.

1913 metais pastatė ir $35,000 
| vertės parapinę mokyklą. Leido 
| savaitinį laikraštuką ‘Pasaulė’ j 
j (nuo 18971U. lapkričio 29 iki j

IUS' 

! numerius suredagavo Jonas 
(Montvila, o kitus - Susivieniji-

įį KRMSAS COvJ SWAUO^D 
A FftRMgRS $50 BANKROLL

k4 į (Tęsinys)
Kitas naujokas buvo Ne war, 

Tf. JL kuopos Vincas Am
brazevičius, vėliau dalyvavęs 
|<efųriolikpje Susivienijimo sei- 

r ftių ir ypač pasižymėjęs dar
buote Ateivių globos komisijoj. 
Vėl pasirodė keliuose seimuose 
nebedalyvavęs buvęs iždininkas 

. Silvestras paukštis. Nebuvo de
legatų iš Cievelando, Ciiicagos 
ir Pittsburgho.

ElUabetho kolonijai vadoya. 
ycr Įciin. B. žindžius ir ten veikė 
Vijico Ambrazevičiaus suorga- 
pfebota 3-čioji Susivienijimo 
Įaiopa. Pirmoji buvo Silvestro 
paukščio Edwardsville, Pa., an- 
"troji - Forest City, Pa. Astram- 
^kąs, gaila, veik nutyli Susiviė-! 
gijimo kuopų atsiradimo ir jų .
.pUtinip Lsforiją. Atrodo, jos 1898 m.kovo 6) kūno pirm 

w ... _ .... ĮniimpHlR rptInoavn I n n j•ypač pradėjo dygti kun. J. Zilin- 
/skę prezidentavimo laikais, o. T
-1896 ■ metais; sakoma, Susivie- ,no naryS D' Brazlllskas- 
.nljimui j£u priklausė 61 kuopa 
ar draugija. Iniciatyva daugiau- 

? šia kilo (autiniai nusistačiusių 
veikėjų kolonijose, kurie, gali 
-bųii, nusižiūrėjo į sėkmingai 
veikusį dr. J. šliupo Lietuvių 
mokslo draugijos kuopų tinklą.

; Nežinoma, ar pagausėję Ameri
koje lietuviai kunigai čia kuo 
jĮadėjo., Jiė^ tiir būt/ labiausia 

^rupfiw&i savo pąrap.ijoinis. ši- 
■’.ąip ar taip/Sųšįviėpijįmo kuo- 

.■pų istorija dar laukia gilesnės 
istndijoš, ’ / ’ /

i

f
ANTANO J. GUSEĮNO KASTA) 

liMhktNOSa GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI į DOMIUS CYOVTO 
ViSUOMENAS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

■ Al — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905
įvykius, JablonsKic ir lutoraičio jaunas dienas ir susi- 

roptoiaA- r...-- • ------- ----- ---------------:____________ $a.oo
;3r. A. X — pANTYS, jų priežiūra, sveiiaia ir grcūi* 

Kleudi Kžnleiuū, netoje M-00 dabar tik
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urijcj. Viena Stagaro pašilei- k ų grupė Sūkmvs, kuriai vado- 
siniuio sil|)nybė yra, kad ašlun’t vauja šohūnaite, diauge su jau 
tas ir tryliktas nutarimai (ku-| naisiais, prišoko specialų vesta
lių viso buvo 2t 1 atsirado ne. tautini kas visus sve- 

i Seimui baigiantis 
kada Ambrazevic 

ba dirbo.
Į Povestuvinei kelionei, jaunieji 
j Laive iš v 
1 Malonu 
į ti ’aimės.
* tu.-iai liei

Matėsi išvada, kad tėvai, ku
■ rie nori, jog vaikai sukurtų lietu

Iš Astramsku išvardijamų j 
nutarimų žymėtini šie: lietuvių; 
gramatikos autoriui Petrui Kii-! 
aušaičiui sumokėti 8190; ir pu-Į 
dėkoti už parašymą; Lietuvis-' 
kos (.hrestoma* i jos išlepimas- viskas šeimas, turi juos leisti i 
paliktas Centro Vaidybos mio-’ lituanistikos mokyklas, skautų 
sprend/iųi (rankrašti parūpino i— ateitininkų stovyklas ir ki
kiliu A. Milukas ir jis buvo iš- tur, kur bendrauja lietuvių jau- 
leistas Susivienijimo ' leidiniu , rūmas.
19C2).

vos Atstatymo Bendrovės. Jis škų protokolų, nes 
rėmė vietinės Lietuvių Laisvės Seimo pakartotų nutarimų, or- 
salės pastatymą, buvo vienas į ganizacija vis dar nebuvo įsi- 
kūrėjų Motinėlės Draugijos’ (ka-j gijusi “drūtos’ knygos protoko- 
talikų studentų stipendijomspams surašyti. Vis dėlto šiame 
organizuoti). Kun. B. Žindžius ~ 
grįžo Lietuvon 1925 m. ir ne
trukus mirė.

Pasi t raukusio nepartinio kun. 
.J. Žilinsko vietą užėmęs nauja
sis Susivienijimo prezidentas 
tuoj parodė savo srovinį nusi-/

Varekoįytė ištekėjo 
už Krono

Lugsėjo mėn. 30 d. Ciceroje bendrovė jau turėjo 1,480 
šv. Antano parapijos bažnyčio-, bučių 21 kraštuose, 
je skautininkas Tėvas Antanas j ------------------
Sauiaitis S. J. sutuokė Loretą 
Varekojytę su Romu Kronu. Iš 
kilmių metu bažnyčioje giedojo 
solistė Dana Stankaitytė.

Gražiai baigė >i, šeimos sukū
rimu, draugystė pradėta Union ‘C.,. , C”
Pier, Mich., Vėliau drauge skau J1 ,url 16 savo sk>n^- 
taujant — stovyklaujant, šo
kant tautinius šokius ir aktingai 
dalyvaujant 
rengimuose.

Vakare, Jaunimo Centro di
džiojoje salėje įvyko iškilmin
gos vaišes. į kurias prisirinko 
pilna salė svečių, daugiausia 
jaunimo. Visi buvo širdingai pri 
imti ir labai skaniai pavaišintu 
Buvo sveikinimų ir linkėjimų iš 
Sovietų Sąjungos okupuotos Lie 
tuves ir kitų kraštų. Vaišėse da 
lyvavo svečiu iš Kanados ir kitų 
tolimesnių vietovių. Tautinių šo

lietuviškuose pa-*

nepildymą Susivienijimo 
esančių konstitucijoj ar 
protokoluose nariai yra

Stagaras-šlekvs aštunta 
nutarimą šitaip sureda-

tu- 
at-

“Už 
įstatų, 
seimų 
suspenduojami Centro Valdy-

o
o j as

Didžiausias žaislų gamini 
yra Matei B-vė, įsteigta 
in. Hawthorn, (Kalifornijo

je. Didžiausia žaislų krautuvė 
vra New Yorke — Schwarz Co.

'llllrt

Buy no larger or 
wxi powerful than you 
need.

Deal be a Bom LoeaK

Seime buvo nubarta ir tai, kad 
“visus protokolus nuo Susivie
nijimo pradžios surinkti į krū
vą ir išspausdinti organizacijos 
lėšomis”, šis darbas buvo pa
vestas kun. J. Žilinskui, atlygi
nant jam susidariusias išlaidas.

Viena priežasčių, dėl kurios 
neturime šiam seimui tikslaus 
protokolo bene bus ginčas, po 
Seimo kilęs tarp abiejų sekreto
rių kaip iš tikrųjų privalėjo i 
skambėti kai kurie nutarimai. !

Organe paskelbtame Šeimoj .. 
protokolo pirmasis sekretorius 
Vincas 
Seimo 
gavo:

nežiūrint neparliamentariškus išsitari
mus”.

