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KARDINOLAI ĮSAKĖ VATIKANUI. IŠAIŠKINTI POPIEŽIAUS MIRTI V
Italy spauda nepatenkinta kurijos paskelbtais 

pranešimais apie netikėtą mirtį
VATIKANAS, Italija. — Pirmadienį į Vatikaną suvažiavu

sieji kardinolai svarstė spaudoje paskelbtas žinias apie staigią 
ir netikėtą popiežiaus Jono Pauliaus Pirmojo mirtį. Kardinolams 
nepatiko viso šio reikalo tvarkymas. Spaudoje pasirodę pareiški
mai ir kelių Italijos laikraščių abejonės paskelbtų žinių tikru
mu. Kardinolai norį, kad visas šitas reikalas Vatikano būtų aptar 
tas ir paskelbtas tokioje formoje, kad nebūtų jokių įtarinėjimų 
ir abejonių. Dabar einančios žinios niekam naudos neduos.

KURIJA NEPAPUOŠĖ
ĮTIKINANČIO PRANEŠIMO

Kardinolai labai nepatenkin
ti kurijos pranešimu tuojau po 
popiežiaus mirties. Pranešimas 
turėjo būti aiškus ir įtikinantis, 
tuo .tarpu jis buvo nevykusiai 
suredaguotas, o tai ir davė pa
grindo įvairioms abejonėms. 
Labai aštrų įžanginį parašė 

. K Štampą Sera, kurialiie nurodo
mos kurijos pranešimo padary
tos klaidos. Kardinolai pradžio- 

. j e nekreipė dėmesio į kyla nčius 
’gandus; bet kai šis Milano dien- 

j -- v-ū-h j c raštis nurodė netikslumus, tai 
> i uik kda pasipiktinę, kaidlnplai nu-
' ' i

AR MOSKITŲ NUODAI 
SUKELIA VĖŽĮ?

WASHINGTON, D. C.— Na 
čionai. Vėžio Institutas paskei 
bė. kad dvejų metų tyrimai 
dar nepatvirtino, ar vabz 
džiams (uodams) naikinti in 
seticitai DDT gali sukelti vė 
žio votis eksperimentuojant 
su gyvuliais (žiurkėmis ir pe
lėmis) laboratorijose.

Jungt. Valstybėse DDT yra 
uždrausta vartoti, bet daug 
kur vartojamas moskitams 
(uodams) naikinti.
j Institutas pareiškė, kad duo 

dant pelėnąs ir'žiurkėms dide-tarė , n* P -C1^£ žiurkėms chde-
fcn-fe ifilrinanH- hnmašima. *' dozes DDT hex jo sčtos

KUN. PANCIROLtlI į 
ATSISAKĖ AIŠKINTIS?"

< . ■ ’ ' -X

/’ 5^n^$tMneoT kuris
* visą- lą^'ą ^b&dį^o k ii)ijos ,pą-: 

ruoštis* prarie^iJnus-ir atsakyda- 
’ vo‘ $*- laikraštininkų t klausinius, 

šį kartą, ^atsisakė visai kalbėti. 
Jii nesupranta, kuriais šunieti- 
maiš' kardinolai kišosi į šį kau-

prodųktus-'TRK' ir ■ DDE- jokių 
karcinogeniškų'-<vėžį sukęlian 
čių)' vočnl nerąsthU n&rs tyri
mai "parodė; kąd!®DT ir gyvu 

ylių (it žinomų^‘audiniuose su 
sukaupia ir^dėlto daugelis vė
žio tyrinėtojų tiki, kad DDT ir 
TR bei DDE g&Ii būti pavojin
gi. I organizmą jie patenka 
valgant tais insektais dulkin
tus ar švirkštus vaisius ir dar-

sima ir įsakinėja kurijai, ką ji; * p_ 
tori daryti Pirma pats kun.Į 
Pancirolli nori kelis dalykus iš-] 
aiškinti, o tiktai vėliau jis pra
neš oficialią kurijos poziciją. 
Jam buvo nežinomas kardino
lų nutarimas, jis norėjo pirma;P^en^° Ankaros priemiesti pir 
su juo susipažinti ir išaiškinti; madienį buvo rasti šešių kai 
nepasitenkinimo priežastis. turk5 lavonai ir sePtin‘

Kardinolams labai nepatiko}fas sun^aj sužeistas, kuris 
kard. LeFievre pareiškimas.prukus mir^- 
Kardinolams protestuojantis! 
prancūzų 1

PARTIJŲ SKERDYNĖS 
TURKIJOJ

ANKARA, Turkija. — Ant

Policijos žiniomis, visi

ne-

— - jie 
pVancūzu ’kardinolas”’pridėjo,]buv0 Pagrobti ir nužudyti de- 
kad jis atstovauja 41 milijonai siniW iš karsto uz lap kad 
tikintųjų. Autopsija būtų nu-} kairieJi Penktadieni nužudė 
stačiusi tikslia mirties priežastį! išimųjų lyderi Recep SasatU 
ir reikalas būtų aprimęs, bet)ir J°^ūnų Mustafų. 
kurija atsisakė tai daryti. Kar- , ' _ - -
dinolams labai nepatiko dange- buv0 3. TurklJos Darb° Pa.rh' 
Mo italu įsitikinmas, kad kuri-pos nanai ’rvjenas mokytojas, 
jos pranešimas buvęs neteisiu.) P^lausęs Revoliucionierių - 
gas. ‘ | gamzacijai. z

Septynių nužudytųjų tarpe

oi

— Aukščiausio teismo pirmi-! Rengiasi sumažinti 
ninkas Warren Buerger pritarėj aliejaus gamybą 
New Jersey aukavusio teismo} VIENA. Austri _ 
įsakymui laikrast.mnkui Myronį gaminančių va]stybių atstovai
Farber parodyti teisėjui savo- 
užrašus vieno daktaro byloj. netolimoje ateityje rengiasi su

mažinti aliejaus gamybą Kai- 
kurių valstybių atstovai yra įsi 
tikinę, kad aliejaus gamybą jie 
turi sumažinti savisaugos sume
timais. Jeigu aliejus bus parda
vinėjamas tokiai kiekiais, ko
kiais jis šiandien yra pardavinė 
jamas, tai netrukus tos pačios

KALENDORfcLIS
i

Spalio 12: Domnina, Serafi
nas, Deimeną Svaja, Gantas, 
Darvydas.

Saulė teka6:57, leidžias 618.
Debesuotas fili lyti

valstybės neteks aliejaus šalti
nių, nes jie pasibaigs. Jeigu tokį 
nutarimą vykdytų, pramoninės 
valstybės aliejaus negautų, arba 
g^utų mažesnįnis laiš
kiais. tai pats aliejus turėtų pa
brangti ir praiųinės gaminiai 
pabrangtų.
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'LIO DERYBASIZRAELIS NORI GALIMAI GREIČIAU BAIGTI IR PASIRAŠYTI SUTARTI
Egipto karo vadovybė rengiasi perimti visą 

Sinajaus pusiasblį, palaikyti tvarką
WASHINGTON, D. C. — Izraelio atstovai norėjo pradėti 

taikos derybas antradienį, bet visas reikalas atidėtas ketvirta
dienio rytui. Egipto atstovai atskrido į Washingtona antradienį 
bet ir jie nebuvo pasiruošę tuojau vykti į taikos derybas su Iz
raeliu.

Sovietų valdžiai atsisakius vesti tyrinėjimus erdvėje, prezidentas įsakė dar\ti 
bandymus ir naudoti pačias naujausias priemones. Anksčiau erdvėje skriejo dešinėje mato
mas satelitas, o šiandien jau erdvę raižo Jfaujausieji erdvės lėktuvai. Kiekvieną metą į pa
danges kyla naujos mašinos. f . ......

na u j us

Ne visos liemenės 
sustabdo kulkas

Senatas siūlo 
j sumažinti mokesčius

-T ... WASHINGTON; D. C.— Ame;i-7.
je ftilion ’Hofef saleje vienas :hebrikos.senatas, 65 baisais prieš 20, sek|etorp-

___________ Rųhlcįį) j)as|Į^|v: jis ne-
pyje-sumažinti-valstybės mokes' liki’ j°S

peršaunamų liemenių gaminto- nutarė penkerių metų Jaikotar-

Paaiškėjo kad Izraelio delega
cijos pirmininkas gen. Dajanas 
norėjo išsiaiškinti su prezidentu 
Carteriu kelis klausimus, lie- 
Taną'us (naujai ruošiamą tai

kos sutartį su Izraeliu. Izraelis! 
norėjo patirti, ar Egiptas tuojau 
užmegs diplomatinius santykius 
su Izraeliu ir pradės prekybas 
Izraelis yra pasiryžęs padėti 
egiptiečiams atstatyti krašto ūkį. 
Izraelis nori, kad abiejų tautų 
santykiai būtų draugingi ir ka
ro metu padarytą žalą užmirštų 
ir niekad jos neprimintų.

Matyt, kad Egipto atstovai ne 
buvo pasiruošę kitoms sutartims 
aptarti ir pasirašyti. Jie atskrido 
į Washingtoha tafkos sutarties 
pasirašyti, o kitas sutartis turės

PRAŠO CARTERI
PADĖTI NIKARAGVAI

BIZNIO, ^DARBO REIK A J
SUSTABDYTI . INFlA-ęJJĄ j aptarti kitos komisijos. Iz/aelT 
BUENA VISTA, Florida. —| tai labai nepatenkinti šitokiu 

atidėliojimu.. Jie pasiskundė pre 
zidOtfui:- Carteriui ^pie/7Ęgipto 
Vyriausybės lėtumą^, . 1 v

Prezidentas Cąr|ęris$ f patyręsjas aiškino sūiriferesūotiems žmo
nėmš, kad tiktai jo gaminama -čius 172 bilijonais doleriu. Sen. ] nagementas). iį^riausybe abiejiW>Usių; m&a&as nats ry- 
liemenė sustabdo paleistas kul- -Russell Long pareiškė, kad jis .«ią.nors susiįarty dėl iįlgų Jr4refta]aL padėti'išaiskin- 
kas, tuo tarpu kitos liemenės 
tokios apsaugos neduoda. Ke
liais aukštais žemiau buvo po
licijos centras, kuriame- iš paty 
rimo nustatyta, kad apie pusė 
rinkoje pardavinėjamų liemenių 
nesustabdo kulkų. Iš siūlomų 

pirkti 53 saugių liemenių^ 25 ne 
sustabdė paleistų kulkų.

panaudos visą savo galią tokiam kainų kontrolės, jei bė- 
įstatymui pravesti. Vienas nu-’^a neprivers”, Ms Vien ^katiųoj 
tarimas, priimtas anksčiau, saJ bent dėlkcj; nors susitarti.
ko, kad vyriausybė privalo su-į ' Kalbėdariias1 Turpiaulinės-Kp-, 
mažinti valstybės mokesčius 30, inercijos KŪfliij sesijoje Dun-

AMERIKOS PAŠTININKAI 
SUSITVARKĖ

pašto tarnautojų

yra savo dydžiu 
tarnautojų uni- 

šios 
.ra Jo-

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikoje yra keturios pašto dar
bininkų unijos, kurios gina lai 
skanėsiu ir 
reikalus.

New Yorke 
antroji pašto
ja. Ji turi 180,000 narių 
unijos pirmininkas 
seph Vacca. Jis yra pats triuk 
šmingiausia. Jis visuomet prie 
šinasi kitų valdybos narių nu
tarimams. Jis reikalauja, kad 
pašto tarnautojų unija strei 
kuotu ir reikalautu didesnio 
atlyginimo.