Toliau V. Ambrazevičius Sta
garui prikišo, kad vieno nutari
mo paskelbtame protokole net 
neįrašęs. Girdi: “Centro Valdy
bą renkant, Tarnas Astramskas 
buvo vienbalsiai išrinktas Cen
tro sekretorių ir Tėvynės reda
ktorių, bei į protokolą išrinki
mas redaktoriu net neįtrauk
tas”.

V. Stagaras atsiliepė, nurody
damas, kad nutarimus užraši
nėj ęs pats Ambrazevičius, tik 
jam nepaspėjau! neįvardinti 
“delegatai” paprašė kun. A. Mi

liuko jam padėti. Po to viskas 
ėjo gerai, tik prieš seimo galą 
“Ambrazevičius pamatęs, kad 

* delegatai netaip nutaria, kaip 
'{jam norėtųsi, perpykęs, pasku

tinių nutarimų visai neužrašęs”. 
Tokiu būdu, Stagarui vienam 
tekus protokolą parašyti orga
ne paskelbti, rašęs ir iš Ambra
zevičiaus užrašų, ir kun. A. Mi
luko, o kur šių pritrūko, tai ė- 
męs savo paties užrašų savo re
daguojamai Vilčiai.

Susivienijimo prezidentas 
kun. A. Kaupas, atrodo, nepada
rė žygių atstatyti tikrąjį Seimo 
protokolo turinį, todėl dalykas 
taip ir pasiliko Susivienijimo i-

Kun. žindžius, atrodo, turėjo 
platų tautinio darbo supratimą, 
nes greta kun. Kauiakio ir ke
lių kitų kunigų jis paaukojo de
šimtį “plytų” ($104) dr. Basa
navičiaus ir Yčo rinkliavoj Tau
tos Namams Vilniuje (1913 
m.). Jis savo kolonijoj rėmė vi
sas pastangas atkurti ir ant 
tvirtų kojų pastatyti nepriklau
somą Lietuvą. Jis prisidėjo prie 
organizavimo vietinės Paskolos
ir Statymo Bendrovės, buvo ir statymą, kurį Astramskas pa\ 
narys Amerikos lietuvių Lietu- sakoja taip: “8 vai. ryto Eliza-:

______________ _ ___ - ’betho lietuvių bažnyčioje Susi- 
vienijimo prezidentas kun. A. 
Kaupas atnašavo Mišias ir pa
šventino tautišką Susivienijimo 
įgytą vėliavą. Delegatų bažny
čioje tebuvo apie penkis”.

Seimo pirmininku buvo iš
rinktas Kazys Radzevičius, pir- 
muoj u sekretorių — Vincas Sta_ 
garas-šlekys, antruoju — Vin
cas Ambrazevičius, tvarkdariu 
A. Maslauskas.

Centro Valdybos sekretorius
Tamas Astramskas pateikė dar-'bos be jokios apeliacijos”.
buotės raportą, kuris buvo pri- Amtrasis sekretorius, Vincas

I Ambrazevičius teigė, šis nutari
mas iš tikrųjų esąs toks: ,

<4Už neišildymą Susivienijimo 
įstatymų link mokesčių, tilpu
sių konstitucijoj arba seimų 
protokoluose sąnariai yra su- 
spenduojiarni Centro Valdybos 
be jokios apeliacijos”.

Nesutarė sekretoriai ir dėl 
trylikto nutarimo. Pagal Staga
rą Seimas nutaręs.

“Tėvynėje priverstinai turi 
būti atspausta tokie raštai Susi- , 
vienijimo reikaluose, po kuriais i 
bus pasirašiusi Susivienijimo 
kuopos vyriausybė. Tie raštai 
turi būti neperilgi ir be asmeni
škų užgaulioj imu”. ~

Ambrazevičius šį nutarimą 
turėjo šitaip surašęs:

‘Tėvynė turi atspausti kuopų 
ir sąnarių rastus Susivienijimo 
reikaluose be jokios cenzūros; 
po raštais turi pasirašyti kuo
pų komitetai arba rašantieji są
nariai tikrais vardais. Raštų be 
parašų nedėti. Redaktorius 
ri teisę pataisyti rašybą ir 
mesti asmeniškus užgavimus ir

J. — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 
po Xuropi įspūdži»L Dabar tik 

$XOC 
line

seĮMėi po Europą įspūdži»L Dabar tik  $2.06 
ufaHtkyH atsiuntus čakĮ arba money orderį, prie 

‘ * MrtchPH kalne® pridedant 50c. pertlunfhna Blaivoms.

17W So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. <6608

KVIEČIAME 1 NAUJIENŲ

imtas be ginčų. šio Seimo (kaip 
ir daugelio kitų) nėra autenti-

Sekmadienį š. m. spalio 29 diena
IMNAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

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

• DAINOS

BANKETĄ RUOŠIA

ENERGY

mm

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto 
3TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J JssmiMi, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir tatviniu 

tprašymal, pakuti iš gyvenimo. Lengvai itiliua. gyva kalba, gražiai Lsleiita. 
150 psl. Kaina $2 50.

6r Juozai S Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos i«torijoi aiZ i Xju 1* Pokario metū. Vidutinio formato. 143 

jsL, kainuoja $2.00.
n- R Končius VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

tauuTbruožai, paliečiant to'laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriU- 
211 psl. Kaili* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Darren-Tin tfu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis į
aus i atima UigTti aUilankiui i Naujienai arba atamntua čeki ar
piniginę periaKU-

Scutk Hzlsttd Street, Chicago, HL

pas mus

UNI
1800 So. Kalstė St

£2*1 tM&jFO££lI JtSį lt-
i£«k< didikui dirbtu, ±Trma, jie ja- 
aWi Junu pasiekti asmeniikui jūrą 
oiaimojimui. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpini fondus n amam* įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne
sio dieni, neis nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Iįduodami Certifikataį kurie ne
ša iki

I 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelėi ųskaitoe 
^eša

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< ėZl-8070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1928 metalu
Iftalgoe pietuota Uemaa automobiliams potatytl.

1 —. cmicaoo t, iuu Tuesday, October 10, 1978
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pusei metų ------------------- -- $16.00
trims mėnesiams - - $ 9.00
vienam menesiui ______ _  x 3.00

Kanadoje:
metams ----------------------- - $33.00
pusei metu ------------------ $18.00
vienam mėnesiui , $ 3JO

20 cents per copy. Užsieniuose
metams ------------------------ $34.00
pusei metų________________ $18.00
vienam mėnesiui ________ $ 4.00

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams _____ 1________ $33.00
pusei metų ____________ $18.00
trims mė rūsiams ________ $10.00
vienam mėnesiui ________ $ 3JX)

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartų ntttkyaag.

Kitose JAV vietose: 
metams ______________ $30.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kitądien. Išskyrus sekmadienina, nuo
9 vai. ryto iki & vaL vikaro. šežtadiemiit — iki 12 vxL

jimo “pažangumą” ir nustačiusi, kad šios organizacijos 
vadovams rūpi sovietinio imperializmo idėjų skleidimas, 
nesusipratusių braziliečių ir imigrantų tarpe, 1930 me-i 
tais tą “pažangių” komunistų susivienijimą uždarė. Bra
zilijos vyriausybė, surinkusi informacijas apie tos orga
nizacijos tikslus ir vedamą propagandą lietuvių imig
rantų tarpe, viską uždarė.

Garsas buvo to “pažangaus” susivienijimo organas. 
Jis išeidavo vieną kartą į savaitę. Buvo keli šio savaiti- 
nuko redaktoriai, bet, atrodo, kad apdairiausias buvo A. 
Zauka. Kai Brazilijos vyriausybė pamatė, koks yra tas 
lietuvių “susivienijimas” ir kokią savo nariams propa
gandą skleidė Garsas, tai Brazilijos vyriausybė tuo pa
čiu metu uždarė ir to susivienijimo organą.