Unijos paskirta komisija su 
si tarė su pašto administracija 
dėl algų pakėlimo, bet Vaccc 
buvo nepatenkintas, jis reika 
lavo streiko.

Unija nutarė prisilaikyti ko
misijos padaryto susitarime 
ir nestreikuoti. Bet unija pada 
rė dar vieną nutarimą. Ji nu
tarė pašalinti nesilaikantį pir
mininką V.icca. 

4-

— Praeitą pirmadienį pakilo 
kelių didesnių bendrovių šėrų 
vertė, bet mažai kas juos pirko.

-w- Paskutiniu metu bankinin 
kas Josep Kanter, Miami, Fla^, 
kur jis praeitais metais nupirko 
pradėjusį šlubuoti National Bank 
of Florida.

WASHINGTONAS, D.C. Ni- 
karaguos vv-skupai kreipėsi į 
prezidentą Carterį, kad jis inr 

{tusi iniciatyvos padėti Nikara- 
guai susitvarkyti ir atsistoti ant 
k°jų. Vyskupai yra Įsitikinę, 
kad prezidento Somozos j a kel- 
bimas apie 1981 melų rinkimus 
neap ramins krašto gyventojų ir 
neatneš tvarkos. Opozicijos at
stovai visai nenori tartis su dik
tatorių Somoza. Visame krašte 
jau eina gandai, kad opoziviją 
ruošia dar vieną pasipriešinimą 
diktatoriui Somozai. Jie pasa
koja, kad šį kaistą maištininkai' 
geriau pasiruoš ir kirs smarki
ausią -smūgį- prezidentą gymi- 1 
^iai naciojialinei gvardijai, ku- 
įt $šžudė^ daug—visai nekaltų

{ ZTj;f

ti Jis įfcutik© derybas pradėti ir 
pirmame ; jįasifarGne, pirminin
kauti. Jeigu būtų reikalo,, ta i pre 
zidehtas Carteris primins abiem 
pusėm David vietoje aptartus------------- -------------- y- l - L < - v J pUbCHl VdVIU VIVLUJC dMianuo 

bilijonų dolerių. Jeigu Įsigalios’l^P raginti beiidrohus paštam klausimus ir pasirašytus nuta-
abu nutarimai, tai tada mokes
čiai būtų sumažinti bent 200 bi 
Ujonų dolerių. Reikia, neužmirš 
ti, kad senato nutarimas nieko 
nereiškia, jeigu atstovų rūmai 
ir pasiūlymui nepritars. Atsto 
vų rūmai yra nutarę sumažinti 
valstybės mokesčius tik 16 bili 
jonų dolerių.- Abiems rūmams 
teks imtis priemonių valstybės 
mokesčiams sumažinti ir sude
rinti

gomis savhtioHškai imtis prie
monių, kdd pakeitus tas struk
tūras ir faktorius, kurie pavei 
kia algų ir kaihų nepastovu
mą. Jis skatino darbdavius 
(management) pakeisti perse
nusią ir iš mados išėjusią po
litiką. kuri priveda prie algų 
ir kainų problemų.

rimus.
Pasirodo, kad Izraelis nėra pa

siryžęs daryti tokias nuolaidas, 
kokias padarė Egiptui. Jis nori 
pasilikti kelias Jordanijos že
mės dalis ir nori visiems laikams 
pasilikti Jeruzalę. Arabai tokių 
teisių Izraeliui nepripažįsta. At- 

j rodo, kad Saudi Arabijos kara 
Jei neprasidės plataus ma-į liūs nori, kad Jeruzalės būtų ati

abiejų rūmų nesutarimus.

Pre

Ruošia įstatymą 
energijai taupyti

WASHINGTON, D. C. — 
zidentas Carteris visą pirmadie
nį ir geroką dalį antradienio te- 
lefonavo krašto gubernatoriams, 
prašydamas juos įtikinti savo 
valstybių gyventojus kad jų 
valstybių atstovai balsuotų už 
enrgijos įstatymo pra vedimą. 
Prezidentas įrodinėja gubemato 
riams, kad kraštas neteks bet ko 
kios galios, jeigu nebus priim
tas įstatymas energijai tvarkyti. 
Prezidentas pats yra įsitikinęs, 
kad įstatymas yra reikalingas. 
Jis jau suvėluotas. Kraštui ir 
visiems būtų buvę daug geriau, 
jeigu įstatymas anksčiau būtų 
buvęs pravestas. Prezidentas iš 
vargo tolimų distancijų šaukinė 
jimais. Karštą dieną šis darbas 
reikalas iš jo daug energijos.

— Alabamos turtingas finan
sininkas Josepf H. Kante nusipir 
ko daugumą šėrų Chicagos Ex
change National banke ir ren
giasi praplėsti Chicagos Banko 
vertė 430 milijonų dolerių.

sto kooperavimas tarp mena 
gemento ir vyriausybės,” “la 
kai mažai kas bus pasiekta,” 
pasakė Dunlop.

Ditnlop. buvęs darbe* sekre
torius Fordo administracijoje 
dabar Harvardo universiteto’kia daugiau laiko susitarimui ap 
profesorius, atrodo, yrfl nuo-, tarti ir sutarties formoje pasiū- 
mon’s. kad Cartcrio adminis 
tracija bandys kontroliuoti in
fliaciją suva.’dant algų ir 

kilimą.

duota Jordanijai.
Paskutiniai pranešimai iš Iz

raelio sako, kad Izraelio vyriau 
sybė yra pasiryžusi atidaryti pa 
sitarimus su Jordanija. Oficia
liai paskelbta, kad Izraeliui rei-

kai
nų

Me-

Juodžiai sutuoks 
Kingo žudiką

LOS ANGELES. Cal. — 
todistų bažnyčios juodaodžiai
dvasiškiai nutarė sutuokti kalė
jime sėdintį Jame Earl Ray su 
piešėja Ann Sandhu. Juodao
džiai dvasiškiai, kaip ir artistė 
Ann Sandhu, išsikalbėjusi su Ja 
mes Earl Ray, įsitikino, kad Ray 
jokiu būdu negalėjo nužudyti 
Dr. Martin Luther Kingą Jr. 
Kingo nužudymo metu Ray bu
vęs pas vieną automobilių mecha 
niką, kur buvo taisoma jo maši 
na. bet jis nieko bendro neturėjo 
su žudynėmis. Menininkė Sand
hu yra įsitikinusi, kad Ray Dr. i Washingtone padarytas susitari 
King neužmušė, todėl ji už jo iš mas arabų neliečia, tuo tarpui pats pradėti Izraelio ir Egipto 
teka ir reikalaus jam laisvės. Į prezidentas Sadatas tvirtina,’ taikos derybas.

1 lyti. Izraelis pripažįsta Davidj 
stovykloje pasirašytus susitari
mus, bet dėl smukmenų jis turi 
penkeris metus nutarimams vyk 
dyti. Tuo tarpu Izraeliui rūpi 
galimai greičiau pasirašyti tai
kos sutartį su 
tartis jis gali 
pasirašyti.

Atrodo, kad 
taikos sutartį turės būti įrašytas 
paragrafas, liečiąs kairįjį Jorda 
no upės krantą ir jos gyvento
jus. Pats prezidentas Sadatas 
nori, kad izraelitų užimtos Jor
danijos žemės būtų grąžintos 
jordaniečiams. Jeigu šitas klau 
simas Washington© pasitarimų 
metu nebus išaiškintas, tai Sa
datas bus labai nepatenkintas, 
nes nuo to priklauso jo presty- 
žas kitų arabų valstybių tarpe. 
Sirijos prezidentas paskelbė, kad

ĄSSADp -,,SĄR£K) TAI 
,R05 DERYBOS ;ĖE RE 

ZUTATV
\Sirfia. zš Libzno nesitraukia

mRUT\S. Libanas.— Teis 
iiedhs Damasko mieste tarp Li 
ianb prezidento Eliss Šarkio 
F Sirijos prezidento Tafer As- 
iiako trukusios derybos de] 
kdi*o paliaubų, ir taikos baigį- 
ši be rezultatų ir Šarkis tiesiai 
Išskrido į Saudi Arabiją, ir Su 
daną bei Arabų Emiratų Są
jungą prašyti pagalbos, kad 
paveiktų Siriją atšaukti iš ė*i- 
bano 30,000 savo kariuomenės 
ir kad laikytųsi sutarties.

Pirmadienį tebetraškėjo moį- 
tarų, kulkosvaidžių ir šautu
vų papliūpos įvairiose Beiruto 
n liesto dalyse ir kitose Libano 
vietose, kur Sirijos kareiviai 
apšaudė iš Libano pietų į šiau 
tč bėgančius civilius žmones.

Izraelio apginkluoti Libane 
J krikščionys per savp radiją pa 

ske’bė, 
ris

kad “Sirija situaciją 
labiau sunkina...”

Egiptu, o kitas su 
vėliau aptarti ir

Izraelio ir Egipto

NUHV-LE KOKAINU

V* HINGTON, D. C.— Bu 
Vęs Prezidento patarėjas ko
vai su narkotikais Dr. Peter 
Bourne pirmadienį pasakė 
kad kova prieš kokair.ą yra 
praloštas karas, dėlto vyriau- 
sybė verčiau esą nutrauktų tą 
karą .nes visos pastangos ko
kaino narkotiko vartojimą iš
naikinti pasirodžfiusios bergž
džios.

kad jis liečia ne tik Egiptą ir Iz
raelį, bet ir Artimuosius Rytus. 
Prezidentas Carteris, turėdamas 
galvoje šias nuotaikas, ryžosi



You pay yourself... 
airi Standard Federal pays you to do it.
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ljur money will more than double in 8 years and 9 months* with our new 8-year, 8 percent 
Certificate Account.** It’s just one of many savings plans offered by Standard Federal 

that can be tailored to your particular needs.
?W-almos<-70 years Standard Federal has appealed to thekind of coffee. The special status of our Senior Citizen friends is ...

who understand, appreciate and demand personal service acknowledged by Standard Federal through extra attention, advice 
aed maximum benefits from their savings program.'Nd bank or bther \ and services tailored to their needs. Naturally, your savings 
firings institution pays higher interest rates than our customers are 
accustomed to getting at Standard Federal. We compound interest 
daily so that even your interest earns interest, and if you should 
require a monthly interest check, that too can be arranged, lb make 
your Standard Federal Savings Account more desirable, we pay 

. postage both ways for save-by-mail customers. We give you up to ten
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m/ Certificate 0 ICQ/ annua!
970 Accounts" O.QO Z© yield
rrvxnum ter n>s $ 1.000—8 years  

7%% Accounts’-- 8.17% yield 1 
,r»vnum terms $1,000—6 years__________________

71/ Q/ Certtęau 7 Q/V>/ annua! f z2 /Q Accounts" / *vV ZO yield 
ntaiB^n tarrns^ljOOQ—4 years__________________

w% Accounts" 7,08% yield
axflimuni tprmfi $ 1,000-2- 2 years______________ ,
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5%>% Accounts" 6.002% yretd 
rwininnm terms S1.900—3 Bsonths________________

£«7 >/ Passbook E» QOO/ annual
0/4 /O Savings 0.0 Z7 ZO yield
■MtwC paid to date & withdrawal__________________

based on interest (compounded daily) 
aecu^u^ed to maturity.

**4 pubstactial mtetrst penalty is rcquwed tor eady 
‘ :*W-ayvai pl ce^jticai® accounts.

days free interest because deposits 
made by the 10th of the month earn 
interest from the first. When you 
come into a Standard Federal office, 
we think you’ll appreciate the 
friendly greeting, helpful advice and 
the quick service we provide. You 
might even enjoy a cup of fresh hot

M'J pi<5 cuMiUstft ytrfh<|

S40,000 is available by using various forms of account ownership, €J S 14? j A - - 
T , i j • xu l Oi — X/3A31H3 oZT8 O3TBIAE *o8 9^1In addition to the savings plans outlined in the graph, Stannard 
Federal is pleased to offer our new MONEY MAKER® Certificate 
Account. It’s a short-term, high-yield account requiring a minimum. 
investment of $10,000 for a six month period. The interest rate may 
vary weekly because it is based on the weekly average auction 
discount rate of the six month U.S. Treasury Bill plus an additional 
^4 percent The rate set on Monday and available on Thursday is 
guaranteed for the term, of your certificate.
The savings counselors at any of our offices will be pleased to 
explain our various accounts and to assist you in selecting the 
savings plan most suited to your financial needs.

insured to $40,000 by the F.S.L.I.C. and insurance of more than

TRANSMATIC IS HERE! Now you can arrange to have an automatic monthly 
transfer of funds from your checking account at any financial institution to your 
savings arx ount or loan account at Standard Federal Savings. You can also use 
TRAXSMAT1C to transfer funds monthly from your Standard Federal savings 
account to your Standard Federal loan account*

Corc? under ow kving— x ’> 
MteCm WhM Happew to loq.

--

•

STANDARD FEDERAL SAVINGS
J J ASSETS OVER $430,000^00 X X1,000300

MŠME OFFICE:
419g Arrner Avėnue. Phone: H47-1140
Garfield Ridge:
6141 Archer Avenue. Phone. 767-52Q0
47th and Rockwell:
2555 West 47th Street,“Phone. 523-1083

Hickory Hi list
9357 South Roberts Road, Phone: 598-5050
Hickory Hills:
Hill Creek Shopping Center,Rhone: 5994977
Downers Grove:
5100 Forest Avenua, Phene: 963 -1140

Lombardi
2 3 North Main Street, Phone: 62 74140
Aurora:
301 West Galena Boulevard, Phone: 892-1140
Boulder Hill:
24 BoalderHill Pass, Phone; 8974166



Detroito naujienos
ITU LIETUVIŲ 
AŪUŲ CENTRAS

lams remti D.L.O. Centras nu
tarė įsteigti atskirą fondą, ku
riam lėšų bus stengiamasi gauti 
iš Valstijos ir miesto iždų, iŠ 
lietuviškų organizacijų ir iš pa
vienių mecenatų.

3. D.L.O. Centras yra įsipa
reigojęs, nuo pat įsikūrimo pra
džios, 1943 metų, surengti De
troito lietuvių visuomenei iškil
mingus Vasario 16-tos dienos 
minėjimus su pamaldomis vi
sose lietuviškose bažnyčiose, su 
atitinkamomis programomis sa
lėje, su politiniais kalbėtojais, 
su rezolucijų paruošimu, priė
mimu ir pasiuntimu jų į Wa
shington Kongresui ir Senatui Į 
ir su atitinkama menine pro

grama. šią savo pareigą D.L.O.
Centras per’35 metus be prie
kaištų atliko. Vasario 16-tos 
dienus šventės aukos Lupo ren- 

Į kainos Lietuvos laisvinimo rei- 
kalamas ir jos buvo perduoda
mos Amerikos Lietuviu larv-* t c
bos dispozicijai.

4. Pagal 1976-tų metų sisitari- 
mą su A.J.V. Bendruomenės 
Detroito skyriaus valdyba, an
trosios tautos šventės rugsėjo 
8-tosios rengimą, jos pro gramų 
sudarymą ir aukų rinkimą pe
rėmė L.B. Detroito Apylinkės 
Valdyba. Susitarimas buvo pa

IT’S AMAZING!
$OUNO VIHU 

TAS SKINS OF THEIR 
BASMVES vJERE USS> 
Anoks some 
CEKTUQV fu kopoms •

LIKE A 
MAH!

9^99

VOW WILL
YOU RAVE

IT SIR?

u Biuletenis Nr. 2.
- L Detroito Lietuvių Organi- 

žaeijų Centrui (DIX)cj rūpi vi
ii tiuitinini, kultūriniai, pblili- 
hiar. fr fikiminiai lietuviškos iš
eivijos ir Rietuvių Tautos rei- 
LaJai, o taip pat lietuviška re- 
prezentaclja, ryšių mezgimas ir 
palaikymas su federalinės ir 
vietinės valdžios įsteigomis ir 
kitų tautų organizacijomis. 
z 2/ D. L. O. C. rūpi taip pat 
dieiaviškų 'Icultūrinių vienetų 
veikla. Praėjusių metų Vasario 
16-tos šventės proga buvo įtei
gtos šešios piniginės premijos 
lituanistinių mokyklų mokinti 
Jams tįž geriausius rašinius apie I 
Vasario 16-tos reikšmę lietuvių 

^tautai ir Lietuvai. Surasti me- 
Rentai buvo Rpžė ir Kazys Ra- 
4ąu$kai. -Toks pa t rašinių kon- J 
įufcsas bus Ir 1979-tų metų Va- 

jsarip 1640$ . dienos minėjimo 
jjptoga. Konkurse galės dalyvauti 
^Aų^rosJir Žiburio mokyklų mo- 
.^irijai; ••'X* '

, į. PrųėjUšiais metais buvo 
sumomis parem- 

jjti Detroito jaunimo dainų ir 
4ąutipių šokių ansambliai. Jie 
pamatomi paremti ir šiais me-

h Stambesne pinigų suma darytas turint mintį, kad tokiu 
-/trąyo paremti Lietuviško kam- būdu rengiamos Tautos šventės; .- ■ , . . , v
M darbai Wayne bus skirtingos savo turiniu ir skautu vadovų’ chorŲ ir taUt1’ Soin°S pamaldos UZ BalU]°
7*Stai# Universitete.. formatu ir bus įdomesnės lietu-
; _K<ill5rūs Tr švietimo reika. viškai visuomenei. Be to, kad

formatu ir bus įdomesnės lietu-

O* pji, ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
HAUJKMOSC GAL1K.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO^ yiSUOMĘNBS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBA!, 259 psL, liečiančius 1903

-1 mats įvykiu*, JabloMkic ir lotbraičio jaunas dienas ir susi- 
•f.;-.. ;,” raptaūB*. -—---- ---- ------- ---------------------------------------- ----------

: — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata ir grečis
wewje *4.00 dabar tik _ ________

.Miąkttai* ' vVžeiiai* tik ____ ______________________
JSf.; -- AUKfTA KULTORA — 21 AUROS ŽMONtS.

R» Ritom tofidži’L Dabar tik j ; $2.oe j

sxoe 
tino

TAE COR6 (drumfish)
GrgUNTS JUST

EPTfflPH 
APPEARS 
on ft 
OWME- '

INDIRN MAHARAJAH 
ORDERED A NEW VJING ADDED 
TO UIS PALACE.... TUSTTo 
House his enormous 
collection of VESTS !

SUSSEX,' j
ENGLAND, FARMER ESTABLISHED 

FUND FOR TftE EXCLUSIVE
CAFE CFCXEJDF MIS COWJ’ I

4 /makevt^k 
,tvatės

AblD RETIES,MV

Jasaitytė, šokių mokystoja
Iriu Alkinson, akord’onistasi 

Rimas Kasputis. E. 
eksponatų iš S'b’ro 
ir šaulių foto mėgėjų: 
ro Sragausko ir Jono

! pan dėlė. Vakarienė ir 
grojant Rimo 
truk

JociutėsĮ
parodėlėj
Kazimie-į 
Markaus 

šokiai *
Kaspučio orkos-į

ARLAUSKAITĖS MIRTIES 
PENKIŲ METŲ SI RAKUS 

š. m. spalio mėn. 2 d. suka- 
i> 5 metai, kai sq žemiškąja

scena atsiskyrė mūsų gerbia-

St. Butkaus kuoa yra labai 
veikli lietuviškame gyvenime.; 
Dosnūs kultūrinėje veikloje rė
mėjai. Tad visi keliai spalio 1 1 
d. teveda į šaulių šventę Dievo) 
Apvaizdos parapijos* salėje. Jei, 
dar nesate stalą užsisakę, pra-' 
šerne ateiti, šauliai jums parū
pins geriausioje vieloje stalą.’ 
Tad iki pasiniatinio šventėje

Švyturio Jūrų šauliai taip 
pat nesnaudžia.

Rugsėjo mėn. 29 d. Elenos
Juozo Braziūnų rezidencijoje1 
įvyko skaitlingas ir darbingas 
valdybos posėdis. Atlikus kele
tą einamųjų reikalų buvo prira
šyta 11 naujų narių, iš jų šeši] bi]io nelaimėje fatališkai
jauni. 1 ai geras reiškinys, kad žeistas Roger Ragland, 19 mc- 
kuopa nesensta. Dar šiais m e-Į pj amžiaus, nugabentas į ligo
tais nutarė suruošti rudeninį ninę buvo pripažintas mirų-

zana Artauskitė - Mikšienė.
Pag ubdauii it s a niinimą 

buvę Detroito Dramos Mėgėju 
sambūr o nariai š.m. tii uod/.io
n.t n. /> d. Kiutunmamc (.enl- 
:c ruošia literatūrinį ■ (culri-ų 
parengimą.

A. a. Zuzana Arlauskai U - 
Mikšienė yra daug padėjusį vi
soms organizacijoms. Savo ’d: 
lyvavimu minėtame pareng' 
me prisidėsime prie dalinio iŠ

J ’aidų padengimo perkėlimu 
j jos palaikų į Tautines Lietu- 
I vių k a pi n 
1 lauš

Čikagoje ir kuk 
paminklo pastatymo.

V. Ž e b rainei u

MIRĖ DU KARTU
AUSTIN, Texas. — A u tomo-

su
veiklą, kurios ji nuoširdžiai 
imasi ir kartu paremti visų kilų 
organizacijų veiklą, kuri yra ti
krai reikalinga lietuvybės išlai
kymui mūsų tremtyje. Būdami

švenčių rengėjai turėtų atski- kiusir parodėles. Festivaliai bai- 
ras progas pasirinkti aukų savo giami bendra laisvės prašančia 
speciJlniams tikslams: D.L.O. malda.
Centras — Amerikos Lietuvių
Tarybai, o Bendruomenės Apy- ir į Detroito Paballiečių Komi-
linkė — kultūros ir bendruo-j tetą, kuris kasmet surengia vieningi mes pasieksime ir mū- 
menės reikalams.

5. Ateinančių metų Vasario 16- vėlesnių Lietuvos,

8. D.L.O. Centic atstovai jeina

tais nutarė suruošti 
stovyklos uždarinių šio spalio
29 (L

bruožus per meną, tautinius šo-

tW icslhęv pridedant 50c. persiuntime Išlaidas, 

NAUJIENOS,
to. HĄLSTED ST. CHICAGO, ILL. <8508

Sekmadienj, š. m. spalio 29 diena

IM

siu.