Garsas pradėjo eiti 1928 metais, Pirmas jo numeris 
pasirodė rugsėjo 16 dieną. Tuo tarpu jau 1930 metais jis 
buvo uždarytas, šiandien Garso komplektą būtų labai 
sunku rasti ne tik Brazilijoje, ir bet kurioje pasaulio da
lyje. Galima dar užtikti vieną kitą egzempliorių lie
tuvių laikraščių redakcijoje, bet jo negalima rasti Bra' 
zilijoje. Komunistai, bijodami represijų, sunaikino visus 
jo egzempliorius, o kiti jų neturėjo ir nenorėjo jo skai
tyti. Galimas daiktas, kad Petroniu! koks egzempliorius

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

Prezidentas pagrasino į 
vetuoti "darbo" biliy 

WASHINGTON.' — Preziden-*

Baigiama strateginių 
ginklų sutartis

WASHINGTON. D. C. New

Ronald Reagan, kad jis nekan
didatuotų.

buvo pakištas. JAV komunistai atidavė rusams visus 
laikraščių komplektus ir paskirus numerius. Senais lai
kais JAV tarpe buvo komunistų, kurie mėgo knygas ir 
rinko spausdinto žodžio komplektus, o dabar pats Jokub- 
ka savo knygas išdalino draugingiems dypukams. Gali 
kartais vienas kitas egzempliorius atsiradsti Argentino
je, bet abejotina.

Visuomeniniame Brazilijos lietuvių gyvenime Gar
so reikšmę buvo lygi nuliui. Ji neturėjo nei vieno gabes
nio laikraštininko, kuris būtų mokėjęs kelti . lietuviško 
gyvenimo problemas, jas nagrinėti ir priversti skaityto' 
jus keisti savo nuomonę. Tuo metu ir Lietuvos lietuvių 
komunistinė spauda neturėjo nei vienos gabesnės plunk
snos. Garsui nebuvo iš Lietuvoje, Karaliaučiuje ar Mins- 
ke leidžiamų komunistinių lapų ką įdomesnio pasirink
ti. Garsas kartojo sovietinės propagandines mintis, ku
rios lietuviams nebuvo įdomios.

Neturime po ranka tikslius Garso uždarymo, dienos, 
žinome, kad jis buvo uždarytas 1930 -metais pavasarį. 
Neturime laiko tiksliai dienos -nustatyti. Tiksliai žino’ 
me, kad jis nėjo du metu. Ką toks laikraštėlis galėjo/įtai- 
goti Brazilijoje? Kokia jo įtaka galėjo būti Lietuvoje? 
Aiškus atsakymas, kad jokios. Kuriais sumetimais Pra- 
įnas Petronis “Tėviškėn” sukvietė Vilniuje esančius Bra 
-zilijoje buvusius lietuvius Garsu 50 metų gimimo šukak- 

• agentams skaldyti jų organizacijų ,įr-gesidayė:vedžioja*'-ciai paminėti? . -
‘ x 4 1 Pats Petronis tais laikais 4iar’lankė Panevėžio molį

;kytojų seminariją; Jis dar nebuVa karininkas. Apie Gar
są jis nieko negirdėjo ir nieko apie jį nežinojo. Kuriais 
sumetimais Petronis rado reikalo paminėti 50 metų laik
raštėlio sukaktį, kuris nei paros-metų nėjo?

Su nesamo laikarščio 50 metų sukaktimi jis, inatyt, 
nori padaryti tą patį, ką Lietuvos komunistai padarė su 
Šančiuose, Viliampolėje ir Marijampolėje komunistų lip
domomis proklamacijomis. Jie sudarė komunistų veiklos 
“šaltinius” Viši žinome, kad Lietuvoje komunistų ne
buvo. Po Lietuvą praeidavo vienas kitas Maskvos agen
tas, kurio kurstomi komunistėliai atgrubusiomis ranko
mis rašė atsišaukimus, niekur jų neplatino, bet pasiųs
davo vieną egzempliorių sovietų atstovybėm Prie tų la
pelių J. Žiugžda su šarmaičiu pridėjo komentarus ir iš-

Petronis niekus plepa
Gen. Pranas Petronis, karo metais kankinęs kiekvie' 

< ną lietuvį, prievarta įvarytą į Raudonos armijos eiles, 
’ kad nustatytų kokių pažiūrų tas kareivis buvo ir ko Ma

skva gali iš jo laukti Jeigu patirdavo, kad jaunas vyras 
galėjo tikti komunistų partijai, tai tuojau paleisdavo iš 
raudonosios armijos ir. siųsdavo į.komunistų partijos su
ruoštus kursus. Jeigu is jaunuolio partijai negalėjo būti 
jokios naudos,/tai jis būdavo siunčiamas į pačias pavo- 

- jingiausias .fronto linijas. Dauguma jų negrįždavo Lie
tuvon, tuo tarpu .pasiųstieji į kursus grįždo ne papras
tais kareivis,', feet-aukšteis 'ikomūrHstų»partijos ar šovie* 

: fiiriės valdžios .pareigūnais.’ j .•/. '■ . ; ■■
Geru Petronis, kaip jatit. žinomu buvo paleistas iš ka

riuomenės atsargon ir paskirtas -Tėviškės” draugijos - 
; “Rodinos” lietuviško skyriaus pirmininku. Sovietų mar 
: šalai buvo patenkinti žvalgybinėmis Petronio savybė- 
’ mis raudonojoje armijoje, jie manė, kad jis tiks’ ir Ame- 
■ rikos lietuvių žvalgybai ir apgaulei Rusai jam pavedė 
• sutvarkyti užsienio lietuvius, nes anksčiau buvusieji Mą: 

skvos-tarnai nepajege. to .padaryti, _ ____ ___ _
'**■' ^Amerikos'lietuviai buvo viemngrir ;neleido -Maskvos,

tas Cartel-is pareiškė antradienį,■ Yorke baigiama ruošti strategi- 
kad jis vetuos tebesvarstomą nių atomo ginklų sutartis. Buvo 
$10.1 bilijonų viešiesiems' dar- į padarytos nuolaidos iš abiejų pu 
bams įstatymą dėl jo “nfliaciją» šių. Sekretorius Vance veik kiek 
didmančių... pinigus švaistam į vieną dieną tarėsi su Gromyka, 
čių finarsavimo projektų”. Bal galėtų išlyginti nuo menių skir
tuosiuose Rūmuose kalbamba, tumus. Visi pripažįsta, kad tie 
kad toks vėto yra galimas,

“Svarbu yra, kad aš ir Kon
gresas duotume pavyzdį visam 
kraštui, kaip sukontroliuoti in
fliaciją/ o tas viešųjų darbų bi- 
lius yra kaip tik klaidingas pa
vyzdys”, pasakė Prezidentas re

“Jis. (biliusj yra . infliacinis, į į 
yra lesų Švaistomas ir aikvoji- 
mas mokesčių mokėtojų pinigu 
labai netinkamu ir nepagalvo
tu būdu”, pareiškė Carteris. /A

Bet labiausiai Prezidentas yra 
kad tas bilius priverstų samdy
ti 2,300 naujų tmautojų su $25,- 
000 metine alga kiekvienoj; —

į skirtumai buvo dideli Jie paša- 
f Inti abiejų pusių nuolaidomis.
Gromyka laukia pranešimo iš 
Maskvos, kad galėtų užbaigti 
derybas ir paruošti sutarties 
tekstą. Manoma, kad šią sutar 
tį pasirašys prezidentas Carte- 
ris ir aukščiausios tarybos pir
mininkas Brežnevas. Dar neži
nia, kur* ta .sutartis bus pasirašy 
tą. Brežnevas norėtų ją pasira
šyti Amerikoje ir pasakyti kal.

Gengsteriai persekioja 
kroatus

CHICAGO, UI. — Chicagoje 
susidarė gengsterių grupė, ku
ri persekioja turtingesnius Chi 
cagos ir. jos apylinkių kroatus. 
Jie reikalauja, kad turtingesnie 
ji kroatai skirtų stambias sumas 
pinigų pačioje Jugoslavijoje vy- 
kstančoms kovoms. Kroatai gal 
yoja, kad jię<.patys. gali pasirink 
ti, kam tas sumas paskirti. 
Jiems nereikalingi ginkluoti vy
rai, kurie tas sumas išreikalautų 
ir. vėliau nežinia, kuriems tiks 
lams sunaudotų? Gengsterių pa
grasintas aldermonas Edw. Vrdo 
lyak paprašė Chcagos policijos 
apsaugos nuo šų gensterių.