Mirusio šeimai sutikus; (lakta 
įai nusprendė vieną jo inkstą 
persodinti reikalingam pacien 
tui ir, kad ilgiau išsilaikytų 
“sevikas” inkstas, pripažintą 
įnirusiu Raglandą per naktį 
paliko respiratoriuje, bet koks 
buvo nustebimas, kuomet po 
12 valandų atėję inksto išimti 
medikai, pastebėjo Rolandą 
pajudinus koją. Jis buvo algai 
vintas, bet po 4 dienų mirė an
trą kartą — galutinai.

Stovykla turi salę. Esant šal- 
tėsniam arui, bus galima pašil
dyti. Detroito šauliai dažnai 
lankosi ir kitose lietuvių kolo
nijose. štai Kanadoje Montre- 
alėje spalio 7-8 dienomis vyk
sta vies tos šaulių šventė. Iš De
troito vyko centro valdybos vi
cepirmininkas Alfas Šukys ir 
Detroito Moterų sekcijos vado
vė Angelė Šukienė. Angelė Buk- 
šnienė Petras Bukšnys if Vin
cas Rinkevičius.

Ant. Sukauskas.

- Laisvės 
mūsų Tėvynei Lietuvai.

Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro 

Valdyba.
Detroitas, 1978 m. spalip 9d.

1941-jų metų birželio 14-tos irisų galutinio tikslo —
l _ m . • T • •

Latvijos ir 
tos šventės proga yra numaty- Estijos žmonių prievartinių iš- 
tas Lituanistinių mokyklų mo- vežimų į Sibrą minėjimą. Tą 
kytojų, radijo valandų vedėjų, dieną visose bažnyčiose užpra- 

s 
nių šokių vadovų ir kultūrinin-’tautų laisve, o Kultūros Centre 
kų iškilmingas pagerbimas. . vyksta politinio^pobūdžio kal-

6. Toliau bus tęsiamas orga- bos, kuriose dalybauja pakvie- 
nizuotas laiškų rašymas Ame-įsti Kongreso ar Senato nariai, 
rikos Prezidentui, Senate- ir 
Kongreso nariams bei aukštie
siems valdžios pareigūnams, 
siekiant laisvės Lietuvai ir Į ko
munistui kalėjimas paldiuvu.- 
siėms disidentams.

7. - D.L.O. Centro Valdybos 
atstovai įeina į Pavergtų Tautų 
Centrinį Komitetą ir kartu su 
jais kasmet. suruošia pavergtų 
tautų festivalius pądemonstruo-

Šaulių veikla Detroite.

St. Butkaus Saulių Kuopos
9. D.L.O. Centro Valdyba ti-’ dešimtmetis. Iškilmingas šven- 

kisi, kad įvykę nesklandumai] tės minėjimas įvyks šeštadienį 
su Apylinkės Bendruomenės* spalio mėn. 14d. nuo 6:30 vai. 
Valdyba bus taikiu būdu išly- vakaro, Dievo Apvaizdos para
ginti ir senų dienų vienybė ir pijos salėje. Trumpa oficialioji 
draugystė vėl klestės abiejų or.} dalis, šaulių Sąjungos pirrrii- 
ganizacijų darbe.

10. D.L.O.EL plėsdamas savo 
veiklą,, spalio mėnesio. 15 d. 
12:lp vai. Kultūros Centre ren-

_gia politinį simpoziumą visuo- 
Jant tautų vergiją bolševikinėje*menei,, Kalbėtojais pakviesti: 
okupacijoje, o taip pat ryškės.i Or. JCapys Babelis, Dr. Leonas 
nius atskirų tautų kultūrinius! Kriaučeliūnas, Dr. K. Šidlaus

kas ir T. Blinstrubas. Visi kvie
čiami dalyvauti.

. 11. D.L.O. Centras šiais me
tais švenčia savo 35 metų vei
klos sukaktuves, šventės iškil
mingas paminėjimas įvyks lap
kričio 11 dieną, šeštadienį. 
Bronze Wheel restorane, Ban
quet Room. 27225 W. Warren 
Street, Dearborn Heights. Bus 
trumpa oficiali minėjimo dalis, 
meninė programa, vaišės ir šo
kiai. Pradžia 7:30 vakaro su 
kokteiliais, šokiams gros gera 
muzika. Visi kviečiami daly
vauti.

12. 1979-tųjų metų Vasario 
16-tos dienos minėjimas bus 
rengiamas Kultūros Centre va
sario mėnesio 11-ta diena. Pre
legentai lietuvių ir anglų kal
bomis jau yra pakviesti. Meni
nę programą atlikti pakviesti 
keli vietiniai meniniai vienetai.

13. Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro Valdyba kvie
čia lietuvišką Detroito visuome
nę laikytis vienybės ir remti jos

niuko Karolio Milkovaičio svei
kinimo- žodis. Trumpa St. But
kaus kp. istorija — Jonas Švo
ba. Kuopos steigėjų pagerbimas 
ir supažindinimas su svečiais ir 
pristatymai vietinių organizaci
jų .atstovų.. Politinės kalinės, 
šaulės Elenos Pociūtės, “Pėdos 
Mirties Zonoje”, autorės pas
kaita. Meninė dalis: Solistė Da
nutė Petronienė ii Čikagos Vy
tauto Didžiojo Rinktinės šokių 
grupė “Vytis

i

— Mao Cetungo atlikti darbai 
mažiau vertinami negu čhu En-, 
kajaus.

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

•American Travel Service Bureau
* *9727 S. Western Ave., Chicago, UI- 60643

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

oin (ennsėš)'- viešbučių-ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių ’draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kastus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių 'reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuou vietas 
is anksto — prieš 45 -60 dienų.

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martinique Restorane
i 2506 W. 94th St. Evergreen Park, Illinois

-

K

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

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

' arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
---------------------------- —------------------------------------------------------------

pas mus

UNIV
1800 So. Halstod St

TURINTI

Doni b« a Bom Lo««d

iuuiimA csiCAeo «. tu, Wednesday, October 11, 19?8

hm

iilllrt

Buy t ėar no larger or 
nore powerful than you

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.

įsteigta 1923 mrtali.
Įitalroe pietuose Hemai automobiliams pastatyti.

fu 2K txajomi jt*j ffiiiai at> 
B«h* dideliu darbu. Pirma, jie pa
daže Jums pasiekti umeniikus Jūstį 
ūišimoj imu*. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėto* priei 10 mėne- 
*io dieną, nei* nuoiimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

t įduodami Certifikatai, kurie na-

ENERGY palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė!
^eša

iškaito®

Chkogo, III. 60608

DIDELES ATSARGAS

T< 421-5070
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Ne-studijuoti, bet pas mus vogti jie 
išmoks

Kai Ieva Mizarienė, nulydėjus j Vilnių Prano Petro* 
nio privilegijas gavusių turistų grupę, atsisveikindama 
tarė, kad ji rusų okupacijoje ir komunistų išnaudojamo* 
je. Lietuvoje geriau jautėsi, negu jos gimtoje Amerikoje, 
tai jos žodžiai nustebino ne tik ekskursantus, bet ir pa
čius Petronio žvalgybininkus, visą laiką lydėjusius ir 
saugojusius turistus. Kiekvienam turistui kildavo klau
simas, kodėl ji nepasiliko pavergtoje Lietuvoje? Nieko 
juk lengvesnio jai nebūtų; kai pasakyti pačiam . Petro
niu!, kad ji nenorinti>grjžti j Ameriką, nori pasilikti ar
čiau josios vyro Lietuvon nuvežtų ir ten palaidotų Miza-
ros palaikų. ■ .

Jeigu josios vyras. Rojus Mizara būtų turėjęs Pet
ronio privilegijas ir būtų galėjęs . laisvai išsikalbėti su 
senais-savo kaimo draugais, tai vargu jis būtų norėjęs, 

-.-.kadjžntęna jo .palaikus būtų nuvežtas i Dzūkiją ir palai
dojusi- dabartinėje. Lietuvoje. Pati''Mizara,' aprašinėjant 

'*’PieBį*ir ’šiSiireš* Amerikos Rietuvių -sunkų-gyvenimą,! dar 
i!lilrtai^ šastelėdavo teisybės kibirkšėlė^bet mes tos tei- 
rr-sybės pegprdėjoĮnąrapie gyvenimurrusu..pavergtQj$„Lie* 
’UdvojelMPuo tSIŠPtEįMizarienė, ;p.ąniėgusi tBachą, geriau 

jautėsi “Gintaro” viešbutyje, negu Amerikoj...Jeigu Mi
zara būtų girdėjęs josios žodžius, tai jis būtų apsivertęs, 
bet kas su jo pelenais atsitiko, taį. nežinome ir niekad

: - ii *u •* j 1

nesužinosime.
Mums labai rūpėjo pasimatyti bent su vienu Miza- 

rienės dabartinei^,Lietuvos lydėtu Amerikos lietuviu, 
kuris velniui dūšią neužrašė, kad tik turėtų progos pa
matyti gimtini savo kaimą ir dar užsilikusius senelius, 
jeigu jie gyvi būtų. Okupantas, Petronis ir tiems patiems 
dievams tarnaujantieji lietuviai nenorėjo parodyti da
bartinės gyvenimo tikrovės, bet nėra tokių sienų, kurios 
lietuvius sustabdytų nuo ryžto patirti šiandieninę gyve
nimo tikrovę. Mums teko išsikalbėti su vienu lietuviu, 
kuris turėjo progos pažinti ne tik Mizarienę Vilniuj, bet 
bent kebas valandas pamatyti, kaip gyvena lietuviai, ne*

tekę savo ūkių, suvarytų j sovietinius dvarus.
. — Niekas Lietuvoje nematė tokio didelio vargo,
skurdo ir išnaudojimo, koks jis yra šiandien, — parei
škė dešimt dienų rusų pavergtoje Lietuvoje praleidęs 
Amerikos lietuvis. — Pati geriausioji žemė priskirta j 
sovietinius dvaruos, vadinamus valstybiniais ūkiais ar
ba sovehozais, o nederlinga žemė paskirta lietuviams 
dirbti. Geriausias derlius tuojau išvežamas j sovietų 
kariuomenės dalinius ir didesnius miestus, o kas lieka, 
tai paliekama tos žemės vergams, — žemę dirbantiems 
lietuviams.

— Lietuvoje niekad bado nebūdavo, jei neskaityti 
karo ar maro metų, tuo tarpu šiandien, šią vasarą duo* 
nos pakankamai nebūdavo. Lietuvis neturi teisės pats 
pats miltų susimalti ir duoną pasikepti. Jis privalo 
pirkti valstybinėse kepyklose kepamą duoną, labai 
dažnai nevalytų javų ir žalią...

Jeigu karvių ūkyje nėra pieno, o javų ūkyje trųk-- 
sta duonos, tai suprantama, kodėl okupantas draudžia 
nuvažiavusiems turistams pamatyti, kaip tas kaimas 
atrodo ir kodėl buvusius kaimiečius veža Vilniun, o nuva 
žiavusiems lietuviams neleidžia pamatyti gimtinio kai* 
mo ir laukų. Kaimas paverstas gyvenvietėms, o pačiam 
kaimo viduryje apgyvendinti policininkai. Niekam lie
tuviškame kaime nebuvo policijos, o rusai ją įvedė.