1

’r

- mi .Įjz-nosiŽs. ;
4 -Pranas Petronis^sukvietė ^.savo? držųgij os centrą ke: 

: lis Brazilijos, Argentinos -lietuvius ir nutarė paminėti 
Brazilijoje leisto savaitinio laikraščio “Garsas” 50 metų;

• sukaktį. Jis tvirtino, kad Brazilijoje leistas Garsas buvo 
; pažangių organas, bet jis apėmė labai plačius Brazilijos 
: lietuvių sluoksnius. Oficialiai Garsas buvo “Lietuviij Su' 
: sivienijimo Brazilijoje” savaitinis organas. Garsas tu-
- rėjo būti visų Brazilijos lietuvių laikraštis, kaip Lietu-
- vių Susivienijimas Brazilijoje turėjo būti visų lietuvių 
: fraternalinė organizacija.
: {Nieko iš to neišėjo, nes organizacijos vadovybę pa-
’ siryžo pagrobti komunistai, pradėjusieji save vadinti
- “pažangiaisiais”. Pas juos buvo tiek pažangumo, kiek 

■ pas atgal žygiuojančius vėžius.
Brazilijos vyriausybė, patyrusi apie šio Susivieni- leido storiausias knygas apie Lietuvos proletarų kovą

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

TAUTOS FONDO LIETUVIŲ PASAI

Ddžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos (Lithua
nian'Association ir Great Britain) yra didžiausia, 
rimčiausia ir nepartinė lietuvių organizacija Didžioje 
Britanijoje.

Atsiradus PLB, buvo susidurta su kai kuriais sun
kumais, ir to pasėkoje ši organizacija buvo sudaryta 
kiek skirtingiau nuo kituose kraštuose veikiančių 
benkiruomenių. šalia DBLS-gos, Britanijoje tebevei
kia kitos, senosios lietuvių išeivijos organizacijos su 
ilga praeitimi ir savo nusistovėjusiomis tradicijomis. 
DBLS, išvysčiusi didelę ir šakotų veiklą, nenorėjo 
likviduotis. Todėl steigti naują organą — Pasaulio 
lietuvių Bendruomenę — vietinėse sąlygose atrodė 
beprasmiška, nes jau visi lietuviai biivo apimti Didž. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos. Tad prieita išvados 
Didž. Britanijoje PL Bendruomenei neverbuoti nau
jų narių, bet visos Anglijoje ir Škotijoje veikiančios 
lietuviškos organizacijos, beveik be išimties, lapo ir 
PLB nariais ir įnašus PLB?nei nerenka atskirai iš sa
vo narių, bet siunčia iš savo vabhbos iždo.

Kad Įvykdžius VLIKo paskelbtą Lietuvių Char- 
los — ugdyti tautinį solidarumą — ir to soli
darumo mokesčio užtikrinimui. Tautos Fando val
dyba 1951 melais per visus DBLS-gos skyrius pradė

jo platinti taip vadinamus Lietuvos Pasus. Tai 16 pus
lapių, paso formato knygutė su kietais viršeliais, iš 
priekio auksinė spalva, įspausta Vytis, Gedimino stul 
pai ir lietuviškas ornamentas. Pirmame puslapyje pa
žymėtas paso numeris, savininko vardas, pavardė, 
gimimo vieta ir data, dabartinė gyvenamoji vieta ir 
kraštas. Toliau pažymėta kuomet pasas išduotas ir 
kieno, šiuo atveju Tautos Fondo Atstovybės Dužio
joj Britanijoje.

Toliau per tris sekančius puslapius seka Lietu
vių Chartos tekstas, šeštame t puslapyje atsišaukimas 
į tautiečius:

"LIETUVI,
Kova už pavergtos Tėvynės išlaisvinimą yra Ta

vo, kaip ir mūsų visų, pirmutinė ir vyriausioji parei
ga. Kova reikalauja iš mūsų pasišventimo ir kietos iš
tvermės. Niekas nežinome, kaip ilga: kova dar užsi
tęs. Kova reikalinga pastovių ir pakankamų lėšų jai 
v esti.

šitai kovai vadovaująs Vyriausias Lietuvos Išlai
svinimo Komitetas kovai reikalingoms lėšoms pa
tikrinti yra įsteigė Tautos Fondą. Kova bus tiek 
sėkminga, kiek Tautos Fondas pajėgs jam pavestą už
davinį vykdyti.

Laisvės kovai reikalingas lėšas mes palys tegali
me patikrinti. Dėl to Tautos Fondo valdyba šaukiasi 
Tavo, Lietuvi, nenuilslamos jam paramos.

Lietuvi! Niekuomet neužmiršk, kad esi atsakin
gas už Lietuvos likimą. Tavo pastovus ir nuoširdus

— Ispanija pirko žibalą Ve 
nezueloje ",o- Kuba pirkdavę 
Rusijoje'.. Kubon nuvykęs 
premjeras Adolfo Suarež susi 

., _ . _ . . . ži-
Lbaiui pervežti. -JTs^anai sayo 
■įėyais»riž^'Venėzuek>s atgabeno 

ži- 
balą atsigabeno i Ispanija.. Ne 

>alo yilkti, per van-

Fordas stumia į salį 4 
kitu^ kandidatus

. _ - ------------i WASHINGTON,C, >—- Bu- .amvuv,ouarez
■ I I^1JOna^ -s’aici;l kasmd^ir ;vęs krašto prezidęntas .GeraĮd., taįrė. su komunistinė “Kuba.

. Fordas ■ pareiškę, ;kad ;jis dar^-ga^ 
Bet-labiausai Prezidentašjyra' lutinai nenutaręs, kandidatuoti 

priešingas $580 milijonų šėmėms prezidento, pareigoms, ar nekan 
vandens projektams kuriut^jisj-didatuoti.. Jis pareiškė^' kad’ tą^ 
jau sėniau- buvo išbraukęs ira u ‘ ‘
džėto ir dar papildomai 27 _ 
jiems projektams, kurie kamuo
tu $1.8'bilijono, arba tris ‘Išar
tus daugiau negu prezidentas bu 
vo rekomendavęs.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas P O,Neill (D-Mass) 
pareiškė: ‘'Aš tikiu kad mesBre 
zidentą nugalėsime’’.

reikalinga ar nereikalinga

1
MU ■ reikalu sprendimą jis padarys 

tik ateinančių metui praboje, j ųenyną. 
Savo laiku įirežderitas' Fordas f’ 
buvo pareiškęs, kad jis kandidą* 
tuosiąs bet vakar pasakė, kad jis 
tiktai ateinančių mėtų pradžoje 
tikrai pasakys. Tuo tarpu pats 
Fordas ir artimiausieji bendra
darbiai ruošia dirvą jo. kandida
tūrai. Jam jau pavyko įtikinti

— Chicagoje mirė Lawrence 
MarcusSį Aleksandro z Conella 
draugas< ir Conella duonos ben
drovės ilgametis prezidentas. Jis 
nustojo duona kepęs 1972 me
tais.

prieš buržuaziją. Tais laikais Lietuvoje nebuvo proleta
rų ir nebuvo buržuazijos. Garsą Petronis, matyt, nori 
padėti pagrindan ir Brazilijos lietuvų komunistinei vei
klai. Kitaip sveikas protas negali suprasti, kuriam tiks
lui Petronis būtų skaitęs susirinkusiems apie jokiom įta
kos neturėjusio ir nesamo Brazilijos lietuvių laikraštė
lio 50 metų sukaktį.

dosnumas Lietuvos laisvinimo reikalui yra Vienas 
svarbiųjų ginklų kovoj už Tėvynės ateitį?'

Į Lietuvos išjaisvinimą yra sudėję visas savo vil
tis Tėvynėj pasilikusieji ir po pasaulį išblaškytieji 
tremtiniai. Tad remk Tautos Fondą. Tave auka tebū
nie Tavo pateisinimas, kad palikai Tėvynę ir tautą 
pačioj tragiškiausioj valandoj.

Tazrfos Fondo Valdyba
Tremty j, 1951.”

Likusieji pase puslapiai buvo skirti aukos ženk
leliams lipdyti. Aukojama buvo perkant Tautos Fon
do ženklus, maždaug paprasto pašto ženklo didumo. 
Aukos suma pažymėta Lietuvos valiutos, lito, pava
dinimais. Vieno lito ženklelis kainavo vieną šilingą, 
penkių litų penki šilingai ir taip toliau.

Pirmaisiais Lietuvio Paso šleidimo metais jų pla
tinimas Didž. Britanijoje vyko gana sklandžiau Lie
tuviui buvo garbė pasirodyti susipratusiu patriotu. 
Bet metams slenkant ženkliukų pirkimas pradėjo 
hiažčti. Mat tilo laiku atsirado judėjimas, kuriam tuo
laikinė VLIKo sudėtis nepatiko. Tas judėjimas, pa
sivadinęs “Lietupvių Rezistencinė Santarvė (LRS”, 
kovodamas prieš VLIKą, mano spratimu daug pa
kenkė Lietuvos laisvinimo darbui. • • *

NIDOS SPAUSTUVĘ

Kalbant apie Britanijos liettnrins. negalima ne
paminėti Nidos spaustuvės. Spaustuvę, Vaip ir Lietu
vių Narnos, nupirkd lietuvių Namų bendrovės aiceš- 
ninkai. Pati spaustuvė randasi-Lietuvių Namų apa-į

____ _____________ ____ ,NAUJĮENOVCHI^S r.Dk'Tuesiy, October 10.1978

• Didžiausia degtinės dary
kla e yra Seagrams Distillers 
Corp. Kanadoje, praaugusi sa
vo steigėjo Joseph E. Seagram 
& Sons degtinės varyklas Ame
rikoje. Abi bendrovės' samdo 
.virš- 15,000 -darbininkų ir tar
nautojų. .

tiniame aukšte. Ten spausdinamas Europos Lietuvis 
ir visos Nidos Knygų Klubo knygos, kurios siunčia
mos visame laisvajame pasaulyje gyvenantiems kn\’- 
gu mylėtojams, klubo nariams. Iš ten taip pat kasmet 
susilaukiame naudingą ir gražų, nuplėšiamais dieni
niais lapaiš, Sieninį kalendorių.

Europos Lietuvis “persikrikštijo” iš anksčiau cju- 
lietuvių savaitraščio Britanijos Lietuvis, kūris lan- 
lietuvius kiekviename Anglijos, Ya!ijos ir Skoti- 
kanipejyje bent per septynis ar aštuonis metus.

šio 
kė 
jos
Kiek prisimenu, jo redaktorium buvo Algirdas Kau- 
lėnas, kuris savo patriotiniais straipsniais daug pa
tarnavo lietuvybės liepsnelės išlaikymui.

Ko! emigracija iš Vokietijos dar nebuvo iščiulpu
si geriausios intelektualines jėgas, ten dar ėjo kita 
lietuviška jaukia.

Tai spaudai sunykus, atsirado reikalas aprūpin
ti lietuvišku spausdintu žodžiu ir Vokietijoje likusius 
tautiečius. Taip pat lietuviai Belgijoje, Austrijoje, 
Italijoje ir Šveicarijoje domėjosi tomis problemomis, 
kaip ir mes. Todėl, berods 1952 metais, Londone įvy
kęs PIU-nės pirmininką suvažiavimas pritarė iškilu
siai mittčiai padaryti “Britanijos Lietuvi” visų Euro
poje gyvenančių lietuvių savaitraščių DBLS Ąuri tik
rumoje buvo /“B. L." leidėja, tam nesipriešino^ Tokiu 
būdų 19i» inetais rugsėjo mehesį mūsų Savaitraštis iš 
Britanijos Lietuvio buvo pakeistas j , - “Europos įie-

(Bus daugiau)



or K. G. BaMTKAS 
4KUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pult ski Rd. (Crowford 
Modical Building), Ttl. LU 5-6446

Priima ilgon’ds pagal susitarimą.

AMERIKA JAU ĮVERTINA TAUTŲ 
KILMES 5AKNĮ

rx

SUSIRTNMMI
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rašt. r

_  v:ų p;rftių<ų ateivių darbai ir
Jei neatsiliepia, skambinti 374-^4. musų tėvai atvyko į Jungtines rūpesčiai tautybę išlaikyti gana

Kai praeitame šimtmetyje

Woodfield prekybos cen- 
Schauniburg, Ill., yra pats

' K BOBELIS 
•RSTU IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
t»l«l. 495-0533

Valstybes la’mės ieškoti, jie čia 
rado anglosaksų, jau netekusių 
savo galų kultuiw ir kalbos ai-1 
rių, stipriai nuustačius'ų kuo- 
gre’čiausiai ne anglosaksus atei
vius suv rškint?, ‘Nuliedinti į 
Amerikos tautų katilų”. Tas ka
tilas tebeverda. Jame Sutirpo

PAUL V. DARGIS
gydytojas ir chirurgas

Westchester Community klinikos dauge’lO tautų SŪRU ir dukrų.
Medicinos direktorių* ____ .*.1_______ _ .**_

193S 5. Hanheim Rd., Westchester, IL. ra:S Naujojo pasaulio pi’ieč’ais
Bel v’sų nesuvirino, j’e tapo ge-

ALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 
to antra iestadienj 8—3 vai 
Tai : 567-2727 arba 562-7*28

.ii nepanrršo savo tautos kultū
ros, kurią inešė į Amerikos gy
venimą.

Lietuvių tautai tame “katile 
nesusitirpdinti,> pagelbėjo mūsų 
tautinio atgimime tėvai: Basa
navičius, Kudirka, Šliūpas ir jų 
pasekėjai, veteranai. Jie lietu
vių tautai Lietuvėje ir už Lietu
vos ribų įdiegė tą tautinį jaus
mą — lietuviams, kaip tautai 
kovoti — neišnykti, nežiūrint, 
kiek Lietuvoje mūsų tautiečius 
mėgino surusinti, sulenkinti, su- 

_ vokietinti, o Amerikoje ■— su- 
Vil &$al susitarimą. uždiTyta tree! amerikoninti.

.eu - BE 3-5893
OR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

1907 W,rt 103rd StrM) 
Valandos pagal sum tarimu

D R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
241g W. 71 St Tel. 737-5149

Tikrina aki> Pritaiko akinius ir
“contact lease*”’

DR..LEONAS SELBrJTIS: Viena stipriausių tautinio at- 
! gimimo lietuviuose organizuo
ta jėga buvo mūsų tėvų įsteig
tas mųsų Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje ir spauda.

Kaip visa tai vyko, galime 
pamatyti pavartę praeitame šim
tmetyje leistąją lietuvių spau
dą,. pasižiūrėję senųjų lietuvių 
organizacijų protokoluose, susi
radę laiškų bei susirašinėjimų. 
Tą atliko eilė pasišventusių mū
sų. tautos organizacijų, spaudos 
žmonių grupė; : .