Bet tai yra komentarai, kurie yra daug švelnesni,' 
negu lietuviško gyvenimo tikrovė. Leiskime Mizarie- 
nės nuvežtam ir parvežtam Amerikos lietuviui pačiam 
pasakyti savo įspūdžius. Štai jie:

— Man pats nemaloniausias momentas buvo, kai 
mano pusbrolis paklausė, kuriam tikslui mes siunčia* 
me savo vaikus į Kapsuko kursus ir leidžiame juos ve
žioti po Rumšiškes,

“Aš savo vaikų į Vilniaus kursus nesiunčiau, bet 
kurie siunčia, tai sako, kad nori geriau juos pralavintį, 
giliau pastudijuoti lietuvių kalbą”. Jis.man tuojau at
kirto :

“Ne studijuoti jie čion atvežami, čia, juos apmokys, 
kaip reikie geriau vogti... Žinokite, kad “tarybinėj” Lie* 
tuvoje visi vagiame. Jeigu nevogtume, tai jau seniai 
mūsų nebūtų gyvųjų tarpe. Mes visi vagiame, nes ne
vogdami, mes neišsimaitintume. Aš savo vaikams nesa
kau, kad jie nevogtų, nes jie žino, kad aš pats vagiu ir 
kad be vogimo būtų neišpasakytas badas. Mes turėjom 
savo laukus, kuriuose auginome savo javus.... Atėjęs ru
sas pirmais metais išvežė visą derlių, Q vėliau atėmė ir 
mūsų žemę. Likome be duonos ir bulvių . ,Ėjome vari 
pauti, bet vėliau ir varpavimas buvo uždraustas.: So
vietinis įstatymas leidžia -.■•jurams' supūti laukuose, j.bet 
neleidžia, kad žemę dirbantieji galėtų bent varpų pasi
rinkti. Turėjome savo obelis, kriaušes ir didelius vyš
nių sodus, bet mums uždrausta net nukritusius, obuo
lius pasirinkti. Pastatė sargus, kad negalėtume nukri*. 
tusio obuolio paimti. Viską vagiame. Vagiame bulves, 
rugius, pašarą, malkas, durpes, lentas^ šiaudus, drabu
žius, akmenis, cementą, elektrą. . . žodžiu, vagiame vis
ką. Nevogdami, neprarimaitintume, priėjome Įsitikini
mo, kad sovietinė sistema pagrįsta vąggiavimu, ar kom
binacijomis, jeigu norite, bet tai yra vagiliavimas.. Pa
tys didžiausi vagys Lietuvoje yra komunistai, valdžios 
atstovai. Jie apvogė visą kraštą ir pasiėmė sau tokias 
privilegijas, kokių caro laikais patys aukščiausi caro 
tarnai neturėjo. Be to, čia mūsų kalba suluošinta, suso- 
vietinta, rusinama, jos šaltiniai klastojami. Ten Jūs tu-
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Šeimininkė (Tapyba)'M. ŠILEIKIS

didžiausiai pinigų sumai, bū- 
W taUjoiuį JAV gink 
luotų pajėgų reikaJaBfts. Ta su
ma yra $3 bilijonais mažesni 
už Prezidento karterio reka 
roeuduoU sum*- Kadangi yri 
daug vietų, kur Sėftato ir Al 
stovų Rūmų tuo reikalu bilia 
skiriasi (Pavyzdžiui, Atstovi 
Rūmai gerokai suvaržė abortu 
kariuomenėje,) Senatoriai ir At 
stovai bendrame posėdyje tu 
rėš skirtumus išlyginti.

NERVŲ DUJŲ BOMBOS 
NIĘKAS NENORI

Denver* Colo. — Nepaisau 
Colorado ir Utah valstijų rink 
tinių pareigūnų susirūpinimo 
Armija 900 nervmioėmis dujo
mis užtaisytų bombų perkelia ii 
vietos netoli Denver j Utah val
stiją, kur per 60 mylių įvakarus 
nuo Salt Lake City paruošta 
vieta. Saugią vietą reikėjo į- 
rengti* kadangi patikrinus trys 
bombos dujas leido laukan.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Tuomet redaktorius, jei gerai atmenu, buvo Bro
nius Daunoras. Man išvykstant į JAV-bes “E. L.” re

dagavo Kazimieras Barėnas, kuris anksčiau gyveno 

Eccles mieste, prie Manchesterio.
Tiek Britanijos Lietuvis, tiek ir Europos Lietu

vis nekartą yra talpinęs mano korespondencijas ir 
straipsnius. Kartą iš tuometinio Namų Bendrovės pir- 
niininko M. Bajorino netikėtai gavau net dešimt ši

lingų simbolinį honorarą.

SKOTUOS LITUVIAI

Suvienytos Karalijos (United Kingdom)) šiauri
nėje dalyje, Škotijoje (ne “Škotijoje", kaip lietuvių 
dažnai klaidingai ištariama. L. V.), lietuviai apsigy
veno maždaug tuo pačiu laiku kaip Landone ir Man- 
chesteryje. Pirma vyrai, susiradę darbo anglių kasyk
lose, pjieno fabrikuose ir laivų statyboje, bedirbda
mi Hapšilo kojas”. Pa to jau kvietė iš Lietuvos savo 
mergužėles, lelijėles. Su skotėttiis nedaug vyrų susi“ 
^poravo. -Pirmieji iingirantai-mišrias-šeimas kurti ven- 

gč.

> Lietuvi;:’ savo šeimos dydį tais laikais iš anksto 
nenešta lydavo. Kiek bus. liek gerai. Pagal lietuvišką 

posakį:
— Jei Dievas davė dantis. — duos ir duonos.

Jaskalevičiaus gynybai. Repor
teris Farber kaltinamas teismo 
paniekinimu.

Dienraštis New York Times 
panašiai kaltinamas civiliniu į- 
žeidimu ir jam atnaujinta teis
mo uždėta bauda mokėti kas
dien po $5,000 kol nebus teis- 

’ m ui perduota kaltinamosios 
[medžiagos versmė.

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 
ULTIMATUMAS 
REPORTERIUI

WASHINGTON. — Jungti
nių Valstybių Aukščiausiasis 
Teismas penktadienį nuspren
dė, kad “Newr York Times” re
porteris Myron A. Farbep pri- 
vjįlo pateiktį teismui jo slaptai 
laikomas žinias apie New Jer
sey padarytą žmogžudystę' ar_ 
fca' turės sėdėti kalėj one neĮpri- 
tįrtą laiką.

Aukštasis teismas 7 halsais 
pries 1 nutarė padėti į šalį po*i 
tvarki, kuriuo remiantis, atro- Į Aukse. Teismo sprendimą, par 

‘reiškė: !
“Naujieną kad A^yron.Tafbėr 

turi grįžti j.kalėjimą^yra tikj^fi

N. Y. TIMES 
REDAKTORIAUS ŽODIS

Arthur Ochs Sulzberger, 
Times leidėjas, patyręs apie

WASHINGTON. — Valstybės 
sekretorius Cyrus R. Vance pa
sakė, kad ateinantį savaitgalį 
Jis skris į Pietų Afriką, kur mė
gins įkalbėti naująjį ministerį 
pirmininką Pieter Botha, kad 
priimtų Jungtinių Tautų planą 
buvusiai vokiečių kolonijai, da
bar pavadintai Namibia, sutei
kti nepriklausomybę ir padėti 
naujaijai valstybei sudaryti juo
dųjų valdžią. Priešingu atveju, 
kaip Valstybės Departmentas 
perspėja, prieš Pietų Afriką ga
li būti paskelbtos visa pasauli
nės ekonominės sankcijos.

dė, bus galima apginti- Far bėrį 
nuo tolimesnio laikyuio^Ho- 
ckensacko (N.J.) kalėjime,-kur 
jis išsėdėjo jau keturias savai- 
les. • U Iv Amerikoj Spaudai.

biaų,, apgailestaujame; Auk-
k v V • • • • m • W • M '

Bagulo Filipinai!^— Saulėje 
truputį perdaug perkaitęs Vik- 
tor^Komndj^aįtidęjo 29-tas; ša
chmatų žaidynes i|a ketvii^taidie- 

stsUxfienj. ? Rungtyn^

Heko New Jersey teismams hūX 
įstatyt Farheriui naująr-terniįną, 
s l kada jis privalės peluoti tei
smui visą turimą medžiagą apie 
daktaro Mario Jaskafe^ich. by
lą, kurioje jis yra New Jersey 
teisme kaltinamas trijų ligoni
nės pacientų nužudymu. Advo
katai tvirtina, kad reporterio 
turima kaltinamoji medžiaga 
yra “gyvybiniai!*^.

Fa rberiU? «tiėv ’ Thiriis * nebuvę? 
j duote -proga; pasiaiškinti. ,~Mės 
dikime'kad7 Aukščiausias Teis- 
mks.Teiksis^ thus išklausyti.”

KAD GINKLŲ NEREIKTŲ 
PASAULIS PRATURTĖTŲ 
WASHINGTON? — knatas

B

reikalinga 86 balsais prieš 3 priėmė Liliu
1

nei vienam kalbininkui iškilti, daugiau žinių įsigyti. Ne
darykite mums gėdos, nesiųskite savo vaikų j Vil
nių, kur jie nieko negali išmokti, ko Amerikoje negali 
rasti

Jis nežinojo, kad Salys ir Skardžius buvo mirę, bet 
jis labai tiksliai buvo informuotas apie gyvenimą ko- 

rite Salį, Skardžių, Joniką, Veličką, o pas mus neleidžia monistinėje Lietuvoje. '',........
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Todėl ir svetimame krašte lietuvių šeimos būda
vo gana skaitlingos. Naujame krašte gimusieji vaikai, 
kaip to kršto piliečiai lankė pradines ir aukštesnes 
mokyklas. Lietuvių jaunimo tarpe buvo nemažai mo
kytojų, vienuolių ir dvasiškių. Buvo ir muzikos mo
kyklas baigusių: dvi sesutės Serafinaįtės ir Varnai- 
tytė. Nors pastaroji ištekėjo už nelietuvio Mulien, bet 
nuo lietuvybės nenutrūko. Joana Serafinaitė suorga
nizavo ir vadovavo Glasgowo lietuvių chorui, buvo 
nuolatinė vargoininkė lietuvių pamaldose ir pasi
šventusi kunigo Juozo Gutausko talkininkė įvairiuo

se parapijos reikaluose.

Antrosios kartos lietuviai, kaip ir kitų tautybių 
žmont's, savo tarpe visuomet naudoja gimtojo kraš
to kalbą. Nekitoks būvo ir Škotijos lietuviškasis 
jaunimas. Savo tarpe, su savo bendraamžiais, kalbė
davo škotiškai, bet namuose ir organizacijose — Lik 
lietuviškai. Kur lietuviškumas stipresnis, ten ir Ire- 
čiąįi karta suprato ir kalbėjo lietuviškai Tai sakau 
su tam tikru pasididžiavimu, nes mano marti, Pet- 
rutė (Jono ir Julijos Plalkauskų, gimusių Škotijo
je, duktė) puikiai lietuviškai ne tik kalba, bet mums 
ir laiškus iš Amerikos lietuviškai parašo.

Iš Škotijos lietuvių organizacijų paminėtina 
Blaivykės (ha, ha) Draugija Glasgovc, §v. Kazimie
re Draugija. Šv. Juozapo Darbininkų Sąjunga, lie
tuvių Katalikių Moterų Draugija, fcv. CeeiMjes eW 
ras (vadovė Varnaitytė-Mullen) ir Joanos Serafinni- 

, tės vedamas Glasgovo Lietuvių Choras.