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Istoriją parašė veteranas I 
istorikas, žurnaEstas ? Vytautas I 
Sirvydas, teisininkas Antanas | 
TJirzyS ir Ahgfrdas Butfreckis. | 
Atsakinkėsnis Rėdaktoriuyra 
SLA ilgametis^ Prezidentas ’ — 
Povilas' P. Eiargis' fr techninis 
patarėjas Jonaš Walėitis.r/?:

Per da'ūgclį metų šurmklą1 
n\edžidg^ tie istorikai raitojai 
kruopščiai surinko*,’ jupš paruoš i 
še spaddai^ o šenikūsia ir di- | 
džiausią Ifėtdyly Organizacija 
už Lietuvos ribų — Susivieni
jimai LietuvitĮ Amerikoje — 
išleido gražią gnygą — Snšįyfe- 
nijimas Lietuvių Amerikoje 
1886-1976.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje istorija išleista šios kil
nios lietuvių organizacijos 90 
m. sukakties progai Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje vado
vybėj horėdama, kad 631 pusla
pio khyga pasiektų plačiausius 
lietuyių sluogsnius, liuksusinę 
knygą pardavinėja tik po $6- 
Svarbiausia, kad knyga išleista 
lietuvių ir anglų kalbomis, kad 
su lietuviu išeivijos praeitim 

> susipažintų ir HėtuVių kalbbs 
nemoką lietuviai ir kitataučiai*

SusiyiėnljiTno Lietuvių Ame
rikoje istorija, tikrumoje yva 
surinktos lietuvių istorija, nės 
Susivienijimas buvo 1886 m. įs
iteigtas. susijungus prieš tai is* 
teigtoms mažoms draugijoms;

SLA istorija šiuo metu ypdj 
labai vertinama, kada įėjo į ma
dą tautinėms ir rasinėms grii: 
pėnus sužinoti savo kilmės šak
nis. Baltieji ateiviai, ypač is Ry
tų ir šiaurės Europos, angioma 
ksių vertinami, kai gyvenimas 
parodė, kati iš tų kraštų atvy
kę imigrantai stipriai prisidėjo 
sukurti stipriausią ir turtingi
ausią valstybę pasaulyje — 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
Ir Kanadą, kuriose ir mūsų Sir 
siviėnijimnš yra taip stipru*, 
veiklus fr yra atiikęl if tebėa- 
llteka daug didelių darbų IfellL 

\vių tautui ir Xkn^ysioms tėvy
nėms.

J SLA istorijoje skaitysite, kaip 
i(eluv:ai naujajame pasaulyje 
jsikūrė, kaip musų tėvams, dė- 
(fėhis ir tetoms teko vargiu čia] 
pradėti gyvenimą. Utkics mtlU; 
Sushf.enfimo veiklos ir dfeu-i 
giau kaip prieš 100 metu Ūėtu-

INKSTU, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrau. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL rak 
Ofiso folėf.- 776-fB80 _ 

Roztaonciios ’toUf.; 445-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS i R. CHIRURGAS

8««lra praktika. $p«-= MOTERĄ lige?
Ofisą* 2652 WEST Š9th SI R2ET 

tel. PR 8-1223 <
OFISO VAL.: pirm., antį ai, trečiai. > 
ir penki. 2-4 ir 6-8 ;vaL vak. &£tadie-1 
^iais 2-4 vai popiet ir kitu laikr 

pagal susitarimą.'

ŠILEIKIS, 0. P.
, ?«.THOPEDžv>PROTE^STAS 

4W Aparatai - Protezai. MaTban- 
aazai. Speciali pagilbi'UJjom  ̂

O (Arch SuppoįU/ ir L t ? ‘' -

: ?«S0 «3rd $t, chieaot. ITL 60629 
Tėtof.j PRMpict S-W84

— ■ ------ - - 1
■■■ —I

PERKRAUSTYMAJs , N' '

MOVING
Leidimai — °ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. JERt MAS ■'

- T»f; WA 54te8 
h_______________________________________ ■_ - - - ___

MOVING
Apdnuitis perkriustymis 

iš Įvairių ttitwny. --

ANTANAS VILIMAS
f«L 376-1 itt arba 376*946

SOPHIE BARČUS
RA0lk> VALANDOS

Viso* programos Ii W0PA, 

1499 kIL K M,
Lighrdy kliba t kisdiefi nuo pir- 

mtdienio iki penktadienio • 3:00 
—3:30 vfil popiet Šeštadieniais 
Ir sekmadienilij W 3:30 iki 9:30 

vaL ryt®*
V»d«|i Aldona
Tgfrt? HEmtock 4-2413

7159 M. MAR-tWodh Ave.
CHICAGO, ILU. 40429

l>ldžkiudū kailfv 
paiirinkimcu

INĄ

4‘

1 «:

fc Jei itahli a*<n*U«, kuri< 
gRlMlf litsisikyti N«ttj fonas. pra 
iofoe »tfcu4i fl BtfrUus. M? 
Jiem* ihpilme Nittjteftu ivi «*- 
HitH rttmdtlffili.

sunkiose sąlygose.
SLA parodo organizuoto gy

venamo svarbų. Istorijoje pas:- 
semsite tok!ų inspiruojančių 
raktų, kurie duos naujos ener
gijos ir ryžto ir toliau stipriai 
veikti lietuviškoje dirvoje da
bar ir ateityje.

Susivienijimo istorijoje' suži
nosite kiek Susivienijimas yra 
prisėdėjęs Lietuvai atgauti ne
priklausomybę, kiek yra mili
jonais dolerių aukų sušelpęs į 
ne’aimę patekusius mūsų tau
tiečius.

Už mažų kainų galite Susi
vienijimo Istoriją nusipirkti ne 
tik sau; bet ir padovanoti savo 
meteliams, bibliotekoms ir lie
tuvių draugams. SLA Istoriją 
ir. jaunimas skaito didžiausiu 
dėkingumu, nes joje randa savo 
šaknis-roots, kurių dabar taip 
ieško \tsu tautybių ir rasių jau
noji karta. Skaitydami SLA is
toriją, sustiprinate lietuvybę, 
apginkluojate mūsų veikėjus ir 
jaunimą raktais, kurie, kaip tas 
pasėtas grūdas, nes brandų- 
vaisių.

SLA Istorijų greičiausiai gau
site ŠLA centre, 307 West 30th 
Street, New York, N.Y. 10001.

žemaitis

— Janiškieė"! fstbdttrybh 
ir Kultūros, klubo pcatostogi 
nis narių susirinkimas įvyks 
antradienį, spalio 10 d., Sau 
lių namuose, 2117 \V. 43rd SI. 
1 va], popiet. Nar ai kviečiami 
kviečiami atlankyti, nes vra 
daug svarbių reikalų aptarti

‘ tras.
didžiausias pasaulyje. Jis užima 
2,203,454 kvodratinių pėdų ar
ba 191 akro plotą.

— Lenkijos kardinolas Višin- 
sk’s nuvyko į Fuldą, kad galėtų 
dalyvauti vokiečių katalikų kon- 
ferencioje. 1

2 Metų Mirties Sukaktis

AGNES ALEXANDER
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, buvusi ASCILIENĖ

Gw. 5613 S. Mozart St.
Mirė 1976 in. spalio men. 10 d., sulaukusi 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės aps., Krosnos vals-» 

Vartų kaime. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko ’nuliūdę: duktė Enima Petraitis, žentar Antho- 

ny, du anūkai—Pamela, jos vyras Chat les, ir Peter, se- 
. šuo Anna Svinnickienė, sūnėnas Algirdas: Lietuvoj liko 

sesuo Julija Stasiulevičieuė su šeima, dukterėčios ir sūnė
nai su šeimomis, pusseserė Julija Mankienė su šeima, du 
pusbroliai—Joseph ir Ado]f Akers su šeimomis bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Mes, Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmirši- 
įųė; Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vė- 
'liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

. Nuliūdę lieka:
.Dūkte; žentas, anūkai, sesuo, sūnėnai, duterėčios, giminės

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broli ei, | mvo paU ūkimą, kad nedaug yra i (mint ingy kO* 
n y, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmės yra palaukta" — 1 Kur. 1:24, 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą. »

fV. RAITO TYRINĖTOJAI 
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

yįSrį1 Tel. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKIS

I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS -- DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

5354 So. HALSTKD oaKJKĖ71 Phene: TArtfa 7*1*11

1 - maqjiwmcx, CHICAGO a, ILL. Tuesday. October 10, 1978

2424 WEST' 69th 8TRKFI
2311 WEST 23rd PLAC*

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIKTb 
DALYSI

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

_____ VIitIdU 7-H7B
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hflla, ri. 874-4411

GEORGE F. RUDM1NAS 
SUF So. LITUANICA AVK Tel: YArif 74118*110

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

So. LFTUAN1CA AVENUE. Phone: YArii 7-34*j

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

NARIAI:
Chlcafot
Uetsvfo
Laidotu vi tj 
Dire stori, 
Asaoclacijoe

\ ambulance 
patarnavs 
Mas diena 

IR NAKTL

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Art* CitCTO, flb Phone: OLympiė 2-100*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone LALayeLU 3-3578



Susirinkę Čir ?ro
i

- - - - X JfcV i’'"'* J -■- — J —-----J— {-y

mi ir po kitus k-aštus išsisklai- susirinkusieji Cicero Balfo sky-

Chicagos upė (Aliejus)M. ŠILEIKIS

Narnai, žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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
quette Parke.