Škotijos lietuvių dvasios vadas yra prelatąs Jch 
rus Guta-Gutauskas. Jis ir vietos organizacijų vado
vai sudaro Škotijos Lietuvių Tarybą. Lietuvių R. 
Kata'ikų S-ga ilgus metus leido savaitinį laikraštį 
lietuvių Draugas \ Jo adresas BellshiJl, Lanarkshi
re, Scotland.

MANCHESTERIO LIETUVIAI

Bendromis pastabomis palietęs tik dvi didžiau
sias lietuvių apgyventas kolonijas Didž. Britanijoje, 
kiek ilgiau sustosiu prie savo didumo trečios, bet 
mano šeimai svarbiausios vietovės — Manchester!©. 
Ten praleidome daug savo jauno gyvenimo metų. 
Su Manchesteriu mus riša daug malonių, kartais ir 
skaudžių prisiminimų. Išvykdami į Ameriką, ten 
palikome saujelę artimų draugų ir didelį skaičių 
pažįstamų, mielų bendradarbių. Tik ateitis parodys 
kurie iš jų mums liks ištikimi ir kurie nubyrės. Juk 
nieko nėra amžino. Iš pradžių gal dažniau susiraši- 
pėsimęę paskui liks tik kalėdiniai pasveikinimai, 
pagaliau ir tie nebepasirodys. Pasityirtins turbūt 
lietuviškas posakis: Iš akių, iš atminties.

Labai abejotina, ar šiandien dar būtų įmanoma 
tiksliai nustatyti kada Manchesteryje apsigyveno 
pirmieji lietuviai. Tačiau žinoma, kad apie 18X0 me
tus jų čia buvo jau nemažas būrelis. ->Vsip pat shh’ 
ku pasakyti kokiu greičiu lietuvių skaičius didėjo, 
nes senųjų imigrantų, pirmųjų ateivių pasakąjimai' 
apie anuos laflcus gana skirtingi. Tačiau vienodai 
visi tvirtina, kad Caro laikais gyvenimas Lietuvoje

ą išaižomi

*a vieno 
tavas tir

-T* Aįąeri^Ctt,ątQžiBPja• pran
cūzu valdžiau a ^2^14 Vas Andrė 

įtikinti6JiądeB.iųr tikisi
be

ną pramo
nę. ‘ r? .a 
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dienjs yrą Uošvienės diena ~ 
Mother in Low Day. Aktorius 
George Gobei yra išrinktas pir
mininku, busT renkama metą 
uošvienė.

• Michigan State university 
tas nustatė, kad asmenys, kurte 
suvalgo bent du obuolius per 
dieną, turi.dąug mažiau galvos 
skaudėjimo.

buvęs labai sunkus. Todėl- jaunesnieji vyrai, geres
nio gyvenimo ieškodami ir norėdami ištrūkti, iš
vengti caro kariuomenės, visokiais būdąU stengėsi 
pasiek# Vakarų , krantus. Kurieins pasisekdavo iš
vykti, tie savo laiškuose Lietuvoje pasilikūsiems su
darydavo vaizdus, lyg užjūriuose *Teka pienas ir 
medus.’*

Tikrovė, tačiau neatrodė tokia žavi. Perėję sie
ną į Vokietiją^ dažniausiai vadovų pagalba būriais 
pasiekę Hamburgą, iš ten plaukdavo į Angliją, kuri 
kai kuriems vėliau lapo tarmplynu į Jungtines Ame
rikos Valstybes. į

Naujieji ateiviai* nemokėdami nei kalbos, nei 
amatų, gyveno sunkias dienas. Pragyventi reikėjo 
iš daba, kurie anais laikais ne lengva buvo rasti. 
Stengdavosi patekti į miestą ir rąjonus, kur darly> 
galimybės buvo daugiau žadančios. Viena iš tokių 
galiiųybių .buvo augliu kasyklos Lancashire ap|- 
gardo je» ' ’

Paname ManchesJeryją gyveno nemažas skai
čius Vtfų. Tie, savo įgimtu apsukrumu jau buvo įsi
kibę vienokioj ar kftokįe hjzueiio. basinaūdodaidi 
naujųgų ateivių bejėgiškumik žydai samdydavo juos 
įvairiems darbams, mokėdami tik po kelis šilingus į 

; savaitę Kld ir Baenkas buvo toks atlyginimas, bųt 
vis šratas, geresnį* u« niek^ Tnd dirbo žmonės žy
dams sunkiai ir sąžiningai, neslskųsdami. Su jafc

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, ,



ĄKyiRRUĄ IR MOTIRŲ UGOS 
CHNftOLOGfMR CHIRURGUA 

PlrfMta Rd. (Crow4»rd 
WiWfoR). Y«l. LU 5-4444

PrilBia Ikpvhs »ol susitirima.

DR. C. K. BOBELIS 
msrv IR 4LXFUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
T«tof. MS-RS33

DR. PAUL V. DARGIS 
GYBYTWAs fit CHIRURGAS 

WaalrhMlai Cammunity ktfnikaa 
. ■ MMIdna* rffratetwrei

£l» S. ttMbata Ri, WaaicUat^, K_ 

darbo dienom ir jp

|Hį A B, GLEVECKAS
• ^YBYTOJĄ! |R CHIRURGAS 

IMWALYM AKIU LIGOS
■ ; nVWMi I4SM »rM)

YiUadaa padą suMtarta*.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

_ KALBA LIETUVIŠKAI 
y Mis W. 71 $h T»L 737-S14, 
TUriB* tUs Pritaiko aldziius ir

■ Ą “contact lemesm

^RJaEONAS SEIBdTIS 
; INKSTŲ, PO5LRS f. 
r ' PROSĮATOS CHIRURGUA 
J <7 24$6 WEST S3H STRUT 

VkL tntrid. 1—4 popui, 
L k ^tvirtd. 5—7 vaL »įk.

OfUo 77KŪ0 
Ą- JMaįįncife, Hiate 44S.J34S:

.ri*

JULIA BAKŠINSKIS

Gyv, 6447 Sc. Fairfkld Ava., Chica?*, ||L

Mirė 1978 m. spalio 9 d., 9:00 ryto sulaukusi 80 mėtų amžiaus. Gi
musi Lietuvoje. «

Amerikoje išgyveno 60 metų-
Paliko nuliūdę: sūnus Frank, marti Gwea, 8 anūkai — Barbara ir 

Cynthia Cholewszynski, Laura Pawlawski su vyru Daniel, proanūkė 
Kimberly Pawlowski ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas 4>us pašarvotas trečiadienį 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 sL

Penktadienį, spalio 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydinu iš koplyčios 
šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Julijos Bakšinskienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Susus, marti, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C; Lack ir Sūnūs. - TeL 737-1213.NETEKOME JOHN G. EVANS
Praeito šeštdienio rytą laido-organizacijoms, jam rūpėjo į 

ttivių . direktorius ir veklus vi- tas organizacijas sutraukti ga- 
stioinenės veikėjas John G. lirnai didesnis lietuvių skaičius. 
Evans mirė savo namuose. Pa- Bet jeigu kas į ji kreipėsi ko- 
valgęs vakarienę, jis nuėjo poil-lklos paslaugos, tai John Evans 
siui ir laikraščiams perskaityti, niekada neatsisakydavo padėti. 
Jis rasta prie Televizijos o aki-1 Antrojo Pasaulinio įkaro me- 

Iniai dar tebebuvo ant akių. t -tu jis tarnabo Amerikos karo 
1 Vaikai neteko tėvo, pažįsta- laivyne, buvo Pacifiko trontuo. 

mi šamo amatą .žinančio se. Baigė tarbyba sii geriau- 
“ lalddĮuvfų ’ direkloriaus;• -o vjšil _ . ,

lietuviai neteko’ veiklaus visikj-L __________________ _____
menės veikėjo. Jis priklausė vi-

W;^^',TAUliis
“GydytojasJr ^mimurga* -

Į>r*kfik«, ,p<~ MOTERĄ liB^ |’sai eilei lietuviškų draugijų ir! I 
W|$T 5wh ShRC-ET rbuvo geras organizatorius. Jis B 

,FR 8-1?23 ąlOrįai padėdavo ne tik organi- I
QHS0 VAL: pirm.. anUai, trečiau |za^jon^,-bet .ir pavieniams as- I 
trir 6-& vai vak. š©Jtadlr- j meninis; jjs neatsisakydavo pa- I 

popiet ir- Etų laikt dėti žiąionėhis, kurie į jį kreip- p 
davosi. Jis noriai patarnaudavo, p 
neimdamas jokio atlyginimo. I 
Jis ’ buvo Įsitikinęs lietuvis I 
privalo padėti savo tautiečiui .i 

[chit j fiė’ tik didesnių tikslų siekti, bet j I 
iF1 kasdieniniame gyvenimo bė-j 
d&š aV būtino reikalo metu.

^Paskutiniu melu :Jjphn Evans1 
uegalavoi Kelis kartus jis krei-J 
pėsiiį ūdytojus,kelias dienas] 
įpraleido ligoninėje, bet niekūs 
nemanė* kad jis iškeliaus taip i 
greitai ir 'Sžeigiai, Lįefuviškos | 
Organizacijos netęko pąvyzdm- I 
go bendradarbio, 6 pažįstami | 
labai gero ir hųūšfrdaus drau- | 

go. „
šių metų sausio 21 dieną ChPji 

cagoje artimų draugų apsuptas'Į 
jis paminėjo dvi sukaktis. Tą* | 
dieną jam buvo 61 metai ir tą I 
dieną suėjo lygiai 40 metų nuo 11 
darbo laidotuvių direktoriaus; i 
tarnyboje. Pradžioje jam teko IĮ 
dirbti kitiems, o vėliau jis dir-j 
bo savo didelėje laidotuvių di- j 
rektoriaus įstaigoje. Jis yra pa-!I 
laidojęs tūkstančius lietuvių, čia J 
gimusių ir atvykusių iš Lietu^J 
Vos. Jo patarnavimai visuoitielil 
būdavo tvarkingi, mandagūs ir!| 
praktiški. * J

Jis gimė Amerikoj, CllicagO-tj 
įe, augo pas savo tėvus. Amėri-Į| 
kon atvykę, tėvai dirbo, dirbo] 
ir jaunas Evans. Tėvai vadinosi- 
Ivanaaskai, Amerikiečiams ši | 
pavardė gana sunki ištarti. Jo
nas pakeitė Ivanauską į Evans.J

Jaunas Evans augo kartu siffl 
dviem savo seserims ir broliu/ 
Visi ėjo į mokyklą, mokėsi an- 

. gliškai ir lietuviškai. Jono pir
mas darbas buvo Naujiehų parr-Į 
davinėjimas. Jis turėjo didoką 
Brighton Parko lietuvių apgy* 
Ventą plotą ir ten ne tik isnešio-1 
jo, bet ir pardavinėjo dienraštį. 
Jis buvo vienas apdairesnių, 
mažo prenumeratorių skaičiaus, 
jis išaugiito skaitytojų sąrašą 
iki trijų šimtų. Lietuvių dau- 

'ųjumai paliko Naujienos ir jis] 
neturėjo didelės bėdos naujus] 
prenumeratorius surasti.
XPardavinėdamas dienraštį. jisJ 
išnfalco dirbti su žminėmk juos 
bažtfio, žinojo jų problemas, 
stengėsi jiems padėti, šitas Jo 
charaktefo bruožas tiko vita m 
amžiui. Jis priklausė kelioms-

. 7: W»1 susitarimą. 
w c—•’—:—_

H J; 10.
P. ŠILEIKIS, 0. Pk
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MOVING 
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’ ' antahas vhjmas 

■ Tel. 376-lttt krb« 37M9M

RA0UG WWW VALANDOS

- Vl*« profrtWwt ft WOPA, 
1499 left. Ą. X

WfhrVfu kliba: kaadien nuo pir-> 
frKtUnfo iki penktadienio 3:00 
-4:10 nL topieL Jefctadieniafs < 
k ukaiftdieshb ano 8 J0 iki 0:30 
^al. ryto, 4

VWwfi Alcfom Deuicui
T.. 44415

7TS9 fc. MAFtAWOGO AVI.
■CRFCXSO, kt t06t9

OWiknrtka kalifu

.NORMANĄ

frUlrmlir
<774489

tžiHtkyfl Klienas, prR» 
tome /ų adrems. Mefc
jitena shpiftie Natijbaa* dvi «*-

slab pažymėjimais. Jis priklau- kūrimo darbams. Be aukų pa* 
•ė Lietuvoi Vyčių organizacijai.
Kurį laiką jis buvo Illirtois ir In
dianos Vyčių pirmininkas.