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

tu
ti nemažiau aukų, 
kad buvo surinkta, 
pralenkti.

Balfo direktorius dr. Pranas uuku rinkimo vajų spalio 1 d., 
Budininkas ir Cicero Balfo sky j sekmadh rų, pasimelsdamas šv. 
rktjs oinnininkė ir direktorė Antano parapijos bažnyčioje ir 
Ona Zailskienė, energinga ir ne po to susirinkęs tos pat parapi- 
pamainoma velkėia laiške Cice ios salėje. Susirinkimo metu 
r o Balfo skyriau: 
‘T:neitais metais Balfo vajus at 
^eše skvrini iš geraširdžių lietu 
’du 4150 dolerių. Visos aukos 
persiunčiamos Balfo Centrui 
ir panaudojamus teikti paramą i 
vargą patekusiems sesėms ir bro 
Ua us lietuviams. Didžiuma pa
garbos nukreipiama vargstan
tiems už 'geležinės uždangos." 
Kas mėnnesį išsiunčiama po 20 
y na utinių į okupuotą Lietuvą ir 
Sibirą ir pa 40 į Suvalkų trikam 
pį t>ei Lenkiją. Parama teikia-

ma. laiške Cice jos salėje.
nariams rašo: 1 BaUlo nariai tucj pat suaukojo 

per 400 dolerių Balfo vajaus 
pradžiai. Tikimasi, kad šįmet, 
nois apylinkėje gyvenančių lie- 

i skaičius sumažėjęs, surink 
kaip pernai 
o gal net ir

balfininkai 
šv. Antano parapijos salėje iš
rinko dar 12 atstovų į visuotiną 
Balfo seimą, įvykstantį spalio 
28-29 d. Čikagoje, Marquette 
Parko parapijos salėje. Taipgi

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L '

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

džiusiems mūsų tautiečiams, ypa 
tingai nesenai ištrukusiems iš 
sovietiško “rojaus”. Vasario 16 
d. gimnazijos mokinių Duonos 
Fondui B alfas Šįmet kas mėnesį 
siunčia po 300 dol. (anksčiau 
riųsdavo po 200) Dėl infliacijos I 
ir nuolat keliamų muitų bei per
siuntimo išlaidų padidėjimo, var 
gstančių šelpimas pareikalauja 
vis didesnių sumų, o dėl nuolati 
nio mūsų šeimų išsikėlimo į ki
tas apylinkes Balffo Cicero sky 
rius kasmet susiduria ir su ma
žėjančiu aukotojų skaičiumi. No j

riaus nariai įpareigojo senąją 
skyriaus valdybą pasidarbuoti 
dar vienerius metelius.

V. Pr.

TRUMPAI

rint gi išlaikyti šalpą bent tam 
pačiam lygyje, Balfo darbuoto
jams tenka apeliuot ne tik į bu
vusius savo naujasėdijos lietu
vius, bet ir prašyti visus auko
tojus skirti šalpai didesnes su
mas’7...

Cicero Balfo skyrius atidarė

— Ponia Lilian H. Veselis is 
St. Antonio, Texas, atsiuntė to
kį laišką: “Mano mamytė M.

i Ambert yra 87 metų, bet kiek
vieną dieną laukia Naujienų ir 
jomis džiaugiasi. Ji labai nelai 
minga, jei kurią dieną Naujie
nos neateina. Jai labai patinka, 
kai randa žinią apie naujus skai 
tytojus. Tada ji jaučiasi tikrai 
laiminga, kad geri lietuviai ran 
da gerą laikraštį. Ji siunčia lai
mėjimų šakneles ir $5, linkėda

čiant bilietėlių šakneles ir už 
ta proga atsiųssrą dešimkę.

— BALFo Cleveiando skyrius 
pradėjo piniginį vajų spalio 1 d. 
Aukos bus priimamos prie lietu 

’ viškų bažnyčių po pamaldų. 
Taip pat galima savo aukas siųs

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 miegamų 

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus 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 ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalų renesanso. ' ■

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vieŠbuSc 
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, pastyri 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt’ 
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 namuf 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude 
ainiame Naujienų piknike. .*= •

i

ma Jums visiems geros kloties už paramą Naujienoms atsiun- 
ir gero bankete. Mane įdomau
ja lietuviu dailininkų paveiks
lai, nes ir aš esu dailininkė, di
džiuojuosi savo kilme ir kultu 
riniais lietuvių laimėjimais”.

— Antanas Butėnas zš Bexley,
Ohio, atsiuntė tokį laišką: “Nors
laimėti nesitikiu, bet vistiek.ti BALFo iždininkui: Mr. V. Jo 
siunčiu penkinę paremti Nau
jienas. Pradėjau laba negaluoti, 
o buvau kaip mūras. 46 metus 
ir 7 mėnesus išdirbau po žeme 
anglių kasyklose, kol 1953 m. iš 
ten išėjau, būdamas taip pat drū 
tas vyras. Tik nuo 1955 m. pra 
dėjau sirguliuoti, o dabar tai jau 
sunkoka ir skaityti, ir rašyti, o 
taip pat nėra taip, kaip buvo. 
Tur būt jau senatvė ateina, nes 
lapkričio 1 d. būsiu 91 metų jau 
nikaitis. Linkiu Jums visiems 
ir Naujienoms gero pasiseki
mo, o banketo dalyviams gerų 
laikų”. t

— Stasys Gngaravičius iš
.-Westfield, Wis., taip rašo: Su 
■malonumu paremtu' Naujienas, 
: gražindamas . ■. užpildytas laimė- 
;jįmų šakneles, linkėdamas vL 
siems geros sėkmės^ - o Naujie
noms 100 metų.; Geriausi linkė
jimai visiems banketo daly
viams”. . • '■ >/' ’.y

i .— Leo Venskus iš Marquette- 
;Parko, daugelio laikraščių ben 
<lradarbisr anksčiau gyvenęs- An 
glijoje ir parašęs studiją-bei at
siminimus “Artimoji Anglija”, 
:dabar spausdinamus Naujienų 
atkarpose, išvyko į Michigan 
valstiją. Dabartinis jo adresas: 
Mr. Leo Venckus, RR 2 Box 
394, Fennville, MI 49408. Dėkui

kūbaitis, 3000 Hadden Rd., Euc
lid, OH 44117.

— LŽS Daužvardžio fondo 
valdybą sudaro, kun. Antanas 
Saulaitis — pirm., Emilija Sa- 
kadolskienė ir Antanas Juodval 
kis — vicepirm., Algirdas Pu
žauskas — sekr.. Danutė Vakarė

kviestas į antikomunistų konfe
renciją Tai wane, Tautinės Kini
jos sostinėje. Jc laikraštis ten 
yra gerai žinomas ir gerai ver
tinamas. Vis daugiau letuvių ir 
pavergtų tautų kilmės amerikie ’. 
čių ir kanadiečių įvertina G. Ur- j 
boną ir jo laikraštį. Jis kainuo
ja $7.50 metams. Adresas: Spe
ak-Up, Po Box 272 Station 
“B”, Toronto, Ont., Canada,
M5T 2W2. j BUDRAITIS REALTY

— Prof. St. Kairio ir Kipro Įvairi apdrauda —INSURANCE 
statymui BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką

Prenumeratos pratęsimu, nžsakymtj, bei galimu skaitytoju reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— ižd. Fondas skatina rašyti ir 
skiria premijas jauniems žurna
listams. Telkimui lėšų fondas 
ruošia spaudos balių 1979 m. sau 
šio 27 d. Martinique restorane.