John Evans priklausė Ameri- 
kos Lietuvių Tarybai. Jis padė
davo organižUoti ALTO susirin
kimus, rūpinosi surinkti gali
mai daugiau aukų Lietuvos lai
svės reikalams. Jam rūpėjo, kad 
ALTA būtų stipresnė.

John Evans padėjo ir šv. Kiy- 
žiaus ligoninės statybos ir įsi-

MVVVWAA^W^MVVWtflMWWVVVVVVVVWwWWWVWWVWVf

TIKĖJIMAS ARBA PRIETARAI
Šiandien daugelis sakos *A§ tikiu į Dievą Tėvą.” Tacitu Dievo jie 

1 visai nepažįsta ir nežini, ko jis reikalauja. Kartu su tikėjimu turi eiti Dieve 
ir jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra tik aklas įsitikinimas, pa
remtas spėtinoj imu arba įsivaizdavimu. Su tikėjimu turi pasirodyti geri 
darbai, nes parašyta, kad “tikėjimas be darbų yra miręs,” neturįs savyje

čiai lieturių įsteigtai ligoninei,' 
Jonn Evans padėjo ir ligo~- 
niams. Kai ligoniai išeidavo ir 
neturėjo kur eiti arba neturė
davo reikalingos pagalbos, John 
Evans pats jų suteikdavo. Bū
damas geras organizatorius, jis gyvybės. (Jok. 1:17) Didysis Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kara 
tuojau įtraukdavo kitus į dar
bą ir nuversdavo kalnus. Prieš

. . . . , „u., ues - . . nedualiu vaisių 5^1*15 uaiuaio. a.m. *>**«^v^
cesimt metų atsirado senelių, yy^^tįjai 0 ne vien klausytojai, apgaudinėjantys save. Tik vykdyto- 
gyvenančių savo namuose ir

(Nukelta į 6 peL)

vadinate mane Viešpatie, Viešpatie, o nedarote, ką aš sakau.” (Luko 6:46) 
Panašiai kalba Ap. Povilas kolosiečiams 1:10 “Elkitės kaip verta Viešpa
ties . . . nešdami vaisių gerais darbais.” Ap. Jokūbas 1:22 sako: “Būkite žo-

jas tebus palaimintas už savo darbą.’’ “Nes žmogaus Sūnus ateis save Tėvo 
garbėje su savo angelais ir tuomet jis atsilygins kiekvienam, Žiūrėdamas 
jo darbų.” — Mato 16:27.

_lln - — .Į, ------------- --  - - I

2 Metų Mirties Sukaktis
A. A.

AGNES ALEXANDER
ALEKSANDRA VIČICTĖ, buvusi ASCILIENfc

Gyv. 5643 S. Mozart St.

Mirė 1976 m. spalio mėn. 10 d., sulaukusi 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės aps., Krosnos vaL., 

Vartų kaime. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko mdnuL: duktė Emma Petraitis, žentas Antho- 
nv, du anūkai—Pamela, jos vyras Charles, ir Peter, se
suo Anna Srirmickienė, sūnėnas Algirdas: Lietuvoj liko 
sesuo Julija Stasiulevičienė su šeima, dukterėčios ir sūnė
nai su Šeimomis, pusseserė Julija Mankienė su šeima, du 
pusbroliai—Joseph ir Adolf Akers su šeimomis bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Mes, Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmirši
me, Tu pas mus jau hebesugriši, bet mes anksčiau ar vė- 
Ūaų pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

1 ; * Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkai, sesuo, sūnėnai, dutcrėčios. giminės

rv. raito tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742 . ; '

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- • / o- > f'r (Vi,; L

T" H7V

■ TĖVAS .IR..SŪNUS. .
MARQUETTE FUNERAL HOMEj

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

■

Y Telef. 476-2345

TRY5 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTIJOHN G. EVANS, SR.

10 metų buvęs laidotuvių direktorium,

Antrojo Pasaulinio Karo Veteranas

Mirė 1978 m. spalio 7 d., rytą, sulaukęs 61 metų amžiaus. Gimęs 
Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: dukterys — Joyce Pahlionis, jos vyras Jurgis, ir 
Marcia Evans, sūnūs — John (Whitey) Evans, Jr., jo žmona ( indy 
Stanfey P. Evans, jo žmona Carol, 7 anūkai — Kristina. Suzanna, 
sa, Christian, Jason, Stanley ir Paul, brolis Charley, 2 seserys — 
tildą Lamont, jos vyras Jack, ir Betty Bakutis, jos vyras Riek bei 
giminės, draugai ir pažįstami.

Buvęs pirmininkas Vyčių Illinois - Indiana District, buvęs 
manderis Don Varno Amerikos Legiono Posto, Amerikos Legiono 
liavų Komiteto pirmininkas, visų dainų ir šokių švenčių komitetų veik
lus narys, Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų narys, Chicagos ALTo na
rys, SLA 228 Vyrų kuopos narys. Marquette Parko Lietuvių parapijos 
narys, Naujienų platintojas ir rėmėjas. Priklausė daugeliui įvairių or
ganizacijų.

Kūnas pašarvotas Mažcika-Evans koplyčioje, 6815 South Western 
Avenue.

Trečiadienį, spalio 11 dieną 10:00 vai. ryto bns lydimas iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu’mgų pa
maldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John G. Evans, Sr. giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jqm paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnūs, brolio, seserys, giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažcika-Evans. Tel. 737-8600.

Ckiex<oc
Lietavių 
Laidotuvių 
Dirt k torių 
Associaeijos

) AMBULANC1 
PATARNAVJ.

2 MAS MEKĄ 
1 JR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSR MIESTO 
DALYSE.

, ir 
L? 

Ma-

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

*o. UTUANICA AVENUE. Pkone: YArii 7-34V1

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yeCt» 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAria 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKATKJQ

2424 WEST 69th STRCTT KAptbUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLAC1 Vhjinia 7-MT1
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoa HIU*, UL 174-4411

5354 8a, HALSTKD STREET Phent: YArAi 7-1111
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NETEKOME
JOHN G. EVANS

(Aįkelia iš 5-to psl.) 
samdytuose kambariuose, 
i iv negalėjo pasigaminti 
valgio. Susitarę

maistą. Vienas 
darbo atlikt:, 
organizatorius

ku- 
sau 

Kryžiaus 
ligonine, jis pats vežiojo sene
liams lietuviams 
jis nepajėdavo 
I ;ūdams geras 
jis tuojau suorganizavo didesnę 
žmonių gru’ic, 
nesiūs vežioję 
m'ntų maistą.

Kai pradėjo 
šokių ir dainų
galėjo apsieiti be John Evanso, leido, John Evans visuomet pa-

kuri ilgus įnė- 
jeneliams paga

»uosti Tautines 
šventes, jie ne-

Jis mokėjų nutraukti, į šventėm 
organizavimo darbą visą daU- 
gyU* savo draugų Evans prirė
mė savu petį kiekvienai lietuvių 
šokių ir dainų šventei. Jis nega- 

! Įėjo suprasti, kad plietuvis galė
tų neprisidėti prie šokių šentės 
dubų. Paskutinėje šokių šven

tėje jis buvo entuziastingas lo
terijos organizatorius. Jam ne
patiko Bendruomenės suskal

dymas. Suradęs progą, jis ban- 
. dė įtikinti puikuolius, kad už
mirštų smulkius ginčus ir dirl>

i tų vieningą darbų
Kada Naujienos ruošdavo 

banketus, jei sveikata ir laikas

ti naujiems choristams ir įsi
jungti į chorą. j

— Alfonas Gečas ir Emilija 
Sakadolskienė pakviesti operos 
“Lucia” chormeiteriais.

— Priešgaisrines savaitės pro
ga Čikagos miesto ugnegesiai ro 
dys gesinimo techniką šv. Kryi 
žiaus ligoninės tarnautojams au 
tomobilių aikštėje prie 67-tos ir 
Washtenaw Ave., spalio 11 d. 
1:30 vai popiet. Bus pavaizduo
tas ligoniu gelbėjamas gaisro me 
tu. Ktų ligoninių ir slaugymo 
namų atstovai pakviesti daly
vauti.

MARY E. PUŽAUSKIS

Gyv. Chicago, Illinois.

Mirė 1978 m. spalio 7 d., 6:30 vai. vak. sulaukusi 75 metu amžiaus. 
Gimusi Škotijoje.

Paliko nuliūdę: 2 podukros — Ann Poshka, jos vyras Joseph, ir 
Helen Slega su vyru John, mylimas draugas Felix Kaminskas, sesuo 
Beaulah Bruski, sūnėnas Raymond Mockus ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Kūnas pašarvitas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Trečiadienį, spalio 11 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mary E. Pužauskienės giminės, draugai ir pažietami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Podukros, sesuo, sūnėnas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. - Tel. 927-1911.NAUJI] SKAITYTOJŲ VAJUS

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

^ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
0R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIKUS Į.

dėdavo Naujienoms suorgani-. mą, dėkojame už rūpestį Nau- 
zuoti metinį banketą ir sutrauk-‘ jienų ateitimi ir už auką.
ti Visus savo draugus į visiems) _ Antanas Zanrū Marąuue. 
naiut ug.j ai ą. parfc0 be raginimo pratęsė

Kai Lietuviu tautinėse ir ka- 4‘ prenumeratą, atsiskaitė uz ląi-

•lėtos organizuoti Vėliavų Alė-}aul^ą T pat dėkui tos Ext, 200. 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujenas vieneriems me
tams ir atsiuntusiam $2 auką, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

— Dėkui S. Pangonui iš Omą- 
hos už ankstybą be raginimo 
pratęsima prenumeratos ir už 
ta proga prisiųstą dešimt dole-} — — -
rių auką. Taip pat dėkui už pas ties žuma-
tangas platinant tautmę ir pat la£. leidžiamas Akademinio Skau 

tų Sąjūdžio pasiekė skaitytojus 
su šių metų trečiuoju nr. Jame

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'denUs

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Virginia 7-7747
— Šv. Kryžiaus ligoninės Švie 

timo ir mokymo skyrius ruošia 
ženklų kalbos kursus, kurie tę(L ei IKI ų KČL1LKJS KUIbUS, KILTIC tę 

_ sis 6 antradienius. Kursai prasi- 
ziniierinėse kapinėse buvo pra.'dėjimų’lapėhus ir atsiuntė $7 dės spalio 24 d. Tell. 434-67000,

j jos, John Evans ėmėsi šio dar- 
i bo ir pravedė jį iki galo. Jis su- 
I rinko daugiau vėliavų, negu at- 
| sirado vietos alėjose jas iškel- 
I ti Jis ne tik vėliavas gavo, bet 
I sudarė komitetą joms tvarkyti.
j John Evans ne tik asmeniš

kai visuomet buvo pasiruošęs 
padėti savo draugams, bet jis 
rūpinosi ir lietuviškomis orga
nizacijomis. Jis negalėjo supra
sti, kaip lietuviai galėjo tarp 
savęs pyktis dėl kokių smulkių 
reikalų užmiršdavo pačius svar
biausius. Jis visuomet pirmin- 
davo besiginei] am tiems, kad sis 
krautas labai dėdelis, o lietuvių 

-skaičius jame labai mažas. Jo
nas patardavo visiems pačiais 
svarbiausiais reikalais Būti vie
ningiems, o smulkmenas patarė

: užmiršti.
j Lietuviai neteko gero, tau
raus, pareigingo ir nuoširdaus 
lietuvio. Ne tik organizacijos, 
bet ir pavieniai lietuviai jo pasi
ges ir, lydėdami į amžinybę, . 
nuoširdžiai ašaros. M. G.