— Ramovėnų vyrų choras 
Klevelande, vadovaujamas muz. 
J. Kazėno, švenčia penkerių me
tų ’ veiklos sukaktį. Ta proga 
ruošiamas minėjimas spalio -21 
d Lietuvių namuose, ų-ju -

— Stasio Butkaus šaulių Kuo 
pa Detroite minės veiklos de
šimtmetį spalio 14 d. Kultūros 
centre, Southfield, Mich> Meni
nėje; programoje dalyvaus sol.- 
.Dąna Petronienė ir J. Jasaity- 
tės vadovauj ama Chicagos, šau
lių tautinių šokių grupė “Vy
tis”. Po programos vaišės ir šo
kiai, grojant Rimui Kaspučiui ir< 
jo. orkestrui.

— Giliaras Urbonas isTor on
to, leidžiąs ir redaguojąs anglų 
kalba mėnraštį “Speak-Up”, pa

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601 Naujienoms reikalingas
♦ H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ii 
znažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede______ _^dol. 

Pavardė ir vardas __________________ _ __________________________

Adresas

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

HA 1-6100.
• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas__________________«__

kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

MARIJA NOREZKIEN1
Weft irti SU Chidgo, m &0629 • Tri. Wa S-27&7 

DUtelIt Miirfnklmti jęrw rOiler įvairiu
MAISTAI Ii 1UROPO5 SAMULIU.

pastangas^ prašau^;

Pavardė ir vardai i
Adresas _______

damas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus doL

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
žilumui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

4 <resaa

M. L. S.
- Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534 .

Bielinio paminklų 
aukas kai kurie skaitytojai 
siunčia ‘Naujienų” ir “Sanda
ros” administracijoms kartu su 
prenumeratos mokesčiu. Vi
sos aukos, gautos paminklo MARQUETTE PARKE savininkas

Il ECTROS 1RENG1MAL 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose jmtt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

T*L 927-3559

D 1 » E S I O
Statvmo reikalams, perduoda- parduoda gerai užlaikytą mūr. namą iŠ—<8 M. AMitAUS VA1XUOTOJA!- 7 C , rniA OQ m camimrk nrio 7(l-tnc TT 1 Irf-H avt ŪLKfflATUU StrfaH'VaC J ■
mos komiteto pirmininku 
Juozui Skorubskui, 1634 So- 
50th Avė., Cicero, III. 60650 
Prof. S. Kairys and K. Bielinis 
Memorial Committee.

— Dr. Jonas Valaitis dvįem 
savaitėm buvo nuvykęs į Pie
tų Ameriką. Jam yra pavęsta, 
kaip, yįenąm iš ALTos yąldy- 
bos ycepirmininkų, organi
zuoti įr pravesti ALTos bąir 
ketą, įįiįris įvyks Tautiniuose 
Namuose spalip 21 d. .8 vai. v. 
ir kur. bus paegrbtas ALTos 
pirmininkas dr.Kazys Bobelis
Bilietai gaunami ALTos busti-j 321, Oaklawn, 
nėję arba pas ALTos valdy-j 60454. (Pr.) 
bos narius. V 1« 1 ■ -i —

jspie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visą dieną.

Tel. 778-8039

Tiktai $9t pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreipti^

4445 »•. ASHLAND AVI 
52M775

* KAIP ATGIMTI Iš NAUJO?
Jonia Janina žygienė paliu

dys : asmeniškai apie svo atgi
mimą.1" Pasiklausykite šian
dien, antradienį; 9:15 /valandą’ 
vakaro per Lietuvos Aidus.1 
Radijo banga 14,90 AM.'

Parašykite ir pareikalauki
te knygelės “Kaip atgimti' iš » — • ii t * j:.
naujo?” Prisisiusime dovanaij| Siuntiniai į LdCtUYį _ 
Lithuanian Ministries, P. O.JJ įv» JotUS kraštus

Illinois.!

LAIKRODŽIAI Jr MAWlMYBftl

Paniavimai ir Tiigyaat
M4f WIST 49Hi STRIIT , 
Tėteli MpvMIc m

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avi 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Užrašykite aukas Balfui
BALF’o Centro Valdyba pra

šo visus lietuvius, kurie aukoja 
šalpai savo darbovietėse per Cru 
sade of Mercy, Community 
Chest ar kitaip pavadintus ame 
rikiecių šalpos fondus, savo au
kas paskirti • lietuvių šalpai — 
BALF’ui.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtOUETTl GIFT PARCELS IIRVICE 
13*1 W. SL, Chlcw*. 111. *O*2f. — TM. ** 5-1717 

X333 S*. Af„ Chlcr., IIL W40t. — T< 134491*

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

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

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 7kt Street, Chicago, Illinois 60629

Tekt. - 778-5374

Aukojant, vienas būdas yra 
įrašyti BALF’o vardą angliškai 
— UNITED LITHUANIAN RE 
LIEF FUND OF AMERICA, 
Ine. — ant darbovietės išduotos 
kortelės (pledge card), ir tada 
darbovietė atskaito pažadėtą au
kos sumą iš algos. Geriausias 
būdas būtu išrašyti vienkartinį 
čekį UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND OF AMERICA 
vardu, kuris skiriamas tiesiai 
BBALF’ui.

BALF’as, kaip šalpos ir pel
no nesiekianti organizacija (cha 
ritable non-proit organization) 
yra įrašytas Intetmal Revenue 
Senrice sąrašuose ir aukos ski
riamos BALF’ui yra pilnai nura 
somos nuo pajamų mokesčių.

Jei būtų daugiau klausimų 
šiuo reikalu, prašome kreiptis į 
BBALF’o Centro įstaigą — 2558 
W. 69th St., Chicago, II. 60629, 
tel. 312-776-7582

Laima Aleksienė

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

M. ŠIMKUI \ 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gtabritl 
iškvietiniai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

STATI XA1M

State Farm Life Insurance Company |

HELP WANTED — MALI 
Darbininku ReikiaKAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali daug __________

padėti teisininko Prano SuIg pa-1 one year experience. ’&
r ’ frmintr civile -rpnuirpd- Benefits m-
-uošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” 
<nyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų’ administracijoj ‘ 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
falsted SL, Chicaur UI 60608. 
ils fermomis —

IM SECRETARY
To assist busy executive. Minimum 

rrin.1 typing skills' required. Benefits in- wcua elude: optional insurance & savings 
išleista plan. Profit sharing after one year, 

valatiin after 9 months.
Loop location. Convenient ’ 

to all transportation
Call for appointment

Miss Wehner
AN 3-6500

V

GENERAL SHOP
„ .--o Q J HELPNaujienos . 1739 S. ,. . .’Need machinist trainee, some

. x , ... i „vo- experience. Also general shop — Astrologija ir kortu skar r♦ in- work m assembly. $4.25 pertymas, Elinor Jakšto, kamba- T _ , i-l _
ryS 1717 Steven, Bldg, 17 Xo Hour Good workmg cond.Uons.
State St., tel. 782-3777. Mes kai- sl™“ld spe,k
bame lietuviškai. (Pr.) I

iu siusti:

TRADICINIS KRINTANČIŲ -—r- ■ ■ ....------ =-
LAPŲ BALIUS, spalių 14 d., p - 
Jaunimo Centro kavinėje: nuo- j jokubka tel. 523-9084 
taikinga programa, puikios vai
šės, turtingas dovanų paskir
stymas ir šokiai Chiziko orke
strui grojant. Pradžia 7.30 v.
vakaro. Auka 9 doL

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

Biletus įsigyti ir stalus rezer-1

. — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI, Tuesday, October 10, 1978