— Čiurlionio Galerijos Direk- 
torai maloniai kviečia atsilanky 
ti į dal Miko šileikio 85 metų 
amžiaus sukaktuvinės parodos 

atdarymą šį šeštadienį, spa 
lio 14 d, 7 vai. vak. galerijos pa 
talpose, 4038 Archer Avė. Šve
dai bus pavaišinti kavute.

— Mūsų Vytis, skautiškos min

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

gražiai užlaikytas, $34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES 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
>951 W. 63rd St. TeL 436-787*

DABAR, NE RYTOJ!

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminuųi 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- 
auette Parke.

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

REAL ESTATE

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus akai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo visuotino lietuvišku rei, 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTI^ SĄJŪDŽIUI , _

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam.

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio- viešbučio; 
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753,' paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems, asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame mntelyie prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimių, 
žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike

Visas ir visus kviečiame ! didžiąją taika.

Prenum era tos pratesimo, nžsakvrnu, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis.

— Ponia P. Shumakaris^jš 
Cicero atsiuntė foką laišką: “Su 
didėliu apgailestavimu aš Jums 
turiu pranešti, kad dėl susilpnė 
jusio regėjimo daugiau negaliu 
skaityti Naujienų;’kurias' daug 
metų skaičiau, jas mėgau! ir da
bar mėgstu, bet jau negaliu skai 
tyti.’ Gaila, kad aš vietoj savęs 
negaliu rast naują skaitytoją, 
nes visai mano pažįstami ir drau 
ges jas skaito Aš ir toliau rem
siu Naujienas, o dabar’ siunčiu 
dešimt dolerių auką. Linkiu 
Naujiemoms ilgai gyvuoti”. Ap
gailestaudami akių susilpneji-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 6060t

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

Pavardė Ir vardas —_____ —_____________ ______ __ _________________

Adresas

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

Pavardė ir vardas______________________

Adresą?

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol. _

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

A drew _____________________________________________________r—

• Platinimo vajaus proga. Prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa^ 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Fivnardė ir vardas

4 ireto

riotinę spaudą.
i — Petras Stakauskas š Hot
Springs, Ark, ilgametis spaudos paminėta Vydūno J. Fondo 25 m. 
darbuotoas ir tautinių organiza 
ei j ų aktyvus narys, iš anksto 
pratęsė prenumeratą, ir ta pro 
ga parėmė Naujienų leidimą pa 
imdamas laimėjimų lapelius ir 
prie to pridėdamas penkių dole 
rių auką. Dėkui už linkėjimus 
ir už auką.

— Juozas Bigelis, Cicero, III., 
kiekviena proga paremia Naujie Taupymo bendrovės yra South- 
nų leidimą. Dėkui už paramą 
paimant laimėjimu * lapelius prie 
to už prisiųstą $5 auką.

— Dėkui M. Mėlienei is Brig
hton Parko už atsiųstas laimėji-

tų sukaktis, rašoma apie Tauti
nę stovyklą Australijoje r ki
tus skautiškus ir jaunimo reika 
lūs. Redaguoja skautininkas 

kun. A Saulaitis, administrato
rius Alfredas Kiemaitis, 11044 
W. 84 PL, Villow Springs, iL 

Į 60480. Kainuoja metams $6
— Lorraine Seidel is Chicago

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą 
r pi e 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.

Te!. 778-8039

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto lelditną. 
Dirbu ir užmiesčiuose gmlt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Toi. 927-3559

pat dėkui tos apylnkės tautie
tei, ' užssakiusiai Naujienas’ 6 
men.’ ir atsaiuntusiai $4 auką, 
bet pavardės prašiauū neskelbti.

East gfticogo; Ind.

lis, 13611 Ėfuėbird ' t’žhe, 
termini 46321, ; \

k U Priima "aukas r šalpos reika- 
lams. Tad visi Fast Ccicagos ir 
plačių-apylinkių lietuviai prašo 
'mi būti dosnūs paremti vargs
tančius-savo tautiečius.

— Chicagos Lietuvių Operai 
reikalingi nauji bal. Kiekvieną 
penktadienį 8 vaL vakare jau
nimo centre vyksta repeticijos. 
Prašoma repeticijų metu atvyk

Naujienoms reikalingas

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

MARU A NOREIEJENl
MOS Wert IWt St, CMe*ro, m M62S • TeL WA M7S7 

014.1b »Mlrinkimas rWat |v»lr!v
MAISTAS Ii lUtOPOf SAMULIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAUQUITTI OIFT PAWC1LJ
LM1 W. »** «„ Chlcwa. 111. — TM. WA 3-I7T7

XX33 Ik Hafcfad HL W*. — T< 1M-WN

_ “LIETUVOS AIDAI”
-i. KAZE BRAZDZ10NYTE, I PROGRAMOS VEDRJA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai.

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

vak.

west Realty tarybos garsinmų 
direktorė. Ji praneša, kad narių 
susirinkimas ir priešpiečiai bus 
spalio 19 d vidudienį Golden 
Ox restorane. Apie paskolas kai 
bės Leonardas Augustyniak š 
Talman Fed. Taupymo bendro-' 
vės. <

- ----- -  ---- --  - paklau-]fAr^
sos tarnyba jaunuoliams ir silp į į3o.nii 250 puslapių: knyga su-
/ (Darbų pasiūlos ir

atsiminimų . Skirsneliai
atspausdinti

Graži, "lengvai ’’ skaitoma ir

krauta autoriaus troboje*'
Čikagos ir apylinkių lietuviai, 

>kirsnelių inęgžjai,'.įrašomi ar- 
vykti' ir" knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji"prašomi ’ užsis^y*' 
paštu. '5r' ~ i .v ?

nai angliškai kalbantiems^ vy 
resnio amžiaus lietuviams ii 
lietuvėms pradėjo veikti*(Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registram Į Knygos kaina — 5 doleriai.

Autoriaus adresas: ’
7114 S. CampbeD Are,

ja veikia kasdien nuo 9:30 v j 
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš“į 
tad. ir sekmad. Lietuvos Duk
terų draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

— Našlių klubas spalio 12 
d. 1 v. p. p. šaukia narių susi
rinkimą šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. Nariai prašomi'gau
siai dalyvauti aptarimui svar
bių klubo reikalų. Po susirin
kimo — vaišės.

Našlių klubo banketas į 
vyks spalio mėn. 15 d. Durys 
bus atdaros 2:30 v., vakarienė 
4 vai. Bus programa, bufetas 
su turtingais gėrimais, ger* 
vakarienė. Šokiams gros Ra 
mono orkestras. Dėl- rezervą 
cijos skambinti telef. 927-8663 
arba 434-7174. Nariams ?5 as 
meniui, svečiams $8. Visi na 
riai ip svečiai kviečiami bank- 
te dalyvauti. Vaidyba. (Pr.)

Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrmo 60 metų 
sukakties minėjimas rengiamas 
1978 m. lapkrčio mėn. 26 d. sek
madienį, jaunimo Centrą 5620 
So Claremont Ave..

Chicagos Vsuomene nuošir
džiai kviečiama dalyvauti mūsų 
kariuomenės atsikūrimo šven
tės minėjime. A. J.

— žurn. “KARYS” paremti, 
kultūmė popietė-kavutė įvyks 
1978 m. spalio mėn 22 d. Sekma

SI—-16 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TlkM $9t pusračiui automobilio 

ulobiitty apdraudimas pensininkams 
Kreiptu /

4M5 ASHLAND AVI. 
52M775

LAIKROOUAMrl
Pardavimai Ir

Į Siuntiniai 
1 ir kitus
i P. NEDZINSKAS, 
į Chicago,'III. 60632

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali daug1 

jadėti teisininko Prano šuIg pa
uosta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
uyga —
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
(nygos kaiife ?3.. Su legališto 
falsted St, Chicafic ID 60608. 
ais formomis — S3.50.

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

-
M. ž l M K U L

Notary PuNte
INCOME TAX

4259 S. Maplewood. T<L 254inn
Taip pat daromi verUmal, 
Iškvietimai, pildomi piliatypgr įra

šymai ir kitokį

best THINGS IN Iife
3bI! Frank Zipolli 
J201Vi w.nm St

GA 4-1454 INlttAMI

Slate Farnn Ufe Insurance C

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reiki*

SECRETARY
• Seniausias sampano ga- To assist &. . „ . rč ti • lone year experience. Gooa šieno a.

mmtojas vra Ruinart Pere ir;typing skills required. Benefits m- 
Dukterys, B-vė Įsteigta 1729 .n. elude: VS
Prancūzijoje. Augier Peres & valatiin after 9 months.

Loop location. Convenient 
to all transportation
Call for appointment

Miss Wehner
AN 3-6500

Co. yra seniausias konjako ga
mintojas, įstetigtas 1643 m.

• Elektro magnetą išrado 
anglų fizikas William Sturgeon 
1823 m. Tada jis galėjo pakelti 
tik 9 kartus sunkesnį už save 
daikta.

SUSIRINKIMU

— ZarasiskiŲ klubo nariu susirin- 
dieni 4 vai v. Šaulių Namuose, kimas ivyks spalio 15 d., sekmadienį, 
2417 W.43 gatvė, Chicago. 2:00 Vyči” 2455'

Kultūrinė popietė-kavutė bus1^^ 
su programa ir vaišėmis.

Chicagos visuomenė kviečia 
ma dalyvauti kultūrinėje popie 
tėję ir paremt žum. “KARĮ”.

į GENERAL SHOP
‘ HELP
• Need machinist trainee, some 
J experience. Also general shop 
{work in assembly. $4.25 per 
Hour. Good working conditions. 
Should speak English. Call: 

586-5800

W. 47 St. Po ilgu vasaros atostogų i 
visi klubo nariai malonėkite daly-j

Klubo rudeninis banketas bus lap
kričio 18 d., šeštadienį, šauliu salėje, 
2417 W. 43rd St Bus skani vakarie
nė, šokiai su pamarginimais ir gau 
sus pantu stalas. Bilietus reikia įsi-v 
>vti iš anksto. Kviečia Klubo valdy- ; 
ba.

FIGM-T HEAPT OISl. 'tu
GIVE HEAQT

NAUJIENOS, CHICAGO •, ILU Wednesday, October 11, 197<




